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 WSTĘP. 
 

 



 ,,Czy więc to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Nie daj Boże! Przeciwnie, grzech, aby 

okazał się grzechem, sprowadził na mnie śmierć przez to, co dobre, żeby grzech stał się niezmiernie 

grzesznym przez przykazanie” (Rzym 7:13 UBG). 

 Zanim zajmę się przedstawianiem niezmiernej grzeszności grzechu, nie tylko wypada, ale 

jest koniecznym, żebym poprzedził i zrobił założenia co do pewnych rzeczy. 

 1. Bóg uczynił wszystko bardzo dobrym (Rdz 1:31 UBG). Wszystko zostało obdarzone 

doskonałością, która odpowiadała każdemu rodzajowi stworzenia, tak że żadna ze stworzonych 

istot nie mogła zarzucić, albo narzekać na Boga z tego powodu, że Bóg miał by być im coś winny, 

albo że miałby je stworzyć w jakimś stopniu ułomnymi. 

 2. Jednakże dwa najbardziej wybitne i najważniejsze z rodzajów stworzonych istot szybko 

zdegenerowały się. Oto część aniołów zgrzeszyła i nie zachowała zakreślonego dla nich okręgu, ale 

opuściła swoje miejsce zamieszkania (Jud 1:6 UBG). A przez ulegnięcie ich subtelnym 

insynuacjom, człowiek Adam, który był reprezentantem ludzkości, również popadł w grzech (Rdz 3 

UBG). W ten sposób: ,,….jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – 

śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rzym 5:12 

UBG). 

 3.  Jeśli chodzi o aniołów, którzy upadli, Bóg pozostawił ich poza łaską. Nie oszczędził ich, 

ale strącił do piekła (2 Piot 2:4) i zatrzymał w wiecznych pętach w ciemnościach na sąd ostateczny 

(Jud 1:6 UBG). Chrystus Jezus, Pośrednik i Odkupiciel nie przybrał natury aniołów (Heb 2:16 

UBG). Upodobało się Bogu, aby ulitować się nad człowiekiem; Jego zbawcza łaska i miłosierdzie 

spoczęły na człowieku w Chrystusie Jezusie (Tyt 2:11; 3:4 UBG), który rozkoszował się synami 

ludzkimi na okręgu jego ziemi (Przys 8:31 UBG), i dlatego przyjął na siebie naturę potomstwa 

Abrahama (Heb 2:16 UBG). 

 4.  Ta doktryna o Bogu jako Zbawicielu, doktryna Ewangelii zakłada, że człowiek jest 

grzesznikiem. Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na 

świat (w tym celu i z takim zadaniem), aby zbawić grzeszników (1 Tym 1:15 UBG). Doktryna 

pokuty wskazuje na to również, że człowiek czyni zło (Mt 9:13 UBG). Doktryna wiary w osobę 

zastępczą, aby od niej uzyskać sprawiedliwość i nadzieję jasno wykazuje, że człowiek sam w sobie 

nie posiada sprawiedliwości i nadziei (Ef 2:12-13). Celem posłania przez Chrystusa Ducha 

Świętego na ziemię, było, aby On mógł, w pierwszym rzędzie, przekonywać ludzi o grzechu (Jan 

16:8 UBG). 

 Ponieważ powyższe rzeczy tak się mają, oprócz innych, które można by rozważyć, jest 

rzeczą niezwykle użyteczną pokazanie ludziom czym jest grzech: jak niesamowicie podły, jak 

śmiertelnie złośliwy, a co za tym idzie jak potwornie groźną i wstrętną rzeczą jest grzech. W ten 

sposób może być uczyniona droga:  

 1) Dla podziwiania darmowej i bogatej łaski Bożej. 

 2) Dla wierzenia w naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

 3) Dla usprawiedliwienia świętego, sprawiedliwego i dobrego prawa 

     Bożego, i potępienia przez nie grzeszników za jego złamanie. 

 4) Dla znienawidzenia grzechu i pokutowania z niego, wywierając przez to       świętą i 

dobrą pomstę na nim i na nas samych. 

 5) Abyśmy mogli miłować i służyć Bogu lepiej niż kiedykolwiek przedtem   robiliśmy 

to w tym krótkim czasie, w którym pozostawaliśmy w stanie     niewinności w Adamie. 

 6) Aby te skalanie jakim jest grzech mogło służyć do uwypuklenia       godnego 

podziwu, nieporównywalnego i transcendentalnego piękna       świętości. 

 A teraz przejdźmy do samego tekstu kazania, który może mieć następujący tytuł: 

Sprawiedliwe obronienie Prawa Bożego i nie mniej sprawiedliwe oskarżenie i potępienie grzechu 

człowieka. Jego związek z tym co go poprzedza jest następujący: Apostoł powiedział, że 

przykazanie, które miało być ku jego życiu okazało się być ku jego śmierci. Dlatego Paweł podniósł 

obiekcję w wersecie 13. Widząc, że przykazanie jest dobre, jak mogło być ku śmierci? ,,Czy więc 

to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią?” Na co odpowiada: 

 1)  Negacją i oburzeniem. ,,Nie daj Boże!” Niech będzie daleko ode mnie i od każdego 



człowieka takie myślenie! Nie! W żadnym wypadku! Obwinianie prawa byłoby obwinianiem Boga. 

Prawo jest niewinne. Cóż zatem jest winne? Bo coś musi ponosić odpowiedzialność za to. 

 2) Potwierdzeniem i oskarżeniem, że to grzech jest prawdziwą przyczyną śmierci. 

Przykazanie potępia, albo inaczej jest wyrokiem śmierci dla człowieka, nie samo z siebie, ale z 

powodu grzechu. I tak pojawia się grzech i to nie tylko podobny do grzechu, ale sam grzech w całej 

pełni, grzeszny, ba niezmiernie grzeszny grzech, i nie w przebraniu jak to występuje zazwyczaj, gdy 

jest popełniany, ale w swoich własnych żywych kolorach, albo jak to raczej bardziej odpowiednio 

powinniśmy powiedzieć w jego śmiercionośności i o śmiertelnym zabarwieniu. 

 Jest to jak pisze apostoł Paweł ,,Hamartia,” grzech w pojęciu abstrakcyjnym, a że jest 

ponownie wymieniony to jest to zrobione dla pewności i przekonania, że jest to rzeczą pewną, tak 

jak to było w przypadku snu Faraona. Jest to grzech, jest to grzech i ten grzech jest ,,Hamartolos”, 

grzeszny albo inaczej grzesznikiem; nie jest niczym innym jak tylko grzeszącym i grzesznym 

grzechem. Jest po męsku i żywotnie grzeszny—bo chociaż Erazm z Rotterdamu wnioskuje, że te 

połączenie rodzaju męskiego i żeńskiego w oryginale Greckim stanowi dialekt Attycki, to jednak 

inni uważają, że apostoł Paweł przedstawia grzech tak jak gdyby był on osobą. W wersetach 17 i 20 

apostoł Paweł powiada: ,,Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech” czyli jak gdyby była to osoba. 

Dopóki nie będziemy uważać tak jak Faius, że  ,,Hamartolos”,  grzesznik, może stać się grzechem; 

to w powyższych wersetach zawarta jest ta sama obiekcja, co obiekcja wysunięta w wersecie 7. Czy 

prawo jest grzechem? To znaczy, czy jest przestępcą i jest winne? Jakby tego nie interpretować, to 

jednego można być pewnym, że oznacza to zjadliwą, śmiertelną i zgubną naturę i działanie grzechu,  

przy czym jego własna nazwa jest najgorszą jaka może być mu nadana. Jednakże, jak gdyby jeszcze 

tego było mało grzech jest Kath huperbolon, niezmiernie ponad miarę, nadmiernie, albo inaczej w 

najwyższym stopniu grzeszny. Gdyż wyraz hyperbole oznacza niezwykły i w najwyższym stopniu. 

W wersji Arabskiej oddane to jest przez superans excessum; to znaczy ekstremalnie, poza wszelkie 

wyrażenie grzeszny.  

 Mogę zilustrować zakres i znaczenie tego wszystkiego poprzez przykład z sądu. Jest to jak 

gdyby przestępca mówił do sędziego: ,,Ah, wysoki sądzie jak okrutnym i niemiłosiernym 

człowiekiem jest pan, że skazuje mnie na śmierć!” ,,Nie” odpowiada sędzia ,,to nie ja, to prawo tak 

czyni. Jestem tylko ustami prawa.” Z kolei prawo mogło by powiedzieć: ,,To nie ja jestem takie, to 

grzech. Gdybyś nie zgrzeszył to nie potępiło bym cię, gdyż prawo nie zostało ustanowione 

przeciwko sprawiedliwym (1 Tym 1:9 UBG). Nie, przeciwko takim nie ma prawa (Gal 5:23), żadne 

potępienie nie pochodzi ze strony prawa wobec takich ludzi. Możesz zatem zobaczyć we mnie jak 

w zwierciadle jaką śmiertelną, niszczącą i zabijającą rzeczą jest twój grzech. Każde usta muszą być 

zamknięte, nie ma miejsca na skargę przeciwko Bogu lub jego prawu, gdyż przez stanie się winnym 

grzechu, jak wszyscy inni pozbawiłeś się chwały Bożej i podlegasz sądowi Bożemu” (Rzym 3:19-

23 UBG). Tak więc z powodu przykazania, grzech okazuje się być straceńczą i złośliwą rzeczą, 

która jest właściwą, prawdziwą i jedyną przyczyną potępienia i śmierci człowieka. 

 Z tego krótkiego, ale jasnego wyjaśnienia tekstu kazania i jego kontekstu można 

wywnioskować następujące prawdy: 

 1. Prawo Boże jako całość i każda jego część jest dobra. Jest ono nie tylko bezgrzeszne to 

znaczy bez winy czy jakiegokolwiek przestępstwa (werset 7), czy tylko sprawiedliwe (werset 12), 

czy tylko duchowe (werset 14), ale i dobre (wersety 12,13). Jest dobre nie tylko samo w sobie, ale i 

relatywnie w jego ustanowieniu w odniesieniu do człowieka, gdyż zostało ustanowione ku życiu 

(werset 10). 

 2. Te dobre prawo, gdy zostanie naruszone, to przekazuje człowieka w moc śmierci. 

Cierpliwość, ta powściągliwa i niewinna rzecz, jeśli zostanie podeptana przekształca się we 

wściekłość i furię. Tak więc prawo chociaż jest dobre, to jednak gdy zostanie złamane potępia i 

zabija. 

 3. Chociaż prawo potępia winę człowieka i człowieka za jego winę, to jednak dalej jest 

dobre i nie można go za nic winić. Prawo jest tak dobre jakim zawsze było; i zostaje 

usprawiedliwione przez człowieka, nawet wtedy gdy go potępia. Człowiek nie ma powodów, aby 

łamać prawo, czy obwiniać je o cokolwiek, chociaż związuje go ono więzami śmierci za jego 



naruszenie. 

 4.  To nie prawo, ale grzech jest tym co doprowadza człowieka do ruiny i śmierci. Grzech 

dąży do powyższych dwóch rzeczy, dlatego jeśli łaska Boża nie zapobiegnie temu to grzech 

naturalnie doprowadzi do nich, bo końcem i zapłatą za grzech jest śmierć (Rzym 6:21,23 UBG). 

 5. Grzech doprowadza do zniszczenia i śmierci człowieka poprzez to co jest dobre to znaczy 

poprzez prawo. Gdy grzech użyje człowieka do złamania prawa, to natychmiast używa prawa do 

złamania człowieka, do zgubienia go poprzez potępienie i śmierć. 

 6. A zatem grzech jest niezmiernie grzeszny i niegodziwy. Jest on najbardziej 

niewyobrażalnie zjadliwy, trujący i zgubny, ponieważ zabija ludzi. A nie tylko to, gdyż zabija ich 

tym co jest dobre i co miało być ku ich życiu; grzech zamienia pokarm w truciznę. Ażeby można 

było rozpoznać jak zdeprawowanym jest grzesznik, i jak zgubna ta jego sprawa, to trzeba 

wiedzieć, że ten grzech, podczas gdy przez przykazanie przynosi zdrowy rezultat, to jednak 

równocześnie wytwarza swoją własną truciznę. Jest to podobne do haniebnej i przeklętej 

niegodziwości, o której opowiadają nasze legendy, z powodu której Król został niegodziwie otruty 

za pomocą Kielicha Błogosławieństwa. 

 7. I ostatnie, grzech przez przykazanie okazuje się być niezmiernie grzeszny. Jeżeli 

popatrzymy na niego przez szkło mikroskopowe prawa, to okaże się być najbardziej ohydną, 

diabelską i piekielną rzeczą; ba, najbardziej niegodziwą, zjadliwą, jadowitą, nikczemną i śmiertelną 

rzeczą jaka kiedykolwiek istniała. Grzeszny grzech! Gorszy niż sam diabeł! Ale więcej o tym 

zostanie powiedziane w dalszej części niniejszej książki. 

 Nie będą omawiał żadnych z powyższych punktów osobno, gdyż będę miał wystarczającą 

ilość okazji, aby omówić każdy z nich podczas opisywania grzeszności grzechu, w odniesieniu do 

czego zamierzam trzymać się następującego porządku, przedstawiając: 

 1) Czym jest grzech, rzecz tak bardzo i tak zasłużenie ciesząca się złą sławą. Nikt nie mówi 

dobrze o nim, z wyjątkiem tych, którzy mówią źle o nim, gdyż ci mówią najlepiej o grzechu, którzy 

mówią najgorsze rzeczy o nim. 

 2) Na czym szczególnie polega grzeszność grzechu: tak, aby było można opisać nie tylko 

jego skutki, ale i jego naturę. 

 3) Jacy świadkowie i dowody istnieją podtrzymujące te oskarżenie i zarzuty stawiane 

grzechowi, że jest tak haniebny, ohydny i tak grzeszny jak to twierdzi apostoł. 

 4) Jaki użytek i lekcję można wyciągnąć z doktryny niezmiernej grzeszności grzechu. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. CZYM JEST GRZECH. 

  

  

 Grzech jest naruszeniem prawa, które jest dobre i Boże. Grzech implikuje istnienie 

obowiązującego prawa, bo gdzie nie ma obowiązującego prawa tam nie ma przestępstwa (Rzym 

4:15). Ale tam, gdzie istnieje grzech, tam też istnieje też obowiązujące prawo, i zaistniało 

naruszenie tego prawa. Ktokolwiek popełnia grzech narusza tym samym prawo, bo grzech jest 

przekroczeniem prawa (1 Kan 3:4 UBG). Że to jest ten sam grzech o którym mowa w naszym 

tekście kazania wynika jasno z listu do Rzymian, rozdział 7, werset 7.  

 Prawo nie tylko zabrania czynienia zła, czy to myślą, słowem, czy też uczynkiem, ale 

również nakazuje czynienie dobra. Tak więc pomijanie czynienia nakazanego przez prawo dobra 

jest grzechem, takim samym jak czynienie zła zakazanego przez prawo. Przeciwko owocom Ducha 

Świętego nie ma prawa, ale przeciwko uczynkom ciała (gdyż wskazuje na to antyteza) prawo 

istnieje, gdyż wszystkie uczynki ciała naruszają prawo, jak to powiada apostoł Paweł (Gal 5:19-24). 

Cokolwiek zatem przekracza prawo Boże, w całości czy też w części (Jak 2:10 UBG) jest 

niniejszym i w takim momencie grzechem, niezależnie od tego czy łamie to nakaz pozytywny czy 

też negatywny, to znaczy, niezależnie od tego czy jest to pominięcie czynienia dobra czy też 

popełnienie zła.    

  

  

 2. GRZESZNOŚĆ GRZECHU. 
  

  

 Przejdę teraz do przedstawienia na czym szczególnie polega grzeszność grzechu, co łatwo i 

szybko można wywnioskować z opisu czy też definicji wcześniej wymienionych. Tak więc grzech 

jest przekroczeniem Bożego prawa, które jest nie tylko święte i sprawiedliwe, ponieważ zostało 

stworzone i nadane przez świętego i sprawiedliwego Boga, ale i dobre, gdyż odnosi się do 

człowieka, dla którego Bóg je uczynił, co jest zgodne z tekstem kazania i jego kontekstem, a także z 

tym co napisano w Pwt 5:29 i 6:24 oraz z wieloma innymi wersetami Pisma Świętego. Ponieważ 

grzech jest przekroczeniem prawa Bożego, które zostało sporządzone dla dobra człowieka, to 

grzeszność grzechu musi tkwić w tym, że grzech jest przeciwny 1) Bogu, 2) człowiekowi. To zatem 

są dwa punkty, które teraz omówię, aby opisać zjadliwość i niegodziwą naturę grzesznego grzechu. 

Obie te rzeczy wynikają ewidentnie z prawa, bo przez nie, jak mówi tekst kazania grzech okazuje 



się grzechem, a przez przykazanie grzech, jasno i niezaprzeczalnie staje się najbardziej 

przekraczający hiperbolicznie, albo grzeszny ponad miarę to znaczy skrajnie winny nie podobania 

się Bogu i Jego zniesławiania jak również spodlenia i niszczenia człowieka. Z tych dwóch 

względów grzech jest słusznie wstrętny dla i sprawiedliwie zasługuje na nienawiść Boga i 

człowieka. Ja ze swej strony szczerze pragnę, aby z tego powodu człowiek nienawidził grzechu tak 

jak to czyni Bóg, który nienawidzi grzechu i nic innego poza nim; albo inaczej mówiąc (żeby mieć 

jasność w tym względzie) Bóg jest daleki od nienawidzenia kogokolwiek, a jeśli już nienawidzi to 

tylko za grzech. 

  

 2.1  PRZECIWIEŃSTWO GRZECHU WOBEC BOGA. 

  

 Grzeszność grzechu nie tylko wynika z, ale i polega na tym, że jest przeciwna Bogu. Jest 

sama w sobie przeciwieństwem i wrogością. Ludzie cieleśni, czy też grzesznicy są nazywani 

wrogami Boga (Rzym 5:8,10; Kol 1:21);  a cielesny umysł lub grzech są nazywane wrogością samą 

w sobie (Rzym 8:7 UBG). Przeto grzech i jego uczynki są wyrażane przez określenia oznaczające 

nieprzyjaźń i akty wrogości, takie jak chodzenie na przekór Bogu (Kpł 26:21 UBG), buntowanie się 

przeciw Bogu (Iz 1:2 UBG), powstanie przeciwko Bogu jako wróg (Mich 2:8 UBG), zmaganie i 

spieranie się z Bogiem (Iz 45:9 UBG) i wzgardzenie Bogiem (Li 11:20 UBG). Grzech również 

powoduje, że ludzie nienawidzą Boga (Dz 5:39; 23:9), bluźnią Bogu i mówiąc krótko stają się 

ateistami, mówiącymi, że nie ma Boga (Ps 14:1 UBG). Grzech stara się pozbawić Boga Boskości i 

był nazywany przez niektórych ludzi Bogobójcą albo mordercą Boga. 

 Chociaż wszystkie te rzeczy nie są popełniane przez każdego grzesznika, to jednak znajdują 

się one w naturze grzechu i to każdego w mniejszym lub większym stopniu i wszystkie one 

znajdują się w sercach wszystkich grzeszników w swoim nasieniu i korzeniu (Mt 15:19 UBG). Tak 

więc to co jest czynione przez dowolnego człowieka zostało by uczynione przez każdego,  gdyby 

Bóg nie powstrzymał niektórych ludzi, przed czynieniem tego, swoją mocą i zniewolił innych do 

posłuszeństwa, swoją miłością i mocą (2 Kor 5:14; Ps 110:3 UBG). A zatem w tym tkwi desperacko 

niegodziwa natura grzechu, że jest nie tylko crimen laesae Majestatis, to znaczy zdradą stanu wobec 

Majestatu Bożego, ale i gardzi tym by wyznać swoje przestępstwo. Grzech jest uparty i nie chce, 

aby Bóg panował nad nim. Jest nie tylko nie poddany, ale i nie chce być poddany, ani pojednany z 

Bogiem; taka jest jego wrogość! Ale przejdźmy teraz do przedstawienia tego w sposób bardziej 

szczegółowy: 

 1. Grzech jest przeciwny naturze Boga. Boże imię jest święte, i jakie jest jego imię, taki jest 

On sam i jego natura, wszystko co jest Nim jest święte; On jest taki, i nie może być inny, tylko taki. 

Dlatego Bóg uważa to za większy grzech, gdy ludzie myślą, że jest podobnie niegodziwy jak oni 

(Ps 50:16-22), aniżeli gdy myślą, że nie istnieje (Ps 14:1 UBG). Napisane jest w Piśmie, że nuży Go 

to, gdy ludzie mówią, że zło jest dobre w Jego oczach (Mal 2:17 UBG). Bóg chlubi się tym, że jest 

święty, straszliwy w chwale (Wyj 15:11 UBG). 

 Świętość jest atrybutem, który uwalnia Boga, nie tylko od samego zła, ale i od wszelkiego 

pozoru czy podejrzenia o czynienie, czy bycie złym. Gdyby Bóg nie był święty, to wiele z rzeczy, 

które Bóg czyni byłyby nie podobne do Niego: Jego sprawiedliwość i sądy wyglądały by nie tylko 

na srogie, ale i na tyranię, gdyby ona i one nie były święte; Jego miłość w Jego postępowaniu i 

zachowaniu wobec niektórych ludzi wyglądałaby na stronniczość i posiadanie względu na osoby, 

gdyby nie była święta; Jego cierpliwość, z kolei, wyglądała by na tolerancję, jeśli nie na aprobatę 

grzechu, gdyby ta cierpliwość nie była święta. W ten sposób wiele uczynków Boga, gdyby Bóg nie 

był święty wydawałyby się w takim stopniu złe w jakim są w rzeczywistości dobre, i były by w 

takim samym stopniu podejrzane przez wszystkich, w jakim są niesprawiedliwie krytykowane przez 

niektórych. 

 Bóg jest święty, bez plamy, skazy, czy jakiejkolwiek tego rodzaju rzeczy, bez zmarszczki, 

lub czegoś podobnego; a ci, którzy są w Chrystusie pewnego dnia staną się tacy sami w odniesieniu 

do świętości jak on (Ef 5:27 UBG). Bóg jest tak święty, że nie może sam grzeszyć, ani być 

przyczyną albo sprawcą grzechu w stworzeniu. Nie nakazuje grzechowi, aby był popełniany, bo 



takie czynienie tego byłoby przeciwne Jego naturze i woli. Ani nie aprobuje żadnego grzechu 

człowieka, gdy jest popełniany, lecz nienawidzi go doskonałą nienawiścią. Bóg jest bez 

nieprawości, a Jego oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć (to znaczy aprobować) na nieprawość 

(Hab 1:13 UBG).  

 Z drugiej strony, jak Bóg jest święty, cały święty, tylko święty, zupełnie święty i zawsze 

święty, tak grzech jest grzeszny, cały grzeszny, tylko grzeszny, zupełnie grzeszny i zawsze grzeszny 

(Rdz 6:5 UBG). W ciele człowieka nie mieszka dobro (Rzym 7:18 UBG). Tak jak w Bogu nie ma 

zła, tak w grzechu nie ma dobra. Bóg jest najwyższym dobrem, a grzech jest najgorszym złem. Jak 

żadne dobro nie może być przyrównane do Boga pod względem dobra, tak żadne zło nie może być 

porównane z grzechem pod względem zła. 

 2. Grzech jest przeciwny wszystkim Imionom i atrybutom Boga. Staje w opozycji do nich 

wszystkich. 

 1) Obala suwerenność Boga do takiego stopnia do którego to możliwe. Grzech nie chce, aby 

Król królów zasiadał na tronie, i rządził światem, który stworzył. To właśnie na bazie tego 

grzesznego instynktu faraon powiedział: ,,Któż to jest PAN, abym miał słuchać jego głosu i 

wypuścić Izraela? Nie znam PANA, a Izraela też nie wypuszczę (Wyj 5:2 UBG). Głosem i językiem 

grzechu jest: ,,….nasze wargi należą do nas, któż jest naszym panem?” To właśnie z tej przyczyny 

niektórzy Żydzi w czasach Jeremiasza powiedzieli Bogu: ,,My panujemy już nie przyjdziemy do 

ciebie?” (Jer 2:31 UBG). W ten sposób grzech próbuje zdetronizować Boga. 

 2) Wypiera się tego, że Bóg jest wszech-wystarczalny dla stworzenia. Jak gdyby nie było 

wystarczającego zadowolenia i satysfakcji w służeniu Bogu, a próżność i niegodziwość posiadałyby 

w sobie więcej przyjemności i korzyści niż Bóg, którego drogi są wszystkie przyjemnością i 

któremu służenie jest szczęściem dla człowieka! Każdy syn marnotrawny, który porzuca dom ojca, 

mówi w efekcie, że lepiej jest być gdzieś indziej.  

 3) Prowokuje sprawiedliwość Bożą i wyzywa Boga, aby dokonał sądu (Mal 2:17 UBG). 

Pobudza Boga do zazdrości i prowokuje do gniewu.  

 4) Nie uznaje Bożej wszechwiedzy. Grzesznicy pod wpływem grzechu powiadają ,,Phi, Bóg 

nie widzi. Najwyższy nie zważa na grzech.”  

 5) Gardzi bogactwem Bożej dobroci (Rzym 2:4 UBG).  

 6) Grzech zamienia Bożą łaskę w rozpustę (Jud 4 UBG). Czyni grzesznika zuchwałym 

wobec Boga i powoduje, że grzesznik grzeszy, aby łaska bardziej obfitowała. 

 Mówiąc krótko, grzech prowokuje Bożą sprawiedliwość, jest gwałtem na Bożym 

miłosierdziu, szyderstwem z Bożej cierpliwości, lekceważeniem Bożej mocy, pogardą wobec Bożej 

miłości, jak pewien pisarz trafnie opisał tę wstrętną rzecz. Możemy do tego dodać, że grzech jest 

ganieniem Bożej opatrzności (Ps 50 UBG), szyderstwem z Bożej obietnicy (2 Piot 3:3-4 UBG), 

napomnieniem Bożej mądrości (Iz 29:16 UBG). I jak jest powiedziane o Człowieku Grzechu (to 

znaczy, który jest pełen grzechu) będzie przeciwstawiał się i wywyższał ponad wszystko co jest 

zwane Bogiem, tak że jak Bóg zasiądzie w świątyni Bożej podając się za Boga (2 Tes 2:4 UBG). 

 3. Grzech jest przeciwieństwem dzieł, które czyni Bóg, Działa przeciwnie do Boga, jest 

przeciwny Bożym dziełom i jest nazywany dziełami diabła (1 Jan 3:8 UBG). Wszystkie dzieła Boże 

były niezmiernie dobre i tak piękne, że aż godne podziwu; natomiast dzieła grzechu są 

zdeformowane, potwornie brzydkie, gdyż grzech tworzy nieporządek, zamieszanie i wszystko co 

jest obrzydliwe. Grzech może być oskarżony o wszelkie zło i łajdactwa popełnione na świecie; jest 

mistrzem złych rządów i sprawcą zwiedzenia, budowniczym wieży Babel i sprawcą udręki Izraela i 

całej ludzkości. Tak przeciwny jest grzech dziełom Bożym, że próbował i w dalszym ciągu próbuje 

zniszczyć wszystko co czyni Bóg, tak aby nie zostawić zarodzi, imienia ani korzenia dobra 

stworzonego na ziemi przez Boga. Wszystko działa zgodnie ze swoją naturą; jaki jest korzeń, taki 

jest owoc; i w ten sposób każde drzewo rozpoznaje się po owocach, czy jest drzewem dobrym czy 

złym (Mat 7.17-18 UBG). Bóg jest dobry i czyni dobro (Ps 119:68 UBG). Grzech jest zły i czyni 

zło; nie czyni nic innego. Tak więc grzech i jego uczynki są przeciwne Bogu i jego dziełom. 

 4. Grzech jest przeciwny prawu i woli Bożej, oraz wszystkim zasadom i nakazom 

pochodzącym z Bożego nadania. Nie ma ani jednego przykazania Bożego, które nie zostałoby 



złamane przez grzech, który dąży do tego, aby unieważnić Boże przykazania i spowodować by stały 

się bezskuteczne. Grzech jest nie tylko naruszeniem, ale i zaprzeczeniem woli Bożej. Gdy Syn 

Boży przyszedł na świat, aby oznajmić i wypełnić wolę Ojca, napotkał sprzeciw ze strony 

grzeszników (Heb 12:3 UBG), którzy chcieli sprawić, by ludzie nie wierzyli że Jezus i jego nauka 

pochodziły od Boga. 

 Grzech jest przeciwny Bożej woli; przeciwstawia się głoszeniu Ewangelii, modlitwie i 

wszelkim zarządzeniom Bożym. A czyni to nie tylko z zazdrości względem człowieka, aby mu się 

nie powiodło lepiej, gdy będzie przestrzegał tych zarządzeń Bożych, ale i z wrogości wobec Boga, 

aby nie oddawano Bogu należnej mu czci na świecie. Działanie przeciwne do woli i nakazów 

Bożych jest działaniem przeciwnym względem samego Boga, co widać jeśli porównamy księgę 

Kapłańską 26:14-15 z wersetami 21, 23,27 tego samego rozdziału oraz z wieloma innymi 

miejscami w Piśmie Świętym. O Dawidzie w odniesieniu do wypełniania przez niego woli Bożej, 

napisano w Piśmie, że był człowiekiem według Bożego serca (Dz 13:22 UBG); a o tych, którzy są 

posłuszni woli grzechu Pismo mówi, że ich serce chodzi za żądzami ich plugastw i obrzydliwości 

(Ezech 11:21 UBG). 

 5. Grzech jest przeciwny obrazowi Boga na który człowiek został stworzony. Bóg stworzył 

człowieka na swe podobieństwo to znaczy, aby człowiek był sprawiedliwy i prawdziwie święty (Ef 

4:24 UBG). Grzech jest całkowicie przeciwny do tego obrazu Boga w taki sam sposób w jaki 

zwyrodnienie i brzydota mają się do piękna i przystojności, jak ciemność do światłości i jak Piekło 

do Nieba. Co więcej grzech jest obrazem diabła. Gdy Bóg uczynił człowieka, to uczynił go na swój 

obraz; a gdy diabeł skusił człowieka do grzechu, to przez to przekształcił go na swój obraz i 

podobieństwo. Przypuszczam, że to miał na myśli diabeł, gdy mówił: ,,….będziecie jak bogowie,” 

Elohim (Rdz 3:5 UBG). On nie powiedział i nie miał na myśli tego, że nasi prarodzice będą jak the 

Elohim tzn jak Stworzyciel, Bóg który ich stworzył, które to określenie jest użyte w Hi 35:10 i Kaz 

12:1, ale że będą jak Elohim, bogowie tzn jak diabeł i jego aniołowie, którzy kiedyś znali tylko 

dobro, ale teraz znają zło poprzez czynienie go i cierpienie smutnych tego efektów. Słowo Elohim 

jest używane w Biblii nie tylko na oznaczenie Boga i Jego świętych aniołów, ale i na oznaczenie 

upadłych aniołów czyli demonów (1 Sam 28:13 UBG). Pod przykryciem tego dwuznacznego 

słowa, diabeł przebiegle zwiódł naszych pierwszych rodziców, gdyż dobrze wiedział, że przez 

zgrzeszenie nie mogli stać się jak Elohim, Bóg w Niebie, ale że staną się jak Elohim, bogowie-

upadli aniołowie. I niestety, czyż nie jesteśmy podobni do Elohim- diabłów, znający dobro poprzez 

jego utratę, a zło poprzez jego smutne i przerażające skutki? W ten sposób ten, kto biegnie drogą 

wiary może odkryć wizerunek, obraz i podobieństwo diabła w grzechu; grzesznicy są bardzo 

podobni do diabła. Ten, kto grzeszy z diabła jest (1 Jan 3:8 UBG). i jest nie tylko sługą ale i 

dzieckiem diabła: ,,Wy jesteście z waszego ojca – diabła” powiedział święty Jezus do grzesznych 

Żydów (Jan 8:44 UBG). Nigdy dziecko nie było bardziej podobne do swego ojca, aniżeli grzesznik 

do diabła; grzech ma naturę, wygląd, postawę, cechy i tak samo zachowuje się jak diabeł.  

 6. Grzech jest przeciwny ludziom i dzieciom Bożym. Prawdą jest, że grzech nie może 

nienawidzić ich tak bardzo jak Bóg ich miłuje, ani tak bardzo ich zranić, jak Bóg może uczynić 

dobro dla nich, jednakże z czystej złośliwości i zazdrości, grzech czyni wszystko złe co tylko może 

i nienawidzi ich tylko dlatego, że Bóg ich miłuje. Boże dzieci są skarbami Boga i umiłowanymi 

przez Niego, tak drogimi mu jak źrenica Jego oka. We wszystkich ich udrękach Bóg posiada udział, 

tak że również jest nimi dotknięty i patrzy na nie tak jakby sam był traktowany w sposób w jaki oni 

są traktowani na tym świecie (Dz 9:4-5; Mt 25:41-45 UBG). Im bliżej i im drożsi są oni Bogu i im 

bardziej Boże serce jest nastawione na czynienie im dobra tym bardziej grzech przeciwstawia się 

im, i tym więcej popełnia zła przeciwko nim. Grzech zawsze toczy wojnę przeciwko nasieniu 

Bożemu, które jest w dzieciach Bożych, ciało pożąda przeciw duchowi (Gal 5:17 UBG) i walczy 

przeciwko ich duszom (2 Piot 2:11 UBG). Tak więc z powodu wrogości tkwiącej w grzechu lud 

Boży nie może ani radować się, ani też czynić żadnego dobra na tym świecie. Grzech zawsze 

pobudza potomstwo węża do toczenia wojny z, do więzienia, prześladowania a nawet zabijania 

małej trzódki i resztki świętej zarodzi. Grzech nie pozwoli, w większym stopniu aniżeli jest 

skarcony przez łaskę, aby wierzący przeżyli choćby nawet jeden spokojny dzień. Przeszkadza i 



przerywa im, tak że nie mogą służyć Bogu bez rozpraszania swojej uwagi. Gdy chcą czynić dobro, 

to trzyma ich się złe, albo, żeby powstrzymać wierzących przed wykonaniem czegoś, albo aby 

spowodować, żeby zostało to źle wykonane. Grzech dąży do skalania wszystkiego czego podejmują 

się wierzący, aby zamienić ich święte uczynki w niegodziwość, z powodu czego wierzący wielce 

udręczeni wołają podobnie jak to uczynił apostoł Paweł w Rzym 7:24 UBG: ,,Nędzni my ludzie. 

Któż nas wybawi z tego ciała śmierci?” 

 Ten zły i zazdrosny grzech jest zdeterminowany, aby przeszkodzić tak dalece jak to tylko 

możliwe, aby wierzący nie radowali się Bożą pociechą, dobrem i szczęściem. Grzech, podobnie jak 

diabeł, nie ma tak złego oka czy też tak wyostrzonych zębów wobec wszystkich grzeszników na 

świecie, jak ma wobec wierzących. Prawdą jest, że diabeł nienawidzi ludzi, ale jeszcze bardziej 

nienawidzi wierzących. Apostoł Piotr pisze: ,,....czuwajcie, bo wasz przeciwnik diabeł....krąży, 

szukając kogo by pochłonąć (1 Piot 5:8 UBG). Diabeł czyni to, aby udaremnić i pokrzyżować 

zamysły Boże, które są nakierowane na czynienie dobra i uczynienia wierzących szczęśliwymi. 

       7. Grzech jest przeciwny i występuje przeciwko 

chwale Bożej, i przeciw wszystkiemu co powinno i oddaje mu chwałę lub posiada jakąkolwiek 

tendencję do czynienia tego. Wyznanie grzechów i pokuta przynosi chwałę Bogu (Joz 7:19 UBG), 

dlatego grzech dąży do przeciwstawienia się i przeszkodzeniu temu. Rozpoczął czynienie tego od 

Adama i Ewy, i po dziś dzień kontynuuje czynienie tej oszukańczej rzeczy na synach ludzkich (Obj 

16:9 UBG). Wiara oddaje chwałę Bogu; więc, aby ludzie nie mogli uwierzyć, grzech posługuje się 

diabłem, aby zaślepił ich oczy (2 Kor 4:4 UBG). Dobrzy ludzie uczynili by wszystko co czynią na 

chwałę Bożą, jednakże grzech nie pozwala im czynić nic dobrego w ogóle i zawsze wrzuca martwą 

muchę do ich wszystkich słoików, nawet tych z najcenniejszą maścią. Grzech jest tak złośliwy, że 

nie tylko nie podoba się Bogu i przedstawia samego Boga w złym świetle, ale i stara się, aby 

powstrzymać i udaremnić starania wszystkich tych, którzy próbują czynić przeciwnie. Gdyby 

pragnienia grzechu mogły się spełnić, to nie byłoby osoby, ani rzeczy przez które Bóg zostałby 

uwielbiony albo które byłyby zadowolone z Boga. Grzech rozgłasza fałszywe doniesienia na temat 

Boga i dobra, nastawia wrogo człowieka wobec nich i kładzie skały zgorszenia i potknięcia na jego 

drodze, tak aby człowiek nie miłował tego wszystkiego co jest dobre. Tak desperacko jest 

nastawiony grzech przeciwko oddawaniu czci Bogu.      8. 

Grzech jest przeciwny i znajduje się w opozycji do samej Istoty i istnienia Boga (co zasugerowałem 

wcześniej).  Grzech powoduje, że grzesznik pragnie i dąży do tego, żeby Bóg nie istniał, gdyż 

grzesznicy z natury nienawidzą Boga (Rzym 1:30 UBG). Tak jak ten, kto nienawidzi bliźniego jest 

mordercą (1 Jan 3:15 UBG), tak ten, kto nienawidzi Boga jest mordercą Boga. Grzech buduje 

warownie w umysłach ludzi i utrzymuje w nich garnizony wrogie Bogu (2 Kor 10:4-5 UBG). 

Grzech zmaga się i zwalcza Boga; a gdyby moc grzechu była tak wielka jak jego wola, to grzech 

nie pozwoliłby Bogu istnieć. Bóg jest kłopotliwą osobą dla grzeszników i dlatego mówią do Niego, 

aby odszedł od nich (Hi 21:14 UBG), a o Chrystusie i Bogu: ,,Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z 

siebie ich pęta” (Ps 2:3 UBG). A kiedy Duch Święty przychodzi, aby przekonać grzeszników 

łagodnie i zaklina ich, aby się pojednali z Bogiem, to oni przeciwstawiają się i prowadzą wojnę z 

tym Duchem pokoju (Dz 7:51 UBG). Grzesznicy są nastawieni wrogo do każdej osoby Trójcy 

Świętej, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Mówiąc krótko i podsumowując, grzech jest przeciwny 

Bogu i wszystkiemu co jest Bogu drogie, albo co posiada na sobie imię Boże; i chociaż grzech jest 

przeciwny wszelkiemu dobru, to jednak nie jest on tak bardzo przeciwny dowolnemu dobru, jak jest 

przeciwny Bogu, który jest, i ponieważ jest najwyższym dobrem.     

     Zanim przejdziemy do następnych rzeczy, niech mi będzie 

wolno w tym miejscu poprosić cię, drogi czytelniku, kimkolwiek jesteś, abyś zatrzymał się na 

chwilę i rozważył to, co zostało powiedziane. Ponieważ to, co zostało powiedziane o grzechu musi 

być rozważone przez grzesznika, gdyż dotyczy to moich jak i twoich, szanowny czytelniku, 

grzechów. Czyż nie mam mówić po stronie Boga i twojej duszy i zaklinać cię, abyś był po Bożej 

stronie i odszedł z namiotów niegodziwości? Biedna duszo! Czy jeszcze znajdujesz w swoim sercu 

skłonność, aby objąć i przytulić takiego potwora jakim jest grzech? Czy będziesz dalej miłował to, 

co nienawidzi Boga, i czego Bóg nienawidzi? Niech Bóg broni! Czy przyłączysz się do tego co jest 



niczym innym jak tylko przeciwieństwem Bożym i tego wszystkiego co jest dobre? Powiedz temu 

bożkowi, temu diabłu ,,Wynoś się stąd, cóż ja mam z tobą wspólnego ty czarowniku (Elymasie), 

pełen nieprawości i złośliwości, ty dziecię, a nawet    ojcze diabła, założycielu piekła, wrogu 

wszelkiej sprawiedliwości, który nie przestajesz wykrzywiać proste ścieżki Pańskie i krytykować 

Boga żywego! Precz! Precz! Czy mam zostać zwiedziony przez ciebie, aby zasmucać Boga mojej 

wszelkiej radości, przyprowadzać do gniewu Boga mojej wszelkiej pociechy, drażnić Boga mojego 

wszelkiego zadowolenia lub czynić zło przeciwko dobremu Bogu dzięki któremu żyję, poruszam 

się i istnieję? O, nie!” 

 W ten sposób rozważaj sobie te rzeczy, drogi czytelniku, i nie kontynuuj prowokowania 

Pana, aby przypadkiem nie przytrafiły ci się gorsze rzeczy, od tych które cię dotychczas dotknęły. 

Nie spieraj się z Bogiem, który jest mocniejszy od ciebie, który może, gdy zechce (a pewnego dnia 

będzie i mógł i chciał) wrzucić niegodziwych do piekła, siedziby grzechu i grzeszników, którzy 

pójdą do niego, jako do ich własnego miejsca, podobnie jak to się stało w przypadku Judasza (Dz 

1:25 UBG). O, naucz się żałować, szanowny czytelniku, swojej duszy, gdyż ten, kto grzeszy nie 

tylko obraża i wyrządza krzywdę Bogu, ale i krzywdzi i gubi swoją własną duszę, albo jak mówi 

inny werset Pisma gardzi własną duszą (Przyp 8:36 UBG). Oh! Pomyśl o tym! Co, nie zważasz na, 

ani nie cenisz sobie własnej duszy? Czy zaniedbasz i wzgardzisz nią, tak jak gdyby nie nadawała 

się do niczego innego jak tylko, aby zostać potępioną i wrzuconą do piekła? Czy chcesz być felo de 

se, mordercą własnej duszy? Czy twoje zatracenie ma być spowodowane na twoje własne życzenie? 

Pilnuj się, drogi czytelniku, gdyż grzech pomimo wszystkich swych schlebiających pozorów, 

występuje przeciwko tobie, i dąży, ni mniej ni więcej, jak tylko do twego ostatecznego upadku i 

potępienia. A to wszystko prowadzi mnie do omówienia drugiej rzeczy, którą jest przeciwieństwo 

grzechu wobec człowieka. 

  

  

 2.2  PRZECIWIEŃSTWO GRZECHU WOBEC CZŁOWIEKA. 
 

 

 Temat powyższy jest tym co tekst kazania (Rzym 7:13 UBG) szczególnie ma na myśli i na 

co wskazuje; dlatego musi być szerzej omówiony. Grzech jest przeciwieństwem dobra człowieka, i 

nic nie jest w swojej istocie i absolutności takie jak tylko grzech. To wynika i jest ewidentne z 

przeciwieństwa grzechu wobec Boga; gdyż tak jak nie istnieje nic, co jest przeciwne Bogu z 

wyjątkiem grzechu (demony są takie z powodu grzechu), tak grzech będąc w przeciwieństwie do 

Boga jest i nie może być inny, jak tylko także przeciwny człowiekowi. Nieodzownie, to musi być 

złe dla człowieka, co jest złe wobec Boga, który jest najwyższym dobrem dla człowieka. 

Społeczność z i podobieństwo do Boga jest szczęściem człowieka, jego Niebem na ziemi i 

szczęściem w Niebie także, bez którego to szczęścia nie było by to warte wysiłków człowieka, 

aby je zdobyć. Ponieważ grzech jest oddzieleniem człowieka od Boga i przerwaniem tej 

społeczności i podobieństwa, to musi być szkodliwy i raniący człowieka. 

 Poza tym, przykazanie, którego naruszeniem jest grzech, zostało nadane nie tylko ze 

względu na Boga, aby odebrał sobie chwałę z posłuszeństwa człowieka, ale i ze względu na 

człowieka, aby człowiek mógł cieszyć się dobrem i korzyściami wypływającymi z jego 

posłuszeństwa i odkryć, że w przestrzeganiu przykazań Bożych istnieje wielka nagroda. Obie te 

osoby zostały poszkodowane wspólnie, gdyż ledwie prawo zostało naruszone a już Bóg i człowiek 

stali się solidarnie ograbieni, Bóg w Jego chwale, a człowiek w tym co było jego dobrem. 

Cierpienie człowieka idzie w ślad za grzeszeniem, jak człowiek cierpi z powodu grzeszenia, tak i w 

trakcie grzeszenia; cierpienie i grzeszenie zazębiają się wzajemnie. Ledwie grzech zaistniał na 

świecie, a już śmierć, która jest brakiem dobra weszła przezeń, z nim i w nim, gdyż grzech jest 

żądłem śmierci. Tak więc grzech powiada ,,Oto jest śmierć! A śmierć odpowiada ,,Oto jest grzech.” 

Ledwie aniołowie zgrzeszyli, a już spadli z ich pierwotnego stanu i miejsca zamieszkania, które 

posiadali z Bogiem w chwale. Nie zaistniał nawet moment przerwy pomiędzy ich grzechem a 

nieszczęściem w jakie wpadli; podobnie jak tylko człowiek zgrzeszył, jego sumienie powiedziało 



mu, że był nagi, pozbawiony sprawiedliwości i ochrony, a w konsekwencji że stał się zgubionym 

człowiekiem, który nie mógł znieść Bożej obecności i swojej własnej (Rdz 3:7-8 UBG). Tak więc 

jest widocznym, że grzech będąc przeciwny Bogu jest zarazem przeciwny człowiekowi, ponieważ 

to co przeciwstawia się chwale Bożej, sprzeciwia się także szczęściu człowieka.  

 Aby przedstawić to wszystko bardziej wyraźnie i z większą ilością szczegółów wykażę 

teraz, iż grzech jest przeciwny dobru człowieka, zarówno obecnemu jak i przyszłemu, w obecnym 

czasie i w wieczności, w życiu i świecie doczesnym i w tym, który ma nadejść. Grzech występuje 

przeciwko wszystkiemu i każdemu dobru człowieka, jak i przeciwko dobroci wszystkich ludzi i 

każdego z osobna. 

  

  

 2.3  GRZECH WYSTĘPUJE PRZECIWKO OBECNEMU DOBRU CZŁOWIEKA W 

TYM DOCZESNYM ŻYCIU, przeciwko dobru jego ciała i duszy. Gdyż sprowadził na obie te 

rzeczy przekleństwo i śmierć. 

 1) W odniesieniu do dobra dotyczącego ciała człowieka, grzech skalał ludzką krew i uczynił 

ciało człowieka śmiertelnym, przez to powodując, że stało się nędznym. Nasze ciała, chociaż 

zrobione z prochu ziemi, były bardziej cenne niż szczere złoto; ale kiedy zgrzeszyliśmy, stały się 

podłe. Przed zaistnieniem grzechu nasze ciała były nieśmiertelne (gdyż grzech i śmiertelność 

przyszły na świat przez grzech), ale teraz niestety muszą obrócić się w proch. Jest postanowione 

ludziom, aby raz umarli, i wszystko będzie dobrze z nimi jeśli umrą tylko raz, gdy druga śmierć nie 

będzie miała władzy nad nimi. Ciała ludzkie muszą zaznać zniszczenia, albo ekwiwalentu śmierci, 

czyli przemienienia; gdyż doczesne ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, jak 

ciało Adama i Ewy przed upadkiem (1 Kor 15:50). Tak więc od czasu po upadku siejemy ciało w 

zniszczalności, niesławie i w słabości dlatego jest nazywane podłym (Filip 3:21 UBG). Zanim te 

doczesne ciało zostanie złożone w grobie, słabnie poprzez stałe używanie i obumiera codziennie, 

dodatkowo do wszystkich innych niebezpieczeństw, które czyhają nań z zewnątrz. 

 2) Grzech przeciwstawia się dobru ludzkiej duszy. Dusza jest transcendentalnie o wiele 

wspanialsza niż ciało,  jej dobro wykracza poza dobro ciała; tak że szkoda wyrządzona duszy o 

wiele bardziej rani człowieka niż szkoda wyrządzona ciału. Z tego względu nasz Zbawiciel 

powiedział żeby nie bać się tych, którzy mogą zabić ciało i nie mogą uczynić nic więcej (co jest 

małą rzeczą w porównaniu z tym, co Bóg może uczynić duszy jeśli, ta zgrzeszy), ale aby bać się 

tego, który może zatracić, to znaczy, potępić duszę i ciało w piekle (Mt 10:28 UBG). Nie jest tak źle 

z człowiekiem jeśli wszystko jest dobrze z jego duszą. Możemy chcieć prędzej umrzeć fizycznie niż 

spowodować, aby nasza dusza została potępiona, i lepiej jest poddać nasze ciała pod działanie 

cierpienia, niż pozwolić swoim duszom na grzeszenie, gdyż ten kto grzeszy, krzywdzi własną duszę 

(Przys 8:36). Nic z wyjątkiem grzechu nie szkodzi duszy człowieka, i nie istnieje grzech, który by 

tego nie czynił. 

 Tak więc widzimy w ogólnych zarysach, że grzech jest przeciwny dobru człowieka ciała i 

duszy. Jednakże, aby przedstawić to bardziej jaśnie i pełniej omówię człowieka 1) w naturalnym 

sensie, i 2) w sensie moralnym. 

 1) W sensie naturalnym. 

 Jeśli rozważymy człowieka w jego naturalnym czyli fizycznym stanie, to zobaczymy, że 

grzech jest (i) przeciwko dobru, i (ii) przeciwko samej istocie człowieka. Nie pozwoli mu, aby miał 

się dobrze, albo żył długo na tym doczesnym świecie, ani, jeśli to możliwe w ogóle był taki. 

 (i) Grzech jest przeciwny dobru człowieka w tym doczesnym życiu. Dobro człowieka jest 

jakby sednem życia, a grzech ma w sobie tak dużo zjadliwości, że pozbawia nas naszych środków 

utrzymania i tego co sprawia, że chcemy żyć. Człowiek narodził się, aby zarządzać wielkim 

majątkiem, ale z powodu grzechu, który był i jest zdradą Boga, utracił wszystko. Człowiek 

przyszedł na świat jakby do gotowego i wyposażonego domu, wszystkie rzeczy zostały 

przygotowane, aby panował nad nimi, wszystkie stworzenia ziemskie służyły mu i złożyły mu hołd; 

ale kiedy człowiek zgrzeszył, to Bóg wypędził go z tego domu- raju i wszystkie ziemie, dobra i 

ruchomości zostały mu zabrane. Raj był dziedzictwem człowieka, w którym wszystko było miłe dla 



oka i dobre do jedzenia (tak przy okazji człowiek nie potrzebował ubrania gdy był bezgrzeszny). 

Ale gdy zgrzeszył to Bóg wydziedziczył go ze wszystkiego i wypędził go na szeroki świat jako 

pielgrzyma, albo żebraka, aby żył z pracy swoich rąk, i aby zdobywał swoje pożywienie w pocie 

czoła, o czym mówi księga Rdz 3. 

 W ten sposób, człowiek, który był Władcą Edenu został wygnany ze swego kraju 

pochodzenia, i nie wolno mu do niego wrócić inaczej jak tylko idąc nową i żywą drogą; gdyż stara 

droga jest zamknięta, a co więcej na końcu tej drogi dostępu do Raju bronią płomieniste miecze 

wirujące. Od czasu wygnania z Raju działem każdego człowieka jest przychodzenie na i 

odchodzenie z doczesnego świata nagim, co wskazuje na to, że człowiek nie ma prawa do niczego 

na tym świecie i że żyje tylko z jałmużny dobroczynności i łaski Boga. Wszystko co posiadamy lub 

zdobywamy pomiędzy naszym urodzeniem a śmiercią jest po prostu zwykłym darem Bożym. Bóg 

może wybierać czy zezwolić nam na posiadanie czegokolwiek, czy nie, a gdy coś da, to może to 

zabrać z powrotem i nikt z nas nie ma powodu, aby powiedzieć na to cokolwiek innego niż to co 

mówił Hiob: ,,Nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. PAN dał, PAN też wziął, 

niech imię PANA będzie błogosławione (Hi 1:21 UBG). Wszystko co posiadamy, nasza żywność i 

odzież są nam tylko wydzierżawiane. Jesteśmy tylko dzierżawcami według uznania właściciela, i 

dlatego, wiedząc, że nie zasługujemy na nic, powinniśmy być zadowoleni z, i wdzięczni za 

cokolwiek (1 Tym 6:7-8 UBG). 

 Dowodem na to, że człowiek przez grzech utracił wszystko, jest przykład Pana Jezusa, który 

przyszedł na świat, aby zbawić człowieka i zajął miejsce  grzesznika, a wtedy nie miał gdzie 

położyć głowy: ,,Lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie 

położyć głowy” (Łk 9:58 UBG). To jasno pokazuje, że grzech człowieka pozbawił Syna 

Człowieczego wszystkiego. Chociaż Chrystus był Panem wszystkiego, to jednak jeśli chciał przyjść 

na ten doczesny świat w ciele na podobieństwo grzesznego człowieka, to nie mógł przyjść jako Syn 

Boży, ale jako Syn Człowieczy i stać się mężem boleści, pozbawionym wszystkiego, opuszczonym 

i udręczonym. I chociaż powodzi nam się lepiej z powodu Jego cierpienia, to jemu powodziło się 

gorzej z powodu naszych grzechów, a między innymi nieszczęściami, których doświadczał było to, 

że nie miał gdzie skłonić swojej głowy. 

 Aby zobaczyć jeszcze inny dowód na jadowitą naturę grzechu w tej sprawie, nie jest bez 

znaczenia fakt, że Bóg nie przeprowadził pełnej konfiskaty dóbr ani nie pozbawił nas całkowicie 

wszystkiego, tak że pozostawiłby nas do takiego stopnia nagich i pozbawionych wszystkiego, do 

jakiego mógłby to uczynić, ale pozostawił nam wystarczające utrzymanie i zakwaterowanie. 

Również, jako pierwociny Jego dobroci, Bóg sporządził odzienie, które nosili Adam i Ewa. 

Jednakże grzech jest przeciwny resztkom tego dobra, które Bóg nam pozostawił i wypełnia je 

próżnością, niepokojem, gorzkością i przekleństwem. Bóg pozostawił Adamowi wiele hektarów 

ziemi, aby ją uprawiał i gospodarował na niej, ale ziemia ta była obłożona klątwą i jej obrabianiu 

towarzyszyły pot czoła, trud i znój, a także to, że niejeden ostry i powodujący cierpienie chwast i 

kłujący cierń przywierały do ciała człowieka (Rdz 3:17-19 UBG). Bóg pozostawił Adamowi 

wystarczający obszar ziemi (Rdz 3:23 UBG), ale niestety była to i jest dalej ziemia przeklęta! Tak 

więc grzech występuje przeciwko doczesnemu dobru człowieka, poprzez albo pozbawianie go tego, 

albo poprzez przeklinanie tego dobra. Grzech jest tak zawistny, że nie zostawiłby człowiekowi 

kompletnie niczego, a ponieważ Bóg jest tak dobry, że pozostawia człowiekowi pewne rzeczy, to 

oko grzechu jest zawistne, ponieważ Bóg jest dobry, i grzech wbija żądło w dobro pozostawione 

człowiekowi to znaczy obkłada je klątwą. Mówiąc bardziej szczegółowo: 

 a. Grzech jest przeciwny odpoczynkowi i spokojowi człowieka, które człowiek bardzo lubi; 

i rzeczywiście potrzebuje ich jako większą część dobrego samopoczucia w swoim życiu. Działem 

synów ludzkich pod słońcem jest trud i znój. Cóż bowiem ma człowiek z całej swojej pracy i z 

utrapienia swego serca, którymi się trudzi? Bo wszystkie jego dni są cierpieniem, a jego zajęcie – 

smutkiem (Kaz 1:13; 2:22-23 UBG). Tak się dzieje niezależnie od tego czy człowiek powiększa 

swoją mądrość i wiedzę, czy też przyjemności i bogactwa. Nie ma on odpoczynku także w nocy, bo 

jest nawiedzany przez próżne i ekstrawaganckie (jeśli nie jest przestraszony przez przerażające) 

sny; a jego fantazje, które wywołują marzenia za dnia są bardziej dokuczliwe niż sny w nocy. 



Ziemia człowieka jest porośnięta cierniami, tak że posiada on nie jeden ból serca i zawrót głowy, a 

także nie jedno obtarcie na rękach i nogach zanim nastanie następny rok, i zanim otrzyma chociaż 

mały plon z tej przeklętej z powodu grzechu roli. Rajskie życie człowieka było łatwe i przyjemne, 

jednakże z powodu grzechu stało się trudem i znojem powodującym pot czoła. Nawet czynności 

rekreacyjne wykonywane przez człowieka nie dają mu odpowiedniego zadowolenia w stosunku do 

poniesionego wysiłku, z powodu towarzyszących im trudu i mozołu (Kaz 2:1-2 UBG). Świat 

przedpotopowy był bardzo świadom tego, co można wywnioskować z Rdz 5:29 UBG: ,,I nadał mu 

imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk, z powodu ziemi, którą 

PAN przeklął.” Grzech, przekleństwo i mozół trzymają się razem.   

 b. Grzech występuje przeciwko wygodzie i radości człowieka, ponieważ napisano: ,,….w 

trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twego życia” (Rdz 3:17 UBG). Człowiek nie ma 

nawet jednego całego wesołego dnia! Byłoby pocieszeniem dla człowieka, po tym jak trudził i 

mozolił się cały dzień, gdyby mógł jeść swój chleb z radością, i pić swoje wino z wesołym sercem. 

Ale grzech nie pozwoli mu na to; jeśli człowiek będzie się śmiał, grzech obróci to w szaleństwo 

(Kaz 2:2 UBG), albo sprawi, że nie będzie to lepsze niż trzaskanie palonych cierni pod kotłem (Kaz 

7:6 UBG). W Raju, błogosławieństwo Boże, złożone na pracowite ręce Adama czyniły go bogatym, 

i nie towarzyszył temu smutek (Przys 10:22 UBG); ale teraz po zgrzeszeniu które spowodowało 

obłożenie klątwą ziemi napisano w Piśmie o człowieku, że ,,w trudzie będziesz z niej spożywać”. 

Do tej sytuacji pasuje nasze przysłowie, które mówi, że: ,,Łakocie człowieka mają kwaśne sosy”, 

ponieważ chleb, który człowiek spożywa jest chlebem udręki. 

 Kobieta posiada szczególny rodzaj i udział w smutku i cierpieniu, ponieważ czas poczęcia, 

rozmnażania się, ciąża i poród są pełne trudu i znoju. Jednakże niestety, wiele z kobiet, które 

odczuwają ból spowodowany przez grzech nie jest świadomych grzechu powodującego ból, chociaż 

ich smutek i ból są wielce pomnożone, jak to jest wyrażone w Rdz 3:16, a tym bardziej tak jest z 

braku wiary i trzeźwego myślenia (1 Tym 2:15 UBG). 

 c. Grzech jest przeciwny zdrowiu człowieka. Z powodu grzechu pochodzą wszystkie 

choroby i dolegliwości; przed zaistnieniem grzechu nie było takich rzeczy. Z powodu grzechu, 

ogólnie mówiąc, wielu ludzi jest słabych i chorowitych między nami. Niech człowiek oddycha 

najświeższym powietrzem jakim może, i je najzdrowsze jedzenie, niech je i pije regularnie, niech 

zażywa odtrutki, lekarstwa i inne środki stosowane przeciw chorobom, a jednak pomimo tego 

wszystkiego człowiek jest dalej trzęsącą się i chorowitą istotą. Doprawdy, każdy człowiek nawet w 

swoim najlepszym stanie zdrowia jest kruchą i delikatną rzeczą, ba, całkowitą marnością (Ps 39:5 

UBG); ten werset Pisma odnosi się do chorób i dolegliwości człowieka. Weźmy nawet człowieka w 

kwiecie swojej młodości, będącego okazem zdrowia, którego krew gra w jego żyłach a szpik 

wypełnia jego kości, to jednak nawet wtedy jest tylko kruchym śmiertelnikiem. 

 d. Grzech jest przeciwny spokojowi naturalnego sumienia człowieka. Rani ducha i czyni 

sumienie nieznośnym: ,,….któż zniesie strapionego ducha?” (Przys 18:14 UBG). Dopóki duch jest 

zdrowy i nie zraniony, wtedy o wiele łatwiej znoszone są wszelkie dolegliwości, ale gdy duch jest 

zraniony czy też złamany, to wtedy podpory załamują się, co ma wielki wpływ na ciało: ,,Wesołe 

serce działa dobrze jak lekarstwo [nie ma lepszego leku od niego], a przygnębiony duch wysusza 

kości” (Przys 17:22 UBG); jak gdyby wysysał szpik i niezbędną wilgoć z nich. ,,Troska w sercu 

człowieka przygnębia je” (Przys 12:25 UBG). Dobre sumienie jest jak nieprzerwana uczta, ale 

grzech niszczy całą wesołość. Gdy Kain zabił swego brata, a w sumieniu odczuł uderzenie 

przekleństwa Bożego, to stał się zdezorientowanym i szalonym człowiekiem. A gdy Judasz zdradził 

swego Mistrza, to sprzykrzyło mu się życie. 

 e. Grzech występuje przeciwko pięknu człowieka. Zabiera piękno samym postawom 

ludzi; zmienia sam wygląd ich oblicza. ,,Gdy karą chłoszczesz człowieka za nieprawość, to jak mól 

niszczysz jego piękno; doprawdy marnością jest każdy człowiek” [to znaczy jego piękno] (Ps 39:11 

UBG). Zanim zaistniał grzech nie istniała taka rzecz jak marność czy deformacja; wszystko było 

piękne, a nade wszystko człowiek w tym niższym fizycznym świecie. 

 f. Grzech występuje przeciwko pełnemu miłości małżeńskiemu wspólnemu zamieszkiwaniu 

duszy i ciała, którzy byli szczęśliwym małżeństwem i przez jakiś czas żyli w miłości razem, aż 



grzech zasiał niezgodę między nimi i spowodował dysharmonię. Dlatego teraz istnieje wiele 

sprzeczek między ciałem a duszą, między zmysłami, a rozumem; ciągną człowieka w różne 

kierunki; człowiek prowadzi sam ze sobą wojnę domową. W tym sensie ciało podąża przeciw 

duchowi; nieszczęsny człowiek jest ciągany w te i wewte, rzucany tam i z powrotem jakby przez 

kilka silnych wiatrów.  Człowiek jest pełen sprzeczności: był czas, kiedy rozum rozkazywał ciału, 

ale teraz ten sługa czyli ciało jedzie konno, podczas gdy ten książę, czyli rozum idzie pieszo. 

Człowiek jest odwrócony do góry nogami: jego głowa jest tam gdzie powinny być pięty; a jego 

dusza stała się niewolnikiem ciała zamiast być wolnym człowiekiem, co jest zbyt powszechne. 

Bestia czyli ciało jest zbyt trudna do pokonania przez człowieka, tak że koń jeździ na jeźdźcu. 

Zmysły panoszą się i dominują nad rozumem. 

 g. Grzech występuje także przeciwko względnemu dobru człowieka na tym doczesnym 

świecie. Błogość człowieka lub jego smutek tkwią w przeważającej mierze w jego relacjach; 

dobrobyt lub niedola w jego życiu są takie jakie są jego relacje. To co zostało uczynione, aby 

pomagać okazuje się być bardzo często przeszkodą. Grzech zniszczył społeczeństwo, tak że jeden 

człowiek jest drugiemu wilkiem, ba, nawet diabłem. Grzech nie pozwoli mężowi i żonie, rodzicom i 

dzieciom żyć spokojnie, lecz nastawia ich jednych przeciw drugim, tak że w wielu wypadkach 

wrogami człowieka są jego domownicy i bliskie mu osoby; ci którzy jedzą chleb przy naszym stole 

podnoszą na nas swoją rękę, a bliscy przyjaciele stają się wrogami. Pożądliwości toczą wojny (Jak 

4:1), a pycha prowadzi do sporów (Przyp 13:10 UBG). Grzech rodzi podziały i stronnictwa w 

Kościele i Państwie tak, że istnieje mała jedność, harmonia, zgoda czy przyjaźń na świecie.  

 Widzimy więc, że grzech staje w opozycji względem dobra człowieka. 

 (ii) Grzech występuje również przeciwko samej istocie człowieka. Zmierza nie tylko do 

tego, żeby z człowiekiem nie było wszystko w porządku, ale i aby człowiek w ogóle nie istniał. Ilu 

ludzi zabił już w łonie matki! Ile poronień i aborcji powoduje! Ilu wysyła z kołyski do grobu, 

przyczyniając się do zakończenia ich życia zanim nauczyli się chodzić! Inni umierają w pełni sił 

poza spustoszeniem jakie grzech powoduje przez wojnę, a niektórzy zawsze jedzą swój chleb bez 

radości (Hi 21:23,25 UBG). Ledwie człowiek zacznie żyć, a już zaczyna umierać; i po niewielu 

dniach, które mijają szybciej niż porusza się czółenko tkackie, grzech kładzie wszystkich w prochu, 

zarówno książąt jak i żebraków. Grzech zmniejszył wiek człowieka do bardzo małej żałosnej 

wielkości, z prawie tysiąca lat do bardzo niepewnej liczby, nie tylko do 70 lat, ale do 7, ponieważ 

między ludźmi żadne życie ludzkie nie jest oszacowywane, że będzie trwało dłużej. Czas życia 

człowieka jest krótki i niepewny: ten, kto się dzisiaj urodził nie ma gwarancji, że przeżyje jeden 

dzień. A czymże jest nasze życie jeśli nie parą, która wkrótce znika. Mógłbym rozpisać się o tym w 

o wiele szerszy sposób, ale tyle niech wystarczy, aby pokazać, że grzech występuje przeciwko 

wszelkiemu dobru człowieka w tym doczesnym życiu, rozważanym w naturalnym sensie. 

 (2) Ponadto, grzech występuje przeciwko dobru człowieka w sensie moralnym. 

 (i) Grzech zdegradował człowieka, poprzez skalanie go i prawie pozbawił człowieczeństwa; 

gdyż jak tekst kazania mówi o grzechu jak o człowieku, tak Pismo Święte mówi o człowieku jak 

gdyby był grzechem, i jakby każdy człowiek był człowiekiem grzechu (to znaczy składającym się z 

grzechu) niezależnie czy będziemy rozważać zewnętrznego czy też wewnętrznego człowieka. 

Pierwotnie człowiek był bardzo szlachetnym stworzeniem, uczynionym niewiele mniejszym od 

aniołów (Ps 8:5 UBG). Ale niestety upadł tak nisko, że stal się prawie diabłem. Człowiek był kiedyś 

towarzyszem dla samego Boga, jednakże grzech oddzielił go od Niego i pozbawił człowieka jego 

pierwotnej doskonałości. Od bycia panem człowiek stał się sługą i to sługą stworzeń, demonów i 

wszelkiego rodzaju pożądliwości. To poniżenie zostało spowodowane przez skalanie, które 

przylgnęło do: 

 a. Ciała człowieka, bo ciało jest zabrudzone grzechem (2 Kor 7:1 UBG), i wymaga 

uświęcenia i oczyszczenia (1 Tes 5:23 UBG). Ciało jest ciałem grzechu, członki ciała są sługami ku 

nieczystości i nieprawości (Rzym 6:19 UBG). Jeśli oglądniemy człowieka na sposób duchowy od 

stóp do głów, od pięt tych pierwszych do czubka tej drugiej, to stwierdzimy, że nie ma ani jednej 

części zdrowej (ponieważ nie są święte) w nim; wszystko jest zabrudzone grzechem, i pełne 

zgnilizny i ran. Jeżeli zrobimy sekcję człowieka i dokładnie zbadamy jego członki, to odkryjemy, że 



jest to prawdą, ponieważ, bez nazywania każdego grzechu, jego brud lgnie do całego ciała albo 

każdej jego części. Ale, mówiąc w  bardziej ogólny sposób Pismo Święte, tak się wypowiada o 

grzesznych ludziach: ich usta są pełne przekleństwa i goryczy, zdradzają swoimi językami, jad żmij 

jest pod ich wargami, a ich gardło jest otwartym grobem (Rzym 3:13-14 UBG); ich oczy są pełne 

cudzołóstwa (2 Piot 2:14 UBG); ich powieki uniesione i wyniosłe (Przys 30:13 UBG), ich uszy 

ociężałe w słuchaniu (Heb 5:11 UBG), ba, są głusi jak żmija (Ps 58:4 UBG), ich czoło jest 

zuchwałe jakby było z mosiądzu (Iz 48:4 UBG); ich obie ręce są zaangażowane, aby czynić 

nieprawość (Mich 7:3 UBG); ich brzuch jest ich bożkiem (Filip 3:19 UBG), a ich nogi są skore do 

rozlewu krwi (Rzym 3:15 UBG); a jeśli zajrzymy do wnętrza ciała, to zobaczymy, że ich organy 

wewnętrzne są samą niegodziwością (Ps 5:9 UBG); ich woreczek żółciowy jest woreczkiem 

goryczy w sensie moralnym jak i duchowym; także ich śledziona jest dotknięta grzechem, 

zainfekowana zazdrością i zjadliwością. Jaki organ ich ciała nie jest siedliskiem tego czy tamtego 

zła? 

 b. Te skalanie również przywiera do duszy, która jest głównym obiektem na którym ono 

skupia się. Nie tylko ciało, ale i duch są zabrudzone grzechem (2 Kor 7:1 UBG). Boży obraz był 

bardziej ukształtowany w i na duszy niż na ciele człowieka, dlatego ambicją i pragnieniem grzechu 

jest pozbawienie duszy tego obrazu. Sprawiedliwość i świętość zostały odciśnięte na duszy 

człowieka, ale grzech wymazał ten obraz i napis, które kiedyś mówiły skąd pochodziła i do kogo 

należała, tak że człowiek został pozbawiony chwały bycia Bożym dziełem. Dlatego dusza musi być 

stworzona na nowo albo odnowiona, zanim Bóg będzie uważał ją za swoją, ponieważ do tego czasu 

Jego obraz jest nie czytelny, jeśli, w tym sensie, w ogóle taka dusza należy do Niego; gdyż nie ma 

sprawiedliwego człowieka ani jednego, nikogo (Rzym 3:10 UBG). 

  Grzech splugawił nie tylko jedną zdolność duszy, ale podobnie do mocnej trucizny, 

przesiąknął i przeżarł się przez nie wszystkie; tak, że chociaż pierwotnie wszystkie zdolności duszy 

były święte i poświęcone Panu, to jednak teraz są złe i tylko złe wobec Pana: każda imaginacja 

(myśl albo zamysł) serca jest tylko zła po wszystkie dni (Rdz 6:5 UBG), nawet Potop, który 

wytracił tak wielu grzeszników, nie mógł usunąć grzechu; dlatego serce ludzkie pozostaje takie 

samo po Potopie, jak było przed Potopem (Rdz 8:21 UBG), i jak to było z sercem człowieka od 

jego młodości, takie i jest do tej dzisiejszej starej i zgniłej epoki świata. Gdyż po dziś dzień z serca 

człowieka pochodzą te same złe myśli, słowa i uczynki co wtedy (Mt 15:19 UBG). 

 Grzech uczynił serce człowieka zdradliwym i desperacko przewrotnym (Jer 17:9 UBG), jest 

ono zatwardziałe i nie pokutuje z powodu oszustwa grzechu (Heb 3:12-13 UBG), chociaż przez to 

człowiek nie czyni nic innego jak tylko gubi siebie i gromadzi sobie samemu gniew na dzień 

gniewu (Rzym 2:5 UBG). Grzech czyni człowieka nieposłusznym, tak że nie chce być zbawiony 

lecz potępiony: ,,A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie” (Jan 5:40 UBG). Co się 

tyczy Słowa Pana, to nie usłuchamy ,,Ale na pewno wypełnimy każde słowo, które wyjdzie z 

naszych ust” (Jer 44:16-17 UBG). To z obfitości głupoty i szaleństwa, które znajdują się w sercach 

ludzi i czekają tam związane, na uwolnienie, ludzie tak mówią; nie tylko wypowiadając próżne 

myśli i słowa, ale i pozwalając, aby nikczemne słowa bulgotały w i wyrywały się z tego skażonego 

źródła, które zapala język ogniem piekielnym, tak że sam diabeł nie mógł wymyślić i wyrzucić z 

siebie bardziej okropnych bluźnierstw przeciwko Bogu niż czynią to języki i serca grzesznych 

ludzi. Grzech skalał i zepsuł pamięć człowieka i jego sumienie. Jak zdradziecka jest jego pamięć w 

odniesieniu do dobra! A jak bardzo trzyma się zła!  Sumienie ludzkie stało się złym sumieniem a w 

przypadku wielu ludzi przypalonym.  

 Tak więc człowiek jest całkowicie na zewnątrz i wewnątrz skalany i splugawiony grzechem. 

Mogę powiedzieć więcej o tym później, a teraz przedstawię nieco dokładniej jak grzech prawie 

całkowicie zaślepił ludzkie oczy, a nawet zgasił świecę Pana: 

 Skutki grzechu na rozumie. Grzech przyćmił i przytłumił czołową zdolność człowieka jaką 

jest rozumienie, które powinno wskazywać człowiekowi różnicę pomiędzy dobrem, a złem oraz 

prowadzić go drogą, którą powinien iść. Jednakże zamiast tego człowiek podąża za błędnymi 

ognikami, które prowadzą go na bagna i do rowów, na bezdroża błędów i ku niemoralności. Grzech 

zaślepił rozumienie człowieka i zrobił z niego ignoranta. Zdeprawował moralnie jego rozum i 



uczynił z niego głupca. 

 (ii) Grzech przyćmił rozumienie człowieka. Nieszczęsny człowiek jest mądry w czynieniu 

zła, lecz nie ma wiedzy na temat czynienia dobra (Jer 4:22 UBG). Nie ma nikogo, kto by rozumiał, 

co i jak powinien (Rzym 3:11 UBG). Wszyscy czyniący nieprawość są nierozumni (Ps 14:4 UBG). 

Nieszczęsny człowiek jest przykryty grubą ciemnością Egipską; Pismo mówi, że jest on nie tylko 

pogrążony w ciemności, ale mówiąc ogólnie, że jest samą ciemnością (Ef 5:8 UBG), i co 

najsmutniejsze, miłuje tę ciemność (Jan 3:19 UBG), a jego światło jest ciemnością (Mt 6:23 UBG). 

 To, że człowiek jest pogrążony w ciemności z powodu grzechu jest tak jasne jak światło 

słońca w świetle prawdy Pisma Świętego i smutnego doświadczenia. Gdyż, mówiąc ogólnie, gdy 

ludzie się nawracają, to są powoływani z, i odwracają się od ciemności do światłości (Dz 26:18; 1 

Piot 2:9 UBG). Nasz Pan, Jezus Chrystus przyszedł, aby być światłością i oświecić siedzących w 

ciemności (Łk 1:76-79). I rzeczywiście, nikt nie może, tylko On  otworzyć oczy tych, którzy są 

ślepi od urodzenia (Jan 9 UBG). Jest On światłością świata, który bez Niego jest ciemnym lochem. 

To, że człowiek jest pogrążony w ciemności widać na różne sposoby: 

 a. Przez chodzenie jego po omacku, które, w Piśmie jest stale przypisywane ślepocie i 

ciemności o czym świadczy Pwt 28:29, Hi 5:14 i 12:25 oraz Iz 59:10. Pierwotnie człowiek, jak 

mędrzec Salomona miał oczy w głowie i wyraźnie widział swoją drogę, która leżała przed nim. 

Drzwi oraz droga pokoju i szczęścia były szeroko otwarte przed nim. Ale teraz, po upadku, jak ślepi 

Sodomici szuka po omacku drzwi nadziei i zamęcza się próżnymi poszukiwaniami. Człowiek 

zgubił swoją drogę odkąd stracił duchowy wzrok. Nieszczęsny człowiek próbuje wszystkiego co 

może, chwyta się nawet najmniejszej błahostki, aby tylko odkryć co jest dobre dla niego. O, jak 

Salomon szukał i badał to i owo, męcząc się i trudząc, dopóki światło prawdy nie naprowadziło go 

na drogę prawdy! Jak szukał po omacku szczęścia, ale nie znalazł, dopóki nie doszedł do bojaźni 

Bożej (Kaz 12:13 UBG)! 

 b. Chociaż prawdziwe światło świeci, to jednak ciemność człowieka nie pojmuje jej (Jan 1:5 

UBG). O, jak ślepym jest człowiek, który w południe, gdy słońce świeci najmocniej, nie może tego 

zobaczyć! Nic dziwnego, że prawo było ciemnością dla człowieka, co symbolizowała zasłona na 

twarzy Mojżesza. Ale, żeby Ewangelia, najjaśniejsze światło jakie kiedykolwiek świeciło we 

wszechświecie, i żeby sam Chrystus, odbicie chwały Jego Ojca, nie zostały pojęte przez człowieka, 

wskazują na to, że niepojęta ciemność tkwi w człowieku. 

 Pierwotnie, przed upadkiem, człowiek mógł pojmować najmniejszą    sugestię pochodzącą 

od Boga i rozumiał wszystko na podstawie najmniejszych szczegółów. Mógł patrzeć się na słońce 

bez przymykania powiek. Ale teraz człowiek naturalny nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha, ani 

nie może ich pojąć; mądrość Boża, czyli głoszenie Ewangelii jest głupstwem dla człowieka (1 Kor 

2:14 UBG). Ta głoszona Ewangelia, w dalszym ciągu jest zakryta dla zaślepionego świata (2 Kor 

4:3-4 UBG). Poznanie Pana Jezusa Chrystusa wymaga tak wielkiej mocy jaka została użyta w 

stworzeniu, gdy Bóg rozkazał, aby z ciemności zaświeciło światło, jak to stwierdza apostoł Paweł w 

2 Kor 4:6-7 UBG. 

 c.  Przez chodzenie człowieka we wszelkiego rodzaju niegodziwości, która jest nazywana 

uczynkami ciemności (Ef 5:11 UBG). Dobre i święte uczynki pochodzą ze światłości i wydzielają 

światło, gdyż świecą (Mt 5:16 UBG); natomiast niegodziwe uczynki pochodzą z ciemności. Jest to 

jasny dowód na to, że są ciemnością, szczególnie jeśli rozważymy bezczelność ludzi w grzeszeniu. 

Któż jest bardziej bezczelny niż ślepi? Którzy pędzą jak konie galopujące do bitwy, bez lęku i 

rozumu. Gdyby ludzie widzieli niebezpieczeństwo, które towarzyszy grzechowi i niegodziwości, to 

czy popełnialiby je ku swojej własnej zgubie? Na pewno nie! Jednakże ponieważ grzesznik tego nie 

widzi to idzie za grzechem jak wół prowadzony na rzeź i jak głupi na karę pęt. Aż strzała przebije 

mu wątrobę; spieszy jak ptak w sidła, nie wiedząc (czyli nie widząc), że chodzi o jego życie (Przys 

7:22-23 UBG). Inny fragment Pisma mówi z kolei, że na próżno zastawia się sieci na oczach 

wszelkiego ptactwa (Przys 1:17 UBG), tym bardziej na oczach człowieka, który widzi. 

 d.  Człowiek nie wie dokąd idzie (Jan 12:35; 1 Jan 2:11 UBG). Ludzie krzątają się na tym 

świecie, jak kolonia mrówek pełzająca w górę i w dół z jednego mrowiska do drugiego; ale nie są 

tak mądrzy jak mrówki, bo one wiedzą, a nieszczęśni i ślepi ludzie nie, dokąd idą. Czy idą naprzód 



czy z powrotem, z domu, czy do domu, ludzie są oszołomieni i znajdują się w labiryncie. Myślą, że 

zmierzają w stronę przyjemności, zysków, czci i szczęścia, ale niestety są w błędzie i nie wiedzą, że 

idą drogą na której czeka ich ból strata, hańba i śmierć. Są jak Syryjczycy, którzy porażeni ślepotą 

myśleli, że zmierzają do Dotan jako zwycięzcy, podczas gdy okazało się że znaleźli się w Samarii 

zdani na na łaskę swoich wrogów (2 Krl 6 UBG). W ten sam sposób ludzie myślą, że zmierzają w 

kierunku Nieba, podczas gdy niestety, grzech prowadzi ich do piekła, ponieważ ich oczy duchowe 

są zamknięte, tak że ludzie nie wiedzą dokąd zmierzają. 

  e. Ludzie potykają się i nie wiedzą dlaczego (Jan 11:9-10; Przys 4:19 UBG). Grzesznicy 

zawsze i na nowo potykają się o Pana Jezusa Chrystusa; gorszą się Nim, ale nie wiedzą z jakiej 

przyczyny. Chcieliby narzekać na i skrytykować coś, gdyby wiedzieli co; ale wszystko to jest 

daremne, ponieważ szukają winy tam, gdzie nie można jej znaleźć. Przyczyną dla której grzesznicy 

czepiają się tak bardzo Boga, jest to, że On  wykrywa ich winy i obwinia ich za nie. Zjadliwość i 

drażliwość człowieka oraz jego bycie tak zdradliwym i gotowym do obrażania się na Boga i 

pobożność są wyraźnymi przejawami tego, że człowiek pogrążony jest w ciemności. Gdyby 

wiedzieli kim był Chrystus, to nigdy by go nie ukrzyżowali, ani nie zgorszyli by się Panem życia, 

światłości i chwały. Błogosławiony ten, kto nie gorszy się Chrystusem. 

 f. Człowiek nie zna swego czasu, ani nie wie jak uporządkować swoje myśli, słowa i 

uczynki. Nie wie jak uporządkować jakiekolwiek ze swoich spraw w odpowiedniej porze, co jest 

ozdobą wszystkiego. Jest więc oczywiste, że od czasu Upadku jego intelekt został kontuzjowany,  

tak że człowiek posiada słaby punkt w swojej głowie. Pierwotnie, przed Upadkiem, człowiek mógł 

powtórzyć za Hiobem: ,,Gdy jego pochodnia świeciła nad moją głową, a przy jego świetle 

przechodziłem w ciemności...tajemnica Boga pozostawała nad moim namiotem” (Hi 29:3-4 UBG). 

Ale niestety, teraz po Upadku człowiek musi powiedzieć: ,,Na każdą sprawę jest czas i sąd, dlatego 

wielkie nieszczęście trzyma się człowieka. Nie wie bowiem co będzie. Kto mu oznajmi, kiedy co 

się przydarzy?” (Kaz 8:6-7 UBG). Człowiek nie zna swojego czasu;; ani nie leży w mocy człowieka 

kierować swoimi krokami (Kaz 9:12; Jer 10:23 UBG). nie potrafimy ułożyć naszej przemowy z 

powodu ciemności (Hi 37:19 UBG). Nie wiemy o co powinniśmy się modlić, jak trzeba (Rzym 

8:26 UBG). Ah, jaką nieszczęsną, głupią rzeczą uczynił człowieka grzech! 

 g. Człowiek zadowala się, aby być prowadzonym, nawet przez psa. To jest ostatni dowód na 

to, że grzech zaślepił człowieka. Jednooki człowiek mógłby królować między ślepymi. Czy 

człowiek byłby prowadzony przez psa, gdyby nie był ślepy? Wyśmiałby ten pomysł. Nasz 

Zbawiciel powiedział nam w Piśmie, że ślepi prowadzą ślepych (Mt 15:14 UBG); gdyby ludzie nie 

byli ślepi, to nigdy nie byliby prowadzeni przez ślepych przewodników. Ale, będąc pogrążeni w 

ciemności najbardziej odpowiadają im przewodnicy jakich mają: ,,I tak samo stanie się z ludem jak 

z kapłanem” (Oz 4:9 UBG) powiada Bóg. ,,Prorocy kłamliwie prorokują i kapłani panują przez ich 

ręce, a mój lud to kocha” (Jer 5:31 UBG). Kapłani i prorocy głosili fałsz i pochlebstwo oraz to co 

lud kochał i w czym miał upodobanie.  Bóg i pobożność, sprawiedliwość i świętość prowadziły do 

kłopotów; dlatego głosili przyjemne i złudne rzeczy uspokajające sumienie. I niestety, odpowiadało 

to w zupełności ludowi, zaspokajało ich apetyt i było przyjemne dla podniebienia. Ale wszystko to 

niezaprzeczalnie dowodzi, że ludzie są ślepi i pogrążeni w ciemności, gdyż zadowalają się, by 

prowadziły ich takie psy, i to nie tylko nieme psy, ale i ślepi przewodnicy oraz fałszywi prorocy, 

wszyscy którzy prowadzą ich do dołu grzechu i lochu Piekła. Czego to wszystko dowodzi, jeśli nie 

tego, że człowiek jest ciemnością? I co można z tego wywnioskować, jeżeli nie grzeszności grzechu 

w zaciemnieniu rozumu człowieka? Czy światłość nie jest dobra? Bóg, który ją stworzył uważał, że 

taka była. Dlatego nie jest dobrym, aby dusza człowieka nie miała wiedzy (Przys 19:2 UBG). 

 Taj więc grzech występuje przeciwko dobru człowieka, przez to, że zaślepił wzrok jego 

oczu, co, w duchowym sensie, jest gorsze, aniżeli gdyby zaślepił jego oczy fizyczne. Oczy 

człowieka są jemu bardzo drogie. A sam Bóg wyraża czułość jaką ma względem swego ludu, przez 

to, że mówi, iż są drodzy mu jak źrenica Jego oka (Zach 2:8 UBG). Apostoł Paweł, z kolei, 

przedstawia miłość Galacjan do swojej osoby, mówiąc, że wyłupili by sobie oczy dla niego (Gal 

4:15 UBG). Ponadto, w  Ewangelii napisano, że aby okazać naszą miłość do Boga, to mamy 

wyłupić sobie prawe oko, jeśli nas gorszy (Mat 5:29 UBG). Dalej, Izrael wielce się oburzył na 



Nachasza, Ammonitę, gdy ten chciał wyłupać prawe oko mieszkańcom Jabesz-Gilead (1 Sam 11 

UBG). W tym zatem tkwi złośliwość grzechu, że zaślepił oczy ludzkiego rozumu i zostawił go w 

tym stanie, wystawiając go na hańbę.  

 (iii) Grzech pozbawił człowieka rozumu, i uczynił z niego głupca, pijaka i bydlę; ignorancja, 

głupota i porównanie człowieka do zwierzęcia są przedstawione razem w Ps 73:22 UBG. Głupota 

jest powszechną nazwą grzechu, a głupcami nazywani są grzesznicy w Piśmie Świętym: ,,A wy 

głupcy kiedy zmądrzejecie?” (Ps 94:8 UBG), to znaczy, O wy grzesznicy, kiedy będziecie bać się 

Boga? Bojaźń Boża jest początkiem mądrości, ba, samą mądrością (Hi 28:28 UBG), i początkiem 

wiedzy (Przys 1:7 UBG). Dopóki człowiek nie boi się Boga, to zachowuje się jak głupiec. 

Rzeczywiście jest pozbawiony człowieczeństwa, zachowujący się jak osoba pozbawiona rozumu, 

ponieważ, kiedy syn marnotrawny, przedstawiciel grzeszników i nawracających się, pokutował i 

nawrócił się, to jak mówi Pismo przyszedł do siebie, po czym szybko poszedł do swego ojca. W 

procesie odnajdywania i odzyskiwania zguby jaką jest człowiek, nasz Pan Jezus Chrystus został 

uczyniony przez Boga dla nas nie tylko sprawiedliwością, ale i światłością i mądrością (1 Kor 1:30 

UBG). Byliśmy bez tego, czym Chrystus został uczyniony dla nas. 

 Że jest to powszechną prawdą w odniesieniu do Żydów i Pogan, to znaczy, w odniesieniu do 

wszystkich ludzi zapewnia nas o tym apostoł Paweł w Rzym 3:9-11 UBG; ba, sami ludzie ogłaszają 

to wszem i wobec, że tak jest. Mogę powiedzieć o człowieku, to co Salomon mówi o głupcu: 

,,Nawet gdy….idzie drogą, brakuje mu rozumu, i mówi wszystkim, że jest głupcem” (Kaz 10:3 

UBG); to znaczy droga, którą wybiera, jego postępowanie i zachowanie okazują, że jest głupcem. 

Podobnie jak dziecko, człowiek jest rozpoznawany po jego uczynkach (Przys 20:11 UBG). Tak jak 

ten, kto czyni sprawiedliwość jest sprawiedliwy, tak i ten, kto postępuje głupio jest głupcem.  

  

  

 2.4 GŁUPOTA CZŁOWIEKA OKAZUJE SIĘ WIELKA NA TRZY SPOSOBY. 

  

  

 a. W odniesieniu do jego głównego i najwyższego celu, czyli do the summum bonum 

(najwyższego dobra). Człowiek powinien usilnie dążyć do poszukiwania szczęścia, a ściślej 

mówiąc, w czym je znaleźć i jak je zdobyć. Oh, ta różnorodność opinii, które posiadają ludzie na 

temat tego co jest szczęściem!Varro mówi nam o wielu rodzajach szczęścia, ale kto może 

powiedzieć nam o najważniejszym? Ilu ludzi, tyle jest poglądów, gdyż kiedy człowiek odchodzi od 

jedności to wpada w mnogość. Człowiek wynajduje wiele wymysłów. Był czas, kiedy człowiek 

posiadał wystarczające światło i mądrość, aby wiedzieć, że Bóg był jego kuriotaton agathon, czyli 

najwyższym i głównym dobrem, i że jego szczęście leżało w znaniu i radowaniu się społecznością z 

Bogiem.  Ale od czasu popełnienia pierwszego grzechu, człowiek stał się takim głupcem, że mówi 

w swoim sercu, że nie ma Boga, albo przynajmniej, że nie ma szczęścia w znaniu Boga; bo chociaż 

grzech nie czyni wszystkich ludzi takimi ateistami, że wierzą wszyscy, iż nie ma Boga, to jednak 

sprawia, że pragną, aby Boga nie było, i aby uważali, że nie jest szczęściem znanie Go, ani nie jest 

korzystne aby Mu służyć. Ludzie mówią: ,,Jedzmy i pijmy”, raczej niż: ,,Szukajmy Boga i służmy 

Mu” oraz: ,,Któż pokaże nam dobro?” (Ps 4:6 UBG), to znaczy obfitość zboża, wina i oliwy? 

Wszyscy ludzie tak myślą dopóki nie narodzą się na nowo z Ducha Świętego. 

 Człowiek stał się tak podły i zezwierzęcony, że żyje według zmysłów. Oto zmysły nigdy nie 

będą patrzeć się na i kierować ku Bogu, który jest niewidzialny (to jest zarezerwowane tylko dla 

wiary), ale będą patrzeć się na stworzenia, które są widzialne, i są obiektami zmysłów. Salomon 

zestawił to wszystko z życiem człowieka w swojej Księdze Kaznodziei, a mianowicie, że zmysły 

szukają szczęścia poza Bogiem; człowiek jest zauroczony zabawkami i drobnostkami, i szuka 

zadowolenia tam, gdzie nie ma nic poza utrapieniem, tak jak gdyby mógł znaleźć ulgę w miejscu i 

żywiole udręki, czyli nawet w piekle! Człowiek kieruje swoje oczy na i skłania swoje serce do tego 

co jest niczym (Przys 23:5 UBG). Pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha żywota są trójcą 

ciała i bogiem tego doczesnego świata, który wyklucza miłość Boga (1 Jan 2:15-16 UBG). 

 Wszystkie rzeczy zmysłowe istnieją tylko dla jednej i to gorszej połowy człowieka, a 



mianowicie dla ciała. Dlatego, kiedy cały trud człowieka jest skierowany na zaspokajanie ciała, z 

jednoczesnym zaniedbywaniem duszy, która jest najważniejszą częścią człowieka, to jaką jest to 

głupotą! Troszczenie się o rzecz mało ważną, a zaniedbywanie ważniejszej, niepokojenie się tymi 

wieloma małymi rzeczami, a zaniedbywanie tej jednej rzeczy najważniejszej jest głupotą 

posiadającą świadka, a w ślad za takim postępowaniem pójdzie pomsta Boża. Czym jest trudzenie 

się celem zaspokajania ciała i żołądka tak jak gdyby były bogiem, i krzątanie się wokół ziemskich 

rzeczy, a zaniedbywanie, a nawet gardzenie Niebiańskimi, jeśli nie szaleństwem i to w skrajnej 

postaci! Jest to chlubienie się hańbą (Filip 3:19 UBG). Ten, kto powiedział swojej duszy, by 

odpoczywała jedząc, pijąc i weseląc się został nazwany głupcem, i takim jest też każdy, kto 

gromadzi skarby dla siebie, dla swego zmysłowego ja, a nie jest bogaty w Bogu, jak to powiada 

nam Zbawiciel w Łk 12:16-21 UBG. Omówiłem w innym miejscu powyższy tekst Pisma, aby 

pokazać głupotę takich ludzi, i, jeśli Bóg zechce, to w stosownym czasie zostanie to przedstawione. 

Z tego względu całkowicie zrezygnuję i pominę omówienie tego tutaj, chociaż mówiłem o tym, gdy 

głosiłem ustnie te kazania na temat grzeszności grzechu.              

 Ale zanim przejdę do innych przejawów głupoty człowieka, w odniesieniu do dróg i 

środków prowadzących do szczęścia, niech mi będzie wolno pokrótce pokazać przez trzy rzeczy, 

pośród wielu innych, które można by wymienić, że szczęście człowieka nie może składać się z 

żadnego lub wszystkich rodzajów radowania się stworzeniem, posiadającym dział w tym 

doczesnym świecie, a nawet cały świat. Gdyż, oprócz tego wszystkiego co właśnie zostało 

powiedziane: 

 (1) Nie było tak nawet wtedy, gdy człowiek był w Raju. Nie tylko człowiek, ale i wszystkie 

stworzenia były w lepszym stanie wtedy, i nie podlegały znikomości, jak podlegają teraz. Wszystko 

co Bóg stworzył było bardzo dobre, i Adam posiadał to wszystko; jednakże nie było to jego 

szczęściem. Jeśli stworzenia w swoim pierwotnym, najlepszym stanie nie były szczęściem 

człowieka, to w o wiele mniejszym stopniu mogłyby być one nim w obecnym najgorszym stanie. 

Tak więc nasz grzech, w kładzeniu szczęścia teraz w radowaniu się stworzeniem, jest gorszy niż 

grzech Adama; gdyż pierwotnie stworzenia były o wiele bardziej pociągające, atrakcyjne i 

porywające niż są teraz. Pewien zasługujący na szacunek człowiek wyraża to następująco: 

,,Chociaż stare mury i zrujnowany pałac tego doczesnego świata, stoją po dziś dzień, to jednak 

piękno, połysk i chwała jego wystroju wnętrza, jest zabrudzona i zeszpecona, z wieloma 

niedoskonałościami odciśniętymi na każdym stworzeniu. To co jest tylko na zewnątrz nas nie może 

być naszym szczęściem.” 

 (2) To co jest poniżej nas w hierarchii ważności również nie może być naszym szczęściem. 

Bożym zamysłem w uczynieniu stworzeń, było to, żeby one służyły nam ludziom, a nie my im. Bóg 

umieścił Adama na ziemi, aby ją uprawiał, a nie żeby oddawał jej cześć i czynił z niej boga, jak to 

czynią ludzie o umysłach skoncentrowanych na ziemskich sprawach, gdyż pożądliwość jest 

grzechem. Bóg nie tylko umieścił wszystkie stworzenie poniżej człowieka, ale i sam człowiek 

uznaje je za niższe od siebie; gdyż skóra za skórę, wszystko co posiada człowiek, odda za swoje 

życie- co jest wielką prawdą; chociaż wypowiedzianą przez ojca kłamstwa. Przez to widać 

wyraźnie, że człowiek uważa wszystko za niższe od siebie. Przykładem tego jest stary patriarcha 

Jakub, którego życie było związane z życiem młodego Benjamina, jednakże pomimo tego Jakub 

wolał rozstać się z Beniaminem, aniżeli głodować. Z tego powodu, nie trzeba podawać dalszych 

przykładów, ponieważ jest jasnym jak słońce, że to co jest niższe od nas nie może być naszym 

szczęściem. 

 (3) Nie może być także naszym szczęściem, to co nie jest oznaką miłości Bożej. Gdybyś, 

drogi czytelniku, posiadał wszystkie bydło na tysiącu wzgórz, i tak wiele tysięcy sakiewek ze 

złotem ile tylko jest możliwe w swojej skrzyni, i choćby całe piękno i zaszczyty tego świata były 

skoncentrowane na tobie; to jednak muszę ci powiedzieć to co bardzo mądry człowiek powiedział 

mi, a mianowicie, że człowiek nie poznaje miłości przez dobrobyt ani nienawiści przez 

przeciwności (Kaz 9:1 UBG). I rzeczywiście, świat, wspaniały i dobry, jakim jest, a raczej był, nie 

jest wystarczająco dobry, aby być oznaką Bożej miłości. Bóg posłał swego Syna i nikogo innego, 

tylko jego, i to co jest w Nim, aby było oznaką Bożej miłości. 



 Cóż zatem, ze wszystkiego powyższego można wywnioskować, iż widząc, że szczęście jest 

sprawą wyższej natury niż całe stworzenie, i że znajduje się w nie mniejszej osobie jak tylko w 

samym Bogu, to człowiek jest głupcem szukając go gdzie indziej, a grzech jest bardzo zgubny dla 

człowieka, bo czyni go takim głupcem. 

  b. Głupota człowieka wydaje się być wielka w odniesieniu do środków i drogi prowadzącej 

do szczęścia, jak również w odniesieniu do jego celu i samego szczęścia; człowiek myli się w 

odniesieniu do obu z nich. Radowanie się społecznością z Bogiem jest naszym szczęściem, a 

religia, to znaczy prawidłowe służenie i oddawanie czci Bogu, jest środkiem do radowania się tę 

społecznością, i z tego powodu naszym szczęściem. Niestety! W tym człowiek okazuje się 

głupcem. Chociaż na ogół ludzie uznają, że Bóg istnieje, i że należy oddawać mu cześć i być mu 

posłusznym, to jednak kim jest ten Bóg i jak należy mu oddawać cześć - w tym człowiek jest pełen 

ciemności, wątpliwości i zakłopotania. Stąd w Piśmie Świętym mamy wyrażenia dotyczące 

grzeszników, takie jak: ,,Wy czcicie to, czego nie znacie” (Jan 4:22 UBG). Z pewnością ci, którzy 

oddają cześć Temu czego nie znają nie oddają Temu czci w taki sposób w jaki Ten nieznany Bóg 

wymaga. Ateński ołtarz posiadał napis ,,Nieznanemu Bogu” (Dz 17:23); bo świat przez swoją 

mądrość nie poznał Boga, to znaczy, Boga objawionego w ciele (1 Kor 1:20 UBG). Chociaż nic nie 

jest bardziej poznawalne niż Bóg, to jednak nic nie jest bardziej nieznane niż On. Jest widoczne dla 

całego stworzenia, przez stworzenie, że Bóg istnieje (Rzym 1:20 UBG); ale kim i czym On jest, i 

jaka jest Jego wola, któż to poznał? (1 Kor 2:16 UBG). 

 Grzech sprawił, że ludzie czczą albo (1) fałszywego boga, co jest bałwochwalstwem; albo 

(2) czczą Go w sposób fałszywy, co jest zabobonem. Człowiek stał się takim głupcem, że jego 

oddawanie czci Bogu, dopóki człowiek nie zostanie oświecony i nawrócony, jest złamaniem, albo 

pierwszego albo drugiego przykazania. Człowiek zawodzi jeśli chodzi o obiekt, albo sposób 

oddawania czci Bogu, i obie te rzeczy wskazują na szaleństwo człowieka, że jego religia jest albo 

bałwochwalstwem, albo zabobonem. 

 (1) Bałwochwalstwo jest szaleństwem człowieka. Nie oddawanie czci Bogu, albo 

oddawanie czci Bożej temu co nie jest Bogiem, lecz bożkiem, jest szaleństwem. Dlatego poganie są 

nazywani nie tylko ateistami ale i głupcami, i o to obwinia ich apostoł Paweł (Gal 4:8; Rzym 

1:21,25 UBG). Człowiek jest takim głupcem, że zaniedbuje służenie Bogu, który go stworzył, a 

służy bogom, uczynionym przez siebie, chociaż fakt, że są oni uczynieni dowodzi, że nie są tacy jak 

ich nazwa wskazuje, lecz że są bogami (podobnie jak wiedza o nich) fałszywie tak nazywanymi, jak 

to w szczegółach przypisano im już w czasach Starego Testamentu (Iz 44:14-16 UBG). 

 Świat jest winny najbardziej odrażającego bałwochwalstwa. Rzymianie czynili z chorób 

bogów, jak na przykład z gorączki. Grzesznicy czynią nie tylko ze stworzenia, jak na przykład ze 

złota i ze swojego brzucha swego boga, ale i ze swoich grzechów- jak to miało miejsce w 

przypadku wymienionych wyżej Rzymian. Nawet sam diabeł został uczyniony bogiem i składano 

mu ofiary. Jest on nazywany bogiem tego świata (2 Kor 4:4 UBG), a apostoł Paweł pisze, że 

poganie składali ofiary demonom (1 Kor 10:20; por. Pwt 32:17 UBG), i składali w ofierze nie tylko 

swoje dzieci (Ps 106:37 UBG) ale i swoje dusze, ponieważ we wszelkim oddawaniu czci, dusza jest 

ofiarą. Och, jaki grzeszny jest grzech! 

 (2) Zabobony są również szaleństwem człowieka, w odniesieniu do religii. Zabobon jest 

młodszym bratem bałwochwalstwa i pochodzi z tego samego łona co ono. Zabobon nie polega na 

oddawaniu czci fałszywemu bogu, ale na oddawaniu czci prawdziwemu Bogu fałszywie, w sposób 

nie nakazany przez Boga. Uczy i praktykuje jako doktryny wymysły i nakazy ludzkie; to znaczy, 

oddaje cześć, nie zgodnie z wolą Bożą, ale z wolą człowieka. Jest to nazywane ofiarą głupców (Kaz 

5:1 UBG). Bardziej zważa na Istotę, której oddaje cześć niż na sposób w jaki jest czczona, i 

powoduje że ludzie poświęcają cały swój czas i energię, aby zewnętrznie cześć została oddana, 

chociaż nie jest oddana poprawnie. Ludzie pod wpływem zabobonu troszczą się bardziej o rzeczy 

zewnętrzne niż wewnętrzne, i oddają cześć Bogu bardziej dlatego, że się Go boją, aniżeli Go 

miłują. 

 Tyle niech wystarczy, aby pokazać głupotę człowieka, i tego jak grzech nabrał człowieka w 

odniesieniu do jego celu, szczęścia i środku do tego prowadzącego, czyli religii. Teraz przejdę do 



przedstawienia: 

 c. Ludzkiej głupoty w odniesieniu do nie używania, albo złego używania środków, które 

zostają ogłoszone w prawdzie i jasności. Chociaż wola Boża w odniesieniu do oddawania Jemu czci 

jest objawiona, to jednak grzech dalej czyni ludzi głupimi, albo w tym, że w ogóle nie używają, 

albo w tym, że źle używają objawienia Boże. W ich ręce wkładany jest skarb, lecz oni są takimi 

głupcami, że nie wiedzą jak go wykorzystać (Przys 17:16 UBG). 

 Upodobało się Bogu w i przez Chrystusa Jezusa oznajmić nam swoją wolę (1 Kor 2:16 

UBG). Jego Ewangelia i łaska objawiły się nauczając nas wszystkiego co potrzebne nam do 

pobożnego życia na tym świecie (Tyt 2:11-12 UBG). Ale niestety! Jakże ludzie wypaczają 

Ewangelię, zamieniając łaskę w rozpustę (Jud 1:4 UBG), i grzesząc obficie, aby łaska obfitowała! 

Jakie zmagania, walki, niechęć i opory mają miejsce wobec Ewangelii! Jak ludzie potykają się, 

kopią i wierzgają przeciwko Chrystusowi Jezusowi, zamiast budować się na Nim jako na kamieniu 

węgielnym, na skale i na pewnym fundamencie! Jakże wściekli są ludzie, kiedy Pan Jezus Chrystus 

przychodzi przez swoje Słowo i Ducha, aby  ich pobłogosławić, odwracając ich od ich nieprawości! 

Kiedy Bóg przychodzi w Chrystusie Jezusie i posłudze Jego Ewangelii, aby uszczęśliwić ludzi, to ci 

ostatni chwytają za broń i wszczynają wojnę przeciwko Niemu. Gdy Ewangelia przychodzi wraz z 

bronią używaną przez nią do burzenia twierdz warownych i zmuszania zbuntowanych ludzi do 

posłuszeństwa, to jakże ludzie ufortyfikowują się przeciwko niej! Gdy Bóg staje u drzwi i puka 

zabiegając o wpuszczenie do środka, to jakże ludzie zamykają swoje serca na zamki, zasuwy i 

podpierają sztabami, aby tylko Król łaski i chwały nie mógł wejść! Aby sprawić, by ludzie chcieli 

wierzyć i być posłusznymi Ewangelii potrzeba mocy nie mniejszej niż ta, która wskrzesiła 

Chrystusa z martwych (Ps 110:3; Ef 1:19 UBG). 

 Posłańcy Chrystusa rozgłaszają chwalebne wieści, ale któż im wierzy? (Rzym 10:16 UBG): 

Wyciągają swoje ręce, ale komu się objawiło ramię Pana?Zaklinają i usilnie proszą, lecz ludzie 

zatwardzają swoje serca. A między wieloma, którzy wydają się wyznawać Ewangelię, jak mało z 

nich wprowadza ją w codzienne życie! Słowami wyznają Boga, ale uczynkami swoimi zapierają się 

Go. Bardziej miłują przyjemności i siebie samych, niż Boga; a chociaż przybierają pozór 

pobożności, to jednak zapierają się jej mocy. Wszystkie te ich drogi nie rozwijania albo złego 

rozwijania środków, którymi Bóg raczył ich obdarzyć, powtarzam, wszystkie te ich drogi są 

szaleństwem. 

 Byłoby prawie nieskończoną rzeczą- jeśli w ogóle możliwą- wyliczanie wszystkich 

szaleństw człowieka. Oto myśli on jak głupiec, niepewnie i tocząc się, niezależnie i zepsuty, 

niekonsekwentnie i bez celu; przypadkowo i na chybił trafił; wiele marnotrawi się jak wody obok 

młyna. Umysł człowieka buduje zamki na piasku; jego imaginacje są jak włóczędzy, a jego zamysły 

nastrojowe. Nie mówiąc już o bardziej niegodziwych i grzesznych myślach, które, gdyby były 

znane, sprawiłyby, że ich posiadacz byłby zażenowany i obawiałby się rozmawiać o nich z drugim 

człowiekiem. Gdyż nie tylko próżne, ale i podłe, szkodliwe, cudzołożne, a nawet i mordercze myśli 

gnieżdżą się w sercu człowieka. Tak więc każdy, kto zostaje przebudzony duchowo i uświadamia 

sobie grzeszność swego serca musi powiedzieć o sobie, to co apostoł Paweł mówił o sobie: ,,Jestem 

największym z grzeszników.” Nigdy, żadne serce nie było takim targiem próżności, taką jaskinią 

złodziei, taką klatką nieczystego ptactwa, takim więzieniem pełnym morderców, takim zajazdem i 

arterią wędrownych pożądliwości, taką świtą pochlebstw, ambicji, pychy i zazdrości, taką kloaką i 

zwykłym przeciągiem przemieszczających się nieczystości oraz takim piekłem pełnym bluźnierstw 

jakim jest moje serce! 

 To co człowiek myśli, to często wypowiada, quicquid in buccam (wszystko, co przychodzi 

mu do głowy), głupio, próżnie i pysznie; a co wypowiada, to zamienia w czyn; z obfitości czy też 

pełni serca mówią usta, i z serca pochodzą wszystkie sprawy życia. Wszystkie szaleństwa jego 

życia polegają po prostu na rozwiązywaniu i wypuszczaniem na wolność szaleństw, które są 

związane i zapakowane w jego sercu. Są tam związane hurtem, a są sprzedawane na zewnątrz 

detalicznie w miarę jak człowiek spotyka się z klientami, okazjami i możliwościami w trakcie 

swojego życia i zachowania. 

  



  

 2.5 NIEKTÓRE PRZYKŁADY GŁUPOTY CZŁOWIEKA. 
  

  

 (1) Człowiek jest bardzo pochopny, porywczy i pośpieszny w swoim działaniu. Nic bardziej 

nie przystoi człowiekowi niż namysł i rozwaga. To jest jego wyższość nad zwierzętami; gdyż one 

działają, ale nie zastanawiają się nad swoim działaniem. I w tym tkwi wielka część głupoty 

człowieka, że nie zastanawia się nad efektem końcowym swoich czynów. ,,Oby byli mądrzy, 

zrozumieliby to i zważaliby na swój koniec” (Pwt 32:29 UBG). Ludzie często mówią: ,,Nigdy nie 

myślałem o tym,” co jest cechą głupca, jeśli nie myśli on o czymś co bardzo go dotyczy i o czym 

bezwzględnie powinien pomyśleć. ,,Prosty wierzy każdemu słowu [czego nie robiłby, gdyby nie był 

prostaczkiem i głupcem], a roztropny zważa na swoje kroki. Mądry boi się i odwraca się od zła, ale 

głupi w swym szaleństwie jest pewny siebie” (Przys 14:15-16 UBG).  Gdyby tylko ludzie 

zastanawiali się nad tym co robią, gdy grzeszą, to czuliby do tego wstręt; bo kto spieszył by się do 

swojej zguby? Któż wypiłby świadomie truciznę? Nikt z wyjątkiem głupców i szaleńców! Gdyby 

ludzie rozważyliby to sobie, że zapłatą za grzech jest śmierć, i że gniew Boży i Piekło towarzyszą 

popełnianiu grzechów, to z pewnością byliby bardziej ostrożni. Ludzie grzeszą stale i stale i nigdy 

nie zastanawiają się nad tym, jaki będzie koniec ich postępowania; czy na samym końcu nie okaże 

się być ono goryczą? Brak rozwagi, to znaczy myślenia o końcu życia jest dowodem tak wielkim 

jak i oczywistym, że człowiek jest głupcem. 

 (2) Człowiek śmieje się z, i bawi się swoimi grzechami i niedolą. Popełnianie zła jest 

zabawą dla głupca (Przys 10:23 UBG), jego bawienie się i żartowanie z grzechu wskazuje na to, że 

jest głupcem, na poważnie. Głupcy będą się śmiać z przebiegłych występków i zła, które 

popełniają, ba, grzesznicy są takimi głupcami, że czynią grzech swoim rzemiosłem (są 

wynalazcami złego) i zarazem rekreacją. Ich rozrywką jest powolne umieranie, poprzez spędzanie i 

tracenie swego czasu i zatracanie swoich dusz przez grzeszenie. ,,Głupcy szydzą z grzechu (Przys 

14:9 UBG). Kiedy już oszukają innych, to śmieją się z nich jako z głupców, chociaż sami są 

większymi głupcami ponieważ oszukali bliźnich. Upajają się swoimi oszustwami (2 Piot 2:13 

UBG). Chociaż wiedzą, że ci, którzy czynią takie rzeczy, podlegają sądowi Bożemu, to jednak nie 

tylko robią to samo, ale też pochwalają tych, którzy tak postępują (Rzym 1:32 UBG). Ale są 

głupcami z powodu tego, że tak robią, uważając samych siebie za mądrych, stali się głupimi (Rzym 

1:22 UBG), i pozbawionymi rozumu (Rzym 1:31 UBG). Ale, kiedy Bóg będzie śmiał się i szydził z 

tych szyderców, wtedy okaże się, jakimi byli głupcami, gdy bawili się tym co powinno było być ich 

największym smutkiem i żalem. 

 (3) Człowiek naturalny powiada, że próżną rzeczą jest służenie Bogu. Jakie może być 

większe szaleństwo niż nazywanie religii i mądrości Bożej głupstwem, próżnością i rzeczami bez 

pożytku, gdy poza tymi dwiema pierwszymi rzeczami to znaczy poza religią i mądrością Bożą nie 

ma żadnego innego prawdziwego pożytku dla człowieka pod słońcem? Jest to suma całego pożytku 

dla całego człowieka; wszystko inne jest tylko marnością i utrapieniem ducha. Autor psalmu 73 

nazywa siebie głupcem za to, że prawie powiedział, że służenie Bogu jest daremne; uważał siebie 

za głupiego, nic nie rozumiejącego i zachowującego się jak zwierzę (Ps 73:22 UBG); tak bardzo 

głupiego, że nie mógł wystarczająco tego wyrazić. A zatem jakimi głupcami są ci, którzy mówią 

otwarcie, że człowiek nie ma pożytku z służenia Bogu? Chociaż Hiob tylko zasugerował taką rzecz, 

to i tak Elihu zaliczył go w poczet ludzi głupich: ,,Dlatego posłuchajcie mnie, ludzie rozumni [bo 

głupcy tego nie zrobią]: Daleki jest Bóg od niegodziwości, Wszechmocny – od nieprawości” (Hi 

34:9-10 UBG). Bóg odda człowiekowi według jego czynu. Nadchodzi dzień w którym zobaczymy 

różnicę między tymi, którzy boją się Pana Boga, a tymi, którzy się Go nie boją (co jest powiedziane  

w odniesieniu do tej właśnie sprawy w Mal 3:14,18 UBG) i wtedy się okaże, że żadna praca nie jest 

daremna w Panu. Przemawiam do mądrych ludzi; niech osądzą co mówię; wiem, że dojdą do 

wniosku, że jest rażącą głupotą mówienie, że służenie Bogu jest daremne. 

 (4) Człowiek jest niewdzięczny wobec Boga, który go obdarzył tyloma 

błogosławieństwami, a powinien być Mu nieskończenie zobowiązany. A jednak bez względu na to 



ile grzeczności wyświadczy się głupcowi, jest to jak rzucanie pereł przed świnię, gdyż głupiec 

odpłaci złem za wszystkie dobro, które się mu wyświadczyło. Mojżesz napominał Izraela w 

następujący sposób: ,,Tak to odpłacasz PANU, ludu głupi i niemądry?” (Pwt 32:6 UBG). Nikt, tylko 

głupcy tak postępują. Ludzie są jak świnie w tym, że zbierają spadające owoce ze stołu i nigdy nie 

patrzą się do góry. ,,Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?” powiedział 

nasz Zbawiciel. Zaledwie jeden człowiek na dziesięciu okazuje się wdzięczny! Ludzie biorą Boże 

zboże, wino i oliwę, aby wyprawić ucztę dla Baala, dla swego Bela i Smoka, a także dla swojego 

brzucha i swoich pożądliwości. Zamiast złożyć Bogu podziękowanie i chwałę odpłacają mu 

grzeszeniem. Gdy są najedzeni i pełni wtedy kopią piętą i mówią: ,,Kim Jest Pan?”, jak gdyby nie 

byli mu zobowiązani i nie byli mu winni żadnych podziękowań. Co za głupcy! 

 (5) Jeśli Bóg koryguje człowieka lub trapi go za jego grzechy i głupotę; to ten szybko staje 

się rozgniewany na Boga. Taka jest natura głupców, że nie mogą znieść tych, którzy ich 

napominają. Chociaż człowiek jest karany tylko za swoje nieprawości, to mimo to narzeka (Lam 

3:39 UBG). Chociaż sąd Boży jest sprawiedliwy, to jednak głupota człowieka wypacza jego drogę, 

a on sam wybucha gniewem na Pana (Przys 19:3 UBG). Grzech człowieka sprowadza sąd Boży, a 

potem, gdy Bóg zagradza drogę człowieka cierniami, które go kłują, to człowiek irytuje się i 

wścieka się. Kiedy Hiob był bardzo udręczony, jego żona powiedziała mu, żeby przeklął Boga i 

umarł – co było przeklętą radą. Jednakże Hiob odpowiedział żonie, że mówiła jak mówią kobiety 

głupie. Mężczyźni i kobiety nigdy nie mówią bardziej głupio, niż wtedy, gdy mówią przeciwko 

Bogu. Ci, którzy kłócą się z Bogiem i oskarżają Go o głupotę sami są głupcami.  

 (6) Głupota człowieka przejawia się także w tym, że jest on niewyuczalny. Można lepiej 

załatwić sprawę z siedmioma ludźmi odpowiadającymi rozsądnie, niż z jednym głupcem, który jest 

nie tylko ignorantem, ale i zarozumiałym i upartym. Głupcy gardzą mądrością i pouczeniem (Przys 

1:7 UBG). Szydzą z pouczenia. Miłują głupotę. ,,Jak długo, prości, będziecie kochać głupotę?” 

(Przys 1:22 UBG). Głupiec nie posłucha rady (Przys 12:15 UBG). Nawet jeśli pouczenie pochodzi 

od ojca to i tak głupiec gardzi nim (Przys 15:5 UBG). Chociaż dodasz korektę do pouczenia, to 

jednak jedna ,,Nagana lepiej działa na rozumnego niż sto razów na głupiego” (Przys 17:10 UBG). 

Choćbyś utłukł głupca w moździerzu, to jednak jego głupota nie odejdzie od niego (Przys 27:22 

UBG). Tak więc chociaż posłańcy Chrystusa trudzą się bardzo, to jednak zyskują na tym nie wiele, 

gdyż grzech uczynił z ludzi takich głupców, że nie przyjmują pouczenia. 

 (7) Niektórzy ludzie są takimi głupcami, że odstępują od wiary, nawet po tym jak przyjęli 

prawdę i zaszli daleko w jej wyznawaniu, co jest nie małym szaleństwem. ,,Jak pies powraca do 

swoich wymiocin, tak głupi powtarza swoją głupotę” (Przys 26:11; 2 Piot 2:20-22 UBG). Słowo 

Boże działa na niektórych ludzi jak lekarstwo: sprawia, że wymiotują, wyznają swoje grzechy, które 

jeden ze starożytnych pisarzy nazywa vomitus animae (wymiociny), jak gdyby zalegały twardo i 

ciężko na ich żołądkach i chorowali z tego powodu; ale po zwróceniu i odczuciu ulgi wylizują te 

wymiociny z powrotem. Wracają do grzeszenia znowu, jak gdyby pokutując (odwracając się od) ze 

swojej pokuty. Z tego powodu apostoł Paweł nazywa Galacjan głupcami: ,,O głupi Galaci! Któż 

was omamił, abyście nie byli posłuszni [to znaczy trwali w posłuszeństwie] prawdzie….Tak głupi 

jesteście? Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem?” (Gal 3:1-3 UBG). To jest głupota ze 

świadectwem! Odstępca jest podwójnym głupcem, drzewem dwakroć obumarłym. Jego koniec jest 

gorszy niż jego początek. W ten sposób widzimy jak grzech oszukał ludzi. Ale to nie wszystko: 

 (iv) Grzech zdegradował człowieka i uczynił go bestią.  To prawda człowiek ma wygląd 

człowieka, ale niestety!, zdegenerował się do bestialskiej i bydlęcej natury. Mogę zacząć tak, jak 

Owidiusz rozpoczął swoje Metamorfozy: ,,In nova fertanimus” (Dziwne rzeczy przychodzą do 

głowy). Muszę pokazać wam potwora, ba, wiele potworów w jednej osobie: człowieka psa, 

człowieka kozła,     człowieka wilka, człowieka lisa i tak dalej. Byłoby lepiej być zwierzęciem, 

aniżeli być człowiekiem podobnym do zwierzęcia, żyjącym i umierającym jak zwierzę. Dalej, lepiej 

byłoby być osłem Balaama niż być takim osłem jakim był Balaam. Aby jednak jaśniej i pełniej 

przedstawić tę degenerację i degradację człowieka przez grzech, omówię je w trzech punktach. 

Grzech uczynił człowieka (a) podobnym do zwierzęcia, (b) podobnym do najgorszych zwierząt, (c) 

gorszym niż najgorsze zwierzęta. 



 a. Grzech uczynił człowieka podobnym do zwierzęcia, a nie tylko podobnym, ale i samym 

zwierzęciem! Człowiek Grzechu, potężny Antychryst, jest nazwany w Biblii bestią i wielcy 

królowie, których Daniel zobaczył w swojej wizji też są nazwani bestiami. Grzesznicy w Piśmie 

Świętym są dziesięć, albo jedenaście razy określani słowem ,,jak zwierzę”; czym niektórzy ludzie 

są, albo byliby, gdyby zostali pozostawieni sami sobie, i gdyby powszechna albo specjalna 

ograniczająca, czy też odnawiająca łaska nie wkroczyły i nie zapobiegły temu? Trzy rzeczy wskażą 

na to podobieństwo: 

 (1) Grzeszny człowiek jest podobny do zwierząt w odniesieniu do ignorancji i głupoty. 

,,Byłem głupi i nic nie rozumiałem, byłem przed tobą jak zwierzę” (Ps 73:22 UBG). Człowiek, 

choćby otoczony czcią, który nie rozumie rzeczy duchowych, podobny jest do bydlęcia, które ginie 

(Ps 49:20 UBG); nie ma już żadnej wartości ani czci, chociaż siedziałby na górnym krańcu świata, 

tak jak to zrobi Antychrześcijańska bestia. ,,Zrozumcie, nierozumni wśród ludu! A wy, głupcy, 

kiedy zmądrzejecie?” (Ps 94:8 UBG). Zwierzęcy i głupi są wyrażeniami synonimicznymi i 

paralelnymi, jak to wcześniej zasugerowano. Serce pozbawione zrozumienia, jest sercem 

zwierzęcym, jak to jasno wynika z Dan 4:16,34-36. 

 (2) Grzeszny człowiek jest podobny do zwierząt w odniesieniu do zmysłowości, w tym że 

miałby się troszczyć tylko o swój brzuch, a nie miałby posiadać duszy do troszczenia się, albo jak 

gdyby jego dusza miałaby troszczyć się tylko o ciało. Swoje szczęście czerpie tylko ze zmysłowych 

i cielesnych przyjemności i zadowolenia. W tym sensie niektórzy rozumieją następujący werset 

Pisma: ,,Powiedziałem w sercu o sprawie synów ludzkich: Oby Bóg im pokazał, aby wiedzieli, że 

są tylko zwierzętami” (Kaz 3:18 UBG). Salomon nie używa tutaj łagodnego albo dworskiego 

komplementu, ale nazywa takich ludzi (prostym i jasnym językiem) zwierzętami. Ludzie tacy żyją i 

umierają jak zwierzęta, nie przygotowują się na spotkanie z wiecznością, i nie myślą o świecie 

który ma nadejść, a który jest światem wiecznego dobra lub zła. 

 (3) Podobieństwo grzesznego człowieka do zwierząt polega na, i wynika z jego niezdolności 

i nie nadawania się do towarzystwa i społeczności z Bogiem i z drugim człowiekiem. Towarzystwo 

grzesznika jest tylko societas belluina, czyli towarzystwem zwierząt, i dobrzy ludzie są tak samo 

tego nieśmiali jak kiedy mieliby rozmawiać ze zwierzętami. W pierwotnym stanie niewinności 

wśród wszystkich zwierząt nie było żadnego które byłoby odpowiednią pomocą, z którym człowiek 

mógłby obcować i dotrzymywać towarzystwa; i od tamtej pory już grzeszny człowiek nie nadaje się 

do miłego i pożytecznego obcowania  w Bożym towarzystwie, tak jak zwierzęta nie nadawały się 

wtedy w Raju. Przyjaciele Hioba uważali to za wielką wzgardę i lekceważenie, że zostali zaliczeni 

do zwierząt i uznani za nikczemnych w jego oczach,  i to tak, że nie pasowali ani nie byli godni 

jego towarzystwa. Bóg i grzeszni ludzie nie chodzą razem, gdyż nie pozostają ze sobą w zgodzie. 

Poza tym, sam Bóg nakazał wierzącym ludziom, żeby nie wprzęgali się w nierówne jarzmo z 

niewierzącymi, bo: ,,…..jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?” (2 Kor 6:14 UBG). 

Tak więc przez swoją ignorancję, zmysłowość i nie pasowanie do towarzystwa Boga i wierzących, 

grzeszni ludzie stali się podobni do zwierząt. 

 (b) Grzesznicy są podobni do najgorszych z dzikich zwierząt. Są nie tylko jak dzikie 

zwierzęta w ogóle, ale też takimi jakie są opisane w Piśmie, czyli złymi i drapieżnymi zwierzętami.  

Grzesznicy nie są przyrównani do gołębia czy owcy, nieszkodliwych stworzeń, ale do lwów, 

tygrysów, niedźwiedzi i dzików, posiadających złe cechy i i drapieżnie usposobionych. Jeśli 

kiedykolwiek grzesznicy są przyrównywani do stworzeń nieszkodliwych, w Piśmie, to nie dzieje się 

to, aby pokazać ich nieszkodliwość, ale jakąś złą cechę, która ma takie nieszkodliwe stworzenie. Na 

przykład, Efraim jest przyrównany do gołębia, ale nie w odniesieniu do jego niewinności, ale 

głupoty (Oz 7:11 UBG). Kiedy więc grzesznicy są porównani do węży, to nie z powodu ich 

mądrości, ale z powodu ich jadowitej i trucicielskiej natury, albo z powodu ich wrodzonej wrogości 

wobec ludzi. Ale zazwyczaj grzesznicy są przedstawiani i porównywani do najgorszych zwierząt, 

albo do mających najgorsze cechy; jak na przykład do psa, wściekłego psa, czającego się psa, 

wyjącego psa, kąsającego psa, chciwego psa, niemego psa; do lwa, pożerającego lwa, ryczącego 

lwa; wściekłego niedźwiedzia; podstępnego lisa etc. Tak więc człowiek jest podobny do złych i 

drapieżnych zwierząt, i tak jak jeden lew pożera wiele zwierząt, a jeden wilk wiele owiec, tak jeden 



grzesznik niszczy wiele dobrego (Kaz 9:18 UBG), a jego serce jest okrutne (Przys 12:10 UBG). 

 c. Grzech uczynił ludzi gorszymi od zwierząt, bardziej bestialskimi niż dzikie zwierzęta i 

gorszymi od najbardziej dzikich zwierząt. Człowiek grzeszny jest nie tylko takim samym 

ignorantem jak, ale nawet większym niż dzikie zwierzęta. Jest bardziej zmysłowy i nie towarzyski, 

niż zmysłowe i nietowarzyskie zwierzęta. Jest to widoczne na kilka sposobów: 

 (1) Zwierzęta nie przekraczają prawa swojej natury, ale człowiek tak stale czynił i czyni 

nadal. Instynkt tych stworzeń jest ich prawem, które stale przestrzegają. Cechy zwierzęcia, które są 

potępiane w człowieku, nie są potępiane w zwierzęciu; na przykład ignorancja i głupota nie są 

przestępstwem w przypadku wołu czy też osła, ale w przypadku człowieka są. Dalej, nie jest 

grzechem w lwie, że pożera, jednakże jest grzechem w przypadku człowieka jeśli zachowuje się jak 

lew pożerający. Ponadto, zwierzęta wypełniają prawo natury, ale ludzie łamią je, gdy postępują jak 

zwierzęta. Z tego wynika, że człowiek grzeszny jest gorszy niż dzikie zwierzęta. 

 (2) Człowiek grzeszny jest gorszy niż dzikie zwierzęta w tej cesze w której jest 

przyrównany do nich. Wół i osioł nie posiadają rozumu, a grzeszny człowiek jest przyrównany do 

nich pod względem ignorancji i głupoty, jednakże okazuje się, że one wiedzą więcej niż on (Iz 1:3 

UBG). Te głupie bydlęta mają więcej zrozumienia niż grzeszny człowiek. A jeśli chodzi o 

zmysłowość to człowiek w tym także jest gorszy niż zwierzęta. Rzeczy zmysłowe są właściwymi  

obiektami apetytu zwierzęcia, ale nie naturalnego apetytu i skłonności człowieka. Bycie 

zmysłowym nie jest grzechem w przypadku zwierzęcia, jednakże w przypadku człowieka jest, gdyż 

chociaż człowiek został stworzony dla wyższych idei i celów, to jednak, tak się zdegenerował, że w 

przypadku wielu rzeczy jest bardziej zmysłowy i cielesny niż dzikie zwierzęta. Grzech uczynił 

człowieka tak nietowarzyskim i okrutnym, że nawet niedźwiedzie są bardziej uprzejme jeden dla 

drugiego niż ludzie; tak że lepiej jest spotkać człowiekowi wściekłą niedźwiedzicę, której zabrano 

młode, aniżeli głupca w jego głupocie (Przys 17:12 UBG). Człowiek bardziej szkodzi bliźniemu, 

niż zwierzęta szkodzą ludziom. 

 Mógłbym podać długą listę albo katalog zwierząt, do których są przyrównani grzesznicy, 

wskazując przy tym, w którym miejscu zachodzi podobieństwo lub paralelizm. Niegodziwi, 

tyrańscy władcy tego świata, są przyrównani do ryczącego lwa i zgłodniałego niedźwiedzia (Przys 

28:15 UBG); nie mają litości, ale czynią swoim łupem wszystkich, do których się zbliżają. 

Obłudnicy są przyrównani do żmij (Mt 23:33 UBG). Herod, z kolei, został nazwany lisem nie tylko 

ze względu na swoją chytrość i przebiegłość, ale i za polowanie na życie Baranka Bożego, Pana 

Jezusa Chrystusa. Tak więc niektórzy grzesznicy są podobni w postępowaniu do jednych zwierząt a 

drudzy do innych. Jednakże istnieją dwa zwierzęta do których przyrównani są wszyscy grzesznicy, 

a tymi zwierzętami są kozioł i pies. 

 a. Grzesznicy są nazywani kozłami (Mt 25:32-33 UBG); Pan Jezus Chrystus ustawi owce, to 

jest pobożnych wierzących, po swojej prawicy, a kozły, to znaczy niegodziwych, po swojej lewicy. 

Istnieją dwie lub trzy rzeczy, które przyrodnicy zaobserwowali u kozłów, w których niegodziwi 

ludzie są podobni do nich. 

 (1) Kozły są bardzo lubieżne, rozwiązłe i swawolne. Grzesznicy też są tacy: pożądliwość 

ciała, i pożądliwość oka, są rzeczami, w których mają upodobanie (1 Jan 2:16 UBG). Tym rzeczom 

się oddają. Apostoł Paweł powiada: ,,Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach 

naszego ciała” (Ef 2:3 UBG), i służyliśmy różnym pożądliwościom (Tyt 3:3 UBG). W tym 

grzesznicy są jak kozły. 

 (2) Kozły to cuchnące zwierzęta. Zapach kozła jest śmierdzący; a pachnieć jak kozioł 

oznacza posiadanie bardzo mocnego, niezdrowego i cuchnącego zapachu. W podobny sposób, 

niegodziwi są obrzydliwością dla Pana, bardzo śmierdzą w Jego nozdrzach. 

 (3) Kozły są bardzo odważnymi i żądnymi przygód zwierzętami. Wspinają się po skałach i 

urwiskach przeszukując je i karmiąc się tym co mogą znaleźć, choć ryzykują przy tym życiem. W 

tym względzie grzesznicy też są do nich podobni; podejmują ryzyko i narażają się na różne 

niebezpieczeństwa, aby zdobyć troszeczkę, ba, prawie żadnego zaspokojenia. Ryzykują spokój, 

pokój sumienia, życie, duszę i wszystko, aby zdobyć to co nie jest prawdziwym chlebem (Iz 55:2 

UBG). 



 b. Grzesznicy są przyrównani do psów. Nie będę robił podziałów w tym porównaniu, ani nie 

będę podawał szczegółów tej metafory o której troszeczkę było wcześniej powiedziane. Powiem 

tylko, że chociaż było to zwyczajem u Żydów, aby nazywać pogan psami, i nasz Zbawiciel Pan 

Jezus Chrystus używał ich języka, gdy powiedział pewnej kananejskiej kobiecie, że nie wypada 

zabierać dzieciom chleb i rzucać go psom (Mt 15:26 UBG); to jednak teraz jest to powszechne 

określenie grzeszników, czy to będą Żydzi, czy też poganie (dotyczy to wszystkich ludzi bez Boga i 

Chrystusa); gdyż na zewnątrz są psy (Obj 22:15 UBG). 

 W sumie, zatem jest aż nadto jasnym i oczywistym, że grzech wyrządził wielką krzywdę 

człowiekowi w takim zdegenerowaniu go, uczynieniu z niego głupca, zwierzęciem i bestią. Ale to 

jeszcze nie wszystko. 

 (v) Grzech oddzielił człowieka od Boga w sensie moralnym. Chociaż z natury jesteśmy z 

Jego rodu i ,,...w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17:28 UBG), to jednak moralnie i 

duchowo, grzesznicy są oddzieleni od Boga i są bez Niego. Jest to wielką krzywdą dla człowieka, 

ba, największą. Ponieważ Bóg jest największym dobrem człowieka, to oddzielenie od Niego, musi 

być największym złem i stratą dla człowieka. Zawsze istniała bardzo duża dysproporcja i dystans 

między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem Stwórcą, a człowiekiem stworzeniem, między 

Bogiem Nieskończonym, a człowiekiem nicością; jednakże nie było to nieszczęściem dla 

człowieka. To grzech i tylko grzech jest tym co uczyniło różnicę i oddzielenie pomiędzy Bogiem a 

człowiekiem. Z tego względu Pismo mówi, że grzesznicy znajdują się daleko od Boga, gdyż 

odchodzą od Niego i jak syn marnotrawny udają się do dalekiego kraju (Łk 15:13 UBG). W 

szczególności grzech oddzielił człowieka: 

 a. Od oblicza Bożego. Pierwotnie, przed upadkiem, człowiek mógł rozmawiać z Bogiem 

twarzą w twarz, jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, ale niestety, po upadku, człowiek 

nie może oglądać Bożej twarzy i żyć. Jednym z pierwszych oznak grzeszności i nieszczęścia 

człowieka tym spowodowanego, było to że człowiek nie mógł już wytrzymać obecności Bożej, i 

ukrył się przed Obliczem i głosem Bożym (Rdz 3:8 UBG). Nasze szczęście leży tak bardzo w 

oglądaniu Boga, że posiada nazwę ,,widzenie uszczęśliwiające,” jest to widok, który przewyższa 

wszelkie widoki. Gdy nasz Zbawiciel modlił się o szczęście swoich wybranych, to modlił się nie 

tylko, żeby mogli być, tam gdzie On będzie, ale aby mogli też oglądać Jego chwałę (Jan 17:24 

UBG). I to jest chwałą, która jeszcze się nie objawiła, że będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy 

Go takim jakim jest (1 Jan 3:2 UBG). 

 Ci, którzy są odrodzeni duchowo i oświeceni, światłem z Nieba, i którzy są oczyszczeni 

posiadają przebłyski i częściowe widoki Boga, a mimo to są one porównawczo, nazywane 

ciemnością; widzimy niewyraźnie (jak gdyby tylko tył Boga) i jakby w zwierciadle, co nie jest 

widzeniem twarzą w twarz (1 Kor 13:12 UBG). Żyjemy teraz raczej wiarą niż widzeniem, jak to 

wyraził apostoł Paweł w 2 Kor 5:7 UBG. Prawdą jest, że wiara jest dla nas jak gdyby oczami 

duchowymi, gdyż jest dowodem rzeczy nie widzianych (Heb 11:1 UBG), i przez nią patrzymy, tak 

jak robił to Mojżesz, na Tego, który jest, i na Jego rzeczy, którzy są niewidzialni (2 Kor 4:18 UBG). 

Wiedząc zatem, że szczęście człowieka leży tak bardzo w oglądaniu Boga, jakąż wielką krzywdę 

wyrządził grzech człowiekowi oddzielając go od oglądania Boga! Człowiek nie może widzieć Boga 

i pozostać przy życiu, podczas gdy życie jest najwspanialsze, gdy się ogląda Boga twarzą w twarz. 

 b. Od życia Bożego. Grzech oddzielił człowieka nie tylko od życia dla Boga i z Bogiem, ale 

także od życia Bożego, to znaczy, takiego jakim żyje Bóg, a które jest życiem świętości i 

doskonałym. Dlatego Pismo mówi o grzesznikach, że są oni wyobcowani z życia Bożego (Ef 4:18 

UBG). I rzeczywiście, są martwi w grzechach i upadkach (Ef 2:1 UBG). Są tak dalecy od życia 

duchowego, że są martwi; są także tak dalecy od życia dla Boga, że żyją przeciwko Niemu, i są tak 

dalecy od życia życiem Bożym, że żyją życiem demonów. Żyją według księcia, który rządzi w 

powietrzu, to jest diabła (Ef 2:2 UBG). Jaką krzywdę wyrządził grzech człowiekowi w oddzieleniu 

go od Boskiego życia i natury, a pogrążając go w ściekach i śmierci grzechu! Uczynił go martwym 

w grzechu. 

 c. Od miłości Bożej. Nie mówię teraz o miłości i przychylności, które Bóg posiada wobec 

człowieka, ale o tym rodzaju miłości i rzeczywistej jej przekazywaniu, którą człowiek pierwotnie 



posiadał i cieszył się. Grzech nie tylko pozbawił człowieka tego, ale i uczynił go obiektem Bożego 

gniewu; gdyż Bóg gniewa się na niegodziwych każdego dnia (Ps 7:11 UBG), są oni z natury 

dziećmi gniewu (Ef 2:3-4 UBG), i dlatego Pismo mówi, że nie są umiłowani przez Boga (Rzym 

9:25 UBG). Człowiek był pierwotnie obiektem jego miłości i radością; gdy człowiek został 

stworzony na obraz Boży; Bóg patrzył na człowieka z zadowoleniem i był zachwycony tym swoim 

obrazem. Jednakże grzech uczynił człowieka obiektem Jego gniewu. Oh, jak raniący jest grzech! 

 d. Od społeczności z Bogiem. Dopóki człowiek i świętość dotrzymywali sobie towarzystwa, 

to Bóg i człowiek również dotrzymywali sobie towarzystwa, ale gdy człowiek i świętość rozstali 

się, to Bóg i człowiek rozstali się również; a przywrócenie ich do tej relacji ma teraz miejsce na 

nowej podstawie. Bóg i człowiek nie mogli chodzić razem z powodu niezgody, którą wprowadził 

grzech (Am 3:3 UBG). Gdy człowiek porzucił chodzenie w świetle światłości i zaczął chodzić w 

ciemności grzechu, to wtedy ustała społeczność z Bogiem (1 Jan 1:6-7 UBG). Prawdą jest, że 

istnieje pojednanie i uzdrowienie przez Pana Jezusa Chrystusa, jednakże grzech uczynił co tylko 

mógł, aby odciąć człowieka od wszelkiej społeczności z Bogiem na zawsze. Oh, ten zjadliwy i 

zgubny grzech! 

 e. Od relacji przymierza, w którym stał przed Bogiem. W rezultacie tego Bóg nie był w 

obowiązku, aby dalej posiadać człowieka, opiekować się nim albo mieć cokolwiek do czynienia z 

nim, za wyjątkiem skazania go. A to co grzech uczynił na początku, jeśli człowiek nie będzie z tego 

pokutował i nie będzie mu to odpuszczone, to będzie czynił i trzymał w takim stanie po dziś dzień. 

Dlatego grzesznicy są nazywani: ,,Lo-ammi,” (nie mój lud), co jest gorsze niż nie bycie ludem (1 

Piot 2:10 UBG). Są oni bez Boga, obietnicy i przymierza (Ef 2:12 UBG). Zgrzeszywszy, człowiek 

nie może domagać się niczego od Boga, tak jakby miał do tego prawo, i dlatego Pismo mówi 

również, że ludzie są pozbawieni nadziei, a ściślej mówiąc, nadziei w sobie samych. Jak wielkie 

oddzielenie spowodował grzech! Gdy okrada człowieka z Boga, to okrada go ze wszystkich rzeczy, 

gdyż wszystko jest nasze o tyle, o ile Bóg jest nasz (1 Kor 3:21 UBG). 

 W wyniku tego oddzielenia od Boga na grzeszników spadają dwa wielkie nieszczęścia jako 

sądy nad tym: 

 a. Bóg zakrywa swoje oblicze. Następuje to po oddzieleniu, jak to jest wyraźnie 

powiedziane w Iz 59:2 UBG: ,,Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym 

Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami, tak że nie słyszy.” To właśnie, gdy 

Bóg zwraca swoją twarz ku nam, sprawia to, że czujemy się jak w Niebie, a Jego uśmiech czy też 

wzniesienie światła Jego oblicza nad nami pokrzepia nas bardziej niż zboże, wino i oliwa (Ps 4:6-7 

UBG). Jego życzliwość jest lepsza niż życie – lepiej by było, gdybyśmy pożegnali się z życiem, 

aniżeli z nią. Grzech człowieka jest wyrażony przez to, że człowiek odwraca swoje plecy do Boga, 

a nie swoją twarz, a jego kara jest wyrażona przez to, że Bóg odwraca się tyłem do niego, a nie 

swoim obliczem. W takim przypadku Bóg zachowuje się nie jak przyjaciel, ale jak obcy. 

Rzeczywiście, takie zakrycie swego oblicza przez Boga jest oznaką o wielu więcej nieszczęść niż 

mogę teraz szczegółowo opisać. 

 b. Innym i nie mniejszym nieszczęściem jest to, że Bóg nie słucha ich modlitw. Wynika to z 

wyżej wymienionego tekstu Pisma (Iz 59:2 UBG) i towarzyszy zakryciu swego oblicza przez Boga 

(Iz 1:15 UBG). Bóg jest Bogiem wysłuchującym modlitw, ale grzech blokuje nasze wołanie, a 

modlitwy niegodziwych są obrzydliwością dla Pana, który uważa je za nie lepsze od wycia (Oz 

7:14 UBG).   

 Istnieją jeszcze dwa lub trzy dalsze nieszczęścia, spośród wielu innych wynikających z tego 

oddzielenia, które stale towarzyszą biednemu grzesznemu człowiekowi. 

 c. Człowiek jest pozbawiony duchowej siły. Wielka siła człowieka tkwi w jego jedności z 

Bogiem. Oddzielenie od Boga osłabia go, bo bez Boga, poza Nim i oddzieleni od niego nie 

możemy nic zrobić. Bycie grzesznikiem oznacza bycie bez siły (Rzym 5:6,8 UBG). Człowiek był 

kiedyś Samsonem jeśli chodzi o duchową siłę, ale rozstanie się z włosami spowodowało, że jego 

moc odeszła od niego, tak że sam z siebie nie jest w stanie pomyśleć nawet jednej dobrej myśli (2  

Kor 3:5 UBG). Człowiek był silny, kiedy był w Panu i w mocy Jego potęgi, ale teraz jego ręce są 

słabe, kolana anemiczne, a jego nogi nie mogą go utrzymać; choruje na duchową krzywicę. 



 d.  Człowiek obawia się Boga i wstydzi się przyjść przed Jego oblicze. Pierwotnie, gdy 

człowiek był niewinny, to chociaż będąc nagi nie obawiał się, ani nie wstydził zbliżać do Boga, ani 

Bożego zbliżania się do niego. Ale kiedy zgrzeszył, to wstydził się pokazać swoją twarz i obawiał 

się oglądać Boże oblicze i słuchać Jego głosu (Rdz 3:9-10 UBG). Kiedy człowiek był sprawiedliwy, 

to był odważny jak lew, ale po upadku chowa się w krzaki. 

 e. Te oddzielenie i odejście zatwardza jego serce wobec Boga. Gdy Bóg przychodzi 

porozmawiać z człowiekiem o jego grzechach, to ten zamiast wyznać je, zwala winę na cokolwiek 

innego, a nawet na samego Boga, jak to zrobił Adam. W jednym rozdziale Pisma jest trzykrotnie 

napisane: ,,Nie zatwardzajcie waszych serc”, ,,aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość”, ,,nie 

zatwardzajcie waszych serc” (Heb 3:8,13,15 UBG). Wszystko to ma związek ze słuchaniem głosu 

Bożego. I jak to miało miejsce na początku, tak i dzieje się teraz między grzesznymi synami 

ludzkimi. 

  

  

 2.6  GRZECH WYSTĘPUJE PRZECIWKO DOBRU CZŁOWIEKA W PRZYSZŁYM 

ŻYCIU. 
  

  

 Sprowadził na człowieka wieczną śmierć i potępienie. W tym życiu, człowiek, z powodu 

grzechu często umiera, ale w przyszłym życiu pozostanie w szponach śmierci na zawsze. Gdyby 

grzech wyrządził krzywdę człowiekowi tylko w tym doczesnym życiu, nie byłoby to poważne. 

Jednakże nieszczęsne skutki grzechu są wieczne: jeśli miłosierdzie nie zapobiegnie temu, to 

niegodziwy umrze, po czym zmartwychwstanie, aby umrzeć ponownie, drugą i gorszą śmiercią. 

Istnieje zmartwychwstanie do życia dla sprawiedliwych, synów zmartwychwstania; a dla 

bezbożnych zmartwychwstanie na potępienie, albo inaczej na śmierć – bo jest ona przeciwna życiu 

(Jan 5:29 UBG). 

 Ale zanim wyjaśnię czym jest potępienie, a przez to jakie zło i nieszczęście grzech 

sprowadził na człowieka, najpierw  przedstawię kilka rzeczy, które uczynią ten fragment 

niniejszego dzieła bezproblemowym i łatwym w zrozumieniu: 

 (1) Bóg nie potępia żadnego człowieka z wyjątkiem za popełnienie grzechu. 

 Potępienie jest karą (Mt 25:46 UBG), a każda kara wskazuje na wcześniejsze zaistnienie 

naruszenia prawa i winę. Bóg, Sędzia całej ziemi czyni co jest sprawiedliwe, i nie kładzie na 

człowieka więcej niż jest słuszne, aby człowiek stawił się na sąd przed Bogiem (Hi 34:23 UBG) i 

żeby człowiek nie wykłócał się i nie obwiniał Boga, do czego człowiek posunąłby się szybko, 

gdyby Boże sądy nie były sprawiedliwe, gdyż nawet grzesznicy potrafią osądzać. Śmierć jest tylko 

zapłatą za grzech (Rzym 6:23 UBG); jest tym na co grzech zasłużył. Zguba człowieka jest tylko 

owocem jego własnego działania. Zatracenie człowieka pochodzi od niego samego (Oz 13:9 UBG). 

Jego własna niegodziwość karze go (Jer 2:19 UBG), a nie tylko w tym doczesnym życiu, ale i w 

tym, które ma nadejść (Mt 7:23,25 UBG). 

 (2) Z powodu grzechu wszyscy ludzie podlegają potępieniu. 

 Każdy z nas, z natury, był dzieckiem gniewu (Ef 2:3 UBG), a gniew Boży przychodzi na 

synów nieposłuszeństwa (Ef 5:6 UBG). Kto nie wierzy jest już potępiony (Jan 3:18 UBG); jest w 

stanie potępienia oprócz tego co niewiara sprowadzi na niego. Kto nie wierzy, na tym spoczywa 

gniew Boży (Jan 3:36 UBG). Człowiek był dzieckiem gniewu z natury i kontynuował bycie takim 

poprzez niewierzenie; dlatego Gniew Boży pochwycił go czyniąc z niego swoje mieszkanie i 

siedzibę. Każde usta muszą zostać zatkane, gdyż cały świat zawinił; wszyscy ludzie zgrzeszyli, 

pozbawiając się chwały Bożej, i są wstrętni sądowi Bożemu (Rzym 3:19-23 UBG). 

 (3) Niektórzy ludzie zostali, są, i będą potępieni za grzech, 

 będą to wszyscy z wyjątkiem tych, którzy potępili, potępiają i potępią grzech i siebie za 

grzech. Jeśli będziemy osądzać siebie, to nie zostaniemy potępieni przez Pana; w przeciwnym 

wypadku biada nam! Gdy nasz Zbawiciel posłał swoich uczniów, aby głosili  dobrą nowinę, to 

powiedział, aby szli i głosili Ewangelię, i że kto uwierzy, to będzie zbawiony (Mar 16:15-16 UBG). 



Dobrze, ale co będzie jeśli nie uwierzą? Co należy w takim razie im powiedzieć? Cóż, w takim 

wypadku należy im powiedzieć, że ten, kto nie uwierzy zostanie potępiony. Jest to tak samo wielka 

prawda Ewangelii, że ten kto nie uwierzy zostanie potępiony, jak ta, że kto uwierzy będzie 

zbawiony. Niebiosa i zbawienie nie są mniej pewnie obiecane jednym, jak Piekło i potępienie jest 

przypisywane jako dział drugim; Ewangelia grozi tym drugim że zostaną skazani na te drugie 

rzeczy. Szeroka jest droga która prowadzi na te zatracenie; istnieje tyle ścieżek prowadzących do 

niej, ile jest grzechów, jednakże z nich niepokutowanie i niewiara są najgorsze i tworzą główną 

drogę i utarty szlak po których tłumy podążają do Piekła. 

 (4) Potępienie jest największym złem jeśli chodzi o cierpienie, jakie może przytrafić się 

człowiekowi. 

 Jest to największa kara jaką wymierza Bóg. Jest to gniew Boży wymierzony do 

ostateczności; jest to Jego pomsta. Kto zna moc Jego gniewu? Nikt oprócz potępionych. Bycie 

potępionym jest byciem w nieszczęściu, całkowitym nieszczęściu i zawsze w nieszczęściu. Będzie 

to bardziej ewidentne, gdy zbadamy czym jest potępienie. Otóż, może być ono rozpatrywane w 

dwóch aspektach: 1. Prywatywnie jako kara utraty czegoś (poena damni). 2. Pozytywnie jako kara 

odczuwania cierpienia (Poena sensus). Posiadamy przykład obu tych aspektów potępienia w Mt 

25:41: ,,Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie” - jest to prywatywne 

potępienie; ,,w ogień wieczny” - jest to pozytywne potępienie. Grzech jest negatywnie nie 

czynieniem dobra, a pozytywnie, czynieniem zła, dlatego potępienie jest wzbronieniem dostępu do 

dobra, oraz jednoczesnym wyrządzeniem zła, grzesznikom. Zbawienie, z kolei, jest ademptio mali, 

czyli, zabraniem zła i adeptio boni, czyli, uzyskaniem i radowaniem się dobrem. Jest ono wyrażone 

w Jan 3:16: ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby 

każdy, kto w niego wierzy, nie zginął,”- co jest negatywnym aspektem zbawienia - ,,ale miał życie 

wieczne” - co jest pozytywnym aspektem zbawienia. Wracając do potępienia zauważyliśmy, że ma 

dwa aspekty negatywny i pozytywny. 

 W powyższym fragmencie Biblijnym (Mt 25:41 UBG) możemy zaobserwować: 

 1. Kim są ci, którzy usłyszą ten wyrok i doświadczą tego zatracenia; będą to ci, którzy będą 

się znajdować po lewej stronie Chrystusa, kozły, grzesznicy i złoczyńcy, jak to opisano w Mt 7:23 

UBG. 

 2. Wyrok czyli sam los potępionych: ,,Odstąpcie ode mnie” (Mt 25:41 KJV). Co prawda 

sam Bóg mówi: ,,…...biada im, gdy ja od nich odstąpię!” (Oz 9:12 UBG); ale o wiele większym 

nieszczęściem i biadaniem będzie, gdy grzesznicy będą musieli odstąpić od Boga. Warto w tym 

miejscu zauważyć, że kara równa się grzechowi i jest określana mianem grzechu. Bo czymże jest 

grzech, jeśli nie odstąpieniem od Boga? A jaka będzie kara grzeszników, jeśli nie odejście od Boga? 

Będzie to tak jakby Bóg mówił do nich: ,,Lubiliście odstępować ode mnie, gdy żyliście na tym 

doczesnym świecie; to teraz odstąpcie ode mnie. Nie chcieliście mnie ani mojego towarzystwa; to 

teraz Ja nie chcę was ani waszego towarzystwa.”  ,,Odstąp od nas” było zawołaniem grzeszników 

do Boga (Hi 21:14 UBG). Dlatego na sądzie Bożą odpowiedzią do grzeszników będzie: ,,Odstąpcie 

ode mnie.” 

 3. Stan w jakim grzesznicy będą się znajdować, gdy otrzymają te potępienie - ,,przeklęci.” 

Bóg nie odeśle ich w pokoju, ani nie pobłogosławi zanim odejdą, gdyż będą musieli odejść obłożeni 

przekleństwem i z pomstą Bożą na sobie. Umiłowali przekleństwo, dlatego przekleństwo będzie ich 

udziałem. Wszystkie przekleństwa zapisane w Księdze Bożej spoczną na nich. 

 4. Mękę, którą będą przechodzić czyli ogień. Jest on wieczny, rozpalony i podtrzymywany 

przez gniew Boży. 

 5. Towarzystwo, które będą posiadać grzesznicy. Będzie nimi ni mniej ni więcej jak tylko 

diabeł i jego aniołowie. 

 Komentując to pokrótce, można powiedzieć, że w dniu sądu grzesznicy będą jak gdyby 

mówić do Boga: ,,Panie zmiłuj się nad nami! Na co Bóg odpowie: ,,Zmiłować się nad wami! Nie, 

nie zmiłuję się nad wami. Był czas, kiedy mogliście otrzymać miłosierdzie bez sądu, ale nie 

chcieliście, dlatego teraz otrzymacie sąd bez miłosierdzia. Odstąpcie! Odstąpcie!” Jeśli wtedy będą 

błagać i mówić; ,,Panie jeśli musimy już odejść, to niech to będzie odejście od tronu twojego sądu, 



ale nie od Ciebie.” Na co Pan odpowie: ,,Nie, odstąpcie ode mnie, odejdźcie od mojej obecności w 

której jest radość. Odejdźcie i idźcie do Piekła.” Wtedy powiedzą: ,,Panie, widząc, że musimy 

odejść, pobłogosław nas zanim odejdziemy, tak, aby Twoje błogosławieństwo mogło spocząć na 

nas.” ,,O nie” odpowie Bóg ,,odejdźcie z przekleństwem, odejdźcie przeklęci.” Wtedy grzesznicy 

powiedzą: ,,Oh, Panie, jeśli już musimy odejść od Ciebie, to nie posyłaj nas do miejsca męki, ale 

wyznacz jakieś inne miejsce, jeśli nie przyjemności to przynajmniej odpoczynku.” Lecz Bóg 

odpowie: ,,Nie, odejdźcie w ogień, w płonące i dręczące płomienie:” Na co niegodziwi powiedzą: 

,,Ah, Panie, jeśli już mamy pójść w ogień, to niech to będzie tylko na chwilę, niech ogień szybko 

zgaśnie, albo niech będziemy z niego szybko zabrani, bo któż może znieść przebywanie w 

wiecznych płomieniach?” Jednakże w odpowiedzi usłyszą: ,,Nie, ani wasze udręki, ani ogień nie 

będziecie mieli końca; odejdźcie w wieczny ogień.” Bezbożni poproszą: ,,Panie, niech minie długi 

czas zanim tam pójdziemy.” ,,Nie, odejdźcie natychmiast. Wyrok zostanie wykonany 

bezzwłocznie,” odpowie Bóg. Wtedy grzesznicy powiedzą: ,,Ah, Panie! Niech przynajmniej 

będziemy mieli dobre towarzystwo, które będzie nam współczuć, chociaż nie będą mogli nam 

pomóc.” Na co Bóg odpowie: ,,Nie, nie będziecie mieli innego towarzystwa jak tylko dręczących 

was diabłów, którym byliście posłuszni, gdy was kusili, oni będą waszymi oprawcami.” Cóż za 

nieszczęście grzech sprowadził na człowieka! Doprowadzi go do tego, że człowiek usłyszy wyżej 

wymieniony wyrok z ust Bożych!      

  

 2.7 POTĘPIENIE. 

  

  

 Przejdę teraz do szczegółowego prywatywnego i pozytywnego potępienia. 

 1. Potępienie prywatywne. Ta kara utraty przebywania w obecności Bożej nie będzie jedyną 

plagą grzesznika w Piekle. Zostanie on pozbawiony wszelkiego dobra i nigdy już nie będzie się 

cieszył dobrym dniem lub czymkolwiek dobrym. Kiedy człowiek zostanie już potępiony, to może 

pożegnać się ze wszelkim dobrem (Łuk 16:25 UBG).  Ale będę to przedstawiać stopniowo, krok po 

kroku. 

 a. Potępieni grzesznicy zostaną rozebrani do naga i pozbawieni wszystkich dobrych rzeczy, 

które posiadali w tym doczesnym życiu. Niegodziwi ludzie są nazywani w Piśmie ludźmi tego 

świata (Ps 17:14 UBG); posiadającymi swój dział i pocieszenie w tym życiu doczesnym (Łk 6:24; 

16:25 UBG). Wielu z nich dobrze sobie radzi i prosperuje na tym doczesnym świecie. Posiadają 

okazałe domy, stoły pełne jedzenia, pełne puchary, miękkie łóżka, przyjemne ścieżki w cudownych 

ogrodach pełnych pachnących owoców i kwiatów. Zasiadają jako możni i cieszą się wspaniałością i 

przepychem tego doczesnego świata. Ale kiedy zostaną potępieni, to ani żadne bogactwa, ani 

zaszczyty, ani też żadne przyjemności nie pójdą w ślad za nimi. Niegodziwi ludzie byliby 

zadowoleni dobrem, które posiadają teraz na tym świecie, gdyby mogli mieć je na zawsze. Gdyby 

jak Bogacz gardzący Łazarzem mogli być odziani w purpurę i piękne szaty, i gdyby powodziło by 

się im wyśmienicie na zawsze, wtedy powiedzieliby: ,,Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje” 

(Os 144:15 UBG). Ale z tym próżnym doczesnym małym szczęściem, takim jakim ono jest, 

bezbożni muszą rozstać się na stałe i powiedzieć do widzenia całemu swemu dobru. Gdy diabły 

porwą ich duszę, to czyim będzie całe te dobro doczesne (Łk 12:20 UBG)? Na pewno nie 

bezbożnych, gdyż wszystko, całe dobro będzie musiało zostać pozostawione na tym doczesnym 

świecie. Grzesznicy nie będą mogli zabrać ze sobą na drugi świat nawet kropli wody, aby schłodzić 

swój język. Posiadanie cząstki tego świata może być miłosierdziem, ale posiadanie tego doczesnego 

świata za swój cały dział od Boga jest nieszczęściem.  Posiadanie wszystkich dobrych rzeczy w tym 

doczesnym życiu i tylko w nim jest  rzeczywistym nieszczęściem! Gdyż po śmierci taki człowiek 

nie będzie się już odziewał w purpurę i jedwab, ani też nie będzie jadł wystawnie i pił słodkich 

napojów. 

 Obiekcja. 

 Zbawieni także muszą rozstać się z tymi dobrymi rzeczami. 

 Odpowiedź: To prawda, ale oni otrzymają lepsze rzeczy w zamian za pozostawione. 



Niepokutujący grzesznik przejdzie od swojego całego dobra do całego zła, człowiek zbawiony, 

natomiast, porzuci swoje zło (i troszeczkę dobra) na rzecz całego prawdziwego dobra. Któż nie 

chciałby się rozstać z żetonami na rzecz złota? Albo z tym światem na rzecz Nieba? Tak czyni 

człowiek wierzący i, jak sądzę, jest to dobra zamiana. Ale, gdy bezbożny będzie musiał rozstać się 

ze swoimi wszystkimi klejnotami, pięknymi rzeczami, swoim winem, swoją muzyką i radościami 

synów ludzkich, i nie otrzyma w zamian za to niczego co jest prawdziwie dobrym, to jakże smutny 

będzie jego stan! 

 b. Grzesznicy muszą rozstać się nie tylko z tymi rzeczami, ale i z radością, przyjemnością i 

uciechami jakie z nich czerpali. Te dobre rzeczy, których grzesznicy zostaną pozbawieni są cenne 

dla nich z powodu ich użycia i samopoczucia, które dają grzesznikom. Bogacz opisany w Łk 12 nie 

tyle cieszył się z posiadania wielu dóbr, co z tego, że oczekiwał, że mu dadzą spokój i wesele. 

Niegodziwi spędzają swoje dnie na radowaniu się (Hi 21:12 UBG); i jak uważają, mają wspaniałą 

zabawę z tego. Odganiają troski śpiewając cały dzień i odświeżają się nucąc requiem i pieśni 

placebo (uspokajające) do muzyki granej na violi (instrumentu smyczkowego). I chociaż ta zabawa 

i radość są same w sobie nieszczęściem (bo jakie jest gorsze nieszczęście od fałszywej radości) to 

jednak jest to wszystko co najlepsze, co mogą mieć, na tym doczesnym świecie. 

 Ale nawet z tym trzeba się będzie rozstać. Ten trzask cierni zgaśnie, wesołość skończy się 

boleścią, radość smutkiem a światłość ciemnością. To zwiększy smutek bezbożnych w Piekle, że 

byli tak weseli na ziemi. Kiedy nadejdzie ten straszny dzień, to grzesznicy powiedzą, że nie ma 

przyjemności we wspominaniu ich dawnych dni. Wydaje się, że Bogacz, który gardził Łazarzem nie 

chciał pamiętać swoich radosnych dni na ziemi, bo Abraham mu powiedział: ,,….wspomnij, 

synu...”; jednakże było to smutne przypomnienie, aby wspominać dobre rzeczy, gdy się było 

straconym i zgubionym na wieki! Niegodziwi powiedzą wtedy, tak jak powiedział Adrian: ,,O moja 

biedna duszo! Nigdy więcej nie będziesz się już śmiała i żartowała.” 

 c. Bezbożni będą musieli utracić cały swój pokój. Chociaż prawdą jest, że nie mają 

prawdziwego i opartego na wiecznych podstawach pokoju, gdyż napisane jest w Piśmie, że 

niegodziwi nie mają pokoju, jak mówi Bóg (Iz 48:22; 57:21 UBG); to jednak bezbożni posiadają 

fałszywą namiastkę, którą nazywają pokojem, który oparty jest o fałszywe poczucie 

bezpieczeństwa, głupotę, a także o przypalone i odrętwiałe sumienie; z powodu których to, 

uważają, że mają prawdziwy pokój. Jednakże, kiedy grzesznicy przyjdą do Piekła, to wszystko się 

zmieni. Sumienie, które było przypalone jakby rozżarzonym żelazem, gdy żyło na ziemi, w Piekle 

poczuje płomienie ognia i będzie nimi zatrwożone. Ci, którzy nie napotykali, żadnych kłopotów za 

życia na doczesnym świecie, będą trawieni przerażeniem w Piekle. Nie ma przypalonych sumień w 

Piekle; wszystkie które się tam znajdują są wrażliwe i delikatne, wszystkie budzą się tam i powstają 

jak lew, a kąsają jak robak. Nie będą już miały tej małej ulgi jaką było przemilczanie wyrzutów 

przez przypalone, otępiałe i zatwardzone sumienie, jak to miało miejsce w życiu doczesnym.  

 d. Grzesznicy będą musieli stracić nadzieję jaką mieli na odziedziczenie Nieba. Niegodziwi 

ludzie nie mają powodu, aby mieć nadzieję na Niebo, a mimo to będą mieć nadzieję, choć wbrew 

nadziei, podobnie jak Abraham i pobożni ludzie, którzy mieli nadzieję wbrew nadziei, gdy posiadali 

Boże obietnice. Pomimo Bożych gróźb, bezbożni będą budować swoje nadzieje tak, że będą sięgały 

Nieba, i to niezależnie od tego, że będą budować na piasku i bez prawdziwego wiecznego 

fundamentu.  Ale ich upadek będzie wielki (Mt 7:22-27 UBG), od nadziei na posiadanie Nieba do 

bycia wtrąconymi do Piekła. Nadzieja ludu Bożego powstrzymuje ich serce przed załamaniem się i 

nigdy nie będzie niespełniona, ale ta fałszywa nadzieja grzeszników złamie ich serce w Piekle, bo 

tam zostanie zawstydzona i nie spełni się. Gdy umiera niegodziwy, ginie jego nadzieja, a 

oczekiwanie niesprawiedliwych znika (Przys 11:7 UBG). Ich nadzieja będzie jak oddawanie 

ostatniego tchnienia (Hi 11:20 UBG). Nadzieja obłudnika zginie, a jego ufność jest jak pajęczyna. 

Oprze się o swój dom, ale ten się nie ostoi; chwyci się go, ale nie przetrwa (Hi 8:13-15 UBG). Jaka 

będzie nadzieja obłudnika, gdy Bóg zabierze jego duszę? Czy Bóg usłyszy jego wołanie, gdy 

spadnie na niego nieszczęście? (Hi 27:8-9 UBG). Nie, nie usłyszy. 

 e. Bezbożni będą musieli utracić całe dobre towarzystwo. Nie będą już więcej posiadali 

towarzystwa nawet jednego dobrego człowieka. Na tym doczesnym świecie niegodziwym powodzi 



się lepiej z tego powodu, że Boży lud znajduje się między nimi. I chociaż bezbożni gardzą, szydzą i 

uważają że pobożni nie są godni, aby żyć na tym świecie; to jednak Bóg zapewnia nas o czymś 

przeciwnym, to znaczy, że to ten doczesny świat nie jest godzien pobożnych ludzi (Heb 11:38 

UBG). Zaprawdę, są zbyt dobrzy dla tego świata.  Chociaż niegodziwi uważają, że życie dobrych i 

świętych ludzi jest głupstwem i szaleństwem, to jednak gdy przychodzi bezbożnym umrzeć, to 

byliby z całego serca zadowoleni, gdyby ich dusze znajdowały się w tak dobrym stanie jak dusze 

sprawiedliwych po śmierci. Balaam, ten nikczemnik, który umiłował zapłatę za nieprawość i żył w 

niesprawiedliwości przez całe swoje życie, pragnął umrzeć śmiercią sprawiedliwych i aby jego 

koniec był taki jak ich (Li 23:10 UBG). 

 Po śmierci, niegodziwi byliby szczęśliwi, gdyby mogli uchwycić się rąbka szaty Żyda, który 

jest nim wewnętrznie (Rzym 2:28-29 UBG), i powiedzieć: ,,                          Pójdziemy z wami, bo 

usłyszeliśmy, że Bóg jest z wami” (Zach 8:23 UBG). Ale odkryją wielką przepaść, która będzie ich 

oddzielać od sprawiedliwych. Niebiosa nie przyjmą ani jednego niegodziwego, ani też Piekło nie 

pochłonie żadnego sprawiedliwego. ,,….niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w 

zgromadzeniu sprawiedliwych” (Ps 1:5 UBG). Tutaj na ziemi grzesznicy mogą tłoczyć się dookoła 

sprawiedliwych, ale po śmierci Bóg odróżni ich i oddzieli jednych od drugich. Chociaż teraz 

niejeden grzesznik może sam oddzielić się od świata i obłudnie przyłączyć się do prawdziwie 

wierzących, to jednak na sądzie Bóg oddzieli ich od sprawiedliwych i przyłączy ich do grzeszników 

i diabłów. Będą ekskomunikowani ze społeczności świętych i wydani szatanowi, katowi i 

wykonawcy Bożego gniewu i Bożej pomsty. Nie będą mieli innego towarzystwa oprócz piekielnej 

załogi. 

 f. Będą musieli obejść się bez Nieba na które mieli nadzieję, a także wyzbyć się samej 

nadziei na odziedziczenie Nieba. Rozstanie się z samą nadzieją na odziedziczenie Nieba nie było by 

wielką stratą, ale rozstanie się z nadzieją na posiadanie Nieba jak i z samym Niebem jest podwójną 

stratą. Bezbożni będą musieli obejść się bez czegokolwiek, co będzie udziałem sprawiedliwych, i 

nie będą tego posiadali w najmniejszym stopniu. I choć być może, jak niektórzy uważają, 

niegodziwym będzie wolno zobaczyć Niebo, tak jak Bogacz widział Łazarza na łonie Abrahama, to 

będzie to tylko po to, aby powiększyć głębię ich nieszczęścia, przez pozwolenie zobaczenie tego 

czego się sami pozbawili przez swoje grzechy. Utracenie Nieba jest utraceniem Królestwa i chwały, 

bardziej godnych i chwalebnych, aniżeli wszystkich królestw tego świata i ich chwały razem 

wziętych. Jest to również rozstanie się z odpoczynkiem czyli Szabatem. Nie troszczyli się o Szabat, 

gdy żyli na ziemi, dlatego nie będą mieli Szabatu, czyli odpoczynku, gdy umrą. Szczycili się swoją 

hańbą, gdy żyli na tym doczesnym świecie, dlatego w przyszłym świecie będą jej mieli dosyć, w 

wystarczającej mierze; nie będą mieli żadnej chwały. Myśl, że byli kiedyś szczęśliwi, chociaż tylko 

w ich wyobrażeniu, i że inni są prawdziwie szczęśliwi na zawsze, podczas gdy oni sami są 

wykluczeni z jakiegokolwiek udziału w jakimkolwiek szczęściu dotknie ich serca do żywego.        

 g. Grzesznicy będą musieli ponieść stratę samego Boga, który jest jak gdyby Niebem w 

Niebie. W porównaniu z Nim wszystko co dobre jest jak kropla w Morzu. ,,Kogo innego mam w 

niebie z wyjątkiem ciebie?” (Ps 73:25 KJV); jak gdyby cała reszta dobra była niczym. Gdyby 

wierzący poszedł do Nieba dzisiejszego dnia to mógłby powiedzieć jak Absalom, który dziwił się 

że przyszedł z Geszur, a nie mógł oglądać twarzy króla (2 Sam 14:32 UBG). Będzie to nieszczęście 

nad nieszczęściami dla potępionych, że będą musieli odejść od Boga, którego obecność jest 

radością i szczęściem na wieki wieków. Nie będą mogli widzieć więcej Jego oblicza z wyjątkiem, 

gdy zobaczą je, jak przybiera zagniewany wyraz wobec nich na zawsze w czasie sądu. Pobożni 

ludzie bardzo zasmucili się gdy usłyszeli słowa apostoła Pawła, że nie ujrzą już jego oblicza nigdy 

więcej (Dz 20:38 UBG). To dotknie do żywego i zrani serca grzeszników, że nie będą mogli 

oglądać Bożego oblicza nigdy więcej, tak, że nie doświadczą nigdy więcej Jego dobroci, 

cierpliwości i miłosierdzia. Gdy Kain, który jest tego przykładem, został wygnany sprzed oblicza 

Bożego, to zawołał, że jego kara była nie do zniesienia (Rdz 4:13 UBG). 

 h. Potępieni będą stale całkowicie w niezmienionym stanie; nie będzie nigdy zmiany na 

lepsze. Co czyni Niebo Niebem, to to że jest zawsze takie samo, podobnie to co czyni Piekło 

Piekłem to to, że się nigdy nie zmienia, że jest zawsze z natury Piekłem. Na tym świecie istnieją 



drzwi nadziei, dzień, oferta i środki łaski, czas na pokutę, Pośrednik w Niebie, cierpliwy Bóg i 

możliwość bycia pobłogosławionym. Ale gdy się raz zostanie potępionym, to te drzwi zostaną 

zamknięte i pukanie w nie będzie próżną rzeczą. Dzień, oferta i środki łaski dobiegną wtedy do 

końca. Nie będzie już miejsca na pokutę. Boża cierpliwość skończy się. Tak samo pośrednictwo 

Chrystusa. Nie będzie wtedy już możliwości polepszenia swego stanu. Mędrzec Salomon powiada: 

,,Wszystko, cokolwiek twoja ręka postanowi czynić, czyń z całej swojej siły; nie ma bowiem żadnej 

pracy [czyli żadnego sprawowania zbawienia]….w grobie, do którego zmierzasz” (Kaz 9:10 UBG). 

Pomyśl o tym, biedny grzeszniku, pomyśl o tym zawczasu, zanim będzie za późno; bo jeśli umrzesz 

w swoich grzechach, to chociaż będziesz wypłakiwał swoje oczy w Piekle, to nic ci to nie pomoże. 

Bóg wtedy nie będzie chciał cię znać, ani nie wysłucha twego wołania, ale będzie się śmiał z 

twojego nieszczęścia i szydził z twojej udręki (Przys 1:25-26 UBG).  

 Tak więc pokrótce przedstawiłem prywatywną część potępienia, to znaczy, że niegodziwi 

ludzie będą musieli się rozstać ze wszystkim swoim dobrem, radościami, pokojem, nadzieją i 

dobrym towarzystwem, co wszystko zapewniało im dobrą pozycję na tym doczesnym świecie i jak 

sądzili w stosunku do Nieba także. Jednakże, co jest najgorsze ze wszystkiego, grzesznicy będą 

musieli rozstać się z samym Bogiem i nie będą mogli kiedykolwiek poprawić swojego stanu. I co ty 

na to, drogi czytelniku? Czyż grzech nie jest niezmiernie grzeszny, przez to, że oddziela człowieka 

od wszelkiego dobra, przeszłego, teraźniejszego i tego, które ma nadejść? Gdyby tylko grzech 

oddzielał od przeszłego dobra, którym Adam cieszył się w Raju; albo od teraźniejszego dobra, które 

ludzie mają na tym doczesnym świecie, można byłoby to jeszcze wytrzymać. Byłoby w takim 

przypadku dobrze pod warunkiem oczywiście, że przyszłość i wieczność byłyby zabezpieczone. 

Ale niestety, ten grzeszny grzech odciął nasz dostęp do Raju, tak, że nikt z nas nie był nigdy w 

Edenie odkąd przyszliśmy na ten świat; grzech zniszczył, uczynił gorzkim i zatruł przekleństwem 

wszystkie teraźniejsze doczesne radości, tak że nie okazują się zadowalające dla nikogo, ale udręką 

dla wszystkich. Ba, grzech jest z natury tak jadowity i złośliwy, iż zachowuje swoje najgorsze 

rzeczy na sam koniec, a mianowicie, Piekło i potępienie. Dlatego będzie nam gorzej w wieczności, 

niż było w czasie teraźniejszym i doczesnym. Aby uczynić to jeszcze bardziej oczywistym, przejdę 

teraz do rozważenia drugiej części potępienia. 

 2. Pozytywna część potępienia. Tę część teologowie słusznie nazywają poena sensus, czyli 

karą zmysłów. Gdyby nie to, że ludzie będą po sądzie odczuwać zarówno swoją stratę jak i swój 

nabytek, czyli, ból który zyskają za swoje grzechy, to potępienie wydawałoby się być tylko snem 

albo imaginacją. Jednakże ich zmysły jak i ich rozum odczuwając wraz z wrażeniem powiedzą im 

jak straszną rzeczą jest bycie potępionym. Jest to rzeczą, którą pragnę całą moją duszą, aby nikt z 

was nie musiał kiedykolwiek poznać, za wyjątkiem usłyszenia o niej i chciałbym, aby słyszenie o 

niej mogło być środkiem zapobiegającym waszemu doświadczeniu tego. Ale cóż mam zrobić? Kto 

nie był w Piekle nie może powiedzieć czym ono rzeczywiście jest? Któż mógłby tam się udać, aby 

się dowiedzieć czym ono naprawdę jest? Doprawdy, oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie 

wstąpiło to do serca człowieka, by mógł pojąć, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują, i 

podobnie dla tych, którzy Go nienawidzą, to znaczy dla niepokutujących grzeszników, 

 Celem i zamierzeniem grzechu jest uczynienie człowieka wiecznie nieszczęśliwym, i 

zgubienie go, to znaczy jego duszy i ciała, na zawsze. Aby lepiej przedstawić ten żałosny stan i 

straszną niedolę, przeszukam Pismo Święte i postaram się zbadać głębię użytych tam wyrażeń. W 

ten sposób będziemy mogli się dowiedzieć, czym jest potępienie, a z niego czym jest grzeszność 

grzechu. Ale najpierw przedłożę trzy założenia: 

 a. Kara, którą bezbożni będą musieli ponieść, będzie takim stanem nieszczęścia, z którym 

wszystkie nieszczęścia tego doczesnego świata nie mogą się równać. Są one niczym w porównaniu 

do tej kary. Jeśli wzięłoby się osad ze wszystkich nieszczęść tego doczesnego życia i wydobyło się 

z nich esencję, samo sedno nieszczęść, w taki sam sposób w jaki wydobywa się esencję z osadu 

drożdżowego i mętów wina i piwa, to i tak byłby to nieskończenie mniejszym nieszczęściem od 

potępienia. Doświadczenia wszelkich chorób i mąk, które ludzie mogą zadać lub przeżyć w tym 

doczesnym życiu są jak ukąszenia pchły w porównaniu do tego. Wyłupanie sobie prawego oka, czy 

odcięcie prawej dłoni byłoby przyjemnością i relaksem w porównaniu do bycia potępionym w 



Piekle (Mt 5:330 UBG). Paląca gorączka jest niczym w porównaniu do palenia się w Piekle. I 

rzeczywiście wyciągając ogólny, ale prawdziwy wniosek, można powiedzieć, że gdyby wszystkie 

nieszczęścia, które przeszliby wszyscy ludzie na ziemi, zostały połączone i skoncentrowane na 

jednym człowieku, to byłoby to niczym w porównaniu do przebywania w Piekle. Piekło byłoby 

pewnego rodzaju Rajem, gdyby nie było gorsze od najgorszego nieszczęścia jakie ma miejsce na 

tym doczesnym świecie. 

 b. Będzie to stan zupełnie przeciwny temu którym zbawieni będą się cieszyć przez całą 

wieczność. Ich różne stany są wyrażone w Piśmie różnymi określeniami: ,,Kto uwierzy….będzie 

zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mar 16:16 UBG). Potępienie i zbawienie są 

przeciwnymi stanami. Jeden to stan całego zła i wszelkiego zła; drugi całego dobra i wszelkiego 

dobra. ,,I pójdą ci na męki wieczne, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego” (Mt 25:46 UBG). Życie, 

które otrzymują święci, jest niedostępne dla grzeszników; a nieszczęście od którego wybawiani są 

zbawieni spada na bezbożnych. Jak różny jest smutek od radości, i męka od błogości; tak różny jest 

stan grzeszników od stanu zbawionych w świecie, który ma nadejść (Rzym 2:6-10 UBG). 

 c. Ten stan potępienia grzeszników nigdy nie ulegnie poprawie. Będzie to kara bez litości, 

nieszczęście bez miłosierdzia, smutek bez pomocy, płacz bez pocieszenia i męka bez jakiejkolwiek 

ulgi. Grzesznik nie będzie mógł oczekiwać żadnego współczucia ze strony Boga, ponieważ Bóg 

osądzi go i potępi, od sumienia, bo ono będzie oskarżać go i napominać; ani od demonów, bo te 

będą go dręczyć; ani od nadziei, bo ta odejdzie od niego; ani też od czasu, bo stan potępienia trwa 

na zawsze. Jest to stan wszelkiego nieszczęścia, który nie posiada żadnej pociechy nawet w postaci 

małej kropli wody, aby ochłodzić język. Jest to nieszczęście, więcej nieszczęścia i nic tylko 

nieszczęście, tak jak grzech jest wszelkim grzechem i niczym innym jak tylko grzechem. 

 Omówię szczegółowo stan potępienia grzeszników w sześciu punktach: (1) Męki i ich 

rodzaje. (2) Ilość i jakość mąk. (3) Ich czas trwania. (4)  Kaci czy też dręczyciele zadający im te 

męki. (5) Powiększenie mąk. (6) Ich skutki. Spodziewam się, że do czasu, gdy przedstawię 

powyższe rzeczy dojdziesz do wniosku i zawołasz, drogi czytelniku, ,,Oh, jaki grzeszny jest 

grzech.! Jaką straszną rzeczą jest grzech!” Oraz ,,Kto chciałby grzeszyć w takim tempie i ponieść 

tak wielki trud, aby doprowadzić do potępienia siebie samego!” 

 1. Męki i ich rodzaje. W tym punkcie rozważę miejsce z jego nazwami i samą rzecz. 

 a. Miejsce z jego nazwami. Ogólnie i najczęściej jest nazywane Piekłem, miejscem i 

składnikiem męki (Łk 16 UBG). Jest to ogólne miejsce spotkania dla niegodziwych po dniu sądu. 

Jest powszechną rzeczą, że aby wyrazić okropność jakiegoś stanu lub rzeczy przyłącza się do niej 

nazwę Piekło, w taki sam sposób w jaki, aby zaznaczyć wspaniałość rzeczy przyłącza się do niej 

imię Boga lub nazwę Nieba. Na przykład cedry Boże. 

 (1) Piekło jest miejscem i stanem smutku. Największe smutki są nazywane ,,Boleściami 

piekła” (2 Sam 22:6 UBG). Tak jak radości Nieba są największymi radościami, tak smutki piekła są 

największymi smutkami. 

 (2) Jest to miejsce i stan cierpienia i bólu, o wiele przewyższające bóle kobiety rodzącej. 

,,...utrapienia piekła przeniknęły mnie” (Ps 116:3 UBG). Nie ma ulgi w piekle. 

 (3) Zatracenie łączy się z Piekłem. Być w Piekle to być zatraconym. ,,Piekło i zatracenie są 

przed PANEM” (Przys 15:11 UBG). Bóg może zatracić ciało i duszę w Piekle (Mt 10:28 UBG). 

 (4) Jest to miejsce i stan płonącego ognia inaczej mówiąc ognistego oburzenia. Ten, kto bez 

powodu i w pochopnym gniewie nazywa swego bliźniego głupcem znajduje się w 

niebezpieczeństwie bycia wrzuconym w ogień piekielny (Mt 5:22 UBG), w najgorętsze płomienie 

(Łk 16 UBG). 

 (5) Potępienie znajduje się w Piekle do którego jest też ono przypisane: ,,Jakże będziecie 

mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego? (Mt 23:33 UBG) 

 (6) Także męka jest przypisana Piekłu. Jest ono nazywane miejscem męki (Łk 16:28 UBG).   

 Tak więc widzimy jakiego rodzaju miejscem i stanem jest Piekło. Obejmuje ono wszystkie 

powyższe rzeczy i o wiele więcej niż te powyższe słowa mogą wyrazić, albo co z nich możemy 

zrozumieć lub pojąć. 

 Zbadajmy teraz nazwy jakie są nadawane miejscu zwanym Piekłem: 



 (i) Jest ono nazywane więzieniem. Niebo jest opisywane przez atrakcyjne i rozkoszne 

rzeczy, podczas gdy Piekło przez te które są nieprzyjemne i odrażające. Więzienie jest jednym z 

takich okropnych rzeczy, i dlatego Piekło jest nazywane więzieniem (Mt 5:25; 1 Piot 3:19 UBG). 

Więzienia i lochy są najgorszymi miejscami do życia, ale Piekło jest gorsze niż najgorsze z nich. 

 (ii) Piekło jest nazywane ,,bezdenną otchłanią” (Obj 9:11 KJV). Diabeł jest aniołem tej 

bezdennej otchłani. Jest to otchłań do której grzesznicy będą musieli wpaść, i w której zawsze będą 

opadać, gdyż nie ma ona dna. 

 (iii) Piekło jest nazywane piecem ognistym. Jest to okropna rzecz podobna do pieca 

Nebokadnezara, jednakże nawet gdy ten piec był rozpalony siedem razy mocniej niż zwykle, to 

jednak piekło jest o wiele gorsze od tak rozpalonego pieca. (Mt 13:41-42 UBG). Ci, którzy czynią 

nieprawość (którzy popełniają grzech zwyczajowo) zostaną wrzuceni do pieca ognistego, którego 

ogień ich nie spali zupełnie, ale będzie palił i dręczył, tak że będą wyli i zgrzytali zębami.  

 (iv) Jest nazywane również jeziorem płonącym ogniem i siarką (Ob 21:8 UBG). Pewni 

ludzie wymienieni w powyższym wersecie Pisma będą mieli udział w tym jeziorze ognia i siarki. 

Będą zawsze zanurzeni ponad uszy i głowę w tym jeziorze, a jednak nigdy nie utoną; będą zawsze 

się palić, ale nigdy nie spłoną na popiół. Będą w tym podobni do palącego się krzaku, który widział 

Mojżesz, a który to krzak płonął, a jednak nie został pochłonięty przez ogień. 

 (v) Piekło jest także nazywane całkowitą i zewnętrzną ciemnością. Będzie płonęło ogniem i 

siarką, a jego płomienie będą wymierzać gorący gniew, a nie będą dawać światła pocieszenia. 

Ciemność to przerażająca rzecz, ale jak straszne musi być bycie w ogniu i równocześnie 

pozostawanie w ciemności, bycie palonym płomieniami i jednocześnie bycie dalej bez światła? 

,,Zwiążcie mu nogi i ręce, weźcie go i wrzućcie do ciemności zewnętrznych” (Mt 22:13 UBG). Tak 

więc daremne będzie wszelkie myślenie o stawianiu oporu, gdyż aniołowie zwiążą bezbożnego ręce 

i nogi i wrzucą go w ciemności. Te więzy są nazwane  w Piśmie więzami ciemności (2 Piot 2:4 

UBG), i wiecznymi pętami w ciemnościach (Jud 1:6,13 UBG). 

 b. Samo Piekło. Zbadam teraz czym jest samo Piekło w odróżnieniu od jego miejsca? 

Najbardziej powszechną i zwyczajową nazwą tej kary jest potępienie, które jest przerażającym 

słowem. Kto wie jak wiele ono oznacza? Sprawi ono, że najmocniejsze serce zadrży, najbardziej 

pewne siebie oblicze przerazi się, a najśmielsza odwaga zamieni się w lęk, gdy grzesznicy 

doświadczą potępienia. Jeżeli Boży gniew zapłonie choćby na chwilę, to jest przerażający; o ileż 

bardziej przerażającym będzie Jego gniew okazany do ostateczności? Gdyż jest on przeciwny do 

zbawienia do ostateczności (Heb 7:25 KJV). W szczególności te potępienie jest także nazywane: 

 (i) Zatraceniem. To znaczy, jest to moralne zatracenie istoty człowieka jego dobra i 

samopoczucia, Potępieni zostaną schwytani, zniszczeni i zginą w swoim zepsuciu (2 Piot 2:12 

UBG). Zostaną ukarani wiecznym zatraceniem od oblicza Pana i od chwały Jego mocy (2 Tes 1:8-9 

UBG). Byłoby lepiej dla nich, gdyby się nigdy nie narodzili, lub jeśliby się już urodzili, to żeby 

nigdy nie umarli, a gdyby już umarli, to żeby nigdy nie zmartwychwstali, aniżeli mieliby zostać tak 

zatraceni. Bycie pozbawionym Boskiego Życia i obecności Bożej jest najgorszą śmiercią 

(Hierokles). 

 (ii) Przekleństwem. Jest to bycie w przeklętym stanie, pod przekleństwem Bożym. Bóg nie 

tylko powie: ,,Idźcie ode mnie” ale ,,Idźcie ode mnie, przeklęci” (Mt 25:41 UBG). W tym stanie nie 

ma najmniejszego błogosławieństwa, czy bycia pobłogosławionym. Jeżeli tak wiele przekleństw 

wisiało nad głowami Żydów w czasie, gdy żyli tu na ziemi i trwali w swoim niepokutowaniu (Pwt 

28:16-20 UBG), to o ileż więcej przekleństw spadnie na głowy bezbożnych będących w stanie 

wiecznego potępienia! Ta dolina Gehenny jest Górą Ebal, Górą Przekleństw (Pwt 27:13 UBG). 

 (iii) Potępienie jest nazywane drugą śmiercią (Obj 21:8 UBG). Będzie to dziwny i 

niezwykły rodzaj śmierci, gdyż będzie to żyjąca śmierć, śmierć, która nigdy nie umrze, która będzie 

nieśmiertelną śmiertelnością. Ci, którzy będą uczestnikami tej śmierci, to pomimo tego, że będą 

żyli, to jednak śmierć będzie udziałem przez całe ich wieczne życie. 

 (iv) Jest to stan hańby i pogardy. Na tym doczesnym świecie nie ma chyba niczego co mniej 

skłonni bylibyśmy przeżyć niż hańbę. Chociaż złodziej nie obawia się kraść, to jednak, gdy zostanie 

złapany i aresztowany to wstydzi się i jest okryty hańbą. Dlatego hańba, zamieszanie i pogarda będą 



udziałem potępionych. ,,A wielu z tych, którzy śnią w prochu ziemi, obudzi się, jedni do życia 

wiecznego, a drudzy ku hańbie i wiecznej pogardzie” (Dan 12:2-3 UBG). 

 2. Ilość i jakość mąk piekła i potępienia. Będą one niezmiernie wielkie i okropne; będą 

całościowe; i będą trwały bez przerwy. 

 a. Będą one niezmiernie wielkie i okropne. Męki będą tak wielkie, że spowodują, że 

najmocniejsze serca zadrżą. Jeśli napis na ścianie spowodował zmianę na obliczu Belsazara, lęk w 

jego myślach, tak że stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana uderzały jedno o drugie (Dan 

5:6 UBG), to jakie poruszenie i przerażenie spowoduje dzień gniewu i pomsty Bożej! Przykład tego 

znajdujemy w Obj 6:15-15, gdzie napisano, że nie tylko niewolnicy, to jest ludzie o małych i 

słabowitych duszach, ale i wielcy, mocarze, potężni wodzowie i królowie ziemi, to znaczy osoby o 

wielkich i upartych duszach, którzy siali grozę na ziemi, ukryją się w jamach i jaskiniach i 

powiedzą do gór, aby padły na nich i ukryły ich przed obliczem Tego, który zasiada na tronie i 

przed gniewem Baranka, bo nadszedł wielki dzień jego gniewu, i któż się będzie mógł oprzeć? To 

że niewolnicy okażą się ludźmi słabego serca i uciekną nie dziwi nikogo; jednakże to, że mocarze i 

ludzie posiadający władzę uciekną i ukryją się, to jest dziwne! Ale uczynią tak z powodu gniewu 

Baranka. Co się jednak z nimi stanie gdy Baranek powstanie z tronu i zaryczy jak Lew z pokolenia 

Judy? 

 Będzie to dzień gniewu, który jest strasznym dniem Pańskim. Będzie to także dzień 

nieubłaganej pomsty Bożej. Gdyż Bóg, który teraz wysłuchuje modlitw nie oszczędzi bezbożnych z 

powodu ich płaczu; ani nawet gdy będą wołali Panie, Panie! Bóg zawsze działa tak jakim jest, czyli 

jak Bóg. Kiedy okazuje miłosierdzie to robi to jak Bóg wszelkiej łaski, który jest bogaty w 

miłosierdzie, i który miłuje wielką miłością; jednakże kiedy Bóg wywiera gniew i pomstę, to usuwa 

litość i miłosierdzie ze swego ramienia i uderza, pełną mocą, jak wszechmocny Bóg. Któż zna moc 

Jego gniewu? Nikt z wyjątkiem potępionych. W greckim oryginale, w Heb 10:27 napisane jest o 

ludziach, którzy grzeszą świadomie że czeka ich: ,,….straszliwe przyjęcie sądu i ognistego 

oburzenia,” co czyni także pewnego rodzaju Piekło; tak straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga 

żywego, gdy działa On jak Bóg pomsty, jak to opisuje autor listu do Hebrajczyków w wersecie 30 i 

31. Jak straszną rzeczą zatem, będzie bycie dla grzesznika w samym Piekle i poddanemu mękom 

Bożego wymierzonego gniewu na zawsze? 

 Jaki jest człowiek taka jest jego siła. Bycie wychłostanym przez dziecko jest tylko zabawą. 

Ale bycie ubiczowanym i wychłostanym przez dorosłego mężczyznę lub olbrzyma, którego mały 

palec u ręki jest grubszy niż biodra normalnego człowieka, to musi być bardzo bolesne! Rózga jest 

na grzbiet głupców, ale kiedy zamieni się w skorpiony, a sam Bóg będzie zadawał razy bez 

miłosierdzia i litości, to jakże bolesne to będzie! Kamień rzucony słabą ręką nie uderzy zbyt mocno, 

jednakże kiedy ręka i ramię Boże rzuci w dół ten gniew z Nieba, którym teraz Bóg tylko grozi 

bezbożnym,  i wrzuci ich do Piekła, tak jak mocarz rzuca swego przeciwnika przez ramię; to jakże 

głęboko zanurzy ich w piekle! 

 b. Męki piekielne będą całościowe. 

 (i) Same męki będą wymierzane w pełnej mierze. Nie będzie to tylko jedna czy dwie męki 

zadane za jednym razem lecz wszystkie rodzaje męki zsumowane i zadane jednocześnie. Piekło jest 

miejscem męki samo w sobie (Łk 16:28 UBG). Jest to centrum wszystkich kar, smutków, bólu, 

gniewu, pomsty, ognia i ciemności; wszystkie te rzeczy tam się znajdują, jak to już wcześniej 

opisałem. Jeśli człowiek przechodzi tak wiele cierpienia chorując na jedną chorobę, to jakie będzie  

cierpienie, gdy będzie chorował na wiele chorób? Jeśli jedna kara, na przykład łamanie kołem czy 

inna tortura, powoduje tak wielki ból to jakie będzie cierpienie, gdy wszystkie kary zostaną zadane 

jednocześnie?  Jak o wiele straszniejsze będzie wtedy Piekło? 

 (ii) Osoby, którym te męki będą zadawane będą dręczone całościowo. Nie tylko jakaś jedna 

czy dwie części osoby ale cała osoba. Cały człowiek zgrzeszył, dlatego cały człowiek będzie 

dręczony: nie tylko sama dusza, albo tylko samo ciało, ale ciało i dusza razem, po 

zmartwychwstaniu i sądzie. Wszystkie członki ciała są instrumentami niesprawiedliwości, dlatego 

też wszystkie one zostaną ukarane. Jak człowiek jest skalany od czubka głowy do spodniej części 

stopy tak też będzie dręczony. Zmysły, którym ludzie pobłażali i których pożądliwości zaspokajali 



zostaną wypełnione bólem i będą męczone. To będą dokładne przeciwności do tych grzesznych 

przyjemności w których się nurzali na tym doczesnym świecie. Oko, które tak bardzo znajdowało 

upodobanie i było zakochane w pięknie nie będzie wtedy nic widziało z wyjątkiem brzydkich 

diabłów i zdeformowanych wiedźm jakimi będą potępione nieszczęśnice. A ucho, które znajdowało 

upodobanie w muzyce i pieśniach miłosnych, cóż będzie ono słyszeć jeśli nie okropne krzyki, 

zgrzytanie zębów i wycie potępionych diabłów. Zmysł zapachu, który był zaspokajany pąkami róż i 

słodkimi perfumami, w piekle będzie odczuwał odrażający smród i zapach siarki. Zmysł smaku, z 

kolei, który orzeźwiał się na tym doczesnym świecie jedzeniem tłustych smakołyków i słodkich 

napojów będzie musiał spożywać i pić oburzenie Boże, tak że wypije nawet osad z kielicha gniewu 

Bożego. A zmysł dotyku i czucia będą wtedy wrażliwe i będą odczuwać nie dotyk delikatnych i 

gładkich jedwabnych rzeczy, ale palące płomienie i przypiekające ogniste oburzenie. 

 Nie będzie powodzić się lepiej także duszy i jej zmysłom. Umysł będzie dręczony przez 

zrozumienie prawdy ze straszliwą jasnością i siłą. To z czego śmiał się jako z głupstwa, stwierdzi 

wtedy że było to prawdą, bo odczuje tego stratę, to znaczy szczęścia Ewangelii. Sumienie, z kolei, 

będzie jak kąsająca żmija i gryzący robak. Wola będzie wściekła bo zawsze do tamtej pory, stawiała 

na swoim. Tutaj na tym doczesnym świecie ludzie myślą, iż jest to wielkim przywilejem 

postępowanie według swojej własnej woli, ale wtedy po sądzie ostatecznym uznają to za rzecz 

diabelską. 

 c. Te męki będą trwać bez przerwy. Potępieni będą męczeni we dnie i w nocy (Obj 14:11 

UBG). Nie będą nigdy mieli odpoczynku. W tym doczesnym świecie nasz sen daje nam 

odpoczynek od trosk, cierpień i bólu, ale w Piekle nie będzie snu. Bóg który wywiera gniew i ci 

którzy doświadczają Jego gniewu nie śpią. Na tym doczesnym świecie bezbożni mogą doświadczać 

przerw i być czasami przy zdrowych zmysłach w tym swoim całym szaleństwie; ale w Piekle 

będzie trwała nieustannie noc udręki serca. 

 Nie mogę w tym miejscu przejść dalej do następnych rzeczy bez uprzedniego zaapelowania 

do ciebie, kimkolwiek jesteś, czytający niniejszą książkę. Czy potrzebujesz czegoś więcej, aby cię 

odwiodło od kontynuowania trwania w grzechu, które jest drogą do potępienia, niż sama myśl o 

potępieniu; a jakiemu potępieniu, takiemu, które znajduje się na końcu drogi grzechu? Przez wzgląd 

na swoją własną duszę, słuchaj, bój się i nie czyń więcej żadnej niegodziwości. Co! Chcesz być 

potępiony? Czy możesz spokojnie myśleć o pójściu do Piekła? Czy nie masz litości nad swoją 

cenną duszą? Gdybyś miał przejść od czytania o Piekle do samego Piekła, z pewnością 

powiedziałbyś: ,,To musiał pisać prorok i miał rację, a ja mu nie wierzyłem i teraz doświadczam 

Piekła.” Pomyśl o tym, a również o tym co się z tym wiąże. 

 3. Czas trwania tych mąk. Będą trwać na zawsze. Gdyby miały być wielkie, całościowe i 

przez jakiś czas trwać nieprzerwanie, to gdybyś wiedział, szanowny czytelniku, że będą miały 

kiedyś swój koniec, to byłoby to pewną pociechą. Ale w tym tkwi nieszczęście, że męki będą 

dzisiaj takie same jakie były wczoraj i tak, aż na wieki wieków. To jest nieszczęściem świata i 

Piekłem Piekła, że te nieszczęście i Piekło trwają na zawsze. Po tym, jak grzesznicy będą w Piekle 

miliony milionów lat, Piekło będzie takim samym Piekłem jakim było na Początku. Ogień, który 

zostanie zapalony nigdy nie zgaśnie, a robak, który gryzie nigdy nie umrze – te rzeczy są trzy razy 

powtórzone przez naszego Pana i Zbawiciela w jednym rozdziale (Mar 9:44,46,48 UBG). Będzie to 

trwałe, ba, wieczyste nieszczęście. Będzie to wieczna kara i wieczny ogień (Mt 25:41,46 UBG). 

  

 

 2.9 DRĘCZYCIELE: DIABEŁ, SUMIENIE I BÓG. 

  

  

 a. Diabeł. Kusiciel będzie dręczycielem; potępieni ludzie będą nie tylko dręczeni z 

demonami w Piekle, ale i przez demony. Ludzie zostaną wydani w ręce katów – demonów: ,,Tak i 

wam uczyni mój Ojciec niebieski” (Mt 18:34-35 UBG); to znaczy wyda was w ręce dręczycieli. 

Gdy Kościół ekskomunikuje kogoś, co jest tego symbolem, to wydaje takiego człowieka szatanowi; 

podobnie gdy Bóg ekskomunikuje grzesznika, to też przekazuje go diabłu, mówiąc: ,,Weź go kacie i 



męcz go.” Apostoł uważał za wielkie nieszczęście wpadnięcie w ręce swoich przeciwników, dlatego 

modlił się i prosił innych o modlitwę, aby tak się nie stało. Jeśli miłosierdzie okrutnych ludzi, 

przeciwników Pawła były okrucieństwem, to czymże będą same okrucieństwa diabła i jego 

aniołów, szczególnie wtedy, gdy Bóg wyda grzeszników w celu ukarania w ich ręce? Jakimże 

nieszczęściem jest wpadnięcie przez człowieka w szpony diabła! Bycie katowanym przez diabła! 

Jeśli teraz diabeł czyni tak wiele cierpienia za zezwoleniem Bożym, to co zrobi wtedy z 

grzesznikiem, gdy dostanie nakaz, aby go męczyć i nie będzie miał żadnych w tym ograniczeń ze 

strony Bożej. Na podstawie tego co teraz diabeł robi, możemy wywnioskować, co prawdopodobnie 

zrobi wtedy z człowiekiem. 

 Pismo podaje wiele przykładów złości, wściekłości i mocy diabła; przyjrzyjmy się jednemu 

czy dwóm, z nich. Czytamy o człowieku opętanym przez ducha niemego: ,,Ten, gdziekolwiek go 

chwyci, szarpie nim, a on się pieni, zgrzyta zębami i schnie” (Mar 9:17-22 UBG). Gdy 

przyprowadzono tego opętanego przed Pana Jezusa Chrystusa, to demon szarpnął opętanym i upadł 

on na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. Ponadto, często rzucał go w ogień albo w wodę, aby go 

zabić. Wiemy również jak diabeł postąpił z Hiobem, jak poszedł na całość wykorzystując 

zezwolenie Boże aby dręczyć Hioba do maksimum, i prawie zwyciężył, bo spowodował, że Hiob 

przeklął dzień swego narodzenia; ale nie przeklął Boga. Jeśli teraz, podczas gdy jest związany 

łańcuchami i pod ograniczeniem z rozkazu Bożego, diabeł może czynić tak wiele by udręczyć 

człowieka, to jakże nieszczęsny będzie los ludzi, gdy diabeł będzie miał ich w swoich szponach bez 

żadnych Bożych ograniczeń w sprawie dręczenia ich; ba, Gdy to sam Bóg wyda ich na zawsze i zda 

na wolę diabła! Gdy Bóg powie: ,,Weź go diable. Zabierz go kacie. Do ognia z nim. Zadaj mu 

największe męki!” Któż wtedy z ludzi będzie mógł się ostać przed wściekłością i zazdrością diabła 

które zostaną naostrzone przez zezwolenie ze strony Boga? O jak grzeszny jest grzech, który jest 

przyczyną takiego wydania człowieka w szpony diabła! 

 b. Sumienie będzie drugim dręczycielem; to znaczy będzie rozpamiętywać, oskarżać i 

wypominać grzechy. W pewnym sensie będzie to większa męka od jakiejkolwiek jaką będzie mógł 

zadać diabeł, gdyż sumienie jest częścią nas, jest wewnątrz nas, podczas gdy diabeł jest na zewnątrz 

nas. To co jest wewnątrz nas, posiada największy wpływ na nas, czy to w odniesieniu do 

pocieszenia (1 Jan 4:4 UBG), czy też udręki (Mar 9:44 UBG). Robak, który nigdy nie umiera 

znajduje się wewnątrz człowieka. Byłoby straszną rzeczą bycie pożartym przez robaki; lub bycie 

stale męczonym i dręczonym na ciele rzez kąsające robactwo; jednakże te robaki o których mówi 

Pismo, będą kąsały ducha, który jest bardziej delikatny niż źrenica oka. Zranionego ducha, któż 

podźwignie? Judasz utonął pod jego ciężarem, a w ślad za nim wielu innych. Ale jeśli sumienie jest 

tak straszne, gdy zostanie przebudzone duchowo w Piekle, to co się stanie z człowiekiem, który 

będzie w pełni przekonany o swoich grzechach i zostaną one postawione mu przed jego obliczem 

(Ps 50:21 UBG)? Jakże sumienie będzie smagać potępionych? Będzie to podobne do 

wychowawców rozliczających swoich uczniów za przestępstwa; najpierw za jedno przestępstwo, a 

wtedy uderzenie bicza; następnie za kolejne przestępstwo i kolejne uderzenie i tak dalej. Tak więc 

wtedy sumienie powie, że zbawienie było ukazywane, a łaska oferowana, po czym uderzy biczem 

grzesznika za zaniedbanie tak wielkiego zbawienia i zamienianie łaski w rozpustę. Następnie 

sumienie wytoczy kolejne oskarżenie, że grzesznik wiedział, że zapłatą za grzech jest śmierć; a 

jednak popełniał takie a takie złe rzeczy; po czym sumienie ukłuje i udręczy, a także uderzy i 

wychłoszcze biczem. Dalej, sumienie oskarży grzesznika, że po tym jak grzesznik zwymiotował 

swoje zanieczyszczenia i został obmyty z brudu, to powrócił jak pies do swoich wymiocin i jak 

świnia do swego tarzania się w błocie. Po czym, sumienie znowu wychłoszcze grzesznika. Gdyby 

człowiek był fałszywie oskarżany, to miałby jakieś złagodzenie, jakąś ulgę, ale gdy człowiek jest 

oskarżany i potępiany przez samego siebie, i odkryje, że jego zatracenie pochodzi od niego samego, 

i że jego własna niegodziwość wraca do niego, będzie to dla niego żądłem śmierci i potępienia.  

 c.   Ale nie tylko diabeł i sumienie, ale i sam Bóg będzie dręczył człowieka. Chociaż na tym 

doczesnym świecie Bóg pozwala grzesznikom, aby obciążali Go swymi grzechami, tak jak wóz 

drabiniasty jest obciążany snopkami, to jednak Bóg na końcu okaże swoją moc w pomszczeniu się 

na wszystkich niegodziwych ludziach. Teraz wydaje się, że nic nie robi i jest nieskory do gniewu; 



jednakże wtedy okaże się straszliwy w gniewie. Teraz Bóg jest cierpliwy, a jeśli nawet sądzi ludzi, 

to jednak w pośrodku sądu pamięta o miłosierdziu; i nie postępuje z ludźmi w pełni tak jak 

zasługuje na to ich niegodziwość.  Ale wtedy będzie karał bez litości; sam ześle na niegodziwych 

grzeszników siarkę, ogień i palący wicher (Ps 11:5-6 UBG). Taki będzie ich dział kielicha od Pana. 

Bezbożni będą pili wino gniewu Bożego, które zostanie nalane nierozcieńczone do kielicha Jego 

oburzenia. Będą męczeni w ogniu i siarce w obecności świętych aniołów i Baranka (Obj 14:10-11 

UBG). Czasami, gdy sędziowie podejrzewają, że kaci nie wykonają kary właściwie, to każą ją 

wykonać w swojej obecności, gdy cały sąd i gapie przypatrują się temu. I tak się będzie działo z 

potępionymi: ,,A dym ich męki, wznosi się na wieki wieków o nie zaznają odpoczynku we dnie i w 

nocy” (Obj14:11 UBG). 

 5. Teraz przejdę do omówienia pogorszenia mąk piekielnych. Niektóre z popełnionych 

grzechów są większe od innych bo na przykład zostały popełnione  wbrew światłu poznania, 

dlatego kara mąk za ich popełnienie będzie większa. W Piekle będą istnieć stopnie męki. I chociaż 

wszystkie będą nie do zniesienia dla wszystkich potępionych to jednak pewni potępieni będą 

ponosić lżejsze męki (jeśli można się tak w ogóle wyrazić) niż inni (Mt 11:21-24 UBG). W 

pewnych wypadkach męki będą zwiększone: 

 a. Dla tych, którzy długo żyli w grzechu. Im dłużej człowiek będzie żył w grzechu na ziemi, 

tym większe męki będzie ponosił w Piekle. ,,Grzesznik, choćby miał i sto lat, będzie przeklęty (Iz 

65:20 UBG). Taki człowiek gromadzi sobie gniew na dzień gniewu. Ma większy rachunek do 

zapłacenia, za całą cierpliwość i pobłażliwość Boga. Niektórzy ludzie bogacą się obracając 

pieniędzmi innych ludzi; ponieważ ludzie zostawiają swoje pieniądze w ich rękach i nie żądają ich 

zwrotu przez długi czas; dlatego bogacą się przez to. W podobny sposób niegodziwi ludzie 

gromadzą sobie gniew przez nadużywanie dobroci i cierpliwości Bożej. Bóg powstrzymuje się i nie 

wchodzi w nimi w spór sądowy, dlatego bogacą się; ale niestety tylko w gniew Boży.  

 b. Dla tych, którzy posiadali więcej środków. Im więcej będzie kosztować Boga, i im 

większy trud On poniesie, by nawracać grzesznika, to gdy taki grzesznik nie będzie chciał 

pokutować i będzie kontynuował trwanie w swoich grzechach, to tym surowszą karę otrzyma. 

Gdyby Chrystus nie przyszedł na ten świat, to pewni ludzie nie mieli by tak wielkiego grzechu. Na 

tym polega potępienie, że światłość przyszła na świat, ale ludzie bardziej umiłowali ciemność. 

Kafarnaum, które było wywyższone do Nieba, to znaczy w kategoriach środków łaski, które 

otrzymało, zostanie na końcu wrzucone do Piekła (Mt 11:23 UBG). Upadnięcie z ziemi do piekła 

będzie wielkim upadkiem, ale upadnięcie z Nieba do Piekła będzie większym. Pójście z pogańskiej 

Turcji do Piekła będzie smutną rzeczą, ale pójście z chrześcijańskiej Anglii do Piekła; ah, jak 

bardzo będzie to żałosne! 

 c. Im więcej przekonań o grzechu będzie miał człowiek, a nie będzie pokutował, tym 

większe będzie miał potępienie: to znaczy im więcej wiedzy będzie miał bez jej praktykowania i 

postępowania naprzód w wierze (Łk 12:47 UBG). Ten sługa, który znał wolę swego Pana, a nie 

postąpił według niej otrzyma wiele razów. I byłoby lepiej dla pewnych ludzi, gdyby nie poznali 

drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odejść od niej (2 Piot 2:21 UBG). Dla tego, który wie, 

że ma czynić dobro, a nie czyni, dla niego jest to grzech, ba, wielki grzech, grzech ze świadectwem 

i potępieniem z pomstą. Jak będą mogli uniknąć wielkiego potępienia ci, którzy zaniedbują tak 

wielkie zbawienie? Tacy ludzie będą bez wymówki w czasie sądu Bożego (Rzym 1:32; 2:1-3 

UBG). 

 d. Im więcej niektórzy ludzie posuną się naprzód w wyznawaniu religii, tym większe będzie 

ich potępienie! Zajdą daleko, ale bez mocy pobożności. Formaliści i obłudnicy poznają najgorsze 

męki Piekła: ,,Jakże będziecie mogli uniknąć potępienia ognia piekielnego?” (Mt 23:33 UBG).  Nie 

tylko samego Piekła, ale i potępienia ognia piekielnego, czyli Piekła Piekieł! Forma Pobożności i 

moc bezbożności zostaną  odpowiednio potraktowane w owym dniu (Mt 24:51; Łk 12:46 UBG). 

 e. Odstępcy również spotkają się z surowszą karą w Piekle. Będą oni nasyceni swoimi 

własnymi drogami; ich stan końcowy będzie gorszy niż początkowy (2 Piot 2:20 UBG). Byłoby 

lepiej dla nich, gdyby pomarli w swoich grzechach za pierwszym razem, aniżeli, żeby mieli być 

dwakroć obumarli jakimi będą na końcu (Jud 1:12 UBG). 



 6.  To tyle jeśli chodzi o powiększenie męki. Teraz musimy zbadać skutek tych mąk. 

 a. Będą one prowadziły do niewyobrażalnego smutku. Będą miały miejsce wzdychania i 

jęki, których nie można wyrazić, a także płacz, zawodzenie i zgrzytanie zębów (Mt 8:12 UBG). 

Skutkiem tej męki będą: gniew, oburzenie i złość nawet do szaleństwa i wielkiej wściekłości. 

 b. Będą one także prowadziły do nie do zniesienia cierpienia i bólu. Jeśli grzmot, 

błyskawica i trzęsienie ziemi powodują, że ludzie boją się i wzdragają przed nimi, to co spowoduje 

samo piekło? Jeśli pulsowanie bólu zęba lub skaza moczanowa powodują, że ludzie odczuwają 

potworne bóle, to cóż uczyni samo Piekło? Jeśli choroby sprawiają, że boimy się śmierci, a strach 

przed śmiercią jest tak straszny, to jakąż straszną rzeczą będzie samo Piekło? Jeśli ty, szanowny 

czytelniku, podobnie jak namiestnik Feliks, drżysz słysząc o nadchodzącym sądzie, to co zrobisz 

jeśli będziesz go faktycznie przechodził? Jeśli przeraża nas sam widok brzydkich i diabelskich 

kształtów, to co się stanie z tymi ludźmi, którzy będą musieli przebywać w towarzystwie diabła i 

jego aniołów? 

 c. Ostateczne i wieczne niepokutowanie. Będzie to smutny efekt tych udręk, mąk i rozpaczy, 

doprowadzą one nawet do przeklinania i bluźnienia. Ten, kto umrze nie pokutując będzie nie 

pokutował na wieki wieczne, a niepokutowanie pociąga za sobą bluźnierstwo. ,,A będą się tułali po 

ziemi, uciskani i wygłodzeni; a cierpiąc głód, będą się złościć i złorzeczyć swemu królowi oraz 

swemu Bogu, spoglądając ku górze” (Iz 8: 21 UBG). Cytuję to, aby pokazać, jak postępuje ludzkie 

serce będąc pod wpływem mąk, cierpienia i bólu. Takie postępowanie jest bardzo częste w 

przypadku ludzi, którzy są zrozpaczeni, a więc i zdesperowani. Inny przykład Pisma mówi, że gdy 

ludzie będą paleni wielkim żarem słońca to będą bluźnić imieniu Bożemu i nie będą chcieli 

pokutować, aby oddać mu chwałę: ,,….a ludzie gryźli z bólu języki. I bluźnili Bogu nieba z powodu 

swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów” (Obj 16:10-11 UBG). Kiedy 

plagi Boże spadają na zatwardziałych grzeszników, to ci przeklinają. I chociaż może być im przykro 

z powodu plag, to jednak nie jest im przykro z powodu ich przyczyny, którą są ich grzechy. Dlatego 

wielu wnioskuje, że jeśli te plagi, które są o wiele bardziej pośledniejszego gatunku niż te w piekle, 

pobudzają ludzi tak bardzo do złorzeczenia Bogu, to plagi piekła pobudzą potępionych do tego o 

wiele mocniej. Widzimy więc, jak fatalnym i nieszczęsnym stanem jest bycie potępionym i jaką 

grzeszną rzeczą jest grzech, który sprowadza te potępienie 

 Przedstawiłem dotychczas sposób w jaki grzech jest przeciwny dobru człowieka  w tym 

doczesnym życiu oraz w życiu przyszłym. Ale zanim przejdę dalej, aby przedstawić świadków 

udowadniających ten zarzut stawiany grzechowi, niech mi będzie wolno zachęcić cię, drogi 

czytelniku, abyś rozważył sobie to co dotychczas zostało powiedziane.  Czynię to, abyś bardziej bał 

się grzechu niż Piekła; bo gdyby nie grzech, to  Piekło nie istniałoby; a ty nigdy nie znajdziesz się w 

Piekle jeśli pokutujesz i uwierzysz Ewangelii; gdyż sprawiedliwość nie jest z pokuty, ale z wiary. A 

więc wierz i miłuj wiarę, tak jak miłujesz swoją duszę i Niebo. Nienawidź grzechu i unikaj go tak 

jakbyś unikał Piekła i potępienia. Nie grzesz już więcej, aby nie przytrafiło się tobie coś gorszego, 

aby rózga przypadkiem nie zamieniła się w skorpiona, aby następna strata nie była stratą Nieba, aby 

następna choroba nie była na śmierć, a śmierć na potępienie. Bo jeśli umrzesz w grzechu, to 

zostaniesz potępiony nieodwołalnie. Byłoby smutno umrzeć w szpitalu, czy w więzieniu, albo w 

rowie; ale jeszcze gorszym jest umrzeć w grzechu lub żyć w nim. Jeśli po przeczytaniu niniejszej 

książki będziesz, szanowny czytelniku, dalej brnął w swoich grzechach, to niniejsza książka będzie 

świadczyć przeciwko tobie tak samo jeśli nie bardziej, niż gdyby ktoś powstał z martwych i 

opowiedział ci o Piekle. Jeśli dwa albo trzy demony czy też nieszczęśni potępieni ludzie przyszli by 

z Piekła i zawołały: ,,Ogień, ogień!”, to mogłoby to wystraszyć cię; ale jeśli nie uwierzysz 

Mojżeszowi, prorokom, Chrystusowi i Jego apostołom to na nic ci się to nie zdało by się i nie zda.  

 Dlatego, troszcz się o dobro swojej duszy i nie sprowadzaj na siebie, tego wielkiego, 

całościowego, nie do zniesienia i wiecznego potępienia. Strzeż się, abyś, gdy twoje ciało zostanie 

pochłonięte przez Piekło, a dusza potępiona nie musiał przyznać po niewczasie:  ,,O jakże 

nienawidziłem karności i moje serce gardziło upomnieniem! Nie słuchałem głosu moich 

wychowawców i nie nakłaniałem ucha ku tym, którzy mnie nauczali!” (Przys 5:11-13 UBG).  

Powiesz,: ,,Jakże wynagrodziłem mojej własnej duszy złem, poprzez czynienie zła przeciwko 



Bogu! Gardziłem tymi rzeczami i szydziłem z grzechu, a teraz, gdy chcę słuchać i chciałbym 

wrócić, moja nadzieja przepadła.” Takie będzie, pewnego dnia, okropne wołanie grzeszników. 

Pilnuj się zatem, bo jeśli nie będziesz miał szaty weselnej na sobie, to zostaniesz odrzucony (Mt 

22:11 UBG). A jeśli zostaniesz uznany za czyniącego nieprawość, to będziesz musiał odejść jako 

przeklęty. 

  

  

 3. ŚWIADKOWIE WYSTĘPUJĄCY PRZECIWKO GRZECHOWI. 
  

  

 Ponieważ grzech jest tak bardzo grzeszny, że jest niezmiernie i notorycznie winny 

sprzeciwiania się Bogu i człowiekowi, to mam do przedstawienia na to wielu świadków. 

Obejmujących samego Boga, aniołów i ludzi, zarówno dobrych, jak i złych, prawo i ewangelię, całe 

stworzenie, oraz nazwy i uczynki grzechów. Nawet własne wyznania grzechu świadczą o tym, że 

grzech jest rzeczą niezwykle grzeszną. Tak więc z nieba, z ziemi, a nawet z Piekła sprowadzę 

świadków świadczących przeciwko grzechowi.  

   

  

 3.1 SAM BÓG SKŁADA ŚWIADECTWO PRZECIWKO GRZECHOWI. 

  

  

 Bóg nie zostawia nas bez świadectwa, że jest dobry, ani też nie pozostawia nas bez 

świadectwa, że grzech jest grzeszny, że jest on przeciwny Bogu, oraz, że jest on przeciwny dobru 

człowieka. 

 (1) Bóg zakazał grzechu i ustanowił prawo przeciwko niemu. 

 Wszystkie prawa i każde przykazanie Boże są Jego świadkami przeciwko grzechowi. Kto 

nie wierzy świadectwu, które Bóg składa o swoim Synu, czyni Boga kłamcą; czyli Tego, który jest 

prawdziwy i nie może kłamać. Podobnie czyni ten, kto nie wierzy Bożemu świadectwu o grzechu. 

Prawo zapisane w sercu człowieka, prawo zapisane na tablicach kamiennych jak również spisana 

Ewangelia (1 Jan 2:1 UBG), która jest prawem wiary, wszystkie są spisane jako świadkowie 

przeciwko grzechowi. 

 Z pewnością Bóg nie zakazałby grzechu, gdyby grzech nie byłby ohydną rzeczą; odrażającą 

dla Niego, jak również abyśmy także czuli do grzechu wstręt. Bóg dał człowiekowi wystarczająco 

dużo swobody, bardzo wiele możliwości i bardzo szerokie zezwolenie. Ze wszystkich drzew w 

ogrodzie, człowiek mógł jeść każde owoce, za wyjątkiem jednego.  Podobnie w Nowym 

Testamencie, cokolwiek jest prawdziwe, uczciwe, sprawiedliwe, czyste, piękne, cokolwiek jest 

dobre; jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała, o tym myślcie i to czyńcie (Filip 4:8 UBG). Grzech nie 

występuje pod żadnym z powyższych określeń lecz jest im wszystkim przeciwny i dlatego jest 

zabroniony. Bóg nie zakazał człowiekowi posiadania zaszczytów, bogactw czy jakichkolwiek 

przyjemności poza przyjemnością grzechu. Z pewnością, zatem, widząc, że Bóg nie ma upodobania 

w zasmucaniu synów ludzkich, ale raduje się z ich powodu, aby wyświadczać im dobro z całego 

serca i z całej duszy, jak to sam zechciał wyrazić (Jer 32:41 UBG), z tego powodu nigdy nie 

zakazałby niczego człowiekowi, z wyjątkiem tego, co było dla Niego samego szkodliwe i co mu się 

nie podobało. Ale powiem o tym więcej, gdy przedstawię jak Pan Bóg świadczy przeciwko 

grzechowi. 

 (2)  Bóg nie pozwoli nam, abyśmy czynili zło, aby przyszło dobro. 

 W ten sposób Bóg świadczy przeciwko grzechowi. Niezależnie od tego jak przyjemna i 

dobra wydaje się być jakaś rzecz w oczach Bożych, to jednak nie pozwoli On nam popełnić nawet 

najmniejszego zła w celu dokonania przez nas nawet największego dobra. Widzimy z jakim 

gniewem i z jakim oburzeniem apostoł Paweł wypowiada się przeciwko tym, którzy mówią, aby 

czynić zło, by przyszło dobro (Rzym 3:8 UBG). Zaprawdę, nauczanie, że możemy czynić zło w 

dobrym celu, albo żeby mogło z tego wyniknąć dobro jest potępieńczą doktryną. Doktryna ta 



została po raz pierwszy poruszona przez diabła i spowodowała, że pierwszy grzech wszedł na świat. 

(Rdz 3:1-6 UBG). 

 1. Nie możemy czynić zła, aby dobro mogło z tego wyniknąć dla nas. Bóg pozwala 

człowiekowi kochać siebie, ba, uczynił miłość własną człowieka  zasadą i miarą naszej miłości do 

bliźniego: ,,Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie” (Mt 22:39 UBG). Bóg nie 

sprzeciwia się temu, aby człowiek był bogaty, ale temu, żeby człowiek nie bogacił się przez 

popełnianie grzechu (Jer 17:11 UBG). Bóg nie sprzeciwia się przyjemnościom człowieka, tak długo 

jak nie są one osiągane przez człowieka w sposób niepodobający się Bogu lub zniesławiający Go. 

Bóg wie dobrze, że dobro zdobyte nieprawnie nie przyniesie człowiekowi nic dobrego, a jedynie 

zaszkodzi. Zdobycie całego świata przez człowieka przy równoczesnej utracie przy tym jego duszy 

wiąże się z większą stratą dla człowieka niż zyskiem; i nie ma ani jednego grzechu, który by nie 

wyrządzał zła i nie groził człowiekowi utratą duszy. Bóg nie chciał pozwolić Adamowi i Ewie, aby 

zjedli owoc z zakazanego drzewa, pomimo tego, że był dobry do jedzenia, przyjemny dla oka i 

godny pożądania, aby uczynić mądrym (Rdz 3 UBG). 

 2.  Nie możemy czynić zła, aby wynikło z tego dobro dla innych. Bóg, rzeczywiście, 

nakazał nam czynić dobro wszystkim; ale zabrania nam czynić zła w tym celu. Kto nie dba o swoją 

rodzinę jest gorszy od niewierzącego, ale takim samym jest także ten, kto zaopatruje ją w sposób 

grzeszny, przez chciwość, kłamstwo, oszustwo lub ucisk (Hab 2:9-12 UBG). Apostoł Paweł, tak jak 

Mojżesz przed nim, życzył sobie, aby umrzeć za i zostać odłączony od Chrystusa, aby zbawić 

Żydów, ale nie odważył się grzeszyć, aby osiągnąć ten cel. Kiedy ktoś zapytał św. Augustyna, czy 

mógłby skłamać dla dobra bliźniego, to ten odpowiedział mu, że nie wolno kłamać, nawet aby 

ratować świat. W grzechu tkwi taka zjadliwość i jest on tak przeciwny Bogu, że nie można go 

popełniać dla żadnego dobra. Jest naszym obowiązkiem, aby szanować naszych rodziców, ale musi 

to być w Panu; gdyż gdyby nasze posłuszeństwo rodzicom wiązałoby się z nieposłuszeństwem 

wobec Boga, to naszym obowiązkiem byłoby, aby nie posłuchać w takim wypadku, a nawet 

znienawidzić własnego ojca i matkę. ,,Rozsądźcie, czy to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was 

słuchać niż Boga” (Dz 4:19 UBG). Tak więc Bóg nie pozwala nam grzeszyć, aby zadowolić czy to 

najpotężniejsze osoby na tym świecie czy też najbliższe i nam najdroższe. 

 3. Bóg nie pozwala nam grzeszyć nawet wtedy gdybyśmy rzekomo robili to dla Jego 

chwały. Grzech nie może nigdy bezpośrednio przynieść chwały Bogu; i chociaż Bóg wie jak 

wywieść dobro ze zła, to jednak nie chce, abyśmy grzeszyli dla Niego. Bóg tak naprawdę nie 

potrzebuje nas, a tym bardziej naszego grzechu. Bóg wywiera pomstę na grzechu i jest 

sprawiedliwy w takim postępowaniu, nawet wtedy, gdy nasza nieprawość pochwala i uwydatnia 

sprawiedliwość Bożą (Rzym 3:5 UBG). Chociaż prawda Boża bardziej obfituje przez kłamstwo 

grzesznika, to jednak osoba, która skłamie zostanie uznana za grzesznika (Rzym 3:7 UBG). Tak 

więc nie wolno czynić zła, aby tą drogą przychodziło dobro (Rzym 3:8 UBG). 

 Ci, którzy wypędzają swoich braci i mówią: ,,Niech Pan będzie uwielbiony….” (Iz 66:5 

KJV), zostaną pohańbieni przez Boga. Także ci, którzy myślą, że zabijając pełnią służbę dla Boga, 

będą także pohańbieni, bo Bóg uważa ich uczynki za służenie diabłu (Jan 16:12; Obj 2:10 UBG). 

Gdy król Saul usprawiedliwiał swój grzech pod pretekstem ofiary, zostało to nazwane buntem i 

uznane za czary, najbardziej ohydną rzecz (1 Sam 15 UBG). Hiob, z kolei, zganił swoich przyjaciół 

za ich niereligijną pobożność: ,,Czy w obronie Boga będziecie mówić przewrotnie? Czy za niego 

będziecie mówić kłamliwie?….Na pewno będzie was karać” (Hi 13:7-10 UBG). Grzech jest o wiele 

gorszy, gdy jest popełniany w imieniu Pana, gdyż w ten sposób ludzie ogłaszają wszystkim, że Bóg 

służy zamysłom diabła.  

 Nie będzie wymówką, to że  ludzie tacy jak Herod, Piłat i Judasz wypełniali wolę Bożą, jeśli 

grzeszyli przeciwko Bożej objawionej woli, która jest jedyną zasadą, według której ludzie mają 

postępować i której mają być posłuszni. Z tego wszystkiego jasno wynika, że Bóg świadczy 

przeciwko grzechowi, abyśmy nie grzeszyli dla niczyjego dobra, ani dla żadnego dobra, a nawet dla 

samego Boga. 

 (3) Bóg świadczy przeciwko grzechowi, poprzez grożenie człowiekowi. 

 Na wypadek, gdyby ludzie chcieli zgrzeszyć, Bóg ustanowił przepisy karne, aby 



powstrzymać ludzi przed grzechem. Bóg powiedział Adamowi, że jeśli Adam zje zakazany owoc, to 

z pewnością umrze. Gdyby grzech nie był ohydną rzeczą, to Bóg, z pewnością, nie zakazałby jego 

popełniania pod taką groźbą, pod karą śmierci. Więcej o tym powiem, gdy  będziemy rozważać 

spełnienie tych gróźb i wykonanie sprawiedliwego sądu Bożego nad grzesznikami. 

 (4) Bóg gniewa się na niegodziwych. 

 Bóg gniewa się na bezbożnych codziennie (Ps 7:11 UBG), a to dowodzi, że Bóg jest przez 

nich rozgniewany, bo Bóg się z natury na nikogo nie gniewa, za wyjątkiem tych, którzy sami 

powodują jego gniew, a Jego gniew wywołuje tylko grzech. Czyż więc nie jest to złą rzeczą, gdy 

grzesznicy kuszą Boga, i pobudzają Go do zazdrości, gniewu, oburzenia, a nawet do tego, że Bóg 

przysięgnie coś w swoim gniewie (Heb 3 UBG)? I chociaż sąd Boży nie spada codziennie na 

bezbożnych, to jednak Bóg gniewa się każdego dnia. Dawid modlił się, aby Bóg nie karcił go w 

gniewie (Ps 6:1 UBG), gdyż któż zna moc Jego gniewu (Ps 90:11 UBG)? Jeśli Boży gniew i 

oburzenie zapaliłyby się, choćby troszeczkę to bezbożni poginęliby (Ps 2:12 UBG). ,,Gdyby Bóg 

nie odwróciłby swego gniewu, zuchwali pomocnicy upadliby pod nim” (Hi 9:13 UBG), wszyscy 

pomocnicy zuchwalstwa, które pochodzi z pychy, ponieważ człowiek jest skłonny do bycia bardzo 

pysznym i posiada pomocników w pysze. Jest rzeczą godną zauważenia, że słowo zuchwali 

oznacza w oryginale także pychę i siłę, co wskazuje na to, że człowiek jest bardzo skłonny, aby być 

dumnym ze swojej siły. Ale wszyscy silni pomocnicy pychy muszą upaść, jeśli Bóg nie odwróci 

swego gniewu. Siła bogactw (Przys 10:15 UBG), siła brata i rodziny (Ps 449:7 UBG) oraz siła i 

wyniosłość ducha, muszą wszystkie upaść, jeśli Boży gniew wybuchnie, jeśli Bóg wyciągnie 

choćby tylko jedną strzałę i wystrzeli ją w grzesznika, i jeśli Bóg zada mu choćby tylko jeden cios 

swoim mieczem (Ps 7:11-14 UBG). ,,Pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w 

drodze” (Ps 2:12 UBG). Śmierć podąża za gniewem Bożym. ,,Strach, który budzi król, jest jak ryk 

lwa; kto go rozgniewa, grzeszy przeciwko swojej duszy” (Przys 20:2 UBG).  O ileż bardziej 

przerażający jest gniew Króla królów! Gdy Bóg kładzie nasze nieprawości przed swoje oblicze, to 

giniemy od Jego gniewu i jesteśmy przerażeni jego zapalczywością (Ps 90:7 UBG). Widzimy więc 

z tego, że, jeśli gniew Boży jest tak okropny, i że to właśnie grzech pobudza Boga do gniewu, to 

wynika z tego z pewnością to, iż grzech jest niesamowicie grzeszny i przeciwny Bogu. W 

przeciwnym razie Bóg wszelkiej łaski, Bóg cierpliwości, którego imię brzmi miłość, nigdy nie 

byłby tak zagniewany na i z powodu grzechu. 

 (5) Tylko grzech sprawił, że Bóg żałował, że stworzył człowieka (Rdz 6:5-6 UBG). 

 Bóg widział, że wielka była niegodziwość człowieka na ziemi i wszystkie zamysły i myśli 

jego serca były tylko złe po wszystkie dni, dlatego żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i 

ubolewał nad tym całym sercem. W wersecie 7 powyższego rozdziału Bóg mówi, że żałował, że 

uczynił ludzi. Żałowanie Boga wskazuje na bardzo wielką niechęć i niezadowolenie wobec 

niegodziwości człowieka. Był taki czas, chociaż trwał tylko krótką chwilę, kiedy nie było grzechu, i 

kiedy Bóg przyglądając się temu co stworzył nie żałował że wszystko stworzył tak jak stworzył, ba, 

był z tego nieskończenie zadowolony. Ale gdy grzech zniweczył wygląd i piękno Jego dzieła, to 

wtedy rzeczywiście, mówiąc po ludzku, Bóg smucił się i żałował że stworzył człowieka. Jednakże, 

to nie dzieło Bożych rąk, ale własna niegodziwość serca człowieka spowodowała, że Bóg żałował, 

że uczynił człowieka. Czy Bóg jest człowiekiem, że miał żałować, że coś uczynił? Jaką straszną 

rzeczą musi być to co sprawia, że niezmienny Bóg zmienia swoje zdanie! Bo żałowanie jest 

zmianą. Pan żałował, że ustanowił Saula królem (1 Sam 15 UBG). Gdy ludzie postępują 

niegodziwie względem Boga, to Bóg żałuje, że wyświadczył im dobro (Jer 18:7-10 UBG). Ale taka 

jest dobroć Boża, że jeżeli ludzie pokutują, ze swojego zła, to i Bóg żałuje zła, które zamyślał 

zesłać na nich i nie zsyła tego na nich. Otóż, tak jak wszystko co sprawia, że Bóg żałuje zła, które 

zamierzał wyrządzić ludziom i nie zsyła go na nich, musi być bardzo dobre, tak i bez wątpienia 

wszystko co sprawia, że Bóg żałuje dobra, które wyświadczył człowiekowi musi być bardzo złe.  

 (6) Bóg świadczy przeciwko grzechowi przez wiele wielkich i surowych sądów. 

 Zagroził sądami grzesznikom i na przestrzeni wszystkich wieków dokonywał ich na wielu 

bezbożnych. A na niektórych grzesznikach będzie dokonywał tych sądów przez całą wieczność. Bo 

to co Bóg dotychczas uczynił wskazuje również na to co uczyni w przyszłości, jak to wnioskuje 



apostoł Piotr (2 Piot 2:3-6 UBG). Ludzie, którzy mówią, że zło jest dobre w oczach Bożych, albo 

pytają, gdzie jest Bóg sądu, bardzo mylą się (Mal 2:17 UBG). Nie mniej zapominają się oraz 

zapominają co dotychczas uczynił Bóg, ci którzy mówią, że wszystko tak trwa jak od początku 

stworzenia i szydzą: ,,Co z obietnicą jego przyjścia?” (to znaczy przyjścia Chrystusa na sąd) (2 Piot 

3:3-4 UBG). Gdyby Bóg osądzał ludzi tak szybko jak oni grzeszą, to świat wkrótce zostałby 

wyludniony i skończyłby się. Boża teraźniejsza cierpliwość wskazuje na to, że sąd odbędzie się w 

przyszłości (2 Piot 3:9-10 UBG). W owym przyszłym czasie, gdy Bóg pośle niektórych ludzi do 

Piekła i potępi ich, będą oni wiedzieć i przyznają, że grzech był bardzo grzeszną rzeczą i że na 

samym końcu przynosi gorycz. 

 Ponieważ potępienie jest tak straszną rzeczą, nie mniejszą niż wylanie Bożego gniewu na 

grzeszników na zawsze, to musimy dojść do wniosku, że grzech jest niezwykle niemiły Bogu, 

ponieważ jest przeciwny Jego naturze. To nie może być błaha sprawa z powodu której Bóg 

sprowadza na ludzi tak poważne potępienie. Następny sąd z tym związany polega na pozostawieniu 

grzesznika samemu sobie czyli wydaniu go na łup pominiętego w odwiecznym wyborze do 

zbawienia umysłu i zatwardziałego serca. Ale to, chociaż jest teraźniejszym sądem, jest 

niewidzialne; a wieczne potępienie odnosi się do przyszłości, dlatego nie będę o tych sprawach 

więcej mówił, ale wykażę, że Bóg w sposób widzialny osądzał ten świat za grzechy na przestrzeni 

historii. 

 Bóg jest Bogiem, który sądzi teraz na ziemi, jak również Bogiem, który będzie sądził ziemię 

w przyszłości. ,,PAN daje się poznać przez sąd, który wymierza, niegodziwy jest uwikłany w 

dziełach swoich rąk” (Ps 9:16 KJV); wiadomo, że Bóg jest przeciwny grzechowi. Werset tego 

psalmu jest tak znaczący, że dodano do niego podwójne oznaczenie: Higgajon, Sela. Nie pamiętam, 

żadnego innego wersetu z psalmów, który byłby tak oznaczony. 

 Bóg zaświadczył o swoim oburzeniu na grzech poprzez dokonanie sądu na grzesznikach, 

świętych i Jego własnym Synu. 

 1. Bóg dokonał sądu na grzesznikach. Zazwyczaj pierwsza osoba, która popełniała 

jakikolwiek poszczególny grzech była karana nadzwyczajną i surową karą. Można by tu wymienić 

Adama, który był reprezentantem całej ludzkości, który otrzymał karę i przekleństwo za swój 

grzech. Kain, był z kolei, pierwszym mordercą, stał się tułaczem obłożonym klątwą jako straszliwe 

ostrzeżenie dla innych. Judasz, pierwszy odstępca, powiesił się, został uczyniony przykładem w 

ramach prawa; wcześniej Nadab i Abihu pierwsi, którzy naruszyli prawo ceremonialne po 

ustanowieniu Kapłaństwa według porządku Aarona, zostali spaleni ogniem Bożym. Ananiasz i 

Safira, pierwsi, którzy skłamali Bogu na początku ustanawiania Kościoła Chrześcijańskiego zostali 

ukarani w niezwykły sposób. W ten sposób Bóg ustanowił wiele takich znaków ostrzegawczych. 

Bóg zamienił w słup soli żonę Lota. Potop, który zatopił stary świat, ogień, który spalił Sodomę i 

Gomorę i wiele rzeczy, które przytrafiły się Izraelowi dla przykładu, były wszystkie typami sądów 

Bożych, jak to mówi apostoł Paweł w 1 Kor 10:11 UBG. Bóg karał grzeszników mniej lub bardziej. 

Nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli; ale wszystkich skazał na więzy ciemności. Zniszczył 

cały świat za jednym razem, z wyjątkiem 8 osób które przeżyły potop. Po potopie zniszczył także 

nie mało miast i narodów, a także karał indywidualnie osoby. Dlatego ludzie nie mogą twierdzić, że 

wszystko trwa tak jak było od początku i że Bóg nie jest Bogiem sądu, albo, że zezwala na 

popełnianie zła i grzechu. 

 Nie ma wieku, w którym Bóg nie sądziłby rzeczywiście i faktycznie grzeszników. Być może 

nie jest to tak jasne dla uprzedzonych lub stronniczych obserwatorów, którzy uważają, że nic nie 

jest karą Bożą, dopóki nie jest to  cudowne lub niezwykłe w jakiś sposób. Jak gdyby ziemia musiała 

zawsze pochłaniać ludzi, albo Bóg musiał powalać niegodziwych stale piorunami, bo według nich 

nic poniżej tego nie mogłoby być nazywane karą Bożą. Jak często dłoń Boża jest podniesiona, a 

jednak ludzie tego nie widzą, ba, czują na sobie jej uderzenie, a jednak nie przyznają, że to Bóg! 

Bóg posiada swego zastępcę umieszczonego w ludzkich piersiach; w postaci ich własnego 

sumienia, które często oskarża i potępia ich, tak że nie mogą oni ostać się przed jego sądem. Kiedy 

ich serca oskarżają ich i dręczą to grzesznicy pogrążają się w rozpaczy,  ich oblicza zasępiają się, a 

odwaga znika jak to było w przypadku Kaina i Judasza oraz nie tak dawno w przypadku Franciszka 



Spiry. Gdyby tylko ludzie byli uczciwi, i powiedzieli jakie odczuwają wyrzuty sumienia, to 

istniałaby wystarczająca liczba świadków co do tego, jak Bóg smaga człowieka od wewnątrz i 

dokonuje sądu na ludzkich duchach. Jednakże Bóg często zadaje człowiekowi kary cielesne w 

sposób widzialny i przed oczyma innych ludzi. Przed potopem mogło to być robione w sposób 

powszechny, bezpośrednio i osobiście. Ale może to być robione także przez pośrednika; czasami 

takiego jak anioł, a  czasami przez sędziów, którzy w tym sensie są ludzkimi i śmiertelnymi 

bogami, zastępcami Boga w Niebie. Można powiedzieć, na podstawie tego wszystkiego opisanego 

powyżej, że Bóg objeżdża sądy i przeprowadza rozprawy bardzo często. Zasądzenie wyroku jest w 

naszych czasach dziwnym dziełem i nie wydaje się być tak odpowiednie do obecnego dnia 

cierpliwości Bożej jak do dnia gniewu, który dopiero ma nadejść. Jednakże pomimo tego, Bóg 

często karze dla przykładu, i chociaż jeszcze do tej pory nie zniszczył wszystkich narodów, to 

jednak żadnego nie zostawia bez kary. 

 2. Bóg dokonuje sądów na swym własnym ludzie, gdy zgrzeszą, aby pokazać, jak bardzo 

nienawidzi grzechu, nawet w tych, których bardzo kocha. Można by pomyśleć, że jeśli Bóg 

oszczędziłby kogoś to byliby to jego synowie; i rzeczywiście, Bóg lituje się nad nimi i oszczędza 

ich, jak ojciec, który lituje się nad i oszczędza syna, który mu służy. Ale chociaż przebacza im, to 

jednak wywiera pomstę na ich występkach (Ps 99:8 UBG). Bóg przebacza niejednemu 

grzesznikowi jeśli chodzi o karę w tym doczesnym życiu, która jednak nie będzie przebaczona im w 

przyszłym świecie; jednakże ponieważ Bóg w pełni postanawia przebaczyć swojemu ludowi na 

zawsze, to z tego względu nie przebaczy im na tym świecie w pewnym sensie całkowicie, to 

znaczy, nie pozostawi ich całkowicie bez kary na tym doczesnym świecie. Bóg był bardzo surowy 

w odniesieniu do swego ludu, gdy zgrzeszyli, to kosztowało to ich bardzo drogo. Cudzołóstwo i 

morderstwo Dawida kosztowało go między innymi połamane kości: ,,Niech się rozradują kości, 

które skruszyłeś,” mówi Dawid w psalmie pokutnym (Ps 51:8 UBG). Gdy Piotr zgrzeszył 

kosztowało go to gorzki płacz. Pokuta jest kosztowną rzeczą. Wiąże się z hańbą, smutkiem i bólem 

dla człowieka, chociaż jest łaską i obowiązkiem. 

 Jeśli dzieci Boże błądzą i wagarują, to wtedy muszą poczuć rózgę. Jest to rózga Przymierza, 

gdyż karcenie i korekta samowoli są zawarte w Przymierzu, tak jak i zaspokojenie potrzeb; są tam 

również groźby kar jak i obietnice miłosierdzia. Czasami grzech sprowadza taki smutek na samych 

członków Kościoła, że znajdują się w niebezpieczeństwie bycia pochłoniętym przez tę nadmierną 

udrękę; jeśli nie przez całkowitą rozpacz i porzucenie nadziei na otrzymanie miłosierdzia Bożego (2 

Kor 2:7 UBG). Chociaż Bóg jest łaskawy i miłosierny, to jednak jest Bogiem nawiedzającym 

nieprawość i czasami karze tych, których zna i miłuje ponad wszystkich ludzi na ziemi. Chociaż 

Bóg nie odbierze im swojego miłosierdzia, to jednak nawiedzi ich występki rózgą, a ich 

przestępstwa biczami (Ps 89:30-33 UBG). 

 3. Bóg nie oszczędził swego Syna, gdy Ten przyszedł na podobieństwo grzesznego ciała. I 

chociaż nie był On grzesznikiem inaczej jak tylko reprezentatywnie, a także pomimo tego, że Bóg 

miał zawsze w Nim upodobanie, to jednak, gdy Syn Boży zajął miejsce grzeszników upodobało się 

Bogu zadać mu karzący cios. Wyglądało na to, że nikt inny oprócz samego Boga nie był w stanie 

uderzyć Syna wystarczająco mocno i chociaż Syn modlił się z głośnym wołaniem, to jednak Bóg 

Ojciec nie wziął kielicha gniewu z jego rąk. Syn nie cierpiał za swoje grzechy, gdyż, chociaż był 

kuszony, aby zgrzeszyć to jednak pozostał bez grzechu; cierpiał za nasze grzechy. W zwierciadle 

jego cierpienia możemy wyraźnie zobaczyć niezmierną grzeszność grzechu. A to prowadzi mnie do 

przedstawienia ostatniego i wielkiego świadectwa Bożego przeciwko grzechowi. 

 (7) Bóg posłał swego Syna na świat, aby potępił grzech i zniszczył go (Rzym 8:3; 1 Jan 3:8 

UBG). 

 Bóg nie oszczędził swego Syna, ale wydał Go za nas wszystkich, co składa jasne 

świadectwo o tym, jak odrażający jest grzech dla Boga. Grzech powinien być również odrażający 

dla człowieka za którego Chrystus cierpiał i umarł, aby grzech mógł zostać unicestwiony, a 

człowiek żyć; ba, żeby człowiek mógł żyć dla tego, który zmarł za nas, gdyż Jego miłość 

przymusza nas do tego (2 Kor 5:14-15 UBG). 

 Aby udowodnić to jaśniej i pełniej, wykażę, że cierpienia Chrystusa były poniesione za 



grzeszników, że były niezmiernie wielkie, i że wielkość Jego cierpienia jest pełnym świadectwem 

po stronie Boga na grzeszność grzechu przeciwko Bogu i człowiekowi. 

 1. Cierpienia Chrystusa były poniesione za grzeszników. Co prawda Pan Jezus Chrystus sam 

cierpiał, ale nie za swoje grzechy, bo sam był bez grzechu (Heb  4:15; 7:26 UBG).  W jego ustach 

nie znaleziono podstępu, ani żadnego nieprzystojnego słowa, gdy cierpiał, chociaż w czasie 

cierpienia był najbardziej prowokowany (1 Piot 2:22-23 UBG). Prawdziwa to mowa, że Pan Jezus 

Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników (1 Tym 1:15 UBG). Była to misja i zadanie 

które przyszedł wykonać. Chrystus ma na imię Jezus, ponieważ przyszedł, aby zbawić swój lud z 

ich grzechów (Mt 1:21 UBG). Pan Jezus sam wyznaje, że przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło 

(Łk 19:10 UBG). Mottem grzesznika jest: ,,Martwy i zgubiony” (Łk 15:32 UBG). W związku z 

tym, gdy Chrystus był na świecie, to cierpiał i zmarł, aby zbawić grzeszników. Umarł za nas i tak 

umiłował swój Kościół, że wydał za niego samego siebie (Ef 5:25 UBG). Pismo nie tylko często 

stwierdza, że Chrystus zmarł za nas, ale także, że zmarł za nasze grzechy (Rzym 5:8; 8:32 UBG). 

Został wydany za nasze przestępstwa (Rzym 4:25 UBG). Pan Jezus Chrystus zmarł za nasze 

grzechy według Pisma (1 Kor 15:3 UBG); to znaczy zgodnie z tym co zostało obiecane, 

wyprorokowane i przedstawione w postaci typu w Piśmie Świętym. Jeden niezwykły ustęp Pisma, 

nie wspominając o wielu innych, mówi: ,,Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze 

nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni” (Iz 53:5 

UBG). Świadectwo o tym dają apostołowie w Nowym Testamencie. Chrystus wydał się za nasze 

grzechy (Gal 1:4 UBG); nasze grzechy na swoim ciele poniósł (1 Piot 2:24 UBG). Jego śmierć za 

nas i za nasze grzechy oznacza kilka rzeczy: 

 a. Że zmarł i wydał siebie samego na okup za nas. Nasz słodki i błogosławiony Zbawiciel 

sam powiedział że przyszedł: ,,...oddać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20:28 UBG). W innym 

miejscu Pismo mówi, że Chrystus wydał się na okup za wszystkich (1 Tym 2:6 UBG). Śmierć 

Chrystusa była zapłaceniem ceny, ceny okupu. Stąd Pismo mówi o nas, że zostaliśmy kupieni, 

wykupieni i nabyci: ,,… i nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostaliście kupieni” (1 

Kor 6:19-20 UBG); to znaczy za cenę krwi Chrystusa: ,,Wiedząc, że…zostaliście wykupieni...drogą 

krwią Chrystusa” (1 Piot 1:18-19 UBG). W innym miejscu Pismo mówi; że Kościół jest nabyty 

krwią Chrystusa (Dz 20:28 UBG). Chrystus wydał siebie jako cenę odkupienia za nas, i my 

jesteśmy Jego ludem nabytym (1 Piot 2:9 UBG).  

 b. Chrystus zmarł za nas jako ofiara za nasze grzechy. Ba, stał się grzechem za nas (2 Kor 

5:21 UBG). W starym Testamencie ofiara zagrzeszna jest nazywana grzechem; więc Pan Jezus 

Chrystus jako ofiara za grzech został uczyniony grzechem za nas. Pismo Święte powiada, że Pan 

Jezus Chrystus złożył na ofiarę swoje ciało, duszę i samego siebie. ,,….jesteśmy uświęceni przez 

ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Heb 10:10 UBG)- to dotyczy złożenie na ofiarę Jego 

ciała. Ponadto, Chrystus wydał swoją duszę na ofiarę za grzech (Iz 53:10 UBG). a także: 

,,….ofiarował Bogu samego siebie bez skazy” (Heb 9:14 UBG). Chrystus zgładził grzech przez 

ofiarowanie samego siebie (Heb 9:26 UBG). Tak jak zostaliśmy wykupieni za pewną cenę, tak i 

zostaliśmy pojednani przez ofiarę Jego śmierci. Ponieważ jesteśmy pojednani przez śmierć Jego 

Syna (Rzym 5:9-10 UBG). 

 c. Chrystus oddał swoje życie za nas, ponoszą klątwę należną za nasze grzechy.  Dlatego jest 

napisane: ,,Chrystus odkupił nas….stając się za nas przekleństwem” (Gal 3:13 UBG). Poniósł nasze 

grzechy, to znaczy, przekleństwo należne naszym grzechom. Chrystus miał usprawiedliwić wielu, 

ponieważ miał ponieść ich grzechy (Iz 53:11-12 UBG). Stał się przekleństwem za nas, aby 

błogosławieństwo Abrahama mogło przejść na nas; a jest nim usprawiedliwienie przez wiarę, jak to 

wynika z kontekstu (Gal 3:13-14 i 3:8-9 UBG). 

 2.  Cierpienia Pana Jezusa Chrystusa były niezmiernie wielkie. Pominę to, co można 

wywnioskować z typów przedstawionych w Zakonie, oraz to co zostało powiedziane przez 

proroków w odniesieniu do cierpień Chrystusa, chociaż można z tych źródeł wydobyć wiele rzeczy. 

Ale one wszystkie są spełnione w Nim, i dlatego ograniczę się w szczególności do tego co jest 

powiedziane w Nowym Testamencie. Chrystus był mężem boleści, to znaczy, był jakby złożonym z 

boleści i z niczego innego; tak jak człowiek grzechu jest, jeśli można tak się wyrazić, zbudowany z 



grzechów. Pan Jezus zaznał więcej cierpienia niż jakikolwiek inny człowiek, ba, niż wszyscy ludzie 

kiedykolwiek zaznali. Gdyż nieprawość, i z tego powodu cierpienia wszystkich ludzi spotkały się w 

Nim, tak jak gdyby On był ich centrum. Poza tym, był zaznajomiony ze smutkiem, ba, mało był 

zaznajomiony z czymś innym. Smutek był jego bliskim znajomym. Chrystus nie był zaznajomiony 

ze śmiechem: nigdzie nie czytamy, że się w ogóle śmiał, gdy był na tym doczesnym świecie. Jego 

inni znajomi stali z daleka, ale smutek podążał za nim na Krzyż. Od narodzin do śmierci, od kołyski 

do krzyża i od łona do grobu był mężem boleści i nigdy, nikt nie przechodził takich cierpień jak On. 

Mógł On prawdziwie powiedzieć, że nigdy nie było smutku albo cierpienia równych jego. 

Rzeczywiście, jest niemożliwe, aby wyrazić cierpienia i boleści Chrystusa, dlatego Greccy 

Chrześcijanie mieli w zwyczaju błagać Boga, aby zlitował się nad nimi ze względu na nieznane 

cierpienia Chrystusa. 

 Chociaż cierpienia Chrystusa są szeroko rozgłaszane, to jednak są one mało znane. Ani oko 

nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło to do serca człowieka, aby pojął, co Chrystus 

wycierpiał. Chociaż jest niemożliwe, aby opisać wszystkie cierpienia Chrystusa, to jednak warto 

przyjrzeć się tym, którym możemy. Dlatego też przedstawię cierpienia Chrystusa w trzech 

punktach: (a) Chrystus przeszedł wszystkie rodzaje cierpienia, (b) Cierpiał z powodu wszystkich 

rodzajów osób; (c) Jego cierpieniom towarzyszyły wszelkiego rodzaju okoliczności pogarszające 

cierpienie. 

 (a) Pan Jezus Chrystus przeszedł przez wszystkie rodzaje cierpienia. Pismo mówi, iż był 

kuszony we wszystkim jak my (Heb 4:15 UBG); a między innymi rzeczami, które obejmują 

pokusy, cierpienia nie są najmniejsze. Chrystus cierpiał, gdy był kuszony, cierpiał gdy żył, a 

szczególnie cierpiał, na krótko przed i w czasie umierania. Całe Jego życie było cierpieniem, nie 

wspominając już o Jego samo-zapieraniu się siebie, które było dobrowolne. Ledwie się urodził, a 

już przyszło na niego cierpienie. Urodził się w gospodzie, a mówiąc bardziej dokładnie w stajni 

nienależącej do gospody; miał tylko żłób za swoją kołyskę. Gdy tylko głośno się zrobiło o Jego 

narodzinach, Herod chciał go zabić tak, że Józef musiał uciekać z Nim do Egiptu. Był 

prześladowany zanim mógł, na sposób ludzki, być świadomym tego i zrozumieć swoje cierpienia. 

Kiedy powrócił z Egiptu, to Jego cierpienia dorastały wraz z nim. Głód i pragnienie, podróżowanie 

i znużenie, pogarda i szyderstwo, fałszywe oskarżenia i sprzeciw wobec Jego osoby czekały na 

niego wszędzie i nie miał gdzie skłonić głowy.  Jednakże jego szczególne cierpienia miały miejsce 

tuż przed i w czasie Jego śmierci. Wtedy cierpiał On w ciele i na duszy. 

 1. W swoim ciele, cierpiał niosąc swój krzyż, podobnie jak Izaak, który był Jego typem, 

niósł drwa na ofiarę całopalną. Ciało Chrystusa zostało zranione i ukrzyżowane (1 Piot 2:24 UBG). 

On nie tylko cierpiał do śmierci, ale także przez sposób w jaki umierał: ponieważ była to haniebna, 

bolesna i przeklęta śmierć; w istocie Chrystus wykrwawił się na śmierć. Jego krew była w różnym 

stopniu przelewana kilkakrotnie: przy obrzezaniu, w czasie agonii w ogrójcu, gdy pocił się 

kroplami i skrzepami krwi; gdy został ubiczowany, gdy został przybity do krzyża i prawdopodobnie 

gdy żołnierze nakładali na jego głowę koronę splecioną z cierni (przekleństwo ziemi). I ostatni raz 

gdy przebito mu włócznią bok. 

 Cierpiał we wszystkich częściach i członkach swego ciała od stóp do głów. Jego głowa, 

który zasługiwała na lepszą koronę niż najlepsza na świecie, została ukoronowana cierniami, 

dodatkowo, żołnierze bili go trzciną po głowie. Twarz Chrystusa była, z kolei opluwana. Jego plecy 

zostały wydane na ubiczowanie; Chrystus został rozebrany i wychłostany; ba, i to tak mocno, że 

bicze jeśli można tak powiedzieć, zaorały mu plecy i porobiły długie bruzdy (Ps 129:3  UBG). Jego 

ręce i stopy zostały przebite i przybite gwoździami do krzyża. Dalej, Chrystus mówi przez proroka,: 

,,….rozłączyły się wszystkie moje kości” (Ps 22:14 UBG), jak gdyby łamano go kołem. Co więcej, 

Pan Jezus doznawał cierpienia także swoimi zmysłami na przykład swym czuciem; czy mógł zostać 

wychłostany, zraniony i przybity gwoździami nie odczuwając tego? Jego zmysł smaku też cierpiał, 

gdyż zamiast mocnego trunku czy wina uśmierzających ból, co było zwyczajowym napojem dla 

umierających (Przys 31:6 UBG), podano mu ocet i żółć do picia. Jego wzrok przydawał mu 

cierpienia, gdyś widział między innymi swoją matkę i przyjaciół pogrążonych w żałobie, a to 

musiało dotykać Jego serca (Łk 23:27 UBG). Zasmucało go to, gdy widział jak płakali nad nim. 



Poza tym, czyż nie dotykało Go to, że Jego wrogowie kiwali nad nim swoimi głowami? Jego zmysł 

słuchu wycierpiał niejedno szyderstwo, czy kpinę; wiele złych słów i bluźnierstw. Jego zmysł 

powonienia musiał również odczuwać cierpienie, gdy został zaprowadzony na Golgotę, czyli 

miejsce czaszki, gdzie gromadziły się brud i zgnilizna sama śmierdząca kloaka miasta. Ale to nie 

wszystko. 

 2. Pan Jezus Chrystus cierpiał także na swojej duszy. Czytamy o Jego wzdychaniu i 

jęczeniu; ale prześledźmy jego cierpienie w agonii i na krzyżu. W swojej agonii zaczął się smucić i 

odczuwać obciążenie (Mt 26:37 KJV), bo to były początki cierpienia. Smutek jest rzeczą, która 

wypija nasz dobry nastrój. W owym czasie Chrystus odczuwał obciążenie, jak gdyby wielki ciężar 

spoczął na Nim. I był niezmiernie smutny aż do śmierci (Mt 26:38 KJV). Smutny, niezmiernie 

smutny i to aż do śmierci. Było to tak skrajne przeżycie, że sprawiło, że Pan Jezus Chrystus 

zawołał, aby Bóg Ojciec, jeżeli to możliwe spowodował, by ten kielich Go ominął. Chrystus prosił 

o to z wielkim wołaniem i ze łzami. (Heb 5:7 UBG). A gdy wisiał na krzyżu znajdował się pod 

wpływem rezygnacji, która pobudziła Go do ponownego wołania: ,,Boże mój, Boże mój, czemu 

mnie opuściłeś?” (Mt 27:46 UBG). Płakanie i wołanie wielkim głosem wskazuje na krańcowy stan 

cierpienia. Po tym wołaniu Chrystus oddał ducha; wylał swoją duszę na ofiarę za grzech. I w ten 

sposób wycierpiał wszelkiego rodzaju cierpienia zarówno na duszy, jak i na ciele. 

 (b) Chrystus cierpiał z ręki wszelkiego rodzaju osób. Przede wszystkim cierpiał z ręki 

diabła, bo chociaż zmiażdżył mu łeb, to jednak diabeł ukąsił go w piętę. Ledwie Chrystus otrzymał 

świadectwo z Nieba, że był Synem Bożym, a już został zaprowadzony na pustynię, aby być 

kuszonym przez diabła. Rzeczą o którą się spierano, i którą poddawano w wątpliwość było czy Pan 

Jezus Chrystus był Synem Bożym czy nie; i chociaż Chrystus pokonał go i przepędził z pola walki, 

to jednak diabeł odszedł, ale tylko na pewien czas. Tak więc, kiedy Chrystus zmierzał do krzyża, 

książę tego świata zebrał wszystkie swoje siły ponownie i natarł na Chrystusa z wielką 

gwałtownością; czyniąc z ludzi wszelkich typów swoich agentów, aby tylko powiększyć cierpienie 

Chrystusa. Gdyż jak jest napisane w Piśmie Świętym (Dz 4:26 UBG) Pan Jezus miał cierpieć nie 

tylko od złych ludzi, co było spełnieniem proroctw (Ps 22 UBG). Był często kuszony przez 

faryzeuszy i znosił sprzeciw grzeszników. Ale to nie wszystko, gdyż cierpiał On od swoich 

własnych uczniów i najbliższych krewnych. Piotr był pod wpływem diabła za jednym razem, a za 

innym zaparł się Chrystusa trzykrotnie. Reszta uczniów zasmucała go powolnością w rozumieniu i 

małością wiary. Judasz zdradził Go. Ale najcięższym ze wszystkich doświadczeń było to, że 

Chrystus musiał wycierpieć karę z ręki Ojca, który włożył w Jego ręce kielich gniewu, złożył na 

Syna nieprawości nas wszystkich, a potem upodobało się Ojcu zmiażdżyć Go. Bóg nie oszczędził 

Go, ani nie umniejszył mu kary w niczym, lecz zakrył swoje oblicze przed Nim, tak jak gdyby był 

zagniewany na swego jednorodzonego i najbardziej umiłowanego Syna. 

 (c) Cierpieniu Chrystusa towarzyszyły wszelkiego rodzaju okoliczności je powiększające. 

Został uczyniony z kobiety; że ten który stworzył kobietę miał być zrodzony z kobiety i zostać 

uczynionym i stać się synem dzieła swoich własnych rąk, było do pewnego stopnia pewnego 

rodzaju cierpieniem. Ten, który był Panem wszystkiego przyjął postać sługi, i chociaż był równym 

Bogu, to jednak przyszedł w ciele podobnym do grzesznego ciała i był posłuszny jak sługa. I to 

właśnie do tego odnoszą się słowa Pana Jezusa na które wskazuje Dr Jackson: ,,Zstąpiłem bowiem 

z nieba nie po to, żeby czynić swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał” (Jan 6:38 UBG). 

Chrystus cierpiał również jako grzesznik, bo został sądzony jako taki i skazany na śmierć jako 

grzesznik; chociaż jego sędzia wyznał, że nie znalazł w nim żadnej winy. Co więcej Chrystus stał 

się przekleństwem (Gal 3:13 UBG) i co najgorsze z najgorszych, stał się za nas grzechem (2 Kor 

5:21 UBG). 

 Istnieje jeszcze więcej okoliczności, które spotęgowały jego smutek i cierpienie. Oto na 

przykład Chrystus przyszedł do swoich, ale oni go nie przyjęli, cieszył się najmniejszym 

szacunkiem wśród swoich w swoim własnym kraju. Ba, został zraniony w domu swoich przyjaciół, 

a jeden z jego własnych uczniów, który miał w sobie diabła, zdradził Go (Jan 6:70 UBG). Chrystus 

czynił dobro wielu, a mimo to otrzymywał mało podziękowania. Z dziesięciu oczyszczonych 

trędowatych tylko jeden powrócił, aby mu podziękować. Co za nieszczerość i niewdzięczność! A 



jakie okoliczności zwiększające cierpienie miały miejsce na koniec życia Pana Jezusa! Został 

pojmany i aresztowany jako grzesznik. Jego wrogowie przyszli, aby go pojmać z mieczami i kijami, 

jakby chcieli aresztować jakiegoś bandytę. Oskarżyli Go o bluźnierstwo za to, że mówił prawdę. 

Woleli wybrać Barabasza syna ich ojca diabła, nad Chrystusa. Uczniowie porzucili Go, a jego 

Ojciec opuścił Go jak mówiłem wcześniej. Któż może zliczyć okoliczności potęgujące Jego 

cierpienie? Został ukrzyżowany pomiędzy dwoma łotrami z których jeden bluźnił mu. Również 

jego śmierć była bolesna i haniebna. Istnieje o wiele więcej innych okoliczności powiększających 

Jego cierpienie, ale pominę je i przejdę do następnej rzeczy. 

 3. Wielkość cierpień Chrystusa jest kompletnym świadectwem przeciwko grzeszności 

grzechu. Jaką obrzydliwością musi być grzech dla Boga! Nie może On przebaczyć nikomu bez 

przelania krwi (Heb 9:22 UBG). Bóg nie chciał przyjąć żadnej krwi z wyjątkiem krwi swojego 

Syna; nie odpowiadała mu krew cielców i kozłów (Heb 9:13 UBG), a jedynie krew swego Syna (1 

Piot 1:18-19 UBG). Bóg nie umniejszył ofiary Chrystusa nawet o jedną kroplę krwi; Chrystus 

musiał przelać ją wszystką, musiał wylać swoje życie na ofiarę. Jego krew serca musiała zostać 

przelana i wydana za grzeszników. I co jest zdumiewające i cudem nad cudami, Bóg miał w tym 

wszystkim upodobanie, ponieważ upodobało mu się zranić swego Syna. To, że upodobało się Bogu, 

aby zetrzeć swego Syna w którym miał upodobanie jest dla nas ludzi niepojętą tajemnicą. W ten 

sposób widzimy, że Bóg złożył wielkie świadectwo przeciwko grzechowi, przez to, że posłał swego 

Syna, aby umarł za grzeszników. 

 Jakim piekłem pełnym niegodziwości musi być to, co nikt z wyjątkiem Boga nie może 

odpokutować i oczyścić! Bóg nie dokonał tego inaczej jak tylko przez przyjęcie ludzkiej natury. 

Bóg-człowiek nie mógł dokonać tego bez cierpienia. A żadne cierpienie nie wystarczało z 

wyjątkiem śmierci. A żadna śmierć, z kolei, nie wystarczała jak tylko przeklęta. Jakim złem zatem i 

to ohydnym złem jest grzech, który musi posiąść krew i to Bożą, aby zostać zmazanym! 

 W ten sposób kończę przedstawianie świadectwa Bożego przeciwko grzechowi. 

 

 

 3.2 ANIOŁOWIE SKŁADAJĄ ŚWIADECTWO PRZECIWKO GRZECHOWI. 

  

 Oba rodzaje aniołów: dobrzy i źli składają takie świadectwo. 

 (1) Świadectwo dobrych aniołów. 

  Aniołowie Boży inaczej często zwani aniołami Niebios, składają świadectwo przeciwko 

grzechowi, że jest niezmiernie grzeszną rzeczą. 

 a.  Już sama nazwa święci aniołowie wskazuje na to, iż mają oni antypatię do grzechu i są 

wrogo do niego usposobieni. To co jest pokarmem i napojem niegodziwych ludzi, czyli czynienie 

woli diabła, jest trucizną dla świętych aniołów, których pokarmem i napojem jest czynienie woli 

Bożej. Wszyscy są świętością dla Pana i nie mogą znieść nieprawości. Często walczą i wiodą spór 

ze złymi aniołami i przez to świadczą przeciwko grzechowi (Jud 1:9 UBG). A ściślej mówiąc dają 

świadectwo przeciwko grzechowi, przez to, że są święci, miłują świętość i walczą przeciwko 

diabłu. 

 b. Będąc Bożymi heroldami, ogłaszają prawo, które występuje przeciwko grzechowi. 

Powiększeniem grzechu Żydów, było to, że nie przestrzegali prawa danego im przez rozporządzenie 

aniołów (Dz 7:53 UBG). Prawo, które zostało nadane z powodu przestępstw zostało przekazane 

przez aniołów (Gal 3:19 UBG). Każde naruszenie tego prawa otrzymywało sprawiedliwą zapłatę, 

gdyż słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne (Heb 2:2 UBG). Tak więc aniołowie, 

ogłaszając prawo otwarcie opowiedzieli się przeciwko grzechowi jako będącemu niezmiernie 

grzeszną rzeczą. 

 c. Aniołowie nie zgrzeszą nawet po to, aby zemścić się na samym szatanie. Nie będą 

złorzeczyć na diabła, gdyż złorzeczenie jest grzechem; jest napisane o Archaniele Michale, że nie 

ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego oskarżenia przeciw szatanowi (Jud 1:9 UBG). Można by 

było pomyśleć, że Michał mógłby odpyskować diabłu i powiedzieć mu to w twarz, jednakże Michał 

nie ośmielił się wypowiedzieć złorzeczącego oskarżenia, ani odpowiedzieć nieprzyzwoitym 



językiem. My zapalczywi ludzie i gorące głowy jakimi jesteśmy jesteśmy skłonni odpłacać złem za 

złe, złorzeczeniem za złorzeczenie i pięknym za nadobne; ale aniołowie nie ośmielają się tego 

robić, gdyż jest to grzech. Złorzeczenie jest językiem, którego aniołowie nie mogą używać. 

 d. Aniołowie nie pozwalają grzeszyć ludziom by oddawali im cześć. Gdy apostoł Jan upadł 

do stóp jednego z aniołów, aby mu oddać pokłon, ten odpowiedział mu: ,,Nie rób tego” (Obj 19:10 

UBG), anioł nie chciał aby oddano mu cześć, która należy się tylko samemu Bogu. Za drugim 

razem gdy Jan chciał oddać cześć innemu aniołowi, ten także odmówił: ,,A ja, Jan, widziałem to 

wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to 

pokazywał, aby oddać mu pokłon. Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego….Bogu oddaj pokłon” 

(Obj 22:8-9 UBG). Aniołowie są tak święci, że nie mogą znieść najmniejszej ujmy, która byłaby 

przynoszona Bogu, ani najmniejszego zaniedbania względem Boga. 

 e. Aniołowie karcą grzech, gdy go znajdują w Bożych ludziach i to ostro i surowo. Chociaż 

surowe traktowanie, jakie otrzymała od Sary, zmusiło Hagar do ucieczki, to jednak anioł powiedział 

jej: ,,Wróć do swej pani i poddaj się pod jej władzę” (Rdz 16:8-9 UBG). Było to jak gdyby jej 

powiedział: ,,Hagar, Hagar, lepiej jest cierpieć, niż grzeszyć.” Kiedy Sara zaśmiała się na wieść, że 

będzie miała syna, po czym bojąc się wyparła się tego, to anioł powiedział jej o jej winie bez 

ogródek: ,,Przeciwnie, śmiałaś się” (Rdz 18:12-15 UBG). Gdy, z kolei, Zachariasz nie uwierzył 

aniołowi, stał się niemową (Łk 1:13-20 UBG). Tak więc aniołowie karcili ludzi za grzech. 

 f. Aniołowie radują się z nawrócenia grzeszników. Nawrócenie to odzyskanie ludzkiej duszy 

z martwego i zgubionego stanu, co sprawia aniołom radość (Łk 15:7-10 UBG). W piekle między 

diabłami panuje pewien rodzaj radości, gdy nawrócona osoba grzeszy, lub gdy grzesznicy nie 

nawracają się; w Niebie jest przeciwnie; panuje tam radość, gdy grzesznik się nawraca. Rabini 

Żydowscy mówią: ,,Gdy grzesznicy radują się swoimi grzechami, to aniołowie smucą się z tego, 

gdyż kiedy i podczas gdy ludzie żyją  w grzechu to przynoszą ujmę Bogu ludzi i aniołów. Ale gdy 

grzesznicy nawracają się, to oddają chwałę Bogu co jest pracą aniołów i ich radością. Aniołowie 

śpiewają: ,,Chwała Bogu na wysokościach.”  A gdy ludzie biorą udział wraz z nimi w śpiewaniu tej 

pieśni, to jest to ich radością.” 

 g.  Aniołowie Boży nieustannie sprzeciwiają się aniołom ciemności i niegodziwym ludziom. 

Dobrzy i święci ludzie są oddani w opieką dobrych aniołów. Bóg daje rozkaz swoim aniołom, by 

strzegli sprawiedliwych na wszystkich ich drogach (Ps 91:11 UBG). Aniołowie są służebnymi 

duchami, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie (Heb 1:14 UBG). 

Obozują wokół tych, którzy boją się Pana (Ps 34:7 UBG). A gdy niegodziwi ludzie lub diabły chcą 

sprzeciwić się temu nakazowi Bożemu lub wyrządzić zło sprawiedliwym, to aniołowie Boży 

powstają w całej swojej potędze i walczą. Archanioł Michał i Gabriel połączyli siły, aby walczyć 

przeciwko Księciu Persji (Dan 10:20 UBG). Archanioł Michał i jego aniołowie walczyli przeciwko 

smokowi i jego aniołom i pokonali ich (Obj 12:7 UBG). Kiedy Balaam zatęsknił za zapłatą za 

niesprawiedliwość jaką było obłożenie klątwą Izraela, to anioł Pański wystąpił przeciwko niemu (Li 

22:32 UBG). W ten sposób, poprzez chronienie sprawiedliwych,  aniołowie Boży okazują swój 

wstręt do grzechu, który tkwi w tych, którzy chcieliby dotknąć pomazańców Bożych albo 

wyrządzić krzywdę Jego prorokom. 

 h. Aniołowie Pańscy są gotowi, aby dokonywać sądów Bożych i pomsty Bożej na 

grzesznikach. Anioł, który miał litość nad osłem na którym jechał prorok był gotów, aby zabić 

Balaama; jednakże prorok ten został zachowany po to, aby paść od miecza z innej ręki. Inny anioł, z 

kolei, zadał cios Herodowi, który był na tyle niegodziwy, że przyjął sobie chwałę, która według 

prawa należy się tylko Bogu, i sam nie oddał chwały Bogu (Dz 12:23 UBG). Gdy Bóg sądzi ludzi, 

to aniołowie wykonują wyrok, który On wyda. Aniołowie wykonali wyrok pochodzący z ust Pana, 

dotyczący zniszczenia Sodomy i Gomory, ponieważ grzech ludzi tam mieszkających był wielki 

(Rdz 19:13 UBG). Gdy Izrael grzeszył, to Bóg posyłał aniołów niszczycieli wpośród nich. 

Aniołowie Boży siali spustoszenie w obcych armiach wrogich Izraelowi. Święci aniołowie również 

wyleją czasze gniewu Bożego na ziemię i będą chwalić Boga w tym czasie, ponieważ Bóg jest 

sprawiedliwy w sądzeniu bezbożnych ludzi (Obj 16:1,5 UBG). Przy końcu świata dobrzy aniołowie 

będą żniwiarzami i zbiorą wszystkie zgorszenia i tych którzy je popełniają z Królestwa 



Chrystusowego (Mt 13:39-41 UBG). Pan Jezus Chrystus przyjdzie ze swoimi świętymi i potężnymi 

aniołami i wywrze pomstę na tych, którzy nie znają Boga i nie są posłuszni Ewangelii (2 Tes 1:7-8 

UBG).  

 Mógłbym podać wiele innych przykładów tego, jak aniołowie Boży składają świadectwo 

przeciwko grzechowi, ale ograniczę się do poniższego. Otóż święci aniołowie są obecni na naszych 

nabożeństwach i obserwują nas, co jest wielkim bodźcem do okazywania czci Bogu i świadectwem 

przeciwko nieskromności (1 Kor 11:10 UBG). Aniołowie Boży są także świadkami naszych 

ślubów, dlatego lepiej jest w ogóle nie ślubować, aniżeli ślubować coś, a później tego nie spełnić, 

ponieważ dzieje się to przed aniołem, który jest świadkiem (Kaz 5:5-6 UBG). Apostoł Paweł 

nakazuje Tymoteuszowi nie tylko przed Bogiem, ale i przed wybranymi aniołami, aby przestrzegał 

rzeczy mu nakazanych bezstronnie (1 Tym 5:21 UBG). Aniołowie Boży są świadkami tego co 

robimy, i będą także świadkami tego co uczyni Bóg; bo ten kto wyznaje Chrystusa będzie Jego 

własnością, a ten kto zaprze się Chrystusa, tego i Chrystus się zaprze przed aniołami (Łk 12:8-9 

UBG). W przyszłości częścią chwały będzie bycie jak aniołowie; dlatego bądźmy tutaj na ziemi jak 

oni, to znaczy świadcząc przeciwko grzechowi i wypełniając wolę Bożą na ziemi, tak jak oni czynią 

to w Niebie. 

 (2) Również źli aniołowie, to znaczy diabeł i jego aniołowie, świadczą na swój sposób, że 

grzech jest niezmiernie grzeszny. 

 Robią to nie tylko przez to, że stali się diabłami z powodu grzechów i cierpią za to, ale i na 

wiele innych sposobów jak to pokrótce przedstawię. My w Anglii mamy przysłowie, które mówi, że 

cnoty wyznane przez wrogów i występki wyznane przez przyjaciół są prawdziwe. Dlatego badając 

zachowanie diabła i jego aniołów odkryjemy, że występki czyli grzech jest taki jaki stwierdziliśmy, 

że jest. A jeśli taki przyjaciel grzechu jakim jest diabeł wyzna, że grzech jest niezmierny grzeszny, 

to możemy w to wierzyć. Bo chociaż jest on Ojcem kłamstwa to jednak w tym mówi prawdę, bo 

potwierdza to Pismo. 

 a. Diabeł świadczy przeciwko grzechowi przez to, że drży.  Diabeł drży, że istnieje Bóg (Jak 

2:19 UBG). Bóg nie był straszny dla aniołów dopóki nie zgrzeszyli; dopiero po tym zobaczyli i 

zadrżeli z powodu grozy Bożej. Grzech sprowadził sąd na upadłych aniołów (2 Piot 2:4 UBG); 

gdyż sąd jest tym przed czym drżą. Tak więc grzech jest pierwszą przyczyną drżenia diabłów. 

Dlatego  dochodzę do wniosku, że cokolwiek sprawia, że diabły drżą na myśl, że Bóg  który będzie 

Bogiem sądu istnieje, jest niezmiernie grzeszne. 

 b. Jakkolwiek wielki będzie ten sąd, demony uznają go za sprawiedliwy, a w konsekwencji 

wskazuje to na to, że grzech jest niesprawiedliwy i grzeszny. Słuszność wyznanego sądu polega na 

wyznaniu nikczemności grzechu, który sprowadza sąd. Demony mówiły do Pana Jezusa Chrystusa: 

,,Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” (Mt 8:29 UBG). A przez to wyznawały, że Syn Boży 

miał ich skazać na mękę i nie miały żadnej wymówki przeciwko byciu dręczonymi, z wyjątkiem 

jeśli chodzi o czas. Są one trzymane w łańcuchach na sąd (2 Piot 2:4; Jud 1:6 UBG). Gdy diabły 

mówiły: ,,Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” to miały na myśli przed Sądem wielkiego dnia 

na który są trzymane w wiecznych pętach. Poza tym, nie zaprzeczały one, że nie zasługują na tę 

śmierć, ani że ich potępienie jest niesprawiedliwe, a przez to wyznały że grzech jest wstrętny i 

nieczysty. 

 c.  Demony kuszą ludzi do grzechu. Czyniąc to świadczą, że grzech jest grzeszny. Kiedyś 

mówiono, że z pewnością muszą to być dobrzy ludzie, których Neron nienawidził i prześladował. 

W podobny sposób możemy powiedzieć, że musi to być złe do czego diabeł kusi ludzi, ponieważ 

nienawidzi i prześladuje dobrych, czyli wierzących ludzi. Zapytam, czy może być coś dobrego w 

tym do czego kusi nas Zły? Czy może coś dobrego wyjść z takiego Nazaretu? Czy jakieś dobro 

może pochodzić z Piekła? Wystarczy udowodnić, że grzech jest grzeszny, przez to, że pochodzi od 

diabła; podobnie jasnym dowodem na zło grzechu jest to, że diabeł kusi nas do jego popełnienia.  

 d. Diabeł przybiera postać anioła światłości, aby bardziej skutecznie prowadzić nas do 

ciemności. W ten sposób udowadnia, że grzech jest pułapką. Gdyby przyszedł otwarcie jako diabeł, 

czyli wróg, to wszyscy by go unikali, dlatego przychodzi przebrany, przybierając postać przyjaciela, 

i w ten sposób oszukuje i zwodzi nas. Można zauważyć, że zwycięża bardziej swoimi przebiegłymi 



subtelnościami niż swoją mocą. Gdyby diabeł przyszedł do Ewy i powiedział następująco: ,,Kiedyś 

byłem chwalebnym aniołem i żyłem na górze w Pałacu Niebios, ale zgrzeszyłem i zostałem 

zrzucony do Piekła. Zjedz zakazany owoc, a staniesz się jak ja.” Czy to by przyniosło jemu sukces? 

Z pewnością nie! Tak więc, gdyby zły przyszedł i kusił ludzi do grzechu, mówiąc im, że to jest 

prosta droga do Piekła, czy to by przekonało ich, aby przeklinali i cudzołożyli? Przenigdy! Diabeł 

jest przebiegłym i starym wężem; dlatego przykrywa i zamaskowuje grzech; przykrywa swój 

haczyk przynętą i łapie na nią ludzi zanim się zorientują. Jest zwodzicielem, ale aby go nie 

rozpoznano, zakłada odpowiedni strój i odziewa się w fałszywą światłość (2 Kor 11:13-14 UBG). 

Te jego przebranie i subtelna przemiana udowadniają, że grzech jest brzydką i potworną rzeczą. Bo 

dlaczego diabeł ją podmalowuje? Dlaczego udaje, że prowadzi do dobra, gdy tak naprawdę 

zamierza zło? Tak więc grzeszności grzechu dowodzi także to, że diabeł nie kusi w swoim własnym 

imieniu i we własnej prawdziwej postaci. Nie ośmiela się mówić: ,,Jestem diabłem, zwodzicielem i 

poprowadzę was do Piekła” ponieważ to zepsułoby wszystkie jego plany i zamysły. 

 e. Całe utrapienie i nieszczęście, jakie diabeł sprowadza na ludzi, ma na celu spowodowanie 

by grzeszyli więcej. A zatem wynika z tego postępowania diabla, że grzech jest gorszy niż 

cierpienie. Bóg sprowadza na nas zło, aby wyświadczyć nam dobro, uczynić nas dobrymi i 

wyleczyć nas ze zła grzechu poprzez zło cierpienia; a to wszystko wskazuje na dobro Boga. W 

podobny sposób grzeszności diabła i grzechu dowodzi to, że sprowadza on na nas zło, aby uczynić 

nas gorszymi. Diabeł dba o to, aby nie dręczyć nas zbyt mocno za nasze grzechy, abyśmy czasem 

nie przestali więcej grzeszyć. Celem ojca kłamstwa w prześladowaniu Hioba było nie tylko zadanie 

mu bólu, ale i spowodowanie, aby Hiob zgrzeszył; żeby przeklinał Boga. Sprowadzając cierpienie 

na człowieka, diabeł zmierza do czegoś, co wykracza poza cierpienie i jest gorsze niż cierpienie, a 

jest tym grzech 

 f. Kiedy człowiek jest przebudzony duchowo i widzi swoją grzeszność, to diabeł próbuje 

wszystkiego co w jego mocy, aby doprowadzić go do rozpaczy. Na początku pragnie, aby człowiek 

ośmielił się zgrzeszyć, a następnie pragnie by człowiek nie miał nadziei na przebaczenie, ale żeby 

rozpaczał. Diabeł pomniejsza grzech lub czyni go błahostką przed jego popełnieniem przez 

człowieka, a następnie po jego popełnieniu powiększa go w oczach człowieka. Gdy grzech ożył to 

apostoł Paweł jakby umarł duchowo (Rzym 7:9 UBG). Wywołał w nim obawy i lęki przed śmiercią 

i Piekłem. Gdy Pan Jezus Chrystus przekonał Pawła o jego grzechu prześladowania, to 

spowodowało, że apostoł zadrżał i powaliło go to prawie na śmierć (Dz 9 UBG). Przekonanie o 

grzechu przebija ludzkie serca i powoduje, że tacy przebudzeni duchowo ludzie wołają jak 

zgubieni: ,,Cóż mamy czynić? Co się z nami stanie? Czy istnieje jakieś przebaczenie? Czy jest 

jakaś nadzieja?”W tym momencie wkracza ojciec kłamstwa i mówi im, że ich grzechy są większe 

niż można je przebaczyć. Gdy biedny pokutujący grzesznik jest zasmucony, to zły wykorzystuje 

swoje sztuczki, aby taki grzesznik mógł zostać pogrążony i pochłonięty w smutku (2 Kor 2;7, 11 

UBG). Jest to jak gdyby zły mówił pokutującemu, że jeśli ludzie mu nie przebaczą, to o wiele 

bardziej nie przebaczy mu Bóg; że Kościół odrzucił takiego grzesznika i tak też uczyni Bóg. 

Wielkim zamysłem ojca kłamstwa jest przekonanie ludzi, że miłosierdzie Boże i zasługi Chrystusa 

nie są wystarczające, aby ich zbawić i w ten sposób, chcąc nie chcąc, diabeł wskazuje na to, że 

grzech jest niezmiernie grzeszny.  

 g. Zły jest oskarżycielem braci (Obj 12:10 UBG). Jakie historie opowiada Bogu o braciach, 

jacy to są grzeszni! Tak postępując, ojciec kłamstwa, wyznaje samemu Bogu brzydotę grzechu, bo 

tylko na tym opiera argumenty swych oskarżeń. Jednakże Chrystus zawsze żyje, aby wstawiać się 

za nami, gdy diabeł oskarża nas dniem i nocą. Gdy Bóg zapytał diabła, czy zwrócił uwagę na 

Bożego sługę Hioba, to zły natychmiast oskarżył Hioba, o to, że był najemnym sługą, który służył 

Bogu tylko za wynagrodzenie, i że gdyby tylko Bóg dotknął nieszczęściem Hioba to ten przekląłby 

Go. Za innym razem, diabeł oskarżał arcykapłana Jozuego, z powodu brudnych szat, którymi była 

nieprawość (Zach 3:1-4 UBG). Ojciec kłamstwa zawsze oskarża i opowiada historie o upadkach 

wierzących. Spostrzega ich pychę i bezmyślność, próżność i głupotę, wszelkie niegodne 

postępowanie i oskarża ludzi przed Bogiem za te rzeczy, a nawet pobudza Boga, aby zniszczył ich 

za ich grzeszność (Hi 2:3 UBG). Czasami, tak jak w przypadku Hioba, dzieje się to bez powodu; ale 



cokolwiek diabeł mówi do Boga, gdy oskarża naszych braci przed Nim, to wskazuje to na to, że 

grzech jest niezwykle i ponad miarę grzeszną rzeczą. I to by było na tyle jeśli chodzi o świadectwo 

diabła przeciwko grzechowi. 

  

  

 3.3 ŚWIADECTWO LUDZI.  
  

  

 (1) Także dobrzy ludzie składają świadectwo przeciwko grzechowi. 

 Do którego ze świętych się zwrócimy? Wszyscy oni jednomyślnie, jak jeden mąż, jednym 

głosem i jednymi usty wołają przeciwko grzechowi jako grzesznej rzeczy. I wszyscy oni mówią, że 

nawet gdyby nie było Piekła to bycie grzesznikiem samo w sobie było by potępieniem.  Niektórzy 

wierzący mówią, że lepiej byłoby być w Piekle z Chrystusem, niż w Niebie z grzechem. Inni 

wierzący powiadają, że grzech jest bardziej brzydki i odrażający niż sam diabeł. Jednakże wszyscy 

zgadzają się z tym, że grzech jest najbardziej odrażającą ze wszystkich rodzajów zła. Samo Piekło 

nie jest bardziej ohydne, bo nie było by takim gdyby je grzech takim nie uczynił. Pobożni ludzie 

składają świadectwo przeciwko grzechom innych ludzi oraz przeciwko własnym. 

 a.  Przeciwko grzechom innych ludzi. Jeśli to możliwe, to próbują zapobiec ich popełnianiu; 

a jeżeli się to nie udaje, to wtedy próbują przekonać ludzi o ich grzeszności. 

 (i) Udzielają rady ludziom, aby nie grzeszyli. Co dowodzi, że grzech jest ohydną rzeczą w 

ich oczach. Podsumowanie tego, co było powiedziane jako pochwała dla Abrahama, sprowadzało 

się do tego, iż miał on doradzać i nakazywać swemu potomstwu, aby nie grzeszyło (Rdz 18:19 

UBG). Samuel czynił to samo w odniesieniu do Izraela (1 Sam 12:24-25 UBG), a Dawid do 

Salomona (1 Król 2:1-3 UBG); a nawet do wszystkich swoich dzieci, bo powiada: ,,Chodźcie, 

synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni PANA” (Ps 34:11 UBG); z powodu bojaźni Pana 

ludzie odstępują od zła. Podobnie w Nowym Testamencie ogólną radą pobożnych ludzi do 

wszystkich jest, aby nie grzeszyć (1 Tes 2:11-12; 1 Piot 2:11; 1 Jan 2:1 UBG). 

 (ii) Napominają innych z powodu grzechu, jeśli stwierdzą, że nie postąpiono według ich 

rady, i że ci inni ludzie zgrzeszyli. Napomnienia są dowodami na grzeszność grzechu, gdyż pobożni 

nie napominają nikogo za to co jest dobre. Gdyby nie to, że grzech jest dla nich odrażający, to 

pobożni ludzie nie zadawali by sobie trudu i nie ryzykowali by utraty dobrych relacji z innymi za 

napominanie ich z powodu grzechu. Napominanie innych jest w większej mierze niewdzięcznym 

zajęciem i niepożądaną pracą, gdyż ludzie uważają napomnienia za nagany; jednakże ponieważ 

Bóg nałożył na pobożnych ludzi obowiązek napominania i nie pozwalania, aby grzech spoczywał 

na bliźnim (Kpł 19:17 UBG), to pobożni nie ośmielają się tego nie robić. Chociaż Eli napominał 

swoich synów za ich grzechy, to jednak został surowo napomniany, za to że nie napominał ich 

surowiej  (1 Sam 2:27-36 UBG). Samuel napomniał króla Saula. Elihu pytał: ,,Czy wypada do króla 

mówić, jesteś niegodziwy?” (Hi 34:18 KJV); a jednak prorok napomniał króla mówiąc: ,,Popełniłeś 

głupstwo” (1 Sam 13:13 KJV), i nazwał jego grzech buntem i uporem (1 Sam 15:22-23 UBG).W 

ten sposób Samuel napomniał Króla Saula do żywego. Jan Chrzciciel, z kolei, nie bał się 

powiedzieć królowi Herodowi prosto w twarz o jego niegodziwości (Łk 3:19 UBG). A apostoł 

Paweł nie oszczędził apostoła Piotra, ale napomniał go przy wszystkich kiedy stwierdził, że ten 

błądził i postępował obłudnie (Gal 2:11 UBG). Czego to wszystko nas uczy, jeśli nie tego, że grzech 

jest odrażającą rzeczą dla pobożnych ludzi, i że uważają go oni za ekstremalnie grzeszny w 

odniesieniu do Boga i człowieka. 

 (iii) Pobożni odsuwają się od grzeszników i od ich towarzystwa. Nie chcą mieć z nimi nic 

wspólnego. Te oddzielenie pobożnych od grzeszników spowodowane jest tylko grzechem tych 

ostatnich. Jeśli pobożni są zmuszeni do zadawania się z bezbożnymi, to w sercu wzdychają: ,,Biada 

mi, że przebywam w Meszek i mieszkam w namiotach Kedaru” (Ps 120:5 UBG). Towarzystwo 

niegodziwców jest bardzo uciążliwe dla pobożnych. Lot był w pewnego rodzaju Piekle, gdy 

przebywał w Sodomie, gdyż niegodziwość jej mieszkańców dręczyła stale jego duszę (2 Piot 2:7-8 

UBG). Przez odstąpienie od lub wzdychanie z powodu postępowania towarzystwa niegodziwców, 



pobożni świadczą przeciwko grzechowi, i czynią tak w posłuszeństwie do nakazu Bożego (2 Kor 

6:14 UBG). 

 (iv) Sprawiedliwi płaczą z powodu grzechów innych ludzi. To pokazuje, że w ich oczach 

grzech jest ohydną rzeczą, chociaż jest to tylko grzech innych. ,,Strumienie wód płyną z mych 

oczu”, a z jakiego powodu? ,,bo nie strzegą twego prawa” (Ps 119:136 UBG). W ten sposób 

widzimy, jak drogie jest prawo Boże i jak podłym jest grzech dla świętego Dawida.  Prorok 

Jeremiasz wyraża tę samą gorliwość dla Boga: ,,Słuchajcie i nakłońcie ucha….Oddajcie chwałę 

PANU,….A jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza będzie płakać w skrytości z powodu waszej 

pychy, a moje oko będzie nieustannie płakało i roniło łzy (Jer 13:15-17 UBG). Gdy apostoł Paweł 

wypowiadał się o grzechach pewnych ludzi to mówił to z płaczem (Filip 3:18 UBG). Grzechy 

innych ludzi kosztują pobożnych niejedną łzę i przyprawiają o ból serca, ponieważ grzech jest tak 

bardzo przeciwny Bogu i dobru ludzi. 

 (v) Pobożni modlą się i starają uzyskać przebaczenie za grzechy tych, którzy o to w ogóle 

nie dbają. Grzesznicy mało sobie zdają sprawę z tego, jak bardzo zobowiązani są względem 

pobożnych ludzi, którzy modlą się o ich zbawienie, nawet wtedy gdy ci grzesznicy szukają ich 

zguby. I tak, Szczepan prosił Boga, aby przebaczył tym ludziom ich grzechy: ,,Panie, nie poczytaj 

im tego za grzech” (Dz 7:60 UBG). Jakże żarliwie prosił Abraham o miłosierdzie dla Sodomy, aby, 

jeśli to możliwe nie została zniszczona! Kiedy Izrael zgrzeszył wielkim grzechem i sprowokował 

Pana do gniewu, to Mojżesz występował jako pośrednik, wstawiał się za ludem i oferował swoje 

życie, aby oni mogli żyć (Wyj 32:30-32 UBG). Gdyby wyżej wymienieni wstawiennicy nie 

wiedzieli, że grzech był grzeszną rzeczą obrażającą Boga i destrukcyjną dla człowieka, to czy by 

wstawiali się w wyżej opisany sposób? Na pewno nie. W ten sposób pobożni ludzie świadczą 

przeciwko grzechowi, że jest on najgorszym złem. 

 b. Pobożni świadczą nie tylko przeciwko grzechowi innych ludzi, ale i przeciwko własnym. 

Nie tylko pragną zreformowania innych, ale siebie samych. Jeśli to możliwe to chcieliby być tak 

święci, aby nie grzeszyć w ogóle. Ich ambicją i modlitwą jest, aby ich myśli słowa i uczynki mogły 

być wszystkie przyjemne Bogu (Ps 19:14 UBG). Gdyby mogli tego uniknąć, to nawet nie 

marzyliby ekstrawagancko ani nie pozwolili by nawet jednej próżnej myśli zamieszkać w ich 

sercach. Jest możliwym, że niektórzy ludzie mogą gorzko obwiniać grzechy innych ludzi, a mimo 

to pobłażać swoim własnym, jak gdyby woleliby raczej widzieć innych jak się reformują, aniżeli 

sami się reformować, i jak gdyby cnota była bardziej przyjemną rzeczą w gadaniu o niej niż w jej 

rzeczywistym posiadaniu. Jednakże pobożni ludzie nie ośmielają się tak czynić; są przeciwni 

grzechowi w innych i w sobie samych. Jest to widoczne na kilka sposobów: 

 (i) Pobożni nie będą grzeszyć nawet jeżeli będą mieli sposobność. Chociaż mogliby 

grzeszyć w odniesieniu do przyjemności, zaszczytów i zysków, jak to oferuje ten świat, to jednak 

oni nie ośmielają się tego robić. Niektórzy ludzie są powstrzymywani od grzechu z powodu braku 

sposobności; gdyby mieli okazję to zgrzeszyliby. Nie brakuje im odwagi, ale fizycznej okazji, ani 

skłonności lecz sposobności. Gdyby zostali skuszeni, to zgrzeszyliby. Inni unikają grzechu, który 

przyniósłby im hańbę, ale łatwo i chętnie akceptują grzechy przyjemne, modne i przynoszące 

korzyść. Jednakże pobożni ludzie nie ośmielają się grzeszyć; wszyscy oni w tej kwestii są zgodni. 

Weźmy na przykład Józefa: gdy był kuszony do popełnienia nieprawej przyjemności, to powiedział: 

,,Jak więc mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (Rdz 39: 7-9 UBG). 

Byłby to grzech przeciwko Potifarowi panu Józefa, przeciwko jego żonie, przeciwko własnej duszy 

Józefa, ale najgorsze było to, że byłby to grzech przeciwko samemu Bogu. Jest jeszcze inny 

przykład pokusy na którą był narażony Józef a dotyczył jego braci: dobrze wiadomo jakie zło mu 

uczynili i jaką miał możliwość, aby zemścić się na nich; a jednak hojnie im przebaczył i zatroszczył 

się o nich, a przyczyną tego było jak sam powiedział: ,,….ja się boję Boga” (Rdz 42:18 UBG). 

Również Hiob w swojej obronie w pełni wyjaśnia, jak odrażającą rzeczą był dla niego wszelkiego 

rodzaju grzech, nawet w czasie powodzenia (gdy ręka Boża mu błogosławiła), mógł zgodnie z 

biegiem rzeczy tego świata uczynić wszystko co wydawało mu się dobre w jego oczach, i nikt nie 

powiedziałby mu: ,,Co czynisz?”, albo: ,,dlaczego tak czynisz?” Z drugiej strony możemy w Piśmie 

poczytań o proroku Balaamie, który postępował na sposób obłudników, którzy mówią jak i udają 



anioła, ale postępują i zamyślają jak sam diabeł. Dla Balaama było pewnego rodzaju kłopotem, że 

nie mógł grzeszyć. ,,Nie mógłbym przekroczyć słowa PANA” (Li 22:18 UBG), ale gdyby mógł to 

by to zrobił. Pobożny jednakże powie: ,,Ani nie mogę, ani nie naruszę słowa Pana nawet jeśli 

mógłbym.” 

 (ii) Pobożni będą raczej cierpieć, niż grzeszyć. Wielu ludzi dokonuje złego wyboru; Elihu o 

to właśnie oskarżył Hioba: ,,….gdyż wybrałeś to [to znaczy grzech] sobie zamiast utrapienia” (Hiob 

36:21 UBG). Ale pobożni ludzie dokonują wyboru Mojżesza, który wybrał znoszenie utrapienia 

raczej niż przyjemności grzechu (Heb 11:24-28 UBG). Pomimo, że życie ludzkie jest cenne, to 

pobożny człowiek nie chciałby umyślnie zgrzeszyć, aby uratować swoje życie. Chociaż wrota pieca 

ognistego rozpalonego siedem razy mocniej były otwarte, aby pochłonąć trzech młodzieńców 

Żydowskich, to jednak nie chcieli zgrzeszyć (Dan 3:18 UBG). Daniel, z kolei, wolał znaleźć się w 

lwiej jamie, aniżeli zaniedbać spełniania obowiązku wobec Boga (Dan 6:10 UBG). Podobnie, 

chociaż więzy oczekiwały apostoła Pawła, to jednak strach przed nimi nie mógł odwieść go od 

głoszenia wiary Pana Jezusa Chrystusa (Dz 20:23-24; 21:11-15 UBG). W Heb 11 znajduje się mały 

katalog męczenników, którzy wybrali różne rodzaje śmierci, byle tylko nie popełnić jakiegokolwiek 

rodzaju grzechu.  Nie chcieli przyjąć uwolnienia na haniebnych warunkach, woląc raczej umrzeć w 

świętości, aniżeli żyć w grzechu. Wszyscy oni wskazują na to, że lepiej jest cierpieć, aby uniknąć 

grzeszenia, aniżeli grzeszyć, aby uniknąć cierpienia. 

 (iii) Pobożni nie będą grzeszyć, chociaż łaska obfituje, albo żeby miałaby przez to obfitować 

(Rzym 6:1-2 UBG). Nie! Niech Bóg broni! Chociaż mają Orędownika u Ojca, sprawiedliwego Pana 

Jezusa Chrystusa, który jest przebłaganiem za ich grzechy (1 Jan 2:1-2 UBG), to nie będą tego 

robić. Sama doktryna łaski i ich udział w śmierci Chrystusa są wielkim zobowiązaniem dla nich, 

aby nie grzeszyć (Rzym 6; 2 Kor 5:15; Tyt 2:11-12 UBG). Pewność wejścia do chwały jest 

powodem do umartwiania przez nas grzechu: ,,Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i 

wy razem z nim ukażecie się w chwale” (Kol 3:4-5 UBG). Cóż zatem? Czyż z tego powodu mamy 

zaspokajać pożądliwości zepsutej natury i żyć jak nam się podoba? Przenigdy! Chociaż w Piśmie 

znajdują się obietnice przebaczenia temu, kto wyznaje swoje grzechy, to jednak pobożny człowiek 

nie ośmiela się grzeszyć i otrzymywać pokutę za tak wielką cenę. Po tym, jak apostoł Jan napisał, 

że jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg jest wierny, i nie tylko miłosierny, ale i sprawiedliwy, by 

odpuścić nam nasze grzechy, i że krew Jezusa Chrystusa oczyści nas ze wszystkich grzechów, to 

jednak dodaje: ,,….piszę wam to, abyście nie grzeszyli (1 Jan 19; 2:1 UBG). Pobożni nie ośmielają 

się grzeszyć, aby z tego przyszło dobre, ani nie mówią kłamstwa, aby prawda Boża mogła 

obfitować przez to ku chwale Bożej (Rzym 3:7-8 UBG). 

 (iv) Pobożni dokładają starań i używają środków, aby zapobiec grzechowi, 

 (a) Przez cały czas prowadzą wojnę przeciwko diabłu, światu i swej grzesznej naturze, 

ponieważ nie chcą grzeszyć. Tak dalece jak miłują pokój Boży, muszą prowadzić tę wojnę. Ba, 

muszą żyć w stanie wojny, aby zachować swój pokój, który grzech mógłby naruszyć. Pobożni 

ludzie nie nienawidziliby diabła, gdyby nie był grzesznikiem i nie kusił ich, aby grzeszyli. Nie 

nienawidziliby również swej starej natury czy ojca i matki z wyjątkiem, aby zapobiec grzeszeniu. 

Możemy przeczytać o tej wojnie w Piśmie Świętym (Gal 5:17 UBG). Pobożni muszą walczyć o 

każdy metr drogi prowadzącej do Nieba, każdego dnia i od jednego obowiązku do drugiego 

ponosząc wielkie trudy i koszty, aby kontynuować tę wojnę; a wszystko po to, aby mogli nie 

grzeszyć. 

 (b) Zawsze się modlą, aby mogli nie grzeszyć: ,,I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw 

nas od złego” (Mt 6:13 UBG). Pokusy nie są grzechami, ale są drogami prowadzącymi do ich 

popełnienia; dlatego pobożni modlą się, aby jeśli to możliwe nie byli kuszeni. ,,...niech nie panuje 

nade mną żadna nieprawość” prosił dobry król Dawid (Ps 119:133 UBG), oraz ,,Chroń też swego 

sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny” (Ps 19:13 

UBG). Równocześnie pobożni zanoszą następujące błaganie do Boga w Niebie: ,,Niech się dzieje 

twoja wola na ziemi, tak jak w niebie” (Łk 11:2 UBG). 

 (c) Przechowują Słowo Boże w swoim sercu, jako antidotum na to, aby nie grzeszyć (Ps 

119:11 UBG). Gdy książęta prześladowali Dawida bez przyczyny, to nie ośmielił się on planować 



zemsty, lecz jego serce rozmyślało nad i patrzyło pełne podziwu na Słowo Boże, które w nim 

przechowywał (Ps 119:161 UBG). 

 (d) Powstrzymują się od wszelkich pozorów i okazji do czynienia zła. Hiob zawarł 

przymierze ze swoimi oczami (Hiob 31:1 UBG). Król Dawid powiedział, że będzie zważał na 

swoje drogi, aby nie zgrzeszyć językiem (Ps 39:1 UBG); to znaczy, żeby mógł być doskonale 

świętym. Świętość taką opisuje apostoł Jakub następująco: ,,Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest 

człowiekiem doskonałym, który też może utrzymać na wodzy całe ciało” (Jak3:2 UBG), jest to 

podobne wyrażenie do tego zacytowanego w powyższym psalmie. Gdy Józef, z kolei, napotkał 

kuszącą go panią domu, to Pismo mówi, że jej nie słuchał nie tylko w tym, aby się z nią położyć, 

ale i żeby w ogóle z nią przebywać i uciekł od niej jak od zarazy czy samego diabła (Rdz 39:10-12 

UBG). 

 Z tych wszystkich powyższych przykładów, nie wspominając o innych, widać wyraźnie, iż 

grzech w oczach pobożnych ludzi był niezwykle ohydną i zgubną rzeczą. Jednakże, zdaję sobie 

sprawę, że wysunięte zostaną dwie obiekcje przeciwko świadectwu tych ludzi. (1) Z powodu tego 

co może się wydarzyć. Grzesznicy powiedzą, że to prawda, że pobożni napominają ich i potępiają 

grzech w innych oraz że usiłują zapobiec popełnieniu go przez siebie. Ale czy dzieje się tak z 

powodu szpetności grzechu, czy też z jakiejś niedogodności, która mogłaby się im przytrafić? Czy 

dlatego, że grzech jest grzeszny, czy też z jakiejś innej przyczyny? (2) Z powodu tego co się 

wydarzyło. Chcesz, abyśmy uwierzyli, że pobożni są tak święci, tak delikatni i niewinni, że nie 

mogą znieść żadnej nieczystości moralnej. Opisujesz ich jako tak nieśmiałych i surowych, że nawet 

nie podchodzą w pobliże grzechu. Jednakże jest rzeczą znaną, że zgrzeszyli, nawet ci pobożni 

ludzie w których przykładach masz upodobanie, i których stawiasz wszystkim za wzór do 

naśladowania! 

 Zanim przejdę dalej, muszę usunąć te zastrzeżenia.  

 Aby usunąć pierwsze odpowiadam, że chociaż pobożni ludzi używają wszelkich 

argumentów, aby uchronić siebie i innych od grzechu; to jednak z powodu tylko tego, że grzech jest 

grzechem brzydzą się nim i uważają go za szpetny i ohydny. Dlatego, nawet gdyby nie było kary 

mąk, piekła czy gniewu Bożego, to nie mogą go znieść; nowo-narodzeni z Ducha ludzie będą 

zawsze wypowiadać się przeciwko i nienawidzić grzechu. Widać to na kilka sposobów: 

 (a) Główną rzeczą, która powstrzymuje ich od popełnienia grzechu lub za który okazują 

skruchę, gdy go popełnili, jest to, że popełnienie grzechu jest zgrzeszeniem przeciwko Bogu. Gdy 

Józef podawał argumenty przeciwko zgrzeszeniu, to najważniejszy był ten: ,, Jak więc mógłbym 

popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (Rdz 39:9 UBG); to znaczy zgrzeszyć 

przeciwko woli i chwale Boga. Podobnie Job powiedział, że nie ośmielał się grzeszyć; a dlaczego? 

Ponieważ było to nie tylko przeciwko sobie samemu, ale również przeciwko samemu Bogu (Hiob 

31:1-4 UBG). W swojej pokucie po popełnieniu grzechu, najbardziej uderza serce pobożnych to, że 

zgrzeszyli przeciwko Bogu: ,,Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem” (Ps 51:4 UBG). Jak to się 

dzieje? Przecież Dawid zgrzeszył przeciw Uriaszowi, Batszebie i przeciwko sobie samemu- jego 

kości, jak i jego sumienie odczuły to! Tak to prawda, jednakże najbardziej przemawiało do serca 

Dawida to, że był to grzech przeciwko Bogu; smuciło go bardziej to, że Bóg został pobudzony do 

niezadowolenia przez niego, aniżeli, że Bóg był niezadowolony z niego. Dawid bolał dwa razy 

więcej nad tym niż nad czymś innym. A jeśli chodzi o innych, to potoki łez płynęły z oczu Dawida 

nie tyle dlatego, że ludzie nie przestrzegali jego praw, ale Bożych.   

 (b) Brzydzą się każdym grzechem, wszelkimi jego rodzajami i stopniami. Z tego powodu 

możemy wyciągnąć wniosek, że ci, którzy nienawidzą wszelkiego grzechu, nienawidzą grzechu 

samego w sobie. Tak postępują pobożni ludzie, i tylko oni, i zawsze będą tak postępować, dopóki 

pobożność będzie działała w nich z mocą. Ich modlitwą jest: ,,Utwierdź moje kroki [każdy jeden z 

nich] w twoim słowie, niech nie panuje nade mną żadna [ani jedna] nieprawość (Ps 119:133 UBG). 

Od największej do najmniejszej, i od najwyższej do najniższej, niech żadna nieprawość nie panuje 

nade mną! Niektórzy ludzie brzydzą się pewnymi grzechami takimi jak: ateizm, bluźnierstwa, 

bałwochwalstwo i morderstwo, ale pycha i rozpusta są tak przyjemne dla nich jak jedzenie i picie. 

Co jest dowodem na to, że nie nienawidzą grzechu jako takiego. Ten, kto nienawidzi grzechu jako 



grzechu, nienawidzi wszystkich grzechów, i myślę że można powiedzieć na odwrót, że kto 

nienawidzi wszelkich grzechów, nienawidzi grzechu jako takiego, samego w sobie. 

 (c) Czują wstręt do wszystkich sekretnych grzechów. Nienawidzą grzechów o których nikt 

nie wie z wyjątkiem nich samych, a nawet takich  o których sami nie wiedzą, że je popełniają, a 

które widzi tylko Bóg. Nienawidzą tego zła o które nikt z łudzi nie może ich oskarżyć, ani zarzucić 

im winy (Ps 19:12 UBG). Apostoł Paweł wyznał: ,,Niczego bowiem w sobie nie dostrzegam” (1 

Kor 4:4 UBG). Serce człowieka jest takim labiryntem, że sam człowiek nie może dostrzec 

wszystkich jego ścieżek; i taką głębią, że nie może jej zgłębić, i tak zwodnicze, że nie może go 

poznać; tylko sam Bóg bada je całe. A ponieważ tak jest, to: ,,Panie oczyść mnie z moich 

sekretnych błędów, niedostrzegalnych i nieznanych, od wszelkich błędów i występków, których nie 

potrafię spostrzec w sobie.” Powinniśmy prosić Boga: ,,Naucz mnie tego czego nie widzę” (Hiob 

34:32 UBG); czyli co zrobiłem źle. Człowiek czyni wiele rzeczy źle, co umyka jego uwadze i 

uwadze innych; jednakże nawet wtedy pobożny człowiek chce być z takich rzeczy oczyszczony. 

Rzeczy te nie stwarzają kłopotów w jego sumieniu, ponieważ są sekretne i występują tylko 

przeciwko Bogu, ale z tego powodu, że grzechy występują przeciwko Bogu, pobożny człowiek 

chce się ich pozbyć, aby nie gnieździły się w jego sercu, chociaż są obcymi i mu nieznanymi. 

 (d) Sprzeciwiają się wszelkim inklinacjom do grzechu, są przeciwni samemu poczęciu się 

grzechu. Robią wszystko co w ich mocy, aby nie tylko grzech się nie narodził i nie rozmnażał, ale 

nawet nie począł (Jak 1:14-15 UBG). 

 (e) Nie potrafią zadowolić się nie czynieniem zła, dopóki nie będą czynić dobra. Jest to 

ostateczny dowód na to, że przeciwstawiają się grzechowi jako takiemu. Uważają, że nie wystarczy, 

że nie będą zasmucać Boga, ale chcą się też mu podobać. Nie wystarczy im, aby byli negatywnie 

dobrzy; chcą być także pozytywnie dobrzy. Będą nie tylko nie popełniali zła, ale i nie będą pomijali 

czynienia dobra. Wielu ludzi nie wyrządza krzywdy bliźnim, ale też nie czynią żadnego dobra; 

zarzut przeciwko takim ludziom jest taki, że chociaż nie oszukiwali, nie uciskali i nie byli okrutni 

dla członków ciała Chrystusowego, to jednak nie wyświadczali im dobra przez odzianie, 

nakarmienie i odwiedzenie. Jednakże pobożni ludzie są za byciem dobrymi i za czynieniem dobra. 

Mówią oni nie tylko: ,,Oczyść mnie z sekretnych grzechów”, czy też: ,,Zachowaj mnie od 

zuchwałości”, ale i: ,,Niech będą ci miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca, PANIE” (Ps 

19:14 UBG), a w konsekwencji i czyny. W imieniu wszystkich domowników wiary, apostoł Paweł 

tak powiada: ,,Dlatego też zabiegamy [Greckie słowo oznacza również, że jesteśmy ambitni, albo 

że wykonujemy ten zaszczyt jak Niebiańscy dworzanie] o to, żeby się jemu podobać, czy 

mieszkamy w ciele, czy z niego wychodzimy [to znaczy, czy żyjemy, czy umieramy] (2 Kor 5:9 

UBG). Wyrażenie: ,,o to, żeby się jemu podobać,” można również przetłumaczyć: ,,abyśmy mogli 

być akceptowalni dla niego.”  

 Druga obiekcja o której wcześniej wspomniałem mówi, że prawdą jest, że pobożni ludzie 

zgrzeszyli, i że jeśli grzech był tak wstrętny dla nich jak mówiłem, to czy zgrzeszyliby? Zanim 

jednak odpowiem na tę obiekcję, pozwolę sobie wyjaśnić jedną czy dwie rzeczy. 

 (a) Przyznaję i potwierdzam, że  pewni pobożni ludzie zgrzeszyli. 

 (b) Należy stwierdzić, że grzechy pobożnych ludzi są zazwyczaj grzechami wynikającymi z 

niewoli aniżeli ze świadomego ich planowania i popełniania. Apostoł Paweł powiada, że pobożni 

ludzie są prowadzeni do popełnienia grzechu raczej przez pokuszenie, aniżeli przez świadomy 

wybór i skłonność (1 Kor 10:13 UBG). Oczywiście, może zdarzyć się, że pobożny człowiek może 

knuć i planować popełnienie grzechu, tak jak Dawid uknuł plan zabicia Uriasza. Jednakże możemy 

zauważyć, że jest to jedyna rzecz, o której sam Bóg powiedział, że Dawid tak postępując zgrzeszył 

(1 Król 15:5 UBG).   

 Bóg przykrył wszystkie inne grzechy Dawida jako te, które popełnił człowiek pochwycony 

przez pokuszenie, a nie popełnione świadomie i celowo. Tak więc po większej części, pobożni są 

zniewoleni raczej grzechem i upadają czasami w czasie pokusy, aniżeli planują świadomie 

popełnienie grzechu. Dlatego Dawid powiada, że nie odstąpił niegodziwie od Boga (Ps 18:21 

UBG), to znaczy nie na sposób niegodziwych (Jud 1:15 UBG). 

 (c) Bóg może czasami wystawić pobożnego człowieka na najsmutniejszą z prób, którą jest 



opuszczenie człowieka, aby zbadać wszystko co znajduje się w sercu takiego człowieka, jak to 

uczynił z pobożnym królem Ezechiaszem (2 Kron 32:31 UBG). Nie skłaniamy się zanadto ku temu, 

ani nie jesteśmy zbyt chętni, aby wierzyć, że jesteśmy tacy źli jacy naprawdę jesteśmy w naszych 

sercach. Nie wiemy jakie nasiona zła zostały tam posiane. ,,Czy twój sługa jest psem,” powiedział 

Chazael, gdy przepowiedziano mu jakie grzechy popełni. Apostoł Piotr, z kolei, nie mógł uwierzyć 

że zaprze się Chrystusa swego Mistrza, a jednak, gdy Bóg pozostawił Piotra samemu sobie, ten tak 

uczynił. 

 Teraz wyjaśniwszy powyższe rzeczy, dalej utrzymuję, iż pobożni ludzie nienawidzą 

grzechu. Zaprawdę, nienawidzą go tym bardziej, za jego popełnienie. Świadectwo pobożnego 

człowieka przeciwko grzechowi jest w dalszym ciągu prawdziwe, dobre i mocne z kilku powodów: 

 (a) Człowiek taki brzydzi się popełnionego grzechu i siebie samego za popełnienie grzechu 

(Hiob 40:4; 42:6 UBG). Grzech jest wielkim ciężarem na duszy każdego pobożnego człowieka. 

Gdy autor psalmu 73 zgrzeszył, to był tak zagniewany na siebie samego, że nie mógł przebaczyć 

sobie (chociaż Bóg mu odpuścił i przebaczył) i nazywał siebie głupcem i zwierzęciem. Pobożni 

ludzie potępiają nie tylko swój grzech, ale i siebie; a grzech w ich oczach jest tym bardziej godny 

nienawiści za to, że go w ogóle popełnili. 

 (b) Nie ustają i nie doznają spokoju dopóki grzech nie zostanie im odpuszczony, a oni sami 

oczyszczeni z niego. Król Dawid nie zadowalał się wymazaniem grzechu przez przebaczenie 

dopóki nie został obmyty i oczyszczony z niego (Ps 51:1-2 UBG). Uleczenie jego serca bez 

stworzenia go na nowo nie satysfakcjonowało go (Ps 51:10 UBG). 

 (c) Usprawiedliwiają Boga, gdy ich karci i smaga za to, że zgrzeszyli. Ktokolwiek 

usprawiedliwia karzącego Boga, potępia grzech, gdyż jeśli kara jest sprawiedliwa, to grzech jest 

niesprawiedliwy. Pobożni ciągle mówią w ten sposób: ,,Zniosę gniew PANA, bo zgrzeszyłem 

przeciwko niemu” (Mich 7:9 UBG). Czynią te wyznanie w modlitwie i dodają, że po to, aby Bóg 

okazał się sprawiedliwy gdy będzie sądził (Ps 51:3-4 UBG). To również świadczy przeciwko 

grzechowi. 

 (d) Dokonują świętej pomsty na sobie i stają się bardziej gorliwi dla Boga. Apostoł Piotr nie 

tylko gorzko płakał, ale stał się chętny, aby karmić owce i jagnięta Chrystusa, i aby pełnić 

jakąkolwiek i każdą służbę dla Niego. Pokutujący Dawid mówił: ,,Przywróć mi radość twego 

zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców twoich dróg” (Ps 

51:12-13 UBG). Gdy apostoł Paweł zasmucił Koryntian swoim ostrym listem, to nie żałował tego, 

gdyż spowodował on taki smutek w nich który przyniósł pokutę ku zbawieniu, którego się nie 

żałuje (2 Kor 7 UBG). To objawiło się w ich oburzeniu przeciwko grzechowi, wywarciu świętej 

pomsty na sobie i w swojej gorliwości względem Boga. 

 (e) Pragną nawet umrzeć, byleby tylko zostać uwolnionymi od grzechu. Nie chcą umierać z 

żadnego innego powodu jak tylko tego, żeby mogli więcej nie grzeszyć, i być świętymi, tak jak 

Święty jest Ten, który ich powołał. Wzdychają za zmianą z tego powodu (2 Kor 5:4 UBG), 

śmiertelność i zepsucie natury są ze sobą złączone (1 Kor 15:53-54 UBG), i jedno nie jest 

odkładane na bok bez drugiego. Dlatego pragną nie tylko być w Chrystusie, w którym nie ma 

potępienia (Rzym 8:1 UBG), ale i być z Chrystusem (Filip 1:23 UBG), co jest najlepsze ze 

wszystkiego, gdyż w Jego obecności nie ma grzechu, ani nawet pokuszenia. Od czasu wyrzucenia 

diabła z Nieba nigdy nie było tam pokusy by grzeszyć, i nigdy nie będzie, gdyż nigdy tam diabła 

już nie będzie, ani żadnego zepsucia, gdyż te ostatnie przestanie istnieć, gdy to co śmiertelne 

zostanie wchłonięte przez życie.  

 Zatem, podsumowując, świadectwo pobożnych ludzi jest nie do odrzucenia, pomimo tego, 

że niektórzy z nich poważnie zgrzeszyli. 

 (2) Świadectwo niegodziwych ludzi. 

 Niegodziwi ludzie są sami w sobie świadkami o i przeciwko grzeszności grzechu. 

Powiadają, że jest to szpetna, haniebna i ohydna rzecz, którą wstydzą się posiadać. Posłuchajmy 

opinii kilku pogan na ten temat. Cyceron powiadał, że nie uważał człowieka, który spędził choćby 

jeden dzień na dogadzaniu przyjemnościom ciała za godnego nazwy człowieka. Ba, utrzymywał że 

po śmierci nie będzie większych cierpień niż te pochodzące od grzechu. Inny pisarz pogański 



uważał, że jedną z największych mąk, które będą udziałem ludzi w przyszłym życiu, będzie 

związana z grzechami w których mieli upodobanie w życiu doczesnym. Sokrates, z kolei, wolał 

raczej umrzeć niż zgodzić się na grzech niesprawiedliwości. A inny z pisarzy starożytnych 

powiadał, że Sokrates nie był nieszczęśliwy, gdy został skazany na śmierć, natomiast ci którzy go 

skazali, byli, Sokrates wycierpiał śmierć, ale oni zgrzeszyli. A jeszcze inny z pisarzy pogańskich 

wypowiadał się o ludziach żyjących w rozkoszach w podobny sposób w jaki wypowiedział się 

apostoł Paweł w odniesieniu do rozpustnej wdowy: ,,Lecz ta, która oddaje się rozkoszom, jest 

martwa, chociaż żyje” (1Tym 5:6 UBG). 

 Przyczynami dlaczego mówili tak o grzechu, było to, że grzech degradował człowieka 

powodując wynaturzenie. Ludzie, którzy rozkoszują się grzechem, żyją życiem bestii a nie 

człowieka, którego życie jest życiem rozumnym i cnotliwym. Plotyn stwierdził: ,,Rozkosze ciała 

tak bardzo przeszkadzają szczęściu duszy, że szczęściem duszy stało się gardzenie rozkoszami 

ciała.” Grzech, jak utrzymywali Stoicy, był najgorszym rodzajem cierpienia, a ten, kto był 

niegodziwy, był jedynym nieszczęśliwym człowiekiem; i największą karą grzeszników był grzech 

(Seneka). Mógłbym przedstawić więcej tego typu wypowiedzi, ale nie zrobię tego, gdyż wystarczy 

nam świadectwo tych odważnych i dobrze wychowanych pogan. Natomiast stado niegodziwych 

ludzi da świadectwo (czy tego chcą, czy nie) poprzez swoje myśli, słowa i uczynki czy też smutne 

doświadczenia, że grzech jest szpetny, ponieważ jest grzeszną rzeczą. Wstydzą się grzechu nie tylko 

przed i w trakcie, ale i po jego popełnieniu.  

 a. Grzesznicy wstydzą się grzechu przed i w trakcie jego popełniania, 

 (i) Chociaż są wystarczająco bezczelni i zuchwali, aby grzeszyć, to jednak nie mają odwagi, 

aby rozważyć co robią, albo przynajmniej otwarcie powiedzieć co sądzą o grzechu. Wiedzą, że gdy 

zgrzeszą to ich sumienie oskarży ich, i że będą żałować, odczuwanie czego jest dla nich wstrętne, 

tak samo jak ujawnienie tego czy oznajmienie komuś. Dlatego nie ośmielają się pytać siebie, czym 

jest to, co zamierzają zrobić, albo co czynią bo nie chcą dojść do wniosku: ,,Czyż nie jest fałszem 

to, co znajduje się w mojej prawicy?” (Iz 44:20 UBG). Gdy ludzie nie chcą najpierw zastanowić się 

co chcą zrobić, i pędzą naprzód jak konie do bitwy, to wskazuje to na to, że boją się, że mogliby 

dojść do wniosku, do jakiego nie chcą dojść. Pismo Święte powiada, że byłoby niemożliwym dla 

ludzi, aby byli tacy niegodziwi jakimi są, gdyby tylko zastanowili się nad sobą; ponieważ tego nie 

robią to nie postępują jak ludzie. Jednakże jeśli zastanawiają się nad sobą, a jednak dalej brną w 

grzechu, to nie ośmielają się wypowiedzieć swoich myśli, ale wolą raczej ukryć swoją hańbę i ból, 

jak tylko potrafią, aniżeli powiedzieć komukolwiek jakimi byli głupcami i jak głupio postąpili. Jeśli 

grzech ma w sobie coś zaszczytnego lub szlachetnego, to dlaczego grzesznicy nie rozgłaszają jego 

cnót i przez to swoich własnych przez miłowanie go? Jeśli uważają go za dobry, to dlaczego nie 

nazywają go po imieniu? A jeśli uważają go za zło, to dlaczego tak myślą? Z pewnością dlatego, że 

się tego wstydzą, jak i tego, że ktoś mógłby się dowiedzieć, co oni naprawdę myślą. Głupi, rzekł w 

swoim sercu, że nie ma Boga (Ps 14:1 UBG). Wydaje się, że taki człowiek nie miał odwagi ani 

serca, aby wypowiedzieć to ustami; dlatego szeptał i mruczał pod nosem albo życzył sobie we 

wnętrzu, aby tak było, ale nie chciał, aby go usłyszano. Gdy tacy ludzie mówią w ten sposób 

wewnątrz lub mamroczą cicho pod nosem do siebie, to wskazuje to na to, że wstydzą się tego co 

myślą i nie ośmielają się tego wypowiedzieć na głos. 

 (ii) Grzesznicy nie ośmielają się popełnić grzechu, dopóki nie nadadzą mu nowej nazwy. 

Nie grzeszą pod prawdziwą nazwą i pojęciem grzechu. Biada im bo, tak jak nazywają dobro złem, 

tak też nazywają zło dobrem (Iz 5:20 UBG). Nie przyznają się do wywierania zemsty; nazwą to 

raczej obroną swego honoru, albo czynieniem dobra dla swojej reputacji. Utrzymują, że 

obrzydliwością jest chciwość, jednakże popełniają ją pod nazwą bycia oszczędnym i dobrego 

zarządzania. Pijaństwo, jak wyznają, jest nieludzkie, a nawet bestialskie, a jednak upijają się pod 

pozorem przebywania w dobrym towarzystwie raczącym się obficie darem Bożym. Pycha jest 

nazywana przyzwoitością, która jest w modzie. Rozpusta jest uważana za figiel młodości lub za 

zaspokajanie natury. W ten sposób ludzie kamuflują grzech, bo z pewnością, gdyby nazwali go po 

imieniu i popatrzyli mu prosto w oczy, to wiedzą, że ujrzeliby tak brzydką i odrażającą wiedźmę, że 

nie zadawaliby się z nią nie tylko oni sami, ale i diabły. Tak więc praktyka nadawania nowych nazw 



grzechowi potępia go. 

 (iii) Robią to, co robią, tak dużo jak to tylko możliwe w ciemności. I jak głupio myślą, nie 

tylko ludzie ale i sam Bóg tego nie widzi. W ten sposób domyślnie przyznają, że gdyby ludzie albo 

Bóg zobaczyli ich, to ci grzesznicy byliby zawstydzeni z tego co po kryjomu robią. Był czas, gdy 

ci, którzy upijali się robili to w nocy, ponieważ przynosiło to hańbę. Apostoł Paweł napisał w liście, 

że wstydem jest mówić o tym, co niektórzy robią potajemnie (Ef 5:11-12 UBG); dlatego wydaje się, 

że tacy grzesznicy robią to sekretnie, ponieważ wstydzą się, aby czasem inni ludzie się o tym nie 

dowiedzieli i nie rozmawiali o tym. Nawet sam Pan Jezus Chrystus podał ogólną zasadę, że ten, kto 

czyni zło nienawidzi światłości; ponieważ jego czyny są złe, i nie może znieść tego, aby zostały 

ujawnione, bo wtedy zostałyby skarcone przez światłość (Jan 3:19-20 UBG). Obrzydliwości 

starożytnego Izraela były tak ohydne, że ówcześni ludzie popełniali je w ciemności i myśleli, że 

przez to ukryli je przed Bogiem (Ez 8:5-12 UBG). 

 (iv) Są dręczeni podczas, gdy zażywają rozkoszy. Jest jasnym, że grzesznicy odkrywają, że 

grzech jest bolesną rzeczą i wstydzą się go. Są jakby kąsani przez pszczoły, gdy spożywają ich 

miód; to znaczy, ich sumienie oskarża ich w trakcie grzeszenia (Rzym 2:15 UBG). ,,Nawet w 

śmiechu serce boleje” (Przys 14:13 UBG)- to znaczy, nie tylko na koniec, ale i w samym trakcie. 

Podczas, gdy ludzie zażywają rozkoszy grzechu, słyszą słowa sumienia: ,,….ale wiedz, że za to 

wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd” (Kaz 11:9 UBG). Niewiele myślimy jakie sekretne 

westchnienia i jęki kryją się wewnątrz, gdy niegodziwcy weselą się albo wydają się przynajmniej 

takimi być na zewnątrz. W 2 Sam 13 znajdujemy opisaną nie mniej ważną osobę, jak samego syna 

królewskiego rozdrażnionego i udręczonego swoją własną pożądliwością. Płonął z pożądania, 

spowodowało to, że był chory, wychudł i źle wyglądał. Ale ktoś może powiedzieć, że tak się stało, 

ponieważ nie mógł przeprowadzić swojej woli; dlatego należy zadać sobie pytanie, czy czuł się tak 

samo po spełnieniu swojej woli, gdy dostał to co chciał? Nie, bo z jego własnego wyznania wiemy, 

że czuł się jeszcze gorzej, gdyż nienawiść która go ogarnęła względem Tamar była po tym 

wszystkim większa od miłości którą uprzednio ją miłował. Z tego wynika, że teraz był bardziej 

dręczony niż wcześniej. Grzech rozczarowuje ludzi; daje fałszywą radość, sprowadzając przy tym 

prawdziwe nieszczęścia, tak że ludzie cierpią raczej, aniżeli czerpią jakąkolwiek radość z niego. 

Grzesznicy są poirytowani, gdy zauważają jak zostali oszukani. W ten sposób Amnon, o którym 

mowa, był w jednej chwili gorący w swych uczuciach, a po chwili oziębły; był jak osoba targana 

między gorączką a febrą; jak wrzucony do ognia, a potem do wody; jak chory z miłości, a potem 

chory z nienawiści; chory z braku towarzystwa Tamar po czym nienawidzący jej towarzystwa, 

niezadowolony z tego, że nie mógł postawić na swoim, a potem  z tego, że postawił. Grzech nie 

zaspokaja ludzi niezależnie od tego czy są najedzeni czy też poszczą. 

 Jak bardzo grzesznicy są dręczeni!Ich pragnienia są wielkie a ich radości małe, ba, 

przeciwne do spodziewanych. Oczekiwali rozkoszy a doznali bólu, szukali radości a napotkali 

smutek. Stąd grzesznicy są tak zmęczeni czasem, nie tylko pracą, ale i rozrywkami. A to, że ich 

nastroje tak często się zmieniają, dowodzi, że nie znajdują zaspokojenia. Dlatego Pitagorejczycy 

przedstawiają życie niegodziwców jako toczące się na wale, aby pokazać, że ludzie znajdujący się 

na nim nie mają żadnego spokoju ani ciszy, ale że, jak to powiada prorok Izajasz, są jak wzburzone 

morze (Iz 48:22; 57:20-21 UBG). Dusza, powiada Tacyt, jest smagana poczuciem winy tak jak ciało 

rózgami. Nawet Tyberiusz, pomimo tego, że był zuchwały, nie mógł uchronić się przed tą 

wewnętrzną chłostą, która jest tak okropną i straszną furią i udręką, że piekło nie posiada gorszych. 

 (v) Grzesznicy muszą grzeszyć pod przykrywką pobożności. Podmalowują grzech i starają 

się, aby dobrze wyglądał, chociaż jest przez to jeszcze bardziej szpetny poprzez to, że został 

podmalowany i pokryty formą pobożności, czego świadkami są sam grzech i ci którzy tak go 

popełniają. Chociaż grzesznicy są podobni do diabłów, to jednak chcieliby być uważani za 

świętych. Przykładem jest król Saul i jego grzech dotyczący złożenia ofiary Bogu, przez który 

chciał uczynić Boga patronem swego grzechu uczynionego wbrew woli Bożej (1 Sam 11 UBG). 

Absalom, z kolei, przykrył swój bunt i zdradę przykrywką spełnienia ślubów Bogu (2 Sam 15:7-8 

UBG). Wreszcie Herod skrywał swoje mordercze zamiary wobec nowo narodzonego króla 

Żydowskiego przed Mędrcami ze wschodu; a także zamordował Jana Chrzciciela, aby nie złamać 



swojej przysięgi, jak gdyby nie ośmielał się zgrzeszyć, chyba że zrobi to świadomie. To wystarczy, 

aby pokazać, że niegodziwi ludzie wstydzą się grzechu, to znaczy, wstydzą się go posiadać jako 

takiego. Wstydzą się go przed i w trakcie popełniania. 

 b. Grzesznicy wstydzą się także grzechu po jego popełnieniu. Pobożni ludzie wstydzą się 

tego co choćby tylko wygląda na grzech, i co może być interpretowane, jako pozór zła, jak wtedy, 

kiedy Dawid odciął rąbek szaty Saula. To dowodzi, że są niechętni grzechowi i jemu przeciwni. 

Gdy niegodziwi ludzie uczynią coś złego, to wstydzą się, że to uczynili, co jest świadectwem jak 

szpetną rzeczą, z powodu grzeszności, jest grzech. 

 (i) Grzesznicy nie ośmielają się przyznać do swojego grzechu. To jasno pokazuje, że 

wstydzą się go i nie są zadowoleni z tego co uczynili, chociaż, jak to później wykażę mogą go 

usprawiedliwiać. Kiedy złodziej, choćby śmiały i krzepki grzesznik, zostaje schwytany to się 

wstydzi. Podobnie dom Izraela wstydził się (Jer 2:26 UBG); nie mógł powoływać się na przyczynę 

grzechu, aby go usprawiedliwić. 

 (a) Nie mogą znieść tego, by nazywano ich nazwą grzechu, który popełnili i który stale 

popełniają. Żaden pijak nie lubi, aby go tak nazywać, bo uważa takie określenie za hańbę. Żaden 

kłamca nie chce, aby go tak nazywano bo jest to dla niego zniewaga. Podobnie żaden cudzołożnik 

nie będzie chciał, aby go tak określano. Ktokolwiek wykonuje legalny i uczciwy zawód lub pracuje 

według swego powołania nie wstydzi się nazwy takiego zawodu czy pracy choćby był tak nic nie 

znaczący jak np. śmieciarza. Ale grzech jest tak wstrętnym i podłym zajęciem, że ci, którzy go 

popełniają, nie cierpią bycia nazywanymi sprawcami grzechu chociaż takie jest ich zajęcie. 

Grzesznicy oskarżają Boga o oczernianie ich, gdy Bóg narzeka na ich grzechy (Mal 1:6; 2:17; 

3:8,13 UBG). Gdy Bóg zarzuca im grzech, to wtedy żądają od Niego dowodu na to, mówiąc, kiedy 

i gdzie zgrzeszyli? Tak bardzo nie podoba się grzesznikom, gdy są nazywani grzesznikami! 

 (b) Łagodzą, usprawiedliwiają i wypierają się grzechu. To pokazuje, że wstydzą się swojego 

grzechu i nie ośmielają się go posiadać. Kiedy grzech był jeszcze młody, to jednak Adam i Ewa 

wstydzili się tego swego pierworodnego,  tak jak lubieżne kobiety wstydzą się swoich dzieci z 

nieprawego łoża; przykryli i ukryli swój grzech, (Hiob 31:33 UBG). Jeśli czynią dobrze, to jaka jest 

potrzeba robienia wymówek, a jeśli czynią zło to wymówki dowodzą zła i stają się oskarżeniami o 

popełnienie zła. Ci, którzy zostali zaproszeni na wesele robili wymówki, które w rzeczywistości 

były dowodem ich odmowy i tego, że nie chcieli przyjść (Mt 22:3 UBG). Ich pozorne uprzejmości i 

przeprosiny były argumentami przemawiającymi za tym, że byli złoczyńcami. Wszystkie nasze 

okrycia z liści figowych są dowodem na to, że wstydzimy się tego co uczyniliśmy. Wiele razy 

grzech kładzie się przed złymi drzwiami, to znaczy przypisuje się niewłaściwym osobom lub 

rzeczom. Obwiniana jest natura, jak gdyby wina leżała w ciele człowieka. Diabeł jest obwiniany, 

ponieważ kusił i zwodził. Ba, sam Bóg jest obwiniany za to, że zezwolił na zaistnienie grzechu, a 

nawet o coś więcej: ,,Kobieta, którą mi dałeś” (Rdz 3 UBG). Czego to wszystko dowodzi, jeśli nie 

tego, że grzech jest w oczach grzeszników bardzo szpetną i ohydną rzeczą? 

 (c) Zaprzeczają, że zgrzeszyli. Popełniają grzech, aby przykryć grzech. Trudną i ciężką 

pracą jest doprowadzenie grzesznika do przyznania się do winy, gdyż grzech jest bardzo wstydliwą 

rzeczą. Pismo mówi o cudzołożnej kobiecie: ,,...je i obciera swoje usta, i mówi: Nie zrobiłam nic 

złego” (Przys 30:20 UBG); będzie dalej grzeszyć, aby uniknąć skandalu z popełnienia swego 

grzechu. Gdy Gehazi, kłamiąc w imieniu proroka, przyjął dar od Namana Syryjczyka i wrócił do 

swego pana i prorok zapytał go, gdzie on był; to Gehazi odpowiedział: ,,Twój sługa nigdzie nie 

chodził” (2 Król 5:25-26 UBG). Był tak zawstydzony tym, co zrobił, że nie odważył się do tego 

przyznać. Jest to wyraźny dowód na to, iż grzech jest tak szpetną rzeczą, że grzesznicy nie chcą i 

nie ośmielają się przyznać do jego popełnienia i usprawiedliwiają go. 

 (ii) Grzesznicy nie ośmielają się przyglądać się swoim uczynkom, ani zdawać z nich sprawę, 

co jest dalszym dowodem na to, że grzech jest nieprzyjemną rzeczą, której grzesznicy się wstydzą. 

Wejrzenie w siebie, aby zbadać swoje życie jest tak kłopotliwe dla grzeszników, jak dla ludzi, 

których biznes pada, zajrzenie do swych ksiąg handlowych i porównanie ich z ich rachunkami. 

,,Czemu więc odwrócił się ten lud Jerozolimy wiecznym odstępstwem?….nikt nie żałuje swej 

niegodziwości, mówiąc: Cóż uczyniłem?” (Jer 8:5-6 UBG). Tacy ludzie nigdy nie będą oglądać się 



za siebie, ani zaglądać do wnętrza swych serc. Nie chcą być sami, aby przypadkiem myśli o ich 

grzechach nie zajrzały im w oczy. Uczą się nowych rozrywek i unikania bycia samemu, a także 

uciekają do towarzystwa innych ludzi, aby przypadkiem ich grzechy, jak duchy i diabły nie 

nawiedzały ich i nie chwytały w swoje szpony. A gdy tak spędzą wolny czas, resztę swego czasu 

prześpią. Nie mogą ścierpieć bycia samemu w domu, aby przypadkiem ich napominające sumienie, 

które jest gorsze niż gderająca kobieta nie dopadło ich. Nie mogą pozwolić sobie na chwilę 

wytchnienia, aby pomyśleć o tym, jak próżnowali i marnotrawili swój wolny czas przez popełnianie 

grzechu, przez co bardziej niż utracili ten czas. Czytamy o ludziach, którym czas ciążył jak 

brzemię, a którzy z tego powodu uczyli się sztuki i metod zabijania czasu, tak, aby mogli oddalić od 

siebie myśli o dniu sądu. Czasami leżą na swoich łożach, i gdy są tym zmęczeni wyciągają się na 

swoich kanapach, po czym zabierają się do jedzenia i picia, a następnie powstają do miłego 

spędzania czasu (Am 6:3-6 UBG). Na co to wszystko wskazuje, jeśli nie na niechęć do posiadania 

jakiegokolwiek poczucia grzechu, czy nawet spojrzenia na jego obraz, tak ohydną i piekielną jest on 

rzeczą! 

 (iii) Będą oczerniać i wyrzucać innym grzechy, których sami są też winni, aby lepiej ukryć 

swoje własne, albo zrekompensować sobie ich popełnienie poprzez bycie surowym dla innych. 

Kiedy złodziej ukradnie coś, to jest zazwyczaj pierwszym, który woła przeciw złodziejowi; 

ponieważ nie chce być sam uznany za winnego. Chociaż Juda był winny kazirodztwa, to jakże 

gorliwy był w karaniu nierządu Tamar swojej synowej (Rdz 38). Gdy nasz Zbawiciel przedstawił 

sprawę faryzeuszom, co Pan winnicy uczyni rolnikom, którzy znieważyli i pobili jego sługi, a co 

gorsze zabili Jego syna, to faryzeusze natychmiast odpowiedzieli: ,,Złych srogo [to jest, karą tak 

wielką, jak ich grzech] wytraci” (Mt 21:41 UBG). Tak więc, gdy nie wiedzieli kogo potępili, 

potępili samych siebie i swój własny grzech – z własnych ust jesteś potępiony grzeszniku! To 

prawda, że sprawa uległa zmianie, gdy powiedział, że oni są tymi złymi ludźmi, ale przez to 

widzimy, iż gdy ludzi nie dotyczy dany grzech lub wydaje się, że nie dotyczy, to są bardzo surowi 

przeciwko danemu grzechowi. A postępują tak po to, aby ukryć własną niegodziwość (Jan 8:7-9 

UBG). 

 (iv) Zwykle lecą, aby uchwycić się rogów ołtarza, to znaczy czynią jakieś chwilowe formy 

oddania się Bogu, czy pobożności. Postępują tak, jak gdyby chcieli ułożyć się z Bogiem, aby ich 

zbawił. Jakie jest znaczenie wszystkich oczyszczeń, składań ofiar i przebłagań występujących w 

religiach pogańskich, jeśli nie takie, że poczucie winy jest nie do zniesienia dla tych grzeszników. A 

co jest bardziej powszechne między ludźmi, którzy posiadają lepszą religię, jeśli nie powiedzenie, 

gdy tylko zgrzeszą: ,,Panie zmiłuj się nade mną! Boże przebacz mi!” Całują swój krucyfiks, 

odmawiają różaniec i przystępują do spowiedzi; a na co to wszystko wskazuje, jeśli nie na to, że 

wyrządzili szkodę (będąc przy tym własnymi świadkami i sędziami) Bogu i swoim własnym 

duszom. Bez pojednania i przebaczenia, albo przynajmniej bez wyimaginowanego przebaczenia nie 

chcą się uciszyć. 

 (v) Pragną umrzeć śmiercią sprawiedliwych. Balaam i inni, którzy nie żyli życiem 

sprawiedliwych lecz uważali je za szaleństwo, pomimo tego uważali, że ich koniec będzie 

szczęśliwy, i dlatego pragnęli, aby ich własny był taki jak sprawiedliwych. Przez to widzimy, że 

żaden niegodziwy człowiek nie dba o zapłatę za grzech. Z pewnością taka praca nie może być 

dobra, za którą zapłata jest tak, zła, że żaden człowiek nie dba o to, aby ją otrzymać; ale powiada: 

,,Niech umrę śmiercią sprawiedliwych i niech mój koniec będzie taki jak ich” (Li 23:10 UBG). 

Zapłatą za grzech i końcem grzechu jest śmierć; ale Balaam nie chciał takiej śmierci ani takiej 

zapłaty. Chociaż grzesznicy idą drogą do piekła podczas, gdy żyją, to jednak pragną, aby po śmierci 

mogli pójść do Nieba. Cóż możemy wywnioskować z tego, jeśli nie to, że grzech jest potępiającą 

rzeczą. Chociaż grzesznicy szukają szczęścia w swoim nieszczęściu, to jednak szczęście jest tym 

czego szukają, dlatego kiedykolwiek napotykają rozczarowania na swojej drodze, to wpadają w 

gniew na siebie samych, grzech, diabła i na wszystkich. 

 Można wysunąć jedną obiekcję przeciwko temu świadectwu niegodziwych ludzi, a 

mianowicie, że oprócz żałosnych sekretnych grzeszników, tchórzliwych i bojaźliwych, którzy są 

onieśmieleni przez i wstydzą się grzechu istnieją inni, którzy odrzucili jego wstyd, lęk i wszelkie 



poczucie przyzwoitości, hulaki, nieokiełznani i grzeszący bez żadnych zahamowań, chełpliwi 

grzesznicy, którzy szczycą się swoimi grzechami i chlubią się byciem niegodziwymi ludźmi. 

Znajdują rozkosz w rzeczach godnych potępienia, a jednocześnie gardzą i nie dają się przestraszyć 

słowami ostrych kaznodziejów. Grzeszą bezwstydnie w biały dzień. Zobaczymy co mają oni do 

powiedzenia i jak zostają osądzani przez odważnych kaznodziejów. 

 Musimy wyznać z żalem nad takimi ludźmi, bo oni sami są go pozbawieni, że istnieją 

zatwardziali grzesznicy, którzy tak daleko zabrnęli w grzech, że upodobnili się do obrazu, 

postępowania, a może być, że i do potępienia (bo wpadli w sidła) samego diabła. Ba, wydaje się, że 

prześcignęli diabłów w grzeszeniu, bo ci ostatni wierzą i drżą, a jest to więcej niż to co czynią 

niektórzy grzesznicy. Pobożni ludzie radują się z drżeniem, jednakże niektórzy bezbożni grzeszą 

bez strachu i radują się z tego. 

 Na takich ludzi spadł smutny i przerażający sąd, gorszy niż jakiekolwiek nieszczęście jakie 

mogłoby się im przytrafić; jest to najgorszy z możliwych sądów Bożych, gdyż posyła ludzi jakby na 

przedmieścia samego Piekła. Gdy Bóg mówi do osoby lub ludzi, że pozwoli im iść ich drogą i nie 

będą za to ukarani przez plagi cielesne i odczuwalne, to wtedy karze ich najbardziej i najsurowiej. 

Aby podkreślić tego wagę Pismo powiada w jednym tylko fragmencie trzykrotnie, że Bóg wydał 

ludzi na różne pożądliwości (Rzym 1:24,26,28 UBG). Nic dziwnego zatem, że tacy zatwardziali 

ludzie postępują tak jak diabeł, ponieważ znajdują się pod takim samym potępieniem jak on.  

 To zatem nie jest bardziej pochwałą grzechu, niż to, że jakiś szalony nagi człowiek biegałby 

i znosił ukłucia szpilek w swoje ciało bez odczuwania czegokolwiek i zachwalałby swój stan. Czy 

jest przystojną rzeczą mieć czoło ladacznicy? Czy uczynilibyśmy ludzi niewidomych sędziami w 

sprawie kolorów, albo zmarłych sędziami w sprawie żywych i ich trosk? Kto zaakceptowałby osąd 

tych, którzy zostali pozbawieni rozsądku i wydani na łup zatwardziałego i potępionego umysłu? 

Jeśli jacyś ludzie postradaliby zmysły i mówili, że śnieg jest czarny, albo że miód jest gorzki, to czy 

powinniśmy im uwierzyć? 

 Ale pomimo to, nie ma tak zatwardziałych grzeszników, którzy by chociaż raz czy dwa, 

sami nie złożyli świadectwa przeciw grzechowi i nie zarumienili by się z powodu własnego 

zuchwalstwa. Faraon mówił zuchwale do Mojżesza: ,,Kim jest Pan?” A jednak w jakiś czas później, 

pomimo tego, że był tak zatwardziały, ten sam faraon powiedział: ,,Zgrzeszyłem przeciwko Panu.” 

Bóg ma wystarczająco dużo sposobów, aby doprowadzić zatwardziałych grzeszników do 

przyznania się do winy.  Ci, którzy kiedyś byli tak nieokiełznani, że nazywali życie pobożnych 

szalonym, zostali na końcu na tyle poskromieni, że nazywali sami siebie głupcami za to. Nadchodzi 

czas, gdy wszyscy tacy bezczelni i zuchwali grzesznicy będą oskarżać się i wstydzić. Albo łaska, 

albo sąd Boży obudzą ich z ich snu śmierci; a wtedy, pomimo tego że marzyli o uczcie, będą głodni; 

i usta wyznają, oczy zapłaczą, policzki zaczerwienią się, ręce uderzą o biodra, a serce będzie 

krwawić i skruszy się. Kain mało odczuwał swoją winę, dopóki nie usłyszał Boga wołającego z 

Nieba i mówiącego mu, że stał się przeklęty, a wtedy grzech stał się wielkim ciężarem w jego karze, 

tak że kara stała się nie do zniesienia (Rdz 4:9-13 UBG). Judasz, z kolei, przez chwilę się weselił i 

słuchał brzęku swoich 30 srebrników, ale wkrótce nie mógł znieść ani brzęku monet ani nawet 

samego siebie, tak że udał się na swoje miejsce. Syn marnotrawny żył rozpustnie przez długi czas, 

ale w końcu zawołał zgrzeszyłem. Znajduję w Piśmie trzy rodzaje sytuacji w których grzesznicy 

wyznają swoje grzechy. 

 (a) W dniu utrapienia. Gdy plagi Boże pochwycą ich i odczuwają ciężkie sądy Boże na 

sobie wtedy wyznają swoje grzechy. Historia faraona jest zbyt długa, aby ją opowiadać, podobnie 

historia Nebokadnezara (Dan 4 UBG). Jednakże w końcu Bóg sprawił, że ich wyniosłe serca 

uniżyły się, a ich samych powalił na kolana. Grzesznicy, którzy są bezwstydni, i wydają się rzucać 

wyzwanie Niebu, a nawet samemu Bogu, szydząc z Jego gróźb, w dniu utrapienia są zmuszani, aby 

zmienić swoje postępowanie i płaczą zamiast radować się. Bracia Józefa, którzy byli bezwstydni w 

Kanaanie, byli zawstydzeni w Egipcie, tak, że nawet wołali: ,,Naprawdę, zgrzeszyliśmy przeciwko 

naszemu bratu” (Rdz 42:21 UBG). Podobnie okrutny Adonibezek uznał sprawiedliwość Bożej 

odpłaty. Cóż tacy desperaccy grzesznicy mogą powiedzieć w czasie swego utrapienia i na łożu 

śmierci?  



 (b) W dniu sądu ostatecznego. Nawet jeśli tacy grzesznicy nie przebudzą się duchowo i nie 

będą pokutowali wcześniej, to jednak w czasie wielkiego i strasznego dnia Pańskiego będą 

zawstydzeni. Ci, którzy teraz buntują się nie będą wtedy mieli usprawiedliwienia. Bezbożni nie 

ostoją się na sądzie; będą wtedy trząść się i drżeć bo ogarnie ich i pochwyci strach. Nie będą mogli 

się usprawiedliwić, ani być usprawiedliwionymi przez kogokolwiek innego. Zaniemówią i nie będą 

w stanie powiedzieć ani jednego słowa na swoją obronę lub swoich grzechów; będą jak człowiek, 

który przyszedł na ucztę weselną bez szaty weselnej. Jeśli sprawiedliwi z trudnością zostaną 

zbawieni, to gdzie znajdą się grzesznicy i bezbożni (1 Piot 4:18 UBG)? Grzesznicy będą uciekać i 

pragnąć się ukryć w owym strasznym dniu sądu (Obj 6:15 UBG). 

 (c) W wieczności. W tym długim, trwającym wiecznie dniu, gdy znajdą się w jeziorze ognia 

grzesznicy będą przyznawać, że grzech jest grzeszny. Miejsce męki wymusi na nich wyznanie 

grzechów, jak to miało miejsce w przypadku Bogacza z przypowieści o Bogaczu i Łazarzu. Gdzie 

wtedy będzie szelest jedwabiu i atłasu? Gdzie wtedy będą znajdować się smakowite kąski jedzenia, 

obfitość wina i wszystkie inne rozkosze grzechu? Niestety, chociaż nikt nie okaże im litości, to 

jednak ci potępieni grzesznicy będą żałować innych, i będą pragnąć, aby nikt inny nie przyszedł na 

to miejsce męki. Wtedy potępieni będą wołać: ,,O grzeszny grzechu! O diabelski i piekielny 

grzechu!” 

 Na tym zakończę pokazywanie grzeszności grzechu wynikające z wyznania niegodziwych 

ludzi i przejdę do przedstawiania kolejnych świadków. 

  

  

 3.4 CAŁE STWORZENIE SKŁADA ŚWIADECTWO PRZECIWKO GRZECHOWI. 
  

  

 Nie ma ani jednego stworzenia na niebie, na ziemi i pod ziemią, czy to żywego czy 

nieożywionego, które by nie świadczyło o grzeszności grzechu. I to nie tylko istoty rozumne, ale i 

nierozumne znajdują odpowiedni język by wypowiadać się przeciwko grzechowi. Robią to w 

odniesieniu do siebie samych jak i Boga oraz człowieka. 

 (1) Całe stworzenie świadczy przeciwko grzechowi że wyrządził im wielkie zło i krzywdę; 

że pozbawią je ich przywileju, tak że stworzenie nie jest teraz takie jak wtedy, gdy wyszło spod ręki 

Bożej, gdy było przez Niego pierwotnie stworzone. Gdy Bóg patrzył na wszystko co uczynił 

stwierdził, że było to bardzo dobre (Rdz 1:31 UBG). Ale jak się rzeczy zmieniły odkąd grzech 

przyszedł na świat! Oto w aniołach Bóg dostrzega braki (Hi 4:18 UBG), niebiosa nie są czyste w 

Jego oczach (Hiob 15:15 UBG), człowiek, w swoim najlepszym stanie jest marnością (Ps 39:5 

UBG), ziemia jest pod przekleństwem (Rdz 3:17-18 UBG), ba, całe stworzenie wzdycha (Rzym 

8:21-22 UBG). Przez całe stworzenie wielce uczony Grotius rozumie cały wszechświat, tak jak to 

rozumie wielu innych uczonych ludzi. Apostoł Paweł 3 razy mówił o stworzeniu (Rzym 

8:19,20,21), a w wersecie 22 tegoż rozdziału listu do Rzymian stwierdził, że całe stworzenie, albo 

inaczej każde stworzenie podlega marności i znajduje się w niewoli skażenia, które sprawiają że 

jęczy i cierpi jak kobieta w bólach porodowych. Całe stworzenie jakby wołało: ,,O grzeszny 

grzechu! Zostaliśmy stworzeni wolnymi, i chociaż pod panowaniem człowieka to jednak nie 

znajdowaliśmy się w niewoli. Kiedyś służyliśmy człowiekowi z wolnej woli, jednakże teraz ze 

strachu” (Rdz 9:2 UBG). Każde stworzenie, które znajduje się pod panowaniem człowieka może 

mu powiedzieć: ,,Nic sam z siebie nie zrobiłem aby popaść w niewolę, ale należąc do ciebie jako 

twoje dobra i ruchomości cierpię niezależnie od kary za twoją zdradę. Gdybyś nie zgrzeszył to bym 

teraz nie cierpiał. Ale teraz wzdycham i czekam, aby zostać uwolnionym z niewoli twego 

skażenia.” O grzeszny grzechu! 

 (2) Stworzenie świadczy przeciwko grzechowi w odniesieniu do Boga i człowieka. 

 Uczy ono człowieka wielu obowiązków i przekonuje go o niejednym grzechu. 

 a. Stworzenia uczą człowieka jego obowiązków. Robią to ogólnie, jak również pokazują mu 

też wiele specjalnych obowiązków. Poprzez swoje życie i na swoich miejscach wszystkie one 

chwalą Boga i wypełniają jego słowo jak czytamy o tym w Piśmie (Ps 148:8; Obj 5:13 UBG). I 



żadne stworzenie z wyjątkiem upadłych aniołów i ludzi, nigdy nie przekroczyło prawa, ani nie 

sprzeciwiło się słowu swojego Stwórcy. Są tak dobrymi sługami, że kiedy Bóg każe im odejść to 

odchodzą, kiedy każe im przyjść, przychodzą, a kiedy każe im robić daną rzecz, robią ją. Przez to 

uczą człowieka, aby robił to, co Bóg mu nakazuje, oraz tego jaką grzeszną rzeczą jest łamanie Jego 

prawa i niesłuchanie Jego słowa. Stworzenia zawstydzają nas, gdy grzeszymy; a robią to na kilka 

poszczególnych sposobów: 

 (i) Przez uczenie ludzi polegania na Bogu. Polegają same na Bogu i nauczają tego również 

człowieka. Jest tak, jak mówi nasz Zbawiciel, żebyśmy nie troszczyli się i nie niepokoili swojej 

duszy myślami o środkach do życia, ale uczyli się od ptactwa niebieskiego i lilii polnych ufać Bogu 

(Mt 6:25-34 UBG). 

 (ii) Uczą człowieka modlić się. Wzywają człowieka, aby wołał do Boga. Gdyż same wołają 

do Boga i przestrzegają porannej modlitwy zanim zjedzą swój posiłek. Kruki tego nie zapominają 

robić: ,,Który daje pokarm bydłu i młodym krukom wołającym do niego” (Ps 147:9 UBG). Te 

wołanie jest czynione do Boga: ,,Kto dostarcza krukowi pokarmu, gdy jego młode wołają do Boga i 

tułają się bez pożywienia?” (Hiob 38:41 UBG). Ledwie się kruki wyklują, a już wołają do Boga. 

Wszystkie inne stworzenia robią tak samo: ,,Wszystko to czeka na ciebie, abyś dał im pokarm we 

właściwym czasie” (Ps 104:27 UBG). Oprócz czekania, stworzenia proszą na swój sposób również. 

,,Otwierasz swoją ręką i zaspokajasz pragnienie każdej żywej istoty” (Ps 145:16 KJV). Tak więc, 

jeżeli jesteś osobą niemodlącą się, albo nieufną, to te stworzenia świadczą przeciwko twoim 

grzechom, gdyż uczą cię, aby modlić się i ufać Bogu. 

 (iii) Uczą nas, aby być znużonym niewolą skażenia. Stworzenie jest znużone tym stanem i 

dlatego wzdycha. A czyż my mamy nie wołać: ,,O jakim jestem nieszczęśnikiem, któż uwolni mnie 

z tej niewoli skażenia i tego ciała śmierci!” Jeśli tego nie robisz, to stworzenie świadczy przeciwko 

tobie i poucza cię, aby czekać i tęsknić za lepszym stanem, i pragnąć objawienia się chwalebnej 

wolności Synów Bożych. 

 (iv) Stworzenia uczą nas, aby być owocnym. Nauczają nas, aby odpłacać za zaufanie i 

obowiązki, którymi nas Bóg obdarzył. Ziemia, która pije deszcz, który pada często na nią rodzi 

rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają (Heb 6:7; Iz 55:10 UBG). Wół zna swego 

właściciela, a osioł żłób swego pana (Iz 1:3 UBG), Stado karmi pasterza (1 Kor 9:7 UBG). Zatem, 

jeśli jesteś jałowy i bez owoców, to twoje ogrody i pole będą cię karcić; a jeśli jesteś nieposłuszny, 

to twój wół i osioł będą cię napominać. Sam Bóg w takiej sytuacji apeluje do nieba i ziemi 

przeciwko tobie (Pwt 32:1; Iz 1:2 UBG). 

 b. Stworzenia przekonują ludzi o wielu grzechach, jak również uczą ich wielu obowiązków. 

W obu aspektach są dla ludzi nauczycielami. Sposób w jaki używamy stworzenia świadczy 

przeciwko nam. Gdy jemy mięso, a w ramach pierwszego błogosławieństwa człowiek nie jadł go, 

to czynimy to od czasu po potopie, a przyczyną tego jedzenia było to, że z powodu grzechów nasz 

apetyt stał się bardziej mięsożerny. Nasze ubrania świadczą przeciwko grzechowi, gdyż w języku 

hebrajskim to samo słowo oznacza zdradę, oszustwo jak i ubranie; odzież, która zakrywa naszą 

nagość, wskazuje nam na to, że grzech okradł nas z lepszych szat, to znaczy z naszej niewinności. 

Proch ziemi przypomina nam, że zgrzeszywszy musimy w proch się obrócić. Również próżność 

oraz rozczarowania, i stąd wynikające utrapienia, które napotykamy, a które pochodzą od rzeczy 

stworzonych, świadczą przeciwko grzechowi. 

 (i) Stworzenie świadczy przeciwko ateizmowi (Rzym 1:20 UBG). Ten, kto powiedział w 

swoim sercu, że nie ma Boga jest nazywany głupcem przez każde stworzenie. Sama idea stworzenia 

wskazuje na istnienie Boga, i możemy rozsądniej argumentować, że nasz doczesny świat nie 

istnieje, aniżeli że miałoby nie być Boga. Fakt, że stworzenia w ogóle istnieją udowadnia istnienie 

Pierwszej Przyczyny, a kim ona jest jeśli nie Bogiem? Apostoł Paweł pisze, że tak bardzo jasno 

wynika ze stworzenia, że istnieje wieczne Bóstwo, że ludzie pozostawieni są bez wymówki (Rzym 

1:20 UBG). Deszcz z nieba jest Bożym świadkiem, że Bóg istnieje i że jest dobry, jak to nieomylnie 

konkluduje apostoł (Dz 14:15-18 UBG). Stworzenie i opatrzność, która podtrzymuje i sprawia, że 

stworzenie istnieje dalej, są świadkami przemawiającymi za istnieniem Boga, tak że możemy 

powiedzieć za Hiobem: ,,Ale zapytaj zwierząt, a one cię pouczą, i ptaków nieba, a powiedzą tobie. 



Albo rozmawiaj z ziemią, a ona cię nauczy, i opowiedzą ci ryby morskie. Któż spośród nich 

wszystkich nie wie, że ręka PANA to wykonała? (Hi 12:7-9 UBG). Stworzenie dowodzi, że jeżeli 

istnieje jakieś stworzenie to musi istnieć jego Stwórca czyli Bóg. 

 (ii) Stworzenia świadczą przeciwko niewdzięczności człowieka. Wskazują na to, że 

człowiek nie uznaje jak bardzo zobowiązany jest Bogu za wszystko. Nawet najbardziej tępe i 

niemądre ze stworzeń świadczą o tym (Iz 1:3 UBG). Bóg gani niewdzięczność i bunt Izraela 

poprzez porównanie ich z wdzięcznością jaką mają i służbą jaką świadczą wół i osioł swoim 

właścicielom. Rzeki wód stale wracają do głównego źródła to znaczy morza (Kaz 1:7 UBG), czyli 

stale trwają przy nim. Te wody ganią tych ludzi, którzy nie wracają do Boga inaczej jak tylko w zły 

sposób. Swoim działaniem wody wskazują na to co Mojżesz wyraził słowami: ,,Tak to odpłacasz 

PANU, ludu głupi i niemądry” (Pwt 32:6 UBG). 

 (iii) Stworzenia świadczą przeciwko lenistwu człowieka i grzeszności tego stanu. Człowiek 

nie miał być leniwy w Raju; każdy człowiek powinien mieć powołanie zawodowe i powinien 

wykonywać tę pracę. Apostoł mówi, że kto nie chce pracować to, żeby też nie jadł. Z bezczynności 

nie wynika żadne dobro, ale niestety jak wielu wścibskich ludzi żyje na tym świecie, którzy nic nie 

robią, a tylko bezczynnie spędzają całe dnie! Do takich ludzi przemawiają stworzenia poprzez 

swoją pracowitość; a Salomon odsyła leniwego do mrówki, aby się nauczył pracować (Przys 6:6-11 

UBG). Pismo nie tylko odsyła leniwego do niewierzącego (bo kto nie dba o rodzinę ten jest gorszy 

od niewierzącego), ale i do mrówki. Być może twojej żonie i dzieciom, szanowny czytelniku, 

brakuje pewnych udogodnień, a może nawet niezbędnych rzeczy podczas, gdy ty siedzisz 

bezczynnie, dlatego idź do mrówki leniwcze, abyś zmądrzał. 

 (iv) Stworzenia dają świadectwo przeciwko ignorancji i jej grzeszności; a także przeciwko 

nieprzestrzeganiu przez człowieka Boskich zarządzeń i sądów Bożych (Jer 8:7-8 UBG). Bocian na 

niebiosach zna swoje ustalone pory, synogarlica, żuraw i jaskółka przestrzegają czasu swego 

przylotu, ale lud Boży (za jakkolwiek mądry się uważa) nie zna sądu PANA? Choć potrafią 

rozróżniać znaki nieba, to jednak nie potrafią rozpoznać znaków czasu; jaka jest pora dnia, ani, że 

jest to dzień ich nawiedzenia (Łk 12:56; 19:44 UBG). 

 (v) Stworzenia świadczą przeciwko uciskowi i chciwości, że są bardzo grzeszne. Kamień 

będzie wołał ze ściany, a sęk z drewna mu odpowie (Hab 2:11-12 UBG). Ale co mówił ci dziwni 

świadkowie? To: ,,Biada temu….!” oraz: ,,Biada temu…..” Ziemie i zagony pól niektórych ludzi 

wołają przeciwko nim (Hi 31:38 UBG). Być może, biedny robotnik, który orał pole i żął zboże nie 

otrzymał jeszcze swojej zapłaty (Jak 5:4 UBG). Złoto i srebro oraz ich śniedź a także nadjedzone 

przez mole szaty świadczą przeciwko tym grzechom (Jak 5:1-3 UBG). Nawet osioł zganił 

szaleństwo proroka, gdy ten podążał za pożądliwością (2 Piot 2:15-16 UBG). 

 (vi) Stworzenia świadczą przeciwko grzeszności odrzucania ofert Ewangelii i łaski. Mamy 

przysłowie w Anglii, które mówi: ,,Kto jeśli nie głupcy odmawiają złota, gdy jest im oferowane?” A 

jednak istnieją jeszcze więksi głupcy, którzy odrzucają Chrystusa, Niebo i szczęście, kiedy są im 

oferowane i nie dadzą się nakłonić, aby się pojednać z Bogiem, aby mogli zostać zbawieni. Tacy 

ludzie przeciwstawiają się chwale Bożej i swemu własnemu zbawieniu. Także kamienie na ulicy i 

proch ze stóp apostołów składają świadectwo przeciw tym ludziom. W istocie nie ma grzechu 

przeciwko któremu by nie świadczyło całe stworzenie lub różne jego części. Najgłupsze i najgorsze 

z natury stworzenia, wół i osioł przewyższają człowieka w postępowaniu. Nawet psy bogacza z 

przypowieści o Bogaczu i Łazarzu były bardziej ludzkie niż sam bogacz i były świadkami jego 

okrucieństwa. Mówiąc krótko, jakichkolwiek obowiązków stworzenia nauczają, to w ten sposób 

przekonują o, i składają świadectwo przeciwko grzechom, które są przeciwne do tych obowiązków; 

a o jakichkolwiek grzechach przekonują człowieka, to uczą go jednocześnie obowiązków 

przeciwnych do tych grzechów. 

 (3) Stworzenia ożywione i nieożywione są instrumentami w ręce Bożej służącymi do 

karania grzeszników. 

  Jest to kolejny ich dowód na grzeszność grzechu. A robią to z wielką ochotą, jak gdyby 

mściły się same jak i równocześnie broniły Boga. Widać to na przykładzie plag Egiptu. Cztery 

żywioły często składały swoje świadectwo przeciw grzechowi: ogień spalił Sodomę; woda zatopiła 



stary świat; ziemia pochłonęła Koracha; a powietrze przenosiło infekcję w czasie zarazy. Słońce, 

księżyc i gwiazdy stawały się wojownikami i walczyły ze swoich miejsc przeciwko grzechowi. 

Zwierzęta polne i ptactwo niebieskie uczyniły podobnie. Ale tylko napomknę o tych sprawach. 

Istnieją dwa sposoby, na jakie okazują one swoje niezadowolenie i niezadowolenie Tego, którego są 

stworzeniami, przeciwko grzechowi w karaniu grzeszników: 

 a. Przez wycofanie swego błogosławionego naturalnego działania. Niebiosa stają się jakby z 

brązu, a ziemia jakby z żelaza; te pierwsze nie dają deszczu, ani nie powodują powstanie rosy, a ta 

druga nie wydaje plonów (Pwt 28:23; Oz 2:18,22 UBG). 

 b. Przez działanie przeciwne naturalnemu biegowi rzeczy i naturze. Niezwykłą i 

nienaturalną rzeczą jest dla wody aby stała jak wał (Wyj 15:8 UBG), a dla ognia, aby nie spalał 

(Dan 3 UBG). Te nieożywione żywioły zrobiły tak, aby zaświadczyć przeciwko nienaturalności 

grzechu i były dowodem przeciwko grzechowi prześladowania Bożego Izraela. Czasami te 

nieożywione żywioły dają tego rodzaju świadectwo, aż po dzień dzisiejszy, chociaż ludzie nie 

zważają na to, co tylko wskazuje na ich wielką grzeszność. 

 To tyle jeśli chodzi o świadectwo całego stworzenia. Ale pomimo tych wszystkich 

świadków, można powiedzieć, że nie możemy skazać grzechu na śmierć bez prawa, bo gdy nie ma 

prawa, które by potępiało grzech, to nie moglibyśmy go skazać. Dlatego przejdę do wykazania, że 

istnieje prawo przeciwne grzechowi, które potępia grzech jako godny śmierci; gdyż jest on winny 

śmierci wielu i usiłowania uśmiercenia wszystkich. Tak więc zgodnie z prawem i jego wymogami 

powinniśmy potępić grzech i uśmiercić go. 

  

  

 3.5 PRAWO SKŁADA ŚWIADECTWO PRZECIWKO I POTĘPIA GRZECH. 

  

  

 Prawo Boże jest samo w sobie bez grzechu i występuje przeciwko grzechowi tkwiącemu w 

innych. Ponieważ prawo jest święte, sprawiedliwe i dobre, to to, co je łamie musi być nieświęte, 

niesprawiedliwe i złe. W swoim pierwotnym zamiarze i nadaniu prawo objawiało autorytet, 

mądrość, wolę i dobroć Boga, gdyż było nadane ku życiu. Z tego względu grzech musi być 

niezwykle grzeszny, ponieważ występuje przeciwko temu wszystkiemu. Prawo  było obowiązkiem, 

ale i zarazem szczęściem człowieka. Jak zły zatem jest grzech, który jest zaprzeczeniem i 

sprzeciwem wobec obowiązku i szczęściu człowieka! Ponieważ grzech jest naruszeniem Bożego 

dobrego prawa, to grzeszność grzechu objawia się przez przykazanie. Prawo jest przeciwko 

grzechowi, zanim ten zostanie popełniony, jak i po tym jak został popełniony.  

 1. Prawo jest przeciwne grzechowi, zanim ten zostanie popełniony. Popełnianie grzechu jest 

sprzeczne z istotą prawa, które jest święte i całkowicie przeciwne grzechowi, gdyż zakazuje 

grzechu. To znaczy wszelkiego grzechu, czy to zaniedbania, czy to popełnienia go myślą, słowem 

lub uczynkiem, czy to przeciwko Bogu, czy też bliźniemu człowiekowi- głos i zawołanie prawa jest 

takie: ,,Nie będziesz grzeszył.” Tak, że w tym sensie, przez prawo jest poznanie grzechu; pokazuje 

ono co jest grzechem, jak i czym jest grzech. ,,Cóż więc powiemy? Że prawo jest grzechem? Nie 

daj Boże! Przeciwnie, nie poznałem grzechu jak tylko przez prawo, bo i o pożądliwości nie 

wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło: Nie będziesz pożądał” (Rzym 7:7 UBG). Prawo wskazuje, 

że pożądanie jest grzechem przez zakazywanie go. Ba, prawo nie tylko zabrania grzechu, ale i 

zakazuje tego pod groźbą wielkich i surowych kar, pod nie mniejszą, niż kara śmierci i groźbą 

obłożenia przekleństwem. Prawo mówi: ,,Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu 

wszystkiego, co jest napisane w księdze Prawa” (Gal 3:10 UBG). Tak więc prawo jest całkowicie 

przeciwne popełnianiu grzechu. 

 2. Prawo jest także przeciwne grzechowi po tym jak został on popełniony. Poprzez 

przykazanie grzech wydaje się być niezmiernie grzeszny po jego popełnieniu. 

 a. Prawo objawia czym jest grzech, tak jak wcześniej przed popełnieniem objawiało co jest 

grzechem. Pokazuje jak bardzo grzech nie podoba się Bogu i jak bardzo destrukcyjny jest dla 

człowieka, jako naruszenie prawa Bożego nadanego dla dobra człowieka. Prawo jest dalekie od 



pobłażania czy usprawiedliwiania grzesznika i grzechu, oraz od ukrywania tego ostatniego, tak że 

gdy tylko zostanie on popełniony, a już prawo ujawnia go wraz z objawieniem Bożego gniewu 

przeciwko grzechowi (Rzym 3:20 UBG). 

 b. Prawo potępia grzesznika. Nie jest ono przeciwko sprawiedliwemu, gdyż przeciwko 

takim nie ma prawa, ani potępienia. Prawo jak dobry sędzia jest zachętą dla tych, którzy czynią 

dobrze, a grozą dla złoczyńców. Apostoł Paweł powiedział, że gdy przyszło przykazanie i pokazało 

mu grzech jak w szkle powiększającym, to grzech ożył; odniósł zwycięstwo nad nim i był zbyt 

silny dla niego, gdyż prawo wzmocniło grzech przeciwko Pawłowi (1 Kor 15:56), który umarł 

duchowo (Rzym 7:9 UBG). Paweł był martwy w prawie. Posiadał ten wyrok śmierci w sobie, jak to 

mówi w innym miejscu. Naruszenie prawa wywołuje jego gniew (Rzym 4:15 UBG); prawo daje 

odczuć grzesznikowi przerażenie, grzmoty i błyskawice gniewu. Objawia gniew tym, którzy przez 

grzech uczynili miejsce dla gniewu. 

 Widzimy zatem, że prawo jest przeciwne grzechowi przed i po jego popełnieniu. Jednakże 

przedstawię dalsze rzeczy dotyczące tego, jak grzeszność i zjadliwość grzechu objawiają się przez 

przykazanie. 

 1. Grzech korzysta z okazji, że jest zakazany przez prawo, by tym bardziej grzeszyć 

przeciwko niemu i naruszać je. Istnieje w nim tak wielka zjadliwość i wrogość, że nie poddaje się 

prawu Bożemu (Rzym 8:7 UBG); próbuje zerwać więzy Boże i odrzucić je daleko od siebie (Ps 2:3 

UBG). Prawo stoi na drodze grzechu, dlatego też grzech pędzi by naruszyć je z jeszcze większą 

gwałtownością. W grzechu rośnie gniew, który wzbiera jak rzeka, którą zatrzymała w jej biegu 

chwilowo jakaś przeszkoda. Apostoł Paweł powiedział o tym w ten sposób: ,,Lecz grzech, gdy 

zyskał okazję przez przykazanie, wzbudził we mnie wszelką pożądliwość” (Rzym 7:8 UBG). Prawo 

powiada: ,,Nie będziesz pożądał”; na co pożądliwość w ciele wzrasta w siłę i stając się szalona 

jeszcze bardziej prowokuje człowieka do popełnienia tego grzechu. Grzech jest wyniosły i 

porywczy, tak że gardzi powstrzymywaniem go lub zakładaniem nań łańcuchów. Tak wielka jest 

grzeszność grzechu, że jesteśmy skłonni, aby stawać się bardziej pysznymi, pożądliwymi i 

rozwiązłymi tylko dlatego, że jest to zakazane nam. 

 2.  Grzech korzysta z okazji przez przykazanie także, aby nas zwieść. Apostoł Paweł 

powiedział, że grzech tak z nim postąpił (Rzym 7:11 UBG). Grzech zwodzi nas tak jak diabeł 

skorzystał z okazji pochodzącej z nadanego przykazania Bożego, aby zwieść naszych pierwszych 

rodziców; przedstawiając sprawę tak, jak gdyby Bóg zazdrościł nam, albo przynajmniej my ludzie 

źle zrozumieliśmy intencję Bożą. Grzech najpierw deprawuje nasz rozum, a przez to nasze uczucia, 

a przez nie nasze postępowanie. Diabeł i grzech kładą swoje interpretacje na Boże wypowiedzi; 

dodają przypisy do nich, komentują je i kwestionują: ,,Czy Bóg rzeczywiście powiedział?” (Rdz 

3:1; 2 Kor 11:3 UBG). Powiadają dalej do człowieka: ,,Nie musisz się bać; nie ma takiego 

niebezpieczeństwa; te przykazanie ma inne znaczenie” etc. Takie są przebiegłe i podstępne sztuczki, 

którymi szatan i grzech zwodzą nas, aby zatwardzić nas przez oszustwo (Heb 3:13 UBG). 

 3. Grzech posługuje się przykazaniem, aby nas zabić wewnętrznie; przez nie sprowadza na 

nas zgubę i śmierć (Rzym 7:11-13 UBG). Grzech najpierw sprawia, że wierzymy, tak jak sprawił 

ojciec kłamstwa w stosunku do Ewy, że jeśli zgrzeszymy to nie umrzemy, lecz będziemy żyć 

lepszym życiem i staniemy się jak bogowie. Jednakże jest to tylko kuszenie, wabienie i pociąganie 

nas drogą naszej własnej pożądliwości, która gdy pocznie rodzi grzech, a gdy grzech zostanie 

popełniony rodzi śmierć (Jak 1:14-15 UBG). Grzech rodzi każdy rodzaj śmierci: naturalną, 

duchową i wieczną; ponieważ taka jest zapłata i ostateczny rezultat za jego popełnienie (Rzym 

6:21,23 UBG). 

 Ledwie człowiek zgrzeszył, a już stał się śmiertelny, martwy w prawie; a żyjąc w grzechu 

człowiek staje się duchowo martwy w grzechu (Ef 2:1-2 UBG).  Jeśli łaska Boża nie przeszkodzi 

temu, to człowiek umrze w grzechach i zostanie potępiony za nie wieczną śmiercią. Apostoł Paweł 

powiedział, że grzech podczas gdy mu schlebiał i zwodził go, że odejdzie nieukarany, sprowadził 

na niego potępienie i śmierć (Rzym 7 UBG). Nawet teraz Bóg dopuszcza wydanie wyroku śmierci 

na niektórych ludzi, aby mógł ich wzbudzić z martwych, jednakże ci ludzie stwierdzają, że są 

duchowo martwi najpierw, zanim przejdą ze śmierci do żywota, jak to się stało w przypadku 



apostoła Pawła w wyżej wymienionym fragmencie Pisma. 

 Nawrócenie się jest powstaniem z martwych. Grzech zabija duchowo ludzi, a łaska Boża ich 

ożywia; tak, że jak syn marnotrawny, ci którzy byli martwi w grzechach, stają się żywi. Jednakże 

przez to widzimy grzeszność grzechu, że wykorzystuje prawo (które zostało ustanowione ku życiu), 

aby potępiać i wydawać wyrok śmierci na grzesznych ludzi. To, co zostało nadane, aby było naszą 

siłą przeciwko grzechowi, stało się siłą grzechu (1 Kor 15:56 UBG). Śmierć byłaby słaba bez 

swego żądła, którym jest grzech, a grzech byłby słaby bez swojej siły, którą jest prawo. Tak więc 

grzech jest tak grzeszny, niezmiernie i bez miary grzeszny, że powoduje śmierć przez to, co jest 

dobre, i co zostało nadane ku życiu. 

 Kilka rzeczy ogłasza grzeszność grzechu nawet z ust samego prawa. Czy nie słyszymy co 

mówi prawo? (Gal 4:21 UBG); jakie straszne rzeczy wypowiada przeciwko ludziom je 

naruszającym: 

 1. Prawo nie przebaczy najmniejszego grzechu. Nie udziela nam żadnej łaski. Jeśli 

naruszymy je w jednej rzeczy, chociaż przestrzegalibyśmy go we wszystkich innych, to jeśli nie 

będziemy go przestrzegać całego, to będzie oznaczać, że w ogóle go nie przestrzegaliśmy. Nie ma 

zawierania ugody z prawem, ani zadośćuczynienia za grzech przez wykonanie jakiegoś obowiązku. 

,,Obrzezanie bowiem jest pożyteczne, jeśli wypełniasz prawo, ale jeśli przekraczasz prawo, twoje 

obrzezanie staje się nieobrzezaniem” (Rzym 2:25 UBG); nie przynosi korzyści w ogóle. Tak jak 

jeden grzesznik niszczy wiele dobrego, tak i jeden grzech; jest jak martwa mucha w garncu maści. 

,,Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym 

wszystkich” (Jak 2:10 UBG); gdyż natura wszystkich grzechów jest w każdym jednym grzechu. 

Jeśli człowiek zgrzeszy choćby tylko raz, to prawo go potępi, gdyż prawo jest tylko jedną wolą 

Bożą w różnych szczegółach. Jeśli jakikolwiek z nich zostanie naruszony, to jest to przeciwne 

Bożej woli, która przebiega przez nie wszystkie jak jedwabny sznurek przez wiele pereł, tak że jeśli 

zostanie zerwany w jednym miejscu naruszona zostaje całość. Gdziekolwiek ma miejsce chociaż 

jedno wykroczenie, tam prawo obkłada przekleństwem sprawcę (Gal 3:10 UBG). Gdyby Bóg nie 

ustanowił miasta schronienia oraz nowej i żywej drogi, to nigdy byśmy nie uzyskali żadnej łaski 

idąc drogą prawa (Rzym 8:2-3 UBG). 

 2. Prawo nie może usprawiedliwić żadnego człowieka. Odkąd grzech wszedł na świat, 

prawo straciło swoją moc i osłabło. (Rzym 8:3 UBG). Nawet gdyby było pełne litości, 

współczujące i przyjazne, to jednak brakuje mu mocy, aby nas usprawiedliwić. Prawo nie może dać 

życia, chociaż zostało nadane w tym celu. Gdyby było dane prawo, które by mogło dać żywot, to 

sprawiedliwość byłaby na mocy prawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica 

(życia) przez wiarę w Jezusa Chrystusa mogła być dana tym, którzy wierzą (Gal 3:21-22 UBG). 

,,Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać”- co oznacza, że nie leżało to w mocy 

prawa. Ale dlaczego? Przecież mogło na początku! To prawda, jednakże jest słabe z powodu ciała, 

gdyż wszystko jest zamknięte pod grzechem, prawo jest naruszane i dlatego nie może dać życia. 

Grzeszny grzech osłabił prawo w odniesieniu do usprawiedliwienia grzeszników, a  wzmocnił je w 

odniesieniu do ich potępiania. 

 3. Prawo sprawia, że grzech się mnoży i bardzo go potęguje. Zatem jaki jest pożytek z 

prawa? ,,Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw” (Gal 3:19 UBG); aby sprawić, 

żeby grzech pojawił się w swojej prawdziwej postaci. Prawo zapisane w sercu człowieka zostało 

tak zniszczone, że na jego podstawie ludzie nie mogli dostrzec grzechu, jak to mieli przedtem w 

zwyczaju robić. Apostoł Paweł powiedział:  ,,...nie poznałem grzechu jak tylko przez prawo” 

(Rzym 7:7 UBG), to znaczy jak zostało niedawno spisane i ogłoszone. Apostoł nie poznał grzechu 

na podstawie prawa zapisanego w jego sercu, gdyż ono zostawiło go w spokoju. Dlatego prawo 

spisane na kamiennych tablicach zostało dodane, aby ożywić widok i poczucie grzechu, aby ludzie 

mogli zobaczyć jak szpetną rzeczą jest grzech, nieskończenie gorszą, aniżeli ludzie są tego 

powszechnie świadomi, dopóki nie przyjdzie przykazanie. ,,A prawo wkroczyło po to, aby 

obfitował grzech” (Rzym 5:20 UBG); nie żeby ludzie mogli grzeszyć więcej, ale żeby mogli 

zobaczyć swoje grzechy wyraźniej. Aby mogli zobaczyć pełną miarę grzechu we wszystkich jego 

wymiarach, w jego wysokości, głębokości, szerokości i długości. Świętość, dobroć, sprawiedliwość 



i surowość prawa, wszystkie one, pokazują grzech w jego szpetnej postaci i prawdziwej naturze. 

 4. Prawo stało się dla nas nauczycielem (Gal 3:24 UBG). W ogóle nigdy nie 

popatrzylibyśmy na Chrystusa, gdyby prawo nie wychłostało by nas, jak surowy nauczyciel. Gdyż 

to, nie wykluczając innych znaczeń, jest jak pojmuję, główne znaczenie tego tekstu. Prawo 

trzymało nas w strachu i niewoli, przez swoją surowość, aż do przyjścia Chrystusa (proszę 

porównać powyższy tekst Pisma z Gal 4:1-3 UBG). ,,Dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się 

nie różni od sługi...Lecz jest poddany opiekunom i zarządcom...byliśmy w niewoli.” Bycie pod 

opieką opiekunów jest tym samym co bycie pod opieką nauczyciela i oznacza to bycie w stanie 

niewoli. Wiele dzieci idzie do szkoły z niechęcią, gdyż wychowywane są one tam przez rózgę i 

chłostę, są jakby w niewoli w której panuje strach i udręka. Prawo nie czyni niczego innego jak 

tylko groźnie marszczy na nas swoje brwi, nakłada na nas trudne zadania i chłoszcze nas za ich nie 

doskonałe wykonanie, tak jak Egipcjanie czynili Izraelitom (Wyj 5:14 UBG), dopóki Chrystus nie 

przyjdzie do nas, albo my nie udamy się do Niego. Bycie pod prawem to bycie w stanie niewoli i 

strachu; wszystkie dzieci są podległe niewoli z powodu lęku przed śmiercią (Heb 2:14-15 UBG). 

 To pokazuje grzeszność grzechu, w tym, że grzech uczynił prawo takim lękiem i 

przerażeniem dla nas. Albowiem takie jest ono dla wszystkich dopóki nie przyjdzie Chrystus, który 

jest końcem prawa ku sprawiedliwości (Rzym 10:4 UBG). Pan Jezus usuwa terror siany przez 

nauczyciela poprzez zabranie nas na uniwersytet o wyższym i lepszym stanie dotyczący wierzenia 

w Chrystusa ku usprawiedliwieniu. Przez to otrzymujemy ducha, nie lęku, ale mocy, miłości i 

trzeźwego myślenia, jak to powiedział apostoł Paweł (2 Tym 1:7 UBG). 

 5. Prawo ucisza człowieka i to tak, że nie może on wnieść jakiejkolwiek skargi, niezależnie 

od tego jak wielki sąd Boży spoczywa na nim. Proszę zauważyć co, do kogo i w jakim celu 

przemawia prawo: otóż czyni to, aby wszelkie usta zostały zamknięte (Rzym 3:19 UBG). Cały 

świat musi zamilknąć, gdy Bóg wydaje wyrok, gdyż wszyscy ludzie są winni. Jeśli człowiek żyjący 

żali się z powodu udręki, to otrzymuje szybką i krótką odpowiedź: jest to spowodowane jego 

grzechem (Lam 3:39 UBG). Nie ma miejsca na narzekanie dla tego, kto zgrzeszył, gdy jest 

sądzony; jest grzesznikiem, a jednak narzeka! ,,O jestem ukarany” powiada i słyszy odpowiedź: 

,,Tak za twoje grzechy”, i to zamyka jego usta. Człowiek nie ma powodu, aby wchodzić w spór z 

Bogiem, gdy Bóg osądza człowieka. Jaką niegodziwą rzeczą jest grzech, który doprowadził 

człowieka do takiego stanu, że człowiek nie może powiedzieć na swoją obronę ani jednego słowa! 

Gdyby człowiek otworzył usta, to prawo zamknęło by je mówiąc człowiekowi: ,,Zgrzeszyłeś.” 

Prawo mówi człowiekowi, że jest bez wymówki, i z tego powodu daremna jest wszelka obrona. 

Wszystko po tej stronie Piekła pochodzi z miłosierdzia Bożego, gdyż jest miłosierdziem Bożym, że 

nie zostaliśmy zgubieni; a Piekło  samo w sobie jest sprawiedliwą karą. W ramach tego, tamtego, 

czy jakiegokolwiek innego ustnego wyroku człowiek będący pod Zakonem nie ma podstaw do 

narzekania. Musi zamilknąć bo zgrzeszył. 

 6.  Prawo pozostawia człowieka bez nadziei. Kiedy raz wyda wyrok na człowieka to nie 

można już tego cofnąć na mocy tego prawa. Nadzieja jest jedną z ostatnich wspomożycieli, a gdy 

ona zawiedzie, to serce człowieka pęka i grzesznicy mają złamane serce. Pan Jezus Chrystus 

przyszedł zbawić grzeszników i uzdrowić złamanych na duchu, to znaczy ludzi nie mających 

nadziei (Iz 61:1 UBG), ludzi, którzy są w desperackim i rozpaczającym stanie. Prawo potępia bez 

miłosierdzia (Heb 10:28 UBG); nie pozostawia miejsca na żadną nadzieję ze swej strony. 

Niezależnie od tego jak wiele próśb mu przedstawiasz, i ze łzami szukasz przebaczenia, to jednak 

prawo pozostaje nieubłagane. ,,Grzesznik jest przeklęty i pozostanie takim,” powiada prawo. Teraz, 

jeśli miałoby nastąpić jakiekolwiek ułaskawienie czy nadzieja na przebaczenie, to pochodzi ono z 

łaski prerogatywy Niebios, która jest ponad prawem. Może ona uchylić i anulować jego wyrok, ba, 

obdarzyć błogosławieństwem, tam, gdzie prawo nałożyło przekleństwo. Samo prawo nie dopuszcza 

żadnych zmian, jest w tym takie jak prawo Medów i Persów, nieodwołalne i niezmienialne. ,,Com 

napisał, napisałem” mówi prawo. 

 Tak więc na wszystkie te sposoby grzech przez przykazanie i prawo stał się i okazuje się 

niezwykle grzeszny. Ale ktoś może powiedzieć, że chociaż prawo jest surowe dla grzeszników, to 

jednak Ewangelia jest miłosierna i łaskawa dla nich. Z tego względu grzech nie wydaje się być tak 



ohydną rzeczą jak to przedstawiono poprzednio. Na to muszę odpowiedzieć i wykazać, że 

Ewangelia również składa świadectwo przeciwko grzechowi. 

  

  

 3.6 EWANGELIA RÓWNIEŻ SKŁADA ŚWIADECTWO PRZECIWKO 

GRZECHOWI. 
  

  

 Jest ona największym i najczystszym świadectwem przeciwko grzechowi, i chociaż 

grzesznicy znajdują łaskę w Ewangelii, to jednak grzech nie znajduje żadnej. Ewangelia nie jest w 

najmniejszym stopniu pobłażliwa nawet dla najmniejszego grzechu. Całe przesłanie Ewangelii 

brzmi: ,,Piszę wam to, abyście nie grzeszyli” (1 Jan 2:1 UBG). Ewangelia jest deklaracją życia i 

śmierci, zamysłem i doktryną naszego Pana Jezusa Chrystusa, która była i jest całkowicie 

przeciwna grzechowi. Zamysłem Chrystusa było rzeczywiście, aby zbawić grzeszników (1 Tym 

1:15 UBG), jednakże Chrystus przyszedł również, aby zniweczyć grzech (Rzym 8:3; 1 Jan 3:5,8 

UBG). Przyszedł, aby zbawić swój lud od ich grzechów; nie od drobnego i godnego pogardy zła 

wyrzutów i udręk, ale od wielkiego i strasznego zła grzechu; od winy za grzechy przeszłe i od mocy 

grzechu w czasie przyszłym. Chrystus przyszedł, aby wykupić nas od wszelkiej nieprawości (Tyt 

2:14 UBG). A to jest błogosławieństwo, którym nas błogosławi, a mianowicie odwracanie każdego 

z nas od naszych nieprawości (Dz 3:26 UBG). A zatem, ktokolwiek wymienia i wzywa imię 

Pańskie, to znaczy składa wyznanie że jest Chrześcijaninem, jest przez to zobowiązany, aby 

odstąpić od nieprawości (2 Tym 2:19 UBG). O tym jak życie i śmierć naszego świętego i 

błogosławionego Zbawiciela świadczyły przeciwko grzechowi powiedziałem już wcześniej, dlatego 

teraz zajmę się doktryną Ewangelii, która jest w pełni zgodna z i adekwatnie dostosowana do jego 

celu i zamysłu, którymi są zgładzenie grzechu. 

 Sumą doktryny Ewangelii głoszonej przez samego Chrystusa, a potwierdzoną nam przez 

tych, którzy słyszeli Go są pokuta i wiara (Mar 1:15 UBG); w ramach których apostoł Paweł zawarł 

całą radę Bożą (Dz 20:21,27 UBG). Obie te doktryny głośno przemawiają przeciw grzechowi jako 

czemuś co jest niezmiernie grzeszne. ,,Pokutujcie,” powiada Apostoł, ,,ku odpuszczeniu grzechów.” 

Jakim złem jest zatem rzecz z której człowiek musi pokutować, a którą nikt z wyjątkiem Boga 

wszelkiej łaski, który jest bogaty w miłosierdzie nie może odpuścić i przebaczyć! Te przebaczenie 

udowadnia, że jest On Bogiem wielkiej miłości i bogatym w miłosierdzie, gdyż w przeciwnym 

wypadku grzech nie mógłby zostać odpuszczony. Gdyż jak mówi nam Zbawiciel, łatwiej jest 

uleczyć chorobę niż przebaczyć grzechy (Mt 9:5-6 UBG). Odpuszczanie grzechów jest manifestacją 

mocy, jak to Mojżesz wyraził w swojej modlitwie: ,,Teraz więc proszę, niech się okaże wielka moc 

mojego PANA, jak powiedziałeś: PAN nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, 

przebaczający nieprawość i przestępstwo” (Li 14:17-20 UBG). Pokuta obejmuje wiele rzeczy. 

Składa się ze smutku, wstydu, wyznania i poprawy, które to wszystkie składniki wskazują na 

grzeszność grzechu. ,,...pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone” (Dz 3:19 

UBG); jeśli grzech nie zostanie wymazany, to człowiek będzie zgubiony, a jego imię zostanie 

wymazane z księgi żywota. 

 Wiara, również, jak pokuta, przemawia przeciw grzechowi. Wiara mówi, że ludzie 

pozbawieni są sprawiedliwości i życia duchowego, ponieważ one otrzymuje się tylko przez wiarę. 

Jeśli ludzie nie będą pokutować, to nie będzie im odpuszczone. Podobnie, jeśli nie uwierzą, zostaną 

potępieni; gdyż nie tylko ci, którzy nie znają Boga, ale także ci, którzy nie są posłuszni Ewangelii 

naszego Pana Jezusa Chrystusa zostaną ukarani pomstą Bożą i wiecznym zatraceniem od oblicza 

Pana (2 Tes 1:8-9 UBG).  A jak mogą uniknąć (to znaczy, że nie ma żadnej możliwości uniknięcia) 

tego wielkiego potępienia ci, którzy zaniedbują tak wielkie zbawienie (Heb 2:3 UBG)?                                           

 Jeśli podzielimy doktrynę Ewangelii na części, to każda z nich będzie przeciwna grzechowi. 

Nie ma żadnej doktryny Ewangelii, która by w swoim zastosowaniu nie sprzeciwiała się jemu. 

Łaska Boża przynosząca zbawienie (zbawcza łaska Boża) objawiła się wszystkim ludziom ( i przez 

to jest przeciwko grzechowi wszystkich ludzi, czyli przeciwko wszystkim grzechom) pouczająca 



nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości (bez wyjątku), trzeźwo (jeśli 

chodzi o nas samych), sprawiedliwie (w odniesieniu do innych) i pobożnie (w odniesieniu do Boga) 

żyli na tym świecie (to jest przez wszystkie dni naszego życia jak to jest powiedziane w Łk 1.74-75 

UBG), (Tyt 2:11 UBG). Ewangelia jest świadkiem przeciwko staremu człowiekowi z jego 

wszystkimi skalanymi uczuciami, namiętnościami, pożądliwościami i uczynkami, a wskazuje na 

nowe światło i wiedzę, nową miłość i uczucia oraz nowe życie i postępowanie. Jej zamysłem jest 

to, że człowiek nie powinien być więcej starym, ale nowym stworzeniem (Ef 4:17-25; 2 Kor 5:17 

UBG). Jest przeciwko wszelkiemu grzechowi, a za wszelką sprawiedliwością i świętością; 

przeciwko obłudzie, a za prawdą; oraz przeciwko formalizmowi, a za duchem i mocą. 

 Jak wykażę wszystkie części Ewangelii są przeciwne grzechowi. 

 1. Część doktrynalna Ewangelii. To jest ta cześć, którą ciało i krew są skłonne interpretować 

jako zachętę do grzeszenia; i którą traktują jako okazję do nadużywania Ewangelii: 

 i. Doktryna o wolnej i obfitej łasce Bożej (Rzym 5:20-21 UBG). Apostoł Paweł nauczał, że 

gdzie grzech obfitował, tam łaska jeszcze bardziej obfitowała, i że łaska panowała ku żywotowi 

wiecznemu. Z tego powodu niektórzy są skłonni traktować to jako okazję do grzeszenia, jak gdyby 

byli zachęcani, ażeby tak postępować przez łaskę (Rzym 6:1 UBG). Ale z jaką odrazą i wstrętem 

apostoł Paweł wypowiada się przeciwko temu! Czy mamy grzeszyć bo łaska obfituje, albo żeby 

obfitowała jeszcze bardziej? Niech Bóg broni! Albo czy ludzie mają czynić zło, aby wyszło z tego 

dobro? mówi apostoł jak syn grzmotu i powiada, że potępienie takich ludzi jest sprawiedliwe 

(Rzym 3:8 UBG). Także Juda pisze swój list wyraźnie przeciwko ludziom, którzy zamieniają łaskę 

Bożą w rozpustę, w ten sposób wypaczając cel przychodzenia łaski. Nazywa takich ludzi 

bezbożnymi i przeznaczonymi na potępienie (Jud 1:4 UBG). 

 ii. Doktryna odkupienia przez krew i śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Ponieważ Jezus 

Chrystus zmarł za nasze grzechy, to pewni niegodziwcy skłonni są wnioskować, że mogą z tego 

powodu żyć w grzechu. Ale zapominają, że zmarł On za grzechy, abyśmy mogli umrzeć dla grzechu 

(Rzym 6 UBG). Oddał siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić nas dla 

siebie (Tyt 2:14 UBG). Śmierć Chrystusa wzywa nas, abyśmy umarli dla grzechu, a żyli dla tego, 

który umarł za nas (2 Kor 5:15 UBG). 

 iii. Doktryna o przywilejach jest przeciwna grzechowi. Bóg uczcił swój lud i nadał im 

zaszczytne tytuły w porównaniu do których tytuły cezara czy cesarza są błahostkami. ,,Patrzcie, 

jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi! (1 Jan 3:1 UBG). 

Apostoł Piotr, z kolei, pisze o wierzących: ,,Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim 

kapłaństwem, narodem świętym (1 Piot 2:9 UBG). Dlatego, powiada on dalej, że powinniśmy 

powstrzymywać się od pożądliwości cielesnych, a okazywali cnoty i w ten sposób rozgłaszali zalety 

Tego, który powołał nas z ciemności do swej cudownej światłości. 

 iv. Doktryna o przyszłym sądzie jest również przeciwna grzechowi. Niegodziwi ludzie 

szydzą z niej (2 Piot 3 UBG) i uważają, że jeżeli zostaną pozostawieni w spokoju do owego dnia, to 

wtedy będzie z nimi wszystko dobrze. Jednakże musimy pamiętać, iż za wszystko musimy stanąć 

przed sądem, dlatego musimy się uczyć bojaźni Bożej i przestrzegać Bożych przykazań, jak uczy 

nas tego mędrzec (Kaz 12:13-14 UBG). Mówiąc o dniu sądu, apostoł Paweł powiada: ,,Wiedząc 

zatem o tym strachu Pańskim, przekonujemy ludzi” (2 Kor 5:11 UBG); nie do grzeszenia, ale do 

życia w sprawiedliwości i świętości. Wiedząc, że tak będzie musiało się stać, jakiego rodzaju 

osobami powinniśmy być w całym świętym postępowaniu i pobożności. Musimy uważać, aby nie 

wpaść w błędy niegodziwych, lecz wzrastać w łasce, jak konkluduje apostoł Piotr (2 Piot 3:11,17-

18 UBG). Tak więc wszystkie doktryny Pisma od początku księgi Rodzaju do końca księgi 

Objawienia są stałym świadczeniem i głoszeniem przeciwko grzechowi. 

 2. Obligatoryjna część Ewangelii także świadczy przeciw grzechowi. Przez obligatoryjną 

rozumiem nakazującą i napominającą część Ewangelii. Do czego ludzie są napominani i co jest im 

nakazywane, aby robili, jeśli nie to, by służyli Bogu w sprawiedliwości i prawdziwej świętości 

przez wszystkie dni ich życia? Odstąpienie od niegodziwości, jako drogi prowadzącej do Piekła, a 

chodzenie święcie w Panu Jezusie Chrystusie, jako drodze prowadzącej do Nieba jest tym nakazem 

Ewangelii. Ba, Bóg zniża się do tego stopnia, że usilnie prosi ludzi, by się pojednali, aby byli 



szczęśliwi (2 Kor 5:20 UBG). Na co to wskazuje, jeżeli nie na to, że grzech nie podoba się Bogu, i 

że jest destrukcyjny dla człowieka? Taki jest grzeszny grzech. 

 3. Tak samo zawierająca obietnice część Ewangelii jest przeciwna grzechowi. Bóg darował 

nam niezmiernie wielkie (w oryginale greckim, największe) i cenne obietnice, abyśmy przez nie 

mogli uniknąć zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie, i stać się uczestnikami Boskiej 

natury (2 Piot 1:4 UBG); i abyśmy, posiadając te obietnice, oczyścili się z wszelkiej nieczystości 

ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej (2 Kor 7:1 UBG). Obietnice dobra są 

przeciwne złu grzechu. 

 4. Grożąca i ostrzegająca część Ewangelii również sprzeciwia się grzechowi. Bóg grozi 

zanim ludzie zgrzeszą, aby nie grzeszyli, a także grozi po zgrzeszeniu, aby pokutowali z 

popełnionej nieprawości. Nie tylko prawo, ale i Ewangelia także grozi grzesznikom, i to nie 

mniejszą karą niż potępienie (Mar 11:16 UBG). Gdy ktoś jednak zgrzeszył, to Bóg grozi 

spełnieniem gróźb, jeśli sprawca grzechu nie będzie pokutował (Obj 2:5,16,22; 3:3,19 UBG). To 

również świadczy przeciw grzechowi. 

 5. Podobnie, wzorcowa część Ewangelii świadczy przeciw grzechowi. Przykłady podane w 

Ewangelii, tak jak te w Starym Testamencie, są zapisane jako świadkowie przeciwni grzechowi. 

Przykłady dobrych ludzi i dobrych rzeczy są przedstawione jako drogowskazy pokazujące nam co 

dobrego czynić. Dobre przykłady są podane, abyśmy nie grzeszyli przez zaniedbywanie czynienia 

dobra (Heb 12:1 UBG); a złe przykłady, abyśmy nie grzeszyli przez czynienie jakiegoś zła (1 Kor 

10:6-11 UBG). Wiara Abrahama, pokora Mojżesza i cierpliwość Hioba są przykładami dla nas do 

naśladowania. Z drugiej strony, kłamstwo Ananiasza i Safiry, chciwość i odstępstwo Judasza i 

podobne temu przykłady są zapisane dla naszego przykładu, abyśmy wiedzieli, bali się i nie 

postępowali tak niegodziwie. 

 6. Tak samo doświadczalna część Ewangelii świadczy przeciw grzechowi. Wszelkie 

doświadczenia, które ludzie przeżyli w odniesieniu do Bożej dobroci, czy też złośliwości i zła 

swego serca, albo co wycierpieli z powodu grzechu, składają świadectwo przeciwko grzechowi. 

Czy ponieważ Bóg był dobry w ten czy inny sposób, to miałbym być tak głupi, aby oddawać Panu 

złem za jego dobroć, która powinna była prowadzić mnie do pokuty (Pwt 32:6 UBG)? Bóg 

rozgniewał się na Salomona, ponieważ Salomon odstąpił od Pana Boga Izraela, który ukazał mu się 

dwukrotnie (1 Król 11:9 UBG). Powinniśmy wyciągać wnioski jak to czynił Ezdrasz: ,,A po tym 

wszystkim, co spadło na nas za nasze złe czyny i nasz wielki grzech, chociaż ty, nasz Boże, 

wymierzyłeś nam karę mniejszą niż nasze nieprawości i dałeś nam takie wybawienie...” (Ezd 9:13-

14 UBG). Cóż zatem? Jaki można zrobić użytek z powyższego? ,,Czy mamy znowu przekraczać 

twoje przykazania...Czy nie rozgniewasz się na nas, aż do naszego wyniszczenia...” Tak, nie mogli 

oczekiwać nic innego. A my co, czy po tylu doświadczeniach podstępów naszego zwodniczego 

serca, mielibyśmy być tacy głupi i dalej mu ufać (Przys 28:26 UBG)? 

 Jest smutną i niebezpieczną rzeczą, aby grzeszyć po doświadczeniu w swoim życiu mocy 

Ewangelii. Jest bardzo trudno, a w pewnych przypadkach niemożliwe, dla tych, którzy zostali 

duchowo oświeceni i zakosztowali niebiańskiego daru, aby gdy odpadną od wiary ponownie 

odnowić ich ku pokucie (Heb 6:4-6 UBG). Na pewno nie jeden raz miałeś zbolałe serce z powodu 

zgrzeszenia, drogi czytelniku. Dlatego nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. 

Posiadając tak wielu doświadczonych świadków, odłóżmy na bok grzech, który tak łatwo nas 

usidla. Jeśli zgrzeszymy wbrew tym świadkom, to ci świadkowie będą świadczyć przeciwko nam i 

powiększą nasze potępienie. Dlatego powiedzmy naszym grzechom, tak jak Izrael miał powiedzieć 

do swoich bożków: ,,Precz stąd” (Iz 30:22 UBG).  

 Na ostatku, mam jeszcze tylko jednego świadka do przedstawienia przeciwko grzechowi: a 

jest nim sam grzech. 

  

  

 3.7. ŚWIADECTWO SAMEGO GRZECHU. 

  

  



 Wykażę, że grzech proklamuje swoją własną grzeszność zarówno przez nazwy, których nie 

może się wyprzeć, jak i przez sztuczki, których używa, aby się przebrać za coś innego. 

 (1) Nazwy grzechu. Tych nie może się wyprzeć i wyznaje, że należą do niego. Podam dwa 

przykłady: 

 I. Jest nazywany dziełem diabła (1 Jan 3:5,8 UBG). Nie oznacza to, że grzech człowieka nie 

pochodzi od niego, albo że pochodzi tylko od diabła; ale że grzech jest tym co czyni diabeł i do 

popełniania czego kusi innych. Zatem grzeszenie oznacza działanie i postępowanie tak jak diabeł; 

kto popełnia grzech z diabła jest. Co prawda człowiek rzeczywiście jest dziełem Boga i pochodzi od 

Niego, jednakże grzesznik, inaczej grzeszny człowiek pochodzi od diabła. Diabeł był pierwszym 

grzesznikiem, dlatego ten, kto grzeszy z niego jest, czyli, jak gdyby był jego dzieckiem (Jan 8:44 

UBG). Ten, kto czyni dzieła diabła jest z diabła; grzeszenie jest zajęciem diabła, i kto naśladuje te 

zajęcie jest z diabła, żyje życiem diabelskim. Diabeł nie robi nic innego z wyjątkiem grzeszenia; to 

jest jego zajęcie, a ci którzy podążają jego śladami są z niego i podobni do niego: są wcielonymi 

diabłami. 

 a. Grzeszenie i życie w grzechu jest czynieniem tego, co czyni diabeł. Jest to bycie 

podobnym i upodabnianiem się do niego. Grzech jest jego dziełem. Diabeł jest tak zły, że jest 

nazywany emfatycznie i żeby zaznaczyć tego głębię Złym (1 Jan 2:13; 3:12 UBG); tak jak gdyby 

nikt nie był zły, albo przynajmniej tak zły jak on. Diabły są nie tylko niegodziwe, ale są i nazywane 

w formie abstrakcyjnej niegodziwościami (Ef 6:12 KJV), a abstrakcyjna nazwa oznacza sedno i 

istotę. Diabeł grzeszył od początku i kontynuuje grzeszenie do dzisiejszego dnia; ci którzy 

naśladują go w grzeszeniu są jego dziećmi w taki sposób w jaki byliby zrodzeni przez niego: ,,Wy 

jesteście z waszego ojca- diabła i chcecie spełniać pożądliwości waszego ojca”;  był on i jest dalej 

mordercą, usiłował dokonać tego na Bogu, ale dokonał tego na sobie samym i na człowieku (Jan 

8:44 UBG). Jest Abaddonem i Apollyonem, mordercą po dziś dzień (Obj 9:11 UBG). Prawdą jest, 

że jest on kłamcą, zwodzicielem i kusicielem, ale czyni to wszystko w podporządkowaniu do swego 

panującego i królującego grzechu (bo jest nazywany królem w Obj 9:11 UBG), którym jest ten, 

który określa go jako niszczyciela albo mordercę (1 Piot 5:8 UBG). Dokładnie to samo jest 

powiedziane, o ludziach którzy grzeszą, a mianowicie, że niszczą czy też krzywdzą własną duszę 

(Przys 8:36 UBG); są przestępcami przeciwko samym sobie i mordercami samych siebie. Grzech 

jest dziełem diabła. 

 b. Ten, kto grzeszy działa na rzecz diabła. Nie tylko wykonuje takie dzieła jak diabeł, ale i 

jest jego sługą i niewolnikiem. Diabeł działa w synach nieposłuszeństwa i oni pracują dla niego. 

Jest ich księciem i bogiem, którego są sługami, i którego dzieła wykonują. ,,...komu jesteście 

posłuszni, tego jesteście sługami,” powiada apostoł (Rzym 6:16 UBG). Tak więc ci, którzy służą 

diabłu i są mu posłuszni, są jego sługami, a grzech jest dziełem które wykonują dla niego ci 

grzesznicy. Jaką więc zapłatę otrzymają ci, którzy służą takiemu panu! Chociaż grzesznicy 

przeciwstawiają się słownie diabłu to jednak ubóstwiają go swoimi uczynkami, a on na końcu 

uczyni ich diabłami i doprowadzi ich do tego, że będą mieli tę samą naturę i będą znajdować się w 

takim samym nieszczęsnym stanie, co on. Grzesznicy prowadzeni są przez niego na pasku jego 

woli: są podobni do psów uwiązanych na końcu jego smyczy. Kiedy ludzie nawracają się, to są 

uwalniani z jego mocy (Dz 26:18 UBG) a ci, którzy odstępują od wiary lub którzy są 

ekskomunikowani przez Kościół są ponownie przekazywani w jego moc. Tak więc w jakimkolwiek 

stanie znajduje się grzesznik czy to jako niewierzący, formalista czy odstępca, to znajduje się pod 

mocą diabła, czyniąc dzieła diabła, za zapłatę diabła. 

 c. Ten kto grzeszy jest diabłem. Tak bardzo należy do diabła i czyni jego dzieła, że posiada 

imię diabła, Jest diabłem dla Boga, siebie samego i dla innych.  Z powodu jednego grzechu apostoł 

Piotr został nazwany szatanem (Mt 16:25 UBG), a niegodziwi ludzie są nazywani diabłami; także 

Judasz był nazwany diabłem (Jan 6:70 UBG). Grzech uczynił upadłych aniołów diabłami, i także 

ludzi czyni nimi i zdrajcami, jakim był Judasz wobec naszego Pana i Mistrza. Pismo powiada: ,,Oto 

diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia” (Obj 2:10 UBG); z pewnością diabeł nie pojawi się 

osobiście, aby to zrobić, lecz wykona to za pośrednictwem swoich instrumentów i agentów czyli 

diabłów wcielonych. O grzeszny grzechu, dziele diabła! 



 Niech mi będzie wolno w tym miejscu skorzystać z okazji, aby przedstawić niektóre 

grzechy, o których Pismo mówi, że są w szczególności grzechami diabła. Ludzie którzy popełniają 

je są z diabła, pracują dla niego, są podobni do niego i są nazywani diabłami: 

 a. Morderstwo, szczególnie morderstwo duszy. Antychryst syn diabła będzie najbardziej 

winny handlu duszami ludzkimi (Obj 18:13 UBG). Podobnie było z kłamliwymi prorokiniami które 

polowały na dusze (Ez 13:18-20 UBG) oraz kłamliwymi prorokami, którzy pożerali i niszczyli 

dusze ludzkie (Ez 22:25, 28 UBG). Diabeł był mordercą od początku (Jan 8:44 UBG), dlatego ci, 

którzy mordują są (tak jak Kain był) z diabła (1 Jan 3:12 UBG). Morderstwo ma swoje źródło w 

nienawiści i gniewie: ,,Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest mordercą (1 Jan 3:15 UBG). Dla 

tego apostoł Paweł powiada: ,,Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie 

zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu (Ef 4:26-27 UBG). Pycha nakierowana jest cała na 

spór, a spór prowadzi do morderstwa. Pycha rodzi niezadowolenie, a niezadowolenie zawiść, 

zawiść, z kolei, nienawiść i złośliwość, a stąd bierze się morderstwo. Jeśli ktoś posiada gorzką 

zazdrość i kłótnie w swoim sercu, to jest to nie tylko ziemskie i zmysłowe, ale i diabelskie (Jak 

3:14_15 UBG). Pierwotnie grzech diabła i jego potępienie spowodowała pycha (1 Tym 3:6 UBG). 

Pycha uczyniła go niezadowolonym, zazdrosnym, zagniewanym i mordercą; i tak uczyniła Kainowi 

najstarszemu synowi diabła. Pyszny duch pożąda ku zazdrości (Jak 4:5-7 KJV). Dlatego, gdy 

apostoł Piotr poucza nas, jak przeciwstawić się diabłu, to powiada, że musi to być uczynione w 

poddaniu się Bogu i w pokorze (1 Piot 5:5-8 UBG). 

 b. Kłamstwo jest drugim grzechem, który nazywa diabła ojcem, i określa ludzi którzy go 

popełniają jako dzieci diabła. Diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa (Jan 8:44 UBG). Gdy Ananiasz 

powiedział kłamstwo, apostoł Piotr odpowiedział, że to szatan napełnił nim jego (Ananiasza) serce 

(Dz 5:3 UBG). Ci, którzy kłamią są synagogą szatana, to znaczy członkami i synami takiej 

synagogi (Obj 2:9; 3:9 UBG). Bóg mówi o swoich dzieciach, że nie będą kłamać (Iz 63:8 KJV). Ci, 

którzy kochają i popełniają kłamstwo znajdą się na zewnątrz między psami i diabłami (Obj 22:15 

UBG); będą na zewnątrz bram Miasta Boga, i będą mieli swój dział z diabłem w jeziorze ognia 

(Obj 21:8 UBG). 

 c.  Zwodziciele i oszuści również są z diabła, który Jest także zwodzicielem (Obj 12:9; 20:2-

3 UBG), wężem starodawnym, który zwiódł Ewę i który zwodzi cały świat. Ci, którzy zwodzą 

dusze ludzkie są jak diabeł, czy to jeśli robią to przez podważanie prawdy, jak to diabeł czynił na 

początku, przeciw czemu wypowiadał się apostoł Paweł (2 Kor 11:2-3 UBG); czy to przez 

nadużywanie i przekręcanie wersetów Pisma (2 Piot 3:16 UBG) jak to czynił diabeł (Mt 4:6 UBG); 

czy też wreszcie przez przybieranie postaci aniołów światłości jak to czyni diabeł (2 Kor 11:14 

UBG). Istnieją także oszuści, którzy grzeszą  w imieniu Pańskim, i przypisują to Duchowi 

Świętemu, co jest tylko i w ich wyobrażeniu prawdą lub świadomym kłamstwem. Mogą oni nawet 

zwodzić przez fałszywe i rzekome cuda na sposób szatana (2 Tes 2:9-10 UBG). 

 d. Kuszenie człowieka do grzechu. Ci, którzy tak robią, przychodzą w imieniu diabła i 

spełniają jego dzieła. Diabeł jest kusicielem (Mt 4:1; 1 Tes 3:5 UBG); który kusi wszystkich ludzi 

do takich czy innych grzechów. Diabeł miał swój udział w zamordowaniu Abla przez Kaina (1 Jan 

3:12 UBG); w zdradzie Judasza (Łk 22:3 UBG); w kłamaniu przez Ananiasza (Dz 5:3 UBG); w 

policzeniu ludu przez Dawida (1 Kron 21:1 UBG) i w zaparciu się Mistrza przez Piotra (Łk 22:31-

32 UBG). Kusił pierwszych ludzi do pierwszego grzechu, i od tego czasu kusi wszystkich ludzi do 

grzechu i do popełnienia każdego grzechu. Grzechem i dziełem diabła jest kuszenie innych do 

grzechu, a ci, którzy to czynią wykonują dzieło diabła. 

 e. Fałszywe oskarżanie. Oczernianie, złośliwe pomawianie i opowiadanie paszkwili o 

nieobecnych jest z diabła i jest do niego podobne, gdyż diabeł jest oskarżycielem braci (Obj 12:10 

UBG). Ten ojciec kłamstwa oskarżył Hioba i arcykapłana Jozuego, oskarża też innych i bardzo 

często bez powodu. Języki, które tak czynią są rozpalane przez Piekło (Jak 3:6 UBG). Kłótliwi, 

oszczercy i złośliwie pomawiający są nazywani imieniem diabła w języku greckim czyli Diaboloi i 

takie określenie takich niegodziwych ludzi pada w listach apostoła Pawła trzykrotnie (1 Tym 3:11; 2 

Tym 3:3; i Tyt 2:3 UBG). Oczernianie jest dziełem diabła. 

 f. Przeszkadzanie innym przez wierzeniem i przyjęciem prawdy Ewangelii. Jest to kolejny 



grzech, który jest dziełem diabła, i który czyni tych którzy go popełniają podobnymi do diabła. 

Grzech ten może być popełniany na kilka sposobów: 

 (i) Przez utrzymywanie ludzi w niewiedzy i zaślepianie ich umysłów (2 Kor 4:4 UBG). 

Można tego dokonać przez wykradanie lub wybieranie Słowa Bożego z serc ludzi (Mt 13:4,19 

UBG), albo przez przeszkadzanie w otrzymywaniu lub trzymanie z dala środków łaski od ludzi (Tes 

2:18 UBG). 

 (ii) Przez sianie kąkolu między pszenicę (Mt 13:25,27,38-39 UBG). 

 (iii) Przez wypaczanie dróg Pańskich (Dz 13:10 UBG), które są przedstawiane jako żmudne 

i niebezpieczne. Ktokolwiek powstrzymuje środki łaski od ludzi lub ludzi przed skorzystaniem ze 

środków łaski Bożej, czy wreszcie fałszywie przedstawia drogi Boże, jest z diabła. 

 g. Odstępstwo (Jan 8:44 UBG). Diabeł nie wytrwał w prawdzie lecz porzucił swoją pierwszą 

miłość, życie i stan (2 Piot 2:4; Jud 1:6 UBG). Stąd Judasz został nazwany diabłem (Jan 6:70 

UBG), a o odstępcach napisano, że odwrócili się i poszli za szatanem (1 Tym 5:15 UBG). Tak jak 

nawróceni odwracają się od szatana do Boga, tak odstępcy powracają od Boga do szatana. Ten kto 

nie trwa w prawdzie jest jak diabeł. Wspomnę jeszcze tylko o jednym grzechu na tej liście: 

 h. Prześladowanie sprawiedliwych ze względu na sprawiedliwość jest także dziełem diabła 

(1 Jan 3:12; Mt 25:35 UBG). Ci, którzy to robią są z diabła i nazywani są diabłami. Niektórych 

niewoli, niektórych posiada, a tam gdzie zostaje wywłaszczony, to zamienia się w prześladowcę. 

,,Oto diabeł niektórych z was wtrąci do więzienia” (Obj 2:10 UBG); taki był prześladujący diabeł 

wcielony. 

 Zatem grzech jest dziełem diabła, co jest wielkim świadectwem przeciwko niemu 

(grzechowi). W tym miejscu mogę dodać, że pod pewnymi względami grzech człowieka jest 

bardziej okropny i ohydny niż grzech diabłów. Oczywiście nie mam na myśli pierwszych grzechów 

którejkolwiek z tych grup, ale grzechy popełniane od czasu, gdy Bóg objawił swoją wolę dotyczącą 

przyszłego losu diabłów i ludzi. Diabeł ma jakąś satysfakcję w kuszeniu człowieka, bo jest to dla 

niego pewien rodzaj zwycięstwa albo zemsty; natomiast człowiek grzesząc czyni tylko krzywdę i 

dręczy samego siebie. Co więcej, dla diabłów nie ma nadziei i dlatego stali się zdesperowani, będąc 

odrzuconymi przez Boga (2 Piot 2:4 UBG); gdyż Pan Jezus Chrystus nie przyjął natury aniołów, 

aby ich zbawić (Heb 2:16 UBG). Są zatwardziali przeciwko Bogu, który karze ich, i stali się tak 

zawistni, że mszczą się na człowieku wiedząc, że nie mogą zemścić się na Bogu. Gdyby tylko mieli 

otwarte drzwi nadziei, jest prawdopodobnym, że nie byliby tak niegodziwi jakimi są. Tam, gdzie 

nie ma nadziei osoby stają się bardziej uparte (Jer 2:25 UBG). Ale żeby ludzie, których Bóg 

oszczędził, dla których poświęcił swego własnego Syna, których wzywa i wabi, a nawet usilnie 

prosi aby pojednali się z Nim i byli szczęśliwi, żeby ci ludzie mieli grzeszyć, jaka jest to straszna 

niewdzięczność! Jaki to potworny, posiadający wszelkie okoliczności obciążające i nie posiadający 

żadnej wymówki grzech! Jest gorszy niż grzech diabła i upadłych aniołów, ponieważ oni nie 

grzeszą przeciwko drugiemu miłosierdziu i ofertom łaski jak to czynią ludzie. Ale wystarczy na 

tym, przejdę teraz do drugiej nazwy grzechu: 

 II. Grzech jest wszelką nieczystością ciała i ducha (2 Kor 7:1 UBG). To wskazuje na jego 

odrazę i zaraźliwość. 

 a. Grzech jest odrażającą rzeczą. Staje się to jasne, gdy zaczniemy rozważać to co grzech 

przypomina, i do czego jest przyrównany, a przyrównany jest do najbardziej odrażających i 

obrzydliwych chorób: raka lub gangreny (2 Tym 2:17 UBG). Ludzie nie chcą jeść i pić w 

towarzystwie tych którzy mają takie choroby. Grzech jest porównany do zgnilizny, brudu i skażenia 

spowodowanego przez najbardziej odrażającą z chorób, która jest tak obrzydliwa, że miejsce nią 

zakażone nie dotkniemy czym innym jak tylko parą szczypiec, jak mówi nasze angielskie 

przysłowie. Apostoł Paweł powiada nam, że niektórzy ludzie jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się 

prawdzie i nazwał ich ludźmi o zepsutym   umyśle (2 Tym 3:8 KJV). Salomon, z kolei, chciałby 

abyśmy wiedzieli, że tak jak zdrowe serce jest życiem ciała, tak zazdrość (wszystko co jest 

przeciwne zdrowemu sercu) jest zgnilizną kości (Przys 14:30 UBG). Dalej, grzech jest 

przyrównany do plagi od której każdy ucieka, bo jest tak odrażająca i ohydna, że rozdziela 

najbliższych krewnych człowieka. Grzech jest nazywany plagą serca (Król 8:38-39 UBG), co jest 



gorsze niż jakakolwiek dolegliwość ciała. 

 Ale to nie wszystko. Grzech jest nie tylko przyrównany do najbardziej odrażających chorób, 

ale i do innych najbardziej odrażających rzeczy jakie istnieją. Jest porównany do krwi, w której 

niemowlęta się rodzą (Ez 16:5-6 UBG) co jest bardzo nieprzyjemnym widokiem. Dalej, grzech jest 

przyrównany do błota i łajna, do samych odchodów, które leżą w rowach i kanałach, a w których 

tarzają się świnie, a nawet jest przyrównany do psich wymiocin (2 Piot 2:22 UBG). Grzech jest 

również porównywany do zgnilizny grobów i grobowców (Mat 23:27-28 UBG), które cuchną jak 

Marta powiedziała o Łazarzu, który spoczywał martwy w grobie od 4 dni (Jan 11:39 UBG). Poza 

tym, grzech jest porównywany między innymi do jadu żmij (Rzym 3:13 UBG). Wszystkie te rzeczy 

i wiele innych, których nie wymienię, są odrażające na widok których ludzie zatykają nos i 

zamykają oczy. Jednakże grzech jest bardziej odrażający niż wszystkie z nich; szczególnie jeśli 

zważymy, że nic z wyjątkiem źródła otwartego dla Judy i Jerozolimy do obmywania się, a którym 

jest krew Pana Jezusa Chrystusa, nie może oczyścić z tej nieczystości jaką jest grzech. Cała saletra i 

mydło na świecie nie mogą usunąć nieczystości zwanej grzechem. Poza tym, jest to nie tylko 

brudne, ale jest brudem, nie tylko skalane, ale i skalaniem samym w sobie. Wszystkie rzeczy do 

których grzech jest przyrównywany są dalekie od prawdziwej rzeczywistości grzechu; są tylko 

cieniami, które bardzo niedoskonale przedstawiają duchową rzeczywistość. 

 Wszystkie poprzednie przykłady sięgają tylko ciała i nie kalają wnętrza człowieka. Jednakże 

grzech sięga głębiej pochwyca duszę i ducha, kala całego człowieka (Mat 15:19-20 UBG). Jest 

rakiem, zgnilizną, plagą i jadem duszy, jest nie tylko gorszy od każdej z tych rzeczy pojedynczo, ale 

i wszystkich naraz. Co więcej, jeżeli cała nasza sprawiedliwość jest jak skrwawiona szata (Iz 64:6 

UBG) to jak brudny musi być nasz grzech! Apostoł Paweł uznał swoją własną sprawiedliwość, 

która wywodziła się z prawa za łajno (Filip 3:8 UBG); za co zatem musiał uznać swoje 

prześladowania wierzących w Pana Jezusa Chrystusa, krzywdzenie ich i swoje bluźnienie imieniu 

Pana- z pewnością były tak złe jak śmierć i piekło. Jeśli nie tylko cząstka naszej sprawiedliwości, 

ale cała i wszelka nasza sprawiedliwość jest jak skrwawione szmaty (Iz 64:6 UBG), to czym jest 

nasz grzech, nasze grzechy i wszystkie nasze grzechy? Z pewnością są brudne poza możliwością 

wyrażenia tego słowami lub wyobrażenia sobie.  

 b. Grzech jest zanieczyszczającą i zaraźliwą rzeczą. Ponieważ grzech ma zaraźliwą i 

jadowitą naturę, to spowodował nie tylko zepsucie, ale i zanieczyszczenie i skalanie (2 Piot 2:20 

UBG). Wiele rzeczy może uczynić człowieka odrażającym i obrzydliwym, takie jak trąd i 

wrzodziejące guzy, a mimo to dusza takiego człowieka może dalej być czysta i piękna, tak jak 

dusza Hioba, gdy jego ciało było całe pokryte wrzodami i strupami a on sam siedział na 

gnojowisku. Ale jak zasugerowałem wcześniej, grzech kala człowieka wnika w jego ducha i zaraża 

go. Spróbuję dać wyraźniejszy i pełniejszy wzgląd na szkodliwą i zaraźliwą naturę i działanie 

grzechu, dlatego przedstawię go na różne sposoby: 

 (i) W jego uniwersalności. Grzech rozszerzył i rozprzestrzenił się na cały świat; nie ma 

kraju, narodu, plemiona, języka, szczepu czy ludzi którzy by go nie znali. Od wschodu do zachodu 

słońca we wszystkich klimatach, gorących i zimnych, we wszystkich częściach świata, w Ameryce, 

Afryce, Azji i Europie wszyscy ludzie tam żyjący zostali zainfekowani grzechem. Nie tylko 

Sodoma i Samaria, ale i Jerozolima i góra Syjon zostały zarażone i zniszczone przez grzech. Jest on 

tutaj, tam i wszędzie na ziemi, z wyjątkiem Nieba. 

 Poza tym grzech zaraził wszystkich ludzi na przestrzeni wszystkich wieków; jest prawie tak 

stary jak świat. Płynął w żyłach razem z krwią od upadku Adama do czasów Mojżesza we 

wszystkich ludziach i czyni to do dzisiejszego dnia. Grzech jest plagą, która trwa już około 6000 

lat. Co więcej, nikt z ludzi nie umknął mu; wszystkie grupy społeczne i wszystkie klasy społeczne, 

wysokie i niskie, bogaci i biedni, królowie i żebracy zostali nim zainfekowani (Rzym 3:9-10 UBG), 

mądrzy i wykształceni jak i głupi i niepiśmienni. Kto z ludzi żył i nie zgrzeszył wyjąwszy naszego 

Zbawiciela? Jeśli jakikolwiek człowiek mówi, że nigdy nie zgrzeszył, to grzeszy mówiąc w ten 

sposób. Grzech przyszedł na świat przez jednego człowieka, od tego czasu nie tylko ten jeden 

człowiek grzeszył, ale wszyscy ludzie zgrzeszyli w nim. Wszyscy ludzie zgrzeszyli i pozbawieni są 

chwały Bożej (Rzym 3:23 UBG); i śmierć przeszła na wszystkich, ponieważ wszyscy zgrzeszyli 



(Rzym 5:12 UBG). Wszyscy ludzie zmarli od tej plagi; w istocie, nawet nasz Pan i Zbawiciel, który 

nie zmarłby, gdyby nie został uczyniony grzechem za nas. Co więcej ten trąd rozprzestrzenił się nie 

tylko na ludzkość jako całość, ale i na całego człowieka; każda część człowieka jest zainfekowana. 

Grzech uczynił ciało i ducha człowieka nieczystymi (2 Kor 7:1 UBG). Od czubka głowy do spodu 

stopy nie ma ani jednego zdrowego członka w człowieku, gdyż wszystkie one są sługami grzechu. 

Nie lepiej rzeczy się mają z wnętrzem człowieka, gdyż jego serce jest złe, myśli jego serca są złe 

oraz imaginacje myśli jego serca są złe, Ba, każdy zamysł jego serca jest zły (Rdz 6:5 UBG). 

Powiedziałem wcześniej, że rozumowanie jest zaciemnione i zdeprawowane. A teraz dodam do 

tego, to że serce jest desperacko niegodziwe i zwodnicze poza wszelkie poznanie, z wyjątkiem 

Bożego, o czym prorok zapewnia nas mając na to słowo od samego Boga (Jer 17:9 UBG). Umysł i 

sumienie są skalane (Tyt 1: 15-16 UBG). Cały świat stał się zdeprawowany i uparty, a co jest 

jeszcze gorsze, grzeszy świadomie i jest szalony, nastawiony na grzeszenie i na chodzenie drogami 

prowadzącymi do Piekła (Kaz 8:11 UBG). Uczucia, które są pożądliwe są nieumiarkowane, a 

namiętności, które są porywcze, są krnąbrne. Człowiek jest bardziej zawzięty niż koń, pędzący do 

bitwy. Grzech sprawia, że niektórzy ludzie nie mogą zasnąć dopóki nie popełnią czegoś złego 

(Przys 4:16 UBG). 

 Grzech rozprzestrzenia swoją infekcję poprzez kalanie obowiązków człowieka i spełniania 

przez niego (człowieka) świętych nakazów Bożych. Kala jego naturalne i grzecznościowe to jest 

uczynione wobec bliźniego uczynki, tak że oranie niegodziwych jest grzechem (Przys 21:4 UBG). 

Człowiek powinien robić wszystko od najważniejszych do najmniej ważnych obowiązków ku 

chwale Bożej, ale który z jego uczynków nie jest źle wykonany i nie hańbi Boga? Grzech infekuje 

modlitwy ludzi, tak że modlitwy niegodziwych są obrzydliwością dla Pana (Przys 28:9 UBG), 

nawet jeśli ofiarowane są z kadzidłem, aby nadać im przyjemny zapach (Iz 1:13 UBG). W ramach 

Starotestamentowego prawa Aaron miał ponosić nieprawość rzeczy świętych (Wyj 28:38 UBG). 

Izrael przynosił Bogu wiele ofiar, ale grzech jak martwa mucha w olejku aptekarza psuł wszystko 

(Iz 1:11,16; Kaz 10:1 UBG). 

 Grzech również infekuje wszystko co należy do człowieka. Po stworzeniu człowieka, Bóg 

wyposażył mu dom, dając człowiekowi cały świat i jego pełnię. Było to wtedy dobre, ale niestety, 

jak się to wszystko potem zmieniło, gdyż grzech sprawił, że wszystko co należało do człowieka 

stało się marnością, to znaczy rzeczą pustą i nie przynoszącą duchowych korzyści (Kaz 1 UBG). 

Pełnia stworzenia nie może wypełnić człowieka: oto oko człowieka nie jest nasycone tym co widzi, 

ani ucho tym co słyszy, gdyż wszystko jest marnością. Połysk i piękno, rozkosz i korzyść płynące z 

radowania się stworzeniem stały się marnością, ba, co więcej, grzech uczynił je udręką również. 

Grzech nasycił gorzkością radości człowieka. Człowiek pośród wszystkich swoich wygód żyje 

życiem pełnym utrapień. W pełni swej wystarczalności, znajduje się w kłopotach, i podobnie, w 

pełni swoich wygód smuci się, a w czasie śmiechu jego serce boli go. Przyjemności człowieka są 

rozczarowywaniami; nie spełniają jego oczekiwań, i w ten sposób nie są ku jego zadowoleniu ale 

ku udręce. Ani długość, ani wygoda życia człowieka nie tkwi w obfitości tych rzeczy (Łk 12:15 

UBG). A co gorsza, grzech człowieka nie tylko uczynił rzeczy doczesne bardzo trapiącymi, ale i 

sidłem oraz pokusą dla człowieka; są przynętami grzechu, za pomocą których grzech łapie ludzi. 

Czym są zaszczyty, rozkosze i bogactwa, jeśli nie sidłami na synów ludzkich (Przys 30:8-9 UBG).   

 (ii) Jak nagle grzech zaraża, wzmaga się i mnoży! Grzech nie jest jałowy, ale aż nazbyt 

płodny, aby spłodzić i urodzić więcej grzechu; nie jest leniwy lecz pracowity i stale zyskuje nowe 

tereny. Jak wielki ogień rozpaliła iskra! Potomstwo Adama nie było tak liczne, jak jego grzechy. 

Mała chmurka, nie większa niż ręka ludzka, jaką się na początku wydaje, rośnie i rozprzestrzenia 

się pokrywając całą półkulę ziemską. Woda, która na początku wydawała się być płytką kałużą 

wzbiera do kostek, a stamtąd do kolan, od kolan do lędźwi, a stamtąd do głowy, aż w końcu tak 

wzbiera, że staje się wielką rzeką, którą nie można przejść w bród. W ten sposób wzbiera grzech; i 

staje się prawdziwym potworem jeśli chodzi o wzrastanie. Zwróćmy teraz uwagę na to, jak on 

wzrasta w nas samych, a potem u innych: 

 (a) Jak wzrasta w nas samych. Czasami ten sam grzech zwiększa się od małego do 

wielkiego, rosnąc od niemowlęcia do człowieka dorosłego. Jest jak kula śniegu, która tocząc się po 



nim staje się większa i większa. Podobnie małe ziarnko gorczycy wyrasta na wielkie drzewo. Tak 

też małe ziarnko grzechu staje się wielkim drzewem. Grzech Adama był tylko jeden, ale był 

grzechem rozrodczym, brzemiennym oraz matką wszystkich obrzydliwości. Jeden grzech narusza 

całe prawo (Jak 2:10 UBG). Gdy pożądliwość pocznie, to śpieszy się, aby porodzić, a kiedy porodzi 

powoduje rozwój grzechu do jego pełni wzrostu (Jak 1:14-15 UBG). Na początku jest tylko 

pożądliwością, apetytem, skłonnością albo poruszeniem do zła; następnie przechodzi do 

przyciągnięcia uwagi, aby przez to przyciągnąć nas do siebie; a potem aby skusić nas i zapłodnić. 

Przez tę pokusę grzech doprowadza do poczęcia i powstaje jakby embrion, który rozwija się w łonie 

duszy, a gdy urodzi się, jest grzechem, który jeśli zostanie wykonany rodzi śmierć. Także język jest 

małym organem, i jakby małą iskierką ognia, ale gdy zostanie zapalony staje się światem 

nieprawości i kala całe ciało i zapala cały bieg życia (Jak 3:5-6 UBG). 

 Tak jak odrobina zakwasu zakwasza całe ciasto, tak czasem  jeden grzech rodzi o wiele 

więcej grzechów, i to nie tylko tego samego rodzaju ale i innych. Bóg zakazał swojemu ludowi brać 

cokolwiek zostało obłożone klątwą (Joz 7:11 UBG), ale gdy Achan wziął taką rzecz to schował ją w 

swoim namiocie, przez to,  jeden grzech poprowadził do popełnienia innego. Widać to wyraźnie, 

gdy Achan wyznawał swój grzech, gdy mówił, że gdy zobaczył srebro, złoto i piękny płaszcz 

Babiloński, pożądał ich, a kiedy zapragnął ich to wziął je, a gdy je wziął to ukrył je w swoim 

namiocie (Joz 7:19-21 UBG). 

 Grzech rozrasta się do pełni swoich wymiarów i pomnaża się. Jeśli nie będziemy brzydzić 

się szatą skalaną przez grzech to możemy zostać pochwyceni przez ciało. Jeśli nie wycofamy się od 

wszelkich okazji do zła, to możemy zostać przez te okazje pociągnięci do zła; a nie 

powstrzymywanie się od pozorów zła może doprowadzić nas do jawnego zła. Pismo Święte zawiera 

jeden rozdział, który podaje dwa smutne tego przykłady: Rdz 34. Otóż Dina z ciekawości poszła 

odwiedzić córki tamtejszej krainy; jednakże pewien syn tej ziemi zobaczył ją, a zobaczywszy ją 

wziął ją i położył się z nią, a położywszy się z nią splugawił ją. Gdy wieść o tym dotarła do synów 

Jakuba zasmucili się i rozgniewali, a będąc rozgniewani zamyślili zemścić się; a zamyślając 

zemścić się rozmawiali podstępnie z Sychemem i Chamorem; następnie, zwiódłszy ich zabili 

wszystkich mężczyzn miasta, a zabiwszy ich rzucili się na łup. Jak ciężko jest zgrzeszyć raz i tylko 

raz i poprzestać na tym. Grzech rozrasta się w nas. 

 (b) Jak grzech wzrasta w innych i infekuje ich. Grzech przeszedł z jednego człowieka na 

wszystkich ludzi. Jak szybko świat zyskał nazwę bezbożnego świata, albo inaczej świata 

bezbożnych (2 Piot 2:5 UBG)! A po potopie, jak szybko rozprzestrzenił się grzech z 8 ludzi na cały 

świat! Jeden gorzki korzeń kala wielu (Heb 12:15 UBG). Złe przykłady jednego człowieka są 

bardzo zaraźliwe i zgubne; odrobina kwasu zakwasza całe ciasto. Albo jak głosi przysłowie w 

naszym kraju: ,,Jedna parchata owca zaraża całe stado.” Świat staje się coraz bardziej gorszy; a 

ostatnie dni są najbardziej niebezpieczne, ponieważ są najbardziej wypełnione grzechem. I jakby 

jeszcze było za mało grzechów na tym świecie, niektórzy ludzie wynajdują nowe grzeszne zajęcia, 

będąc wynalazcami złych rzeczy (Rzym 1:30 UBG). Jak rozprzestrzeniająca i chwytliwa jest ta 

infekcja, ponieważ bardzo szybko inni podążają za modą na nowo odkryty grzech i grzeszenie.  

 (iii) Zakażenie grzechem jest prawie nieuleczalne. Lek na grzech jest dla nas ludzi 

nieosiągalny, posiada go tylko Bóg, a i to za bardzo wielką cenę a była nią krew samego Chrystusa. 

Powodem, dla którego jest bardzo trudnym, aby zostać wyleczonym, jest to, że grzech jest z nami i 

mieszka wewnątrz nas (Rzym 7:17,20 UBG). Wrzód na ciele jest o wiele łatwiej wyleczyć niż 

wrzód na płucach. Nie można tak łatwo dosięgnąć za pomocą leków choroby, która jest wewnątrz 

nas. Grzech jest nie tylko w nas, ale jest jakby przynitowany do naszego wnętrza; wsiąknął w nasze 

ciało i ducha tak, że jest jak gdyby jedno z nami; jest jakby cętkami lamparta i czernią skóry 

murzyna. Zakon Starotestamentowy opisuje istnienie trądu tak uporczywego, iż chociaż został 

wyskrobany wewnątrz i na zewnątrz domu, i chociaż użyto nowych kamieni i nowej zaprawy to 

znowu powracał (Kpł 14:42-44 UBG). Gdy choroby stają się niejako naturalnymi, to jest bardzo 

ciężko je uleczyć. Nie jest łatwo zetrzeć to co zostało napisane rylcem żelaznym i ostrzem 

diamentu. Jest bardzo trudnym, aby zmiękczyć serce kamienne. 

 Poza tym, te plugastwo, czyli grzech, posiada nas od długiego czasu, a nawet od 



niepamiętnych czasów. Dlatego powołuje się na prawo zwyczajowe, to znaczy, na to, że zwyczaj 

istniał tak długo, że stał się prawem i niejako normalnym biegiem natury (Jer 13:23 UBG). Aby 

pokazać jak trudno jest wykorzenić i wyleczyć z grzechu człowieka, wystarczy zaobserwować 

jakich bardzo silnych środków użył Bóg do wykorzenienia grzechu, a mimo to grzech nie został 

usunięty. Bóg użył wielkich wód potopu, które zatopiły prawie wszystkich grzeszników; a jednak 

grzech, jeśli można tak powiedzieć, utrzymywał się nad wodą, i był żywy i mocny po potopie.  Za 

innym razem, gdy Bóg zesłał ogień i siarkę z Nieba na Sodomę, centrum grzechu, to mimo 

wszystko grzech uciekł wraz z Lotem i jego córkami. Pomimo tego, że woda i ogień są bardzo 

oczyszczającymi i rafinującymi żywiołami, to mimo wszystko nawet one nie mogły tego dokonać w 

odniesieniu do grzechu. Gdy z kolei Korach i jego zgraja  zgrzeszyli to ziemia ich pochłonęła, a 

mimo to grzech pozostał i nie umarł. Pomimo tych wszystkich sądów, te same grzechy dalej istnieją 

na świecie. Nawet w samych wierzących, pomimo wszystkich sił jakie wiara zgromadza, grzech 

jest ledwie powstrzymywany, gdyż ciało pożąda przeciw duchowi. Zwycięstwo jest przez Pana 

Jezusa Chrystusa; gdyż to właśnie Jego śmierć jest tym co zabija grzech.  

 (iv) Grzech żyje w swoich skutkach nawet wtedy gdy umrzemy. Idzie w ślad za nami do 

grobu i rozkłada nasze ciała. Kiedy nie może już dosięgnąć naszych dusz, aby uczynić je 

niegodziwymi, to mimo wszystko nie powstrzymuje się od sprawienia, aby nasze ciała zgniły i były 

ohydne. Ten, kto nie zgrzeszył nie doznał zepsucia, ale my, którzy zgrzeszyliśmy doznajemy 

zepsucia, i nasze ciała cuchną już w kilka dni po śmierci jak to było w przypadku Łazarza; tak 

grzeszny i zaraźliwy jest grzech! 

 W ten sposób przedstawiłem nazwy grzechu i jak one świadczą przeciwko niemu. Teraz 

pozostał tylko drugi aspekt świadczenia grzechu przeciwko sobie samemu, a mianowicie,  

 (2) Sztuczki, których grzech używa do przebierania się. Gdyby grzech nie był szpetny, to 

czy nosiłby maski? Gdyby nie miał złych zamiarów, to czy chodziłby w przebraniu i zmieniał swoje 

imię? Prawda nie wstydzi się swego imienia czy nagości; potrafi chodzić otwarcie i śmiało. Grzech, 

wprost przeciwnie, jest oszustem i kłamstwem, i dlatego czai się skrycie, przybierając fałszywe 

nazwy i odcienie; bo gdyby pojawił się takim jakim jest-jak to prędzej czy później zrobi wobec 

wszystkich, co doprowadzi niektórych do nawrócenia a innych zmiesza- to przestraszyłby ludzi 

prawie na śmierć, jak to uczynił apostołowi Pawłowi, a gdyby ludzie przyszli potem do siebie 

brzydziliby się i nienawidzili grzechu, jak to zrobił apostoł Paweł i syn marnotrawny. Ludzie nigdy 

nie byliby tacy zawzięci w grzeszeniu, gdyby grzech nie zatwardzał ich przez zwodzenie ich; 

dlatego apostoł powiedział: ,,Uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was przewrotnego 

serca niewiary…..aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu” (Heb 3:11-

13 UBG). Grzech używa wszelkiego rodzaju sztuczek, metod i środków, aby nas przyciągnąć i 

usidlić. Używa wobec nas wielu trików i posiada wszelki potrzebny spryt zwodzenia i oszukiwania 

nas. Mogę więc z całą prawdą powiedzieć, że grzech nie uczy się, ale naucza wszystkich oszustw, 

obłudy, pochlebstw i fałszywych dyplomacji, które można znaleźć na dworach królewskich; forteli 

wojennych w armii, sofizmatów i fałszywych rozumowań w szkołach; oszustw kupców czy to w 

mieście, czy też na wsi; trików oszustów i naciągaczy, zasadzek złodziei, fałszywych roszczeń 

fałszywych przyjaciół, różnych metod nauczania fałszywych nauczycieli; te i każdy inny rodzaj 

oszustwa i zwiedzenia na świecie naucza grzech i praktykuje na nas wszystkich, aby sprawić, 

żebyśmy zgrzeszyli. 

 Jest niemożliwe, aby zliczyć wszystkie sposoby, w jakie zwodnicze serca i grzechy ludzi 

oszukują ludzi. Jednakże podam kilka przykładów jako ostrzeżenie dla grzeszników, i jako 

świadectwo przeciwko grzechowi, i w ten sposób zakończę ten rozdział mojej książki.   

 (1) Czasami grzech przekonuje nas, że dana rzecz nie jest grzechem, chociaż wygląda jak 

grzech. W ten sposób ojciec kłamstwa postąpił z Ewą w Raju i tak ją zwiódł. Była ona trochę 

nieśmiała i podejrzliwa, że to do czego nakłaniał ją diabeł, aby zrobiła było złe, ale on przebiegle 

zainsynuował, że jakkolwiek tak wydawało jej się, to jednak w rzeczywistości tak nie było. W ten 

sposób pycha i próżność ludzi są podtrzymywane – że chociaż te rzeczy wydają się być złe, to 

jednak są przekonywani, że nie są. Ale niestety wyglądanie jak grzesznik jest następną rzeczą do 

bycia grzesznikiem; pozór w byciu dobrym to za mało natomiast w złym to za dużo. Jest bardzo 



trudną rzeczą, aby wyglądać jak grzesznik, mówić jak grzesznik i ubierać się jak grzesznik, a 

jednak nie być nim. Jest więcej niż prawdopodobne, że to co diabeł, przyznaje, że jest tylko 

podobne do grzechu, tak naprawdę jest grzechem. Ci, co są przekonani, że jest inaczej są zwiedzeni 

przez niego tak jak była nasza pramatka Ewa. Jeżeli podoba nam się jakiś obraz czy rzeźba, to 

istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy lubić taką rzecz. Chociaż bożek nie jest Bogiem, 

ani nawet jemu podobny, to jednak Bóg całkowicie zakazał robienia rzeźbionych wizerunków, 

ponieważ pochodzą one z rzeźbienia diabła. 

 (2) Grzech przekonuje nas także, że to co może byś grzechem w przypadku innego 

człowieka nie może być grzechem w naszym przypadku, ponieważ jesteśmy niejako przymuszeni 

do tego. Na przykład biedny człowiek może zostać zmuszony przez okoliczności, aby kraść. 

Jednakże żaden człowiek nie jest zmuszany do grzeszenia, niezależnie od okoliczności czy stanu 

grzech jest grzechem w przypadku popełnienia go czy to przez jakąkolwiek osobę czy przez 

wszystkich ludzi. Chociaż pokusy mogą złagodzić i w jakimś stopniu usprawiedliwić popełnienie 

tej czy innej złej rzeczy, to jednak nie mogą całkowicie usprawiedliwić jej, że nie jest grzechem, i 

nie mogą, jeśli można tak to nazwać, spowodować żeby dany grzech był pozbawiony grzeszności.  

 (3) Grzech może przekonywać nas, żebyśmy zgrzeszyli tylko raz i tylko jednym grzechem. 

Ale jeśli grzech jest dobry, to dlaczego mielibyśmy grzeszyć tylko raz, a jeżeli jest zły to dlaczego 

aż raz? Chociaż jeden grzech jest popełniony tylko jeden raz, to jednak jest to o jeden raz za dużo. 

Poza tym, gdy głowa węża będzie w środku naszego domu to ciężko będzie powstrzymać jego całe 

ciało przed wejściem; gdyż jedno robi drogę dla drugiego. Jest prawie niemożliwym, aby zgrzeszyć 

tylko jednym grzechem tylko jeden raz. 

 (4) Grzech może przekonywać nas, że to będzie tylko jeden maleńki zły czyn. Jednakże to, 

co jest przeciwne tak wielkiemu Bogu i zasługuje na tak wielką karę jaką jest śmierć nie może być 

maleńkim grzechem; gdyż zapłatą za grzech i to za każdy jeden z osobna jest śmierć (Rzym 6:23 

UBG). 

 (5) Grzech może także przekonywać, że wszystko odbędzie się sekretnie i nikt nie będzie 

tego widział. Ale jest to oszustwo, bo jest niemożliwe, aby grzeszyć tak sekretnie, że nie byłoby 

chociaż dwóch tego świadków. Bóg i sumienie człowieka widzą wszystkie grzechy jakie dany 

człowiek popełnia. 

 (6) Grzech może też próbować mówić, że po popełnieniu raz grzechu człowiek będzie się go 

bał popełnić ponownie i będzie nienawidził go już na zawsze. W ten sposób niektórzy chodzą na 

mszę, aby pokazać swoją odrazę do niej i zabawić się poprzez zobaczenie głupoty jej uczestników. 

Ale kto chciałby się uczyć bania się ognia poprzez świadome wkładanie rąk w płomień? Takie 

kosztowne eksperymenty mogą kosztować nas utratę naszych dusz. Niebezpiecznie jest wtrącać się 

w to, co jest pozorem i może być okazją do zła, a o wiele bardziej niebezpieczne jest układanie się z 

i majstrowanie przy samym grzechu. 

 (7) Grzech może również obiecywać że po jego popełnieniu człowiek wiele na tym zyska: 

wielki zaszczyt, wielkie rozkosze i bajeczny zysk. Jednakże zysk grzechu jest stratą; ponieważ ten 

kto zyskałby nawet cały świat poprzez grzech, zapłaciłby za to zbyt drogo. Bo zatraciłby, albo 

przynajmniej wystawił na niebezpieczeństwo swoją duszę. Rozkosze grzechu są bolesne, a jego 

zaszczyty są hańbą i wstydem. Czy nasi pierwsi rodzice nie stwierdzili, że tak jest, a i czy my sami 

też nie (Rzym 6:21 UBG)? Cenne rzeczy obiecane przez grzech, kończą się zgubnym cieniem, a 

łupy, które zyskujemy przez grzech tylko psują nas. Grzech obiecuje jak Bóg, ale płaci jak diabeł. 

Grzech mówi nam, że nie umrzemy, ale będziemy żyć jak bogowie, jednakże nie znajdujemy nic 

oprócz śmierci i takiego życia jakie diabły mają w Piekle. Działanie grzechu jest całkowicie 

przeciwne do jego obietnic; obiecuje złoto, a płaci żużlem. Jeśli więc ktokolwiek chce żeby go 

ogarnęły prawdziwe nieszczęścia, to niech zwraca uwagę na fałszywe obietnice grzechu. 

 (8) Grzech może zachęcać nas mówiąc, że inni to robią, dlaczego więc nie moglibyśmy i my 

postępować grzesznie tak jak oni? Jednakże my powinniśmy podążać nie za tym co inni robią, ale 

za tym co powinni według Pisma robić? Nie wolno nam naśladować żadnego zła, które czyni 

jakikolwiek człowiek czy ogół ludzi. Jeśli inni będą ryzykować potępienie swoich dusz, to cóż nam 

do tego? Nie będzie to pocieszeniem posiadanie kompanów w grzeszeniu tu na ziemi, a potem 



spotkanie ich znowu, ale tym razem w Piekle. 

 (9) Ale grzech może kusić, że jedyne co mamy zrobić po popełnieniu grzechu to tylko 

pokutować, a Bóg nam przebaczy. Na to musimy odpowiedzieć, że Ten, kto obiecał przebaczenie 

tym, którzy pokutują, nie obiecał pokuty tym, którzy grzeszą. Poza tym, nawet gdyby grzech miał 

kosztować nie więcej niż pokutę, to każdy przy zdrowych zmysłach nie chciał by nabywać pokuty 

po tak drogiej cenie; gdyż pokuta, chociaż uwalnia ludzi od Piekła, to jednak pociąga za sobą 

więcej bólu i cierpienia niż kiedykolwiek grzech dawał im rozkoszy. 

 (10) ,,Tak,” może powiedzieć grzech ,,dotychczas uniknąłeś kary za grzechy, i żadne zło nie 

przytrafiło się tobie.” Jednakże, jeśli tak jest, to może to oznaczać, że jest ze mną jeszcze gorzej. Bo 

bycie nie karanym jest najgorszą z kar (Iz 1:15; Oz 4:14, 17 UBG). Cóż mnie będzie kosztować to, 

że Bóg mnie nie przebudzi duchowo? A jeśli tego nie zrobi to cóż mnie będzie kosztować to że 

mnie potępi? 

 (11) Wreszcie, grzech może kusić że popełnianie zła to jest tylko moja niemoc, i że nic na to 

nie mogę poradzić. Na co musimy powiedzieć grzechowi, że to jest rzecz którą nikt nie akceptuje z 

wyjątkiem głupców i dzieci. Poza tym powoływanie się na słabości jest czymś więcej niż słabością. 

To co jest słabością dzisiaj, może stać się chorobą jutro, jeśli temu nie zapobiegniemy. Kiedy wola 

zostanie zaangażowana, to nie jest to już niemoc a grzech. 

 Następnie, jeżeli ten i inne argumenty nie odniosą skutku, wtedy grzech przemawia bardziej 

otwarcie. Otóż mówi, że nie istnieje taka rzecz jak grzech, i że nie ma różnicy między dobrem, a 

złem. Jak wszystkie rzeczy przytrafiają się tak samo wszystkim, tak i są podobne. Dalej, grzech 

utrzymuje, że grzech jest dobry w oczach Bożych, bo inaczej Bóg by go osądził (Mal 2:17 UBG); 

jego (Boga) milczenie wskazuje na to, że jest On podobny do człowieka (Ps 50:21 UBG). Jednakże 

odpowiedz na to, szanowny czytelniku, grzechowi, że to wszystko pokonuje i obala samo siebie, i 

że dowodzi wyraźnie, że grzech jest niezmiernie grzeszny. Poza tym, gdyby nie było grzechu, ani 

żadnej różnicy między dobrem a złem to  w jakim celu zostały użyte te wszystkie różne słowa przez 

grzech, aby udowodnić, że nie ma różnicy? Powiedzenie, że to się dzieje tylko w wyobraźni a nie w 

rzeczywistości, jest równe zaprzeczeniu, że istnieją takie rzeczy jak rozsądek i sumienie, co 

przyznaje, że posiada każdy człowiek, i czego nie może zaprzeć się nikt bez najpierw zaparcia się 

Boga i samego siebie. Pomiędzy dobrem a złem istnieje większa różnica niż pomiędzy światłem a 

ciemnością, życiem a śmiercią, pokarmem a trucizną, i są to rzeczywiste różnice a nie tylko 

wymyślone przez naszą fantazję. Że wszystkie rzeczy przytrafiają się jednakowo wszystkim nie jest 

zawsze prawdą, istnieją przykłady temu przeczące. Mówienie, że wszystkie rzeczy są takie same, 

nie jest prawdą, lecz oczywistą sprzecznością. Także mówienie, że zło jest dobre w oczach Bożych i 

że Bóg jest podobny do grzesznego człowieka, jest zapieraniem się, że Bóg istnieje, gdyż jeśliby On 

nie był dobry i sprawiedliwy, to nie byłby Bogiem.  Wszystko powyższe świadczy, że człowiek jest 

żałosnym ignorantem, gdyż potop, który zalał stary świat, ogień który spadł z nieba na Sodomę; i 

sądy które Bóg stale dokonuje na ziemi, świadczą, że Bóg jest niezadowolony z, i wywiera pomstę 

na grzechu, tak jak dawanie nam deszczu z nieba i urodzajnych okresów jest świadectwem na to że 

Bóg jest dobry i czyni dobro.  Fakt, że jego słońce świeci, a jego deszcz pada, zarówno na 

niesprawiedliwych, jak i sprawiedliwych ma przekonać ludzi o Jego dobroci, która wzywa do 

pokuty, a również świadczy, że grzech jest zły.   

 Ale gdyby grzech nie był niezmiernie grzeszny, to po co miałby używać wszystkich tych 

trików i podstępów? Jeśli on i jego uczynki nie są złe, to dlaczego stara się unikać światłości? 

Dlaczego, niczym producent fałszywych pieniędzy, umieszcza pieczęć Króla Niebios na swoim 

nieszlachetnym metalu? Dlaczego Jakub nazwał się Ezawem i udawał swego brata, jeśli grzech nie 

jest odrażający? Dlaczego Gibeonici udawali, że przybyli z daleka, jeśli nie pragnęli być nieznani? 

Jeśli grzech nie jest fałszem i rabusiem, to dlaczego skrada się niewidoczny, wspina się po rynnie i 

unika drzwi? Dlaczego nigdy nie dotrzymuje swoich obietnic, ale łamie wszystkie jakie 

kiedykolwiek uczynił? Dzieje się tak dlatego, że jest grzesznym grzechem. 

  

 

 



 3.8 PODSUMOWANIE.   

 

 

 Tak więc, pokazałem czym jest grzech, i na czym polega jego grzeszność, oraz 

udowodniłem to przez wielu świadków, włączając w to sam grzech. Ale zanim przejdę do następnej 

rzeczy, to znaczy zastosowania niniejszej doktryny, podsumuję pokrótce zarzut wytoczony przeciw 

grzechowi. To o co grzech jest oskarżony  i co udowodniono mu, że jest winny to zdrada stanu 

wobec Boga. Grzech usiłuje ni mniej ni więcej jak tylko zdetronizować i pozbawić Boskości 

samego Boga. Grzech wyzuł z człowieczeństwa człowieka, uczynił go głupcem, bestią, diabłem i 

wystawił go na działanie gniewu Bożego i uczynił podległym wiecznemu potępieniu. Grzech 

sprawił, że człowiek zaparł się istnienia Boga lub przynajmniej sprawił, że człowiek uważał, że Bóg 

jest podobny do niego. Grzech skazał na śmierć Pana Życia i haniebnie ukrzyżował Go. Grzech 

zawsze przeciwstawia się Duchowi Świętemu. Grzech stale praktykuje plugawienie, zniesławianie, 

zwodzenie i gubienie ludzi. Jak zwyrodniałą, potworną i diabelską rzeczą jest grzech! 

 Jest niemożliwym, aby mówić gorzej o grzechu niż jest on w rzeczywistości, ani nawet tak 

źle, jak na to naprawdę zasługuje, gdyż jego grzeszność jest poza możliwością wysłowienia 

językiem ludzkim. Nie ma wystarczająco mocnych słów; potrzeba więcej i mocniejszych słów, aby 

wyrazić jego podłość. Gdybyśmy mieli powiedzieć, że grzech jest gorszy niż śmierć, diabeł i samo 

Piekło, to nie byłoby to złorzeczenie jemu, ale tylko powiedzenie prawdy o nim. Grzech jest 

kwintesencją zła; uczynił całe zło, które istnieje, a sam jest gorszy niż całe zło, które uczynił. Jest 

tak zły, że jest niemożliwym, aby uczynić go dobrym lub pięknym za pomocą wszelkich sztuk 

których by można użyć do tego celu. Jad można poprawić i uczynić lekarstwem, nawet jeśli nie jest 

pożywny. Jednakże grzech jest grzechem, i nie może być niczym innym; nie można zmienić jego 

natury nawet przez przebaczenie. Jest nie tylko szpetny ale i samą szpetotą, nie tylko plugawy, ale i 

samym plugastwem i nie tylko obrzydliwy, ale i samą obrzydliwością. W samym Piekle nie ma 

gorszej rzeczy niż grzech; nie ma on tam swojego towarzysza. Wszystko to i o wiele więcej można 

powiedzieć o, i przeciwko grzechowi. Teraz, podłożywszy podwaliny pod ten fundament, będę na 

nim budował i przejdę do zastosowania i użyteczności  tej doktryny grzeszności grzechu. 

  

  

 4. ZASTOSOWANIE I UŻYTECZNOŚĆ DOKTRYNY GRZECHU. 

  

  

 4.1 GRZECH JEST NAJGORSZYM ZŁEM; ZŁEM ZŁA, I TYLKO ZŁEM. 

  

  

 Nic nie jest tak złe jak grzech; i nic nie jest złe z wyjątkiem grzechu. Jak cierpienia tego 

doczesnego świata nie są godne porównania z chwałą, która ma się w nas objawić, tak i cierpienia 

tego życia, jak i w tym które ma nadejść nie są godne, aby porównać je jako złe ze złem grzechu. 

Żadne zło nie jest wstrętne dla Boga i szkodliwe dla człowieka z wyjątkiem zła grzechu. Grzech 

jest gorszy niż udręka, śmierć, diabeł i Piekło. Udręka nie jest tak dręcząca, śmierć nie jest tak 

zabójcza, diabeł nie jest tak diabelski, a Piekło tak piekielne jak grzech. To pomoże dopełnić zarzut 

skierowany przeciwko jego grzeszności, szczególnie w odniesieniu do tego, że jest sprzeczny z i 

przeciwny dobru człowieka. 

 Cztery rodzaje zła, które powyżej wymieniłem są naprawdę tak okropne, że każdy człowiek 

jest gotów powiedzieć: ,,Dobry Boże, wybaw nas od nich! Jednakże żadne z nich pojedynczo, czy 

też wszystkie razem nie są tak złe jak grzech. Dlatego nasze modlitwy powinny być bardziej 

nakierowane na prośbę o uwolnienie od grzechu, a jeśli Bóg nie będzie słuchał żadnej innej 

modlitwy, to jednak w odniesieniu do takiej, powinniśmy prosić: ,,Błagamy cię, abyś nas 

wysłuchał, dobry Panie!” 

 (1) Grzech jest gorszy niż jakakolwiek zła udręka. 

 Istnieją różnego rodzaju udręki i są nazywane złem lub nieszczęściem. ,,Czy w mieście 



zdarzy się nieszczęście, [jakiegokolwiek rodzaju] którego PAN by nie uczynił?” (Amos 3:6 UBG), 

mówi Pan. Widzimy więc, że Bóg przypisuje sobie autorstwo tego zła, ale nie grzechu, gdyż grzech 

jest bękartem zrodzonym i wychowanym przez kogoś innego. Zło plag i udręk jest sprowadzane 

przez Boga, chociaż zasłużono na nie poprzez grzeszenie. Żadna udręka czy też karanie nie wydaje 

się być radosne w danej chwili (Heb 12:11 UBG); i chociaż nie pragniemy ich to jednak możemy je 

znieść. Jeśli chodzi o grzech to jest wprost przeciwnie, ani się go nie pragnie ani się go nie znosi. 

Jakikolwiek grzech jest gorszy od jakiegokolwiek cierpienia, ba, jeden grzech jest gorszy od całego 

cierpienia jakie istnieje, i nawet najmniejszy grzech jest gorszy od największego cierpienia. 

 Cóż zatem? Czy grzech jest gorszy niż chłosta, spalenie, albo bycie przepiłowanym na pół? 

Tak, i to o wiele bardziej! Wynika to jasno z tego co powiada nasz Zbawiciel?: ,,Nie bójcie się tych, 

którzy zabijają ciało...Bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zatracić w piekielnym ogniu 

(Mt 10:28 UBG). To znaczy, że jest lepiej być zabitym niż potępionym. Możemy cierpieć z ręki 

człowieka, aby nie grzeszyć przeciwko Bogu. Można cierpieć a jednak nie grzeszyć, ale jest 

niemożliwe, aby grzeszyć i nie cierpieć. Ci którzy unikają cierpienia poprzez grzeszenie, wydają 

siebie przez te grzeszenie na jeszcze gorsze cierpienie. 

 Wydaje się to wystarczająco jasne. Jednakże ta prawda jest tak rzadko właściwie stosowana, 

dopóki się w nią nie uwierzy, a rzadko się w nią wierzy, dopóki nie zostanie w pełni udowodniona. 

Dlatego przedstawią w pełniejszy sposób, że grzech jest gorszy od cierpienia. Mówiąc ogólnie, te 

rzeczy tak się mają, dlatego że grzech jest cały zły, tylko zły i zawsze zły, jakim nie jest i nie może 

być żadne cierpienie. Apostoł Paweł powiedział, że w jego ciele nie mieszka dobro, nawet 

najmniejsze i że tak jest zawsze z nim (Rzym 7:17-18 UBG). O utrapieniach nie można powiedzieć 

że nie ma w nich dobra, albo że są zawsze obecne w nas. Istnieją okresy słonecznej pogody w zimie 

to znaczy jasne strony w cierpieniu na tym doczesnym świecie, tak że można powiedzieć: ,,Dobrze 

to dla mnie, że zostałem uciśniony” (Ps 119:71 UBG). ,,Dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od 

swej młodości” (Lam 3:27 UBG). Ale nigdy nie można powiedzieć: ,,Dobrze że grzeszę od swej 

młodości,” bo Pismo mówi coś przeciwnego do tego np. w Kaz 11:9 i 12:1. Wszystkie rzeczy mogą 

zostać skorygowane i działać dla naszego dobra, tak że możemy powiedzieć nie tylko, że Bóg który 

mnie udręczył był dobry, ale że i sama udręka współdziałała dla mojego dobra (2 Kor 4:17 UBG); 

jednakże nie możemy nigdy słusznie powiedzieć, że grzech uczynił nam dobro. Wielu może 

powiedzieć: ,,Perissem  nisi  perissem” (Zginąłbym, gdybym nie cierpiał), ale nikt nie może 

powiedzieć: ,,Perissem nisi peccassem” (Zginąłbym, gdybym nie zgrzeszył). Nie! To z powodu 

grzechu giniemy i stajemy się zgubieni. Wielu ludzi dziękowało Bogu za utrapienie, ale nikt nigdy 

nie dziękował Bogu za grzech. Niektórzy ludzie błędnie rozumieją znaczenie Rzym 6:17, myśląc, 

że apostoł Paweł rzekomo dziękował Bogu, za to że Rzymianie byli grzesznikami, co nie miało 

miejsca w żadnym wypadku! Paweł dziękuje w tym wersecie Bogu za to, że Rzymianie, którzy 

kiedyś byli grzesznikami, stali się posłuszni Ewangelii; właściwy sens tego wersetu jest 

następujący: ,,Ale chwała Bogu, że gdy byliście [w przeszłości] sługami grzechu usłuchaliście 

[teraz] z serca wzoru tej nauki, której się poddaliście.” Grzech, sam w sobie, nie jest dobry ani 

przed, ani po popełnieniu; nie jest dobry, gdy się go popełnia, ani dobry gdy się go popełniło.  Nie 

czyni nam dobra, ale tylko zło, przez wszystkie nasze dni. Jednakże inne rodzaje zła, których nie 

możemy wcześniej nazwać dobrymi, tak żebyśmy ich pragnęli, po ich wycierpieniu możemy 

nazwać dobrymi i dziękować Bogu za nie. Zilustruję tę prawdę w szczegółach. 

 1. Cierpienie może byś przedmiotem naszego wyboru, a grzech nie. 

 To, co jest złe i tylko złe nie może być obiektem naszej woli i wyboru;  jest to przeciwne 

naturze. Nawet gdyby ludzie nie nazywali zła dobrem, a dobra złem, to nigdy nie mogli by miłować 

zła ani nienawidzić dobra. Ani grzech nie może zostać wybrany, jako środek do dobrego celu; gdyż  

będąc zły i niczym innym jak tylko złem, czyni tylko zło i nic innego. Z utrapieniem rzeczy mają 

się inaczej; może ono być wybrane, dla dobrego celu, i być wybrane raczej niż grzech. Może być 

ono także wybrane choćby jego jedynym rezultatem byłoby uniknięcie zła. Mamy na to przykłady 

w Piśmie, na przykład trzej młodzieńcy, których dzielność ducha była taka, że choćby nie zostali 

wyratowani przez Boga, to nie chcieli zgrzeszyć przeciwko niemu (była to ich świadoma święta 

decyzja), nie było w ich przypadku wahania, rozmyślania, czy grania na zwłokę aby zyskać czas, 



aby zastanowić się czy powinni wybrać cierpienie czy grzech,  wszystko to było poza wszelką 

dyskusją; posiadali takie odważne i szlachetne dusze (Dan 3:17 UBG). Taką samą postawę 

odkrywamy w przypadku Daniela (Dan 6 UBG) i apostoła Pawła (Dz 20:24 UBG). Proszę 

zauważyć, że gdy apostoł Paweł mówi o swoich utrapieniach, to nazywa je lekkimi (2 Kor 4:17 

UBG), ale gdy powiada o grzechu, to mówi o nim jako o ciężarze, który go przygniótł i sprawił że 

apostoł zawołał: ,,Nędzny ja człowiek!” (Rzym 7:24 UBG); i że  apostoł wzdychał będąc obciążony 

grzechem (2 Kor 5:4 UBG). Z kolei, wybór uczyniony przez Mojżesza jest znany na cały świat, 

gdyż nie dokonał go, gdy był dzieckiem, ale gdy osiągnął 40 lat. Mojżesz preferował cierpienie, nie 

tylko przed grzeszeniem, ale i nad zaszczyty, bogactwa i rozkosze. Uważał najgorsze rzeczy 

Chrystusa, a mianowicie uciski, za lepsze niż najlepsze rzeczy które mógł zaoferować świat. 

 Jest jeszcze jeden przykład, który jest większy nad wszystkie pozostałe, a jest nim postawa 

naszego błogosławionego Zbawiciela. Złożono mu największą ofertę jaka była zaoferowana 

kiedykolwiek człowiekowi, ale chociaż był kuszony i cierpiał z powodu tej pokusy to jednak 

wzgardził nią i brzydził się popełnieniem grzechu. (Mt 4 UBG). Wycierpiał krzyż i wzgardził hańbą 

(Heb 12:1-4 UBG); wyszedł na spotkanie krzyża, hańby i cierpienia, a dodatkowo napotkał 

sprzeciw od grzeszników. Wszystko to wycierpiał, byleby tylko nie zgrzeszyć. Jest to opisane jako 

walka przeciwko grzechowi (Heb 12:4 UBG). Gdy apostoł Piotr powiedział Chrystusowi, aby miał 

litość nad sobą i odrzucił cierpienie to Pan  odpowiedział mu: ,,Idź precz ode mnie, szatanie!” (Mt 

16:24 BW). W ten sposób Pan nasz naucza nas, że lepiej jest cierpieć niż grzeszyć. 

 2. Powinniśmy radować się w czasie cierpienia. Nie tylko powinniśmy wybierać raczej 

cierpienie niż grzech, ale musimy to czynić z całą radością, musimy chlubić się w najwyższym 

stopniu z ucisku (z grzechem jest przeciwnie, jest on przyczyną hańby i smutku, a nie radości). 

,,Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie” (Jak 1:2 

UBG); nie tylko po prostu za radość, czy za małą radość, ale za największą radość; to jest rodzaj 

radości jaką mamy się cieszyć. Te próby, czy też uciski doświadczają naszą wiarę i wyrabiają w nas 

łaski (Rzym 5:3 UBG). Doświadczenie wiary ma miejsce w piecu utrapienia czy też cierpienia (Iz 

48:10; 1 Piot 1:6-7 UBG). Jeśli ktoś chlubi się swoim grzechem i szczyci się tym, to taka osoba 

chlubi się swoją hańbą  (Filip 3:19 UBG). Jeśli popadamy w grzech to jest to sprawa smutku i 

wstydu. Cierpienie powinno być preferowane nad grzech w takim samym stopniu jak radość nad 

smutkiem i chwała nad hańbą. 

 Możemy dodać, że sam Bóg znajduje upodobanie i radość w próbach pobożnych ludzi. 

Chociaż nie ma upodobania w zasmucaniu synów ludzkich, to jednak śmieje się z prób niewinnych 

(Hi 9:23 UBG); gdyż w tym sensie ten werset jesz rozumiany przez wielu. Bóg nie śmieje się z nich 

jak z niegodziwych szydząc i gardząc nimi, ale z radości. Jest to podobne do zachowania generała 

w czasie wojny, który wysyła na niebezpieczną misję grupę ludzi co do których  odwagi i 

umiejętności ma zaufanie. I chociaż wie, że niektórzy z nich zostaną ranni a być może nawet zabici, 

to jednak podoba mu się, że podejmują się tego trudnego zadania. W ten sposób Bóg śmieje się z 

prób niewinnych, gdyż wie, że są ludźmi, którzy mogą znieść próbę, jak to ujmuje znakomity 

objaśniacz księgi Hioba i dodaje o wiele więcej rzeczy na to wskazujących. 

 Bóg znajduje upodobanie w cierpieniach swego ludu, tak jak miał upodobanie w 

cierpieniach Chrystusa i jak sam Chrystus znajdował w nich upodobanie. Bóg chwalił się w twarz 

diabłu, że Hiob nadal mocno trzymał się swojej nieskazitelności, pomimo tego, że został udręczony 

przez diabła, który podburzył Boga przeciwko Hiobowi, aby go niszczył bez powodu (Hi 2:3 

UBG). Pewien oryginalny i elokwentny komentator Biblijny tak komentuje powyższy werset: ,,Z 

pewnością można nazwać Hioba bardziej niż szczęśliwym, ponieważ, jak mówi nam Dawid, 

błogosławiony jest człowiek któremu Bóg zakrywa grzech; a w przypadku Hioba Bóg sam raczy 

ogłaszać tylko Hioba cnoty. 

 Widzimy więc, że Bóg znajduje przyjemność w, i śmieje się z, prób swoich mistrzów i 

bohaterów. Pogański moralista Seneka ośmielił się powiedzieć, że gdyby miałby tu na ziemi być 

jakikolwiek spektakl wystarczająco szlachetny i godny zabawiania oczu Boga, to byłby nim widok 

dobrego człowieka szlachetnie zmagającego się ze złym losem czy też złą fortuną (jak go nazywa), 

nieszczęściami i cierpieniami. Ale gdy ludzie grzeszą to Bóg szydzi z nich. Pismo powiada, iż gdy 



synowie i córki Boże grzeszą to pobudza to Boga do gniewu i smutku; grzechy innych ludzi 

pobudzają Go do śmiania się z nich i nienawidzenia ich (Ps 2:4-5; Ps 37:13 UBG). Co jest lepsze? 

Cierpieć i podobać się Bogu, czy zgrzeszyć i zasmucić Go? Przejść to, co przez nasze cierpliwe 

znoszenie będzie radować Boga i da mu okazję do wywyższenia nas w swoim czasie, czy uczynić 

to co pobudzi Go do gniewu na nas, aż zostaniemy zniszczeni, tak że będzie śmiał się z naszego 

nieszczęścia? (Przys 1:26-27 UBG).      

 3. Wiele zachęt jest nam danych, aby cierpieć, ale żadna, by grzeszyć. 

 Ba, wręcz przeciwnie, w Piśmie przedstawiono wiele różnych rodzajów zniechęceń do 

grzechu. Całe Pismo zachęca, a nie zniechęca do cierpienia, ale całe zniechęca i w ogóle nie 

zachęca do grzeszenia. Na przykład, gdy cierpimy dla Boga, to Bóg cierpi z nami; ale gdy 

grzeszymy, to Bóg cierpi przez nas. Czytamy w Piśmie, że we wszystkich ich (to znaczy Jego ludu) 

utrapieniach Bóg był utrapiony; Bóg współczuł im (Iz 63:9; Heb 4:15 UBG). Ale kiedy Bóg mówi 

do grzechu to powiada: ,,Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz?” (Dz 9:4 UBG); grzech Saula 

prześladował Pana Jezusa Chrystusa. Bóg narzeka na nieprawości swojego ludu, że są jak ciężar, 

jak gdyby Izrael uczynił wóz z Boga i załadował go grzechami jak snopami (Am 2 UBG). 

 Kiedy cierpimy dla Boga, to On obiecuje pomóc nam i wspierać nas swoją radą i 

pocieszeniem, swoją pomocą i wsparciem; ale gdy grzeszymy, Bóg nas opuszcza i wycofuje swoją 

obecność i pocieszenie. Jeśli Jakub będzie szedł przez ogień czy wodę Bóg obiecuje być z nim (Iz 

43:1-2 UBG). Z drugiej strony Bóg mówi, że jeśli Go opuścimy to i On opuści nas (2 Kron 15:2 

UBG). Grzech jest porzuceniem Boga i powoduje, że Bóg porzuca nas. Teraz, co jest lepsze, 

posiadać Boga po naszej stronie, czy żeby był przeciwko nam? Jeśli Bóg jest z nami, to nie ma 

znaczenia, kto jest przeciwko nam (Rzym 8:31 UBG); ale jeśli Bóg jest przeciwko nam i odejdzie 

od nas, wtedy wszystko jest Ikabod (1 Sam 4:21-22: Hi 34:29 UBG). Co więcej nasze cierpienia dla 

Boga są dowodami i znakami Jego miłości, że jesteśmy Jego dziećmi i umiłowanymi (Heb 12:6-8 

UBG); podczas gdy nasze grzeszenie jest dowodem, na to, że nie narodziliśmy się z Boga (1 Jan 

5:18-19 UBG), ale że jesteśmy dziećmi gniewu i dziedzicami diabła i Piekła. Tak więc zachęty do 

cierpienia i zniechęcenia do grzeszenia, ogłaszają, że grzech jest najgorszym ze wszelkiego rodzaju 

zła.   

 4. Cierpienie nawet za grzech, ma uleczyć nas z, i zabić grzech w nas. Z pewnością 

lekarstwo jest lepsze niż choroba. Gdyż grzech zabija nas duchowo i wzmacnia się w nas. Ci, 

którzy dodają grzech do grzechu, karmią go i odżywiają, wlewając weń nowe życie i siłę. Dodają 

oliwy do ognia, które cierpienia mają stłumić i zgasić. 

 Udręka jest lepsza niż zbłądzenie: ,,Zanim doznałem utrapienia błądziłem….Dobrze to dla 

mnie, że zostałem uciśniony” (Ps 119:67,71 UBG). Owocem utrapienia jest usunięcie grzechu (Iz 

27:9 UBG); ma ono spowodować, abyśmy mogli uczestniczyć w Bożej świętości (Heb 12:10 

UBG), co jest końcem największych obietnic (2 Piot 1:4; 2 Kor 7:1 UBG). Widzimy zatem, że Bóg 

ma ten sam cel w sprowadzaniu na nas zła, jak i w składaniu dobrych obietnic i spełnianiu ich w 

odniesieniu do nas. Czy to nie jest lepsze niż grzech? Czy kiedykolwiek grzech uczynił nam taką 

uprzejmość? Nie, bo jego miłosierdzie to okrucieństwo, jego uprzejmość jest raniąca, a życzliwość 

zabójcza. Grzech nigdy nie uczynił ani nie miał zamiaru uczynić nam żadnego dobra,  chyba, że 

ludzie byliby tak szaleni, że uważaliby, iż dobrze jest być skalanym, zhańbionym i potępionym! 

 5. Cierpienia dążą do doskonalenia nas, natomiast grzech czyni nas coraz bardziej 

niedoskonałymi. Drugi Adam został udoskonalony przez cierpienie (Heb 2:10 UBG), natomiast 

pierwszy Adam stał się niedoskonały przez grzech. I tak jak się stało z nimi dzieje się z ich 

potomstwem. Grzesznik jest słaby, bez duchowej siły (Rzym 5:6 UBG), bez Boga, bez Chrystusa i 

bez nadziei (Ef 2:12 UBG). Ale cierpiący wierzący po krótkim czasie zostanie udoskonalony przez 

tego samego Boga wszelkiej łaski, który powołał go do wiecznej chwały przez Chrystusa Jezusa (1 

Piot 5:10 UBG). Im większym grzesznikiem jest grzesznik, tym bardziej staje się niedoskonały i 

bardziej nadaje się do Piekła. 

 6. Nasze cierpienie dla Boga przysparza chwały Bogu, natomiast nasz grzech przynosi mu 

hańbę. Cierpienie wzywa nas, abyśmy dziękowali Bogu i chwalili go za nie (1 Piot 4:14,16 UBG). 

Dzięki temu wierzący są szczęśliwi jako Boży męczennicy (1 Piot 4:14 UBG); ale poprzez 



grzeszenie, grzesznicy stają się nieszczęśliwi jako męczennicy diabła (1 Piot 4:15 UBG). Co jest 

lepsze, cierpienie dla Boga, czy dla diabła? Bycie cierpiącym wierzącym czy jako grzesznik? 

 7.  Cierpienie dla Boga, Chrystusa i sprawiedliwości przydaje nam chwały, natomiast nasze 

grzeszenie przydaje nam mąk (Mt 5:10-12; 2 Kor 4:17 UBG). Niewielkie cierpienia wypracowują 

w nas ogromną wagę chwały, natomiast grzech ogromną wagę gniewu i męki (Rzym 2.5 UBG). 

Grzech gromadzi stos za stosem i ciężar za ciężarem tworząc skarbiec gniewu. 

 Co jest większym złem- przemawiam jako do mądrych, osądźcie co mówię- lekkie 

utrapienie, czy ciężki grzech? Co jest lepsze, skarby chwały czy skarby gniewu; cierpienie, czy 

grzeszenie? 

 Dotychczas udowadniałem, że grzech jest gorszy niż cierpienie. Jednakże ktoś może 

powiedzieć, że jeśli nie cierpimy na śmierć, to nie jest to wielkie cierpienie; skóra za skórę, 

wszystko co człowiek ma odda za swoje życie. Jednakże nawet jeśli śmierć jest okropną rzeczą, to 

jednak gorszą od niej jest grzeszenie, jak to teraz udowodnię. 

 (2) Grzech jest gorszy niż śmierć. 

 Mamy, w Anglii, takie powiedzenie: ,,Wybierz mniejsze z dwóch rodzajów zła.” Zostanie 

zabitym jest tańszym i łatwiejszym rozwiązaniem, a zatem mniejszym złem niż grzeszenie. Boża 

dobroć jest lepsza niż życie, to znaczy, że lepiej będzie dla nas rozstać się z życiem, aniżeli z 

dobrocią Bożą. Idąc dalej tę drogą rozumowania można powiedzieć, że grzech jest gorszy niż 

śmierć; i że lepiej by było dla nas doznać tej drugiej rzeczy, aniżeli popełnić tę pierwszą; lepiej 

poddać się śmierci, niż popełnić grzech, jak to zasugerowałem wcześniej z Mt 10:28 UBG. 

 Teraz porównajmy te dwie rzeczy. Grzech jest bardziej zjadliwy niż śmierć. Oddzielenie 

duszy od ciała, ten rozpad struktury natury i zjednoczenia duszy z ciałem jest uważany za wielkie 

zło, jak to widać wyraźnie z wielkiej niechęci człowieka, aby umrzeć. Człowiek wolałby raczej żyć 

w chorobie, bólu i być często narażony na śmierć, aniżeli faktycznie umrzeć. I jest to zło nie tylko 

w ludzkim pojmowaniu, ale i jest takim dla ludzkiej natury, gdyż jest nazywane jej wrogiem (1 Kor 

15:26 UBG). Prawdą jest, że śmierć jest przyjacielem jeśli chodzi o łaskę, jednakże równie prawdą 

jest to, że śmierć jest wrogiem natury. Śmierć jest złem i wrogiem człowieka na cztery sposoby, 

jednakże grzech okazuje się być większym złem dla człowieka niż śmierć, gdy się zbada te 

wszystkie sposoby.    

 1. Śmierć rozdziela. Rozdziela najbliższe i najdroższe sobie istoty, które Bóg połączył, takie 

jak męża i żonę czy też duszę i ciało. Oddziela nas od majątków i rytu religijnego jak to 

powiedziałem wcześniej. Tak więc śmierć jest wielkim złem i nieprzyjacielem. Co jest prawdą. 

Jednakże grzech jest gorszy, gdyż to on sprowadził śmierć i wszystkie rodzaje zła, które się z nią 

wiążą. Grzech oddziela człowieka, podczas gdy jeszcze żyje od Boga, który jest światłem i 

żywotem naszego życia. Śmierć nie oddziela od miłości Bożej, co czyni grzech (Rzym 8:38-39; Iz 

59:2 UBG). 

 2.  Śmierć jest przerażająca. Jest Królem Strachów (Hi 18:14 UBG). Jest bardzo ponura, 

cierpka i nieprzyjemna dla zmysłów. Jest upiorna i zastraszająca, ponieważ ludzie nie tylko są 

niechętni, ale i obawiają się umrzeć. Jednakże całe przerażenie, które tkwi w śmierci jest tam 

umieszczane przez grzech, który jest żądłem śmierci (1 Kor 15:56 UBG), bez którego chociaż 

śmierć zabija, to jednak nie może przekląć ani zranić duchowo żadnego człowieka. Tak więc grzech 

jest bardziej przerażający niż śmierć, bo bez grzechu albo nie byłoby żadnej śmierci, albo na pewno 

nie byłoby przerażenia w samej śmierci. Gdy żądło zostaje usunięte przez śmierć Chrystusa, to nie 

ma więcej niebezpieczeństwa, ani przyczyny do strachu (Heb 2:14-15 UBG). Kiedy apostoł Paweł 

patrzył na Księcia Pokoju, to nie bał się Króla Strachów i rzucał mu wyzwanie oraz ganił go (1 Kor 

15:55 UBG). 

 3.  Śmierć zabija, ale grzech zabija o wiele bardziej. Śmierć pozbawia nas naturalnego i 

doczesnego życia, podczas gdy grzech duchowego i wiecznego. Śmierć zabija tylko ciało, podczas 

gdy grzech zabija duszę i sprowadza na nią gorszą śmierć niż pierwszą czyli tak zwaną drugą 

śmierć. Ludzie mogą nas zabić, ale tylko Bóg może nas zniszczyć, to znaczy potępić, a nigdy tego 

nie czyni, z wyjątkiem gdy ludzie trwają w grzechu. Tak więc grzech bardziej zabija niż sama 

śmierć. 



 4.  Śmierć powoduje zepsucie. Doprowadza ciało do zepsucia i sprawia, że staje się ono tak 

odrażające, że mówimy o naszych najdroższych krewnych, tak jak Abraham powiedział o swojej 

żonie Sarze, gdy zmarła: ,,...abym, pogrzebał moją zmarłą sprzed mojego oblicza” (Rdz 23:4 UBG). 

Śmierć zmusza każdego człowieka do powiedzenia robactwu: ,,Moja matko”, a do zepsucie i 

zgnilizny: ,,jesteś moim ojcem” (Hi 17:14 UBG). Jednakże grzech powoduje w nas  większe 

zepsucie niż śmierć, bo kto umarł bez grzechu ten nie ujrzał jego zepsucia, a tylko cielesne. 

Zepsucie pochodzące od grzechu kala nas i sprawia, że cuchniemy w nozdrzach Bożych i człowieka 

(Rdz 34:30 UBG). Nasz stary człowiek i jego pożądliwości są zepsute i powodują nasze zepsucie 

(Ef 4:22 UBG). Powodują zepsucie naszej duszy, a to co powoduje zepsucie naszej duszy, która jest 

najważniejszą częścią człowieka, jest o wiele gorsze od tego, co powoduje zepsucie naszego ciała. 

Należy dodać w tym miejscu, że grzech powoduje także zepsucie ciała, gdy ono jeszcze żyje, na 

przykład pijaństwo i nieczystość oprócz powodowania zepsucia duszy powodują zepsucie także i 

ciała. Tak więc grzech jest także w tym przypadku gorszy niż śmierć. 

 Nasz Zbawiciel powiedział Żydom, że ich wielkim nieszczęściem nie było to, że umrą, ale 

to że umrą w swoich grzechach (Jan 8:21 UBG). W ten sposób dał im do zrozumienia, że grzech 

jest gorszy niż śmierć, i iż był tym co czyniło śmierć takim nieszczęściem. Lepiej umrzeć w 

szpitalu, czy nawet w rowie, niż w grzechu. Lepiej umrzeć w jakikolwiek sposób, aniżeli grzeszyć a 

potem umrzeć w grzechu. Dla tej przyczyny jeden z ojców Kościoła odpowiedział cesarzowej 

Eudodii, gdy mu groziła, że nie bał się niczego poza grzechem. Także pewna królowa powiedziała 

iście po królewsku, gdy rzekła, że wolałaby usłyszeć że jej dzieci umarły, aniżeli miałyby w czymś 

zgrzeszyć. Ci, których świat nie był godny, będąc zbyt dobrymi, aby żyć długo, wybrali raczej 

śmierć, aniżeli grzech (Heb 11 UBG). 

 (3) Grzech jest gorszy niż diabeł. 

 Diabeł jest rzeczywiście strasznym wrogiem złym i zazdrosnym, nienawidzącym ludzkości. 

Jednakże zdaje sobie sprawę z tego, że bez pomocy grzechu nie może ani zranić ani doprowadzić 

do potępienia człowieka. Grzech może uczynić to (bez udziału diabła), co diabeł nie może uczynić 

bez pomocy grzechu, to znaczy doprowadzić człowieka do zguby. Bóg i diabeł nie są tak sobie 

przeciwni (jeśli można tak się wyrazić), jak Bóg i grzech; gdyż diabłu pozostało coś z Boga to 

znaczy istota anielska. Natomiast grzech nigdy nie był, ani nie jest z Boga; Bóg nie jest jego 

autorem, ani nie kusi do niego (Jak 1:13 UBG). Grzech uczynił diabła tym kim on teraz jest. Gdyż 

diabeł nie został stworzony jako diabeł przez Boga. Diabeł szuka sposobu jakby pożreć człowieka, 

a nie może tego zrobić bez pomocy grzechu oraz co jest bardzo ważne nie może zmusić żadnego 

człowieka do grzeszenia. 

 1. Chociaż diabeł kusi człowieka, to jednak tym który grzeszy jest człowiek. Same pokusy 

szatana, by grzeszyć nie są grzechami, ani nie są drogą prowadzącą do piekła ale same pokusy 

grzechu są grzechami i drogą prowadzącą do dalszych grzechów, a więc i do Piekła. Własne 

pożądliwości człowieka są większymi i gorszymi kusicielami niż diabeł. Pismo powiada, jak gdyby, 

że człowiek nie jest skutecznie kuszony dopóki jego własne pożądliwości tego nie uczynią (Jak 

1:14 UBG). Gdyby jakiś człowiek był kuszony przez diabła przez 40 dni, a mimo to pozostał bez 

grzechu tak, jak wytrwał Chrystus; albo gdyby był kuszony przez całe swoje życie i nie ustąpił, 

ponieważ łaska Boża była dla niego wystarczająca, to mógłby jak apostoł Paweł chlubić się swoimi 

słabościami i tryumfować nad wysłannikiem szatana (2 Kor 12 UBG). Diabeł poddaje się na jakiś 

czas; ale grzeszne namiętności rzadko to robią, gdyż nawiedzają ludzi bardziej niż sam diabeł. Wąż 

mnie oszukał i zjadłem, nie było wymówką. Dlatego, diabeł był złośliwy wobec mnie i udało mu 

się doprowadzić mnie do grzechu- też nie będzie usprawiedliwieniem. To człowiek jest tym, który 

grzeszy, a grzech jest tym który powoduje potępienie, diabeł nie może wymusić tego na nich.  

 2.  Grzech jest gorszy niż diabeł jako kusiciel i jako oprawca. Diabeł jest wystarczająco 

okrutnym i ryczącym lwem. Wiele razy bierze niektórych ludzi w swoje szpony i obchodzi się z 

nimi w sposób najbardziej bezlitosny (w Piekle będzie dręczył potępionych ludzi znacznie więcej). 

Ale przez cały ten czas diabeł znajduje się poza duchem człowieka; natomiast grzech jest tam, 

chwyta ducha ludzkiego w swoje szpony i dręczy go. Przykro jest być kuszonym do grzechu, ale 

prawdziwą udręką jest bycie grzesznikiem. Bóg czyni dla nas więcej, to znaczy dla naszego pokoju 



i orzeźwienia, gdy przebacza nam nasze grzechy aniżeli gdyby wypędził z nas tak wiele demonów 

jak wiele wypędził z Marii Magdaleny czy opętanego przez Legion (Mar 5:9 UBG). W piekle 

gryzący robak winnego i wypominającego grzechy sumienia będzie dręczył człowieka bardziej niż 

będą to czynić demony. Byłoby ulgą dla człowieka w Piekle, gdyby tylko mógł mieć pokój w 

swoim sumieniu, albo gdyby mógł powiedzieć, że znalazł się tam nie ze swojej winy, i że sam nie 

spowodował swego zatracenia.  

 (4) Grzech jest gorszy niż Piekło. 

 Piekło jest tylko karą, a grzech przestępstwem.  Grzech jest bardziej zły niż kara, którą 

jest Piekło. Sama wielkość tej kary dowodzi wielkości przestępstwa i grzeszności grzechu. To, że 

Bóg jest w ten sposób wywyższony na pewnych ludziach jest jasnym i pełnym dowodem na to, 

jakim złem jest grzeszenie przeciwko i znieważanie Boga. Piekło samo w sobie, nie zadaje tyle 

cierpienia co sam grzech. Rzeczywiście, Piekło jest ponurym miejscem grozy, męki i krańcem 

cierpienia, jednakże nigdy nie istniało, dopóki nie pojawił się grzech. Ani też nie mogłoby mieć 

takich nazw i mąk jakie teraz posiada, gdyby nie było w nim grzechu. Powiada się, że Anzelm 

mówił, że gdyby dano mu do wyboru grzech i Piekło, tak że musiałby przejść przez jedno z nich, to 

wybrałby raczej pójście przez Piekło. Grzech jest najgorszym Piekłem i gorszy niż Piekło. Jest tym 

co sprawia, że grzesznicy wołają z powodu niemożności przebywania przy trawiącym ogniu i 

wiecznych płomieniach, które nie są postrachem dla sprawiedliwych i prawych dusz (Iz 33:14-15 

UBG). To grzech sprawia, że Piekło jest Piekłem. Bóg nigdy się nie gniewał dopóki tego nie 

spowodował grzech; gniew Boży nie rozpala się inaczej jak tylko poprzez grzech. Jak grzech czyni 

Piekło Piekłem, tak im więcej jest grzechu tym więcej jest Piekła, dlatego Tyr i Sydon cierpią 

bardziej niż Sodoma i Gomora. Nawet, gdyby nie było takiego Piekła jakie istnieje, ale było tylko 

takie jakie odczuwali wewnątrz siebie Kain i Judasz, to i tak byłoby wielkie. Powiedzieli by nam, 

że wystarczającym potępieniem jest bycie grzesznikiem i odczuwanie okropieństwa obarczonego 

winą i oskarżającego sumienia. 

 (5) Grzech jest najgorszym ze wszystkich rodzajów zła pod każdym względem. Pokażę to 

jeszcze dobitniej: 

 1. W grzechu istnieje więcej zła niż dobra w całym stworzeniu. To znaczy grzech wyrządza 

nam więcej zła, niż całe stworzenie czyni nam dobra. Gdy jesteśmy chorzy czy zranieni to wiele ze 

stworzonych przez Boga rzeczy o charakterze leczniczym może pomóc nam wyzdrowieć i 

wyleczyć nas. Jednakże nie istnieje żadne lekarstwo na to zło zwane grzechem w całym stworzeniu. 

Grzech był zbyt potężny dla tego dobra w którym zostaliśmy stworzeni, i całe stworzone dobro od 

naszego upadku nie było wstanie nas z niego wydobyć. Nie! To tylko przez Boga możemy 

otrzymać przebaczenie lub oczyszczenie. Wszyscy aniołowie w Niebie nie mogli ani spłacić 

naszego długu za nas, ani oczyścić nam naszych serc. Sam Bóg odnawia nas, gdyż zwykła reparacja 

nas nie przyniosła by skutku. Dlatego uzdrowienie człowieka nazywa się w Piśmie stworzeniem na 

nowo, a człowiek stworzony na nowo opisany jest jako stworzony w sprawiedliwości i prawdziwej 

świętości (Ef 4:24. Modlitwą Dawida w Psalmie 51 było: ,,Stwórz we mnie serce czyste, o Boże.” 

UBG). Grzech jest złem wykraczającym poza umiejętności i moc całego stworzenia, aby mogło 

uleczyć i oczyścić człowieka z grzechu. 

  2. Nie ma innego rodzaju zła, z którego należy pokutować z wyjątkiem grzechu. Bóg 

pozwala nam wzdychać i jęczeć oraz płakać i lamentować z powodu innych rodzajów zła; jednakże 

z tego rodzaju czyli z grzechu każe nam i wzywa nas do pokutowania. Jest ono surową rzeczą pełną 

nagany i pohańbienia dla człowieka; chociaż jest łaską. Jak wielkie jest to zło z powodu którego, 

człowiek musi wołać: ,,Zgrzeszyłem”, i doprowadzić go do wyznania jego i pokutowania za i z 

powodu niego, za co z powodu niego inne rodzaje zła są zadawane człowiekowi! 

 3. Największymi karami są te, które zwiększają grzechy ludzi. Gorszą rzeczą jest, gdy Bóg 

pozostawia człowieka sobie samemu i rezygnuje z niego, aniżeli gdyby miał go wysłać natychmiast 

do Piekła. Gdy Bóg opuści człowieka, to ten żyje na tym doczesnym świecie tylko jako 

przeznaczony do wypełnienia miary swoich grzechów po brzegi, a potem, aby doświadczyć więcej 

Piekła. Tacy ludzie bogacą się w gniew Boży, gromadząc sobie go na dzień sądu. Jak największym 

pocieszeniem jest posiadanie pewności miłości Bożej i bycie zapieczętowanym, na dzień 



odkupienia, tak najsmutniejszym sądem jest bycie wydanym (jak to napisano trzy razy w Rzym 1 

UBG) na pastwę swoich pożądliwości, zatwardzenia serca, przypalonego sumienia i potępionego 

umysłu.  W takim przypadku Bóg powie takim ludziom: ,,...kto plugawy, niech się nadal plugawi” 

(Obj 22:11 UBG) oraz ,,Znieczul serce tego ludu...aby nie widział swoimi oczyma, nie słyszał 

swoimi uszyma i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał! (Iz 6:9-10 

BW). Ten ostatni werset jest przerażający ponieważ jest cytowany sześciokrotnie w Nowym 

Testamencie. 

 4. Bóg nienawidzi człowieka za grzech. Bóg nienawidzi nie tylko grzech (Przys 6:19 UBG), 

ale i grzeszników za ich grzechy. W psalmie 5:5 jest napisane, że Bóg nienawidzi wszystkich 

czyniących nieprawość. 

 Nienawiść jest znana nie przez sądy, ani nie przez zło cierpienia, ale przez zło grzechu, który 

jest przed nami (Kaz 9:1-2 UBG). To z powodu grzechu miłosierny Bóg mówi: ,,Ten lud bowiem 

nie ma żadnego rozumu; dlatego ten, który go uczynił, nie zlituje się nad nim” (Iz 27:11 UBG). I 

Jak to wyraził pewien uczony: ,,Najwyższe co może być powiedziane o jadzie grzechu, jest to, że w 

pewnym sensie, mówiąc na sposób ludzki, włożył nienawiść w samego Boga; sprawił, że Pan 

znienawidził i zniszczył dzieło swoich rąk. Bóg jest miłością, a więc sąd jest obcą mu rzeczą; 

jednakże grzech sprawia, że przestaje miłować pewnych ludzi, a zaczyna mieć upodobanie na 

końcu w ich zniszczeniu. Chociaż Bóg nie ma upodobania w śmierci grzesznika, który pokutuje, to 

jednak ma je w przypadku tego, kto tego nie czyni.” 

 5. Chrystus jest najlepszym i największym Zbawicielem, a Jego zbawienie jest największym 

i najlepszym zbawieniem. A to dowodzi, że grzech jest najgorszym i największym ze wszystkich 

rodzajów zła. Pan Jezus Chrystus przyszedł zbawić grzeszników nie z małych rodzajów zła takich 

jak choroba, utrapienie czy prześladowanie, ale z grzechu, największego ze wszystkich rodzajów 

zła (Mt 1:21; 1 Tym 1:15 UBG). Bycie wybawionym od Egiptu było w dawnych czasach uważane 

za wielką rzecz; ale bycie wybawionym z kraju północnego miało być uważane za większe 

wybawienie (Jer 23:8 UBG). Jednakże wybawienie od grzechu jest największym wybawieniem czy 

też zbawieniem ze wszystkich, a stąd wynika, że grzech jest najgorszym i największym ze 

wszystkich rodzajów zła. 

 W ten sposób udowodniłem, że grzech jest najgorszym złem, złem ponad wszelkie zło, z 

którym nic nie może być porównane pod względem zła. Teraz zastosuję to szczegółowo, i 

przedstawię, co powinniśmy wywnioskować z grzeszności grzechu występującej przeciwko Bogu, a 

także przeciwko człowiekowi. 

 4.2 WNIOSKI Z GRZESZNOŚCI GRZECHU PRZECIWKO BOGU. 

  

  

 (1) Cierpliwość i wyrozumiałość Boga wobec grzeszników jest cudowna. 

 Jeśli grzech jest tak niezmiernie grzeszny, to znaczy, tak przeciwny i nie podobający się 

Bogu, to z pewnością Boża cierpliwość jest niezmiernie wielka, Jego dobroć niezmiernie obfita, a 

jego wyrozumiałość niezmiernie cudowna, a nawet wywołująca zdumienie! Żeby Bóg usilnie prosił 

grzeszników, swoich wrogów, aby się z Nim pojednali (2 Kor 5:20 UBG), żeby Bóg stał u drzwi 

grzesznika i pukał (Obj 3:20 UBG), czy żeby Bóg czekał na grzeszników, aby im okazać 

miłosierdzie (Iz 30:18 UBG) nie jest postępowaniem na sposób ludzki, ale Boży. Zaprawdę są to 

cechy charakterystyczne Boga łaski, które będą podziwiane na zawsze! Było to zadziwiającym, że 

na początku Bóg miał myśli o dobru, a nie o złu, pokoju a nie o gniewie, i nawiedził człowieka w 

czasie chłodu dnia. Jednakże, kiedy przekazał i prosił nas byśmy przyjęli miłość Jego serca przez 

swego Syna (Rzym 5:8 UBG), która to została odrzucona, a pomimo tego dalej ofiaruje, wzywa i 

czeka na jej przyjęcie, to jest to cudem nad cudami. Cóż mamy powiedzieć? Ten Bóg jest Bogiem 

łaski i cierpliwości (Rzym 15:5 UBG) i jest bogaty w nie obie (Rzym 2:4; 2 Piot 3:1-9; 1 Tym 1:13-

16 UBG). Jest taki jakie jest Jego Imię (Wyj 34:16 Li 14:18 Ps 86:15 UBG), i jaki był wczoraj taki 

jest dzisiaj. Wszyscy jesteśmy żywymi pomnikami i przykładami Jego dobroci i cierpliwości. 

Miłosierdzie Pańskie powoduje że nie zostaliśmy wszyscy całkowicie i zupełnie pochłonięci, i to 

przez Piekło (Lam 3:22 UBG). Grzech jest tak grzeszny, przeciwny i tak bardzo niepodobający się 



Bogu, i uczynił człowieka tak wielkim wrogiem Boga, że jest to cudem, że gdy Bóg dopadł swoich 

wrogów to pozwolił odejść im bezpiecznie. Bóg, którego oczy są zbyt czyste, aby mogły spoglądać 

na nieprawość, patrzy na grzech ludzi. Widok Jego oczu tak wpływa na Jego serce, że je zasmuca. 

Ponadto widok ten kusi i prowokuje Go do gniewu, złości i nienawiści. A jednak Bóg powstrzymuje 

swój gniew, który jest jak węgle płonące w Jego łonie; i nie chce ulżyć sobie poprzez pozbycie się 

tego ciężaru i pomszczenie się na swoich przeciwnikach, ale zabiega o, i czeka na, nawrócenie 

grzeszników. Taka jest moc Jego cierpliwości, nieskończoność Jego miłosierdzia i współczucia oraz 

bogactwo Jego niezbadanej łaski! Bóg widzi grzech i nie jest ignorantem. Jest świadomy grzechu i 

obchodzi Go on; gdyż smuci Go on i drażni. Bóg jest wstanie pomścić się, kiedy tylko zechce; 

jednak powstrzymuje się przed tym i czeka cierpliwie. Dziwmy się temu! I rozważmy dalej:  

 1. Wielką ilość grzeszników na świecie. Gdyby był tylko jeden lub dwaj grzesznicy na 

świecie to można by wybaczyć światu i ich pominąć. Ale to cały świat tkwi w niegodziwości (1 Jan 

5:19 UBG). Nie ma sprawiedliwego ani jednego.  Gdyby było 10 sprawiedliwych, to Bóg 

oszczędziłby Sodomę, chociaż żyło tam, być może, nawet 10 000 grzeszników. Jednakże na całym 

świecie nie ma ani jednego człowieka, który jest bez grzechu. Wszyscy zgrzeszyli, Żydzi  i poganie, 

szlachetnie urodzeni i pospólstwo. Dlatego jaką wielką Bóg okazuje łaskę i cierpliwość światu! 

 2.  Wielką ilość grzechów popełnioną przez każdego grzesznika. Grzechów jest o wiele 

więcej niż grzeszników. Gdyby wszyscy lidzie zgrzeszyli tylko raz to łagodziłoby całą sprawę- 

jednakże grzech to znaczy jego popełniana ilość rośnie wraz z wiekiem ludzi. Ani jedna dobra myśl 

nie znajduje się w sercu człowieka (Rdz 6:5 UBG). Ba, grzech rośnie szybciej niż człowiek, który 

staje się starym w grzeszeniu podczas gdy jest jeszcze młody w latach. Ludzie dodają nieprawość 

do nieprawości i przyciągają grzechy jakby powrozami i sznurami, popełniając je chciwie obiema 

rękami, jak gdyby nie mogli się wystarczająco nagrzeszyć. Wyzywają Boga, aby ich osądził. Piją 

niegodziwość jak wodę, jak gdyby było to ich żywiołem, pokarmem i rozkoszą. A jednak, jak 

cudownie cierpliwy i wielkoduszny jest Bóg! 

 3. Długość czasu. Ta wielka ilość grzeszników popełniła tę wielką ilość grzechów od 

upadku Adama, aż do teraz, z pokolenia w pokolenie. Gdyby cały świat zgrzeszył i popełnił 

wszelkiego rodzaju grzechy, ale tylko przez godzinę, czy jeden dzień, to nie byłoby to tak 

prowokujące. Ale jak długość okresu czasu pogarsza nieszczęście tak czyni i grzech. Bóg okazywał 

cierpliwość przez 120 lat staremu światu (Rdz 6:3 UBG), a Izraelowi 40 lat (Heb 3:17 UBG). Po 

odejściu Chrystusa do Nieba, sam Bóg nawiedzał przez 3 lata naród Izraelski – drzewo figowe, 

szukając na nim owocu zanim je ściął czy też wydał rozkaz by tak uczyniono (Łk 13:6-7 UBG). 

Bóg tak naprawdę czekał o wiele dłużej we wszystkich powyższych wypadkach, ale podane lata 

były życiem jakby na pożyczonym czasie, takim jaki właściciele nieruchomości udzielają 

najemcom po wyznaczonym dniu wyprowadzenia się, zanim nie wyślą w końcu komornika. Kiedy 

byliśmy młodzi byliśmy wystarczająco starzy w grzeszeniu, aby zostać potępionymi; jednakże Bóg 

darował nam dodatkowy czas na pokutowanie i nie wyciął nas z ziemi jak drzewa, które nie rodząc 

owoców na próżno zajmują miejsce w Bożym ogrodzie. Taka jest Jego cierpliwość! 

 4. Grzechy wołają przeciwko nam o pomstę do Boga. Co więcej, diabeł z pewnością stale 

oskarża nas przed Bożym trybunałem. Wołanie grzechu Kaina doszło do uszu Boga (Rdz 4:10 

UBG). Także krzyk grzechu Sodomy był wielki (Rdz 18:20-21; 19:13 UBG). Wstrzymywanie 

zapłaty robotników woła do uszu Pana Zastępów (Jak 5:4 UBG), ba, wszelki ucisk woła do Boga 

(Hab 1:2,12-17 UBG). Jednakże Bóg jakby nie chciał nas osądzać lub wierzyć doniesieniom 

przeciwko nam, sam schodzi na dół, aby zobaczyć, czy te rzeczy się tak naprawdę mają, i  

powoduje, że Abraham i jego przyjaciele zaczynają wstawiać się, poprzez to, że mówi im co 

zamierza uczynić (Am 3:7 UBG). Taka jest dobroć Boga! 

 5.  Wiele obciążających okoliczności towarzyszy grzechom popełnianym przez ludzi. Co, 

dodatkowo do wielkości własnej natury grzechu, bardzo prowokuje Boga. Grzechy ludzi są nie 

tylko liczne i wielkie, ale są również pogarszane przez wiele okoliczności. Ludzie zwiększają i 

potęgują swoje grzechy przez nie pokutowanie z nich; pogarszają swoje niepokutowanie  przez 

gardzenie dobrocią Bożą, która powinna prowadzić ich do pokuty (Rzym 2:4 UBG). To powoduje, 

że są bez wymówki, i że nie mogą uciec od sądu Bożego. Ludzie grzeszą przeciwko uwolnieniu, jak 



gdyby byli wolni, aby czynić wszelkiego rodzaju obrzydliwości, i grzeszyć więcej niż przedtem (Jer 

7:8-10 UBG). Ludzie grzeszą przeciwko własnym postanowieniom poprawy, obietnicom, ślubom i 

uroczystym zapewnieniom, uczynionym na morzu, lądzie, na łożu śmierci lub w jakimkolwiek 

czasie niebezpieczeństwa wobec Boga, i wracają jak psy do swoich wymiocin. Targują się z 

Bogiem w czasie niebezpieczeństwa i lęku po czym zbywają go z niczym, gdy jak sądzą 

niebezpieczeństwo już minęło. Ludzie grzeszą przeciwko środkom łaski. Posiadają przykazanie za 

przykazaniem i werset za wersetem, a jednak więcej i dalej grzeszą. Niezależnie od tego jak Bóg z 

nimi postąpi, nic im nie pasuje. Bóg powiada, że uczynił to i to, a jednak grzesznicy nie nawrócili 

się (Am 4:6-11 UBG). Płacz czy radość piszczałki jest wszystkim jednym dla nich i tak nie będą ich 

słuchać. Co więcej, ludzie grzeszą przeciwko światłu poznania i sumieniu. Chociaż znają Boga, to 

jednak nie chwalą go jako Boga (Rzym 1:21 UBG). Znają wolę swego Pana, ale jej nie wykonują 

(Łk 12:47; Jak 4:17 UBG). Byłoby bezużytecznym, ba, niemożliwym, aby wyliczyć wszystkie 

okoliczności obciążające związane z popełnieniem grzechów przez ludzi, które powiększają 

grzechy oraz ich stopień, ilość i wielkość. A jednak pomimo tego wszystkiego, Bóg czeka, aby 

okazać łaskę!  O, jaka to wielka dobroć! Czy nie jest to cudem, że ludzie zostali oszczędzeni, 

szczególnie, gdy rozważymy sobie jak szybko Bóg odrzucił aniołów, którzy zgrzeszyli! Co za cud 

łaski! 

 (2) Sądy Boże są sprawiedliwe. 

 Chociaż Bóg jest tak cierpliwy, ponad to, o co moglibyśmy prosić lub pomyśleć, to jednak 

czasami karze i na zawsze ukarze grzeszników, którzy nie pokutują. Jest to drugi wniosek 

wyciągnięty z grzeszności grzechu. Bóg często karze mniej (nigdy więcej) niż na to zasługuje 

nieprawość. Największe cierpienia nie są ani większe, ani mniejsze niż zasługuje na to dany grzech. 

Najgorszą po tej stronie Piekła rzeczą jest takie miłosierdzie, które nie karze grzechów, a najgorszą 

po tej stronie Piekła i w samym Piekle rzeczą jest sama czysta sprawiedliwość bez okazania 

miłosierdzia. 

 1. Rozważmy naturę Boga. Bóg jest i nie może być inny jak tylko sprawiedliwy. Czy Bóg i 

Sędzia całej ziemi nie ma czynić prawa? Czy może On, albo czy będzie w przyszłości czynić zło? 

Nie! ,,Na człowieka bowiem nie wkłada więcej niż to, co słuszne, aby stawił się na sąd przed 

Bogiem” (Hi 34:23 UBG). Kain powiedział, że jego kara była nie do zniesienia; ale nie mógł 

powiedzieć, że była niesprawiedliwa; chociaż była większa niż mógł znieść, to jednak nie była 

większa od tej na jaką zasłużył. Bóg nie będzie prowadził sprawy przeciw ludziom jedynie jako 

Suweren, ale i jako Sędzia, który postępuje nie tylko według woli, ale i według określonych zasad. 

Wielokrotnie, kiedy w Objawieniu Jana mówi się o sądach Bożych, to są one zawsze określane jako 

sprawiedliwe, prawdziwe i prawe (Obj 15:3; 16:7 UBG). Chociaż Jego drogi są niezbadane, to 

jednak są zawsze prawdziwe, prawe i sprawiedliwe. Bóg prowadzi wojnę według sprawiedliwości. 

Śmierć jest tylko należna zapłatą za grzech (Rzym 6;23 UBG). Dlatego jest napisane w Piśmie, że 

potępienie grzeszników jest sprawiedliwe (Rzym 3:8 UBG); i że każdy grzech posiada 

sprawiedliwą odpłatę (Heb 2:2 UBG). Poczucie winy zatyka ludziom usta, gdy doznają sądu 

Bożego (Lam 3:39; Rzym 3:19; Ps 51:4; Rzym 3:4 UBG). Gdy Bóg sądzi człowieka to jest 

sprawiedliwy; ale gdy człowiek osądza Boga, to okazuje się być kłamcą. 

 Czy obwinialibyśmy diabła jak to robiła Ewa? Prawdą jest, że należy go winić, ale nie jest 

on przyczyną grzechu człowieka tak bardzo, jak sam człowiek. Z pewnością diabeł mógł kusić, ale 

nie mógł zmusić do popełnienia grzechu. Tak więc to człowiek jest tym, który grzeszy, chociaż jest 

kuszony przez grzech; i chociaż człowiek nie mógł zapobiec byciu kuszonym, to jednak mógł 

powstrzymać się od grzeszenia. 

 Czy mielibyśmy narzekać na Boga? O co mielibyśmy Go obwiniać? Czyż Bóg nie stworzył 

człowieka w najlepszym stanie w jakim mogło się znajdować stworzenie? Czyż Bóg nie powiedział 

człowiekowi czym było zło i jakie było niebezpieczeństwo zgrzeszenia? Bóg mógłby powiedzieć 

nam to co powiedział Izraelowi? ,,Co jeszcze należało uczynić dla mojej winnicy, czego dla niej nie 

uczyniłem?” (Iz 5:4 UBG). Tak więc człowiek musi powiedzieć, że sam wynagrodził siebie złem 

poprzez uczynienie zła, i że zatracenie także pochodzi od niego (Oz 13:9 UBG). A zatem 

grzesznicy, posiadają swoją opcję i wybór;  dlaczego zatem narzekają? 



 2. Rozważmy naturę grzechu. Jest ona Bogobójstwem, czyli mordowaniem Boga. Tak więc 

jest to sprawiedliwe u Boga, aby postąpił z grzesznikami w ten sposób w jaki oni niesprawiedliwie 

chcieli postąpić z Nim; to znaczy zabrać im wszelką dobroć i chwałę, sprawić im przykrość i 

wytracić ich, ponieważ oni chcieli to Jemu uczynić. Jeśli weźmiemy pod uwagę osobę przeciwko 

której grzeszymy, i że celem grzechu jest pozbawienie Boga Jego Boskości, to jaką karę można 

uznać za wystarczającą za takie grzechy? Wykładający Biblię słusznie mówią nam, że grzech jest 

obiektywnie nieskończony. Z tej przyczyny jaka kara może zostań uznana, za zbyt wielką dla tak 

wielkiego zła? Gdyby zamiar i intencja grzechu powiodła się to (o zgrozo) Boga by już nie było. 

Dlatego jak nikt z wyjątkiem nieskończonej mocy nie może przebaczyć grzechu jako takiego, tak i 

nikt z wyjątkiem nieskończonej mocy nie może ukarać go w wystarczającym stopniu. Tak jak jego 

cel jest nieskończony, tak odpłata na nim jest nieskończona. Z tego powodu, chociaż kara za grzech 

jest nieskończona, to jednak jest sprawiedliwa. Widząc, że grzech zawiera wszelkie zło, to nie jest 

niczym dziwnym że kara jest proporcjonalna i odpowiednia. Że wszystkie grzechy mają doznać 

wszelkiego nieszczęścia nie jest niesprawiedliwym; Bóg zadaje cierpienia człowiekowi tylko 

stosownie do jego uczynków (Jer 17:10 UBG). 

 3. Rozważmy niepokutujący stan w którym umierają grzesznicy. W ten sposób gromadzą 

sobie ten gniew Boży na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga (Rzym 2:5 UBG). 

Ci, którzy umierają niepokutujący pozostają takimi po śmierci; czyli grzeszą dalej i są 

niepokutujący na zawsze. Czy jest rzeczą nierozsądną, aby wieczne grzeszenie było wiecznie 

karane? To nie surowość Boga potępia takich ludzi na zawsze. Niech człowiek naprawi krzywdy, 

które wyrządził i spłaci swoje długi, które jest winny Bogu, do ostatniego grosza, a odejdzie wolny. 

Jeśli potępiony odpowie, że nie może, to jest to to jego przestępstwem jak również i nieszczęściem, 

gdyż to on wybiera czy wyrządzić czy nie krzywdę i zacząć popadać w długi. Poza tym potępiony 

nie może powoływać się na zadośćuczynienie za ostateczną niewiarę i niepokutowanie; gdyż 

człowiek, który nigdy nie przyjął Chrystusa na warunkach Ewangelii jest wykluczony z udziału w 

obronie przez imię Chrystusa czy przez Jego sprawiedliwość przed Bogiem, a należy pamiętać, że 

nie istnieje zbawienie w nikim innym. Zatem, grzeszność grzechu potwierdza pod każdym 

względem sprawiedliwość i sądy Boże. Ale chociaż sąd Boży jest sprawiedliwy, to jednak Bóg 

znajduje upodobanie w przebaczeniu i odpuszczeniu niektórym grzesznikom ich grzechów, co 

prowadzi mnie do trzeciego wniosku. 

 (3) Jak cenną łaską jest przebaczenie grzechów! 

  To cud, że ktokolwiek otrzymuje przebaczenie grzechów. Cenność tego miłosierdzia, w 

przebaczeniu grzechów, może być dostrzeżona na różne sposoby: 

 1.  Jest to łaska Nowego Przymierza czyli Nowego Testamentu, który jest nazwany lepszym 

przymierzem, a jego obietnice, lepszymi obietnicami (Heb 8:6 UBG). Stare Przymierze uczynków 

nie udzielało przebaczenia; jest ono łaską Nowego Przymierza, jest on Przymierzem łaski (Heb 8:12 

UBG). 

 2. Przebaczenie grzechów jest owocem cennej krwi Chrystusa; która została przelana w tym 

celu. To co kosztowało tak wiele musi być niezwykle cenne. Zostaliśmy odkupieni przez ni mniej ni 

więcej jak tylko przez krew i to nie byłe kogo, lecz przez krew Baranka, samego Syna Bożego (1 

Piot 1:18 UBG). Te odkupienie jest nazywane przebaczeniem grzechów (Ef 1:7; Kol 1:14 UBG). 

 3. Poprzez przebaczenie grzechów posiadamy wiedzę o zbawieniu (Łk 1:77 UBG). Ci, 

którym odpuszczono ich grzechy są już i będą błogosławieni (Rzym 4:8 UBG). 

 4.  Poprzez odpuszczenie grzechów mamy ukojenie i odpocznienie dla naszych dusz oraz 

powód, żeby być w dobrym nastroju. Poczucie przebaczenia usunie poczucie bólu. Co! Czy jesteś 

chory po przebaczeniu grzechów? Nie! Nie możesz być więcej chory (Iz 33:24 UBG). Gdy grzech 

zostanie usunięty, to choroba która pozostaje, staje się niczym. Poczucie grzechu przyprawia nas o 

chorobę, ale poczucie przebaczenia uzdrawia nas. Możemy powiedzieć za psalmistą: ,,Powróć, 

moja duszo, do swego odpoczynku, bo PAN dobrze ci uczynił” (Ps 116:7 UBG). Człowiek, który 

jest świadomy grzechu, a nie przebaczenia z trudem może zasnąć czy odpocząć; natomiast gdy 

ogłaszany i przyjmowany jest przez duszę radosny dźwięk przebaczenia, to zostaje ona 

usprawiedliwiona przez wiarę i posiada pokój z Bogiem i sama w sobie, a także odpoczywa. 



Chociaż człowiek chory na paraliż nie został natychmiast uzdrowiony, to jednak posiadał podstawę, 

aby być dobrej myśli, ponieważ jego grzechy zostały mu odpuszczone (Mt 9:2 UBG). Jest to 

nazwane pocieszaniem, albo przemawianiem do serca: ,,Pocieszajcie, pocieszajcie, mówi wasz Bóg. 

Przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że 

została przebaczona jej nieprawość” (Iz 40:1-2 UBG). Większą pociechą jest usłyszenie, że nasze 

grzechy zostały odpuszczone, aniżeli że nasze utrapienia dobiegają końca. Te pocieszenie sprawia, 

że nie tylko jesteśmy w stanie, ale i że jesteśmy chętni, aby znieść uciski, cierpienia i 

prześladowania. 

 Jeśli więc rozważymy jak grzeszną rzeczą jest grzech przeciwko Bogu, i jak bardzo mu się 

nie podoba, to staje się to cudowną rzeczą, że Bóg w ogóle przebacza grzechy ludziom. Bóg czyni 

więcej, niż człowiek może uczynić dla siebie lub oczekiwać, że Bóg uczyni dla niego. W istocie 

kosztuje to Boga nawet więcej (czego świadkiem jest krew Chrystusa) i wymaga więcej Jego mocy, 

aniżeli uzdrowienie wszystkich naszych chorób czy też obdarowanie nas wszelkim dobrem tego 

świata. Nasz Zbawiciel powiada, że łatwiej jest powiedzieć sparaliżowanemu, żeby powstał, wziął 

swoje łoże i chodził, aniżeli, że grzechy są jemu odpuszczone. Te ostatnie zdanie jest deklaracją 

mocy Chrystusa (Mt 9:5 UBG). Gdy Mojżesz modlił się, aby mógł być odpuszczony grzech 

Izraelowi, to powiedział: ,,...niech się okaże wielka moc mojego PANA” (Li 14:17-19 UBG) Jest 

ona także nazywana bogactwem miłosierdzia i wielką miłością (Ef 2:4 UBG). Jest to tak wielka 

moc, jak ta przez którą Chrystus został wskrzeszony z martwych, a my ożywieni z naszych 

grzechów (Kol 2:13; Ef 1:19-20 UBG). ,,Któż jest Bogiem jak ty, który przebacza nieprawość? 

(Mich 7:18 UBG). Jest to tajemnica, której się dziwią i sprawy do których chcą wejrzeć, aniołowie 

(1 Piot 1:12 UBG). 

 Bóg, jeśli można tak powiedzieć, działa jak gdyby wbrew swojemu własnemu słowu (Rdz 

2:17 UBG); odwołuje swoje groźby. Jest to więcej, niż o co moglibyśmy prosić lub o czym 

pomyśleć; jest to poza naszym pojmowaniem,  jak to jest powiedziane w Piśmie (Iz 55:7-9 UBG). 

Gdy ludzie są świadomi grzechu, to z trudem mogą uwierzyć, że Bóg chce albo może go wybaczyć; 

mają skłonność do mówienia za Kainem, że ich nieprawość jest większa, aniżeli można by było ją 

odpuścić. Miłosierdzie człowieka jest duże gdy osiąga 7 odpuszczeń w ciągi dnia, podczas gdy 

Boże w tym samym czasie osiąga 70 razy 7 (Mt 18:21 UBG). Gdy pobożni ludzie modlili się w 

odniesieniu do bezbożnych, aby Bóg im nie odpuścił (Iz 2:9; Jer 18:23 UBG), to jednak Bóg 

odpuścił: nawet gdy został pobudzony do tego, aby powiedzieć bezbożnym: ,,Dlaczego miałbym ci 

to przebaczyć?” (Jer 5:7 UBG). Jednakże Bóg oferuje przebaczenie i naucza ludzi co mają Mu 

powiedzieć w takich wypadkach, aby mogli otrzymać przebaczenie (Oz 14:1-4 UBG). 

 (4) Grzechu nie wolno popełniać pod żadnym pozorem. 

  Nie wolno go popełniać z żadnej przyczyny, ponieważ jest przeciwny Bogu, Jego woli i 

Jego chwale. Powód ten przeważa jakikolwiek inny powód, który może być wysunięty za 

grzeszeniem. Powiedziano kiedyś o Rzymskim ambasadorze: ,,Romanus tamen” (pomimo wszystko 

jest on Rzymianinem). Podobnie niezależnie od tego, jak wiarygodnie broni się grzech i grzesznik, i 

niezależnie od tego jak zyskowny czy rozkoszny się wydaje grzech, to jednak w dalszym ciągu jest 

grzechem, a oznacza to, że jest przeciwny Bogu, co jest większą przyczyną, aby go nie popełniać, 

niż jakikolwiek inny powód który można by przytoczyć za popełnieniem grzechu. Nie powinno się 

nawet debatować nad tym czy grzech może, czy nie może zostać popełniony; gdyż żaden inny 

powód nie równa się temu, że grzech jest przeciwny Bogu. Istnieje zwyczajowe powiedzenie przez 

które ludzie usprawiedliwiają swoje własne grzechy oraz grzechy innych ludzi, a mianowicie, że 

one nie są przeciwnikami ludzi ale swoimi własnymi, i że nie wyrządzają krzywdy innym tylko 

sobie samym. Nawet gdyby to była prawda, a nie jest, to jednak grzech dalej nie może być 

popełniany. Jednakże grzesznicy są Bożymi wrogami, i wyrządzają szkodę Bogu, co przeważa 

wszystkie argumenty mówiące, że grzech jest szkodliwy dla kogoś innego, czy też dla samego 

siebie. Powinniśmy czynić dobro nie tylko dlatego, że jest dobre dla nas, ale i dlatego, że to 

przyniesie chwałę Bogu, co jest wyższym celem i jest tak wysokim ponad nami jak Bóg jest nad 

człowiekiem. W ten sam sposób powinniśmy powstrzymać się od czynienia zła, nie tylko dlatego, 

że jest ono przeciwko nam, ale dlatego, że jest ono przeciwko Bogu, który powinien być przez nas 



bardziej umiłowany od nas samych. 

 Istnieje wiele okoliczności obciążających ludzi, gdy grzeszą przeciwko Bogu. Grzeszenie 

jest wystąpieniem przeciwko Bogu, który nas stworzył, ba walczeniem przeciwko Bogu który nas 

uczynił. Wszyscy jesteśmy potomstwem Boga, dziećmi Bożymi według pierwszej natury, którzy 

staliśmy się dziećmi gniewu poprzez zepsucie naszej natury. Jest godnym uwagi co mówi 

genealogia o człowieku: ,,syna Adama, który był Boży” (Łk 3:38 BW). Adam był a po nim my 

wszyscy, dziećmi Bożymi według stworzenia. Bóg był naszym Ojcem, który nas stworzył i biada 

temu, kto spiera się ze swoim Stwórcą (Iz 45:9 UBG). Jest zgubną rzeczą grzeszenie przeciwko 

Bogu jako Stworzycielowi. Jak nienaturalnym jest grzeszenie przeciwko własnym rodzicom! Było 

to tak haniebne, że: ,,Kto uderzy swego ojca albo swoją matkę, poniesie śmierć” (Wyj 21:15 UBG). 

I ileż bardziej haniebne jest uderzenie Ojca naszych duchów, Ojca naszego ojca i matki! Jeśli kruki 

doliny wydziobią oczy tych którzy szydzą z ojca i matki (Przys 30:17 UBG), to cóż przytrafi się 

tym, którzy złorzeczą samemu Bogu?  

 Grzech jest przeciwko Bogu, w którego ręku jest nasze tchnienie i u którego są wszystkie 

nasze drogi (Dan 5:23 UBG), co jest powodem za który powinniśmy Go czcić. Ma naszą istotę jak i 

nasz dobrobyt do swojej dyspozycji, może nas zmiażdżyć jak mola i nie tylko obrócić w proch, ale i 

posłać do Piekła śmierci. To co robi dla nas i to co może zrobić przeciwko nam, nakłada na nas 

niezmiernie wielkie i potężne zobowiązanie, aby nie grzeszyć przeciwko Niemu. Jesteśmy mu 

zobowiązani za całe dobro, które posiadamy. Ta nagość, którą kiedyś stworzenia darzyły 

szacunkiem spowodowałaby, że szydziłyby z nas teraz gdyby Bóg ją nie odział. Stworzenia nie 

służyłyby nam ani nie byłyby dla nas przydatne, gdyby Bóg nie nakazał im i nie pobłogosławiłby 

ich. Nie mielibyśmy chleba, ani żadnego dobra z niego, gdyby Bóg nie zapewnił go nam i nie 

pobłogosławił by go. Co mogłyby uczynić słabe rzeczy, albo martwe, aby zachować nas przy życiu, 

czyż Jego Słowo nie uczyniło więcej niż one? Żyjemy nie samym chlebem, ale Jego Słowem. 

Gdyby Bóg odmówił nam chleba za dnia i snu w czasie nocy, to co by się z nami stało? Jakże więc 

możemy skłaniać się w swoich sercach, aby grzeszyć przeciwko Bogu? Istnieją na tym świecie dwa 

wielkie cuda: pierwsze, że Bóg jest tak dobry dla człowieka, który jest i czyni zło przeciwko 

Niemu; druga, że człowiek czyni zło przeciwko tak dobremu Bogu. O głupi i niemądrzy ludzie, czy 

w taki sposób chcecie odpłacać Panu!    

 To Bóg strzeże naszego wyjścia i naszego wejścia. Chroni nas przed nieskończoną liczbą 

niewidzialnych, jak również wielu widzialnych niebezpieczeństw w domu i poza domem. 

Gdybyśmy tylko wiedzieli o czyhających na nas niebezpieczeństwach balibyśmy się o swoje życie 

w każdym momencie. Balibyśmy się że ziemia nas pochłonie, że ogień nas spali, czy że woda nas 

zatopi, gdyby Bóg nie był z nami, aby nas zachować. Bóg już dawno mógłby posłać nas do Piekła, 

jednakże daje nam czas na pokutę i czeka, aby okazać łaskę. Prawdą jest, że na końcu osądzi nas, i 

co wtedy zrobimy? Co się z nami stanie, jeśli okażemy się grzesznikami na końcu gdy Bóg 

powstanie, aby osądzić strasznym, ale sprawiedliwym sądem? Do jakiego sanktuarium lub miasta 

schronienia uciekniemy, abyśmy byli bezpieczni? Niestety! Nie będzie wtedy żadnej ucieczki; Jego 

pomsta w owym dniu dopadnie i wygubi nas. 

 Pomyślmy o tym i zastanówmy się czy możemy znaleźć pomimo tego w naszym sercu 

skłonność, aby zgrzeszyć, albo uważać za błahą lub małą sprawę aby popełnić jakiekolwiek zło 

przeciwko Bogu, i to takiemu Bogu, jakikolwiek mógłby być pretekst do tego. Powiem dalej, że 

nawet gdyby Bóg nie nałożył na nas tylu zobowiązań, to jednak bylibyśmy dalej zobowiązani, aby 

nie grzeszyć przeciwko tej Jego suwerenności i władzy, którą ma nad nami. Ale kiedy Bóg tak uniża 

się i obdarza nas tak wieloma dobrodziejstwami, to byłoby to potworną niewdzięcznością i buntem 

wobec Niego, gdybyśmy grzeszyli przeciwko Niemu, niezależnie od tego, jaką korzystną 

przyjemność moglibyśmy przez to uzyskać, i niezależnie od tego co byłoby rzekomą lub 

domniewywaną tego przyczyną. 

 (5) Jaką transcendentnie i nieporównywalnie piękną rzeczą jest świętość! Jak śliczną rzeczą 

jest ona w oczach Boga i jaką też powinna być w oczach ludzi! Jest ona przyjemna i podobająca się 

Bogu a także ozdobna i  korzystna dla człowieka. Czarna plama grzechu podkreśla piękno 

świętości; jednakże opisałem to już w innym dziele, które zostało już wydane. Dlatego odsyłam 



was, drodzy czytelnicy, do tamtego dzieła, a tutaj nie wypowiem się więcej na ten temat. 

  

  

 4.3 WNIOSKI Z PRZECIWIEŃSTWA GRZECHU WZGLĘDEM DOBRA 

CZŁOWIEKA. 

  

  

 (1) Ci, którzy szukają jakiegokolwiek dobra w grzechu są pogrążeni w nieszczęsnym 

błędzie. 

 Jaki jest grzech, takie są jego skutki, całkowicie złe dla człowieka. Istnieją ludzie, którzy 

nazywają zło dobrem, albo utrzymują że zło jest DOBRE (Iz 5:20 UBG). Myślą i nie wahają się 

tego powiedzieć na głos, że zło jest dobre. Kładą oni swoje największe szczęście w największym 

złu, to znaczy w grzechu, i miłują zło bardziej niż dobro, jak to jest powiedziane w Piśmie o Doegu 

i o ludziach podobnego pokroju (Ps 52:3 UBG). Iluż jest takich ludzi, którzy nie tylko gubią siebie, 

ale i dokładają starań i zachodu, aby tak uczynić!  Uważają to za dziwne, że inni nie są tak szaleni 

jak oni i nie nurzają się w tym samym zalewie rozpusty (1 Piot 4:4 UBG). Wszystko to pochodzi z 

tego samego błędu, że zło jest dobre, to znaczy dobre dla nich, przynoszące im zyski, zaszczyty i 

przyjemności. Są one znane pod inną nazwą pożądliwościami oka, pożądliwością ciała i pychą 

żywota (1 Jan 2:16 UBG); od nich pochodzi pierwszy grzech (Rdz 3:6 UBG). Ale wydarzenia 

udowodniły wtedy, (jak zawsze będą to udowadniać), że nie zbiera się winogron z cierni ani fig z 

ostów. Szukają żywych między umarłymi, ale równie dobrze mogą szukać ulgi w Piekle i od Piekła 

poprzez grzeszenie. 

 Grzechy są zwodnicze, chociaż nazywane smakołykami. Grzech jest zwykłym oszustem, 

który za pomocą fałszywych trików zwodzi serca prostaczków. Jakkolwiek słodka wydaje się być 

skradziona woda w ustach i w smaku, to jednak będzie piołunem i żółcią w brzuchu, a na koniec 

stanie się goryczą. Wszelkie zepsucie, które znajduje się na tym świecie przyszło poprzez 

pożądliwość (2 Piot 1:4 UBG), która jest zwodnicza (Ef 4:22 UBG). W ten sposób najpierw 

oszukano kobietę, a przez nią mężczyznę (1 Tym 2:14 UBG). Zamiast stania się jak Bóg, co jak 

sądzili nasi pierwsi rodzice obejmowała obietnica ojca kłamstwa, stali się jak diabeł co było rzeczą 

zamierzoną i zaplanowaną przez niego. Również w przypadku apostoła Pawła grzech najpierw 

zwiódł go, a potem zabił duchowo (Rzym 7:11 UBG). Diabeł udaje że przynosi mleko i masło w 

królewskim naczyniu, jak Jael uczyniła Siserze, ale młot i palik jest w jego sercu i ręce. Ci, którzy 

służą rozmaitym pożądliwościom są zwiedzeni jak to mówi apostoł Paweł (Tyt 3:3 UBG). Wszyscy 

słudzy grzechu są zwodzeni, nie tyle zapłatą za grzech co obietnicami grzechu. Chociaż zabawiają 

się skubiąc przynętę jak durne ryby, to czynią to ku swojemu własnemu zatraceniu, gdyż ich 

niegodziwe serce zwiodło ich (2 Piot 2:13 UBG). Dlatego apostoł napomina nas, abyśmy uważali, 

abyśmy nie stali się zatwardziałymi z powodu oszustwa grzechu (Heb 3:13 UBG). Pierwszym 

dziełem grzechu jest zwiedzenie nas, a kiedy w ten sposób nas przyciągnie w swoje sidła to 

zatwardza nas i doprowadza do zguby. Teraz, udowodnię na różne sposoby zwodniczość grzechu. 

 1.  Nie ma i nie może być dla człowieka żadnej korzyści z grzechu. Czy to, co wyrządza 

szkodę duszy człowieka może być dla niego pożyteczne? Cóż pomoże człowiekowi, gdyby cały 

świat zdobył, a na swojej duszy szkodę poniósł? Pomimo tego, że grzech kosztuje drogo, nie daje 

żadnej korzyści; dlatego robią zły zakup ci, którzy kupują swoje potępienie. Cóż zyskał Kain 

poprzez zabicie Chrystusa w Ablu, który był typem Chrystusa?; albo co zyskał Judasz sprzedając 

Chrystusa? Z pewnością Judasz kupił swoje potępienie za bardzo wysoką cenę, chociaż tanio 

sprzedał Zbawiciela. Wiedza, że popełnił ten grzech sprawiła, że znużył mu się nie tylko jego zysk, 

ale i jego życie. Zyskał Piekło, albo jak powiada się w takich wypadkach zyskał diabla i wszystko. 

Jaki zysk ma ktoś z tego czego się wstydzi (Rzym 6:21 UBG). Wszystkie uczynki ciemności są 

bezowocne jeśli chodzi o jakiekolwiek dobro (Ef 5:11 UBG); natomiast dobre uczynki są 

pożyteczne (Tyt 1.8 UBG). Grzech jest bardzo drogą rzeczą; nie można go utrzymać bez 

poniesienia wielkich kosztów. Grzechy niektórych ludzi kosztują ich w ciągu jednego dnia więcej 

niż ich rodzina zarabia w ciągu tygodnia, a być może nawet w ciągu roku. Niektórzy doprowadzają 



do głodu swoją rodzinę, byleby tylko zaspokoić swoje pożądliwości, które spowodowały że 

niektórzy grzesznicy utracili swoje domy i majątki i zostali żebrakami na tym doczesnym świecie, 

nie mówiąc już o tym co czeka ich w przyszłym. Pożądliwość pożera bogactwo i zdrowie (Przys 5 

UBG). Obżarstwo, pijaństwo i wszeteczeństwo są drogimi grzechami. 

 Obiekcja.  Ktoś może powiedzieć, że to są rzeczywiście drogie grzechy, ale co powiesz o 

chciwości tym oszczędnym, zapobiegliwym, oszczędzającym i zyskownym grzechu? 

 Odpowiedź. Chciwość i wszystko co ona zdobywa lub zyskuje jest niepożyteczne. Bo 

proszę zauważyć: 

 (i) Nie wszystko to co się zdobywa jest zyskiem. Pewien mędrzec spostrzegł i powiedział 

następującą rzecz: ,,Jest ciężka bieda, którą widziałem pod słońcem: bogactwo przechowywane dla 

właściciela na jego własną szkodę” (Kaz 5:13 UBG). Oto są bogactwa i to zachowane, ale ku 

uszczerbkowi i na szkodę właściciela. Lepiej by było dla niego, gdyby ich nie posiadał albo nie 

zachowywał. Czy one przyniosły mu zysk? W pewnym sensie tak! To znaczy jeśli szkoda mogłaby 

być zyskiem, bo w przeciwnym razie nie. ,,Takie bogactwo bowiem przepada przez złe zajęcia. A 

syn, którego spłodził, nie będzie miał nic w swoich rękach” (Kaz 5:14 UBG). Taki człowiek nie 

pozostawi nic synowi, bo nie jest już ono w jego ręce. Warto zauważyć, że gdy taki człowiek 

jeszcze posiadał bogactwa, to nie mógł przez nie spać (Kaz 5:12 UBG); i ich obfitość uczyniła go 

biednym. Może jego przestępstwem było to, że był bogaty, a ktoś potężniejszy od niego jak na 

przykład Wespazjan znalazłszy go jak gąbkę nabrzmiałą i pełną wycisnął go i odrzucił pustego. 

Historia opowiada nam o czasach, gdy nabywanie majątków było największym przestępstwem 

jakiego byli winni ludzie nawet większą od oskarżenia o bunt czy zdradę.  

 (ii) Sama chciwość może być złodziejem samym w sobie i obrabowywać ludzi z używania i 

komfortu ich własnego majątku. Chciwy człowiek chce zawsze więcej, dlatego jest prawdę mówiąc 

najbiedniejszym człowiekiem na świecie: ,,Jest...człowiek samotny, bez towarzysza, nie ma ani 

syna, ani brata i nie ma końca wszelki jego trud,...Nie myśli: Dla kogo ja pracuję i odmawiam dobra 

swojej duszy? (Kaz 4:8 UBG) Czy to jest pożyteczne? Nie! Jest to marnością i ciężką niedolą, 

ponieważ taki człowiek nie ma możliwości spożywania z tego dobra (Kaz 6:2 UBG). Aby napełnić 

swoją sakiewkę taki człowiek głodzi swój brzuch i żałuje sobie jedzenia. 

 (iii) Niezależnie od tego ile dobra się posiada i jak wiele się z niego korzysta, to jednak 

nigdy nie zadowoli ono nas i dlatego musi to drażnić nas. Celem człowieka jest zadowolenie (Łk 

12:19 UBG); jednakże oko ludzkie nie jest nigdy zadowolone z widzenia, ani ucho ze słyszenia 

(Kaz 1:8 UBG). Jeśli te rzeczy nie mogą zadowolić zmysłów (Kaz 6:7 UBG), to o wiele bardziej 

nie mogą zadowolić duszy ludzkiej. To co powiększa nasze drażnienie czy też niepokój jest to, że 

miłość do pieniędzy rośnie szybciej od wzrostu dobytku czyli pieniędzy, dlatego też: ,,Kto kocha 

pieniądze, nie nasyci się pieniędzmi, a kto kocha bogactwa, nie będzie miał z nich pożytku (Kaz 

5:10-11 UBG). 

 (iv) Nie weźmiemy ze sobą na drugi świat ani grosza, gdzie zatem podzieje się nas zysk? 

Być może, powiesz, że żaden z powyższych argumentów nie dotyczy twego przypadku. A jednak 

tak, dotyczy, ponieważ to, co zostawisz za sobą nie będzie już dłużej twoje, gdyż umrzesz 

biedniejszy o pozostawione bogactwa za sobą, a także dlatego, że nie gromadziłeś sobie skarbów w 

Niebie (1 Tym 6:7,19 UBG). Bogacz powiedział swojej duszy: ,,Masz wiele dóbr,” ale nasz 

Zbawiciel powiedział, że ten człowiek był głupcem, ponieważ miał umrzeć tamtej nocy; dlatego 

czyimi miały stać się bogactwa bogacza? Co zyskujemy przez te całe nasze zdobywanie, gdy 

wszystko musimy zostawić za sobą? Ba, może się okazać, że zostawimy wszystko tym, którym 

najmniej byśmy chcieli zostawić (Ps 39:6; Kaz 2:18-21 UBG). Zejście nagim z tego doczesnego 

świata jest wielkim złem i bez pożytku. (Kaz 5.15-16 UBG); jeśli cieszyć się będziesz wszystkim 

do dnia swej śmierci to i tak stracisz to, a być może nie tylko to bo możesz stracić coś przez to. 

Bogactwo nie przyniesie korzyści w dniu gniewu. Z pewnością nie może być warte wiele to co 

posiadamy za naszego życia, gdy jest uważane za nic po naszej śmierci. 

 Poza tym nikt nie jest bardziej narażony na zgubę poprzez zyskanie dóbr, aniżeli chciwy 

człowiek, który znajduje się na drodze prowadzącej do zatracenia duszy; gdyż miłość do pieniędzy, 

jest korzeniem wszelkiego zła. Niektórzy pożądając ich, zboczyli z drogi wiary i nic nie zyskali 



przez nie, a wręcz przeciwnie poprzebijali się wieloma boleściami i zgubili swoje dusze (1 Tym 

6:9-10 UBG). Co więcej, przyjrzyjmy się bogactwom, gdy coś znaczą na tym doczesnym świecie; 

oto trud związany z ich zdobywaniem, troski z ich utrzymaniem, i strach przed ich utratą niszczą 

komfort ich posiadania. Zatem wszyscy muszą podpisać się pod tym wszystkim co powiedział nasz 

Zbawiciel, a mianowicie, że ludzkie życie (ani jego długość, zdrowie  czy wygoda, a w o wiele 

mniejszym stopniu szczęście życia człowieka) nie składa się z rzeczy, którymi człowiek cieszy się 

na tym świecie; życie człowieka wymaga większych i lepszych rzeczy. Jakimi głupimi osobami są 

grzesznicy! Żeby umieszczać dobro zysków w tym co jest nie tylko niekorzystne, ale i drogie! Żeby 

płacić tak wielką cenę za tak nędzny towar! Żeby płacić po kursie Nieba, a zostać zbyty Piekłem! 

Śmiejemy się z prostoty i dziecinności najmłodszych, którzy rozstają się ze złotem w zamian za 

zabawkę czy błahostkę; ale o ileż bardziej śmieszni i gorsi w dziecinnym postępowaniu są, ci, 

którzy ryzykują swoje cenne dusze za to co nie przynosi w ogóle korzyści. Są w tym jak jeden król, 

o którym powiedziano, że sprzedał swoje królestwo, za łyk wody; lub jak Izrael którego Bóg zganił, 

za to że zmienił swoją chwałę na to, co nie przynosiło korzyści, porzucili i odeszli od źródła 

żywych wód do pustej cysterny, w której nie było wody; ba, która była dziurawa, tak, że nie mogła 

utrzymać w sobie nawet kropli wody (Jer 2:13 UBG). 

 Grzesznicy często zadają takie pytanie: ,,Jaki jest pożytek z służenia Bogu?” (Hi 21:15 

UBG). W odpowiedzi powiem, że pobożność jest pożyteczna w każdym czasie, na tym doczesnym 

świecie i w przyszłym; posiada w sobie obietnice dotyczące życia na tym świecie i w przyszłym (1 

Tym 4:8 UBG). Ale pozwólcie mi, drodzy czytelnicy, że w tym miejscu zapytam bezbożnych tego 

co często pragnąłem, aby siebie samych zapytali, a mianowicie: ,,Jaki jest z tego pożytek, że 

grzeszymy?” Jest to pytanie podobne do tego, które Juda skierował do swoich braci, a mianowicie: 

,,Jaki pożytek będzie z tego, że zabijemy naszego brata?” (Rdz 37:26 UBG). Z pewnością nie 

byłoby żadnego, z wyjątkiem hańby i smutku. Można położyć swoje zyski przed swoimi oczami i 

wypłakać je, bo jeśli nie, to większa strata może nam się przytrafić.    

 Tak więc widzimy, że żadne dobro nie przychodzi przez grzech drogą zysku, ani nawet 

przez to co jest nazywane najbardziej zyskownym grzechem, czyli, chciwością. Dlatego mój 

wniosek, że szukając dobra w złu mylimy się, jest słuszny. 

 Grzeszeniem nie można zdobyć żadnych zaszczytów. Grzech nie jest rzeczą godną uznania. 

Oczywiście, są tacy, którzy chlubią się i chełpią swoimi grzechami, ale tacy ludzie chlubią się swoją 

hańbą (Filip 3:19 UBG) i z pewnością prędzej czy później będą wstydzić się swojej chwały! Grzech 

nie jest rzeczą posiadającą dobrą opinię; źle o sobie słyszy i cieszy się złym imieniem na całym 

świecie. Czy może być coś zaszczytne, co jest nieracjonalne? Czy to może być zaszczytne dla 

człowieka co upadla i powoduje jego zwyrodnienie? Nierozsądność grzechu wynika z rozsądności 

prawa; grzech nie ma uzasadnienia do tego, gdyż prawo jest przeciwko niemu. Że grzech upadla 

człowieka już udowodniłem. Weźmy najpiękniejsze rzeczy tego doczesnego świata, którymi 

człowiek się chlubi; nie mogą one przykryć nagości grzeszników, a w o wiele mniejszym stopniu 

mogą być ozdobą  czy zaszczytem dla nich; gdyż to co jest hańbą dla duszy nigdy nie może być 

zaszczytem czy łaską dla ciała. To, czego ludzie, ogólnie wstydzą się posiadać, przynajmniej pod 

prawdziwym imieniem, nie może być dla nich zaszczytem. Jednakże nawet jeśli cały świat miałby 

podziwiać i sławić wspaniałość grzeszników, to Bóg uważa ich za podłych, pomimo tego że byliby 

wywyższeni na tym świecie; a Bóg jak wiemy bez wątpienia jest najlepszym Sędzią co do 

zaszczytów. To co jest obrzydliwością dla Boga nie może być zaszczytne dla człowieka. Nawet 

pozór sprawiedliwości, który jest bardzo szanowany między ludźmi, jest obrzydliwością w oczach 

Bożych, a co dopiero sam grzech (Łk 16:15 UBG). 

 3. Grzech nie daje prawdziwej przyjemności. Prawdą jest, że dużo się mówi o 

przyjemnościach czy też rozkoszach grzechu. Czytamy w Piśmie o niektórych ludziach, że 

znajdowali upodobanie w nieprawości (2 Tes 2:12 UBG), a także o tak zuchwałych i bezczelnych 

ludziach, którzy chociaż znali sąd Boży, że ci, którzy robią pewne rzeczy, są godni śmierci, nie 

tylko sami je robili, ale też pochwalali tych, którzy również tak postępowali (Rzym 1:32 UBG). 

Byli też tacy, którzy żyli w rozkoszach na ziemi i wydaje się, że utuczyli swoje serca, jednakże było 

to tylko na dzień rzezi (Jak 5:5 UBG). Pomimo tego wszystkiego nie wątpię, że udowodnię, że nie 



ma takiej rzeczy o jakiej ludzie mówią i o jakiej marzą to znaczy znajdowanie przyjemności czy też 

rozkoszy w lub przez grzech. Przyjemność to zadowolenie i satysfakcja ludzkiego umysłu w tym co 

czyni, albo w tym co posiada; jednakże grzesznicy nie mają żadnej z tych rzeczy w grzechu. 

 a. Nie mają pokoju bezbożni. Jest to powiedziane przez Boga, który bada ich serca i wie co 

się tam znajduje (Iz 57:21 UBG). W Septuagincie ten werset brzmi następująco: ,,Nie mają 

bezbożni radości, pokoju, przyjemności, spokoju, ani żadnego łagodnego dnia, gdyż są jak 

wzburzone morze wyrzucające muł i błoto z powodu swego wzburzenia i niepokoju.” Na pozór 

tacy ludzie wydają się śmiać i weselić, lecz Bóg widzi, że nie mają pokoju. I wolę raczej wierzyć 

Bogu prawdy niż kłamliwym ludziom, gdyż kłamią, gdy twierdzą, że mają pokój albo rozkosz w 

grzechu. Salomon powiedział o śmiechu, że jest szaleństwem, a o wesołości pytał, co ona daje? W 

czasie śmiechu serce bezbożnych jest smutne. 

 b. Grzech w swojej naturze nie może pozwolić sobie na rozkosze, ponieważ jest przeciwny 

naturze człowieka. Dlatego pogańscy filozofowie  mogli powiedzieć że kara idzie w ślad za 

poczuciem winy.  Pismo powiada, że jeśli nie będziemy czynić dobrze, to uważajmy, bo grzech leży 

(jak pies) u drzwi (Rdz 4:7 UBG). Inny pisarz pogański powiada wyraźniej, że kara jest nie tylko 

następstwem grzechu, ale że rodzą się razem i są bliźniakami. Ponieważ ci, którzy zasługują na karę 

oczekują jej, a ktokolwiek oczekuje jej to cierpi do pewnego stopnia. W ten sposób grzesznik jest 

swoim własnym oprawcą, a grzech jest jego udręką. Nasza wiedza o naszym pobłądzeniu, ciągle 

powraca i narzeka na nasze winy, a poczucie winy za grzech rodzi lęk, który to posiada w sobie

 mękę, nawet jeżeli inne męki nie miałyby nadejść. Wyrzuty sumienia kalają wesołość i 

czynią rozkosze bardzo nieprzyjemnymi. Jaka może być w tym przyjemność, gdy się odczuwa 

wyrzuty sumienia w odniesieniu do na przykład kradzionego mięsa, pomimo tego że bardzo 

smakuje? Sama trucizna może być słodka w smaku, ale nie oznacza to że jest dobra; gdyż wyrzuty 

sumienia nie wskazują na przyjemność Cokolwiek narusza i staje na zwadzie naturze jest karą, a nie 

przyjemnością, i taki jest grzech dla pierwotnej stworzonej natury. A jeśli przyzwyczajenie i 

przypalone sumienie wydają się zaprzeczać istnieniu takich wyrzutów sumienia, to wskazuje to 

tylko na to, że taki przypadek jest jeszcze gorszy. Bo cóż to może być za przyjemność, która otępia 

człowieka i czyni go nie tylko głupim, ale i duchowo martwym? Nieomylne Słowo Boże powiada o 

takich ludziach, którzy żyją w takich rozkoszach, że są martwi za życia (1 Tym 5:6 UBG). Dopiero 

wtedy, gdy głupota będzie uchodzić za rozkosz, śmierć duchowa za życie, a marzenia za prawdziwe 

radości, grzech będzie mógł uchodzić za przyjemność. 

 c. Grzech nie może wypełnić nieograniczonego i nieskończonego pragnienia, które znajduje 

się w sercu człowieka. Może go tylko rozczarować. Dlatego z tego powodu nie może być mowy o 

żadnej satysfakcji człowieka z powodu popełnienia grzechu, bo doznaje z tego powodu wiele 

przykrości. Pożądliwości są jak końskie pijawki i grób, które nigdy nie mają dość, lecz wołają: 

,,Daj, daj” (Przys 30:15 UBG). Istnienie pragnienia w kimś wskazuje na to, że takiej osobie coś 

brakuje, a stałość takiego pragnienia wskazuje na trwanie takiego braku. Dlatego grzech tak często 

się zmienia, albo jak to powiada apostoł służy różnym pożądliwościom. Te zmiany i różnorodność 

popełnianych grzechów jasno wskazują na ubogość rozrywek i pustkę rozkoszy, które daje grzech. 

Podczas gdy grzeszni ludzie starają się ugasić pragnienie grzechu przez podanie mu słonej wody do 

picia, tylko zwiększają jego pragnienie. W istocie każdy człowiek może sam się przekonać, że o 

wiele łatwiejszą, przyjemniejszą i satysfakcjonującą rzeczą jest umartwianie grzechu, aniżeli jego 

zaspokajani i zapieranie się raczej, niż spełnianie pragnień ciała. Stałe sprzeciwianie się i płynięcie 

pod prąd swego sumienia, które mówi ludziom, aby nie grzeszyli, a jeśli zgrzeszą to karci ich za to, 

musi być krępującą i nieprzyjemną rzeczą dla każdego grzesznika. Grzechy ludzi czynią ich 

chorymi, jak to było w przypadku Amnona; są tak dalekie od bycia rozkoszą. Pragnienie obecności 

tego co jest nieobecne, albo brak tego co jest; lub trwanie tego co nie może być zachowane albo 

gdyby zostało zachowane to spowodowałoby przesyt w danej osobie, tak jak czyni to stałe upijanie 

się i nieumiarkowanie, musi byś nieuchronnie bardzo męczące. Tacy ludzie posiadający nawet 

obfitość dostatków (Hi 20:22 UBG) nie mogą na to nic poradzić, że są stale w kłopotach. Jeśli 

zaspokoją jedną ze swoich pożądliwości, to tym samym nie będzie to się podobać innym. Jeśli 

zaspokoją pychę i rozrzutność, to nie spodoba to się chciwości i w ten sposób tacy ludzie będą dalej 



dalecy od doznawania pełnej rozkoszy. Przez cały dzień są rozpraszani i zabijani poprzez jedną lub 

drugą ze swoich pożądliwości. Grzesznicy prowadzą walki wewnątrz jak i na zewnątrz. Pobożni 

ludzie nie są bardziej prześladowani przez diabła i ten niegodziwy doczesny świat, aniżeli 

grzesznicy są dręczeni przez swoje nieprawidłowe i nadmierne apetyty i skłonności cielesne. 

 Jednakże pomimo tego wszystkiego ludzie nie chcą wierzyć, że grzech nie daje rozkoszy. 

Powiadają, że jest to sprzeczne z tym, co mówi Pismo Święte oraz z ich doświadczeniami. Mówią, 

iż Pismo wspomina o przyjemnościach grzechu (Heb 11:25 UBG), i znajdujemy przyjemność w ich 

popełnianiu. W ten sposób ludzie ci są skłonni bronić grzechu i być jego obrońcami. Będą trzymać 

się każdego wersetu, który mówi o takiej rzeczy jak grzeszne przyjemności, nawet pomimo tego, że 

dany werset wyrzeka się ich i zabrania ich czynienia. Jeśli chodzi o ten źle rozumiany werset z listu 

do Hebrajczyków 11:25, niech mi będzie wolno powiedzieć, że nie można oskarżyć Mojżesza o 

jakikolwiek grzech z którego czerpał by przyjemność; i dlatego przez przyjemności grzechu należy 

rozumieć nie takie przyjemności, które pochodzą z, ale takie, które prowadzą do grzechu. To 

znaczy, że Mojżesz odrzucił przyjemności, które nakłoniłyby go do grzechu. Przyjemności są 

wabikami i przynętami, które mają pociągnąć ludzi do grzechu, tak jak to było w przypadku Ewy; 

drzewo było przyjemne dla oczu i zachęcające, ale smak i trawienie owocu nie było przyjemne lecz 

gorzkie. Podobnie Mojżesz żył tam, gdzie istniały przyjemności, które miały tendencje do 

prowadzenia do grzechu. Istniały takie przyjemności, którymi by się nie cieszył bez popełnienia 

wielkiego grzechu dręczenia ludu Bożego, co czynili Egipcjanie, i bycia okrutnym dla Izraelitów, 

zamiast uwalniania ich. Tak więc ten werset nie mówi nic na rzecz grzechu, ani że istnieją jakieś 

przyjemności, które można uzyskać poprzez czy też z grzechu. 

 Jednakże jeśli nawet przyjęlibyśmy omawiany werset tak jak pewni ludzie go interpretują, to 

wszystko co można powiedzieć o nim to jest to, że nie mówi tak jak twierdzą, że istnieją 

przyjemności grzechu, ale że uważa się że istnieją przyjemności grzechu. Często zdarza się, że w 

Piśmie mówi się o pewnej rzeczy jak gdyby istniała; a także mówi się o jakiejś innej rzeczy, że 

istnieje, podczas gdy tak naprawdę tylko inni przypuszczają, że tak jest. Na przykład: ,,….bo wielu 

jest bogów i wielu panów” (1 Kor 8:5 UBG); nie żeby naprawdę istnieli jacyś inni bogowie, ale że 

przez innych byli uznawani za bogów. Podobnie w omawianym wersecie listu do Hebrajczyków 

11:25, apostoł wypowiada się na sposób ludzki w odniesieniu do przyjemności grzechu, która tkwi 

zgodnie z tym co myślą niektórzy ludzie rzekomo w grzechu. Taką interpretację potwierdza 

fragment z 2 listu Piotra: ,,….uważają za przyjemność hulanie za dnia” (2 Piot 2:13 UBG). Nie jest 

to przyjemnością, ale pewni ludzie uważali to za takową. Z pewnością nie była to przyjemność, 

gdyż cieszyli się pozorną przyjemnością, podczas gdy bawili się w swoich własnych oszustwach. 

Tak więc uważając hulanie za przyjemność, zwodzili się; mniemali, że jest to rozrywka i 

przyjemność, ale tak w rzeczywistości nie było.  

 Dalej, jeżeli istnieje jakakolwiek przyjemność w grzechu to może się ona odnosić tylko do 

fizycznej i zmysłowej części człowieka; co jest przyjemnością zwierzęcą, a nie dla człowieka. Ciało 

jest tylko obudową człowieka, domkiem ze ścianami zrobionymi z błota, okrytym strzechą czyli 

włosami. Tak naprawdę wspaniałością i chwałą człowieka jest dusza, która zamieszkuje ciało, jest 

ona jakby człowiekiem w człowieku. Dlatego, ktokolwiek chciałby przyjąć właściwą miarę tego, co 

jest dobre lub złe dla człowieka, musi przyjąć ją szczególnie w odniesieniu i relacji do duszy 

człowieka. Bogacz, który namawiał swoją duszę by odpoczęła poprzez jedzenie i picie bardzo 

pomylił się w odniesieniu do jej natury. Niestety! Dusza nie może żywić się fizycznym jedzeniem, 

gdyż jest duchem i dlatego musi posiadać jedzenie odpowiednie dla ducha, które jest pokarmem 

duchowym. Dość często przyjemności ciała okazują się być bólem dla duszy. Jedzenie i picie jest 

przyjemnością ciała, ale obżarstwo i pijaństwo, które są grzechem jedzenia i picia, są bólem dla 

duszy, a niejednokrotnie i dla ciała. Odpoczywanie, gdy jest się zmęczonym jest przyjemnością dla 

ciała, ale bycie bezczynnym, które jest grzechem odpoczynku i wygody, jest utrapieniem i kłopotem 

dla duszy. 

 Co więcej, to co ludzie nazywają przyjemnością grzechu jest zarówno ich karą jak i 

umieraniem. Wielu śmieje się i jest wesołych z powodu choroby i dolegliwości na które cierpią. 

Mówi się na przykład o ludziach ukąszonych przez tarantulę że będą śmiać się, aż na śmierć. 



Niektórzy ludzie są tak wrażliwi cieleśnie, że będą śmiać się jeżeli połaskocze się ich piórkiem, 

jednakże jest to tylko przykład ich słabości i głupoty, dwóch złych chorób. Niektórzy ludzie czerpią 

przyjemność z jedzenia wapna, zaprawy murarskiej, węgla i innych tego typu rzeczy, ale bierze się 

to z choroby, która wypacza i psuje ich podniebienie. Gdyby nie chorowali na pewną chorobę to czy 

tacy ludzie karmili by się popiołem? Tak więc każdy kto udaje, że znajduje przyjemność w grzechu 

dowodzi, że posiada dolegliwość i jest chory i cierpi na starą i głęboko zakorzenioną chorobę bycia 

pogrążonym w grzechu, ba, bycia martwym duchowo w grzechu. 

 Grzech jest zarówno karą jak i chorobą. Jest fałszywą przyjemnością, a jakie jest gorsze 

nieszczęście niż fałszywa radość? Jest to podobne do przyjemności człowieka, którą posiada, gdy 

otrzymuje bardzo dużo pieniędzy, ale które okazują się być wszystkie fałszywe, albo do 

przyjemności człowieka, który śni o uczcie, a który po obudzeniu jest tak głodny i rozdrażniony, że 

mógłby zjeść swój sen. Z tej przyczyny grzech powinien być podwójnie znienawidzony, ponieważ 

jest szpetny i fałszywy oraz ponieważ kala i kpi z nas.  Ale nawet jeśli znajduje się w grzechu 

jakaś przyjemność, to jest ona tylko do czasu, tylko przez bardzo krótki czas. Wkrótce mija i już jej 

nie ma; jest jak trzask cierni zapalonych pod garnkiem; ,,Radość niegodziwych jest krótka, a 

wesołość obłudnika trwa okamgnienie?” (Hi 20:5 UBG). Natomiast nieszczęścia grzechu, wprost 

przeciwnie, mogą i będą trwać, jeśli człowiek nie będzie pokutował, na zawsze. Tak, jak cierpienia 

tego doczesnego życia są dla pobożnych nie warte nawet porównania z przyszłą chwałą, tak i 

przyjemności niegodziwych, nawet najlepsze z nich, są niczym w porównaniu do przyszłego 

nieszczęścia, które ich czeka. Zatem, z pewnością te przyjemności czy też rozkosze z których ludzie 

muszą pokutować, bo w przeciwnym razie zostaną potępieni na wieki wieczne, są żałosnymi i 

pełnymi łez przyjemnościami.  

 Podsumowując, istnieje niezaprzeczalny wniosek, że nie ma zysku, zaszczytu ani 

przyjemności w grzechu i przez grzech, a ci, którzy szukają tego wszystkiego lub którejkolwiek z 

tych rzeczy w grzechu, postępują jak, ci, którzy szukaliby ulgi w Piekle, które samo w sobie jest 

miejscem i elementem męki. Jeżeli dobro nie jest dobrem, gdy oczekuje się lepszego, to jak 

nieszczęśliwie żałosne musi być rozczarowanie bezbożnych? Gdy ludzie szukają dobra i pokoju, a 

przychodzi na nich zło, kłopoty i nic innego; gdy błogosławią sobie i mówią, że będą mieć pokój, 

chociaż będą chodzić według imaginacji swego serca, dodając pijaństwo do pragnienia; to Pan nie 

zechce im przebaczyć lecz zapali się gniew PANA przeciwko nim (Pwt 29:19 UBG). Gdy będą 

mówić, pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak boleści na kobietę 

brzemienną i nie ujdą (1 Tes 5:3 UBG). 

 Z grzeszności grzechu można wyciągnąć jeszcze inne wnioski. Przedstawię tylko kilka 

krótkich komentarzy na ich temat. 

 (2) Czas spędzony w grzechu jest gorszy niż czas w ogóle stracony. 

 Branie udziału w większości rozrywek na świecie to strata czasu, ale czas grzeszenia, czyli 

czas spędzony na popełnianiu grzechu jest gorszy niż czas stracony, ponieważ trzeba będzie zdać z 

niego sprawę, a kto będzie mógł powiedzieć, że dobrze spędził czas na czynieniu zła? Podczas gdy 

ludzie żyją w grzechu, to nie czynią nic innego z wyjątkiem zatracania siebie. Człowiek nie został 

posłany na ten świat tylko po to, aby jeść, pić, spać i bawić się albo co gorsza grzeszyć; ale został 

posłany do przytułku tego świata, aby pracować dla chwały Bożej (Jan 17:4 UBG), i przez to 

sprawować swoje własne zbawienie z bojaźnią i z drżeniem (Filip 2:12 UBG). Jednakże ci, którzy 

żyją w grzechu, sprawują swoje potępienie i to wielokrotnie bez bojaźni i drżenia; ale będą mieli 

ich pod dostatkiem, gdy przyjdą, aby otrzymać swoje zatracenie i potępienie.  

   Czas jest najcenniejszym dobrem, gdyż wieczność zależy od tego jak go teraz spędzamy. 

Jak ludzie sieją w tym czasie siewu tak będą żąć w przyszłym czasie żniw. Czas jest prorokiem 

wieczności; tak jak ludzie żyją teraz na ziemi, tak będą żyli w przyszłości na wieki wieków. Ci, 

którzy sieją grzech, będą musieli żąć śmierć (Gal 6:8 UBG). Czas ma byś odkupywany (Ef  5:16 

UBG), i każdy dzień powinniśmy liczyć, bardzo cenić i ulepszać, abyśmy przywiedli serce do 

mądrości (Ps 90:12 UBG). Mądrością jest bojaźń Pańska, a rozumieniem odstąpienie od zła (Hi 

28:28 UBG). Mądrością jest znanie i czynienie tego, co jest akceptowalną wolą Bożą (Mt 7;24; Ef 

5:15-17 UBG). Można powiedzieć, że istniejemy, ale nie żyjemy, jeśli nie żyjemy dla Boga, a 



wszystki czas, który nie jest tak spędzany jest źle spędzonym czasem i gorszym niż straconym. 

Biedni ludzie, którzy są obłąkani i stracili rozum, marnują swoje dni w mniejszym stopniu niż 

grzesznicy. 

 (3) Ci, którzy szydzą z grzechu są gorsi, aniżeli głupcy i szaleńcy. 

 ,,Głupcy szydzą z grzechu” (Przys 14:9 UBG). Jeśli powiemy im, tak jak Lot uczynił swoim 

przyszłym zięciom, o niebezpieczeństwie w którym tkwią, i o sądzie który wisi nad ich głowami, to 

będą myśleli że żartujemy (Rdz 19:14 UBG). Bezbożni śmieją się z tego, tak jak gdyby Bóg nie był 

szczery w grożeniu grzesznikom, i jak gdyby ci, którzy głoszą przeciwko grzechowi, byli tylko 

śmiesznymi osobami. ,,Dla głupiego popełnić haniebny czyn to zabawa” (Przys 10:23 UBG), 

istnieją pewni ludzie, którzy bawią się, gdy idą drogą do Piekła, jak gdyby to była tylko rozrywka! 

Jakimi głupcami są ci, którzy śmieją się z własnej głupoty i zguby! Szydzenie z nieszczęścia innych 

jest diabelską naturą; jednakże śmianie się z własnego nieszczęścia wydaje się być jeszcze gorszą 

rzeczą. Istnieje wielu, a nawet zbyt wielu ludzi, którzy co prawda płaczą w czasie utrapienia, 

jednakże śmieją się ze swoich własnych grzechów; wzdychają i jęczą, gdy czują jakikolwiek ciężar 

na ciele, a radują się z tego co gubi ich duszę! Czy może być coś bardziej szalonego od tego, by 

śmiać się, szydzić i żartować z tego co jest ciężarem i znużeniem dla Boga (Iz 1:14; Am 2:13 

UBG); co jest ranieniem, przebijaniem i krzyżowaniem Pana Jezusa Chrystusa (Zach 12:10; Hebr 

6:6 UBG); co jest zasmucaniem Ducha pocieszenia (Ef 4:30 UBG); co jest również smutkiem dla 

świętych aniołów (Łk 15:7;10 UBG); co wreszcie krzywdzi i gubi własne dusze ludzi tak 

postępujących (Przys 8:36 UBG). Taki jest grzech. 

 (4) Grzech jest tak grzeszny, zaraźliwy i zgubny, że spowodował, że nigdy nie będzie dobrze 

z człowiekiem, który tkwi w swoich grzechach. 

 Czy dobrze wiodło się duszy Bogacza z przypowieści o Bogaczu i Łazarzu, chociaż 

powodziło mu się zewnętrznie znakomicie każdego dnia? Nie, lepiej powodziło się Łazarzowi, to 

znaczy jego duszy, chociaż leżał owrzodziały u bram Bogacza. Gdyż ta rzecz jest dobra, która 

kończy się dobrze ; a tak nigdy nie jest w przypadku grzeszników. Nawet jeśli sąd nie jest 

wykonywany szybko, to jednak na pewno nadejdzie w swoim czasie, gdyż bezbożni są już 

potępieni i są synami śmierci i zatracenia. Żaden człowiek nie ma powodu, by zazdrościć 

pomyślności grzesznikom, ponieważ są oni tuczeni na rzeź, a przez to przystosowywani do zguby. 

,,...szczęście głupich zgubi ich” (Przys 1:32 UBG). To tylko sama głupota jest tym co gubi 

grzeszników, ich powodzenie materialne czy też doczesne szczęście powiększa ich zgubę i czyni to 

z pomstą. Bogaty grzesznik znajduje się w najgorszym położeniu ze wszystkich grzeszników; gdyż 

jest postawiony na śliskich miejscach i zostanie zrzucony ze swojej wysokości do głębi zatracenia 

(Ps 73:18 UBG).    

 (5) Całkowita grzeszność grzechu wymaga, aby ludzie nawrócili się i stali religijni, w 

dobrym sensie tego słowa, bezzwłocznie. 

 To może zapobiec wielu grzechom, które, dopóki człowiek nie nawróci się i nie stanie 

religijny, i to w najściślejszym sensie tego słowa, na pewno będą miały miejsce. Jak cenna i droga 

powinna być dla nas ta rzecz, która zapobiega, tak zgubnej i destrukcyjnej rzeczy jaką jest grzech! 

Jak pracowicie uważni powinniśmy być, aby trzymać się z dala od tego, co mogło by nas 

powstrzymywać od prawdziwego szczęścia! Jakże żądni powinniśmy być, aby posiadać to, co 

uzdalnia nas do radowania się Bogiem na zawsze i co daje nam już tutaj na ziemi tego pierwociny! 

Nie możemy być zbyt wcześnie, ani zbyt wielce religijni, gdyż im szybciej i im więcej będziemy 

tacy tym lepiej. Jeśli chcemy być kiedykolwiek religijni, to nie ma lepszego czasu od obecnego; ani 

dnia od dzisiejszego. ,,Pamiętaj teraz o swoim Stworzycielu”(Kaz 12:1 KJV), to znaczy o Bogu w 

Chrystusie, gdyż Bóg stworzył przez Chrystusa Jezusa wszystko; jak to mówi Słowo Boże (Ef 3:9, 

Kol 1:16 UBG). Mamy pamiętać o Stwórcy teraz w dniach naszej młodości, zanim nastaną złe dni i 

przyjdą lata, o których powiemy, że się nam nie podobają (Kaz 12:1 UBG); nie tylko nie będziemy 

mieli przyjemności w złym dniu choroby, śmierci i sądu (który odsuwamy od siebie), ale i we 

wspominaniu dni naszej młodości. Młodość jest najwłaściwszą porą ze wszystkich naszych dni i 

teraz dzień dzisiejszy jest najwłaściwszą porą ze wszystkich dni naszej młodości, aby pamiętać o 

Bogu. Jeśli ktoś powie, że nawróci się i będzie prawdziwie religijny, gdy zestarzeje się (czyli 



zimową porą), bo teraz ma czas wiosny w swoim życiu; to odpowiadam, żeby nie chwalił się dniem 

jutrzejszym, ponieważ pomimo że taka osoba jest młoda to jednak jest wystarczająco stara, żeby 

umrzeć. Tej nocy dusza takiego człowieka może być zabrana z tego świata i jutro może być już w 

Piekle.  

 Dlatego przyjmijcie, drodzy czytelnicy, radę mędrca: ,,...raduj się, młodzieńcze, w swojej 

młodości, niech twoje serce cieszy się za dni twojej młodości i krocz drogami swego serca oraz 

według zdania swoich oczu” (Kaz 11:9 UBG). Tak, pewnie odpowiecie, przyjmiemy tę radę z 

całego serca; podoba nam się bardzo, bo jest to przyjemna doktryna. Wolimy raczej zważać na tę 

doktrynę niż być świętymi, wolimy być jowialni, ponieważ nie obchodzą nas surowi kaznodzieje 

zapierania się siebie i oddania Bogu. Będziemy śmiać się i śpiewać, pić i tańczyć spędzając na tym 

nasz czas, dopóki go mamy. Jednakże nie popełniajcie tego błędu, ponieważ Salomon powyższe 

słowa wypowiedział ironicznie i dodał do nich coś jeszcze, dlatego przeczytajcie je wszystkie, a 

wtedy dopiero radujcie się; dalsze końcowe słowa Salomona brzmią: ,,...ale wiedz, że za to 

wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd” (Kaz 11:9 UBG). Jak więc wtedy odpowiecie za swoją 

próżność, głupotę, pychę, rozpustę, pijaństwo i nierząd? Oh, pamiętajcie o swoim Stworzycielu 

zanim nadejdzie zły dzień i zapobiegnijcie życiu w grzechu, które jest najbardziej nieszczęsnym 

życiem na świecie! Albowiem, Bóg obiecał, że jeśli będziecie go szukać wcześnie to znajdziecie go, 

a znalazłszy go znajdziecie wszystko (Przys 8:17-21 UBG). 

 Pamiętajmy o Nim w młodości, gdyż wtedy pamięć nasza jest najlepsza i w pełni rozkwitu. 

Czy ten, który dał nam istnienie i pamięć miałby zostać przez nas zapomniany? Gdyby Bóg nie 

pamiętał o nas to, co by się z nami stało? Zobaczmy co się z nami stanie jeśli zapomnimy Boga (Ps 

50:22 UBG)? Bez względu na to jak dobrą i doskonałą ma ktoś pamięć, to jestem pewny, że jest ona 

bardzo zła, jeżeli taki człowiek zapomina i nie pamięta swego Stworzyciela w dniach swojej 

młodości. Chwałą młodzieńca jest jego siła; a czy miałbyś, drogi czytelniku, oddać swoją siłę, która 

należy się Bogu, grzechowi (Mar 12:30 UBG)? Ofiary Boże miały być młode; miały być 

pierwocinami plonów i pierworodnymi ze zwierząt a pierworodni z ludzi (którzy byli siłą rodzica, 

Rdz 49:3 UBG) mieli być poświęceni Bogu; co oznacza że nie można Go zbyć czymś mniej 

wartościowym teraz. Boży najlepsi wojownicy to ludzie młodzi; tak było w przeszłości i tak jest 

teraz (1 Jan 2:13-14 UBG); waleczni ludzie Boży to ludzie młodzi. Królowie tego świata, podobnie 

jak dawni Rzymianie, tworzą swoje armie z młodych ludzi; kwiat ich armii to młodzi i silni ludzie; 

a czy Król królów miałby być zbyty tym co jest ułomne lub chore? Nie na pewno nie! Idź i ofiaruj 

to, drogi czytelniku, swojemu namiestnikowi króla, czy będzie z czegoś takiego zadowolony, czy 

przyjmie cię (Mal 1:8;13-14 UBG)? Na pewno nie, ani też nie przyjmie Bóg, który jest wielkim 

Królem, Panem Zastępów którego imię jest straszne między narodami. 

 Ci, którzy byli religijni wcześnie, są bardzo sławni i szanowani w zapisach Pisma Świętego. 

Bóg miłuje i pamięta dobroć ich młodości (Jer 2:2 UBG). Chociaż Abel nie żyje, to jednak posiada 

zaszczytne świadectwo, które wydał sam Bóg za to, że Abel służył Bogu w młodym wieku i 

szczerze (Heb 11:4 UBG). Józef był bardzo religijny, i taki był też Samuel. Nie można zapomnieć  

o małym synu Jeroboama, gdyż Bóg go uczcił. Król Jozjasz, Daniel i trzej młodzieńcy Izraelscy są 

wszyscy zapisani w księgach chwały i Nieba. W Nowym Testamencie napisane jest, że apostoł Jan 

był umiłowanym uczniem Chrystusa, a przyczyną tego zazwyczaj podawaną jest to, że został 

uczniem Chrystusa w bardzo młodym wieku. O Tymoteuszu, z kolei, chlubnie jest powiedziane, że 

znał Pisma od dzieciństwa (2 Tym 3:15 UBG). 

 Wielu rodziców obawia się poważnego nauczania (Boskich rzeczy) ich dzieci, aby 

przypadkiem nie spowodowały w nich melancholii i przygnębienia. Ale czy istnieje coś lepszego, 

co mogłoby lepiej przygotować ich do służenia Bogu czy człowiekowi, niż prawdziwa religia? Albo 

czy jakikolwiek inny duch może równać się z tą prawdziwą wielkością i dzielnością ducha, która 

objawia się w obawianiu się, aby zgrzeszyć? Powinniśmy uczyć dzieci moralnej i religijnej odwagi 

i dzielności, które powodują, że dzieci bardziej boją się zgrzeszyć niż umrzeć, oraz dokonują 

wyborów na wzór Mojżesza, preferując hańbę Chrystusa nad skarby i rozkosze tego doczesnego 

świata. W ten sposób  prawdopodobnie uzyskają lepsze bogactwa i lepsze imiona, i będą cieszyć się 

lepszymi przyjemnościami i stanowiskiem niż ktokolwiek inny, od tych którymi ten świat mógłby 



ich obdarzyć. Najlepiej wychowani są ci, których naucza się jak najlepiej miłować i służyć Bogu; i 

ci uzyskują największy zaszczyt, którzy najbardziej czczą Boga, gdyż takich ludzi uczci sam Bóg. 

 Nie mówię tak, aby poniżyć cokolwiek, co uchodzi za cnotę wśród ludzi, albo co jest 

atrakcyjne i szlachetne. Chciałbym, jednakże, nakłonić cię bardziej, szanowny czytelniku, do tego 

co jest chwalebne w oczach Bożych i ma wielką cenę dla Niego, to znaczy do pamiętania o Nim w 

dniach twojej młodości. Gdyż nadchodzą złe dni; choroba, starość i śmierć oraz Sędzia są już u 

drzwi. Z pewnością to co jest najlepsze, gdy jesteśmy młodzi, będzie też najlepsze, gdy będziemy 

starzy i umrzemy; a to może być bardzo mało warte na początku, co nie będzie nic warte pod 

koniec naszych dni. Grzechy młodości będą wielkim ciężarem dla starości. Nawet jeśli Bóg udzieli 

tobie, drogi czytelniku, pokuty, gdy będziesz stary, będzie cię to kosztować więcej, ponieważ nie 

pokutowałeś wcześniej, i będziesz żałował, że żyłeś tak długo w grzechu oraz, że pozostało ci tylko 

niewiele życia, abyś mógł złożyć świadectwo ze swego nawrócenia. Rzeczy, które są słodkie w 

młodości, często okazują się być gorzkimi na starość, a co jest rozkoszą za młodu, przynosi ból w 

podeszłym wieku. To sprawiło, że król Dawid modlił się do Boga, aby nie pamiętał  grzechów jego 

młodości (Ps 25:7 UBG). Chociaż mógłbym dodać o wiele więcej rzeczy, to jednak przypuszczam, 

że to co przedstawiłem wystarczy, aby pokazać, jak ważną rzeczą  jest dla nas bycie prawdziwie 

religijnymi odpowiednio wcześnie, z tego powodu, że grzech jest tak bardzo niebezpieczną i 

niszczącą rzeczą. 

 (6) Ponieważ grzech jest tak zgubny, to jak mile widziana powinna być Ewangelia. 

  Przynosi ona dobrą i radosną nowinę o Zbawicielu; przedstawiając nam jak zostać 

zbawionym od grzechu, przyczynie gniewu Bożego, i z gniewu jako skutku grzechu. Jakże więc 

piękne powinny być nogi tych, którzy przynoszą nam te błogosławione lekarstwo (Rzym 10:15 

UBG)! Gdybyśmy mieli skazę moczanową, albo kamicę żółciową, to cóż byśmy nie dali za 

niezawodne lekarstwo, które by nas wyleczyło? Zawsze witamy chirurgów, chociaż zadają nam ból, 

i aptekarzy, chociaż przynoszą nam odrażające leki; jednakże nasze zdrowie jest tak nam drogie, że 

nie tylko dziękujemy im, ale i wynagradzamy ich. Jakież zatem powitanie powinien mieć Chrystus i 

Jego Ewangelia! Przybywają z ratującym zdrowiem, aby wyleczyć nas z najgorszej choroby i plagi 

jaką jest grzech. Z pewnością, powinniśmy przeciskać się naprzód, z przemocą do i być tak 

gwałtowni, aby oblegać Niebo i zdobyć je szturmem; podobnie, nie mniej powinniśmy się spieszyć 

z przyjęciem Ewangelii, piciem jej mleka, wina i wody żywota, wiedząc, że możemy je mieć za 

darmo, przez zwykłe poproszenie o nie! Prawdą jest, że nasze zbawienie kosztowało bardzo drogo 

Pana Jezusa Chrystusa, ale On oferuje je nam tanio, dlatego nie powinniśmy pozwolić by Niebo 

posiadało małą ilość mieszkańców, a piekło tak wielu, gdy zbawienie może być nabyte taniej niż 

szukanie go poza morzem (Rzym, 10:6-10 UBG; Pwt 30:12-14 UBG). Ponieważ jest to tak wierna 

mowa i godna przyjęcia, nie bądź tak niegodny, drogi czytelniku, aby ją odrzucić, a tym samym 

pozbawić siebie zbawienia! 

  

  

 4.4 NA POMNIENIE I RADA. 

  

  

 Być może jakaś biedna dusza może byś dotknięta w sercu do żywego i wołać jak Żydzi: ,,Co 

mamy robić?” (Dz 2:37 UBG), albo jak dozorca więzienia: ,,Panowie, co mam czynić, abym był 

zbawiony?” (Dz 16:30 UBG). Czy jest jakaś nadzieja dla biednych grzeszników? Czy jest 

jakikolwiek balsam w Gileadzie lub jest tam jakiś lekarz (Jer 8:22 UBG)? Tak, na pewno jest! Jak 

ujął to jeden z uczonych, Bóg nigdy nie pozwoliłby, aby tak potężny i złośliwy wróg postawił stopę 

w Jego królewskich włościach, dopóki nie wiedziałby jak go pokonać, i to nie tylko przez ukaranie 

w Piekle, ale i przez zniszczenie go tutaj na ziemi. On nie tylko przebaczy, ale i pokona twoje 

grzechy. Jeśli zechcesz go usłyszeć, to słuchaj Go, aby dusza twoja żyła. Słuchaj wezwania Pana 

Jezusa Chrystusa, oto woła cię: ,,Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i 

obciążeni, a ja  wam dam odpoczynek” (Mt 11:28 UBG).  Wszyscy, którzy mieli długi i byli 

utrapieni przychodzili do Dawida; ty, drogi czytelniku, jesteś taki, z tej przyczyny przyjdź do tego 



Dawida, bo tak jest też nazywany Chrystus, przyjmij Jego radę, a powiedzie ci się. Będziesz żył, a 

twój grzech umrze. Jaka jest zatem Jego rada? 

 Odpowiedź: Pokutuj i uwierz Ewangelii (Mar 1:15 UBG). 

 (1) Pokutuj. Pan Jezus Chrystus przyszedł wzywać grzeszników do pikuty (Mt 9:12-13 

UBG). Było to jedno z zadań, dla których przyszedł na ten świat. Pokutuj zatem z martwych 

uczynków (Heb 6:1 UBG). Brzydź się zarówno własnym grzechem, jak i sobą, pokutując w prochu 

i popiele (Hi 42:6 UBG). Bądź pełen oburzenia i wywrzyj pełną pomstę na twoim grzechu i na 

sobie samym, jak to robi prawdziwa pokuta (2 Kor 7:11 UBG). Bycie miłosiernym dla grzechu to 

bycie okrutnym dla siebie; ratowanie jednego to uśmiercanie drugiego. Dlatego nie oszczędzaj go, 

lecz pokutuj szczerze z głębi serca. Niech cię smuci to, że Bóg jest niezadowolony z ciebie, za twój 

grzech, a jeszcze bardziej że został zasmucony przez ciebie i twój grzech. Wydawaj owoce godne 

pokuty i poprawy życia, tak aby twoja pokuta mogła wydawać się być zmianą serca i życia, oraz 

twego umysłu i zachowania, nie tylko zreformowaniem, ale i odnowienie, pokazującym, że jesteś 

nowym człowiekiem. 

  Dobroć Boża prowadzi cię do pokuty; Bóg mógłby poprowadzić cię do niej poprzez 

przerażenie, ale wybrał, żeby poprowadzić cię łagodnie. Jest to rzeczywiście dowód Bożej dobroci, 

że pozwala nam pokutować, ale że zechciał wezwać nas i poprowadzić do pokuty jest jeszcze 

większą Jego dobrocią. A jak wielką dobrocią jest to, że nie nakłada na nas większej pokuty niż 

skrucha (Jer 3:13 UBG). Bóg mógł zarządzić, abyś leżał w Piekle, szanowny czytelniku, przez tyle, 

a tyle tysięcy lat, abyś odczuł ból pokutowania za grzech. Gdyby kazał ci, abyś wykonał jakąś 

wielką rzecz, czy nie wykonałbyś tego? O ileż bardziej, gdy mówi, abyś obmył się i był czysty- co 

jest aluzją do słów sług Namaana Syryjczyka (2 Król 5:13 UBG). Co więcej, Bóg czeka, aby 

okazać łaskę i jest długo cierpliwy. Mógłby zawołać i zapukać w twoje drzwi tylko raz i więcej 

nigdy; a jednak stoi, puka i usilnie cię nakłania, dając ci czas i środki (Obj 2:21; Łk 16:31 UBG). A 

dlaczego uczynił On to wszystko, jeśli nie po to, abyś mógł przyjść do pokuty (2 Piot 3:9 UBG)? 

Jeśli zatem nie będziesz pokutował, to będzie to większym afrontem dla Boga niż były twoje 

wszystkie uprzednie grzechy. Humanum est errare (ludzką słabością jest grzeszenie), ale uporczywe 

trwanie w nim bez pokutowania jest diabelską rzeczą. Jest to gardzenie Bożą dobrocią (Rzym 2:4 

UBG); jest to usprawiedliwianie swojego grzechu i napominanie Boga z szyderstwem, tak jak to 

robili ci, którzy mówili: ,,Co z obietnicą jego przyjścia? (2 Piot 3:4 UBG). Jednak aby dobroć Boża 

mogła dalej zwyciężać, zaklinam cię, szanowny czytelniku, abyś rozważył dalsze rzeczy: 

 1.  Jeśli będziesz pokutował, to zostanie ci wybaczone. 

 ,,Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone” (Dz 3:19 UBG); 

będzie tak jakby ich nigdy nie było. Tam, gdzie Bóg udziela pokuty za grzech, daruje również ich 

odpuszczenie (Dz 5:31 UBG). Ten, kto zatwardza swoje serce przez niepokutowanie, nie będzie 

miał powodzenia, lecz ten, kto wyznaje i porzuca swoje grzechy dostąpi miłosierdzia (Przys 28:13-

14 UBG). Bóg patrzy na ludzi, i jeśli ktokolwiek z nich powie: ,,Zgrzeszyłem i wypaczyłem to co 

słuszne,” to znaczy jeśli taka osoba pokutuje, to Bóg wyratuje jego duszę od zejścia do Piekła, i 

jego życie ujrzy światło, jak to jest napisane w księdze Hioba 33:27-28 (UBG). Bóg jest nie tylko 

miłosierny, dla nas jeśli wyznamy nasze grzechy, ale i wierny i sprawiedliwy, aby nam je 

przebaczyć, i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości (1 Jan 1:9 UBG). Co naprawdę zobowiązuje nas 

do pokuty! 

 2. Pokuta jest, zgodnie z Bożą interpretacją, zniszczeniem wszelkiego zła, które się 

popełniło, i uczynieniem dobra, które się pominęło. 

 Ten, kto pokutuje ze swojego grzechu, ogłasza całemu światu, że gdyby miał możliwość 

popełnienia go ponownie, nie zrobiłby tego. A ten, kto pokutuje z tego, że nie wypełnił woli Bożej, 

pokutuje przez czynienie jej (Mt 21:29 UBG). Jaką dobrocią jest to, że pokuta została tak 

zdefiniowana! Czy zatem mamy nie pokutować? 

 (3) Pokutując, drogi czytelniku, sprawiasz radość wszystkim, których zasmuciłeś swoim 

grzechem. 

 Pierwszą zasmuconą rzeczą jest twoją własna dusza, którą pokuta rozweseli. Bo chociaż 

pokuta wypływa ze smutku, to jednak kończy się radością, i nie będzie się jej żałowało (2 Kor 7:10 



UBG). Rozradujesz również pokolenie sprawiedliwych. Następnie, będzie radość w Niebie; Bóg i 

aniołowie będą zadowoleni i radować się z twojego powrotu (Łk 15 UBG). Wielkim grzechem 

ludzi i to z towarzyszącą mu poważną okolicznością obciążającą będzie to, że ludzie nie będą 

pokutować, aby oddać Bogu chwałę gdy Bóg będzie zsyłał na nich plagi (Obj 16:9 UBG); grzech 

ludzi przynosi ujmę Bogu, natomiast pokuta oddaje Jemu chwałę. Dlatego Jozue powiedział do 

Achana, aby ten wyznał swój grzech i oddał chwałę Bogu (Joz 7:19 UBG). Gdy pokutujemy, to w 

tym samym czasie radujemy serce Boże i wielbimy jego imię! Czy dlatego masz nie pokutować, 

szanowny czytelniku? Pokutuj, gdyż jeżeli nie będziesz pokutował to czeka cię sąd. 

 (4) Wiedz, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie cię sądził. 

 Ta prawda wzywa cię do pokuty, abyś czasem nie zginął (Dz 17:30-31 UBG). Jeśli nie 

będziesz pokutował, to tylko wzbogacisz się w zło i utwierdzisz się na drodze do Piekła, a przez 

zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzić będziesz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia 

się sprawiedliwego sądu Bożego (Rzym 2:5 UBG). Bóg, który jest długo cierpliwy nie będzie 

cierpliwy na wieki wieczne, gdyż Ten, który jest teraz Bogiem cierpliwości będzie, jeśli Jego 

cierpliwość zostanie nadużyta, Bogiem pomsty w przyszłości dla tych, którzy nadużyją jego 

cierpliwości. Boża cierpliwość skończy się pewnego dnia; Bóg nie będzie dłużej czekał na ciebie. 

Chociaż troszczył się o Izraela to jednak gdy nie uwierzyli mu, to przysiągł w swoim gniewie, że 

nie wejdą do jego odpocznienia (Heb 3:11 UBG). Bóg także czekał w późniejszym czasie na 

Żydowskie drzewo figowe by wydało owoce przez trzy lata. Ale w końcu ściął je. 

 Bóg wyznaczył ci dzień, a jest nim dzisiaj. Słuchaj Jego głosu, i nie zatwardzaj swego serca 

podczas, gdy trwa to co się nazywa dzisiaj. Kiedy ten dzień cierpliwości się skończy, to, jeśli dalej 

będziesz nieprzygotowany na wieczność, biada tobie, będziesz zgubiony na zawsze! Proszę cię, 

pomyśl o tym czy nie dosyć już zasmuciłeś Boga? Czy nie skrzywdziłeś duszy w wystarczający 

sposób? Czy obawiasz się, aby być szczęśliwym zbyt wcześnie? Albo, czy wreszcie, nie idziesz do 

Piekła zbyt łatwo i za zbyt niską cenę, że nie chcesz pokutować, albo zwlekasz z tym? Jeśli w tym 

twoim dzisiejszym dniu nawiedzenia nie zważysz na rzeczy prowadzące do twego pokoju, to mogą 

zostać zakryte przed twoimi oczami i pójdziesz po omacku do Piekła i zostać potępionym na 

zawsze; a wtedy Bóg zażąda zapłaty od ciebie do ostatniego grosza (Mt 18:23-34 UBG). Będziesz 

spłacał wszystko co będziesz mu winien czyli należność za niewykorzystany czas, za zmarnowane 

talenty, środki, łaski, za nadużycie Bożej cierpliwości i pobłażliwości, będziesz spłacał wszystko. 

Jeśli nie chcesz  oddać chwały Bogu teraz, to Bóg odbierze sobie chwałę wtedy, gdy cię potępi. 

Jednakże mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę; dlatego nie będę dalej nakłaniał cię i 

naciskał w tej sprawie i przejdę do następnej rady. 

 (2) Uwierz Ewangelii. 

  Nie tylko pokuta przed Bogiem, ale i wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa jest 

wymagana dla przebaczenia i oczyszczenia z, a także dla zniszczenia, grzechu i zbawienia ciebie. 

Sama pokuta nie wystarcza, gdyż sprawiedliwość Boża nie pochodzi z pokuty, ale przez wiarę 

(Filip 3:9 UBG). Modlitwy i łzy oraz wzdychania i cierpienia nie są naszym Zbawicielem; gdyż to 

tylko Pan Jezus Chrystus jest tym, który zbawia z grzechu (Mt 1:21 UBG). Nikt nie może uśmiercić 

naszych grzechów, z wyjątkiem Tego, który zmarł za nasze grzechy. Nie myśl, że możesz dobić 

targu z Bogiem w tej sprawie; nawet gdybyś posiadał wszystkie dobra świata i dał je wszystkie 

Bogu to nie wystarczyłoby na usprawiedliwienie i zbawienie twojej duszy (Ps 49:6-9 UBG). Gdyby 

wszyscy ludzie na świecie daliby tobie, drogi czytelniku, swoją krew i gdybyś złożył ją na ofiarę 

wraz ze swoją i swego pierworodnego syna krwią, to nie wystarczyłoby na okup za twoją duszę 

(Mich 6:7 UBG). Nawet gdybyś przyszedł z pełnią swojej pokuty i całej własnej sprawiedliwości, 

to nie mogły by one zadośćuczynić i dokonać przebłagania nawet za jeden grzech. Ba, nawet gdyby 

wszyscy aniołowie w Niebie udzielili by tobie całą swoją sprawiedliwość (a jest ona bardzo wielka) 

to też by jej nie starczyło. 

 Na nic, drogi czytelniku, nie możesz sam zasłużyć, ani nie możesz sam dać jakiegokolwiek 

zadośćuczynienia, tylko Syn Boży może to zrobić; On i tylko On zbawia od grzechu. Nie ma pod 

niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nie ma 

zbawienia w nikim innym (Dz 4:12 UBG). Patrz więc na Niego, i bądź zbawiony, gdyż 



jakiekolwiek są twoje grzechy Chrystus może zbawić całkowicie wszystkich, którzy przychodzą do 

Boga przez Niego, bo zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi (Heb 7:25 UBG). 

 Ale jeśli nie uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to chociaż będziesz pokutował z grzechu i 

żył, w odniesieniu do prawa, nienagannym życiem, tak jak żył Saul z Tarsu (Filip 3 UBG), i chociaż 

posiadałbyś reputację świętego i wydawał się zbyt dobrym, aby pójść do Piekła, to jednak bez 

Chrystusa i wiary w Niego nie będziesz wystarczająco dobry, aby dostać się do Nieba. Chociaż 

istnieje Chrystus w którego należy wierzyć, który umarł za grzeszników; to jednak, jeśli nie 

uwierzysz w Niego to pomimo wszystko umrzesz i zostaniesz potępiony. Przyjdź zatem i pojednaj 

się z Chrystusem, nie z wiarą bezczynną i martwą, ale skuteczną i żywą. Przyjmij całego Chrystusa; 

nie tylko Jezusa, ale i Pana; nie tylko Zbawiciela, ale i Księcia (Kol 2:6 UBG). Bądź taki chętny, 

aby umrzeć dla grzechu, jakim był Chrystus, aby umrzeć za grzechy, i tak chętnym, aby żyć dla 

Niego, jakim On był, aby umrzeć za ciebie. Bądź tak chętny, aby być Jego, i aby mu służyć, jak On 

chce być twój, aby cię zbawić. Przyjmij Go na Jego własnych warunkach, oddaj się mu całkowicie. 

Zapomnij o domu swego ojca, odstąp od wszelkiej nieprawości, i stań się całkowicie i zupełnie 

Jego. Niech twoje uczynki głoszą i usprawiedliwiają twoją wiarę, poprzez oczyszczenie twego serca 

(Dz 15:9 UBG), przez uświęcenie ciebie (Dz 26:18 UBG), przez pokonanie świata jego dobra i zła, 

wszystkiego co jest w nim najlepsze i najgorsze oraz jego gróźb i pochlebstw (1 Jan 5:4 UBG). 

Mojżesz i inni wierzący uczynili to przez wiarę (Heb 11 UBG). W ten sposób przyjdź i ty i umocnij 

twoje przyjście do i wierzenie w, Chrystusa. 

 Wtedy będziesz zbawiony; jak to powiedział apostoł Paweł dozorcy więzienia: ,,Uwierz w 

Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony” (Dz 16:30-31 UBG). Ci, którzy szczerze i z całego 

serca wierzą w Pana Jezusa Chrystusa nie zostaną pokonani przez tę destrukcyjną rzecz jaką jest 

grzech, ani nie zostaną potępieni przez tę samą potępiającą rzecz. Tak jak istniała potrzeba żeby 

istniał Pan Jezus Chrystus, i jak wymagana jest wiara w Niego, tak zbawienie jest zapewnione tym, 

którzy wytrwają w wierze w Niego. Ten, kto wytrwa do końca znajdzie koniec swej wiary, czyli 

zbawienie swojej duszy. Pośpiesz się więc, szanowny czytelniku, aby się uchwycić, pojednać i 

przylgnąć do Chrystusa, jeśli kiedykolwiek masz być zbawiony ze swoich grzechów i zachowany 

przed gniewem Bożym. Czy podoba ci się zakończenie, a sama droga już nie? Czy zbawienie jest 

pożądane, a wiara już nie? Bez wiary nie można podobać się Bogu tutaj na ziemi, ani być 

zbawionym w przyszłości. Czy nie masz duszy jak również i ciała? Czy nie chciałbyś być zbawiony 

z grzechów, jak również i z choroby? Zatem pośpiesz do Pana Jezusa Chrystusa, lekarza i 

Zbawiciela dusz. Czy istnieje jakiś inny Chrystus? Czy zbawienie istnieje w kimś innym? Czy Bóg 

ma więcej Synów do posłania? Czy istnieje jakaś inna droga do Nieba? Czy nie byliśmy 

wystarczająco długo w niebezpieczeństwie? Przyjdź teraz do Chrystusa; jeśli kiedykolwiek był 

jakiś powód ku temu by przyjść do Niego, to jest teraz. Czy będziesz kiedyś Go potrzebował? Teraz 

go potrzebujesz. Czy będzie pociągający w przyszłości? Przecież jest takim teraz. Ponieważ tak się 

mają te rzeczy, to powinniśmy lecieć jak gołębie do okien, a nie stać bezczynnie nawet jeden 

moment dłużej, abyśmy przypadkiem nie pomarli, i to w grzechach, bo wtedy musielibyśmy 

pożegnać się ze szczęściem i nadzieją na zawsze. Ale ufam, że nie przemawiam nadaremno. Chcę 

mieć nadzieję że nie głosiłem z polecenia Bożego na daremno, ani nie modliłem się do Boga na 

próżno, że nie upominałem i nie zaklinałem cię na marne, i że jeszcze będziesz pokutował i wierzył 

Ewangelii. 

 Jest jeszcze jedna rzecz, di której chciałbym zachęcić cię, szanowny czytelniku, przy tej 

okazji: 

 (3) Nie grzesz już więcej, ani nie wracaj do swojej głupoty. 

 Słuchaj i bój się, i nie postępuj więcej niegodziwie. Smutną rzeczą jest wylizywanie 

własnych wymiocin, albo po wymyciu, tarzanie się w błocie; ten ostateczny stan takich ludzi jest 

gorszy niż był na początku; byłoby dla takich ludzi lepiej, gdyby nie poznali drogi sprawiedliwości, 

aniżeli aby po tym jak poznali ją, mieli odstąpić i odwrócić się od świętego przykazania (2 Piot  

2:21-22 UBG). Bo jest bardzo trudnym, prawie niemożliwym, aby odnowić takich ludzi ponownie 

ku pokucie (Heb 6:6 UBG). Czego mogą się tacy ludzie spodziewać jeśli nie sądu, ognistego 

oburzenia i pomsty Bożej (Heb 10:26-30 UBG). O jak wielkie są i będą jeszcze powiększone 



grzech i potępienie odstępców! Co, po otrzymaniu tej całej dobroci Bożej, ktoś miałby kopać piętą 

do tyłu przeciwko Bogu! Po tym, jak grzech kosztował cię tak wiele westchnień, łez i bolesnych 

zranień, miałbyś zrobić miejsce dla większej ilości grzechów? Miałbyś wypełnić siebie grzechami, 

gdyż serce odstępcy nasyca się jego drogami (Przys 14:14 UBG); pewnego dnia odstępca będzie 

miał dosyć swoich grzechów, a wtedy zawoła: ,,O jak złą i gorzką rzeczą  jest odstępstwo! O, te 

moje złe niewierzące serce, które sprawiło, że ponownie odpadłem od Boga żywego, po tym jak 

wróciłem, za pierwszym razem, aby mu służyć! 

 (4) Strzeż się, aby nie żyć w jakimkolwiek (a szczególnie w znanym) grzechu. 

 Odłóżmy na bok wszelkie pozostałości wyniosłości i grzechów, które tak łatwo nas usidlają. 

Nie miejmy żadnego ulubionego grzechu, dlatego zamiast obrażać Boga nim, raczej wyłupmy 

swoje prawe oko, czy też odetnijmy swoją prawą rękę. Oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i 

ducha na zewnątrz i wewnątrz, abyśmy mogli doskonalić świętość i wzrastać do wymiarów 

człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa (Ef 4:13 UBG). Czy mamy trwać w 

grzechu? Nie, w żadnym, niech Bóg broni! Apostoł Paweł powiada (Rzym 6 UBG), że byłoby to 

nie tylko niezgodne z, ale i niemożliwym dla tych, którzy zobaczyli i zakosztowali, że Bóg jest 

łaskawy. Bo teraz dostrzegają grzeszność grzechu o wiele lepiej niż wcześniej, i widzą ją jako tę, 

która chciała zamordować Boga, i która rzeczywiście doprowadziła do uśmiercenia Syna Bożego. 

Ludzie dostrzegający tę wielką grzeszność grzechu pytają siebie: ,,Czyż mamy ukrzyżować 

Chrystusa ponownie? Król Dawid nie chciał pić wody, którą z narażeniem życia przynieśli mu 

wojownicy, a my mielibyśmy popełnić jakąkolwiek niegodziwość i zgrzeszyć przeciwko krwi Syna 

Bożego, która została wylana, aby oczyścić nas z naszych grzechów? Czy mamy znajdować 

upodobanie w tym, co zadawało ból Chrystusowi, i żyć w tym co zadało mu śmierć? Nie, w 

żadnym razie! Czy miłość Chrystusa i Jego moc nie miałyby mieć lepszego wpływu i skutków niż 

żebyśmy mieli grzeszyć? Czy po to zewlekliśmy z siebie starego człowieka, aby go z powrotem 

przywdziewać? Czyż nie jesteśmy martwi dla grzechu i czyż nie powinniśmy zaprzestać jego 

popełniania? Czy możemy powiedzieć, że wierzymy w Chrystusa, a nie słuchać Go? Nie! Precz 

wszelkie bożki stąd!” W ten sposób rozumują dusze obdarzone łaską, które są nowymi 

stworzeniami i rozwiązują tę sprawę. 

 Dlatego ostrzegam i zaklinam ciebie, drogi czytelniku, abyś strzegł się, aby nie żyć w 

żadnym grzechu, czy to w myślach, słowie czy uczynku.  

 1. Strzeż się grzeszenia w myślach. Wiedząc, że grzech jest tak grzeszny, złem jest bycie 

nawet grzesznikiem w myślach. Zbyt często się mówi, że myśli są wolne. Są one rzeczywiście 

wolne w odniesieniu do ludzi, którzy nie mogą nas osądzić za nie; ale Bóg może i zrobi to. Wielu 

ludzi, którzy wydają się być skromni i oszczędni w odniesieniu do złych słów i uczynków nie 

kontroluje swoich złych myśli i jak to mówi przysłowie karmią je różnymi wyobrażeniami. Tacy 

ludzie są kontemplacyjnymi i myślowymi grzesznikami. 

 Istnieją tacy ludzie, którzy są tak mądrzy, że nie mówią swoimi językami, ale za to tak głupi, 

że myślą w swoich sercach, że nie ma Boga (Ps 14:1 UBG). Istnieją ludzie, którzy nie mordują 

fizycznie, jednakże poprzez gniew i zawiść mordują w sercu wyobrażeniami lub myślami, 

przykładem są bracia Józefa, których Józef oskarżył mówiąc: ,,Obmyśliliście zło przeciwko mnie” 

(Rdz 50:20 UBG). Istnieją także cudzołożnicy w myślach, którzy być może nigdy nie ośmielili się 

być takimi w uczynku (Mt  5:28 UBG). Istnieją bluźniercy w sercu, którzy nie wypowiadają ustami 

bluźnierstw, ale są jak ci, którzy słyszeli Chrystusa odpuszczającego grzechy i pomyśleli w swoich 

sercach, że On bluźnił, i w ten sposób bluźnili mu (Mt 9:3-5 UBG). Inni z kolei potępiają doczesny 

świat za próżność, podczas gdy sami w swoich sercach myślą próżnie, że ich domy będą trwać na 

wieki (Ps 49:11 UBG); jeszcze inni są jak Bogacz, któremu pole obrodziło, a który dlatego 

powiedział w swoim sercu, że ma wiele dóbr złożonych na wiele lat, jakby uważał że ta ilość dóbr 

była jego szczęściem. Ale Pismo powiada, o tych pierwszych, że ich droga jest ich głupstwem (Ps 

49:13 UBG), a o tych ostatnich że są głupcami (Łk 12:20 UBG). Ponieważ obmyślanie głupoty, czy 

też głupia myśl są grzechem (Przys 24:9 UBG). Dlatego napisane jest w Piśmie: ,,Strzeż się, by nie 

powstała w twoim sercu niegodziwa myśl (Pwt 15:9 UBG). 

 Prawdą jest, że nie wszystkie złe myśli są złymi, tak jak nie wszystkie dobre myśli są 



dobrymi. Człowiek może myśleć o złu, a jednak jego myśli mogą być dobre; i może myśleć o 

dobru, a jednak jego myśli mogą być złe. Człowiek myśli o złu dobrymi myślami, gdy myśli o złu, 

aby zasmucić się i pokutować z niego a także, aby brzydzić się nim i porzucić je. A człowiek myśli 

o dobru złymi myślami, gdy myśli o dobru, aby je zaniedbać i szydzić z niego, aby nazwać je złym i 

w ten sposób prześladować je. Myśli o grzechu mogą byś grzesznymi, w odniesieniu do grzechów 

przeszłych, lub tych, które dopiero mają zostać popełnione. Gdy ludzie z lubością myślą o swoich 

przeszłych grzechach, czyli, gdy przeżuwają częściowo strawiony pokarm i oblizują usta po tym; 

albo jak to powiedziano w Hi 20:12-13, gdy zatajają zło pod swoim językiem, jak by to był 

smakołyk, to popełniają ten grzech w kółko poprzez myślenie o nim, chociaż nie popełniają go 

fizycznie. W tym sensie niektórzy interpretatorzy Pisma rozumieją następujący werset: ,,Lecz ona 

mnożyła swoje czyny nierządne, przypominając sobie dni swojej młodości” (Ezech 23:19 UBG); 

odgrywała je ponownie w swojej pamięci, w nowym rozmyślaniu o swych starych grzechach. Z 

drugiej strony, niektórzy ludzie, być może te same osoby, rozmyślają grzesznie o grzechach, 

których fizycznie nie popełnili, smucąc się i żałując, że nie skorzystali z okoliczności i nie ulegli 

pokusom, które mieli, aby zgrzeszyć.  

  W odniesieniu do grzechów przyszłych, ludzie myślą grzesznie poprzez knucie, 

wymyślanie i przewidywanie jakie grzechy popełnią, chociaż fizycznie ich jeszcze nie popełnili. To 

przeciwko temu nakazano nam, abyśmy nie troszczyli się o ciało by zaspokajać jego pożądliwości 

(Rzym 13:14 UBG); werset ten powiada, aby nie planować i nie troszczyć się o ciało. Nie 

dolewajmy paliwa do takiego ognia; nie kładźmy się do łóżka i nie planujmy spełniania 

pożądliwości w przyszłości, których nie możemy popełnić w teraźniejszości. W tym miejscu 

wspomnę o kilku pewnych rozważaniach, abyśmy mogli zobaczyć grzeszność złych myśli: 

 (i) Grzeszne myśli kalają człowieka. 

 Robią tak, chociaż mogą nigdy nie zostać wypowiedziane lub praktykowane. Z serca 

pochodzą złe myśli, morderstwa, cudzołóstwa, etc i to kala człowieka (Mt 15:19-20 UBG). Nie 

tylko fizyczny akt morderstwa czy cudzołóstwa, ale i myśl o zamordowaniu czy popełnieniu 

cudzołóstwa kalają człowieka, jak mówi powyższy fragment Pisma; nasz Zbawiciel powtarza to 

samo w innym miejscu Pisma (Mt 5:22,28 UBG). Hiob zawarł przymierze ze swoimi oczami, że nie 

spojrzy pożądliwie na pannę (Hi 31:1 UBG). Tak musimy więc zważać na nasze drogi, żebyśmy nie 

zgrzeszyli, nie tylko naszymi językami, ale i myślami. Gdyż myśli są słowami naszego serca i jego 

uczynkami; a wszystkie słowa naszych ust i uczynki naszego życia pochodzą z naszego serca. 

Dlatego ponad wszystko strzeżmy naszego serca (Przys 4:23 UBG). 

 (ii) Grzeszne myśli są obrzydliwością w oczach Bożych.   

 Bóg zwraca szczególną uwagę na myśli serc ludzi dobrych (Mal 3:16 UBG), i ludzi złych 

(Rdz 6:5 UBG) Bóg bardzo często akceptuje wolę w pobożnych ludziach za dobry uczynek. Jeśli 

woła jest obecna w nich, to chociaż nie mają mocy, aby wykonać danego dobrego uczynku, to 

jednak jeśli są chętni, aby uczynić dany uczynek , to Bóg akceptuje wolę za dany dobry uczynek, 

chociaż dany człowiek nie może go wykonać (2 Kor 8:12; Mt 26:41 UBG). Podobnie, gdy ludzie 

chcą i myślą niegodziwie, Bóg uznaje ich wolę za uczynek. Tak jak przyjmuje wolę pobożnego 

człowieka za dobry uczynek z akceptacją, tak i uznaje wolę niegodziwego człowieka za zły 

uczynek z obrzydliwością; gdyż myśli niegodziwych są ohydą dla Pana (Przys 15:26 UBG). Ich 

niegodziwe myśli są jak cuchnące opary i zapachy w nozdrzach Bożych. Grzech jest cuchnącą 

nieczystością, a grzeszne myśli posiadają taką cuchnącą nieczystość jak grzeszne uczynki. Dlatego, 

w Piśmie jest napisano: Obmyj z nieprawości swoje serce, Jerozolimo, abyś została wybawiona. Jak 

długo będą trwać w tobie twoje niegodziwe myśli?” (Jer 4:14 UBG). Samo lekarstwo mówi nam o 

chorobie, jeśli muszą być obmyte, to z pewnością takie myśli były brudne, gdyż samo zamiecenie 

ich nic by nie dało. A co było niegodziwością ich serca? Z tekstu wynika, że były nimi niegodziwe 

myśli i one musiały być obmyte, bo w przeciwnym razie Jerozolima nie mogłaby być zbawiona. 

Tak odrażająca w oczach Bożych jest nikczemność i marność myśli. 

 (iii) Grzechy myśli są grzechami korzeniami, a także korzeniami wszystkich innych 

grzechów. Są jak gdyby grzechami matkami, a uczynki są jakby ich potomstwem (Przys 4:23 

UBG). Złe uczynki są przychówkiem i dziećmi złych myśli, gałęziami i owocami, które wyrastają z 



takich korzeni. Myśli są pierworodnymi duszy; słowa i uczynki są tylko młodszymi braćmi. Myśli 

są jak gdyby olejem, który karmi i utrzymuje knot, który w przeciwnym razie zgasłby; grzechy 

popełnione fizycznie otrzymują swój sok i pokarm z grzechów myślowych. Jakub mówi, że nasze 

myśli są jak gdyby brzuchem i łonem w którym następuje poczęcie grzechu (Jak 1:15 UBG); gdy 

ludzie strasznie przeklinali, jak to zrobił Hiob, to przeklinali dzień i miejsce swych narodzin, i łono 

które ich nosiło. Podobnie powinieneś i ty, drogi czytelniku, przekląć grzech nawet w samym łonie, 

które go nosiło, przykładając siekierę do korzenia drzewa. 

 Myśli są oskarżane o wywoływanie niegodziwości w ludzkim życiu, że są korzeniem i 

przyczyną morderstw, cudzołóstw etc., wszystkie one pochodzą z serca (Rdz 6:5; Mt 12:35; 15:19 

UBG) i wychodzą na zewnątrz jak ukryci wrogowie z brzucha trojańskiego konia. Można się 

zdziwić (jak to robimy, w przypadku różnego rodzaju ptactwa, że gniazduje w naszej okolicy przez 

całą zimę), gdy się spostrzeże tak wiele stad niegodziwości w naszym życiu, i zastanawiać z jakiego 

zakątka świata przybywają. Cóż wszystkie one pochodzą z serca, miejsca spotkań niegodziwości, z 

gospody, w której przebywają wszyscy złodzieje i podróżujące pożądliwości, które istnieją na 

świecie, i które wyrządzają w nim tyle szkód. Wszystkie nieczyste strumienie wypływają z tego 

nieczystego źródła, tego oceanu i morza grzechu. Dawid powiedział w psalmie, że nienawidził 

próżnych myśli (Ps 119:113 UBG); to znaczy, każdej myśli, która była sprzeczna z prawem Bożym, 

które miłował. Wszyscy nienawidzimy to, co jest sprzeczne z tym co kochamy. Ale dlaczego Dawid 

nienawidził grzesznych myśli? Z tego względu, że złe myśli rodzą złe słowa, a złe słowa psują 

dobre i    rodzą złe zachowanie. Próżne imaginacje rodzą próżne rozmowy i zachowania. Trudno 

jest tym, którzy myślą dobrze, aby czynić zło, a jeszcze trudniej jest tym, którzy przemyśliwują nad 

złem, czynić dobro, gdyż jaki jest korzeń taki jest owoc, i to po owocu poznaje się drzewo (Mt 7:17 

UBG). 

 (iv) Nawet gdybyśmy nie mieli żadnych innych grzechów do wyznania, to jednak musimy 

błagać o przebaczenie grzesznych myśli. 

 Człowiek z powodu swoich myśli może trafić do Piekła, jeśli grzeszność jego myśli nie 

zostanie mu przebaczona. Apostoł Piotr powiedział do Szymona Maga: ,,...pokutuj z tej twojej 

nieprawości i proś Boga, a może ci przebaczy zamysł twego serca (Dz 8:22 UBG). Gdyby Bóg 

przebaczył wszystkie nasze grzechy ust i wszystkie nasze złe uczynki, a pozostawił nieprzebaczone 

grzechy myśli, to bylibyśmy zgubieni na zawsze. Błogosławiony Dawid tak obawiał się grzechu, że 

błagał Boga, aby go oczyścił z sekretnych grzechów, które czaiły się w jego sercu i były tam 

niewidoczne (Ps 19:12 UBG). Nawet jeśli takie myśli nie przekształcą się w większą bezbożność, 

co będą usiłowały zrobić i łatwo mogą osiągnąć, to jednak znajduje się w nich wystarczająca ilość 

bezbożności i nieprawości, aby nas zgubić na wieki! Chciałbym, aby to sobie przemyśleli ci, którzy 

lekko traktują próżne a nawet złe myśli, tak jak gdyby nie było w nich nic złego. 

 (v) Wielkim zamysłem Ewangelii jest poddawanie myśli pod posłuszeństwo Panu Jezusowi 

Chrystusowi. 

 O wiele łatwiej jest zreformować ludzkie postępowanie, niż odnowić ich umysły; prawa 

ludzkie mogą uczynić to pierwsze, ale tylko prawo Boże może uczynić to drugie. Wielu ludzi, 

pomimo tego, że nie mieli żadnego innego towarzystwa potrafiło żyć razem z grzechami swoich 

serc i myśli, zadowalając siebie  i błogosławiąc sobie, też, w swoich próżnych imaginacjach, 

popełniając grzechy wewnętrzne. Prędzej pozbyliby się grzechów swoich języków i rąk, niż 

grzechów serca. Ewangelia przychodzi, aby zburzyć te warownie, podbić imaginacje, pokonać całe 

armie myśli i aby zmusić tych czających się złodziejskich rozbójników do porządku i 

posłuszeństwa. To jest chwałą Ewangelii, wykraczającą poza wszelką filozofię świata, że posiada 

tak wielki wpływ na serca i myśli ludzi (2 Kor 10:4-5 UBG). 

 (vi) Nawrócenie zaczyna się, jest przeprowadzane i kończone w sercach  i myślach ludzi. 

 Zaczyna się tam, ponieważ kiedy ludzie są martwi w grzechach, to nie biorą pod uwagę, ani 

nie zważają na to, co jest w ich sercu i myślach. Ale kiedy łaska Boża przychodzi w mocy, i 

przyjmują ją w prawdzie, to zaczynają myśleć i rozważać: ,,Co mamy zrobić, aby być 

zbawionymi?” Ludzie znajdują się w wielkim dylemacie w swoich myślach, zaczynają się 

niepokoić, oraz są poruszeni do głębi. Z tego powodu odrodzenie duchowe jest nazywane odnową 



umysłu, a pokuta jest zmianą umysłu; serce staje się nowym sercem, a gdy serce zostanie zdobyte, 

następuje za nim cała reszta. Jeśli niegodziwy porzuci swoje zamysły, to szybko porzuci swoje 

drogi (Iz 55:7 UBG). Pierwsze zawrócenie ma miejsce w myślach: ,,Rozmyślałem nad moimi 

drogami i zwracałem kroki ku twoim świadectwom” (Ps 119:59 UBG); myśli idą przed stopami, a 

stopy za myślami. Pierwsze poruszenie syna marnotrawnego miało miejsce w jego myślach; gdy 

wejrzał w siebie i powiedział sobie, że powstanie i pójdzie do swego ojca. Podczas, gdy tak myślał, 

ruszył w stronę swego domu i kiedy był jeszcze daleko jego ojciec zobaczył go i ulitował się nad 

nim.  

 Nawrócenie nie tylko zaczyna się szczególnie, ale i jest kontynuowane w sercu i myślach, 

chociaż nie wyłącznie. Podczas gdy inni, jak faryzeusze starają się, aby tylko rzeczy na zewnątrz 

wyglądały pięknie i dobrze, to pobożni ludzie zajmują się swoim wnętrzem, aby zachować swoje 

serce czystym. Modlitwy takich ludzi dotyczą głównie ich serc: ,,Stwórz we mnie serce czyste, o 

Boże, i odnów we mnie ducha prawego” (Ps 51:10 UBG). I jak ujął to jeden ze znakomitych 

pisarzy: ,,W czym leży różnica między chrześcijanami o szczerym sercu a innymi, jeśli nie w 

zachowywaniu myśli czystymi; bez czego cała religia jest tylko ćwiczeniem ciała.” Papiści mogą 

mamrotać pod nosem swoje modlitwy, a obłudnicy mówić o swojej zewnętrznej pobożności. Jak 

nawrócenie zaczyna się i jest kontynuowane w myślach, tak i jest zakańczane i doskonalone w nich; 

tam się kończy. Gdyż, kiedy pobożny człowiek ma umrzeć, to jego głównym i ostatnim zajęciem są 

jego myśli; zakończył czynienie dobrych uczynków, sporządził testament i zakończył wszystkie 

zewnętrzne sprawy; może nie może już nawet mówić, wtedy jego głównym zajęciem i 

zamknięciem całej sprawy są jego myśli. Tak więc gdy przychodzi do nowego świata odrodzonych, 

to podczas gdy kontynuuje trwanie w nim, i kiedy zbliża się do świata, który ma nadejść, to jego 

główna praca dotyczy i tkwi w jego myślach: tam zaczął, a tutaj kończy.   

 (vii) Bóg prowadzi sprawozdanie, i wezwie nas, abyśmy rozliczyli się z myśli jak i słów i 

uczynków. 

 Bóg ma księgę Pamiątkową spisaną dla tych, którzy myślą o Jego Imieniu, i dla tych, którzy 

myślą nad swoimi grzechami grzesznymi myślami! Żadna myśl nie jest ukryta przed nim; 

wszystkie rzeczy są odkryte i otwarte przed tym przed którym będziemy zdawać sprawę. Bóg zna 

nasze myśli z daleka (Ps 139:2 UBG), na długo zanim przekształcą się w słowa lub czyny (Pwt 

31:21 UBG). Podobnie ojciec zobaczył syna marnotrawnego, gdy ten był jeszcze daleko i dopiero 

przemyśliwał o powrocie. Bóg przeszukuje i bada serca ludzkie, w tym celu, aby mógł oddać 

każdemu człowiekowi według jego dróg (Jer 17:9-10 UBG). Bóg osądzi sprawiedliwym sądem, nie 

według pozorów, jak to czynią ludzie; jak myśli człowiek, takim jest, i tak też będzie sądzony. 

Ludzie sądzą nasze wnętrze po naszych rzeczach zewnętrznych; nasze serca przez nasze uczynki; 

ale Bóg sądzi nasze uczynki zewnętrzne poprzez nasze wnętrze, nasze uczynki poprzez nasze serce. 

To z tego powodu powinniśmy bać się Boga i przestrzegać Jego Przykazań, ponieważ Bóg podda 

pod sąd nie tylko każdy uczynek, ale i każdą sekretną rzecz, czy to dobrą, czy złą (Kaz 12:13-14 

UBG). Gdy przyjdzie Pan to wywiedzie na światło ukryte rzeczy ciemności i objawi zamysły serca, 

to znaczy, wszystkie jego sekretne zamierzenia i plany. Bóg będzie sądził skryte sprawy ludzkie 

przez Pana Jezusa Chrystusa, jak to naucza nasza Ewangelia (Rzym 2:16 UBG). Pomyśl więc, 

szanowny czytelniku, o tym, że twoje myśli zostaną osądzone, i dlatego pilnuj ich, albowiem nie 

tylko Boża wiedza (Scientia divina), ale i ludzkie sumienie (Conscientia humana) będzie  księgą 

otwieraną jako świadek w owym dniu, zgodnie z którymi ludzie będą sądzeni. 

 Cóż zatem, co powiesz; albo co też mam ci powiedzieć na to? Czy miałeś złą myśl? Połóż 

swoją rękę na ustach (Przys 30:32 UBG), czyli ukórz się i uniż, nie tylko jeśli głupio postąpiłeś, ale 

i jeśli tylko miałeś złą myśl. Próżność i podłość oraz głupota i nieczystość naszych myśli powinny 

spowodować w nas skruchę i położenie naszych rąk na nasze usta celem zapobieżenia grzeszeniu. 

Jak ludzie kładą swoją rękę na swoich ustach, gdy kaszlą, aby żadne nieprzyjemne rzeczy nie 

wyszły z nich, tak powinniśmy uczynić i my. Bo to, co powiemy w naszych sercach, wkrótce 

wypowiemy naszymi ustami, jeśli nie położymy dłoni na ustach, aby powstrzymać wypływ 

próżnych myśli i zainfekowanie nimi naszych warg, słów, uczynków i życia. Ten rój trutni zaroi się, 

jeśli nie położymy ręki na ustach. Ta klatka nieczystego ptactwa zostanie otwarta i one wylecą z 



niej. Nasze myśli będą płynąć źle jak woda obok młyna jeśli nie będziemy ich trzymać silną ręką.  

 W związku z tym, postąp, szanowny czytelniku, zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby 

uzyskać pomoc i wsparcie; 

 (i) Pokornie zwróć się z błaganiem do Boga. 

 Twoje serce jest w Jego rękach i tylko do Niego należy działanie serca. Tylko on może 

zbadać, oczyścić, odnowić  i zachować serce czystym. Módl się do Boga, nie tylko, aby uzyskać 

przebaczenie przeszłych grzechów, ale aby nie było w ogóle takich złych myśli, które 

potrzebowałyby przebaczenia, w przyszłości. Błagaj Boga, by odnowił twoje serce i stworzył  je na 

nowo czystym. Czy chcesz pozbyć się grzesznych myśli? To módl się przeciw nim, wznieś 

modlitwę i wołaj tak jak czynił to apostoł Paweł przeciwko wysłannikowi szatana. Módl się, a nie 

ustawaj, aby nawet jeśli nie zostaną usunięte, to żeby Boża łaska mogła być dla ciebie 

wystarczająca. Wołaj jak dziewica w przypadku gwałtu, a Bóg usłyszy wołanie uciśnionych i tych, 

którzy jęczą. Wołaj do Boga o wspomożenie, powiedz mu, że nie możesz ścierpieć jak oddziały i 

armie wyzywają Izraela i Boga Izraela, oraz błagaj Go, by obronił swoje własne Imię, swoją mocą, 

co może zrobić łatwo. 

 (ii) Złóż Słowo Boże w swoim sercu, abyś nie zgrzeszył przeciw Bogu. Uczyń tak, jak 

uczynił Dawid, abyś mógł być bardziej święty (Ps 119:11 UBG). Nałóż plaster na chore miejsce; 

serce jest siedliskiem i centrum grzechu; zastosuj Słowo Boże i przyłóż je do niego, a ono rozgromi 

i wykorzeni tych Kananejczyków i córki tej ziemi, którzy są utrapieniem serca dla ciebie. Grzech 

tkwi w sercu: ukryj tam Słowo Boże, aby było w zasadzce, gotowe uśmiercić grzech przy 

pierwszym jego pojawieniu się. Słowo Boże jest mieczem Ducha, i nie ma nic lepszego od niego, 

co mogłoby ranić i zabijać grzech. Jest to jedna z broni używanych w naszej walce duchowej, która 

to broń jest wstanie przez Boga burzyć i wyrzucać twierdze niegodziwych imaginacji (2 Kor 10:4-5 

UBG). Weź zatem ten miecz i załóż również całą zbroję Bożą, abyś mógł być, drogi czytelniku, 

mocny w Panu i w mocy jego potęgi (Ef 6:10-17 UBG). On jest Bogiem, który czyni cuda, nawet w 

tej sprawie i tego rodzaju, przez swoje Słowo i Ducha. Weź, zatem, do swego serca, te Słowo, które 

jest mieczem Ducha, i przez które osiąga On takie wspaniałe zwycięstwa nad sercami i umysłami. 

 (iii) Rozpocznij dzień myślami o Bogu i o dobrych rzeczach. 

 Nie pozwól, aby fantazje i próżne imaginacje pochwyciły twój umysł już z rana. 

Wyobraźnia była naszym towarzyszem zabaw przez wiele lat zanim poznaliśmy czym jest rozsądek 

i rozumienie; nasze dzieciństwo i młodość spędziliśmy w próżności umysłu. Wiemy, że koledzy ze 

szkoły i towarzysze zabaw zdobywają tak bliską znajomość i zażyłość względem nas, że trudno jest 

je później zerwać. Jednakże fantazja i wyobraźnia, te dziecięce rzeczy, które w dalszym ciągu 

posiadają twierdze w naszym umyśle i są mocno zakorzenione w nas, muszą zostać zburzone i 

odrzucone, zanim nasze myśli będą mogły stać się posłuszne Chrystusowi, jak to mówi nam apostoł 

Paweł (2 Kor 10:5 UBG). Dlatego wstawaj z kurami, rozpocznij dzień z Bogiem oraz dużo myśl o 

tym, że On cię widzi i obserwuje. Rzymianie mawiali: ,,Pilnuj się, bo Katon cię widzi,” i napawani 

byli lękiem. Bycie obserwowanym przez Boga powinno napawać nas zbożną bojaźnią (Ps 44:20-21 

UBG), która napawała także Dawida (Ps 139: 17-18 UBG). Jeśli próżność pochwyci nasze serca i 

umysły z rana, to będzie starała się panować przez cały dzień. To, czym danie jest najpierw 

doprawione powoduje, że danie długo zachowuje taki smak. Dlatego, weź, drogi czytelniku, duży 

łyk Słowa Bożego z rana, aby zapobiec pojawianiu się oparów próżnych myśli. Skoro tylko się 

obudzisz, to przy drzwiach twojej sypialni będziesz miał wielu skrzypków, śpiewających ci próżne 

piosenki, ale nie słuchaj ich; powiedz im i wszystkim innym klientom, którzy będą cię prosić o 

cokolwiek, że jesteś zajęty czym innym, i że musisz zadbać o inne ważne sprawy. Nie słuchaj 

żadnych syren morskich. Zatkaj swoje ucho przed wszystkimi takimi uwodzicielami, niezależnie od 

tego, jak przyjemnie będą śpiewać i czarować, bo ich słuchanie nigdy nie będzie dla ciebie 

korzystne ani mądre. Tak więc, gdy się obudzisz rozmyślaj o Bogu, a będziesz chodzić z Bogiem w 

całym swoim postępowaniu, i będziesz przez cały dzień pod wpływem zbożnej bojaźni Bożej. 

 (iv) Jeśli to nie wystarczy, to karć i powstrzymuj próżne myśli. Jeśli nadal będą się 

pojawiały i, jak muchy po przepędzeniu, powracać, to bądź wobec nich surowy i ostry. Niestety, 

jesteśmy wszyscy zbyt pobłażliwi, uprzejmi i delikatni wobec tych odważnych i narzucających się 



podróżników, gdyż tak są nazywani (2 Sam 12:4 UBG). Oto przyszedł podróżnik do bogatego 

człowieka- pożądliwość do Dawida w przypadku Batszeby, bo to się do tego odnosi- i zabił baranka 

innego człowieka dla tego podróżnika, czyli dla tej pożądliwości. Gdyby tylko Dawid zbadał tego 

podróżnika, odkryłby, że jest to szpieg, albo włóczęga z którym nie należało ucztować, ale 

przywiązać do słupa celem ubiczowania.  Powodem dla którego mamy tak wielu domokrążców 

przychodzących do naszych drzwi, jest to, że przyjmujemy i kupujemy od nich ich drobiazgi, a 

przyczyną dlaczego tak wielu z tych żebraków i wędrownych cyganów puka do naszych drzwi, jest 

to, że dajemy im jałmużnę i zakwaterowanie. Gdybyśmy tylko przyjmowali ich chłodno i 

zastosowali obowiązujące prawo wobec takich odwiedzin to prawdopodobnie wcale lub w 

mniejszym stopniu naprzykrzaliby się nam swoim towarzystwem. 

 (v) Odwróć swoje oczy od oglądania marności.   

  Unikaj okazji i pozorów zła; gdyż świat jest oszukiwany przez pozory i widowiska. Ludzie 

stają się złodziejami, gdy pojawia się im taka sposobność, bez niej ludzie tacy nie pomyśleli by 

nawet o tym. Tak jak serce rozpala oko, tak oko wpływa na i rozpala serce. Ciekawość oglądania 

najgłupszych obrazów i słuchania sprośnych piosenek, często skłaniała ludzi do myślenia takimi 

myślami i popełnienia takich rzeczy, o których im się nie śniło, że mogliby to uczynić. Próżne 

obiekty i rozmowy wywołują próżne wyobrażenia i imaginacje, i w ten sposób prowadzą do i 

zwiększają bezbożność (2 Tym 2:16 UBG). Dlatego apostoł Paweł ostrzegał chrześcijan, aby 

rozpusta, nieczystość i chciwość nie były nawet wspominane wśród nich (Ef 5:3 UBG). Takie 

historie, chociaż są tylko romansami, pozostawiają złe wrażenie na ludzkich fantazjach. Musimy 

uważnie pilnować naszych oczu i uszu, jeśli chcemy kiedykolwiek zachować nasze serca i myśli w 

czystości i nieskalaności, abyśmy przypadkiem nie kusili kusiciela, aby kusił nas i uczynił nasze 

serca gorszymi przez okazje i zwyczaje, aniżeli są one z natury. To spowodowało, że król Dawid 

błagał Boga, aby odwrócił jego (Dawida) oczy od oglądania marności (Ps 119:37 UBG), a dobry 

Hiob tak bardzo obawiał się samego siebie, że zawarł przymierze ze swoimi oczami, aby 

przypadkiem nie pomyślał (niestosownie) o pannie. Patrzenie rodzi pożądanie, tak jak pożądanie 

nakłada wzrok (Mt 5:28 UBG). 

 (vi) Strzeż się bezczynności. 

 Każdy człowiek powinien posiadać powołanie zawodowe i podążać za tym powołaniem, 

które jest doskonałym środkiem ochronnym przed złymi myślami. Bezczynni ludzie nie mają 

innego zajęcia jak tylko grzeszenie, a ci, którzy wykonują swoje powołanie zawodowe, nie mają na 

to czasu wolnego; ponieważ ich myśli są zbyt pochłonięte pracą, aby można je było odciągnąć od 

pracy. Czas ciąży na rękach niektórych ludzi z braku pracy, i dlatego stają się wścibscy, chodzący 

po domach i wędrujący, jak ich własna fantazja czy diabeł, jak wiatr pędzą, albo jak wabik 

przyciągną albo zwabią (1 Tym 5:13-15 UBG). Ci próżniacy albo inaczej wścibscy ludzie 

przedstawiani są na równi ze złoczyńcami, złodziejami i mordercami  (1 Piot 4:15 UBG). Wiedzą, 

że ich czas przemija i przeminie, ale nie wiedzą jak go spędzić, dlatego gdy nadchodzi jakiekolwiek 

pokuszenie, to wydają się być gotowi. Mrugnięcie oka czy pokazanie palca wystarcza im, żeby 

poszli za pokusą. Podążają za gwizdkiem diabła i tańczą do jego melodii. Spędzają dni jak 

włóczędzy, a ich życie jest zwykłą ucieczką od tego co jest jego zajęciem. Nie mogą znieść bycia 

sam na sam ze sobą, i dlatego trwonią swój cenny czas i ryzykują utratę swoich cennych dusz, przez 

stawanie się grzesznikami dla towarzystwa.  

 Nasze myśli są tak aktywne i niespokojne, że będą zawsze robić jakieś rzeczy, i jak niesforni 

żołnierze, jeśli inni ich nie najmą, to sami zajmą się złymi rzeczami. Dlatego Bóg, w swoim 

miłosierdziu, wyznaczył nam powołania zawodowe, aby zajęły nasze myśli, aby mogły być nie 

tylko niewinne, ale i z pożytkiem dla nas i dla innych. Raj posiadał zajęcie, także Niebo nie będzie 

bez niego. Bezczynność jest godziną pokusy; i nie możemy mieć wymówki, by stać bezczynnie na 

rynku, kiedy sam Bóg oferuje nam zatrudnienie. Najlepszym sposobem na pozbycie się chwastów z 

naszej ziemi jest uprawianie jej; a najlepszą drogą na uwolnienie naszych serc od złych myśli jest 

dobre zajęcie. Musisz tylko pamiętać o tym, drogi czytelniku, że twoje szczególne powołanie 

zawodowe nie może wypierać, ani naruszać twojego powołania Niebiańskiego, ani też twoje bycie 

handlowcem nie powinno sprawiać, abyś zapomniał, że twoje zachowanie i handel muszą być 



nakierowane na Niebo. Byłoby źle, gdybyś troszczył się o to co jest wygodą, a zapominał tego co 

jest konieczne. Niech jedna rzecz Marii będzie preferowana nad wiele rzeczy Marty. 

 (vii) Bardzo miłuj Boga i Jego Prawo. 

  Czyniąc tak, sprawisz, że twoje myśli będą skoncentrowane w dużym stopniu na Bogu i 

Jego Prawie. Miłowanie Boga sprawi, że twoje serce będzie miało wystarczającą ilość pracy do 

wykonania. Kto ma upodobanie w Bogu i Jego Prawie znajdzie dosyć sposobności do medytowania 

nad tym i dosyć rozkoszy, aby to czynić dzień i noc (Ps 1:2; Ps 119:97 UBG). Twoja dusza będzie 

tam gdzie będzie znajdować się jej miłość, a gdzie twój skarb jest tam będą twoje serce i myśli (Mt 

6:21 UBG). Skoncentruj swoje uczucia na rzeczach w górze, a kiedy już twoja miłość zostanie tam 

umieszczona, to twoje myśli skoncentrują się na i będą krążyć wokół nich. Miłość sprawi, że 

będziesz czujny i obawiał się, aby nie obrazić Umiłowanego twojej duszy. Rozgniewa cię na, i 

spowoduje, że będziesz nienawidził wszystkich grzesznych myśli, które będą próbowały odciągnąć 

cię lub oderwać od obiektu twojej miłości. Miłość sprawi, że będziesz jak drzewo zasadzone nad 

brzegiem rzeki, które jest niezwykle i bardzo owocne, bo takim będziesz w swoim czasie. 

Rozmyślanie jest przyrównane do nawadniania rzeką, a rozmyślanie wypływa z rozkoszowania się i 

miłości jak to widać w Ps 1:2-3 UBG. W taki sposób będziesz wzrastał i prosperował, i to tak 

bardzo, że twój liść nie uschnie ani nie zwiędnie (Ps 1:3 UBG). W ten sposób starałem się 

przedstawić grzeszność grzesznych myśli, i pokazać jak im zapobiec. 

 2. Ostrzenie przed grzesznymi słowami. 

 Tak jak starałem się przedtem oczyścić serce, aby nie było w nim złej myśli; tak też teraz 

moim zamiarem jest obmycie i oczyszczenie ust, tak aby nawet jedno złe słowo nie znalazło się w 

nim. Zbyt wielu ludzi jest skłonnych myśleć, że słowa idą na wiatr, za które nie będziemy musieli 

się tłumaczyć, i dlatego są tak śmiali i zuchwali, że mówią: ,,Swoim językiem zwyciężymy, nasze 

wargi należą do nas, któż jest naszym panem?” (Ps 12:4 UBG). Jak powiadają: ,,Możemy mówić co 

chcemy i będziemy mówić co chcemy.” Co za niesforny język posiada człowiek, który twierdzi, że 

jego język należy do niego!  Cierpliwy Hiob w nagłej pasji powiedział: ,,Milczcie, zostawcie mnie, 

abym przemówił, a niech przyjdzie na mnie, co chce.” (Hi 13:13 UBG).  Niestety! Czyż nie jest tak 

z wieloma ludźmi? Gdy powiemy im o grzeszności grzechu i o grzechach języka, to całkowicie 

przeciwstawią się nam i powiedzą: ,,Zamilczcie; my będziemy mówić, niech przyjdzie na nas co 

chce.” Jak bardzo są zdesperowani! 

 Ale, jeśli zechcesz być trochą bardziej poważny, drogi czytelniku, trochą bardziej cichy i 

spokojny, to zadałbym ci takie pytanie: ,,Czy nie chciałbyś żyć i oglądać dobrych dni?” Na pewno 

odpowiedziałbyś że chciałbyś. Bo kto nie pragnął by żyć i oglądać dobrych dni podczas swego 

życia? Wielu powiada:,,Kto ukaże nam dobro?” Każdy również powiada: ,,Życie, życie, skóra za 

skórę, i wszystko za życie.” Dawid natomiast powiada w psalmie: ,,Chodźcie, synowie, słuchajcie 

mnie; nauczę was bojaźni PANA. Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc 

oglądać dobro? Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy” (Ps 34:11-13 

UBG). Och, żeby wszyscy rodzice na świecie zawołali swoje dzieci, aby dać im taki wykład jak 

ten! Niestety, wielu rodziców mówi: ,,Chodźcie moje dzieci, nauczę was, jak stać się bogatym i 

wielkim, jak być dystyngowanym i modnym.” Ale niewielu woła do swoich dzieci: ,,Chodźcie moje 

dzieci, nauczę was bojaźni Pańskiej, najlepszej mądrości i pobożności, jak też najlepszego i 

najbardziej ubogacającego zajęcia, które jest dobre do tego życia i tego, które ma nadejść.” Och, 

żeby tak rodzice zapytali: ,,Czy chcielibyście oglądać dobre życie?” Na co dzieci na pewno 

odpowiedziałyby, że tak, ale jak to osiągnąć? Cóż, jeśli chcecie dzieci oglądać dobre dni za życia to 

powstrzymujcie swego języka od zła i podstępu. Jest to potwierdzone w Nowym Testamencie (1 

Piot 3:10 UBG). Najlepszym sposobem, aby żyć i to dobrze, jest trzymanie dobrego języka w 

głowie, jak mówi nasze przysłowie, i nie posiadanie żadnych złych słów w naszych ustach. Gdyż, 

jak zapewnia nas mędrzec: ,,Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swojej duszy przed utrapieniem 

(Przys 21:23 UBG). Jest to nie tylko stwierdzenie ludzkie, ale i Boskie, i jest prawdziwe pomiędzy 

Bogiem a człowiekiem, tak jak jest prawdziwe pomiędzy człowiekiem a człowiekiem.  

 Święty Dawid tak bardzo bał się swojego języka, aby nim nie zgrzeszyć, że włożył uzdę w 

swoje usta (Ps 39:1 UBG). Język to z pewnością coś niesfornego co trzeba okiełznać uzdą jak konia 



czy osła! W istocie jest tak niesforny, że łatwiej jest okiełznać i kierować koniem czy też sterować 

takimi nieporęcznymi rzeczami jak wielkie statki, niż utrzymać język na wodzy; dlatego apostoł 

Jakub stwierdza, że człowiek, który nie grzeszy w słowie jest doskonały, i że jest w stanie z 

łatwością kontrolować całe swe ciało, jeśli potrafi panować nad swoim językiem (Jak 3:2-4 UBG). 

Rzadką rzeczą jest dobre używanie języka! 

 Teraz, aby pomóc wam w walce z tym złem, abyście nie grzeszyli ustami, językiem czy 

wargami (które mają jedno i to samo znaczenie) rozważcie sobie, drodzy czytelnicy, następujące 

rzeczy: 

 (i) Wypowiadanie grzesznych słów jest nam całkowicie zabronione, a w ich miejsce mamy 

wypowiadać słowa przeciwne. Bóg powiedział nam, czego nie powinniśmy, a co powinniśmy 

mówić. Jeśli chodzi o zakaz to: ,,Żadne plugawe [sprośne, zgniłe, czy nieprzyzwoite] słowo niech 

nie wychodzi z waszych ust; lecz [nakaz] tylko dobre, dla zbudowania, aby przynosiło łaskę 

słuchającym” (Ef 4:29 UBG). I znowu w tym samym liście, dalej, apostoł Paweł powiada: ,,A 

nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak 

przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej 

dziękczynienie” (Ef 5:3-4 UBG). Te sprawy nie powinny być przedmiotem i tematem waszych 

rozmów, ale raczej dziękczynienie, to znaczy, to co jest przyzwoite godne podziękowania 

odpowiednie do okazji i służące zbudowaniu innych, jak to zostało powiedziane wcześniej. ,,Wasza 

mowa niech zawsze będzie miła, zaprawiona solą” (Kol 4:6 UBG). Powinna być taka, jak przystoi 

świętym, pełna łaski, wdzięczności przyprawiona i miła, taka która nie będzie mogła kalać ale 

budować wszystkich słuchaczy. Chociaż chrześcijanin nie zawsze ma mówić o łasce, to jednak ma 

zawsze mówić w taki sposób, aby okazać się osobą, której udzielono łaski. Nasze rozmowy przy 

stole, jak i nasz pokarm mięsny powinny byś zaprawione solą, pierwsze i drugie danie. Gdyż sól 

jest pierwsza, którą się przyprawia i ostatnią, która traci smak, aby wszystko było przyprawione i 

smaczne. I taka powinna być nasza mowa, nie jak sól, która straciła swój smak, która wtedy nie 

nadaje się nawet do nawozu (Łk 14:35 UBG). 

 (ii) Dopóki człowiek nie będzie zważał na swoje słowa i nie okiełzna swego języka, to jego 

religia jest próżna i w konsekwencji wyznawana na próżno. Jest bezczynna i niestosowna (Jak 1:26 

UBG). Taki człowiek tylko wydaje się być religijny, i przez to zarówno schlebia jak i zwodzi siebie. 

Jest zbyt dobry aby wydawał się zły i zbyt mało dobry aby wydawał się należycie dobrym. Jego 

wygląd w odniesieniu do zła nie pasuje do zła, ale też jego wygląd w odniesieniu do dobra jest 

niewystarczająco dobry. Jeśli ktoś wydaje się być prawdziwie religijnym człowiekiem, a nie 

okiełznuje swego języka, to pomimo pozorów religijności nie jest prawdziwie Biblijnie religijnym. 

Pozorna religia jest gorsza niż gdyby jej nie było, tak jak marność jest gorsza niż nicość (Iz 40: 17 

UBG). Ten, kto przybiera pozór i tylko pozór pobożności, a wyrzeka się jej mocy jest gorszy od 

człowieka, który nie posiada żadnego pozoru, albo który w ogóle nie wyznaje pobożności (2 Tym 

3:5 UBG). Jakże to powinno zobowiązać nas do zwracania uwagi na grzechy języka! 

 (iii) Grzeszne słowa są dowodami na to, że pochodzą z grzesznego serca. Słowa są obrazem 

umysłu i jego opisem; jak człowieka można rozpoznać po jego obrazie, tak serce po słowach ust. 

,,Na pewno ty też jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza” (Mt 26:73 UBG). Możemy 

rozróżnić jakiej narodowości są ludzie na podstawie języka jakim mówią, czy to są Francuzi czy 

Holendrzy etc., i podobnie można rozróżnić na podstawie słów ludzi czy należą do świata Niebios 

czy Piekła. To z obfitości, to znaczy pełni, i przepełnienia serca mówią usta (Mt 12:34 UBG). Po 

odszpuntowaniu pełnej beczki wypłynie to co jest w jej wnętrzu; słowa są jak odszpuntowywanie 

serca i dawanie mu upustu, co powoduje, że na zewnątrz wychodzi to co było wewnątrz. 

Oczywiście jest możliwe i powszechne między ludźmi, że mogą mówić dobre rzeczy, podczas gdy 

zamierzają zło w swym wnętrzu; głoszą pokój swoimi ustami, podczas gdy wojna jest w ich sercu. 

Ale takie serce jest obłudne i z takiego rozdwojonego serca, które jest pełne obłudy mówią swoimi 

językami (Ps 12:2; Jer 42:20 UBG). Jeśli niegodziwi ludzie mówią dobrze, to jednak nadal 

pochodzi to ze złego serca obłudy i z obfitości takiego serca mówią ich usta. 

 (iv) Złe słowa psują ludzi i ich obyczaje. Naszą wielką troską powinno być, to aby nie 

zostać zepsutym, a następnie nie psuć innych; gdyż złe słowa psują i nas i innych. Psują i kalają 



nas: to, co wchodzi do ust jest pokarmem i nie kala człowieka, ale to, co z ust wychodzi to znaczy 

złe słowa, pochodzi z serca i to kala człowieka. Język jest tylko małym członkiem, jednakże chełpi 

się wielkimi sprawami; jest tylko taki jak iskra ognia, ale zapala wielką ilość drewna, świat 

nieprawości, cały bieg natury i kala całe ciało (Jak 3:5-6 UBG). Nie tylko kala ciało człowieka i 

bieg życia, ale i ciała i społeczność tych z którymi mamy do czynienia; odrobina zakwasu zakwasza 

całe ciasto. ,,Nie łudźcie się. Złe rozmowy psują dobre obyczaje” (1 Kor 15:33 UBG). Jaki rodzaj 

złego języka, czy złych rozmów ma na myśli apostoł w tym miejscu? Ten, który wymienił w 

wersecie powyżej, a mianowicie: ,,Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy”  (1 Kor 15:32 UBG).  Takie 

stwierdzenia jak to, luźnego, epikurejskiego i ateistycznego rodzaju deprawują ludzi i ich 

zachowanie. Niejedna niewinna i obiecująca osoba została zdeprawowana przez takie złe 

stwierdzenia. Ci, którzy używają złych słów nie okazują dobrego postępowania; ludzie pełni złych 

słów rzadko są osobami o dobrych manierach. Nawet jeśli tacy są, to są tacy tylko przez chwilę, 

ponieważ nikt nie jest nagle niegodziwy, ani tak zły jak to tylko możliwe od samego początku. Tacy 

ludzie stopniowo degenerują się i wzrastają w niemoralności oraz stają się coraz bardziej winni 

złego zachowania. Częste kłamanie w końcu sprawia, że ludzie stają się tak obcy prawdzie, że 

prawie  nie myślą, iż istnieje między nimi jakakolwiek różnica. Żartują tak długo, że zapominają co 

to znaczy być szczerym, dopóki nie przebudzą ich kłótnie, które są zradzane przez takie rzeczy.  

 (v) Język jest albo chlubą, albo hańbą człowieka. Jest warty wiele, albo nic zależnie od tego 

czy służy dobru, czy złu. Bóg uczynił język człowieka jego chwałą, natomiast grzech jego hańbą. 

Dawid powiada do swego języka: ,,Obudź się, moja chwało” (Ps 57:8 UBG), oraz ,,...raduje się 

moja chwała” (Ps 16:9 UBG); apostoł Piotr cytując powyższy werset powiedział: ,,... i rozradował 

się mój język” (Dz 2:26 UBG). A kiedy nasz język jest naszą chwałą, jeśli nie wtedy gdy 

przemawia ku chwale Bożej? Wtedy, jego słowa są odpowiednie i pełne łaski. Jeśli natomiast, z 

drugiej strony, nasz język będzie kłamliwy, oczerniający czy w jakikolwiek inny sposób 

niegodziwy, to będzie to naszą hańbą. Jaka ogromna różnica istnieje pomiędzy dobrym, a złym 

językiem. ,,Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem [cenną rzeczą], a serce niegodziwych [a 

więc i jego język] jest mało warte” (Przys 10:20 UBG). Ten, kto płaci chociaż grosz za to co jest nic 

nie warte, płaci o grosz za dużo. Zły język jest warty tak mało, że nie można nawet tego określić; 

jest nic nie wart, a nawet mniej niż nic będąc niczym. Dalej, inne przysłowie mówi: ,,Znajdzie się 

taki, którego słowa są jak miecz przeszywający, lecz język mądrych jest lekarstwem” (Przys 12:18 

UBG). Źli ludzie mówią by ranić, używając do tego raniących słów; język mądrych, natomiast 

wprost przeciwnie, jest nie tylko lekarstwem i przynosi ulgę, ale mówiąc abstrakcyjnie jest 

zdrowiem. Istnieje wielka różnica pomiędzy dobrym a złym językiem, taka jak pomiędzy byciem 

nie zranionym a poranionym, pomiędzy zdrowiem a chorobą. Dalej, Pismo stwierdza: ,,Zdrowy 

język jest drzewem życia [które służy uzdrawianiu], a jego przewrotność jest zniszczeniem dla 

ducha” (Przys 15:4 UBG). Kto zniesie zranionego ducha? Kto może wytrzymać złamanego ducha 

(Przys 18:14 KJV)? 

 (vi) Bóg będzie sądził nas za i na podstawie naszych słów, jak również na podstawie 

naszego postępowania i uczynków. W Piśmie znajduje się fragment, który powinien spowodować w 

nas drżenie i zmusić nas do zwracania uwagi na nasze słowa, dopóki żyjemy: ,,Ale mówię wam, że 

z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na 

podstawie twoich słów będziesz usprawiedliwiony i na podstawie twoich słów będziesz potępiony” 

(Mt 12:36-37 UBG). Jeśli będziemy musieli zdać sprawę z bezużytecznych słów, to jakież 

sprawozdanie będziemy musieli zdać z nieczystych i raniących słów! Ze słów, które są gorszące i 

psują innych. Z tego powodu Salomon powiada, że śmierć i życie są w mocy języka (Przys 18:21 

UBG); i na jego podstawie człowiek zostanie osądzony i skazany. Istnieje taki związek pomiędzy 

sercem, językiem i uczynkiem, że kto jest osądzany przez jeden z nich, jest osądzany przez nich 

wszystkich, gdyż one wszystkie zgadzają się w jednym. W Psalmie 50, można zauważyć, że 

wszystkie lub większość oskarżeń wytaczanych przeciwko ludziom dotyczy słów, grzechu języka. 

Oto ludzie nadużywali Bożego dobrego słowa, używali swoich własnych złych słów oddając swe 

usta do mówienia zła. Jednakże chociaż tak było to, także serce zgadzało się na to, a ręka 

wykonywała zły zamiar, a zatem nastąpiło współdziałanie i współpraca wszystkich tych trzech 



ośrodków. Tak więc, omówiwszy ich słowa, Bóg powiada: ,,To czyniłeś...sądziłeś” (Ps 50:21 

UBG).,,Ale będę cię napominał,”kontynuuje Bóg, (Ps 50:21 UBG), a szczególnie za twoje słowa. 

To zgadza się z tym co napisano w innym miejscu Biblii: ,,Oto idzie Pan, z tysiącami swoich 

świętych; Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za 

wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili, i za wszystkie [proszę zwrócić na to 

uwagę] ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy” (Jud 1:14-15 UBG). 

Jest również powiedziane, że ich usta głoszą słowa wyniosłe tak jak to robią ci co szemrają i 

narzekają (Jud 1:16 UBG). Ale kiedy Chrystus przyjdzie na sąd, to wezwie ich, aby zdali sprawę za 

wszystkie te ostre ostre słowa,  i wyniosłe mowy schlebiające ludziom dla korzyści. Strzeżcie się 

zatem grzechów języka! 

 Gdy Bogacz z przypowieści o Bogaczu i Łazarzu znalazł się w Piekle, to najbardziej 

dręczoną częścią jego ciała wydawał się być język; gdyż Bogacz błagał o wodę, aby go ochłodzić. 

To daje nam podstawę, aby sądzić, że nawet w stosunku do Łazarza, zgrzeszył dużo swoim 

językiem i wypowiadał ostre słowa przeciw niemu, bo to przez łazarza chciał, aby mu dostarczono 

wody. W tym w czym grzeszymy, w tym cierpimy odczuwamy ból i jesteśmy dręczeni, tak jak to 

było z Bogaczem i jego językiem. Jeśli język jest zapalany przez Piekło, podczas gdy jesteśmy na 

tym doczesnym świecie, to jak bardzo będzie nasz język płonął gdy będzie znajdował się w Piekle! 

Grzechy języka wołają o pomstę z otwartymi ustami, i sprawiają, że inni wołają o nią również. W 

psalmie 59 Dawid, jeszcze nie król, ale dalej prorok modli się: ,,...rozprosz ich swoją mocą i powal, 

o Panie,” Dlaczego Dawidzie,? Dlaczego jesteś tak surowy? Cóż takiego zrobili twoi wrogowie? 

Oto: ,,Za grzech ich ust i słowa ich warg, niech schwytani będą w swojej pysze; za złorzeczenia i 

kłamstwa, które mówią. Wytrać ich w gniewie, wytrać” (Ps 59:11-13 UBG). Grzech ich ust ściągnął 

na nich te straszne przekleństwo, ze strony tego miłosiernego i dobrego człowieka, i sprawił, że 

błagał Boga, aby je na nich wykonał. Ludzie będą musieli zdać smutne sprawozdanie nie tylko za 

wypowiadanie słów nieprawości, ale i za czynienie jej. 

 Niech mi będzie wolno usilnie prosić cię, drogi czytelniku, abyś zważał na swoje słowa: 

 (i) Niech twoich słów będzie niewiele. Tak powinno być nie tylko w twoich kontaktach i 

rozmowach z ludźmi, ale i w twoim zwracaniu się do Boga. ,,Bóg bowiem jest w niebie, a ty na 

ziemi. Niech więc niewiele będzie twoich słów” (Kaz 5:2 UBG). W tym tkwi w dużej mierze siła 

modlitwy, którą nasz Zbawiciel nauczył swoich uczniów (Mt 6:6-9 UBG). Istnieje marność, która 

towarzyszy ludziom w religii; otóż myślą, że będą wysłuchani ze względu na ich głośną i długą 

modlitwę; jednakże milczenie jest lepsze niż mówienie na opak, ba o wiele lepsze od wielomóstwa. 

Prawdą jest, że istnieje czas mówienia, jak istnieje i milczenia i szczęśliwi są ci, którzy go dobrze 

wykorzystują; jednakże rzadko zdarza się, że mnogość słów jest bez grzechu; dlatego, ten, kto 

powściąga swoje usta jest mądry (Przys 10:19 UBG). 

 Cisza ujawnia mądrość, a ukrywa ignorancję i jest tak bardzo charakterystyczną cechą 

mędrców, że Pismo powiada nam, że nawet gdy głupiec milczy, jest uważany za mądrego, a ten kto 

zamyka swoje usta jest uważany za człowieka rozumnego (Przys 17:28 UBG). Jak to wyraził 

bardzo dostojny i szlachetny człowiek: ,,Gdyby cisza była tak bardzo w modzie jak jest 

dobroczynna dla ludzkości, aby pragnąć ją posiadać, to obszar Piekła byłyby o wiele rzadziej 

zaludniony niż obecnie.” Wielu pokutowało z użycia swych języków zbyt dużo. Chociaż prawdą 

jest, że człowiek, gdy milczy może obrazić kogoś swoim milczeniem, ale jest to o wiele bardziej 

rzadkie przestępstwo niż mówienie zbyt wiele. Doktryna Ewangelii uczy nas abyśmy byli skorzy do 

słuchania, a nieskorzy do mówienia (Jak 1:19 UBG). Niedoskonałość lub wada Mojżesza, to znaczy 

powolność w mówieniu, była by wspaniałą zaletą w niektórych ludziach. A niektórym byłoby 

bardzo dobrze, gdyby tak mocno się zaziębili, że powstrzymałoby to ich przed mówieniem. Och, ta 

paplanina która króluje pośród wścibskich tego świata! Istnieje wielu ludzi, którzy są nie tylko 

próżnymi, ale i niesfornymi gadułami, (Tyt 1:10 UBG), których żeby słuchać trzeba mieć więcej 

cierpliwości aniżeli, gdy się słyszy bicie bębna. 

 Niestety, nie tylko próżniaczy plotkarze, którzy roznoszą paplaninę i nowinki (Jak to 

napisano w 1 Tym 5:13 UBG) są tymi którzy mówią to co nie przystoi i o rzeczach o których nie 

wypada. Ale większość rozmów, które marnują czas ludzi, którzy nie chcą tracić go na pijaństwo i 



przeklinanie, składa się z gadania, które schlebia obecnym, bagatelizuje nieobecnych, krytykuje 

zwierzchników i gardzi podwładnymi. Cóż za puste, śmieszne i próżne rozmowy (które ekscytują 

cielesność) są powszechną rozrywką na spędzanie czasu wolnego, nawet między tymi, którzy 

roszczą sobie pretensje do lepszych rzeczy!  A do czego dobrego nadają się takie towarzystwo i 

takie rozmowy, jeśli nie do gaszenia gorliwości i zapału! W istocie jest to łatwy sposób do stracenia 

reputacji, dobrego imienia i jeśli nie niewinności to przynajmniej czasu, który jest zbyt cenny, aby 

go zmarnować i stracić, a jeszcze gorzej spędzić na grzeszeniu! ,,Czy człowiek gadatliwy ma być 

usprawiedliwiony?” (Hi 11:2 UBG). Nie! Gdzie dużo gadania tam pełno głupoty; ,,Bo z wielu zajęć 

przychodzi sen, a mowa głupca z wielu słów” (Kaz 5:3 UBG). ,,Gdzie bowiem jest wiele snów, tam 

też wiele słów i marności. Ale ty bój się Boga” (Kaz 5:7 UBG); wskazuje to na to, że mnogość słów 

jest niespójna z bojaźnią Bożą. Powinniśmy mówić mało, chyba że mówimy na rozkaz Boży i w 

posłuszeństwie Jemu.  

 (ii) Jeśli już musimy mówić, to mówmy tak jak powinniśmy. Niech nasze słowa będą 

słowami pełnowartościowymi, takimi, które niosą w sobie lekarstwo i zdrowie. Niech będą 

bezpieczną i trzeźwą mową, której nie będzie można ani zaprzeczyć, ani zganić, i która nie będzie 

ranić ale czynić dobrze. Powinniśmy mówić to, co jest dobre do zbudowania słuchaczy, to co jest 

dobre dla nas samych i innych, albo naturalnie, uprzejmościowo, moralnie czy duchowo dobre, jak 

tego będzie wymagała okazja. Nie zamierzam podawać żadnej szczegółowej listy grzechów języka, 

których należy unikać, ani też szczegółowej przemowy o mówieniu i porządkowaniu naszych 

języków; ale tylko ogólnie wspomnieć w zarysach o tych rzeczach, pozostawiając poszczególne 

zastosowanie i użycie każdemu człowiekowi tak jak będzie tego wymagać jego konkretna sytuacja. 

Dlatego, aby to zakończyć polecę tylko dwie rzeczy do zrobienia: 

 (a) Pilnujcie dobrze swoich serc. Jeśli one nie będą dobrze pilnowane, to i wasze języki będą 

źle pilnowane. Dlatego jest napisane: ,,Strzeż swego serca z całą pilnością” (Przys 4:23 UBG); albo 

jak jest w oryginale Hebrajskim: ,,ponad wszystko.” Serce wymaga bycia pilnowanym ponad 

wszystko inne, ponieważ wszystkie pozostałe zdolności i zmysły pozostają do dyspozycji serca. 

Dlatego uważnie pilnuj i strzeż swego serca. Mówienie językiem pochodzi z użycia serca, które jest 

jak ogień w łonie, który nie może być ukryty, lecz wypłynie na zewnątrz w płomieniu słów (Ps 39:3 

UBG). Kiedy twoje serce jest pełne, to i twoje usta będą przelewać się słowami; i jeśli źródło twego 

serca będzie gorzkie, to i potoki twoich słów nie będą mogły być słodkie. Gdy Dawid modlił się, 

żeby słowa jego ust mogły być przyjęte, to modlił się o to w odniesieniu do serca: ,,Niech będą ci 

miłe słowa moich ust i rozmyślanie mego serca (Ps 19:14 UBG). Jeśli nasze rozmyślanie nie będzie 

miłe Bogu to i nasze słowa nie będą takie. Gdy nasze serce wypowiada nasze słowa to one 

wypowiadają to co jest w sercu; gdyż jest to jedną i tę samą rzeczą. Ledwie nasze serce pomyśli 

słowo, a już nasz język będzie jak pióro gotowego pisarza (Ps 45:1 UBG). ,,Serce mądrego czyni 

jego usta roztropnymi” (Przys 16:23 UBG). Głupiec przemawia z otwartymi ustami wszystko co 

przyjdzie mu do głowy, podczas gdy mądry człowiek otwiera swoje usta i mówi poważnie, mądrze i 

rozważnie. Usta potrzebują udać się do szkoły, i jeśli chcemy, aby były mądre  to musimy dać im 

mądre serce za nauczyciela, aby uczyło je sztuki i łaski mówienia mądrze i dobrze. Serce mędrca 

poucza jego usta. 

 (b) Módl się do Boga. Albowiem modlitwa jest ogólnym środkiem zachowania i uświęcenia 

serca, języka i życia. Wznieś swoje serce i duszę do Boga i módl się,, ,,Niech będą ci miłe słowa 

moich ust i rozmyślanie mego serca, PANIE,”  (Ps 19:14 UBG). ,,Panie, otwórz moje wargi, a moje 

usta będą głosić twoją chwałę” (Ps 51:15 UBG). ,,Niech moje usta będą pełne twojej chwały, twojej 

sławy przez cały dzień” (Ps 71:8 UBG). ,,PANIE, postaw straż przy moich ustach; strzeż drzwi 

moich warg. Nie skłaniaj mego serca ku złemu”  (Ps 141:3-4 UBG). To co Bóg strzeże jest dobrze 

strzeżone, i jeśli Bóg nie strzeże miasta to daremnie czuwa stróż. Powierz siebie Stróżowi Izraela, a 

wszystko będzie dobrze (Przys 16:1-3 UBG). 

 3. Strzeż się grzeszenia uczynkiem. 

 Zanim wypowiem się bezpośrednio o praktykowaniu w życiu jakiegokolwiek grzechu, niech 

mi będzie wolno powiedzieć kilka rzeczy o i przeciwko grzechom zaniedbania. Jest to rzecz zbyt 

rzadko zauważana i omawiana, chociaż nie ma prawie żadnej innej winy, która by była bardziej 



powszechna, aniżeli ta.  

 (i) Strzeż się grzechów zaniedbania. Grzechem jest pominięcie wszelkiego dobra, które 

nakazano nam czynić, jak również popełnianie zła, które jest zakazane; nie czynienie tego co 

powinniśmy, jak również czynienie tego co nie powinniśmy. Mamy nie tylko wystrzegać się zła, ale 

także czynić dobro (1 Piot 3:11 UBG). Mówię tak dlatego, iż wielu ludzi bardziej jest skłonnych, 

aby zaniedbać czynienia dobra, aniżeli popełniać wielkie i konkretne zło. Postrzegają zaniedbanie 

jako mniejsze zło, jeśli w ogóle za takie je uważają, gdyż istnieje tak wiele gotowych błahych 

wymówek na to (Łk 14:18-20 UBG). Dlatego zachęcam do rozważenia tych spraw. 

  (a)  Niektórzy z najlepszych ludzi byli winni tego grzechu i cierpieli z tego powodu. Podam 

na to dwa przykłady. Pierwszym jest Jakub, który bał się mówienia kłamstw, nawet, aby otrzymać 

błogosławieństwo (Rdz 27:11-12 UBG). Jednakże ten sam Jakub był taki zapominalski i przez tak 

długi czas zaniedbywał i pomijał spełnienie swego ślubu, który uczynił w Betel, że Bóg musiał 

przypomnieć mu o tym (Rdz 35:1 UBG); a za zaniedbanie spełnienia tego ślubu, jak się 

przypuszcza, dopadły Jakuba nieszczęścia wymienione w poprzednim rozdziale. Drugim 

przykładem jest Ezechiasz, dobry człowiek i dobry król, który nie odwdzięczył się Panu według 

dobrodziejstwa, które otrzymał,  ani nie odpowiedział na nie, ale nie był wystarczająco pokorny i 

wdzięczny, chociaż śpiewał pieśń pochwalną Bogu. Dlatego gniew Boży spoczął na nim (2 Kron 

32:25; Iz 38:20 UBG). Niestety, jakże skłonni są dobrzy ludzie do zaniedbywania obowiązków, a w 

szczególności składania podziękowań! Z powodu tych rzeczy gniew Boży spada na dzieci Boże, tak 

jak spada na synów nieposłusznych za większe grzechy (Ef 5:5-6 UBG). Jak drogo to kosztowało 

małżonkę oblubienicę, że nie otworzyła drzwi swemu umiłowanemu (Pnp 5:6-7 UBG)! 

 (b) Jednak ogólnie jest wielką udręką dla dobrych i pobożnych ludzi, gdy są zmuszeni do 

zaniedbania obowiązków, chociaż w tym przypadku zaniedbanie ich nie jest ich winą, gdyż ma to 

miejsce w przypadku choroby czy ucieczki przed wrogami. Jakże Dawid lamentuje gdy przebywa 

na pustyni prześladowany i przepędzony na nią! Jak opłakuje swoją nieobecność na 

zgromadzeniach wśród tych, którzy obchodzą święta (Ps 42:1-4 UBG). Chociaż Bóg w takich 

przypadkach z konieczności rezygnuje z szabatu, a co za tym idzie z ustanowionego przez Niego 

oddawania mu czci w tym dniu, to jednak pobożni ludzie dalej lamentowali nad tą koniecznością i 

płakali, że byli powstrzymywani od brania udziału w świętowaniu wraz z innymi, i że byli 

zmuszeni, aby robić to, co w przeciwnym wypadku nie byłoby wolno im robić w dzień szabatu. To 

z tej przyczyny (nie wykluczając innych), uważam, że nasz Zbawiciel nakazał swoim uczniom, aby 

się modlili, żeby ich ucieczka nie przypadła na dzień szabatu (Mt 24:20 UBG): gdyż wtedy nie będą 

oni się mogli cieszyć zwyczajowymi obrzędami tego dnia, ani nie będą mogli wypełnić jego 

zwykłych obowiązków . 

 (c) Tak jak robienie czy nie robienie czegoś z konieczności jest udręką, tak jest grzechem 

chęć zaniedbania wypełnienia nakazanego przez Boga obowiązku. Jest utrapieniem nie posiadanie 

ręki, ale grzechem nie posiadanie serca do wykonania obowiązku Bożego. Grzechem jest chcenie 

zła, i grzechem jest gdy człowiek nie chce dobra. Ale chęć nie czynienia dobra jest czymś więcej 

niż grzechem. Zbyt wielu ludzi jest zadowolonych z odwracania ich uwagi przez różne rzeczy, są 

tak jak uczniowie szkolni nie mający zapału do swoich książek; wszystko posłuży im do odłożenia 

obowiązków na bok. Gdy duch był ochoczy, a ciało mdłe, to wtedy sam Pan Jezus Chrystus 

usprawiedliwił swoich uczniów (Mt 26:41 UBG), ale jeśli duch nie jest ochoczy, to nie ma 

wymówki dla człowieka, niezależnie od tego jak mdłe jest ciało. Nie chcenie gdy nie mamy mocy, a 

jeszcze bardziej nie chcenie, gdy mamy moc, jest grzechem. Przyczyną dla której niegodziwi 

powiedzieli Bogu, żeby odstąpił od nich, było to, że nie chcieli, czy też nie pragnęli poznawać Jego 

dróg (Hi 21:14 UBG). Nie chcieli zachować poznania Boga w swoich umysłach (Rzym 1:28 UBG), 

ani składać Mu dziękczynienia. Nie mieli chęci, woli, ani pragnienia, aby to uczynić. Jest to grzech, 

podobnie jak inne grzechy o które są oskarżeni. 

 (d) Jedno zaniedbanie przygotowuje drogę dla następnego. Ten, kto pod pozorem 

niezdolności do pełnienia obowiązków, odkłada je na bok, czyni siebie odpowiednim do nie 

zrobienia niczego więcej, jak tylko kolejnego zaniedbania. Przygotowuje się i wyposaża do bycia 

niezdolnym do wykonania obowiązków Bożych, a zatem do zaniedbywania ich. Zbyt wiele postów 



i zbyt długich pozbawia i tłumi apetyt. Tak więc ten, kto zaniedbuje jeden obowiązek będzie 

zaniedbywał drugi, a potem następny, aż zaniedba wszystkie i porzuci swoje wyznanie, a gdy ono 

zniknie, to religia takiego człowieka umiera, a on sam staje się dwakroć obumarły. Przeoczenia 

przygotowują drogę do świadomych grzechów, jak to było w przypadku naszych pierwszych 

rodziców. 

 Warto przyjrzeć się kilku fragmentom Pisma mówiącym o leniach, gdyż to właśnie z takiej 

postawy powstają ogólnie grzechy zaniedbania. ,,Z powodu lenistwa chyli się dach, a wskutek 

opieszałości rąk przecieka dom” (Kaz 11:18 UBG). Dom jest wystawiony na działanie pogody i 

wiatrów, dlatego w końcu przecieka i rozpada się, gdy pomijane i zaniedbywane są jego naprawy. 

Nasze ciało jest nazywane świątynią Boga, a nasza dusza jest, jeśli mogę tak nazwać częścią 

najświętszą, albo jak to nazywamy w kościele, prezbiterium; i to przez lenistwo tak bardzo 

podupada ta chwalebna budowla. ,,Kto jest niedbały w pracy, jest bratem marnotrawcy” (Przys 18:9 

UBG). Ten, kto jest marnotrawny i rozrzutny, kto wydaje więcej niż zarabia, lub niż jest mu 

dawane, jest człowiekiem który bardzo szybko straci majątek i nie będzie miał nic. Jest to prawda, i 

podobną prawdą jest to, że jego brat, leniwy szybko stanie się taki jak on. ,,Leniwy nie orze z 

powodu zimna; dlatego będzie żebrać we żniwa, ale nic nie otrzyma (Przys 20:4 UBG). 

Marnotrawny człowiek traci wszystko i tak się też dzieje z leniem. 

 Miłość jest pracowitą rzeczą: czytamy o trudzie miłości (1 Tes 1:3 UBG),  oraz to, że miłość 

nigdy nie smuci się ze swego posłuszeństwa (1 Jan 5:2-3 UBG). Lenistwo wskazuje na istnienie 

braku miłości, gdyż kiedy anioł Efezu porzucił swoją pierwszą miłość, to porzucił także swoje 

pierwsze uczynki (Obj 2:4-5 UBG). Gdy miłość stygnie to uczynki stają się martwe.,,Leniwy mówi: 

Lew na drodze, lew na ulicach” (Przys 26:13 UBG). Jeśli zapytać go, dlaczego nie powstanie i nie 

chodzi z Bogiem? Albo dlaczego nie wyjdzie i nie służy Bogu?  Na to odpowiada, że lew znajduje 

się na drodze, to znaczy, że w tej służbie znajduje się niebezpieczeństwo. Ale tak jest tylko w jego 

wyobrażeniu (Przys 26:16 UBG). ,,Jak drzwi się obracają na swoich zawiasach, tak leniwy na 

swoim łóżku” (Przys 26:14 UBG). Jak to to się dzieje? Cóż, najpierw obraca się w jedną stronę, a 

potem w drugą; nie może spocząć na łożu bezczynności, a jednak nie chce wstać z niego dlatego 

obraca się w tę i tamtą stronę. A jeśli nawet po wielu ceregielach i niejednym ziewnięciu wstanie, 

to: ,,Kryje rękę pod pachę [bo jest mu zimno] a ciężko mu ją podnosić do ust” (Przys 26:15 UBG). 

Ciężko mu jest podnieść rękę do ust, chociaż ma to na celu nakarmienie siebie. To jest przebranie 

bezczynnych i leniwych ludzi, a nawet wyznawców chrześcijaństwa. Mamy robić to co robimy z 

całej mocy, a jak to może się stać, gdy nasza ręka jest ukryta pod pachą? Wyciągnij ją ze wstydu! 

Bo jak się rzeczy mają z człowiekiem, który przykłada rękę do pługa, a obraca się wstecz tak samo 

się mają z tym, kto w ogóle nie przykłada ręki do pługa. Obaj nie będą się nadawać do pracy i 

Królestwa Bożego; będą obaj żebrać w żniwa, ale nic nie otrzymają. W tym wielkim dniu odpłaty, 

leniwi ludzie będą uczyć się modlić i prosić, mówiąc: ,,Panie, Panie, otwórz nam.”  Ale nic nie 

wskórają: nie otrzymają nic o co będą prosili; drzwi nie zostaną im otwarte, aby mogli wejść do 

Domu Bożego, gdzie znajduje się dosyć chleba.   

 Pamiętam, że powiedziałem, że grzechy zaniedbania przygotowują drogę do grzechów 

świadomych. Gdy przyjaciele Hioba usłyszeli z jego ust taki nieprzystojny język jakim było 

przekleństwo, to doszli do wniosku, że zaniechał modlitwy ,,Ty….powstrzymujesz modlitwę przed 

Bogiem” (Hi 15:4 UBG). Gdy ludzie zaniedbują obowiązek, to zazwyczaj popadają w grzech. 

Idźmy dalej za analogią człowieka leniwego. ,,Szedłem kolo pola leniwego i kolo winnicy 

nierozumnego; a oto wszystko zarosło cierniem, pokrzywy pokryły wszystko, a kamienny mur był 

zburzony” (Przys 24:30-31 UBG). Niestety oto Eden staje się pustkowiem, a Raj pustynią; słaba 

gleba obłożona jest klątwą; rodzi żałobne ciernie, kłujące chwasty i parzące pokrzywy, i znowu za 

rodzenie tego podpada pod większe przekleństwo (Heb 6:8 UBG). Grzech posuwa się naprzód 

stopniowo; wydaje się skromny na początku; gdy się go po prostu popełni przez zaniedbanie, to 

nabiera śmiałości i każe ci popełniać inne grzechy, i tak od grzechów zaniedbania do grzechów 

świadomych, aż w końcu człowiek taki stanie się człowiekiem grzechu, synem zatracenia, 

beznadziejnym, zdesperowanym, zagubiony, i zgubionym człowiekiem. Co więcej, tacy ludzie są 

często wydawani przez Boga na łup ich pożądliwości (Rzym 1:21 UBG). Ich pierwszym grzechem 



było nie oddanie czci Bogu jako Bogu; i nie bycie wdzięcznymi Mu; ludzie ci stali się próżni; a 

będąc próżnymi ich serce zaćmiło się; od tego stali się głupcami, i przeszli do obrzydliwego 

bałwochwalstwa, a w końcu doszło do tego, że Bóg wydał ich na łup ich grzechów i wypaczonego 

rozumu (Rzym 1:24-28 UBG). Takie jest niebezpieczeństwo grzechów zaniedbania! Jeden 

prowadzi do drugiego, a od tego przechodzą do grzechów świadomych, aż zostaną wydani na łup 

swoich grzechów i obłożeni klątwą. 

 (e) Im więcej mamy wiedzy o jakimkolwiek obowiązku, tym bardziej jest on dla nas jasny, 

tym bardziej jesteśmy o nim przekonani, aby go spełniać i tym bardziej obciążają go okoliczności 

obciążające jeśli zaniedbamy spełnienia tego obowiązku. Im jaśniejsze jest światło poznania, tym 

większy grzech nie przyjęcia go; takie jest potępienie. Gdyby Pan Jezus Chrystus nie przyszedł, to 

ich grzech nie byłby tak wielki; ale teraz jeśli ktoś nie uwierzy, to jest bez wymówki (Jan 15:22,24 

UBG). Gdyby Bóg nie powiedziałby nam, co powinniśmy robić, to moglibyśmy usprawiedliwić się 

i powiedzieć, że gdybyśmy wiedzieli lepiej, to uczynilibyśmy lepiej. Teraz jednak, Bóg  pokazał 

tobie, człowieku, co jest dobre (Mich 6:8 UBG) i to nie tylko przez Jego uczynki, ale i przez Jego 

Słowo. A jeśli ich wiedza o nim tylko powiększyła grzech ludzi (Rzym 1.21 UBG), to jak bardzo 

będzie powiększony grzech ludzi, którzy zaniedbują tak wielkie zbawienie, które na początku było 

głoszone przez Pana Jezusa Chrystusa, a potem potwierdzone, przez tych, którzy go słyszeli, 

którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha 

Świętego (Heb 2:3-4 UBG). 

 Dlatego, kto wie, że ma czynić dobro, a nie czyni tego ściąga na siebie wielki grzech, 

ohydny grzech, grzech ze świadectwem. Może to być także grzech dla innej osoby, która nie wie że 

ma czynić dobro, ale nie będzie to taki wielki jak osoby, która wie, że ma czynić dobro a nie czyni. 

Dlatego ten, kto nie znał woli swego Pana otrzyma niewiele razów, natomiast ten, który znał, a nie 

wypełnił jej otrzyma wielką chłostę (Łk 12:47-48 UBG). Żydzi mieli w zwyczaju na podstawie 

Prawa w czasie chłosty uderzyć rózgą 40 razy bez jednego razu i tak uczynili nawet apostołowi 

Pawłowi, i to pięciokrotnie, pomimo tego, że go nienawidzili (2 Kor 11:24 UBG). Ale człowiek, 

który znał wolę swego Pana i nie czynił jej otrzyma wiele razów, całkowitą, pełną liczbę wymaganą 

przez Prawo bez żadnej litości, czy złagodzenia.  

 (f) Grzechy zaniedbania, jeśli zostaną popełnione na oczach innych, są złymi przykładami, 

tak jak grzechy nie wypełniania tego co nam nakazano. Człowiek może wyrządzić wielką krzywdę 

innym nie czyniąc dobra. Pismo nakazuje nam, aby nasze dobre uczynki świeciły przed innymi (Mt 

5:16 UBG), abyśmy byli przykładami wiary i świętości dla innych oraz abyśmy celowali w dobrych 

uczynkach (Tyt 3:8 UBG). Świat kieruje się w takim samym stopniu  okiem jeśli nie bardziej, niż 

uchem. Ludzie są tak samo przekonywani przez przykłady jak przez przykazania. Ponadto, z 

drugiej strony, są najbardziej skłonni, aby myśleć, że mogą czynić to co czynią lepsi od nich. Jeśli 

bogaci dają mało, to inni, którzy nie są tak bogaci, a mimo to mogą dawać, będą myśleć, że są 

usprawiedliwieni, jeśli nie dadzą nic biednym. Podobnie, jeśli rodzice zaniedbują modlitwę, to 

dzieci rzadko będą myśleć, że ich obowiązkiem jest się modlić. 

 Bycie wzorowym chrześcijaninem jest wspaniałą rzeczą, ponieważ wskazuje to, na to, że 

religia jest praktyczna, ponieważ przemienia ludzi. Apatyczna szkapa, nie będzie podążać za i starać 

się dotrzymać tempa, narowistemu koniowi, który przewodzi. Podobnie, smutno jest być 

wzorowym grzesznikiem, gdyż taki człowiek będzie musiał odpowiedzieć nie tylko za własne 

grzechy ale i za cudze, które inni popełnili poprzez jego przykład. Jest powszechnym powoływanie 

się w czasie obrony na to, że jeśli inni uczeni i wyedukowani ludzie czynili zło, to dlaczego nie 

mogłaby tego zrobić osoba broniąca się? Och, nie podążajmy za tłumem, aby czynić zło, 

niezależnie od tego jak mądry i potężny jest taki tłum! Dlatego pobudzajmy jeden drugiego do 

miłości i dobrych uczynków przez dawanie dobrego przykładu, Nie tylko pokazujmy, ale i bądźmy 

tymi  którzy przewodzą na tej drodze.     

 (g) Rozważcie sobie fakt, drodzy czytelnicy, że grzechy zaniedbania są grzechami, za które 

Bóg surowo osądził ludzi na tym doczesnym świecie, i za które również surowo osądzi w czasie 

sądu ostatecznego. Można zauważyć, że Bóg był surowy dla ludzi, którzy zaniedbali to, co im 

nakazał robić, chociaż twierdzili, że robili to ze względu na Boga. Przykładem tego jest król Saul (1 



Sam 15 UBG). Bóg wysłał Saula, aby wybił Amalekitów do nogi, króla i lud, mężczyzn, kobiety, 

dzieci i niemowlęta; woły, owce etc. Jednakże Saul oszczędził Agaga i najlepsze z owiec i wołów i 

nie chciał ich całkowicie zgładzić. Rezultatem tego było to, że Pan żałował, że ustanowił Saula 

królem (1 Sam 15:11 UBG). Chociaż Saul udawał, że zostało to uczynione, aby złożyć ofiarę Bogu 

z oszczędzonego bydła to jednak ten zamysł Saula został określony jako bunt i czary (1 Sam15:22-

23 UBG);  a jego nie posłuchanie głosu Pana zostało nazwane czynieniem zła w oczach Bożych (1 

Sam 15:19 UBG). Tak więc, ten kto pomija czynienie dobra, popełnia zło; zaniedbanie czynienia 

dobra jest popełnianiem zła i jest osądzane stosownie do tego. Jak drogo kosztował Saula ten grzech 

zaniedbania! 

 Innym znaczącym przykładem jest przykład Heliego. Został on oskarżony o uczczenie 

bardziej swoich synów nad Boga Izraela (1 Sam 2:29 UBG). Jak to możliwe? Heli był starym 

dobrym człowiekiem i czy można pomyśleć, że stawiał swoich synów ponad Boga? Jak rozumieć 

powyższy werset? Cóż, w następnym rozdziale znajduje się jego wyjaśnienie, gdzie Bóg powiada: 

,,...osądzę jego dom na wieki za nieprawość o której wiedział. Jego synowie bowiem postępowali 

nikczemnie, a on ich nie poskromił” (1 Sam 3:13 UBG).  Heli nie rzucił im nawet kwaśnego 

spojrzenia, lub jak mówi oryginał Hebrajski tego tekstu nawet nie rzucił im krzywego spojrzenia. A 

jednak pozwólcie, że powiem, że, gdyby jego synowie posiadali jakąkolwiek uczciwość czy respekt 

dla karcenia pochodzącego od tego kapłana i ojca, to można by pomyśleć, że Heli skarcił ich 

wystarczająco. Gdyż starzec ten napominał ich bardzo poważnie: ,,Dlaczego czynicie takie rzeczy? 

Słyszę o waszych złych czynach od całego ludu. Nie, moi synowie. Gdyż niedobra to wieść, którą 

słyszę. Doprowadzicie, lud PANA do przestępstwa. Jeśli człowiek zgrzeszy przeciw człowiekowi, 

będzie go sądzić sędzia, ale jeśli człowiek zgrzeszy przeciw PANU, któż się za nim wstawi?” (1 

Sam 2:23-25 UBG). W ten sposób Heli otwarcie przedstawił im ich grzech i niebezpieczeństwo; a 

jednak Bóg powiedział, że Heli ich nie okiełznał Heli zaniedbał trzymania surowej dyscypliny w 

odniesieniu do nich. Te zaniedbanie kosztowało go bardzo drogo, tak drogo prawie jak świadome 

grzechy  kosztowały jego synów, które miały nie zostać oczyszczone przez  żadną ofiarę (1 Sam 

3:14 UBG). 

 Kolejny przykład dotyczy Amonitów i Moabitów, którzy byli pokoleniem bękartów, i jako 

tacy nie mogli wejść do zgromadzenia Pańskiego, aż do 10 pokolenia (Pwt 23:2-4 UBG). Podanym 

powodem tego jest grzech zaniedbania, a ściślej mówiąc to, że nie wyszli na spotkanie Izraela z 

wodą i chlebem gdy Izrael wychodził z Egiptu. Straszną rzeczą jest bycie wykluczonym z i nie 

wpuszczonym do, zgromadzenia Pańskiego; widzimy więc, że grzech zaniedbania może trzymać 

ludzi z daleka od kongregacji przez długi czas. 

 Bóg będzie sądził ludzi także za grzechy zaniedbania w wielkim i strasznym dniu 

wymierzania swego sprawiedliwego sądu. Nie tylko niegodziwy będzie wtedy sądzony, ale i leniwy 

sługa, który zostanie uznany za złego i niegodziwego. Mamy te świadectwo z ust samej Prawdy: 

,,Sługo zły i leniwy!” (Mt 25:26 UBG); zły ponieważ leniwy. Sługa taki nie był marnotrawcą, ale 

podobnym do niego (jak to wcześniej zauważyłem), z powodu lenistwa. Za to, iż zaniechał 

obracania talentem swego pana, został wezwany i osądzony jako niegodziwy, zły i leniwy sługa, a 

jego karą było, poza utratą talentu, wyrzucenie w ciemność zewnętrzną, gdzie panuje płacz i 

zgrzytanie zębów. Ten sługa nie zamienił łaski Bożej w rozpustę, ale za to że był bezużyteczny, 

został zesłany do Piekła. Dalej, Chrystus powie pewnym ludziom: ,,Idźcie ode mnie, przeklęci, w 

ogień wieczny” (Mt 25:41 UBG); będzie to miało miejsce z powodu grzechów zaniedbania. 

Chrystus powie, że był spragniony i głodny, a ci ludzie jak Moabici i Amonici niedawno 

wymienieni, nie dali mu jeść ani pić. Niektórzy ludzie są gotowi, aby się usprawiedliwić mówiąc, 

że oni nikogo nie skrzywdzili i nie uciskali, ani nie wyrządzili żadnej krzywdy. To prawda, nie 

mniej jednak Bóg ich potępi, ponieważ nie czynili dobra. Pomyślmy o tych grzechach i strzeżmy 

się grzechów zaniedbania. 

 (ii) Strzeżmy się także popełniania grzechów, których zakazano nam czynić. Powinniśmy 

uważać, aby nie zaniedbywać naszych obowiązków, gdyż dodatkowo do tego wszystkiego, co 

zostało powiedziane dodam to, iż zaniedbywanie ważniejszych rzeczy z prawa, chociaż 

przestrzegamy mniej ważnych, jest znakiem obłudy (Mt 23:23 UBG). Jednakże w nie mniejszym 



stopniu powinniśmy strzec się czynienia zła, które jest zakazane, od wszelkiego rodzaju grzechów, 

wyliczanie których zajęło by zbyt wiele miejsca. 

 (a)  Uważajmy, aby nie popełniać tych grzechów, które właściwie można by nazwać 

naszymi własnymi, to znaczy do których popełnienia jesteśmy najbardziej skłonni, i które najłatwiej 

osaczają nas i pokonują. Koroną chwały Dawida, było to, że trzymał się z dala od swojej 

nieprawości: ,,Byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości” (Ps 18:23 

UBG). Dawid trzymał się z daleka nie tylko od tego co inni mogliby mu zarzucić że jest jego 

grzechem na przykład w odniesieniu do Saula, ale jak większość interpretatorów uważa, trzymał się 

z dala od grzechów do których miał skłonność, od ukochanych grzechów swojej własnej natury. 

Czy jesteś młody, drogi czytelniku? Zatem uciekaj od grzechów powszechnych w tym wieku: 

,,Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości (2 Tym 2:22 UBG). Istnieją pewne pożądliwości, 

niemal charakterystyczne dla młodości: (i) ambicja, próżna chwała i pycha (1 Piot 5:5 UBG), co 

jest najbardziej widoczne w ich dziwacznym wyśmienitym stroju, ekscentrycznych manierach i 

szczególnie nie poddawanie się pod władzę starszym w kościele. (ii) zaspokajanie zmysłowego 

apetytu i cielesnych skłonności. Ludzie młodzi szczególnie podążają za pożądliwością oka, 

pożądliwością ciała i pychą żywota. Księga Koheleta powiada nam, że młodym ludziom bardzo 

zależy na rozkoszach, są one ich ulubieńcami  (Kaz 11:9; 12:1 UBG). Syn marnotrawny, który był 

młodszym synem, roztrwonił w ten sposób swoją część majątku i czas oraz zatracił siebie; wydał 

wszystko na swój brzuch, grzbiet i hulaszcze życie. Dalej, to właśnie młodego człowieka idącego 

do domu zamężnej kobiety, którego schody prowadziły do Piekła, widział Salomon (Przys 7:7 

UBG). (iii) Inną młodzieńczą pożądliwością jest zarozumiałość; zbyt duża skłonność do bycia 

mądrym we własnych oczach. Młodzi myślą, że starzy ludzie są głupcami, ale starsi wiedzą, że to 

młodzi są tacy. Zarozumiałość młodych nadyma ich i sprawia, że są niezdolni do pouczania i 

nauczania. Niech Rehoboam i jego młodzi doradcy wystarczą nam za tego przykład (1 Król 12 

UBG). To właśnie z tej przyczyny apostoł Paweł chciał, aby Tytus zachęcał młodych ludzi, aby byli 

roztropni i trzeźwi. Uciekajcie więc z całych sił przed tymi wszystkimi i innymi młodzieńczymi 

pożądliwościami. Oddalcie się od nich, nie tylko czołganiem się na przód czy spacerowaniem, czy 

lekkim truchtem, ale biegnijcie z całych sił. 

  Czy jesteś drogi czytelniku stary? Zatem słuchaj (Joel 1:2 UBG). Pewnie powiesz ,,Cóż 

takiego mam słuchać?” Otóż strzeż się grzechów i pożądliwości starości (Tyt 2:2 UBG). Kiedy 

ludzie umierają i są jedną nogą w grobie, kiedy mają prawie oddać ducha, to jednak jak łotr na 

krzyżu  grzeszą dalej. Strzeż się grzechu starości Salomona, pewnego rodzaju zdziecinnienia, które 

doprowadziło go do odstępstwa (1 Król 11:3 UBG). Bądź zdrowy w wierze (Tyt 2:2 UBG). Pilnuj 

się przed drażliwością wieku starczego, bądź cierpliwy, jak mówi powyższy werset. Strzeż się 

pożądliwości wieku starczego; bądź miłosierny. Bądź owocny w twoim starym wieku, aby twój 

koniec był lepszy niż twój początek, bo być może twój początek był zły. Staraj się, aby twoje 

ostatnie dni mogły być twoimi najlepszymi dniami, i żebyś przez to umarł w dobrej starości, co 

najlepiej można uczynić jeśli się umrze jako sprawiedliwy w dobrej starości i będzie się takim 

jakim był stary apostoł Paweł, który ukończył swój bieg. Bycie starym dobrym uczniem jakim był 

Mnazon jest koroną i chwałą  (Dz 21:16 UBG).                                      

 (b) Strzeż się grzechów, które popełniają mężczyźni i kobiety w ramach relacji, które 

istnieją między nimi. Czy jesteś mężem albo żoną? To strzeż się bycia fałszywym, albo 

człowiekiem, który polega tylko na samej miłości. Czy jesteś rodzicem albo dzieckiem? A może 

pracodawcą lub pracownikiem? Jeśli tak, to strzeż się grzechów, które towarzyszą relacjom w 

których się znajdujesz. Prawdę mówiąc zamierzałem szczegółowo opisać te grzechy, ale ponieważ 

są tak powszechnie opisywane i znane powstrzymam się od tego, a tylko zasugeruję wskazówkę i 

dam radę, o których często myślałem, że mogą być bardzo przydatne, a mianowicie, iż każda osoba 

posiadająca określone relacje, jak na przykład mąż i żona powinni czytać, i jeśli mogą, to zapisać 

sobie na papierze i modlić się do Boga, aby zapisał w ich sercach wskazówki, które Pismo tak 

często i obficie kieruje do osób pozostających we wszystkich relacjach; aby mogli mieć je zawsze 

przed oczami, aby mogli chodzić w prawdzie. Obowiązki wynikające z pozostawania w relacjach 

często nie są spełniane, gdybyśmy tylko przemyśleli sobie to, że jesteśmy naprawdę takimi jakimi 



jesteśmy w naszych relacjach, to bardzo zobowiązałoby to i pobudziło nas do bycia owocnymi w 

naszych relacjach. Nie jest możliwe, żeby byli dobrymi Chrześcijanami ci, którzy są złymi mężami, 

czy żonami, złymi rodzicami czy dziećmi, złymi pracodawcami czy podwładnymi w swoich 

miejscach pracy, czy w domu. 

 (c) Strzeżcie się, drodzy czytelnicy, grzechów wieku, kraju i miejsc w których przebywacie. 

Istnieją grzechy określone dla niektórych epok i krajów jak to opisuje Pismo, że ma się stać w 

dniach ostatecznych (1 Tym 4:1-4; 2 Tym 3:1-5 UBG). Gdy grzech staje się epidemią, to mniej 

ludzi powstrzymuje się od jego popełniania, ponieważ niewielu ludzi chce się wyróżniać. Gdy 

grzechy są, jeśli można tak powiedzieć, zwyczajem i są w modzie w danym kraju, to większość 

ludzi danego kraju będzie je popełniać, szczególnie jeśli te grzechy będą aprobowane przez 

przykład możnych danego kraju. Ponieważ nie powinniśmy upodabniać się do tego świata w 

całości, to nie powinniśmy także upodabniać się do żadnej jego części. Czy znajduje się jakiś 

grzech, który kala dany kraj, z powodu którego ziemia lamentuje i jest gotowa zwymiotować 

swoich mieszkańców? (Kpł 18:27-28 UBG); to strzeżcie się, drodzy czytelnicy, abyście nie byli 

winni takiego grzechu. Bądźcie raczej żałobnikami, na których Bóg położy swój znak (Ezech 9:4 

UBG). Gdy zimna formalność w sprawowaniu religii, obłuda i odstępstwo są w modzie, bądźcie 

ostrożni, aby nie grzeszyć      na żaden z tych sposobów, ani nie mieć udziału w przeklinaniu, 

pijaństwie i nieczystości, chociaż także są powszechne. 

 Strzeżcie się, aby wyżej nie cenić sobie łaski i chwały ludzi ponad lub bez, łaski i chwały 

Bożej, co czynią obłudnicy i tylko oni (Jan 12:42-43 UBG). Daniel i trzech młodzieńców nie chcieli 

zgrzeszyć ze względu na modę, nawet wtedy, gdy im nakazano tak postąpić. A apostołowie 

zaapelowali do tych, którzy chcieli sprawić, aby apostołowie zgrzeszyli mówiąc: ,,Rozsądźcie, czy 

to sprawiedliwe w oczach Boga bardziej was słuchać niż Boga” (Dz  4:18-20 UBG). To Bóg sądzi 

wszystko, a nie człowiek, i tylko On ma absolutną władzę nad nami, aby rozkazywać nam, abyśmy 

czynili to, co mu się podoba,  i dlatego naszą główną troską powinno być podobanie się mu we 

wszystkim. Najlepszym sposobem na zadowolenie wszystkich lub niezadowolenie kogokolwiek z 

najmniejszym niebezpieczeństwem dla nas, jest takie postępowanie, które będzie się podobać 

Temu, który jest wszystkim we wszystkich. Dlatego, jeśli ktoś dziwi się, że nie nurzacie się z nim w 

jego pijatykach i mówi źle o was (1 Piot 4:4 UBG), to odpowiedzcie mu tak jak Józef odpowiedział 

żonie Potyfara: ,,Jak więc mógłbym popełnić tak wielkie zło i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (Rdz 

39:9 UBG). Powiedzcie takiemu człowiekowi tak, jak powiedział apostoł Piotr, że ty i wszyscy 

ludzie będziecie musieli zdać sprawę przed Tym, który jest gotów sądzić żywych i umarłych; a 

widząc, że zbliża się koniec wszystkich rzeczy bądźmy trzeźwi i czujni w modlitwie (1 Piot 4:5,7 

UBG). Tak postępował Dawid, wobec tych, którzy mówili o nim źle, zwalczali go bez przyczyny, a 

z powodu jego umiłowania ich stali się jego wrogami” (Ps 109:2-4 UBG). 

 (d) Strzeżcie się grzechów, które towarzyszą waszemu powołaniu zawodowemu, zajęciom i 

pracy. W tym miejscu poczynię pewne założenia: 

 (i) Każdy człowiek powinien posiadać powołanie zawodowe, którym powinien się 

zajmować, jak to wcześniej powiedziałem. Bóg nie dał żadnemu człowiekowi pozwolenie na to, 

aby był bezczynny. Zasada jest taka, i zgodna z przykazaniem, że jeśli ktoś nie chce pracować, 

chociaż jest w stanie, to nie powinien także jeść (2 Tes 3:10 UBG). Gdyby ta zasada była 

przestrzegana, to obawiam się, że więcej ludzi bogatych, aniżeli biednych chodziłoby głodnymi z 

pustymi żołądkami. Z bezczynności nie pochodzi żadne dobro, ale z pewnością wiele zła. Ci, którzy 

pracują nie mają wolnego czasu, aby grzeszyć, natomiast ci, którzy są bezczynni mają wolny czas, 

aby nic nie robić jak tylko grzeszyć. 

 Gdy Adam był niewinny to posiadał powołanie zawodowe i zajęcie: był ogrodnikiem, 

uprawiał ogród (Rdz 2:15 UBG). Aniołowie Boży też nie są bez powołania zawodowego; gdy są 

poza Niebem (na ziemi) to są duchami usługującymi (Heb 1:14 UBG), a gdy są w domu (to znaczy 

w Niebie), nie przestają chwalić Boga dniem i nocą. I jak to wyraził jeden z greckich ojców 

Kościoła ich służbą i powołaniem jest śpiewanie pieśni i psalmów chwały. Dlatego powiadam 

wystrzegajcie się grzechu bycia bez powołania zawodowego, albo nie pracowania, szczególnie wy, 

którzy jesteście młodzi, silni i możecie pracować. 



 (ii) Żadne powołanie zawodowe człowieka nie zmusza go do grzechu. Istnieje wiele zajęć, o 

których nie mam skrupułów, aby powiedzieć, że nie są powołaniem zawodowym; wielu ludzi 

utrzymuje się z grzesznych zajęć. Na przykład nierząd i złodziejstwo nie są powołaniem 

zawodowym; gdyż nie jesteśmy powołani do nieczystości, ale do świętości. Co do naszych 

zgodnych z Bożym prawem powołań zawodowych, grzeszenie podczas ich wykonywania jest 

przypadkowe, i wynika raczej z naszych inklinacji, aniżeli z tych powołań. Niewielu ludzi jest 

kompetentnymi sędziami w odniesieniu do rzeczy koniecznych; wiele rzeczy jest tak nazywanych, 

chociaż nie są takimi; a nic co jest grzechem, nie może być tak nazwane. Ten, kto nie może 

wykonywać swojego powołania zawodowego nie grzesząc, niech lepiej porzuci swoje zajęcie, 

aniżeli miałby żyć grzesznie. To że grzeszymy w czasie wykonywania swojego powołania 

zawodowego nie wynika z naszego zajęcia, ale z naszego zepsucia, to nie nasz zawód, ale nasze 

własne serca powodują, że grzeszymy. Nie ma potrzeby, aby kraść, oszukiwać czy kłamać. Istnieje 

wiele innych lepszych sposobów życia, i gdybyśmy nie byli nieufni wobec Boga, a pobłażliwi 

wobec podłości naszych własnych serc, to moglibyśmy je znaleźć. 

 (iii) Jednakże w naszych powołaniach zawodowych znajdują się sidła. Diabeł wszędzie 

rozkłada sieci i przynęty; zastawia sidła, aby nas uwikłać, nie tylko w naszych ogólnych, ale i 

poszczególnych powołaniach zawodowych, aby zamienić nasze wszystkie obowiązki w grzech. 

Wielu ludzi grzeszy, i większość ludzi jest skłonnych, gdy są kuszeni, aby grzeszyć podczas 

wykonywania swojego powołania zawodowego. Gdybym miał przemawiać do ludzi określonych 

zawodów, to podążałbym za przykładem Jana Chrzciciela, który przemawiał do każdego stosownie 

do grzechu jakiego dana osoba była winna, albo była kuszona wykonując dane zajęcie (Łk 3:10-14 

UBG). Celnicy byli wielkimi ciemięzcami, i dlatego Jan wzywał ich, aby nie żądali więcej niż im 

się prawnie należało, niż ustalona i wyznaczona wartość podatku. Żołnierze byli porywczy i 

niesforni, i dlatego Jan Chrzciciel mówił im, aby nikomu nie wyrządzali gwałtu; nie oskarżali 

fałszywie; nie rabowali i nie kradli, ale poprzestawali na swoim żołdzie. Ale ponieważ nie mogę 

omówić wszystkich zawodów, przedstawię ogólnie pewne rzeczy, które mogą byś zastosowane do 

każdego zawodu i zajęcia z osobna. 

 (a) Pilnujcie się, aby nie kłamać i nie mówić dwuznacznie. Te rzeczy stały się tak 

powszechne przy kupowaniu i sprzedawaniu, że uważa się je za coś naturalnego. Sprzedawca mówi 

do kupującego: ,,Ta rzecz kosztowała mnie drożej, a jednak sprzedam ją taniej, niech stracę, nic nie 

zyskam na jej sprzedaniu za taką cenę.” Jak gdyby ludzie mogli kupować, sprzedawać i wyżyć ze 

strat! Czy sądzicie, drodzy czytelnicy, że ludzie wierzą temu, albo czy wy sami wierzycie temu? 

Nie podejmę się powiedzenia jakich słów macie używać w czasie kupowania i sprzedawania, ale 

powiem wam od Pana, że waszych słów ma być niewiele, i macie mówić prawdę. W wielu słowach 

nie brakuje grzechu. Dla sprzedawcy wychwalanie swego towaru za pomocą różnych słów, i 

mówienie, klientom że jest on najlepszy w mieście, i że lepszego nie można nabyć za szczere złoto 

jest w olbrzymiej większości przypadków tylko kurtuazyjną zachętą do kupowania towaru. 

Natomiast, gdy kupujący powiada, że towar jest nic nie wart, a po zakupie i odejściu ze sklepu, 

chwali że tanio kupił jest grzechem (Przys 20:14 UBG), albo mówienie, że nie da więcej za dany 

towar, chociaż jest gotowy to zrobić. Słowa są cennym towarem i nie powinny być wystawiane na 

takie ryzyko. Co jest ponad ,,Tak,” i ,,Nie,” pochodzi od złego i zło wychodzi z tego (Mt  5:37; Jak 

5:12 UBG). Jeśli mówicie nieprawdę i kłamiecie, jest to tak samo złe jak kradzież: ,,Nie będziecie 

kraść, nie będziecie oszukiwać i nie będziecie okłamywać jeden drugiego” (Kpł 19:11 UBG). Ten 

kto kłamie, ten praktycznie kradnie. Apostoł Paweł łączy razem, kłamców, złodziei i 

krzywoprzysięzców i powiada, że prawo jest przeciwko nim wszystkim, i że to co oni robią jest 

przeciwne zdrowej nauce (1 Tym 1:10 UBG). Gdyby prawo ludzkie było takie jak prawo Boże, to 

istniało by odzyskanie i zadośćuczynienie za to co zostało uzyskane poprzez kłamanie, jak również 

za to co zostało skradzione (Kpł 6:1-5 UBG). Zanim będziemy mogli przystąpić do Boga z naszymi 

ofiarami, musimy zwrócić to, co zostało uzyskane przez oszustwo, jak również to co zostało 

wymuszone. 

 Kłamstwo, jest niezgodne z byciem dzieckiem Bożym. Na zewnątrz, wśród psów, znajdują 

się  kłamcy i, jeśli nie będą pokutować, to będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką, 



które jest drugą śmiercią (Ob 21:8; 22:15 UBG). ,,Gromadzenie skarbów kłamliwym językiem jest 

przemijającą marnością tych, którzy szukają śmierci” (Przys 21:6 UBG). Ten, kto nie zostanie 

uwolniony z drogi kłamania na ziemi, nigdy nie zostanie uwolniony z kłamania w Piekle. Z 

pewnością, Bóg powiada o swoim ludzie, że są synami, którzy nie będą kłamać  (Iz 63:8 KJV); to 

znaczy, nie będą nim kupczyć ani żyć w lub przez nie. W powyższym wersecie dodane jest: ,,...i tak 

był ich Zbawicielem”, co wskazuje na to, że Bóg nie zbawiłby oszukującego obłudnika i 

kłamliwego wyznawcę.. Ani nie zbawi ich bez pokuty, gdyż: ,,Wargi kłamliwe budzą odrazę w 

PANU, a ci, którzy postępują w prawdzie, podobają mu się” (Przys 12:22 UBG). Jaką osobą 

wolałbyś być, taką którą Bóg się brzydzi, czy taką w której ma upodobanie?Myślcie o tym w 

swoich magazynach i sklepach, albo gdy idziecie coś kupić i sprzedać, abyście wszystko robili w 

prawdzie. Wydaje mi się, że słyszę głosy waszych żon i dzieci błagających was: ,,Oh, nie kłam, aby 

być bogatym; nie ryzykuj pójścia do Piekła, byleby nam zostawić bogactwa!” W ten sposób 

postępuję z wami jasno i według prawdy, abyście mogli również tak postępować ze wszystkimi 

ludźmi i mam nadzieję, że nie będziecie uważać tego za niewłaściwe, że staram się czynić wam 

dobro. Jeśli jednak będziecie tak uważać, to powtórzę za apostołem Pawłem: ,,Wybaczcie mi tę 

krzywdę” (2 Kor 12:13 UBG). 

 (b) Strzeżcie się, żeby nie zbywać ludzi i płacić im fałszywymi lub nielegalnymi 

pieniędzmi. Tak jak nie powinniście kupować skradzionych lub nielegalnych towarów, tak i nie 

powinniście płacić nielegalnymi pieniędzmi, takimi, których sami nie przyjęlibyście, i wiecie, że 

inni nie przyjmą, jeśli odkryją że są fałszywe. Dzieci Abrahama powinny postępować jak on, który 

gdy kupował, to odważył swoje srebro takie jakie było w obiegu u kupców (Rdz 23:16 UBG). A ten 

grzech płacenia fałszywymi lub mosiężnymi pieniędzmi jest tym gorszy, ponieważ zazwyczaj 

takimi pieniędzmi płaci się biednym, którzy najmniej potrafią się rozeznać na nich, i którzy są 

najbardziej poszkodowani, gdy je otrzymują. Czyńcie tak, jak byście chcieli, aby wam czyniono, i 

nie płaćcie tym co nie jest zapłatą, ale nadużyciem i złem. 

 (c) Nie używajcie fałszywych wag, albo odważników, ani nie fałszujcie ksiąg handlowych. 

Pilnujcie się, aby nie zapisywać więcej niż zostało dostarczone lub umówione, albo zapisywać 

wyższych cen niż na które się zgodzono. Co się tyczy fałszywych wag, odważników i miar, są one 

całkowicie zabronione (Kpł 19:35-36; Pwt 25:13-16 UBG). Macie posiadać miarę standardową, i 

nie myśleć, że wystarczy mieć ją tylko na wezwanie urzędnika królewskiego, ale używać ją przez 

cały rok; w przeciwnym wypadku wy jak i wasze wagi i miary będziecie obrzydliwością w oczach 

Pana (Przys 20:10 UBG). Istnieje dobre powiedzenie, i pragnąłbym, aby zostało dobrze 

zapamiętane: ,,Będziesz posiadał swoją wagę, miarę albo rozmiar nawet jeśli kupisz je za grosz.” 

Bóg powiada: ,,Czy mam usprawiedliwić oszukańczą wagę i worek fałszywych odważników?” 

(Mich 6:11 UBG). Nie! W żadnym razie. Niezależnie od tego jak wielkimi wyznawcami są tacy 

ludzie, Bóg nie uzna ich za czystych, ale za obrzydliwość. 

 (d) Strzeżcie się, aby nie manipulować oświetleniem. Niestety, w wielu sklepach męskich 

światło jest tak zaciemnione, że trudno jest obejrzeć dobrze towar; sprzedawcy albo w ogóle nie 

wpuszczają do sklepu światła słonecznego, albo wpuszczają go tak mało, że nawet w południe 

ledwie co widać w sklepie. To co wydawało się bardzo piękne przy przyciemnionym świetle 

okazuje się być zupełnie inne przy świetle słonecznym. Dlatego tak samo jak fałszywe wagi i 

miary, tak samo i przyciemnianie światła w sklepie jest ohydą przed Panem, ponieważ służy 

oszustwu. Jeśli ktoś mi powie, że taki jest zwyczaj w mieście i na całym świecie; to zapytam, czy 

taka odpowiedź zadowoli Boga i spowoduje, że takie postępowanie sprzedawców nie będzie 

grzechem? 

 (e) Pilnujcie się, aby nie zrywać umów i transakcji, gdy odkryjecie, że możecie kupić taniej 

od lub sprzedać drożej komuś innemu. Obawiam się, że ten praktyczny rodzaj religii jest w 

przypadku wielu wyznawców chrześcijaństwa jak stary nieaktualny kalendarz. Zrywanie umów z 

ludźmi wskazuje na to jak gdyby religia ograniczała się tylko do pierwszej tablicy przykazań-

obowiązków wobec Boga, a druga tablica- obowiązki wobec bliźniego, nie miała większego 

znaczenia ani konsekwencji. Jednakże bardzo często w Piśmie Świętym postaci pobożnych osób są 

przedstawiane na tle ich posłuszeństwa wobec przykazań drugiej tablicy. Pismo powiada: ,,...kto 



choć przysięga na własną niekorzyść, nie wycofuje się” (Ps 15:4 UBG).  Ten werset powinien być 

przestrzegany w odniesieniu do robienia obietnic jak i przysiąg, w czasie sprzedawania i kupowania 

jak i przysięgania, gdyż człowiek powinien być sprawiedliwy, chociaż nie przysiągł, że taki będzie. 

Ale biada tym, którzy obiecują i przysięgają, ale nie są sprawiedliwi lecz fałszywi i 

krzywoprzysięgający! 

 (f) Strzeżcie się, aby nie brać udziału wraz z klientami i handlowcami w ich przeklinaniu i 

nadmiernym spożywaniu alkoholu.: ,,I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami 

ciemności, ale je raczej strofujcie” (Ef 5:11 UBG); czyńcie to, nawet jeśli handel z takimi ludźmi 

którzy to czynią przynosi wam zysk. Nie zniesiecie grzechu u swego bliźniego ani u siebie (Kpł 

19:17 UBG). W przeciwnym razie będzie to nienawidzeniem bliźniego w waszych sercach, co jest 

wielkim grzechem; gdyż ten kto nienawidzi bliźniego jest mordercą (1 Jan 3:15 UBG). Być może 

powiecie na to, że jest to najlepsza droga do utracenia waszych klientów, i że równie dobrze 

możecie zamknąć wasze sklepy i wyjechać. Na co odpowiadam, że jest lepiej, aby rozstać się z 

kimkolwiek niż z Bogiem, i stracić cokolwiek, aniżeli Jego łaskę i miłosierdzie, które jest lepsze niż 

życie, a zatem o wiele lepsze niż źródło waszego utrzymania. Ale nawet jeśli by tak się nie 

zdarzyło, to lepiej ufać Bogu aniżeli być zobowiązanym diabłu i grzechowi. Czyńcie tak jak 

powinniście czynić, a jeśli ludzie źli nie staną się waszymi klientami, to dobrzy ludzie mogą się stać 

nimi. Jeśli wasze drogi będą podobać się Panu, to On może i sprawi, że wasi nieprzyjaciele staną się 

waszymi przyjaciółmi, i będą żyć z wami w pokoju (Przys 16:7 UBG). 

 Cokolwiek czynicie, miejcie sumienie czyste wobec Boga i ludzi, a chociaż synowie tego 

świata będą nazywać was głupcami, to jednak sami będą nazywać się głupcami pewnego dnia za to 

że was tak nazywali. Niewątpliwie lepsze i z większym pożytkiem jest podobanie się Bogu niż 

ludziom. A jaką korzyść byście mieli, gdybyście zyskali cały świat, a na duszy ponieśli szkodę! 

Jesteśmy zbyt skłonni do zastosowywania się do życzeń i do bycia odciągniętymi od Bożej drogi 

przez tych z których utrzymujemy się i dlatego okazujemy im życzliwość. Jednakże rozważmy co 

powiedział Bóg: ,,Strzeż się, abyś nie zawarł przymierza z obywatelami tej ziemi, żeby to nie było 

sidłem pośród ciebie...abyś-gdy oni popełniają nierząd ze swymi bogami i składają ofiary swym 

bogom- nie został zawołany, by jeść z ich ofiar” (Wyj 34:12-15 UBG). Zażyłość, poufałość i handel 

mogą razem stać się sidłem (Rdz 34:21 UBG). Kiedy dobrzy klienci wezwą was, to chciwość 

sprawi, że będziecie zachowywać się jak oni. Raczej aniżeli ludzie mieliby stracić swój zysk, będą 

wywyższać Dianę, chociaż przez to będą lekceważyć pobożność i samego Boga (Dz 19:23-28 

UBG). 

 (g) Strzeżcie się miażdżenia i uciskania oblicza ubogich (Iz 3:15 UBG). 

 (i) Wykorzystując ich konieczność. Wiecie, że muszą to kupić, ponieważ tego potrzebują, a 

ich potrzeba jest pilna. Nie bądźcie okrutni dla nich! Gdy kupujecie towar od różnych wyrobników i 

wiecie, że muszą go sprzedać wam pod koniec tygodnia, aby kupić chleb lub pod koniec kwartału, 

aby zapłacić czynsz, to nie uciskajcie ich i nie dodawajcie udręki do ich udręki zmuszając ich do 

sprzedania po zaniżonej cenie owocu potu ich czoła i trudu ich rąk. Biada wam jeśli łup ubogich 

znajduje się w waszym domu (Iz 3:14-15 UBG). Nie wolno wam także wykorzystywać ich 

ignorancji, aby żądać zbyt wysokiej ceny za towar który im sprzedajecie i oszukiwać ich. Należy 

litować się nad ignorancją, a prostaczkowie powinni być dobrze traktowani; być może oni zdają się 

na was w sprawie zakupów. O nie wkładaj w jego ręce złego towaru w zamian za dobry!  

 (ii) Przez niewypłacanie zapłaty biednym robotnikom. Nie myślmy o wzbogaceniu się 

pieniędzmi biedaka. Nie zbywajcie go do jutra, gdy macie pieniądze przy sobie. To jest wołający 

grzech o czym można przeczytać w Jak 5:4 UBG. Biedne dusze! Ciężko pracowali, a kiedy 

skończyli, poszli do domu i płakali z braku pieniędzy, aby kupić chleb. Zaprawdę, ten ich krzyk 

dociera do uszu Pana Zastępów, gdyś to znaczy słowo ,,Sabaoth.” Chociaż jesteście zbyt potężni dla 

biednych, to jednak nie możecie się równać z Panem Zastępów, który opowiada się po ich stronie i 

nie będzie zawsze znosił waszej chciwości i ucisku. O, wypłaćcie należną zapłatę biednym jak tylko 

wykonają swoją pracę! 

 (iii) Często narzekacie, że wasi agenci bankrutują, jednakże należy obawiać się, iż to oni 

mogą narzekać, że to wy doprowadzacie do tego, albo przez wymuszanie zbyt wysokich cen na 



nich, albo przez dawanie im bardzo złych towarów, których nie mogą sprzedać inaczej niż ku 

swojej wielkiej stracie. Są zadłużeni u was, dlatego obawiając się waszego niezadowolenia, abyście 

ich nie aresztowali za długi ustępują wam i zgadzają się na wszystko. Ale, ze względu na Boga, na 

biednych, na siebie i na swoją rodzinę, nie wzbogacajcie się na ubóstwie biednych ludzi! A jeśli 

wiecie o jeszcze jakimś innym krzywdzącym postępowaniu, gdyż posiadam małą wiedzę o waszych 

tajemnicach handlowych, to proszę wystrzegajcie się go. Jeśli powiecie w swoim sercu, że jest 

głupim człowiekiem, ten kto nie potrafi przewidzieć niebezpieczeństwa wynikającego z tego 

wszystkiego, to ja nie zamierzam odpowiadać na wasze takie obiekcje. 

 Jedynie powiedziałbym, że nigdy nie unikniecie waszego sumienia, w którym jest trwale 

napisane, że powinniście czynić bliźnim tak jak sami byście po sprawiedliwości chcieli, aby wam 

czyniono. Jeśli nie chcecie, aby was inni krzywdzili, to nie krzywdźcie innych. Nawet jeśli wasze 

sumienia można by było uciszyć jakąś łapówką to jednak nie Boga, a co zrobicie gdy On powstanie 

na sąd? Jak odpowiecie Bogu, któremu będziecie musieli zdać relację ze wszystkiego? Nie 

oszukujcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Łatwo jest się śmiać z i zbywać taką biedną 

istotę jaką jest człowiek; ale wierzcie mi, Bóg i sumienie nie mogą być zbyte w ogóle. W ten 

sposób starałem się w tej sprawie również, uwolnić moją własną duszę i zbawić wasze, jak również 

uwolnić się od waszej krwi. Dlatego zastanówcie się! Jeśli nie jesteście winni, to ja was nie 

potępiłem, ale mówiłem tak, abyście nie byli winni, i abyście mogli modlić się do Boga, aby 

zachował was i chwalić Go jeśli zostaliście zachowani od takich grzechów wołających o pomstę do 

Boga. 

 (e) Strzeżcie się takich grzechów, jakie świat nazywa małymi grzeszkami. Niektórzy ludzie 

uważają wielkie grzechy za małe, a małe, z kolei, za nie będące grzechami lub wybaczalne. 

Powiadają, jaka jest szkoda w niewinnym kłamstewku, albo w pobożnym oszustwie? Cóż to jest za 

sprzeczność! Czy kłamstwo może być niewinne, a oszustwo pobożne? Biada tym, którzy nazywają 

zło dobrem, i łączą dobro ze złem, jak gdyby były jednym, albo zgadzały się co do jednego!  Matka 

może powiedzieć o synu: ,,Ah, to tylko wybryk młodości.” Tak, ale jest to taki wybryk, który może 

kosztować pójście do Piekła. Ktoś inny zwodzi swego bliźniego i śmiejąc się mówi: ,,Czy nie 

żartowałem?” (Przys 26:19 UBG). Tak, ale kto grzeszy w żartach, lub żartuje z grzechu może 

zostać potępiony na poważnie. 

 Weźmy pod uwagę to, że żaden grzech przeciwko wielkiemu Bogu nie może być mały, 

chociaż w porównaniu z większym może się takim okazać. Ale bez względu na to jak jest mały, 

uważanie go za mały czyni go większym. A natura większego grzechu znajduje się w najmniejszym 

i jest jak iskra ognia lub kropla trucizny. Bóg surowo ukarał grzechy, które były uważane za 

malutkie grzeszki, przy czym niektóre były zrobione w dobrej wierze, jak to było w przypadku 

Uzzy, który podtrzymał Arkę gdy wóz się zatrząsł (2 Sam 6:6-7 UBG). Kiedy ludzie zaglądali do 

Arki, zapłacili za to bardzo drogo (1 Sam 6:19 UBG). Zbieranie drzewa na opał było surowo karane 

(Li 15:32-36 UBG). Te grzechy wydają się być małymi sprawami, ale mając do czynienia z 

grzechem nie wolno nam brać pod uwagę tylko tego co jest zakazane, ale dlaczego jest zakazane i 

kto tego zakazał. 

 Mały grzech przygotowuje drogę dla większego; jak mały chłopiec-złodziej po wejściu do 

domu przez okno otwiera drzwi dorosłemu złodziejowi by wszedł. Trudno jest zgrzeszyć raz i tylko 

jeden raz, popełnić jeden jedyny grzech i tylko raz. Dajcie diabłu i grzechowi jeden cal a wezmą 

łokieć. Próżne gadanie przekształca się w większą bezbożność. Niewielka dziura w statku może 

nabrać stopniowo tak dużo wody, że spowoduje jego zatonięcie. Diabeł nie przejmuje się przez 

jakie grzechy idziemy do Piekła, czy to małe czy duże, przez zimną formalność, czy też przez 

otwartą bezbożność. 

   PODSUMOWUJĄC-ten, kto nie postępuje zgodnie z sumieniem wobec małych grzechów 

nie postępuje w zgodzie z sumieniem wobec żadnych grzechów. Podobnie ten, kto łamie 

najmniejsze z Bożych przykazań nie posiada żadnej, albo bardzo mało miłości do Boga; ponieważ 

w tym się przejawia miłość do Boga, że zachowujemy Jego przykazania, a nie są one ciężkie, ani 

największe z nich, ani najmniejsze (1 Jan 5:3 UBG), Szanowanie wszystkich przykazań Bożych jest 

dowodem na posiadanie szczerego serca i wyklucza wstyd (Ps 119:6,80 UBG). Dobre sumienie to 



uniwersalne sumienie. Jeśli człowiek nie będzie postępował zgodnie z sumieniem wobec małych 

grzechów, do popełnienia których prowadzą małe pokusy, to jak mało będzie sprzeciwiał się w 

sumieniu większym grzechom do których prowadzą większe pokuszenia? Ponieważ Judasz zdradził 

Pana za 30 srebrników, to co zrobiłby za większą sumę? Zważcie na to co nasz błogosławiony 

Zbawiciel powiedział: ,,Kto jest wierny w najmniejszym, i w wielkim jest wierny, a kto w 

najmniejszym jest niesprawiedliwy, i w wielkim jest niesprawiedliwy” (Łk 16:10 UBG). Strzeżcie 

się małych grzechów. 

 (f) Strzeżcie się tego co ludzie nazywają sekretnymi grzechami. Istnieje zbyt wielu ludzi, 

którzy błogosławią sobie w swojej niegodziwości, ponieważ, jak sądzą, nikt nie wie jakimi są 

niegodziwcami. Są pijakami, ale robią to w nocy; cudzołożą, ale pod osłoną ciemności. Tajemnica 

ich nieprawości prowadzi ich do popełniania uczynków ciemności pod osłoną nocy. Gdyby ludzie 

mogli grzeszyć, tak żeby żadne oko ich nie widziało, to wydawałoby się, że mogliby grzeszyć 

bezpiecznie, jednakże jest to zarówno fałszywe jak i błędne myślenie. Słyszałem o dwóch 

historiach, które mogą pomóc wam jasno zrozumieć co mam na myśli. Jedna dotyczy pewnej panny 

kuszonej aby popełnić grzech nieczystości. Osoba, która ją namawiała, obiecała, że zrobi dla niej 

wielkie rzeczy, jeśli zgodzi się. ,,Zrobię dla ciebie wszystko”, powiedziała. ,,Czyżby” 

odpowiedziała, panna: ,,Zatem spal swoją rękę w ogniu.” ,,To nierozsądne”, odpowiedział jej 

zalotnik. ,,Czyżby”, powiedziała: ,,o wiele bardziej nierozsądne jest, żebym paliła się w Piekle z 

twego powodu. Kto zaryzykowałby dręczenie swojej duszy w jeziorze ognia przez to, że tu na 

ziemi zaspokajałby własne lub cudze pożądliwości?” Druga historia, która pasuje do omawianej 

sprawy, dotyczy innej panny namawianej do tego samego bezeceństwa, która nie chciała wrazić 

zgody na to, chyba, że jej zalotnik zabrałby ją do miejsca, w którym żadne oko by ich nie widziało. 

Na co zabrał ją do bardzo ciemnego miejsca i ponowił swoją propozycję mówiąc: ,,Tutaj, nikt nas 

nie widzi.” Wtedy panna odpowiedziała: ,,Ale Bóg nas widzi.” 

 Och, żebyśmy powiedzieli wszystkim kuszącym zalotom ludzi i diabłów, że przy każdym 

popełnieniu przez nas grzechu obecnych będzie zawsze przynajmniej dwóch świadków, którzy 

zaobserwują i zapiszą go, a będzie to sam Bóg i my sami. Jesteśmy sobie winni wiele szacunku, i 

chociaż gdyby nikt nie był obecny przy nas to jednak powinniśmy szanować nasze sumienie i nas 

samych. Co, mielibyśmy być świadkami przeciwko sobie samym, i zostać potępionymi przez nasze 

własne świadectwo? Tak, ponieważ jeśli nasze serca potępiają nas, to Bóg, który jest większy niż 

nasze serca i wie wszystko, o wiele bardziej potępi nas. Gdy apostoł Paweł nie widział niczego o co 

mógł się obwinić, to jednak to uczyniło go pokornym i rzekł, że Pan jest tym, który go sądzi (1 Kor 

4:4 UBG). Nie możemy uciec przed wzrokiem jak i sądem Bożym, On widzi nas i co robimy, gdy 

znajdujemy się pod drzewami figowymi, chociaż przykrywamy się jak Adam i Ewa ich liśćmi. I 

pewnego dnia zawoła nas tak jak wołał do naszego pierwszego rodzica: ,,Adamie, grzeszniku, gdzie 

jesteś?” Jeśli pójdziecie do Nieba, to tam znajdziecie Boga, bo Niebo jest Jego tronem, jeśli 

pójdziecie w dół do Piekła, to i tam On jest, gdyż Piekło jest Jego więzieniem. Nie możecie odejść 

od Jego obecności. Łatwiej jest ukryć się przed człowiekiem i samym sobą niż przed Bogiem. 

Dlatego, abyście nie byli tak głupi i niegodziwi, drodzy czytelnicy, aby grzeszyć sekretnie, albo 

myśleli, że cokolwiek czy jakiekolwiek miejsce jest sekretne i nieznane Bogu, zachęcam was, 

abyście często i poważnie czytali psalm 139. Wtedy, mam nadzieję powiecie, gdyż jestem pewien, 

że zobaczycie przyczynę dla, której tak zrobicie, ,,Jak mógłbym uczynić tę niegodziwość i 

zgrzeszyć przeciwko Bogu!” 

 (g) Strzeżcie się okazji, a nawet pozorów tego zła jakim jest grzech. Powstrzymujcie się nie 

tylko od jawnego zła, ale i od wszelkich jego pozorów (1 Tes 5:22 UBG). Nie bądźcie tacy 

niereligijni, aby iść wprost na pokuszenie, skoro byliście tacy religijni, że modliliście się, aby Bóg 

nie wodził was na nie; gdyż byłaby to modlitwa-kpina. Trzymajcie się z dala od niebezpieczeństwa. 

,,Nie wchodź na drogę złych ludzi” (Przys 4:14-15 UBG). A jeśli jednak jesteście głupio 

przewrotni, to jednak nie chodźcie drogą złych ludzi, unikajcie jej, nie przechodźcie po niej, 

odwróćcie się i odejdźcie od niej. Nie możecie nigdy być zbyt daleko od grzechu. Nie możecie 

zasiadać w gronie szyderców, stać na drodze grzeszników, ani iść za radą bezbożnych (Ps 1:1 

UBG). Nie dotykajcie grzechu, abyście nie zostali skalani. Nie patrzcie jak zauroczeni na wino, gdy 



wygląda pięknie i pieni się w szklance. Zawrzyjcie przymierze z waszymi oczyma, aby przez 

zbytnie patrzenie na piękno, wasze oczy nie stały się obolałe i grzeszne. Brzydźcie się nie tylko 

ciałem czy miejscem, ale i szatą która została skalana przez ciało (Jud 1:23 UBG). Powstrzymujcie 

się od tego co jest niewskazane jak również od tego co niezgodne z prawem Bożym; gdyż będąc 

niewskazanym, ma tendencję do stawania się niezgodne z tym prawem. Jeśli nie jest to grzechem, a 

jednak jeśli wygląda jak grzech, to strzeż się tego. Bycie podobnym, do grzesznika to prawie bycie 

nim; bycie pysznym i próżnym      albo wyglądanie na takiego prowadzi do złego. Pozór dobra to 

zbyt mało, ale pozór zła to zbyt dużo. Grzechem obłudnika jest to, że wydaje się lepszy niż jest w 

rzeczywistości, a złem dobrego człowieka jest wydawanie się gorszym. Rózga jest na grzbiet 

głupców, ale będzie także na grzbiecie mędrca jeśli ten będzie ubrany w płaszcz głupca.  

 (h) Strzeżcie się, abyście nie byli w żaden sposób, ani do żadnego stopnia winni grzechów 

innych ludzi. Czyż nie mamy wielu własnych grzechów? Czy mielibyśmy odpowiadać jeszcze za 

grzechy innych ludzi? Pilnujcie się, aby nie być okazją, uczestnikiem, albo dodatkiem do grzechu 

innych ludzi. Bóg zabrania tego, aby tak miało się stać (Ef 5:7 UBG), i ostro napomina i karze za 

grzech ludzi na których go znajdzie.  (Ps 50:16-21; 2 Sam 12:9; 1 Król 21:19). W dwóch ostatnich 

wersetach Król Dawid i król Achab zostali uznani za winnych morderstwa popełnionego cudzymi 

rękami, ale niestety na ich zlecenie. Smutną rzeczą jest, gdy grzeszymy przeciwko Bogu, ale 

jeszcze gorszą jest sprawianie, aby inni grzeszyli przeciwko Niemu także. W ten sposób świat jest 

czyniony gorszym niż byłby w innym przypadku. Ludzie są zbyt skłonni, aby być wystarczająco 

nikczemni sami z siebie, gdyby nie było diabła, który by ich kusił, ale ponieważ posiadają 

kompanów i braci w nieprawości to są skłonni aby grzeszyć jeszcze bardziej ochoczo. 

 Św. Augustyn wyznał, że chwalił się grzechami, których nie był winny, aby mógł wydawać 

się tak zły, jak jego towarzysze, którzy uważali za najlepszych tych, którzy byli najgorsi. O, jakie 

grzechy wielkie i liczne są popełniane w, z i dla towarzystwa, które w innym wypadku 

prawdopodobnie nigdy nie zostałyby popełnione! Nie byłoby złodziei, gdyby nie było paserów 

skupujących skradzione rzeczy, dlatego paser jest tak samo grzeszny jak złodziej. Nie byłoby 

cudzołożnic, gdyby nie było cudzołożników. Wielu ludzi będących w Piekle byłoby 

prawdopodobnie mniej niegodziwymi, aniżeli byli naprawdę i przez to byliby mniej dręczeni 

aniżeli są, gdyby nie byli zachęceni do grzeszenia przez swoich kompanów. Chociaż wszystkie 

grzechy pochodzą z serca i można im pobłażać w sercu gdy ludzie są sami, jednakże jeśli chodzi o 

fizyczne popełnianie niektórych z nich to nie mogą być popełnione przez jednego człowieka 

potrzebują drugiego jeśli nie większej ilości grzeszników.  

 Poza tym, w ten sposób ludzie są utwierdzani i zatwardzani w swojej niegodziwości. Tam, 

gdzie wszyscy chodzą nago nikt się nie wstydzi. Przykłady i towarzystwo utwierdzają ludzi w ich 

grzechach, którzy byli wystarczająco zatwardziali sami z siebie, a czasami ośmielają do grzeszenia 

tych, którzy byli skromni i delikatni wcześniej. ,,Gdyby bowiem ktoś zobaczył ciebie, który masz 

wiedzę, siedzącego za stołem w świątyni bożka, to czy sumienie tego, kto jest slaby, nie skłoni go 

do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożkom?” (1 Kor 8:10 UBG). Taki człowiek o słabym 

sumieniu bierze to za dobry przykład i czyni to sprawą sumienia, aby tak też postąpić, jest to tak, 

jak gdybyś pouczał go ku zbudowaniu, podczas, gdy niestety takie postępowanie buduje go tylko ku 

zranieniu jego słabego sumienia i wystawia go na niebezpieczeństwo zginienia, gdyż napisane jest 

dalej, że tak: ,,….grzeszycie przeciwko Chrystusowi”, bo jesteś powodem do upadku, sprawiasz, że 

człowiek o słabym sumieniu grzeszy (1 Kor 8:11-13 UBG).  

 W ten sposób stajemy się winni grzechów innych ludzi czego będziemy prędzej czy później 

bardzo żałować. Chociaż my sami możemy zostać zbawieni na końcu, to jednak z pewnością będzie 

nas bolała myśl, że ktoś, w którego grzechach mieliśmy udział, poszedł do Piekła. Poza tym, 

zwyczajowo uczestniczymy w plagach tych ludzi w których grzechach mamy udział;  otrzymaliśmy 

ostrzeżenie przez sam głos z Nieba (Obj 18:4 UBG). ,,...bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew 

Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami” (Ef 5:6-7 UBG). Możemy 

być winni grzechów innych ludzi na kilka sposobów: 

 (1) Dając okazję do ich popełnienia wcześniej. Można więcej niż prawdopodobnie 

powiedzieć, że takie grzechy nie zostałyby popełnione gdyby nie dano takich okazji. 



 (a) Przez zaniedbanie tego co mogło być i powinno było być zrobione, aby im zapobiec. 

Ten, kto, kiedy może i powinien nie powstrzymuje popełniania grzechu, przyczynia się do jego 

popełniania, tak jak ludzie, którzy zaniedbują pouczania czy nauczania tych, którzy są pod ich 

opieką, czy to będą kaznodzieje, rodzice czy głowy rodziny (Ezech 3:17-20 UBG). Apostoł Paweł 

radował się w tym przypadku, że był wolny od krwi innych ludzi (Dz 20:26-27 UBG). Niejedno 

dziecko czy pracownik, gdy trafili do więzienia czy szli na miejsce egzekucji robiło następujące 

smutne wyznanie: ,,Moi rodzice czy mój pracodawca nigdy nie ostrzegali mnie; nigdy nie 

wskazywali mi na niebezpieczeństwo grzechu ani nie pouczali mnie co do drogi Pańskiej, drogi 

sprawiedliwości i świętości!” Strzeżcie się tego! Kiedy grzech zacznie kiełkować i kwitnąć zduście 

go w zarodku poprzez napomnienia i dyscyplinę, bo w przeciwnym wypadku możecie zostać 

oskarżeni o grzech tak jak był oskarżony stary Heli (1 Sam 3:13 UBG). Zmiażdż bazyliszka 

podczas, gdy jest jeszcze w jajku, roztrzaskaj o ścianę jego młode! Jeśli będziesz milczał, albo 

pobłażał, to dzieci albo podwładni pracownicy przyjmą to za zgodę i aprobatę, tak jak ludzie 

błędnie zinterpretowali to, że Bóg milczał (Ps 50:21 UBG). Skłonności przerodzą się w uczynki, 

uczynki w nawyki i przyzwyczajenia, jeśli nie będą odpowiednio wcześnie powstrzymane i 

ukrócone. A jeśli będziecie w ten sposób postępować odpowiednio wcześnie, to będziecie mogli 

zapobiec wielu grzechom; w istocie będzie to najlepszy dowód waszej miłości wobec osób, które 

macie na pieczy (Przys 13:24 UBG). I być może zdarzy się tak, że powiedzą tak jak Dawid 

powiedział Abigail: ,,Błogosławiony niech będzie PAN, Bóg Izraela, który wysłał cię dziś na 

spotkanie ze mną. Błogosławiony twój rozsądek, błogosławiona bądź i ty, która powstrzymałaś 

mnie dzisiaj od rozlewu krwi i od dokonania zemsty moją własną ręką” (1 Sam 25:32-33 UBG). 

Podobnie ktoś może powiedzieć byłbym cudzołożnikiem dzisiaj, a inny upiłbym się dzisiaj, 

gdybyście nie udzielili mi rady i nie skorygowali mnie; gdybyście nie dali mi pomocnej dłoni 

zgrzeszyłbym dzisiaj; och, bądźcie błogosławieni wysłannicy Pańscy! Pomyślcie o tym, drodzy 

czytelnicy,  czy nie lepiej jest słuchać jak błogosławią was ludzie aniżeli przeklinają? Dlatego 

zapobiegajcie wszelkiemu grzechowi jak tylko możecie.   

 Solon, pogański poeta, daje dobrą radę: ,,Nie rozpieszczaj swoich dzieci, abyś nie płakał w 

przyszłości.” Zbyt wielu ludzi śmieje się z przebiegłych podstępów ich dzieci, ich oszukiwania i 

kłamania; ale ten śmiech może kosztować was płacz, kiedy wy (i zanim wasze dzieci) zestarzejecie 

się. Było prawem wśród Lacedemończyków, że jeśli któryś ze starszych zobaczył, że młody 

człowiek grzeszy i nie napomniał go, to ponosił tę samą karę co młody winowajca.  

 (b) Możemy dawać okazję innym ludziom do grzechu i być winnymi ich przestępstw, 

poprzez czynienie czegoś czego nie powinniśmy robić; czyniąc w ten sposób promujemy grzeszenie 

przez innych. Jeżeli jesteśmy zwierzchnikami, to możemy to zrobić za pomocą polecenia. 

Niektórzy ludzie są tak niegodziwi, że nakazują innym, żeby byli niegodziwi, którzy są też tak 

niegodziwi, że są posłuszni takim niegodziwym poleceniom. Absalom kazał swoim sługom zabić 

swego brata Amnona i oni posłuchali go (2 Sam 13:28 UBG).  Izebel napisała listy w imieniu 

Achaba do niektórych starszych miasta, aby wynajęli synów Beliala- gdyż tak nazywani są fałszywi 

świadkowie- aby oskarżyli Nabota o bluźnierstwo, aby można go było ukamienować (1 Król 21 

UBG). Sam Dawid był winny tego grzechu i Pismo  wymienia to jako jego jedyny poważny grzech. 

(1 Król 5:5 UBG). Niektórzy ustanowili prawa, aby nakazać ludziom grzeszyć cum privilegio i z 

autorytetem (Dan 3:10; 6:7-9 UBG). Jak wielu pracodawców nakazuje swoim pracownikom 

mówić, że nie ma ich w biurze, gdy tam są, i zachwalać swój towar jako jeden z najlepszych, 

niezależnie od tego jak jest zły i żeby robili to czego nie wolno robić w dzień szabatu. Dlatego 

pilnujcie się, co nakazujecie pracownikom; gdyż każdy grzech, który popełnią z waszego polecenia 

będzie tak samo przypisany wam jak im, jeśli nie bardziej. 

 (c) Możemy również dawać okazję do grzeszenia innym ludziom poprzez doradzanie im, 

aby grzeszyli. Ci, którzy nie mogą nakazywać mogą doradzać, co jest bliską temu rzeczą. W 

jednym rozdziale Biblii napisane jest trzy razy, w trzech kolejnych wersetach, że Achazjasz kroczył 

drogami Achaba i czynił zło w oczach Pana za radą Atalii i domu Achaba ku swojej zgubie (2 Kron 

22:3-5 UBG). Amnon zgrzeszył według rady Jonadaba (2 Sam 13:5-6 UBG). Jonadab był 

nazywany jego przyjacielem, a przyjaciele udzielają sobie rady od serca; jednakże jak gorzką radą 



jest niegodziwa rada! Nigdy nie doradzajmy nikomu, aby grzeszył, pod pozorem przyjaźni, gdyż 

jest to zabójcza uprzejmość. Jak Rebeka powiedziała Jakubowi, gdy doradzała mu by kłamał i 

oszukał i żeby przekleństwo spadło na nią (Rdz 27:6-13 UBG), tak powiadam wam, że 

przekleństwo spadnie na was, drodzy czytelnicy, jeśli doradzać będziecie innym, aby grzeszyli.  

 (d) Możemy także zachęcać innych do grzeszenia poprzez dawanie przykładu, a im bardziej 

znamienity przykład tym bardziej jest zaraźliwy. Wielcy ludzie nie mogą grzeszyć bez 

powodowania oddźwięku ponieważ są przykładami: grzechy dowódców są grzechami 

dowodzącymi, grzechy rządzących są grzechami rządzącymi; a grzechy nauczycieli grzechami 

nauczającymi. W takich przykładach tkwi  czarnoksięska i pociągająca za sobą moc (Gal 2:12-13 

UBG). Gdy Piotr i pozostali Żydzi odsunęli się od wierzących z pogan, to Barnaba, chociaż był 

dobrym człowiekiem i pełen Ducha Świętego, również został porwany przez ich obłudę, to znaczy, 

przez ich przykład i zgodnie z nim. Podobnie, przykład o którym mówiłem wcześniej, dotyczący 

człowieka zasiadającego za stołem w pogańskiej świątyni, dał nam przykład czegoś bardzo 

zaraźliwego i pociągającego (1 Kor 8:10 UBG). Wiara Mojżesza, pokora Mojżesza, cierpliwość 

Hioba i odwaga Piotra nie są tak łatwo naśladowane jak ich przeciwieństwa. Dlatego nie dawajcie 

złych przykładów. 

 (e) Przez kuszenie i prowokowanie do grzechu. Trębacz nie walczy, ale gdy zostanie złapany 

to powodzi mu się tak jak żołnierzom którzy walczyli, ponieważ to on pobudzał ich do walki. Gdy 

zsumuje się niegodziwość Achaba, to tylko z tą uwagą, że jego żona Jezabel podburzała i pobudzała 

go do jej popełnienia (1 Król 21:25). Nie było nikogo takiego jak Achab- nie miał rówieśnika ani 

towarzysza, ani nie miał w ogóle sobie równych w popełnianiu niegodziwości, a był pobudzany i 

podjudzany do tego przez swoją żonę. Strzeżcie się kuszenia czy pobudzania kogokolwiek do 

grzechu. Zepsucie  niektórych ludzi byłoby dłużej uśpione, gdyby inni ludzie nie obudzili go i nie 

pobudzili do działania. Niektórzy ludzie są tak niegodziwi, że nie zasną, ani nie dadzą innym spać 

dopóki nie popełnią zła. Kuszą innych do grzechu na kilka sposobów. 

 Przez wabienie i namawianie. Bycie adwokatem grzechu jest smutnym, zajęciem, a jednak 

wielu ludzi się tym zajmuje. Istnieją rajfurzy i stręczyciele; którzy zaspokajają pożądliwości i 

grzechy. I chociaż osoba namawiana nie grzeszy, jak Józef, to jednak ten, kto do tego namawia jest 

grzesznikiem jakim była żona Potyfara. Istnieją grzesznicy, którzy jak diabeł chodzą tu i tam, aby 

skusić innych do grzechu (Przys 1:10-16 UBG). Nawet pochlebstwo posiada siłę w sobie i zniewala 

(Przys 7:21 UBG). 

 Przez natręctwo. Dalila spowodowała, że biedny Samson stał się znużony swoim życiem; 

nie dała mu spokoju dopóki go nie zgubiła. Wytrzymywał to przez długi czas, ale w końcu jej 

natręctwo zwyciężyło (Sędz 16:16-17 UBG). Również przez piękne słówka i natarczywość czyli 

natręctwo nierządnica przekonała młodzieńca, który być może podążał za swoimi sprawami i nie 

myślał nic złego dopóki nie przekonała go do grzechu (Przys 7:13-21 UBG). 

 Okłamując ludzi w imię Pana, tak jak to zrobił pewien stary prorok młodemu (1 Król 13:18 

UBG). Imię Pańskie jest potężnym argumentem i bardzo przekonującym dla tych, którzy się Go 

boją. Dlatego niektórzy fałszywi prorocy roszczą sobie prawo do imienia Bożego przybierają postać 

Aniołów Światłości, chociaż są z diabła. Cytują Słowo Boże jak to diabeł miał czelność zrobić, 

choć fałszywie, samemu naszemu Zbawicielowi (Mat 4:6-7 UBG). Jest to przebiegły sposób 

kuszenia. 

 Przez użycie niewłaściwego języka i lżenie ludzi. Niektórzy ludzie posiadają ostry język i 

nie potrafią odpowiedzieć bez słowa: ,,kłamiesz.” Taka jest ich pycha i pasja, że odpowiadają 

grubiańsko i mówią tal obrzydliwym językiem, że rozgniewaliby nawet świętego, jak mówi nasze 

przysłowie. Ludzie szlachetni i honorowi którzy są przyzwyczajeni do i zasługują na uprzejme 

traktowanie nie znoszą takich prowokujących słów, nie przyjmą ich chyba że na koniec swych 

rapierów i wepchną je z powrotem do gardła osoby, która je wypowiedziała. Wielkie, popełniane 

grzechy zaczynają się od takich złych słów. Dlatego Salomon powiada, że łagodna odpowiedź 

uśmierza gniew (Przys 15:1 UBG), jak to zostało przedstawione w Sędz 8:2-3, natomiast ostre i złe 

słowa pobudzają do gniewu jak to przedstawiono w 2 Sam 19:43; 20:1. Bóg nie pozwala rodzicom 

prowokować ich dzieci do gniewu (Ef 6:4 UBG). Również nieprzyzwoite słowa, złe i nieprzyzwoite 



zachowanie, zniewagi i obelgi kuszą ludzi do grzechu. Kiedy synowie Jakuba zwiedli a potem 

zabili Sychemitów, to dali swemu ojcu tę gburowatą odpowiedź: ,,Czyż miał traktować naszą 

siostrę jak nierządnicę?” (Rdz 34:31 UBG). To było tak, jak gdyby grzech Sychema 

usprawiedliwiał ich grzech i że dobrze uczynili, że się rozgniewali! Nie mogli znieść takiej 

zniewagi i hańby! Dlatego nie używajcie, drodzy czytelnicy, prowokującego języka powodującego, 

że ludzie będą grzeszyć. 

 (f)  Przez wysłanie innych, aby usidlić i złapać kogoś na jego słowie. Ci, którzy używają 

takich wabików są po części  winni grzechu wysłanników; a Pan Jezus Chrystus nazwał ten grzech 

kuszeniem, gdy ludzie tego rodzaju zostali posłani, aby go omotać i usidlić. Faryzeusze posłali 

Herodian, którzy udawali sprawiedliwych i wychwalali Chrystusa, aby złapać go w sidła i kusili go, 

aby popełnił przestępstwo przeciw cezarowi. Udawali, że przedstawiają mu do rozwiązania sprawą 

sumienia; jednakże nasz Zbawiciel przejrzał ich i powiedział do tego rodzaju ludzi: ,,Czemu 

wystawiacie mnie na próbę, obłudnicy?” Ci, którzy zostali tak posłani zgrzeszyli, udział w tym 

grzechu mieli tak samo ci, co posłali Herodian, proszę przeczytać sobie tę historię (Mt 22; Łk 20 

UBG). Istnieje zbyt wiele rzeczy przez które możemy spowodować, że inni ludzie będą grzeszyć, 

dlatego ograniczę się do przedstawienia jeszcze tylko jednej rzeczy. 

 (g) Przez mówienie o rzeczy, że jest inna niż w rzeczywistości, kręcąc i mówiąc 

dwuznacznie. Istnieje więcej niż wystarczająco przykładów wskazujących, że pobożni ludzie byli 

tego winni. Wymieniam je po to, aby wierzący jak i grzesznicy mogli usłyszeć o nich, bać się i nie 

postępować tak niegodziwie. Abraham namówił Sarę, aby mówiła, że była jego siostrą, przez co 

faraon wywnioskował, że nie była żoną Abrahama i wziął ją do siebie. Ale kiedy Bóg nawiedził 

plagami faraona za ten uczynek, to faraon dopytywał się Abrahama: ,,Coś ty mi zrobił? Czemu mi 

nie powiedziałeś, że ona jest twoją żoną? Dlaczego mówiłeś: Ona jest moją siostrą, tak że mogłem 

ją wziąć sobie za żonę?” (Rdz 12:18-19 UBG). Surowo sprzeczał się z nim i napomniał go za to, a 

jednak Abraham znowu tak postąpił i w rozdziale 20 księgi Rodzaju napisane jest, że znowu 

otrzymał jasne i proste napomnienie i został oskarżony przez Abimelecha o grzech. ,,...sprowadziłeś 

na mnie i na moje królestwo tak wielki grzech? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie należy postępować” 

(Rdz 20:9 UBG).  Abimelech wytknął Abrahamowi grzech i napomniał też Sarę za jej przebiegłość 

(Rdz 20:16 UBG). Jednak po tym wszystkim syn Abrahama, Izaak postąpił tak samo 

nieodpowiedzialnie w tej samej sprawie i spotkał się z tym samym napomnieniem, i to od kogoś, 

kto nie był tal religijny jak on (Rdz 26 UBG). Jakże wielu ludzi przysięgając fałszywie  i składając 

fałszywe świadectwa, daje sędziom okazje do usprawiedliwienia niegodziwców i potępienia 

sprawiedliwych! Można powiedzieć o wiele więcej na temat tych rzeczy, ale jedna wzmianka o tym 

wystarczy mądremu człowiekowi. 

 (2) Strzeżcie się bycia uczestnikami cudzych grzechów, gdy są popełniane jako 

współpomocnicy: 

 (a)  Jako narzędzia wykonujące grzeszne plany, albo polecenia innych osób. Takim 

narzędziem był Doeg Edomita, który zabił kapłanów (1 Sam 22 UBG).Takimi są też wszyscy inni, 

którzy służą pożądliwościom ludzi. Wszystkim osobom, którym mamy być posłuszni, tacy jak 

ojciec i matka, mamy być posłuszni w Panu (Ef 6:1 UBG). Boża wola powinna być  wykonywana i 

nigdy nie powinna być zostawiona niewykonaną, aby spełniać w jej miejsce wolę kogoś innego czy 

naszą własną. Ci, którzy wprowadzają niesprawiedliwe zarządzenia w życie mają udział w 

popełnianiu grzechu wraz z tymi którzy ustanawiają takie zarządzenia; gdyż bez wprowadzenia w 

życie zarządzenia nie wyrządzą szkody tym przeciw którym zostały ustanowione (Iz 10:1,3 UBG). 

Ci, którzy spełniają niegodziwe rozkazy są niegodziwcami i uczestniczą w niegodziwości tych 

którzy wydają te niegodziwe rozkazy (1 Król 12:30 UBG). 

 (b) Jako wspólnicy z innymi. Chociaż grzech może nie być popełniany przez was, którzy 

jesteście wspólnikami, to jednak ponieważ jesteście w takiej relacji to czyni was uczestnikami 

takich grzechów. Doradcy do grzechu są osądzani na równo z popełniającymi grzech (Ps 83:3-9 

UBG). ,,Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą niegodziwych” (Ps 1:1 UBG). ,,Tak 

bowiem PAN powiedział do mnie mocną ręką”- nie po prostu: ,,Słowo Boże przyszło do mnie,” ani: 

,,Pan przemówił do mnie,” ale że przemówił mocną ręką, a dlaczego? ,,Nie mówcie sprzysiężenie, 



kiedy ten lud mówi: sprzysiężenie” (Iz 8:11-12 UBG). Uczestnikom ligi czy konfederacji dzieje się 

podobnie ponieważ grzeszą (Ps 2: Dz 4:26-28 UBG).          

 (c) Jako osoby wyrażające zgodę na cudze grzechy; bo gdybyście nie wyrazili jej, to być 

może oni nie zgrzeszyliby. ,,Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go, i zadajesz się z 

cudzołożnikami” (Ps 50:18 UBG).  Cudzołożnik jest złodziejem, gdyż kradnie wodę z cysterny 

innego, a zgadzanie się z nim (złodziejem) jest bycie uczestnikiem jego grzechu. Dlatego: ,,...jeśli 

grzesznicy cię namawiają, nie zgadzaj się” (Przys 1:10 KJV); bądź przeciwny i nie pozwól swojej 

duszy mieć nic wspólnego z ich sekretami. 

 Zgoda może być wyrażona przez przyzwalające działania. Paweł apostoł mówił o tym, jako 

o jego własnym przypadku: zgadzał się na śmierć męczennika Szczepana, i świadczył, że stał obok 

i pilnował szat tych, którzy go kamieniowali (Dz 22:20 UBG). W ten sam sposób, wielu zgadza się 

na grzech innych przez stanie na straży i pilnowanie drzwi; czym nie tylko udzielają zgodę na, ale i 

zachęcają i ośmielają innych do grzeszenia. 

 Zgoda może być udzielona przez milczące przyzwolenie, gdy widzimy ludzi, którzy właśnie 

zamierzają zgrzeszyć i nie reagujemy na to. Milczenie jak powiadamy oznacza przyzwolenie. 

Dzieje się tak często, choć nie zawsze; gdyż może czasami zdarzyć się, że byłoby to rzucaniem 

pereł przed wieprze gdyby napomniało się jakichś szyderców. Niektórzy mówią zbyt delikatnie, 

jakby grzech nie miał większego znaczenia, i nie używają swojego autorytetu i mocy które 

posiadają, aby zapobiec popełnieniu grzechu. Piłat wydawał się świadczyć przeciwko Żydom, gdy 

ci wołali, aby ukrzyżować Pana Jezusa Chrystusa, bo umył swoje ręce na znak niewinności 

Chrystusa (Mt 27:24 UBG). Jednakże ponieważ nie użył swego autorytetu i władzy, to jest 

zaliczany do tych, którzy go zabili (Dz 4:27 UBG).  

 Zgoda może być także dana otwarcie i jawnie ustami. Saul później zwany Pawłem tak robił 

gdy głosowano za tym by skazać na śmierć prześladowanych chrześcijan (Dz 26:10 UBG). Jeśli 

ktoś głosi fałszywe doktryny i jakaś inna osoba go pozdrowi to ta pozdrawiająca osoba uczestniczy 

w jego złych uczynkach (2 Jan 1:10-11 UBG). A gdy ktoś powiada jak Jehoszafat powiedział do 

Achaba: ,,….Ja tak, jak i ty; mój lud jak i twój lud, będziemy z tobą na wojnie” (2 Kron 18:3 UBG); 

gdy dajemy taką zgodę jest to jawne przyzwolenie na grzech. 

 (3) Nie bądź, drogi czytelniku, pobłażliwy wobec grzechów innych ludzi po ich popełnieniu. 

Możesz być winny tego na wiele sposobów, jednakże wymienię tylko cztery. 

 (a) Nie smucenie się nad grzechami innych ludzi. Wszystkie grzechy są przeciwne Bogu, i z 

tej przyczyny ten, kto prawdziwie boleje nad własnymi grzechami będzie także bolał nad grzechami 

innych. Wielka pochwała należy się Lotowi za to, że jego sprawiedliwa dusza trapiła się z powodu 

sprośnego postępowania Sodomitów, była to udręka, pewien rodzaj piekła dla niego (2 Piot 2:7 

UBG). Dawid nie mógł zapobiec temu, by ludzie nie grzeszyli i dlatego   smucił się z tego powodu i 

to tak, że potoki łez płynęły z jego oczu (Ps 119:136  UBG). Podobnie było z Jeremiaszem pragnął 

by jego oczy zamieniły się w fontannę, aby mógł płakać dzień i noc. Wszyscy ci ludzie zostali 

wspomniani przez Pana z miłosierdziem podczas gdy inni dostali odpłatę w postaci  nieszczęścia. 

Nie ma innej drogi, aby być zachowany od uczestniczenia w zgubie grzeszników. Bóg naznaczy 

znamieniem swój płaczący i bolejący lud, a jeśli chodzi o resztę będą uznani za pomocników jeśli 

nie głównych sprawców niegodziwości, i zostaną odpowiednio osądzeni (Ezech 9:4-6 UBG). Och, 

żeby było więcej płaczących osób z powodu istnienia tak wielu wołających o pomstę grzechów! Ci, 

którzy nie boleją i nie płaczą nad grzechami są winni, jak powiada nam apostoł Paweł (1 Kor  5:1-2 

UBG); ale przez ubolewanie nad nimi zostali uniewinnieni z tej sprawy (2 Kor 7:11 UBG). 

 (b) Przez ukrywanie tego co powinniśmy ujawnić i wydać. To może łatwo być wykazane z 

Pisma: ,,Gdyby ktoś zgrzeszył przez to, że usłyszał przekleństwo i był tego świadkiem lub widział 

czy dowiedział się o tym, a tego nie oznajmił, będzie obciążony nieprawością” (Kpł 5:1 UBG). 

,,Wspólnik złodzieja nienawidzi swojej duszy; słyszy przekleństwa, a nie wydaje go”, co powinien 

zrobić (Przys 29:24 UBG). Dalej, ,,Jeśli twój brat, syn twojej matki, albo twój syn, bądź twoja 

córka albo żona spoczywająca na twym łonie, albo twój przyjaciel, który jest dla ciebie jak twoja 

dusza, będą cię namawiać mówiąc potajemnie: Pójdźmy i służmy innym bogom, których nie 

poznałeś ani ty, ani twoi ojcowie….Nie ulegniesz mu” (Pwt 13:6-8 UBG). Czy to wszystko? Nie! ,, 



ani go nie usłuchasz”. Czy to wszystko? Nie! ,,...twoje oko nie zlituje się nad nim”. Czy to 

wszystko? Nie! ,,...nie zmiłujesz się nad nim”. Czy to wszystko? Nie! ,,...ani nie ukryjesz go”. Czy 

to wszystko? Nie! ,,Ale koniecznie go zabijesz [wydając go sędziom]; najpierw twoja ręka będzie 

nad nim, by go zabić.” Ale ktoś może powiedzieć, że to jest nienaturalne. ,,Co, zdradzić brata 

pochodzącego z tego samego łona, syna mojej matki? Moją własną żonę czy mojego przyjaciela?” 

Jest to bez znaczenia nie wolno ukryć takiego grzesznika, gdyż ukrycie go oznaczałoby 

uczestniczenie w jego grzechach (2 Jan 1:10-11 UBG). Takie duchy, tacy złodzieje dusz nie mogą 

zostać ukryci, aby osoba ukrywająca to nie została uznana za tak złą jak taki złodziej.  

 (c) Przez nie oddzielanie się od innych wtedy, gdy Bóg wzywa nas do tego. Wspomnijcie na 

żonę Lota, która która odwróciła się w stronę Sodomy i została zamieniona w słup soli, aby być dla 

nas ostrzeżeniem jak to powiedział jeden z ojców Kościoła. Istnieją ludzie z którymi nie 

powinniśmy wspólnie jadać (1 Kor 5:11 UBG). Przyłączenie się do wspólnoty ze znanymi 

grzesznikami, jest największym świadectwem, które możecie dać, że oni są święci, a wy 

grzesznikami; wystawiacie im fałszywe świadectwo a prawdziwe przeciwko sobie. Gdy apostoł 

Paweł wymieniał całą gamę grzeszników, z których miłość własna prowadziła pierwszych a forma 

pobożności ostatnich to dodał: ,,Takich ludzi unikaj” (2 Tym 3:5 UBG). Możecie nawet usłyszeć 

głos z nieba mówiący: ,,Wyjdźcie z niej mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów” (Obj 

18:4 UBG). Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi (2 Kor 6:14 UBG). 

 (d) Gdy zamiast karcić grzechy innych ludzi aprobujemy je. I nie miejcie nic wspólnego z 

bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie (Ef 5:11 UBG). Nie ganienie ich i zamiast 

tego posiadanie społeczności z nimi oznacza aprobowanie złych uczynków takich ludzi. Oprócz 

tego wyrażamy naszą aprobatę, gdy znajdujemy upodobanie w złych uczynkach lub ludziach, 

którzy je popełniają. ,,Prorocy kłamliwie prorokują i kapłani panują przez ich ręce, a mój lud to 

kocha” (Jer 5:31 UBG); to znaczy lud przypieczętowuje to, aprobuje i potwierdza to co wyprawiali 

prorocy i kapłani. Podobne znaczenie ma następujący werset: ,,Oni to, poznawszy wyrok Boga, że 

ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci, nie tylko sami je robią, ale też pochwalają tych, 

którzy tak postępują” (Rzym 1:32 UBG). Pismo powiada, że  niektórzy ludzie cieszyli się z udręki 

ludu Bożego i aprobowali je mówiąc: ,,Ha!” (Ezech 25:3; 26:2 UBG). Cieszenie się z tych rzeczy, 

które czynią inni jest byciem cichym wspólnikiem, tak jak byśmy sami je popełnili. Gdy apostoł 

Paweł opowiadał o grzechach innych ludzi, to czynił to z płaczem (Filip 3:18 UBG), i w ten sposób 

uwolnił się od najmniejszego stopnia aprobaty. Ale gdy ludzie śmieją się z, znajdują upodobanie w, 

i naśmiewają się z grzechów innych ludzi to oznacza, że je aprobują. Aprobata grzechów innych 

ludzi może być wywnioskowana ze schlebiania innym i głoszenia im pokoju gdy popełniają 

niegodziwość. To znaczy, gdy ludzie mówią ,,Pokój”, gdy Bóg ogłasza, że niegodziwi nie mają 

pokoju. Bóg i człowiek będą przeklinać tego, kto mówi do niegodziwego, że jest sprawiedliwy 

(Przys 24:24 UBG). ,,...dlatego że zwodzili [schlebiali]  mój lud, mówiąc: Pokój choć nie było 

pokoju; jeden zbudował glinianą ścianę, a inni tynkowali ją słabym tynkiem ...Dlatego tak mówi 

Pan BÓG...zburzę tę ścianę...Biada tym kobietom, które szyją poduszki pod wszystkie łokcie rąk 

mego ludu….  Dlatego tak mówi Pan BÓG: Oto wystąpię przeciwko waszym poduszkom…. Zerwę 

je z waszych ramion” (Ezech 13:10-20 UBG).  A przyczyną tego było to, że zasmucano kłamstwem 

serce sprawiedliwego a wzmacniano ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swej złej drogi 

(Ezech 13:22 UBG). Biada takim ludziom. 

 Aprobata ma również miejsce, gdy ludzie bronią i usprawiedliwiają grzechy innych tak, jak 

by byli wynajętymi prawnikami za określoną opłatą. Ci, którzy usprawiedliwiają niegodziwego są 

tak samo obrzydliwością jak ci, którzy potępiają sprawiedliwego (Przys 17:15 UBG). Niektórzy są 

tak niegodziwi, że bronią niegodziwości innych ludzi nie tylko jak prawnicy, ale jak żołnierze 

mieczem i bronią; jak to było w przypadku bronienia przez Beniaminitów sprawców gwałtu na 

konkubinie Lewity (Sędz 20:13-16 UBG). Ale bronienie grzechów innych ludzi oznacza bycie tak 

samo winnym tych grzechów jak ci co je popełniają. 

 Mógłbym dodać o wiele więcej rzeczy, ale powstrzymam się, ponieważ zajmowałem się 

dość długo tym tematem. A uczyniłem tak ponieważ rzadko pisze się o tej rzeczy, czyli o posiadaniu 

udziału w grzechach innych ludzi, zbyt mało bierze się to pod uwagę i zbyt mało bierze się to sobie 



do serca. 

  

  

  

 5. ZAKOŃCZENIE. 

  

  

 Zbliżając się do zakończenia całej sprawy, życzę sobie z całego serca, aby już nigdy nie było 

okazji dla mnie czy kogoś innego, aby głosić ponownie na ten temat. Czy miałbym was na nowo 

usilnie prosić, abyście rozważyli to co zostało powiedziane i przemyśleli sobie jak obrzydliwą i 

szpetną rzeczą jest grzech? Grzech jest najgorszym złem, gorszym niż mogą to wyrazić najgorsze 

ze słów. Wykazałem wam, jak sprzeciwia się on Bogu i człowiekowi. Na dowód tego przytoczyłem 

świadków z Nieba, ziemi i Piekła. Przedstawiłem jak bardzo drogo nasz grzech kosztował Pana 

Jezusa Chrystusa, który umarł za ten grzech, i jak drogo będzie was kosztował jeśli będziecie żyli i 

umrzecie w waszych grzechach. Dlatego stańcie w bojaźni i nie grzeszcie. Złóżcie w swoim sercu 

słowa Bożych nakazów, obietnic i gróźb, abyście nie grzeszyli przeciw Niemu. Strzeżcie się 

grzeszenia, bo grzesząc, grzeszycie jednocześnie przeciwko Bogu i sobie samym. Zajrzałem do 

waszych serc i komór modlitwy, aby powiedzieć wam o waszych sekretnych grzechach. 

Opowiedziałem wam o i ostrzegłem was przed grzechami waszych ust i waszego życia. 

Powiedziałem wam o grzechach popełnianych przez was w waszych sklepach i w waszym 

powołaniu zawodowym, abyście mogli się ich wystrzegać. Cóż więcej mogę powiedzieć, albo 

uczynić dla was? Głosiłem wam Słowo, modliłem się i płakałem nad wami. Przedstawiłem wam 

drogę pokuty, wiary i świętości. A gdybym miał umrzeć za was, to mam nadzieję, iż nie uważałbym 

mojego życia za tak drogie mi, żebym nie mógł się z nim rozstać, aby zbawić wasze dusze przez to. 

Pozwólcie mi więc ponownie usilnie prosić, zaklinać i błagać was ze względu na Boga i wasze 

dusze, abyście nie grzeszyli. Wszystkie powyższe rzeczy napisałem, abyście nie popełniali żadnych 

grzechów. ,,Słuchajcie i nakłońcie ucha, nie wynoście się, bo PAN przemawia. Oddajcie chwałę 

PANU, swemu Bogu...A jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza będzie płakać w skrytości z powodu 

waszej pychy, a moje oko będzie nieustannie płakało i roniło łzy” (Jer 13:15-17 UBG). Jeśli  tego 

nie usłuchacie to zasmucicie mnie i innych, którzy was nauczają, ale jeszcze bardziej wyrządzicie 

szkodę sobie samym!  Spowodujecie, że my będziemy płakać na ziemi, ale wy, jeśli nie będziecie 

pokutować, to będziecie płakać w Piekle. Dlatego zaklinam was uczcie się tego czego naucza was 

łaska Boża i odrzućcie wszelką bezbożność i ziemskie pożądliwości, aby żyć trzeźwo, 

sprawiedliwie i pobożnie na tym doczesnym świecie (Tyt 2:11-12 UBG), albo jak jest napisane w 

Łk 1:75 ,,W świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni naszego życia.” ,,Mając więc 

te obietnice [które jak mówi apostoł Piotr są największe i najcenniejsze], najmilsi, oczyśćmy się z 

wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej” (2 Kor 7:1 UBG). 

 Czy mamy chwalić świętość w tych, którzy umarli, a nie lubić świętości w nas samych 

podczas gdy żyjemy? Świętość jest ozdobą ziemi i Nieba, bez której nie możemy żyć odpowiednio 

na ziemi ani wiecznie w Niebie. Z pewnością, ci, którzy szydzą i drwią, ze świętości i radują się że 

nie są święci, równie dobrze mogą rozpalić ogniska, bić w dzwony i dziękować, że nigdy nie będą 

zbawieni. Bo jeśli nie będą święci to nie będą mogli byś zbawieni. Jak można to ująć inaczej, ci, 

którzy będą w Niebie nie będą w niebezpieczeństwie bycia wyszydzonymi ze względu na 

pobożność, gdyż ci którzy szydzą z niej nie będą tam wpuszczeni. A jeśli chodzi o niegodziwych to 

Bóg skieruje ich do Piekła i wszystkie narody (wszystkich grzeszników z tych narodów) które 

zapominają Boga (Ps 9:17 UBG). Biedna duszo rozmyślaj dużo o wielkim dniu, w którym zdasz 

sprawozdanie ze swego życia i o Bożym sądzie. Chociaż oddalasz go od siebie, to jednak z 

pewnością nadejdzie i biada tobie gdy zaskoczy cię jak złodziej w nocy (1 Tes 5:3-4 UBG). 

Wiedząc, że tak może się stać w każdej chwili, i że tak na pewno się stanie to jakiego rodzaju 

ludźmi powinniśmy być w całym świętym postępowaniu i pobożności! (2 Piot 3:10-11 UBG). Cóż 

jeszcze mogę powiedzieć? Zakończę całą sprawę tym, co już dawno zostało świetnie powiedziane 

przez wielkiego Lekarza w naszym Izraelu, a co jest godne zapisania w sercach wszystkich ludzi i 



żeby było stale przed ich oczami  i w ich myślach.  

 ,,Na końcu,” jak on powiedział ,,nadejdzie dzień, gdy cała ludzkość będzie wezwana naga 

(bez różnic czy stopni) przed ten sam trybunał; gdy korony królów i kajdany więźniów; gdy szaty 

książąt i łachmany żebraków, gdy szarmanckie stroje i chłopskie sukmany, polityka mężów stanu, 

luksus dworzan i uczoność uczonych zostaną odłożone na bok; gdy wszyscy ludzie będą musieli tak 

samo bronić się, i bez względu na osobę będą sądzeni według ich uczynków. Wtedy te drobiazgi i 

formalności, fason i moda, rezerwa i komplementy, które są obecnie ukochanymi grzechami 

wyższej warstwy społecznej okażą się, że były niczym innym jak tylko dobrze odegranymi 

marnościami. Wtedy pycha, luksus, hulanki, buńczuczność, poprzeplatane i uzupełniające 

przysięgi, wyrafinowana i oryginalna lubieżność, nowo wynalezione zaloty i  uwielbienie piękna, te 

tak bardzo podziwiane grzechy wykwintności w obejściu tego świata zostaną ogłoszone ustami 

samego Boga jako nic innego jak tylko lśniące obrzydliwości. Następnie fałszowanie towarów, 

manipulowanie oświetleniem w sklepach, podwójna waga i fałszywe miary, uprzejme 

dwuznaczności ludzi chciwych zysku, które są teraz prawie wplecione w samą sztukę handlu, 

zostaną ogłoszone jako nic innego jak tylko tajemnice nieprawości i samo-zwiedzenia. Wtedy 

dziwne subtelności bardziej wyrafinowanego dowcipu, zawiłe pytania i spory o słowa, dysputy 

rozumowe, różnorodność lektur, sam krąg wiedzy ogólnej i świeckiej do którego z taką gorliwością 

podążają bardziej sprytne duchy tego świata, zostaną wszystkie ogłoszone tylko cienkimi 

pajęczynami i zanikającymi przysmakami bluźnierstwa posiadającego usposobienie podżegacza.” 

 Biedne pogardzane wyznanie mocy pobożności, drżenie na Słowo Boże skrupulatne i 

sumienne powstrzymywanie się nie tylko od przysiąg, ale i od próżnych słów, delikatność i 

skłonność do krwawienia na dotknięcie jakiegokolwiek grzechu, odwaga w przeciwstawianiu się 

zepsuciu naszych czasów, czułe sumienie nawet na pozór zła, pokorne i żałobne chodzenie przed 

Bogiem, heroiczne postanowienie bycia surowym i ostrożnym, chodzenie w dokładnej i Biblijnej 

świętości wpośród bezbożnego i przewrotnego pokolenia, które to wszystko świat ocenia i 

wyszydza jako drażliwość kilku głupich nieuprzejmych ludzi, zostanie z całą powagą z ust samego 

Boga ogłoszone prawdziwą i wąską drogą prowadzącą do zbawienia; a jej wrogowie, wtedy, gdy 

będzie za późno, dojdą do rozpaczliwego o pełnego wstydu wniosku tak że wyznają: ,,My głupcy 

uważaliśmy życie wierzących za szaleństwo, a ich koniec za bez czci. Jednakże teraz są zaliczani 

do świętych i mają udział z Wszechmocnym!”  


