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 1. KAZANIE I. PSALM 32:1-2. 

 



 

 ,,Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. 

Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma 

podstępu" (Ps 32:1-2 UBG). 

  

 

 TYTUŁ tego psalmu to ‚Pieśń pouczająca” i jest tak nazywany ponieważ Dawid chciał 

pokazać wierzącym drogę do szczęścia z własnego doświadczenia. Z pewnością żadna lekcja nie 

jest tak potrzebna do nauczenia się jak ta. My wszyscy chcielibyśmy być szczęśliwi: dobrzy i źli, 

którzy tak rzadko się w czymkolwiek zgadzamy, jednak w tej jednej rzeczy jesteśmy jednomyślni, a 

mianowicie w tym, że pragniemy być szczęśliwymi. Jednakże, nie możemy być szczęśliwi inaczej 

jak tylko w Bogu, który jest jedynym, niezmiennym, wiecznym i w pełni wystarczającym dobrem, 

które zaspokaja i wypełnia wszystkie zdolności i pragnienia naszych dusz. Na nieszczęście jesteśmy 

pozbawiony dostępu do Niego przez grzech, który uczynił wyłom i separację między Nim a nami, i 

dopóki to nie zostanie usunięte, nie może być żadnej, społeczności z Nim, a grzech może być 

usunięty tylko dzięki Bożemu przebaczeniu na podstawie zadośćuczynienia Chrystusa. W moim 

tekście kazania Boże przebaczenie jest wyraźnie wyrażone, ale zadośćuczynienie i sprawiedliwość 

Chrystusa muszą być podane z innych wersetów Pisma, jak na przykład z 2 Kor 5:19 (UBG): ,,Bóg 

bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów". W 

którym to apostoł Paweł wyraźnie pokazuje, że nieprzypisywanie wykroczeń jest skutkiem łaski 

Bożej w Chrystusie. I nie robię nic złego temu wersetowi Pisma, że go powyżej umieszczam, gdyż 

Paweł cytując werset Rz 4:6-7 (UBG) mówi nam, że „….Dawid mówi, że błogosławiony jest 

człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: Błogosławieni, których 

nieprawości są przebaczone, których grzechy są zakryte; Błogosławiony człowiek, któremu Pan  nie 

poczyta grzechu”. W słowach tekstu kazania mamy:  

 A..Dobitne przedstawienie wielkiego i błogosławionego przywileju; którym jest 

przebaczenie grzechów.  

 B. Opis osób, które będą z niego korzystać, czyli, ,,w którego duchu nie ma podstępu.” 

 Przywilej jest tym, do czego ograniczę moje myśli; jest przedstawiony w trzech 

wyrażeniach: przebaczono występek, grzech zakryto, nie poczytuje nieprawości. Mowa tekstu 

kazalniczego jest ciepła i żarliwa i powtarza się w niej wyrażenie: błogosławiony człowiek.  

 Pokażę, co oznaczają te trzy wyrażenia i dlaczego prorok używa takiej żarliwości i 

stanowczego wpajania w przedstawianiu tego przywileju.  

 A.   Komu przebaczono występek, albo kogo uwolniono z występku; gdzie grzech jest 

porównywany do brzemienia zbyt ciężkiego dla nas do udźwignięcia, jak to jest wyrażone również 

w innych wersetach Pisma: Mt 11:28: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i 

obciążeni”.  

 B. Komu grzech zakryto; nawiązując do przykrywania nieczystości lub usuwania tego, co 

jest odrażające poza zasięg wzroku. Jak Izraelici mieli ruszać z łopatką przywiązaną do ich ramion, 

aby kiedy poszli za potrzebą, mogli wykopać dołek i zakrywać to, co z nich wyszło: Pwt 23:13, 

mamy podane tu prawo, a jego przyczynę w wersecie 14: ,,PAN, twój Bóg, przechadza się bowiem 

pośród twego obozu, aby cię wybawić i wydać ci twoich wrogów; niech więc twój obóz będzie 

święty, aby nie widział u ciebie żadnej nieprzyzwoitości i nie odwrócił się od ciebie”. 

 C. A potem trzecie wyrażenie brzmi: ,,któremu PAN nie poczytuje nieprawości,” to znaczy, 

nie zapisuje grzechu na ich rachunek. Gdzie grzech jest porównywany do długu, jak to jest także 

wyrażone w Modlitwie Pańskiej: Mt 6:12 (KJV): ,,I przebacz nam nasze długi, jak i my 

przebaczamy naszym dłużnikom”. Tak jest przedstawiony czyn. 

 Obiekt przebaczenia, z którym jest zaznajomione, jest przedstawiony przez różne wyrażenia 

– nieprawość, występek i grzech; jak w prawie wiele słów o podobnym znaczeniu i treści jest 

gromadzonych i łączonych, aby uczynić akt i instrument prawny bardziej wyczerpującym i 

skutecznym. Zwracam na to uwagę raczej dlatego, że kiedy Bóg wypowiada swoje imię, to te same 

słowa są użyte: ,,Przebaczający nieprawość występek i grzech” (Wyj 34:7 KJV). Cóż, widzieliśmy 



znaczenie wyrażenia tekstu kazania. Dlaczego święty mąż Boży używa takiej siły i żarliwości 

wpajania: „Błogosławiony ten”, i znowu „Błogosławiony człowiek”? Częściowo w odniesieniu do 

swego własnego przypadku. Dawid wiedział, jak słodko było otrzymać przebaczenie grzechów; 

czuł gorycz grzechu we własnej duszy, aż do wyschnięcia swoich kości, i dlatego wyraża swoje 

poczucie przebaczenia w najbardziej żywych słowach: „Błogosławiony ten, komu przebaczono 

występek,”. A częściowo również w odniesieniu do tych, dla których pouczenia została napisana ta 

nauka, aby nie patrzyli na nią jako rzecz lekką i trywialną, ale aby dostrzegali całkowicie wartość 

tak wielkiego przywileju. Błogosławieni, szczęśliwi, ba, po trzykroć szczęśliwi, ci, którzy uzyskali 

przebaczenie ich grzechów i usprawiedliwienie przez Jezusa Chrystusa.  

 Doktryna zatem, którą będę udowadniał jest taka: że jest to wielki stopień i krok naprzód w 

kierunku, ba, znaczna część naszego błogosławieństwa, aby uzyskać przebaczenie naszych 

grzechów przez Jezusa Chrystusa. Udowodnię wam to przez te trzy względy:--  

a. Wykażę, jaka spoczywa na nas  konieczność szukania tego przebaczenia. 

b. Opiszę naszą nędzę bez niego. 

c. Będę mówił o otrzymanych korzyściach i naszym szczęściu, jeśli raz osiągniemy te przebaczenie. 

 a. Konieczność, która ciąży na nas, będąc wszyscy winnymi przed Bogiem, to szukanie 

naszego usprawiedliwienia i przebaczenia naszych grzechów przez Chrystusa. Aby to mogło zapaść 

głębiej w wasze umysły, zrobię to w następującym schemacie lub metodzie. Po pierwsze racjonalna 

natura implikuje istnienie sumienia; sumienie implikuje prawo; a prawo implikuje sankcję; sankcja 

implikuje sędziego i dzień sądu (kiedy wszyscy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za 

złamanie prawa); a ten dzień sądu nieuchronnie implikuje potępienie dla całego rodzaju ludzkiego, 

chyba że Pan pójdzie na kompromis w tej sprawie i znajdzie sposób w sądzie ewangelii, w jaki 

możemy doznać uwolnienia. Ten sposób Bóg znalazł w Chrystusie, a będąc sprowadzone przez tak 

tajemniczy pomysł, powinniśmy być głęboko i z wdzięcznością poruszeni tym, i pokornie i ze 

skruszonym sercem porzucić jedno przymierze a zaakceptować łaskę zapewnioną nam w drugim.  

 i. Racjonalna natura implikuje istnienie sumienia; bo człowiek może się zastanawiać nad 

swymi własnymi czynami i posiada w sobie zdolność, aby się uniewinnić lub potępić stosownie do 

tego czy czyni dobro, czy zło, (1 J  3:20- 21). Sumienie jest niczym innym jak tylko osądem, jaki 

człowiek wydaje na temat swoich działań rozważając je moralnie w zakresie dobra lub zła, 

prawości lub fałszu, które są w nich w odniesieniu do nagród lub kar. Jak człowiek postępuje, tak 

jest stroną; ale jak ocenia i potępia swoje czyny, tak też jest sędzią. Zwróćmy uwagę tylko na część 

potępiającą, bo to jest właściwe w naszym przypadku. Po fakcie, siła sumienia jest zwykle 

odczuwana bardziej niż wcześniej lub w czasie zaistnienia faktu; ponieważ wcześniej przez zdradę 

zmysłów i bunt namiętności, osąd rozumu nie jest tak jasny. Nasze namiętności i uczucia tworzą 

chmury i mgły, które zaciemniają umysł i skłaniają wolę przez przyjemną przemoc; ale po 

dokonaniu złego czynu, kiedy uczucia ustają, wtedy  wina pojawia się przed sumieniem. Jak Judasz, 

którego serce spało przez cały czas, gdy brnął w swojej nikczemności, ale potem spadła na niego: 

„Zgrzeszyłeś zdradzając niewinną krew”. Kiedy uczucia zostaną zaspokojone i ustąpią miejsca 

rozumowi, który został wcześniej potępiony, i rozum ponownie zasiądzie na tronie, to ma więcej 

siły, aby nas dotknąć smutkiem i strachem, podczas gdy uderza w serce człowieka ostrym 

wyrokiem nagany za posłuszeństwo apetytom ponad rozsądkiem. Takie sumienie grzechu może być 

zdławione i przyduszone przez chwilę, ale płomień wybuchnie ponownie, a nasze ukryte lęki łatwo 

odrodzą się i przebudzą, chyba, że otrzymamy przebaczenie i uwolnienie. Tak więc racjonalna 

natura implikuje istnienie sumienia. 

 ii. Sumienie implikuje istnienie prawa, przez które odróżnia się dobro od zła; bo jeśli robimy 

coś sprawą sumienia, to musi to być na mocy jakiegoś prawa lub obowiązku od Boga, który jest 

naszym Stwórcą i Zarządcą i przed którym jesteśmy odpowiedzialni, a którego autorytet udziela 

siły i upoważnienia ostrzeżeniom i hamulcom sumienia, bez którego były by słabe i nieskuteczne, a 

wszystkie nadzieje i lęki, które w nas budzą, byłyby próżnymi fantazjami i miłymi 

przypuszczeniami. Nie muszę tutaj rozwodzić się nad tym; tak więc sumienie implikuje istnienie 

prawa. Poganie posiadali zapisane w sobie prawo, ponieważ mieli sumienie Rz 2:15 (UBG): ,,Oni 

to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli 



wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających”. Mają sumienie oskarżające lub 

usprawiedliwiające, które wymaga posłuszeństwa zgodnie z treścią prawa. Kiedy apostoł mówi o 

tych żądłach sumienia, które zostają ożywione w nas przez zbliżanie się śmierci, to stwierdza: 

„Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo” (1 Kor 15:56 UBG). Te ukłucia, które ludzie 

odczuwają w czasie śmiertelnej choroby, nie są owocami ich choroby, ale usprawiedliwione przez 

najwyższy powód; pochodzą z poczucia grzechu, a to poczucie jest wzmacniane i zwiększane w nas 

przez prawo Boże, z którego sumienie otrzymuje całą swoją moc. 

 Iii. Prawo implikuje istnienie sankcji lub potwierdzenia przez kary i nagrody; bo inaczej 

byłoby ono tylko arbitralną regułą lub kierunkiem, które moglibyśmy lekceważyć lub gardzić nimi 

bez większych strat i niebezpieczeństw. Dlatego prawo jest uzbrojone w straszną klątwę przeciwko 

wszystkim, którzy go nie przestrzegają. Nie ma igrania z Bogiem, postawił On przed nami życie i 

śmierć; życie i dobro, śmierć i zło, (Pwt 30:15). Nakaz, czyli zasada naszego obowiązku, i sankcja 

jest regułą Bożego procesu, tego, co Bóg zrobi lub może zrobić, oraz to, na co zasłużyliśmy, i co 

zostanie nam zrobione. Jedno pokazuje, co jest należne od nas Bogu, a drugie, czego słusznie 

można oczekiwać z rąk Bożych; dlatego przed wykonaniem kary obchodzi nas  uzyskanie 

przebaczenia. Pismo Święte przedstawia Boga, że ,,codziennie gniewa się na bezbożnego”, stojąc 

nieustannie z gotowym łukiem, ze swoją strzałą nałożoną na cięciwę, gotową do wypuszczenia, i z 

mieczem nie tylko wyciągniętym, ale i naostrzonym, jakby miał właśnie uderzyć, jeśli nie 

nawrócimy się, (Ps. 7:11-13 UBG).  

 iv. Sankcja implikuje istnienie sędziego, który weźmie pod uwagę przestrzeganie lub 

łamanie tego prawa; bo inaczej sankcja lub kara były by tylko daremnym strachem na wróble, 

gdyby nie było nikogo, kto by się zajął egzekwowaniem tego prawa. Bóg jako Bóg jest naszym 

stwórcą, a jako namiestnik jest naszym sędzią. Czy wyznaczyłby kary za naruszenie swego prawa i 

nigdy nie rozliczył się z nami za nasze przewinienia, jest to myśl tak nierozsądna, tak bardzo wbrew 

sumieniu, wbrew codziennej opatrzności Boga, wbrew Pismu Świętemu, które wszędzie (w 

odniesieniu do tego, ożywia nas do szukania przebaczenia grzechów) przedstawia Boga jako 

sędziego. Sumienie boi się niewidzialnego sędziego, który pociągnie nas do odpowiedzialności za 

to, co zrobiliśmy. Apostoł Paweł mówi nam w Rz 1:32 UBG, o poganach: ,,Oni to poznawszy 

wyrok Boga, że ci, którzy robią takie rzeczy, są godni śmierci”. A opatrzność pokazuje nam, że 

istnieje taki sędzia, który czuwa nad przestrzeganiem i łamaniem swego prawa, który przyznaje się 

do każdej jego części z nieba przez sądy, których dokonuje: Rz  1:18 UBG, „Gniew Boży bowiem 

objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi”. Bóg przyznaje się 

do obu tablic prawa przez karanie czasami bezbożności, a czasami nieprawości świata; ba, każde 

znaczące naruszenie wynikające z zaniedbania lub popełnienia naruszenia prawa. Paweł mówi: 

,,wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości”. Słowa te oznaczają grzechy zaniechania wykonania 

czegoś lub popełnienia czegoś: jest to karane, i Bóg przyznaje się do swojego prawa, tak że jest to 

mocną, i autentyczną regułą. A Pismo również zwykle korzysta z tego pojęcia lub argumentu 

sędziego, aby pobudzić nas do zadbania o przebaczenie naszych grzechów: (Dz 10:42-43 UBG) 

„Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i 

umarłych. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego 

wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów”. Podobnie mówią Dz 3:19-21. My, którzy mamy się 

pojawić przed tronem bezstronnego sędziego, będąc tak obrzydliwymi dla Niego za złamanie Jego 

świętego prawa, cóż mamy robić, jeśli nie błagać naszego sędziego i zapobiec egzekucji przez 

uległe prośby o ułaskawienie, oraz przyjąć łaskę, którą Bóg zapewnił? 

 v. Sędzia implikuje istnienie dnia sądu lub czasu, kiedy Jego sprawiedliwość będzie musiała 

mieć poważną rozprawę sądową, kiedy rozliczy się z upadłym światem. Bóg liczy się czasami teraz 

z narodami za bezbożność i nieprawość zsyłając wojny, zarazę i głód. Liczy się z poszczególnymi 

osobami w chwili ich śmierci, a gdy ich praca jest skończona, płaci im ich należność: Hbr 9:27: ,,A 

jak jest postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd” (UBG). Ale istnieje sąd bardziej ogólny i 

ostateczny, kiedy Jego sprawiedliwość będzie musiała mieć uroczysty proces, co jest częściowo 

widoczne w naturze; gdyż apostołowie dostawali się w doktrynie chrześcijańskiej głównie przez ten 

środek (przyszły sąd) do serc tych, którym głosili: Dz 24:25 (UBG): ,,A gdy on rozprawiał o 



sprawiedliwości, powściągliwości i przyszłym sądzie, Feliks przestraszył się”. Szczególność tego 

należy do objawienia ewangelicznego, ale i natura ma pewne poczucie tego w sobie, tak że ludzie 

są zachęcani do pokuty, gdyż Bóg ,,wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały 

świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez 

wskrzeszenie go z martwych”,  (Dz 17:31 UBG). Bóg sądzi świat teraz cierpliwie, a potem w 

sprawiedliwości, gdy wszystkie rzeczy zostaną zbadane i wszystko przywrócone; cnota do swojego 

publicznego zaszczytu, a występek do jego należnego mu wstydu. 

 vi. Jeśli ma  zaistnieć uroczysty dzień sądu, kiedy każdy musi otrzymać swoje wieczne 

przeznaczenie, to ten sąd z pewnością pociągnie za sobą potępienie dla upadłego stworzenie, chyba 

że Bóg ustanowi inny sąd dla jego wybawienia; gdyż teraz człowiek jest całkowicie niezdolny przez 

grzech do wypełniania prawa i w żaden sposób nie może uniknąć kary za swój występek. 

Udowodnię to w trzech uzasadnieniach: – Prawo dla upadłego człowieka jest niemożliwe do 

wypełnienia; wyrok jest nie do zniesienia; i kara za wszystko,   jeśli Bóg nie obierze innego kursu 

jest nieunikniona. 

 (1.) Obowiązek prawa jest niemożliwy do spełnienia. Apostoł mówi nam, ,,Co bowiem było 

niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała”. Nie mogło nas usprawiedliwić 

przed Bogiem, nie mogło dać nam żadnej odpowiedzi na Boże żądania, kiedy Bóg wezwie nas do 

zdania rachunku. Człowiek jest potężnie uzależniony od przymierza prawa, dlatego jest to częścią 

pracy kaznodziei ewangelii, aby przedstawić niemożność uzyskania łaski lub życia przez to 

przymierze. Człowiek trzymałby się prawa tak długo, jak tylko by mógł, i skleci sobie swoją 

żałosną sprawiedliwość, kilka powierzchownych rzeczy. Robi krótkie objaśnienie prawa, aby 

pielęgnować przychylną opinię o własnej sprawiedliwości; i ogranicza prawo Boże, aby łokieć nie 

mógł być dłuższy niż płótno i sprowadza je do ubogiej rzeczy godnej pogardy, wymagającej kilku 

zewnętrznych powierzchownych obowiązków ludzi. Często czyta się o byciu „martwym dla 

grzechu” i „dla świata”; jednakże jest z całą pewnością prawdą również i to, że musimy być 

„martwi dla prawa”. Jak więc jesteśmy martwi dla prawa? Pismo Święte mówi nam w jednym 

miejscu, że przez prawo jesteśmy martwi dla prawa, a w innym miejscu, że jesteśmy martwi dla 

prawa przez ciało Chrystusa”. Pierwsze miejsce to Gal 2:19 (UBG): „Bo ja przez prawo umarłem 

dla prawa”. (Ludzie mają skłonność do trzymania się przymierza prawa i posiadania swojej ufności 

w ciele, aby pokładać nadzieję na przyjęcie u Boga w kilku zewnętrznych rzeczach, które czynią 

swoją fałszywą sprawiedliwością. Dla cielesnego świata, jak zachwala fałszywe szczęście jako 

swego Boga, tak ludzie mają fałszywą sprawiedliwość, którą jest ich Chrystusem.). Tak więc przez 

prawo wierzący są martwi dla prawa. W jaki sposób? Prawo uważa nas za niewinnych i wymaga od 

nas: kontynuowania trwania w nim: ‚Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, 

co jest napisane w księdze Prawa” (Gal 3:10 UBG). Załóżmy, że człowiek będzie dokładnie to 

spełniać później; jednakże spłacanie nowych długów nie umorzy niespłaconych starych należności. 

Drugie miejsce to Rz 7:4 (UBG): ,,Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez 

ciało Chrystusa”, przez ukrzyżowane ciało Chrystusa, przez które zasłużył i nabył dla nas lepszą 

nadzieję i łaskę. Cóż, obowiązek prawa jest niemożliwy do wypełnienia. 

 (2.) Wyrok jest nie do zniesienia, bo któż może wytrzymać, gdy Bóg się gniewa? Ezech 

22:14: „Czy twoje serce wytrzyma? Czy twoje ręce będą na tyle mocne, w dniach, kiedy ja będę 

miał z tobą sprawę?” My, którzy nie możemy znieść bólu skazy moczanowej czy kamienia w 

nerkach, jak zniesiemy wieczny gniew Boży? Z pewnością straszną rzeczą jest ,,wpaść w ręce Boga 

żywego” (Hbr 10:31 UBG), który żyje na zawsze, by karać przestępców naruszających Jego prawo. 

 (3.) Kara jest nieunikniona, chyba że grzech zostanie przebaczony, a wy drodzy niewierzący 

czytelnicy, poddacie się drodze Bożej: bo chciałbym was zapytać, jaką nadzieję możecie mieć w 

Bogu, którego natura skłania Go do nienawidzenia grzechu, i którego sprawiedliwość zobowiązuje 

Go do karania tegoż samego? 

 (A.) Którego natura skłania Go do nienawidzenia grzechu i grzeszników: Hab. 1:13, ,,Twoje 

oczy są tak czyste, że nie możesz patrzeć na zło ani widzieć bezprawia?”. Podaję to z dwojakiego 

powodu. Po pierwsze częściowo dlatego, że zauważyłem, że całe bezpieczeństwo grzeszników i ich 

zaniedbanie szukania przebaczenia przez Jezusa Chrystusa, wynika z ich pomniejszających myśli o 



świętości Boga; bo gdyby ich serca były dostatecznie ogarnięte zbożnym lękiem przed 

niesplamioną czystością i świętością Boga, to więcej troszczyli by się o warunki łaski, którą Bóg 

zapewnił: Ps 50:21, ,,sądziłeś, że jestem do ciebie podobny.” Dlaczego ludzie żyją bezpiecznie w 

swoich grzechach i nie chcą zerwać ze swoim złym postępowaniem? Bo myślą, że Bóg nie jest tak 

surowy i drastyczny, więc cała ich ufność jest ugruntowana, w odniesieniu do natury Bożej, na 

błędzie, który jest tak straszny, że graniczy z bluźnierstwem: „,sądziłeś, że jestem do ciebie 

podobny.” Po drugie obserwuję podstawową przyczynę wszystkich lęków, która jest w sercach 

ludzi, a jest nią świętość Boga: 1 Sam 4:20 (UBG): „Któż zdoła ostać się przed tym świętym 

PANEM Bogiem?” i „Któż by się nie bał ciebie, Panie,….Bo ty jedynie jesteś święty”, (Obj 15:4 

UBG). Boimy się jego mocy; dlaczego? Ponieważ jest zaprzęgnięta do pracy przez Jego gniew. 

Boimy się jego gniewu; dlaczego? Ponieważ jest rozpalony przez Jego sprawiedliwość i prawość. 

Boimy się Jego sprawiedliwości, bo jest oparta i ugruntowana na jego świętości i na czystości Jego 

natury.    

 vii. Od tego potępienia nie ma ucieczki, chyba że Bóg ustanowi inny sąd i kancelarię 

ewangelii, gdzie skazani grzesznicy będą mogli zostać przyjęci do miłosierdzia, ich grzechy 

przebaczone, a oni usprawiedliwieni i przyjęci ku łasce i życiu, na warunkach, które mogą 

zachować chwałę Bożą i rządy Boże nad ludzkością. Istnieje duża różnica między wybaczaniem 

krzywd i szkód prywatnych a wybaczaniem publicznych przestępstw; między przebaczeniem ze 

strony sędziego a przebaczeniem ze strony zwykłej osoby. Kiedy równi sobie łudzie poróżnią się, to 

mogą zakończyć swoje różnice w miłości i w sposób, który najlepiej im się podoba, przez zwykłe 

przebaczenie, przez uniewinnienie poczucia wyrządzonego zła lub zwykłą uległość strony, która 

wyrządziła szkodę. Ale tutaj sprawa jest inna: Bóg jest godzony z nami nie jako zwykła strona 

pokrzywdzona, ale jako Zarządca świata; sprawa leży między sędzią świata a grzeszną ludzkością; 

dlatego nie może zakończyć się zwykłym kompromisem i ugodą, ale przez satysfakcję, aby Boże 

prawo zostało zaspokojone, a honor Bożej sprawiedliwości zachowany. Dlatego, aby przebaczenie 

człowieka było rzeczą, którą sprawiedliwy i święty sędzia może obdarzyć, bez żadnego oskarżenia 

honoru Jego sprawiedliwości i autorytetu Jego prawa, Bóg wynajduje tę wielką tajemnicę Boga 

objawionego w naszym ciele, Jezusa Chrystusa, który był zrodzony pod prawem, aby odkupić tych, 

którzy byli pod prawem (Gal 4:5 UBG); i aby stać się przebłaganiem dla zaspokojenia Bożej 

sprawiedliwości, (Rz 3:25-26 UBG). I tak Bóg okazuje miłosierdzie swoim stworzeniom, a jednak 

przy tym podziw wobec Jego rządów zostaje zachowany, a pełna demonstracja jego 

sprawiedliwości jest udzielona światu. 

 viii. Po tym jak zostało to wykonane z wygodą dla czci Boga, musimy ubiegać się o nasze 

ułaskawienie w odniesieniu do obu przymierzy, które naruszyliśmy, prawo natury i te, które jest 

uczynione w Chrystusie, i ma być przyjęte przez nas jako nasze sanktuarium i pewne schronienie. 

 (1.) Musimy mieć poczucie grzechu ze złamanym sercem i poczucie przekleństwa z powodu 

naruszenia pierwszego przymierza; bo to choroba prowadzi nas do lekarza; przekleństwo popycha 

nas do obietnicy, trybunał sprawiedliwości do tronu łaski; a mściciel krwi, który depcze nam po 

piętach, sprawia, że pędzimy do naszego właściwego miasta schronienia i chronimy się w łasce 

Pana, Hbr 6:18. Tak więc, jeśli szanowny czytelniku minimalizujesz i łagodzisz grzech, to wydajesz 

się trzymać tego pierwszego przymierze i raczej będziesz zapewniał o swojej niewinności, niż 

przyznasz się do winy. Jednakże; jeśli chcesz otrzymać tę łaskę przebaczenia, to musisz wyznać 

swoje grzechy: 1 J 1:9 (UBG), „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, 

aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości”. Musisz wyznać swoje 

grzechy z takimi wyrzutami sumienia, które przynależą krzywdom wyrządzonym tak wielkiemu 

Bogu. I musi w tym być nie tylko poczucie grzechu, ale także przekleństwa i na co zasługuje 

grzech; gdyż musimy nie tylko oskarżać się, ale i osądzać samych siebie, aby Bóg nie musiał sądzić 

i potępić nas, 1 Kor 11:31. Samooskarżanie się odnosi się do grzechu i jest czynione w wyznaniu; 

samo-osądzanie odnosi się do klątwy lub kary, która jest należna nam za grzech i jest to orzekaniem 

osoby o sobie zgodnie z treścią prawa, tego co mu się należy, uznając swoją winę, i to z wielkim 

skruszeniem serca przed Bogiem, gdy podpadł pod wieczny gniew i niezadowolenie Boga. 

Zauważam, że przymierze Prawa jest w Piśmie przyrównane do więzienia, w którym Bóg zamknął 



winne dusze, (Rz 11:32 UBG): ,,Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad 

wszystkimi zmiłować”, Gal 3:22 UBG: „Pismo zamknęło wszystko pod grzech”. Prawo jest Bożym 

więzieniem i żaden przestępca nie może się z niego wydostać, dopóki nie będzie miał Bożego 

zezwolenia; a od Niego nie mają go, dopóki nie staną się świadomi prawa i sprawiedliwości 

pierwszego porządku zbawienia (tj. pierwszego przymierza), wyznają swoje grzechy ze skruszonym 

sercem, i aby było to sprawiedliwe u Boga, aby ich potępić na zawsze. 

 (2.) Musimy z wdzięcznością przyjąć łaskę Pana, która oferuje nam przebaczenie. Bo skoro 

Bóg raczy przeprowadzać rozprawę  z nami po raz drugi i utwierdzić nas nowym zasobem łaski, 

przyniesionej w tak cudowny sposób, że może odzyskać utracone stworzenie dla siebie, to z 

pewnością, jeśli będziemy pogardzać naszym środkiem zaradczym, po tym, jak uczyniliśmy się 

niezdolnymi do wypełniania naszych obowiązków pierwszego przymierza, to żadne potępienie nie 

będzie dla nas wystarczająco wielkie, (J 3:18-19 UBG). Dlatego powinniśmy podziwiać 

miłosierdzie Boga w Chrystusie i mieć jego tak głębokie poczucie, że może to powstrzymać naszą 

grzeszną miłość własną, która była naszą zgubą i ruiną. A ponieważ Bóg okazał chęć pojednania, 

musimy zawrzeć z Nim pokój, nie patrząc na siebie będących w beznadziejnym i rozpaczliwym 

stanie, ale polegając na zasługach, ofierze i wstawiennictwie Chrystusa i być zachęconymi Jego 

łaskawą obietnicą i przymierzem, by przystąpić: ,,….z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili 

miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili” – Hbr 4:16 (UBG). Widzimy zatem, że 

musimy zadbać o to przebaczenie grzechów. 

 b. Po drugie, muszę pokazać naszą nędzę bez posiadania tego przebaczenia; a będzie to 

zrobione najlepiej poprzez rozważenie pewnych pojęć tutaj w tekście. Oto jest brud, który musi być 

przykryty, brzemię, z którego musimy być uwolnieni; i oto wreszcie jest dług, który musi zostać 

anulowany: i dopóki tak się nie stanie, to w jakim nędznym znajdujemy się stanie?  

 (1.) Jakże ciężkim brzemieniem jest grzech, gdy nie jest odpuszczony! Ludzie cieleśni  nie 

odczuwają tego na razie: żywioły nie są uciążliwe na swoim właściwym im miejscu; ale jak szybko 

tacy ludzie mogą to odczuć! 

 Dwa rodzaje sumień odczuwają ciężar grzechu – sumienie czułe i sumienie zranione. Jest to 

bolesne dla czułego serca, które ceni sobie miłość Boga, aby leżeć pod poczuciem winy za grzech i 

być wystawionym na działanie Bożego gniewu i niezadowolenia, (Ps  38:4 UBG): „Bo moje 

nieprawości sięgają ponad moją głowę, obciążają mnie jak ciężkie brzemię”. Połamane kości są 

wrażliwe na najmniejszy ciężar, dlatego z pewnością złamane serce nie może lekko podchodzić do 

grzechu. Jakiego rodzaju serca to są, które grzeszą bezpiecznie i bez wyrzutów sumienia i nigdy nie 

są zmartwione? Chodźmy do zranionych sumień i zapytajmy je, czym jest grzech: Rdz 4:13 (UBG): 

„Zbyt ciężka jest moja kara, bym mógł ją znieść”; Prz. 18:14 (KJV), ,,... a  zranionego ducha, któż 

może znieść?” Tak długo jak zło znajduje się na zewnątrz nas, tak jest znośne, i naturalna odwaga 

człowieka może będąc pod nim znieść je; ale kiedy sam duch jest zraniony poczuciem grzechu, któż 

to zniesie? Jeśli iskra Bożego gniewu znajdzie się na sumieniu, to jak szybko stają się ludzie 

ciężarem sami dla siebie; a niektórzy wybraliby raczej uduszenie niż życie. Zapytajcie Kaina, 

zapytajcie Judasza, co to znaczy odczuwać ciężar grzechu. Grzesznicy podlegają całe życie tej 

niewoli; nie zawsze jest to odczuwalne, ale szybko przebudzane: można to zrobić przez naglące 

wezwanie na kazaniu; może to być dokonanym przez jakieś godne uwagi nieszczęście, które spada 

na nas na świecie; może to również być dokonane przez skandaliczny grzech; może to także być 

spowodowane ciężką chorobą lub rozczarowaniem tym światem. Wszystkie te rzeczy i wiele 

innych mogą łatwo ożywić to w nas. Nie trzeba wiele gadać, aby zakuć sumienie grzesznika w 

dyby. Dlatego rozważcie sobie tylko uwolnienie od tego brzemienia; och jakie to 

błogosławieństwo! 

 (2.) Jest to brud, który trzeba zakryć, gdyż czyni nas obrzydliwymi w oczach Boga. Pismo 

mówi że: ,,grzesznik staje się obrzydliwy’ (Prz 13:5 UBG). Dla kogo? Dla Boga, który z pewnością 

ma zbyt czyste oczy, aby oglądać nieprawość; i dla dobrych ludzi. ,,Bezbożny budzi odrazę w 

sprawiedliwych” (Prz 29:27 UBG); nowa natura posiada wrodzony wstręt do niego. Sprawiedliwa 

dusza Lota była z dnia na dzień dręczona przez postępowanie bezbożnych. Zły człowiek nienawidzi 

pobożnego nienawiścią wrogości i wstrętu; natomiast bogobojny nie nienawidzi niegodziwego 



nienawiścią wrogości – która jest przeciwieństwem dobrej woli – ale nienawiścią wstrętu, która jest 

przeciwieństwem samozadowolenia. Jest to obrzydliwe dla obojętnego człowieka, bo świętość 

wzbudza podziw i cześć w sumieniu. „Sprawiedliwy jest zacniejszy od swego bliźniego” (Prz 12:26 

UBG), a niegodziwiec jest podłym człowiekiem w powszechnym poważaniu świata: pomimo to 

okropna świeckość nie zniknie łatwo. Jest wstrętna dla innych niegodziwych ludzi. Nie wiem, czy 

dobrze wyjaśniam ten werset, ale wygląda to trochę tak: „znienawidzeni i nienawidzący jedni 

drugich”. Nienawidzimy grzechu w innych, choć sami nie zwracamy nań uwagi w nas samych. 

Zmysłowość, duma i próżność jednego niegodziwego człowieka jest znienawidzona przez 

drugiego; ba, ten pierwszy jest ohydą dla siebie samego. Dlaczego? Ponieważ nie może znieść 

patrzenia w głąb samego siebie. Nie możemy znieść siebie, gdy jesteśmy poważni. ,,Kto źle czyni, 

nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione”. Lękamy się 

Bożej obecności; jesteśmy świadomi, że mamy coś co Go obraża, i trzymamy się z dala od Niego, 

gdy zgrzeszymy przeciwko Niemu; jak to było doświadczeniem Dawida,  (Ps 32:3). To była 

przyczyna jego milczenia: trzymał on się z dala od Boga, zgrzeszywszy przeciwko Niemu, i nie 

miał odwagi, aby udać się do Niego i ubiegać się o przebaczenie. Och, cóż to zatem jest za 

miłosierdzie, gdy się posiada ten brud zakryty, abyśmy mogli być uwolnieni od tej wstydliwej 

nieufności, i nie wstydzili się spojrzeć Bogu w oczy i mogli przyjść ze świętą śmiałością do 

obecności błogosławionego Boga! Och, jakie błogosławieństwo ma człowiek, którego grzech jest 

zakryty! 

 (3.) Jest to dług, który powoduje, że dusza podpada pod wieczną karę; i jeśli nie będzie 

darowany czy przebaczony, to sędzia odda nas  w ręce dozorcy więzienia, a dozorca wrzuci nas do 

więzienia, aż zapłacimy ostatni należny grosz  (Łk 12:59 UBG). Posiadanie tak ogromnego długu, 

jaki na nas spoczywa, jakim wielkim jest nieszczęściem! August kupił łóżko tego człowieka, który 

mógł spać spokojnie, podczas kiedy miał wiele setek sesterców długu. Doprawdy jest to dziwne 

bezpieczeństwo, które włada sercami ludzi, gdy pomimo tego, że jesteśmy zobligowani do 

cierpienia pomsty gniewu, wiecznego Boga z powodu naszych licznych grzechów, to jednak 

możemy spać spokojnie. Ciało i dusza zostaną zabrane w egzekucji; dzień płatności jest ustalony i 

może nastać znacznie wcześniej niż myślimy; musimy dostać ułaskawienie, bo inaczej będziemy 

zgubieni na zawsze. Nasz dług sięga milionów milionów; więc jeśli Pan przebaczy tak wielki dług, 

to och jakie błogosławieństwo posiada taki człowiek. Podsumowując to całkowicie teraz; na pewno, 

jeśli kiedykolwiek byliście w niewoli, jeśli poczuliście żądło śmierci i przekleństwo prawa albo 

zostaliście przypieczeni gniewem Boga, albo gdybyście znali przerażenie tych, od których Bóg  

wymusza spłacenie długu w piekle, to z pewnością bylibyście o wiele bardziej poruszeni tą 

cudowną łaską. Och, jak błogosławiony jest człowiek, któremu Pan nie przypisuje jego występków! 

 c. Po trzecie, korzyści wynikające z otrzymania takiego przebaczenia. Wymienię trzy. 

 i. Przywraca stworzenie Bogu i łączy nas w relację z Nim na nowo, w zdolności do służenia, 

zadowalania i chwalenia Boga; (Ps 130:4 UBG): ,,Ale u ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie 

bano”. Przebaczenie zaprasza nas do powrotu do Boga, zobowiązuje nas do powrotu do Niego i 

przyjęcia tego jak Bóg udziela tego; skłania nas do powrotu do Niego i zachęca do życia w stanie 

życzliwości i świętej przyjaźni z Nim, podobania się i służenia Mu w sprawiedliwości i świętości 

przez wszystkie nasze dni. Z pewnością to zaprasza nas do powrotu do Boga. Człowiek stoi z dala 

od potępiającego Boga, ale może zostać skłoniony do tego, by poddać się przebaczającemu Bogu. I 

to zobowiązuje nas do powrotu do Boga, aby służyć, miłować i zadowalać Tego, który odpuszcza 

tak wielki dług i wybawia nas od wszystkich naszych grzechów; bo bardzo miłuje ten, komu wiele 

odpuszczono. To skłania nas do służenia Bogu i podobania się Mu; bo tam, gdzie Bóg przebacza, to 

zarazem odnawia, daje nam nowe życie, które skłania nas do Niego, (Kol 2:13 UBG): ,I 

was….razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy”. A to zachęca nas do służenia 

Bogu i podobania się Mu; Hbr 9:14 (UBG): „….o ileż bardziej krew Chrystusa….oczyści wasze 

sumienia z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu?” i to w odpowiedni sposób, czyli, żywo 

i z radością. Biedne stworzenie związane z Bożym prawem i świadome własnego nieposłuszeństwa 

i wystawienia się na gniew i karę, jest potężnie hamowane i zatkane, tak że szarpie się ciężko 

naprzód; ale kiedy sumienie zostaje oczyszczone z martwych uczynków, wtedy służymy żywemu 



Bogu w żywy sposób; a to rodzi w duszy świętą radość i jesteśmy wyzwoleni z tej niewoli, która 

inaczej zablokowałaby nas w spełnianiu naszych obowiązków wobec Boga. 

 ii. Kładzie fundament dla trwałego pocieszenia i pokoju w naszych duszach, bo dopóki 

grzech nie zostanie przebaczony, nie mamy prawdziwej pociechy; ponieważ sprawiedliwość 

najwyższego zarządcy świata nadal będzie dla nas straszna, gdyż złamaliśmy Jego prawa, przez co 

słusznie zasłużyliśmy na Jego gniew, i którego nadal pojmujemy jako znieważonego i 

sprowokowanego  przez nas. Możemy uśpić duszę cielesnymi rozkoszami, ale moc tego opium 

szybko wyczerpie się. Wszystkie te doczesne radości to tylko kradzione wody i chleb zjadany 

pokątnie, biedny, żałosny pokój, który nie ośmiela się przyjść do światłości i wytrzymać próbę 

badania — godny pożałowania pokój, który szybko zostaje zakłócony przez kilka poważnych i 

trzeźwych myśli o Bogu i przyszłym świecie; natomiast kiedy raz grzech zostanie przebaczony, 

wtedy mamy prawdziwą radość; ,,Ufaj, synu! Twoje grzechy są ci odpuszczone” (Mt 9:2 UBG). 

Wtedy nasza nędza jest wyrywana z korzeniami: „Pocieszajcie, pocieszajcie, mój lud”. Dlaczego? 

Dlatego, że została przebaczona jego nieprawość (Iz 40:1-2 UBG). „….radujemy się w Bogu przez 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego otrzymaliśmy teraz przebłaganie”  (Rz 10:11 KJV). 

Pan Jezus dokonał przebłagania; ale kiedy otrzymaliśmy przebłaganie, wtedy radujemy się w Bogu, 

wtedy istnieje sprawa obfitego weselenia się, gdyż „….miłość Boga  jest rozlana w naszych sercach 

przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5:5 UBG). 

 iii. Gdy otrzymamy przebaczenie, to jesteśmy zdolni do wiecznego szczęścia. Przebaczenie 

grzechu jest tą  łaską, która usuwa przeszkodę, która pozbywa się z drogi tego, co możliwe, która 

zabiera to, co utrudnia nam wejście do nieba. Uświęcenie to początek; ale dopóki nie będzie nam 

przebaczone, to nie ma wstępu do nieba: przebaczenie usuwa tę niezdolność. Zauważam, że 

odpuszczenie grzechów jest uprzywilejowaną rzeczą, tak jak pokuta dla obowiązków: Dz 5:31 

(UBG): „Tego Bóg wywyższył…. aby….dać pokutę i przebaczenie grzechów”. Istnieją dwie 

początkowe korzyści: pokuta jako fundament nowego życia; i odpuszczenie grzechów, jak 

fundament wszystkich naszych przyszłych łask. Istnieją dwa główne błogosławieństwa oferowane 

w nowym przymierzu, przebaczenie i życie, oraz pojednanie z Bogiem i wieczne radowanie się 

Nim w chwale; jedno przygotowuje miejsce dla drugiego: Dz 26:18 UBG: ,,Dla otworzenia ich 

oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali 

przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi.” Kiedy otrzymamy przebaczenie, to 

jesteśmy w stanie szukać błogosławionego dziedzictwa; przeszkoda, która wyklucza z tego zostaje 

usunięta z drogi. 

 I w ten sposób widzimy błogosławieństwo człowieka, którego występek jest przebaczony, 

którego brud jest przykryty i któremu Pan nie poczyta jego grzechu.  

 d. KILKA SŁÓW ZASTOSOWANIA. 

 i.  .Błogosławmy Boga za religię chrześcijańską, gdzie ten przywilej jest odkryty dla nas w 

całej okazałości, i to na bardzo wygodnych warunkach, odpowiednich, aby zdobyć serce człowieka 

i sprowadzić go do Boga: Mich 7:18 (UBG): ,,Któż jest Bogiem jak ty, który przebacza nieprawość 

i daruje występek resztki swego dziedzictwa?”. Zadaniem religii jest zapewnienie w 

wystarczającym stopniu dwóch rzeczy, które bardzo niepokoiły zważającą na nie część świata; 

odpowiednie szczęście dla ludzkości i odpowiednie środki zadośćuczynienia za grzech. Szczęście 

jest naszym wielkim pragnieniem, a grzech jest naszym wielkim brzemieniem i kłopotem; są one w 

pełni rozgłaszane i odkrywane przez wiarę chrześcijańską. Ten drugi jest tym, którym się 

zajmujemy – sposób w jaki wielkie skrupuły świata mogą być zaspokojone, a ich srogie obawy 

uśmierzone; oraz abyśmy widzieli wspaniałość religii chrześcijańskiej ponad wszystkie inne religie 

na świecie, która oferuje przebaczenie na warunkach, które są najwygodniejsze dla czci Boga i 

najbardziej satysfakcjonujące dla naszych dusz; to znaczy z powodu zadośćuczynienia Chrystusa i 

naszej własnej pokuty, bez których nasz przypadek nie podlega zmiłowaniu. Zajmę się przede 

wszystkim tym pierwszym. Poganie byli mocno zakłopotani sposobem, w jaki Bóg mógł pogodzić 

honor swojej sprawiedliwości z przebaczeniem grzechów. Że  człowiek jest Bożym stworzeniem, a 

zatem Jego poddanym; że bardzo zawiódł i zawinił w swoim obowiązku i podporządkowaniu się 

Bogu, i że dlatego jest wystawiony na słuszny gniew Boży i pomstę są prawdami oczywistymi w 



świetle natury i powszechnego doświadczenia; i dlatego poganie mieli trochę przekonania o tym, i 

widzieli potrzebę, aby Bóg został przebłagany i zjednany przez niektóre ofiary przebłagalne; i im 

bliżej żyli, oryginału tej tradycji i instytucji, tym bardziej obciążone i naglące były ich zamysły i 

pojmowania tego. Ale we wszystkich ich okrutnych przesądach nie było odpoczynku dla duszy; 

gdyż nie znali prawdziwego Boga, ani odpowiedniego okupu, nie mieli też żadnego pewnego 

sposobu, by przekazać im przebaczenie, ale byli nadal pozostawieni  zagadce i zmieszaniu ich 

własnych myśli; nie mogli uczynić Boga miłosiernym bez pomniejszenia Jego świętości i 

sprawiedliwości, ani uczynić Go sprawiedliwym bez pomniejszenia jego miłosierdzia. Co nieco 

pojmowali dobroć Boga przez Jego kontynuowanie okazywania utraconych korzyści tak długo: 

„Nie przestawał jednak dawać o sobie świadectwa”; jednakże nie mogli pogodzić tego z Jego 

sprawiedliwością lub wolą karania grzeszników; i całe ich pojmowanie przebaczenia grzechów były 

tylko prawdopodobieństwami, a co zostało czynione, by zdobyć przychylność, było absurdalne, 

albo barbarzyńskie i nienaturalne, tak jak na przykład dawanie swego pierworodnego za grzech ich 

duszy, (Mich 6:7). I wszystkie te wyobrażenia, jakie mieli na temat pojmowanej pokuty, były zbyt 

słabe, aby zmienić serce lub życie człowieka lub przyprowadzić go do Boga. Przejdźmy teraz do 

Żydów. Żydzi składali wiele ofiar z ustanowienia Bożego, jednakże były takie, że nie mogły 

uczynić doskonałymi w sumieniu tego, kto przychodził do Boga przez nie (Hbr 9:9); a okup, który 

miał być złożony sprowokowanej sprawiedliwości był znany tylko nielicznym. Widzieli wiele z 

cierpliwości i wyrozumiałości, ale mało sprawiedliwości Bożej, i co było wielkim przebłaganiem. 

Dopóki  Bóg nie ustanowi Jezusa Chrystusa: ,,przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać 

swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych 

grzechów; Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym, i 

usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”, (Rz 3:25-26 UBG). Ich obrzędy i ofiary były 

raczej więzią uznającą dług lub z góry wskazującą na okup, który miał być zapłacony, ich ofiary 

rodziły raczej  niewolę; a ich obrzędy nazwano obciążającym ich wykazem, zawartym w 

przepisach, który był przeciwko nim (Kol 2:14). Odkupienie dusz było wtedy rozumiane jako 

wielka tajemnica, która była objawiana częściowo: Ps 49:3-4 UBG, ,,Moje usta wypowiedzą 

mądrość, a rozmyślaniem mego serca będzie roztropność. Nakłonię ucha ku przypowieści, przy 

harfie rozwiążę moją zagadkę.” Co to była za mądrość? Co to było za zagadka? ,,Kosztowny 

bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy” (Ps 49:8 UBG). Jeśli leży to tylko w ręce 

człowieka to: ,,Nikt…. W żaden sposób nie odkupi swego brata” (Ps 49:7 UBG). Odkupienie przez 

Chrystusa było zagadką w tamtych czasach; wiedziano tylko, że żaden zwykły człowiek nie mógł 

tego zrobić. A w starożytnych czasach, w czasach Hioba, był ,,pośrednik, jeden z tysiąca”, który 

mógł przynieść tę wiadomość do zrozpaczonego grzesznika, że Bóg znalazł okup. To 

zadośćuczynienie, zatem, które leży u podstaw przebaczenia grzechów, było  rzadkością w owych 

dniach. A zatem błogosławmy Boga za jasne i otwarte odkrycie tej prawdy i darmową ofertę łaski 

przez Pana Jezusa Chrystusa.   

  ii. Zastosowanie drugie ma na celu pobudzenie nas do ubiegania się o udział w tym 

błogosławionym przywileju. Poświęciłem swój czas na przedstawieniu wam, jaką jest 

błogosławioną rzeczą posiadanie przebaczenia naszych grzechów. Chrześcijanie, człowiek, który 

opływa w bogactwa i zaszczyty, dopóki nie zostanie mu przebaczone, nie jest człowiekiem 

szczęśliwym. Natomiast człowiek, który żyje uciśniony, wzgardzony, i niezauważony na świecie, 

jeśli zostaną mu przebaczone grzechy to och jakie błogosławieństwo ma taki człowiek! Nie są 

szczęśliwi,ci, którzy mają najmniej kłopotów, ale ci, którzy mają najmniej przyczyn kłopotów; nie 

ci, którzy mają zagłuszone, ale ci, którzy mają zdrowe sumienie, utwierdzone i ugruntowane w 

łasce Bożej przez Jezusa Chrystusa naszego Panie i oparte na Jego świętym przymierzu; taki pokój i 

łaskę, oferuje On nam; i taka osoba jest szczęśliwym człowiekiem. Przez te i tym podobne 

argumenty chciałbym skłonić was do ubiegania się o udział w tym przywileju. Ale o co musimy 

konkretnie prosić? Chętnie udzielę wam kilku wskazówek.   

 Pozwólcie, że was usilnie poproszę, skoro jest to taka błogosławiona rzecz, abyście uczynili 

waszą codzienną, żarliwą, i serdeczną modlitwą do Boga to, aby wasze grzechy były odpuszczone, 

(Mt 6:12). Nasz Pan nauczył nas modlić się (ponieważ nasze postępowanie daje dużo pracy 



przebaczającemu miłosierdziu codziennie), „Daj nam dzisiaj…… I przebacz nam nasze winy”.  

Dzisiaj, zawarte w jednej z próśb, jest wspólne dla wszystkich następnych; jak błagamy o chleb 

powszedni, tak musimy codziennie błagać o przebaczenie, i o codzienną łaskę przeciw pokusom; w 

ramach prawa Starotestamentowego, Żydzi mieli składać baranka na codzienną ofiarę Bogu, 

każdego ranka i każdego wieczoru, Li 28:4-6. Jesteśmy wszyscy zaproszeni, by spoglądać na 

Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Z pewnością mamy taką samą potrzebę, jak oni 

mieli, i więcej powodów niż oni; bo teraz wszystko jest jasne i jawnie nam objawione. Bóg 

przyszedł do Adama w powiewie dziennym; nie pozwolił mu spać w swoich grzechach: zanim 

nadeszła noc, przyszedł i zbudził jego sumienie, a potem dał obietnicę potomka niewiasty, który 

miał zranić głowę węża. W pojednaniu z Bogiem, niech słońce nie zajdzie nad gniewem Bożym, Ef 

4:26. Człowiek nie powinien spać w swoim gniewie ani z miłości do człowieka; z pewnością 

powinniśmy codziennie zawrzeć pokój z Bogiem. Jeśli człowiek, pod prawem, nabawił się jakiejś 

nieczystości, to miał wyprać ubranie przed wieczorem, aby nie leżał w nocy w swej nieczystości. 

Powinniśmy codziennie gorliwie przychodzić do Boga z tą prośbą, ,,Panie, przebacz nasze 

grzechy.” ,,Że    co!”- może ktoś zapytać. „Czy muszą ci, którzy są już przyjęci do Bożej rodziny i 

przyjęci do Jego łaski i przychylności, modlić się codziennie o przebaczenie grzechów?”. Chociaż 

na podstawie naszego pierwszego wyznania wiary nasz stan się zmienił i rzeczywiście jesteśmy 

dziećmi Bożymi oraz i dziedzicami życia wiecznego przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa; to 

jednak, kto jest czysty, potrzebuje obmycia swoich stóp. Narażamy się na wiele grzesznego skalania 

i zanieczyszczenia przez: chodzenie tu i tam po tym doczesnym brudnym świecie; i musimy 

codziennie być oczyszczani w naszym sumieniu przed Bogiem i błagać, abyśmy zostali uczynieni 

uczestnikami tej korzyści. Pan może, za naszą niewdzięczność, nasz zaniedbania, i nasze głupie 

bezpieczeństwo w ciele, ożywić pamięć dawnych grzechów i sprawić, że zaglądniemy do księgi 

długów (która została umorzona) z przerażeniem i spowodować, byśmy dziedziczyli nieprawości 

naszej młodości (Hi 13:26 UBG). Stare złamanie odczuwa się na każdą zmianę pogody. Kiedy 

okażemy się niewdzięczni, nieostrożni, głupi, niedbali i nie czuwający, to wtedy Pan może 

pozwolić, że te stare grzechy wrócą na nasze sumienia ku wielkiemu naszemu zdumieniu. Poczucie 

winy wydobyte z grobu jest straszniejsze niż duch lub zmartwychwstały człowiek. Niewielu 

wierzących ma, na właściwych warunkach, pewność własnej szczerości; i chociaż Bóg może 

wymazać grzechy ze swojej księgi pamiątkowej, to jednak może nie wymazać ich z naszych 

sumień. Robak sumienia jest zabijany przez zastosowanie krwi Chrystusa i Ducha. To krótkie jedno 

napomnienie chciałbym wam udzielić, drugie by zajęło za dużo czasu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2. KAZANIE II. - Psalm 32:1-2. 

 

  

 ,,Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. 

Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma 

podstępu" (Ps 32:1-2 UBG). 

  

 

 W tym tekście zauważyłem, że jest to duży stopień i krok naprzód, ba,  znaczną część 

naszego błogosławieństwa, aby uzyskać przebaczenie naszych grzechów ze względu na 

sprawiedliwości Chrystusa.  

 Pokazałem konieczność, jaka spoczywa na ludziach, którzy wszyscy stają się winni przed 

Bogiem, aby zatroszczyć się o to przebaczenie; i wtedy skorzystałem z okazji, aby przedstawić 

wspaniałość religii chrześcijańskiej, (która zapewniła maść na wielką ranę, dotykającą całej 

ludzkości), ponad te  pogańskie, a także ponad Judaizm Żydów, dla których ta tajemnica była tylko 

niewyraźnie objawiona. Aby przejść do innego zastosowania, aby zachęcić was do ubiegania się o 

udział w tym błogosławieństwie, aby was do tego przekonać, posłużę się kilkoma motywami.  

 1. Dopóki nie otrzymacie przebaczenia, nigdy nie będziecie błogosławieni; istnieje 

przeszkoda i kamień potknięcia na drodze, który powstrzymuje wasze błogosławieństwo. Cóż z 

tego, że opływacie w bogactwa,  wygodę i obfitość, gdyż tak długo jak ta czarna chmura burzy 

nieprzebaczenia wisi nad waszymi głowami, i nie wiecie, jak szybko dopadnie was, nie możecie 

być zaliczeni w poczet szczęśliwych ludzi. Czy uważacie za szczęśliwego człowieka, który jest 

skazany na śmierć, bo ma obfite zaopatrzenie aż do jego egzekucji? Albo tego za szczęśliwego 

człowieka, który daje piękny pokaz poza swoim domem i robi dobrą minę do złej gry czyli do 

swojego zrujnowanego i załamującego się stanu, gdy w domu grozi mu niedostatek  i nędza, które 

są gotowe dopaść go jak mąż zbrojny? Albo tego za szczęśliwca, który nurza się na zewnątrz w 

każdej możliwej rozkoszy, ale ma umrzeć w nocy? Jeśli tak to wtedy ci, którzy pozostają w winie 

swoich grzechów mogą być szczęśliwi. Ale teraz, rozważmy przeciwny przypadek, grzesznika, 

któremu przebaczono; jest on błogosławiony cokolwiek mu się przytrafi. Jeśli będzie utrapiony, to 

żądło jego utrapienia, którym jest grzech, go nie dotknie; jeśli będzie mu się powodziło to 



przekleństwo jego materialnych błogosławieństw nie spadnie na niego; gdyż gniew Boży jest 

uśmierzony, dlatego każdy stan jest dla niego znośny i komfortowy.. 

 2. Nic mniejszego niż pełne ułaskawienie nie polepszy naszego stanu. Ani wyrozumiałość ze 

strony Boga , ani zapomnienie z naszej. 

 A. Nie jest to wyrozumiałość dla kary ze strony Boga, ale rozwiązanie obowiązku 

wymierzenia kary. Bóg może być na nas zagniewany, kiedy w rzeczywistości nas nie uderza: jak 

mówi psalmista, (Ps 7:11-13 UBG): „Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego, Jeśli się nie 

nawróci, on swój miecz naostrzy; swój łuk napiął i przygotował go. Przygotował na niego broń 

śmiertelną; a swoje strzały sporządził na prześladowców”. W dniu swej cierpliwości Bóg przez 

chwilę oszczędza; ale gotów jest stawić im czoła ręka w rękę, bo ostrzy swój miecz w pewnej 

odległości; napina łuk: strzała jest na cięciwie, a jak szybko Bóg może pozwolić jej wystrzelić, tego 

nie wiemy; dlatego nigdy nie jesteśmy bezpieczni, dopóki nie nawrócimy się do Boga i nie 

wejdziemy do jego pokoju. Gdziekolwiek jest grzech, tam jest wina, a gdziekolwiek jest wina, tam 

będzie kara. Jeśli tańczymy na skraju piekła i radośnie idziemy na egzekucję, to nie dowodzi 

przebaczenia naszych grzechów, ale istnienia w nas głupoty i szaleństwa.  

 B. Z naszej strony bezsensowne zapomnienie nie przyniesie nam nic dobrego. Cieleśni 

ludzie nie troszczą się o szczęście nieśmiertelnej duszy i nie są zaniepokojeni, ponieważ nie 

zważają na swój stan; ale nie ci są szczęśliwi, którzy czują najmniej kłopotów, ale ci, którzy mają 

najmniej przyczyn do ich odczuwania. Przytępione sumienie nie może kwestionować tego 

błogosławieństwa; cieleśni ludzie odraczają tylko to, czego nie mogą pozbyć się, czego Bóg ani nie 

przebaczył, ani nie zakrył. Tylko leczą powierzchownie ranę, aż zaogni się i rozjątrzy w 

niebezpieczną gangrenę. Bóg jest pokrzywdzonym i najwyższym sędzią, przez którego wyrok 

musimy ostać się lub popaść w zgubę. Jeśli On usprawiedliwi, to kto potępi? Możemy uśpić się i 

ogłaszać sobie pokój; ale nie liczy się to, co my mówimy, ale co mówi Bóg: „Nie ma pokoju dla 

bezbożnych, mówi mój Bóg”. 

 C. Przebaczenie jest z pewnością wielkim błogosławieństwem, jeśli weźmiemy pod uwagę 

przede wszystkim zło, od którego jesteśmy uwolnieni; a po drugie, dobro zależne od tego. 

 a. Zło, od którego jesteśmy uwolnieni. Wina jest zobowiązaniem do poniesienia kary, a 

przebaczenie jest rozwiązaniem lub utratą tego zobowiązania. Kara jest niezmiernie wielka nie 

mniej ni więcej jak tylko piekło i potępienie; i piekło nie jest próżnym strachem na wróble, ani 

niebo nie jest majową zabawą. Wieczność czyni wszystko naprawdę wielkim. Przyjrzyjmy się 

stracie – wieczne oddzielenie od komfortowej obecności Boga: Mt 25:41 (UBG): „Idźcie ode mnie, 

przeklęci” itd.; i Łk 13:27 (UBG): ,,Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość”. 

Kiedy Bóg wypędził Adama z raju, to jego sprawa była bardzo smutna, ale Bóg zaopiekował się 

nim, zrobił mu odzienie ze skór, aby go ubrać, dał mu dzień cierpliwości, a potem obiecał potomka 

kobiecie, który uleczy upadły stan ludzkości, i tak dal nadzieję na lepszy raj. Tamto wygnanie jest 

zatem nieporównywalne z tym; bo teraz człowiek jest pozbawiony wszelkiej pociechy, posłany w 

niekończący się stan nędzy, w którym nie będzie żadnej nadziei na wieki na jego zmianę. Teraz, 

bycie uwolnionym od tego, co jest tak wielkim złem, jest niesamowitym błogosławieństwem! Dla 

przedstawienia poczucia bólu i straty, nasz Pan zobrazował je dwoma pojęciami: Mk 9:44, „Gdzie 

robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie.” Pismo Święte mówi o duszy z aluzją do stanu ciała po 

śmierci.  Robaki rozmnażają się zwyczajowo w martwym ciele i wielokrotnie były palone w ogniu. 

W związku z tym nasz stan w przyszłym świecie jest określany przez robaka i ogień. Robak 

oznacza robaka sumienia – refleksję nad naszym przeszłym szaleństwem i nieposłuszeństwem 

wobec Boga oraz pamięć o wszystkich zniewagach, które wyrządziliśmy Chrystusowi. Tutaj na tym 

doczesnym świecie ludzie mogą uciekać przed karceniem przez  sumienie przez wiele uników i 

zabaw, rozpraszających uwagę ich umysłów jazgotem innych spraw; ale wtedy w piekle nie będzie 

myśli wolnej, ale potępieni będą zawsze myśleć o zlekceważonych środkach, znieważonych 

pociechach, zmarnowanym czasie, przykrościach wyrządzonych miłosiernemu Bogu i 

przekleństwie, w które wplątali się sami przez własną głupotę. Ogień, który nigdy nie zostanie 

ugaszony oznacza gniew Boży lub te nieznane bóle, które zostaną zadane ciału i duszy; a które 

muszą być wielkie, bo sam Bóg weźmie grzeszne stworzenie w swoje własne ręce, aby je ukarać i 



objawić chwałę swego gniewu i mocy nad nim. Kiedy Bóg karze nas przez stworzenie, to 

stworzenie nie jest wystarczająco pojemnym naczyniem, aby przenieść moc Bożego gniewu; tak jak 

wtedy, gdy olbrzym uderza słomką, która nie może przekazać jego siły. Ale kiedy sam Bóg weźmie 

się za nas: ,,Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego’ (Hbr 10:31 UBG). Jakie to okropne! Czy 

nie jest błogosławieństwem bycie uwolnionym od tak wielkiego zła? W przeciwnym wypadku 

odrobina złagodzenia w postaci kropli wody na ochłodzenie waszego języka, będzie uważana za 

wielkie miłosierdzie.  

 b. Jeśli rozważymy dobro zależne od otrzymania przebaczenia. Nie jesteśmy w stanie 

cieszyć się Bogiem i być szczęśliwymi na wieki, dopóki Jego gniew nie zostanie uśmierzony, a 

nasze grzechy przebaczone; ale kiedy już to zostanie zrobione, to możemy mieć pewna nadzieję na 

dopuszczenie do Jego obecności: Rz 5:10 (UBG), „Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy 

pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej będąc pojednani, będziemy ocaleni przez 

jego życie”, to znaczy, że jest to o wiele bardziej wiarygodne, że człowiek pojednany będzie 

uwielbiony, niż że grzesznik i buntownik będzie pojednany. Jeśli możemy pominąć tę trudność i raz 

wejść do pokoju Bożego, to czego nie możemy oczekiwać od Boga? Pierwsza łaska dla tych, którzy 

byli zbuntowani przeciwko Niemu ułatwia wiarę we wszystkie następne akty łaski.  

 Co musimy teraz zrobić, abyśmy byli zdolni do tego błogosławionego przywileju, aby nasze 

grzechy były odpuszczone, brud zakryty, a dług nasz umorzony i przebaczony? Swoją odpowiedź 

udzielę w trzech odnogach:--  

i. Pokażę wam, co należy zrobić, w odniesieniu do waszego pierwszego wejścia do stanu 

ewangelicznego. 

ii. Co należy robić, aby w nim trwać i abyście: nadal cieszyli się tym przywilejem; oraz-- 

iii. Co należy zrobić, aby wydobrzeć z ciężkich potknięć, upadków, i ran, które są bardziej 

dokuczliwe dla sumienia, dla których wymagana jest szczególna i wyraźna pokuta. 

 i. Co do naszego pierwszego wejścia do stanu ewangelicznego; dzieje się to przez wiarę i 

pokutę: obie są konieczne do otrzymania przebaczenia, (Dz 10:43 UBG): ,,Temu wszyscy prorocy 

wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie 

grzechów”. Odpuszczenie grzechów jest udzielane wierzącemu. Pokuta jest pełna i potrzebna, (Dz  

2:38 UBG): ,,Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa, na przebaczenie 

grzechów”. Łk 24:47 (UBG): ,,I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów 

wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy”. Co u innego ewangelisty jest, ,,….głoście 

ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16:15 UBG) u Łukasza jest: „I w jego imieniu ma być 

głoszona pokuta i przebaczenie grzechów”. A to jest głoszeniem ewangelii; ponieważ ewangelia nie 

jest niczym innym jak tylko doktryną pokuty i odpuszczenia grzechów. Tak więc jeśli nie chcemy 

słuchać próżnych zachcianek ludzi, którzy wypaczyli Pisma, ale trzymać się prostej ewangelii 

naszego Pana Jezusa Chrystusa; to te dwa obowiązki są potrzebne do otrzymania przebaczenia. 

Zadośćuczynienie Chrystusa nie jest przypisywane nam inaczej, jak tylko na warunkach 

uzgodnionych w przymierzu odkupienia. Co się tyczy upraszania to tam wymagana jest interwencja 

zasług Chrystusa, podobnie do zastosowania potrzebna jest wiara i pokuta, bez których nie 

otrzymamy przebaczenia. Te dwie łaski mają odrębne odniesienie i to daje do zrozumienia fragment 

Pawła, bo tak opisuje on swoją posługę, Dz 20:21 (UBG): ,,Oświadczając zarówno Żydom, jak i 

Grekom o pokucie wobec Boga i o wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa.” Krótko mówiąc, 

pokuta odnosi się do Boga, do którego wracamy, a wiara do Jezusa Chrystusa, przez którego 

wracamy. Od Boga odpadliśmy, i do Boga musimy powrócić; odpadliśmy od Niego gdy 

wycofaliśmy się z naszej lojalności i szukaliśmy szczęścia gdzie indziej; teraz jednakże wracamy 

do Niego jako naszego prawowitego Pana i naszego właściwego szczęścia. I wtedy wiara w 

Chrystusa jest potrzebna, bo Pan Jezus jest jedynym lekarstwem na naszą nędzę, otworzywszy 

swoją zasługą i zadośćuczynieniem drogę do Boga, teraz sprawia także, że kroczymy Jego drogami, 

najpierw przez swoją odnawiającą a potem przez jednającą łaskę; wiara jest tym, co ma wzgląd na 

Niego. Kto zażyje lekarstwa lekarza, którego sztuce nie ufa, lub uda się na morze ze sternikiem, 

którego umiejętności kwestionuje? Kto zaryzykuje swój wieczny los dając go w ręce Chrystusa, 

jeśli nie będzie przekonany o Jego zdolności i wierności, jako tego, który jest w stanie pojednać nas 



z Bogiem i doprowadzić nas do radowania się z Niego? Ale nie chciałbym tylko wspomnieć o tym 

mimochodem, dlatego zajmę się tym w odrębnym zagadnieniu. 

 (1.) Wykażę wam, że jest to na chwałę Bożą i pocieszenie stworzenia, że istnieje określony sposób 

wejścia do pokoju Bożego, czy też zastosowywania ewangelii; bo nie możemy tak patrzeć na 

prośby lub zasługi i sprawiedliwość Chrystusa, aby nie rozważać ich zastosowania oraz zagadnienia 

jak wchodzimy w posiadanie prawa do tych rzeczy. 

 (2.) Wykażę, że te dwie łaski i obowiązki to wiara i pokuta, które pod wieloma względami się 

zgadzają, a pod innymi różnią. 

 (3.) Wykażę wam, że różniąc się w swoim zastosowaniu, są wymagane do różnych celów i z 

różnych przyczyn. 

 (4.) Użycie tych łask wyraźnie odkryje wam ich naturę, dzięki czemu biedny chrześcijanin, który 

chciałby oprzeć swoją duszę na warunkach Chrystusa, i tej błogosławionej ewangelii nam 

objawionej, nie potrzebuje już dłużej dyskutować o tym, czym jest pokuta ku Bogu i wiara w Pana 

naszego Jezusa Chrystusa. 

 (1.) Jest to na chwałę Boga i ku pocieszeniu stworzenia, że istnieje ustalony sposób 

stosowania przywilejów ewangelii czyli wejścia do pokoju Bożego. 

 (A.) Jest to z pewnością na chwałę Bożą. Nie jest stosowne, żeby przebaczenie i życie były 

pochopnie dawane każdemu, kto pośpiesznie rzuci  wyzwanie tym przywilejom. Jeśli chodzi o 

przebaczenie; to nasz przypadek nie podlega zmiłowaniu, dopóki nie zmiękniemy i nie poddamy się 

Bożym warunkom. Odwołam się do waszych własnych sumień: z pewnością bardziej odpowiada 

mądrości Bożej, żeby pokutujący grzesznik otrzymał przebaczenie niż niepokutujący, albo taki, 

który zatwardziale trwa w swoich grzechach i gardzi zarówno przekleństwem prawa Bożego, jak i 

łaską ewangelii. Nie godzi się z honorem Boga i mądrością Jego transakcji z człowiekiem, aby tacy 

ludzie mieli korzyść dzięki Niemu. Następnie wiara: nie jest słuszne, abyśmy mieli pożytek przez 

kogoś, kogo nie znamy i komu nie ufamy. Jakiekolwiek jest miłosierdzie Boże dla niemowląt, które 

nie są wstanie znać Boga i ufać Mu, to jednak w przypadku osób dojrzałych i dorosłych jest to 

konieczne, aby nie miały przyznanych im tak wielkich przywilejów bez ich wiedzy lub poza i 

wbrew ich woli. Bóg będzie miał naszą zgodę w sposób pokorny i poważny, abyśmy mogli przyjść i 

z wdzięcznością przyjąć to, co nam zapewnił. Tak więc jest to bardzo na chwałę Bożą.  

 (B.) Dalej, jest to dla naszej pociechy, abyśmy mogli wystąpić z roszczeniem, abyśmy 

mogli: wyrażać nasze zainteresowanie z większą pewnością i pełnym przekonaniem; gdyż kiedy 

wielkie przywileje są warunkowo proponowane, tak jak to ma miejsce w nowym przymierzu, to 

wtedy nasze prawo jest zawieszone do czasu spełnienia warunków; i na pewno nasz komfort jest 

zawieszony, dopóki nie będziemy wiedzieć, że zostaną spełnione, i dopóki  nie będziemy wiedzieć, 

że sami jesteśmy takimi, którzy mają dział w obietnicach ewangelii. Powiedziałem wam, że 

błogosławieni ci, których grzechy są odpuszczone. Ale, mówi dusza, gdybym wiedziała, że moje 

grzechy zostały odpuszczone, to uważała bym siebie za błogosławioną istotę rzeczywiście. Co 

byście odpowiedzieli takiej niespokojnej i poważnej duszy? Bóg złożył obietnicę, propozycję 

przebaczenia przez Chrystusa: oferta przebaczenia jest zaproszeniem do użycia środków, dzięki 

którym możemy posiadać przebaczenie. Ale wtedy poważna niespokojna dusza dalej zapytuje: 

,,Komu  jest ta obietnica uczyniona? Jak mam się dowiedzieć, że jestem w ten sposób 

pobłogosławiona i zaakceptowana przez Boga, a moje grzechy są odpuszczone? Co tu 

odpowiedzieć? Popatrzcie komu dana jest obietnica. Z pewnością jest dana  niektórym lub 

wszystkim. Jeśli powiecie, że obietnica jest dla wszystkich, to popełniacie największe zwiedzenie; 

jeśli powiecie, że jest dla niektórych, to musicie powiedzieć, na podstawie Pisma Świętego, dla 

tych, którzy pokutują i wierzą – czyli dla pokutującego wierzącego. Oto najkrótszy sposób na 

doprowadzenie debaty do rozstrzygnięcia, którym nasz komfort jest tak bardzo zainteresowany, aby 

zobaczyć, że jesteśmy wierzącymi, którzy pokutują. W ten sposób zastosowanie jest podane, a 

ustalenie tych warunków jest tym bardziej na chwałę Bożą i ku pocieszeniu stworzenia.  

 (2.) Dwie łaski lub obowiązki, na których opiera się przebaczenie czyli wiara i pokuta – pod 

wieloma względami się zgadzają, a pod niektórymi się różnią. 

 (A.) Obie zgadzają się w tym, że są potrzebne upadłym stworzeniom i dotyczą naszego 



powrotu do Boga, a więc są właściwe ewangelii, która jest dana dla przywrócenia upadłego rodzaju 

ludzkiego. Ta ewangelia jest środkiem leczniczym i dlatego Chrystus jest tak często przedstawiany 

przez określenie lekarza. Prawo było obce obu tym obowiązkom nie znało czegoś takiego jak 

pokuta i wiara w Chrystusa; gdyż, według jego treści, raz grzesznik, na zawsze nieszczęśliwy. 

Natomiast ewangelia jest deską rzuconą po rozbiciu statku, dzięki której możemy uciec i 

bezpiecznie dotrzeć do brzegu.  

 Dalej, obie się zgadzają w tym, że dotyczą naszego wejścia i pierwszego wyzdrowienie z 

odstępstwa i zdrady ludzkości, bo potem wymagane są inne rzeczy; ale co do naszego pierwszego 

wejścia do stanu ewangelicznego, obie te łaski są wymagane, a ich akty są tak splecione, że trudno 

je odróżnić.  

 Co więcej, obie te łaski zgadzają się w tym, że mają ciągły wpływ na nasze całe nowe 

posłuszeństwo. Gdyż drugorzędne warunki przymierza wyrastają z głównych, a te dwie łaski biegną 

przez całą naszą życie. Pokuta, czyli umartwianie grzechu, nie jest dziełem jednego dnia, ale całego 

naszego życia, podobnie jest z wiarą. 

 Następnie, obie omawiane łaski zgadzają się w tym, że obie są uskuteczniane i wykonywane 

w nas przez Świętego Ducha; którego Bóg, który  wymaga tych rzeczy, udziela grzesznikom.  

 Wreszcie zgadzają się też w tym, że jedna nie może istnieć bez drugiej, ani pokuta bez 

wiary, ani wiara bez pokuty; częściowo, ponieważ nie ma pożytku z wiary bez pokuty. Chrystus 

jako pośrednik jest środkiem; teraz środki są bezużyteczne bez odniesienia do celu. Chrystus i cała 

łaska ewangelii jest środkiem do przyjścia do Boga. Poza tym, te rzeczy nie mogą być łaskami 

inaczej jak tylko we współistnieniu. Czym byłaby pokuta bez wiary? Kiedy widzimy nasze grzechy 

i opłakujemy je, rozpacz sprawiłaby, że usiedlibyśmy i umarli, gdyby nie było Zbawiciela, który 

mógłby uzdrowić naszą naturę i nawrócić naszą duszę. Ani wiara nie może być bez pokuty; bo 

dopóki nie będzie wyznania przeszłych grzechów z postanowieniem na przyszłość, aby być 

posłusznym, to będziemy kontynuować trwanie w naszym uporze i zaciętości, a wtedy będziemy 

niezdolni do otrzymania miłosierdzia, nasz przypadek nie będzie podlegał zmiłowaniu.  

 Krótko mówiąc, pokuta bez wiary przerodziłaby się w horror potępionych, a nasz żal za 

grzechy byłby dla nas raczej udręką, a nie uzdrowieniem. A wtedy wiara byłaby rozwiązłą i 

zarozumiałą ufnością bez pokuty: chyba że towarzyszy temu serdeczne przyzwolenie na życie w 

miłości, posłuszeństwie i służbie Bogu, z odrazą do naszego dawnego postępowania; w przeciwnym 

wypadku byłoby to obracaniem łaski Bożej w rozpustę. Tak więc te dwie łaski zawsze idą razem. 

Która jest pierwsza, nie będę się wypowiadał; powiem tylko, że jedna nie może istnieć bez drugiej.  

 (B.) Pozwólcie, że pokażę wam, czym się różnią: otóż jedna odnosi się do Boga, druga do 

Chrystusa.  

 (a.) Pokuta wobec Boga. Żyjąc w grzechu, nie tylko znajdujemy się poza naszą drogą, ale i 

jesteśmy bezrozumni. „Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym 

pożądliwościom i rozkoszom”, (Tyt 3:3 UBG). Żyjemy w buncie przeciwko Temu, przeciwko 

któremu nie możemy uczynić naszej sprawy dobrą; dodatkowo zadowalając się fałszywym 

przemijającym szczęściem doczesnym zamiast trwałym i wiecznym. Nigdy nie odzyskamy 

zmysłów ponownie, dopóki nie pomyślimy o powrocie do Boga. Tak jak syn marnotrawny, kiedy 

„doszedł do siebie”, pomyślał o powrocie do swojego ojca (Łk 15:17 KJV); a w Ps 22:27 (UBG) 

napisano: ,,Przypomną sobie i nawrócą się do PANA”. Tak długo jak leżymy w naszych grzechach, 

to jesteśmy jak ludzie we śnie, nie zważamy skąd jesteśmy, ani dokąd idziemy, ani co się stanie z 

nami na całą wieczność; ale idziemy wbrew wszelkiemu rozsądkowi i sumieniu, prowokując Boga i 

gubiąc nasze własne dusze. Człowiek nigdy nie jest w swojej prawdziwej postawie ponownie, 

dopóki nie powróci do Boga jako swego suwerennego Pana i największego szczęścia: jako naszego 

suwerennego Pana, abyśmy mogli spełniać nasz obowiązek wobec Niego; a jako naszego szczęścia 

i największego dobra, abyśmy w Nim szukali wszelkiego szczęścia. I nikt nie pokutuje prawdziwie, 

z wyjątkiem tych, którzy poddają się, by słuchać Boga i czynić Jego wolę, ponieważ jest 

suwerennym Panem: 1 P 4:2 (UBG), „Aby żyć resztę czasu w ciele już nie dla ludzkich 

pożądliwości, lecz dla woli Boga”; i patrzeć na Niego jako na swoje główne szczęście i przedkładać 

Jego łaskę ponad wszystkie zmysłowe rozkosze świata, aby mogli prawdziwie powiedzieć: „Kogo 



innego mam w niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania” (Ps 73:25 

UBG). To jest pokuta wobec Boga  

 (b.) Istnieje także wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ta łaska jest konieczna, abyśmy 

mogli posiadać naszego Odkupiciela i być Mu wdzięczni, jako sprawcy naszego wybawienia: Rz 

7:24-25 (UBG): „Nędzny ja człowiek! Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana”. 

Wiara również jest konieczna, abyśmy mogli powierzyć się w jego ręce. Mamy przyjąć Chrystusa 

jako naszego proroka, kapłana, i króla; aby słuchać Go jako naszego proroka: Mat. 17:5 (UBG): 

„To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie”. Mamy przyjąć 

Chrystusa jako naszego Pana i Króla: Kol 2:6 (UBG), „Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, 

tak w nim postępujcie”. Mamy też uważać Go za wielkiego arcykapłana naszego wyznania: Hbr 3:1 

(UBG), ,,....zwróćcie uwagę na Apostoła i Najwyższego Kapłana naszego wyznania, Chrystusa 

Jezusa”. Słuchać musimy Go, jako proroka, abyśmy mogli ukształtować nasze nadzieje przez Jego 

przymierze i ukierunkować nasze życie przez Jego świętą i czystą doktrynę. Przyjąć Go musimy 

jako króla, abyśmy byli Mu posłuszni we wszystkim. Musimy uważać Go też za kapłana, abyśmy 

mogli polegać na zasługach i wartości Jego ofiary i wstawiennictwa, i mogli z większą ufnością 

powoływać się na Jego przymierze i obietnice przed Bogiem. Teraz bez tego nie może być 

transakcji między nami a Chrystusem. Kto będzie uczył się od Niego jako proroka, jeśli uważa Go 

za zwodziciela? Kto będzie Mu posłuszny jako królowi, jeśli nie wierzy w Jego moc? Albo kto 

będzie polegał na Nim z ufnością lub nadzieją na miłosierdzie, jeśli nie wierzy w wartość jego 

zasług i ofiary? Tutaj te dwie łaski się różnią – pokuta wobec Boga i wiara w naszego Pana Jezusa 

Chrystusa; jedna odnosi się do celu, Boga; druga odnosi do środka prowadzącego  do celu, 

Chrystusa. Pokuta bardziej dotyczy naszego obowiązku; wiara, naszego pocieszenia. Pokuta, 

dotyczy nowości życia na przyszłość i powrót do pierwotnego obowiązku, miłości do Boga i 

posłuszeństwa Jego woli; wiara natomiast dotyczy przebaczenia przeszłości, i nadziei na przyszłe 

miłosierdzie. Krótko mówiąc, Bogu oddajemy się jako naszemu najwyższemu Panu; Chrystusowi 

jako Pośrednikowi, który jako jedyny może nas doprowadzić do Boga: Bogu poddajemy się jako 

biorący Jego wolę za zasadę naszego życia i postępowania, i jako preferujący Jego miłość ponad 

wszystko, co jest drogie na świecie; Chrystusowi natomiast poddajemy się jako naszemu Panu i 

Zbawicielowi, który zawiera nasz pokój z Bogiem i daje Ducha Świętego, aby przemienił nasze 

serca, abyśmy mogli na zawsze żyć Chrystusem jako naszym życiem, nadzieją, i siłą. W ten sposób 

pokrótce pokazałem wam, jak pokuta odnosi się do Boga a wiara do naszego Pana Jezusa 

Chrystusa.   

 (3.) Te łaski, mające swoje szczególne odniesienie, są wymagane do przebaczenia, z różnych 

powodów i w różnych celach. 

 Po pierwsze, pokuta jest wymagana z następujących powodów:  

 (A.) Bo inaczej Bóg nie może osiągnąć swojego celu w przebaczeniu, jakim jest odzyskanie 

utraconego stworzenia, abyśmy mogli ponownie żyć w Jego miłości i posłuszeństwie. Z pewnością 

Chrystus przyszedł szukać i ratować to, co zginęło. Teraz, bycie zgubionym, w pierwszym i 

pierwotnym sensie, oznaczało zgubienie się dla Boga. Weźmy zagubioną owcę lub grosz, zostały 

stracona dla właściciela, także marnotrawny syn dla ojca; a więc, jeśli Chrystus przyszedł zbawić 

to, co zginęło, to przyszedł odzyskać nas dla Boga, dlatego jest powiedziane, że odkupił nas dla 

Boga.  

 (B.) Ani Odkupiciel nie może wykonać swego dzieła, do którego Bóg przeznaczył Go: 1 P 

3:18 UBG: ,,Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas 

przyprowadzić do Boga”. W tym celu przyjmujemy Go we wszystkich jego urzędach: „Ja jestem 

drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie” (J 14:6 UBG). 

Dlatego całe chrześcijaństwo, od początku do końca, ma następujące podsumowanie — przyjście 

do Boga przez Chrystusa: (Hbr 7:25 UBG): ,,Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy 

przez niego przychodzą do Boga”. 

 (C.) Bez niej nie mielibyśmy naszego szczęścia. Naszym szczęściem jest zadowalać i 

cieszyć się Bogiem. Nie jesteśmy w stanie zadowalać Boga i cieszyć się Nim dopóki nie wrócimy 

do Niego: „Ci, więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu” (Rz 8:8 UBG), ani cieszyć się 



Nim tutaj, bo tutaj widzimy Jego oblicze w sprawiedliwości, ani później, gdyż napisane jest: 

,,Dążcie do…. świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana” (Hbr 12:14 UBG). 

 Po drugie, dlaczego wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa jest wymagana i tak dużo 

mówi się o niej  w Piśmie? Tym razem zadowolę się podaniem dwóch powodów:  

 (A.) Wiara w Chrystusa najlepiej nadaje się do przyjęcia darmowego daru Bożego. Wiara i 

łaska zawsze idą w parze i są przeciwstawne prawu i uczynkom, (Rz 4:16 UBG): „Tak więc 

dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski”. Ef 2:8 (UBG): ,,Łaska bowiem jesteście zbawieni przez 

wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił”. Wiara 

ustanawia i podtrzymuje zainteresowanie i honor łaski; gdyż to jest darmowa łaska i przychylność 

Boża, aby raczyć zniżyć się do zbuntowanego świata, jak to On uczynił w nowym przymierzu. 

Prezentujemy się przed Nim jako ci, którzy opierają się całkowicie na Jego łasce, nie mający 

niczego własnego na co moglibyśmy się powoływać oprócz sprawiedliwości i zasług naszego 

Odkupiciela, na mocy których pokornie błagamy, aby przebaczenie i życie zostały zapoczątkowane 

w nas przez Jego Ducha i doprowadzone do doskonałości w chwale.  

 (B.) Dlaczego wiara w Chrystusa? Dlatego, że droga naszego powrotu do zdrowia jest taka 

dziwna i cudowna. Można go otrzymać tylko przez wiarę; zmysły nie mogą tego przekazać nam, 

rozum też nie i nic nie jest zarezerwowane do przyjęcia tej chwalebnej tajemnicy, przebaczenia i 

zbawienia przez naszego Odkupiciela, z wyjątkiem tylko wiary. Gdybym miał wydedukować ten 

argument w całości, to nie przedstawiłbym wam niczego oprócz wiary, czyli wierzeniu Bożemu 

świadectwu o Jego Synu, która jedynie może nas wesprzeć w tych transakcjach z Bogiem. Pociecha 

obietnicy jest tak bogata i chwalebna, że zmysły i rozum nie mogą nas o tym pouczyć: ,,Czego oko 

nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, 

którzy go miłują” (1 Kor 2:7-10 UBG).   

 Nie chodzi tylko o niebo, ale o całe przygotowania i bogactwo zaopatrzenia, które Bóg 

przygotował dla nas w ewangelii. Nie jest to coś, co może przyjść do nas przez oko lub ucho, lub 

wstąpić do serca człowieka; wierzymy i przyjmujemy to tylko wiarą. Następnie, osoby którym jest 

to udzielane, są: tak niegodne, że z pewnością nie może wejść do serca człowieka, że Bóg będzie 

tak dobry i uczyni tak wiele dobrego dla takich ludzi. Adam, kiedy zgrzeszył, wstydził się Boga i 

uciekł od Niego. Poza tym sposób, w jaki Bóg wziął się za nasze wyzwolenie jest tak 

nadprzyrodzony: „Tak bowiem  Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby 

każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3:16 UBG). Że  Bóg stanie się 

człowiekiem, że podda się tak przeklętej śmierci za nas, jest tak wielką i chwalebną rzeczą, że może 

być przyjmowane tylko przez wiarę. Poza tym nasze główne błogosławieństwo leży w innym 

świecie: ten, kto nie ma wiary, jest ślepy i nie mogę patrzeć z daleka. Tutaj, w tym niższym 

doczesnym świecie, gdzie nasz Bóg jest niewidzialny, a nasze wielkie nadzieje mają dopiero ziścić 

się, gdzie ciało jest tak natarczywe, aby zostać zaspokojonym, gdzie jest tak wiele pokus i prób, a 

trudności są tak wielkie, jesteśmy skłonni do kwestionowania wszystkiego i nigdy nie możemy 

dłużej czekać na Boga, gdyby nie wiara i stałe zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi. Z tych 

powodów (jeśli zajrzycie do wersetów Pisma), tak bardzo nalega się na posiadanie wiary, abyśmy 

mogli zachować cześć Bożej łaski, i ponieważ ta łaska Odkupiciela jest tak tajemnicza i cudowna.  

 (4.)  Użycie tych dwóch łask odkrywa ich naturę. Czym jest wiara i pokuta? Pokuta wobec 

Boga jest odwróceniem się od grzechu do Boga. Granicą od której zaczynamy pokutę jest nasze 

rozpoczęte wyzdrowienie z grzechu, i dlatego nazwane jest pokutą z martwych uczynków (Hbr 6:1 

UBG). Granica do której wracamy to Bóg i nasze bycie oddanymi Bogu w posłuszeństwie i miłości. 

Bóg nigdy nie będzie miał naszych serc, dopóki nie będzie miał naszej miłości i radości, dopóki nie 

powrócimy do miłości Jego błogosławionego majestatu, i rozkoszowania się Jego drogami. Nazywa 

się to czasem w Piśmie nawróceniem się do Boga, w wielu innych miejscach szukaniem Boga, czy 

też oddawaniem się Bogu: 2 Kor 8:5 (UBG): ,,samych siebie najpierw oddali Panu”. To jest pokuta, 

dzięki której wchodzimy w stan ewangeliczny. Czym zaś jest wiara? Poza akceptacją ewangelii, 

która tkwi u jej podstaw, jest to poważna, wdzięczna, ze złamanym sercem akceptacja Pana Jezusa 

Chrystusa, że może być dla każdego z nas tym, czym Bóg go wyznaczył, aby był i czynił dla 

każdego z nas to, co Bóg wyznaczył mu, aby czynił dla biednych grzeszników; jest to poważne i ze 



skruszonym sercem, dokonane przez stworzenie w nieszczęsnym stanie, i wdzięczne za tak 

wspaniałe dobrodziejstwo, ufanie temu Odkupicielowi, aby mógł czynić dzieło Odkupiciela w 

naszych sercach, aby zbawić nas od zła grzechu i jego następstw. 

 I tak pokrótce przedstawiłem ogólnie tę niezbędną doktrynę, jak jasno określona jest w 

Piśmie.  

 I to jest nasze wejście w stan ewangeliczny.  

 ii. Co się tyczy naszej kontynuacji trwania w nim; bo musimy nie tylko zważać na nasze 

wejście, ale i na nasze trwanie w tym stanie, to nasz Pan Jezus Chrystus mówi nam o bramie i 

drodze: brama oznacza wejście a droga nasze  trwanie. Czytamy o zawarciu i przestrzeganiu 

przymierza z Bogiem; a także o zjednoczeniu z Chrystusem, które jest naszym pierwszym 

wejściem. Bo ta wiara jest aktem wieńczącym i jest wyrażana czasami przez małżeństwo z 

Chrystusem. Ale istnieje nie tylko związek z Chrystusem, ale także trwanie w Nim: „Trwajcie we 

mnie, a ja w was” (J 15:4 UBG). Teraz, jeśli chodzi o nasze trwanie, to chciałbym pokazać, że 

pierwsze uczynki powtarzają się wciąż na nowo, wiara i pokuta są nadal potrzebne: „W niej 

bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w w wiarę” (Rz 1:17 UBG); pokuta jest wciąż 

konieczna. Ale przedstawię tylko dwie rzeczy: po pierwsze, nowe posłuszeństwo; i po drugie, 

codzienną modlitwę. 

 (1.) Wymagane jest nowe posłuszeństwo: (1 J 1:7 UBG): „A jeśli chodzimy w światłości, tak 

jak on jest w światłości, mamy społeczność między sobą a krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, 

oczyszcza nas z wszelkiego grzechu”. Święte chodzenie jest konieczne do kontynuowania trwania 

w byciu oczyszczanym z grzechu, i dlatego miłosierdzie jest obiecane porzuceniu naszych 

grzechów: Prz 28:13 (UBG):  „Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je 

wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia”. Iz 55:7 (UBG): „Niech bezbożny opuści swoją drogę, a 

człowiek nieprawy swoje myśli i niech wróci do PANA, a on się zlituje; niech wróci do naszego 

Boga, gdyż jest on hojny w przebaczaniu”. Nasze serca nie były szczere z Bogiem  w pierwszym 

zawieraniu przymierza, jeśli cofniemy to, co zostało zrobione: „Jeśli bowiem na nowo buduję to, co 

zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą” (Gal2:18 UBG). Cóż, zatem człowiek, który szuka 

przebaczenia, szuka go z ruiną i zniszczeniem grzechu. Grzech był największym brzemieniem, 

jakie spoczywało na jego sumieniu, był krzywdą spod której szukał ulgi, ta rana bolała go w sercu, 

była chorobą, na którą chorowała jego dusza. I czy cała ta udręka była prawdziwa? A czy będzie 

człowiek wracał do rozkoszowania się swoimi ranami i brał ponownie na siebie brzemię, pod 

którego ciężarem jęczał i rozerwie ranę, która była w znaczny sposób zagojona, i chętnie powróci 

do choroby, z której prawie wyzdrowiał z tak wielkim trudem? Z pewnością to pokazuje, że nasza 

pierwsza zgoda nie była prawdziwa i szczera. A wtedy Chrystus nie będzie Orędownikiem dla tych, 

którzy trwają w swoich grzechach. „Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia”, nie możemy dość mówić o 

jego zbawieniu, jednakże: ,,Bóg zrani głowę swoich wrogów i owłosioną czaszkę tego, który trwa 

w swoich grzechach” (Ps 68:20-21 UBG). 

 (2.) Codzienna modlitwa. [To zostało powiedziane pod koniec pierwszego kazania.] (Mt 

6:12). Nasz Pan nauczył nas modlić się (ponieważ nasze postępowanie daje dużo pracy 

przebaczającemu miłosierdziu codziennie), „Daj nam dzisiaj…… I przebacz nam nasze winy”.  

Dzisiaj, zawarte w jednej z próśb, jest wspólne dla wszystkich następnych; jak błagamy o chleb 

powszedni, tak musimy codziennie błagać o przebaczenie, i o codzienną łaskę przeciw pokusom; w 

ramach prawa Starotestamentowego, Żydzi mieli składać baranka na codzienną ofiarę Bogu, 

każdego ranka i każdego wieczoru, (Li 28:4-6). Jesteśmy wszyscy zaproszeni, by spoglądać na 

Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Z pewnością mamy taką samą potrzebę, jak oni 

mieli, i więcej powodów niż oni; bo teraz wszystko jest jasne i jawnie nam objawione. Bóg 

przyszedł do Adama w powiewie dziennym; nie pozwolił mu spać w swoich grzechach: zanim 

nadeszła noc, przyszedł i zbudził jego sumienie, a potem dał obietnicę potomka niewiasty, który 

miał zranić głowę węża. W pojednaniu z Bogiem, niech słońce nie zajdzie nad gniewem Bożym, Ef 

4:26. Człowiek nie powinien spać w swoim gniewie ani z miłości do człowieka; z pewnością 

powinniśmy codziennie zawrzeć pokój z Bogiem. Jeśli człowiek, pod prawem, nabawił się jakiejś 

nieczystości, to miał wyprać ubranie przed wieczorem, aby nie leżał w nocy w swej nieczystości. 



Powinniśmy codziennie gorliwie przychodzić do Boga z tą prośbą, ,,Panie, przebacz nasze 

grzechy.” ,,Że co!”- może ktoś zapytać. „Czy muszą ci, którzy są już przyjęci do Bożej rodziny i 

przyjęci do Jego łaski i przychylności, modlić się codziennie o przebaczenie grzechów?”. Chociaż 

na podstawie naszego pierwszego wyznania wiary nasz stan się zmienił i rzeczywiście jesteśmy 

dziećmi Bożymi oraz dziedzicami życia wiecznego przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa; to jednak, 

kto jest czysty, potrzebuje obmycia swoich stóp. Narażamy się na wiele grzesznego skalania i 

zanieczyszczenia przez: chodzenie tu i tam po tym doczesnym brudnym świecie; i musimy 

codziennie być oczyszczani w naszym sumieniu przed Bogiem i błagać, abyśmy zostali uczynieni 

uczestnikami tej korzyści. 

 Iii. Trzecią rzeczą jest powrót do zdrowia po ciężkich potknięciach i upadkach. W nich 

wymagana jest szczególna i wyraźna pokuta; z tym, że pokuta i wiara muszą być okazane w 

odniesieniu do tych czterech rzeczy które są w grzechu: występku, winy, plamy (skazy) oraz kary. 

Wiemy, że prawo zakłada, że Bóg dał człowiekowi sprawiedliwą naturę, a w grzechu jest plama lub 

skaza, szpecąca obraz Boży. Nakazy prawa wymagają obowiązku, więc istnieje występek czyli 

czyn przestępczy; sankcja prawa jako zagrożona ustępuje miejsca winie, jako wykonana wzywa do 

kary; wiemy, jak to powstaje.  

 (1.) Jeśli chodzi o występek przekroczenia prawa czyli inaczej czynu karalnego to musimy 

dopilnować, aby występek nie był kontynuowany; gdyż nawroty są bardzo niebezpieczne. Kość 

często łamana w tym samym miejscu prawie nie zrasta się ponownie. Dzieciom Bożym grozi 

niebezpieczeństwo tego, zanim wyrwa zostanie dobrze załata, lub otwór rany będzie solidnie 

zabliźniony; jak to miało miejsce w przypadku Lota, który podwoił swoje kazirodztwo, lub 

Samsona który przychodził ponownie do Dalili. Ale w niegodziwych ludziach jest to stały nawyk, 

jak w przypadku tego króla Izraelskiego, który posyłał pięćdziesięciu żołnierzy za pięćdziesięcioma 

i nic go nie mogło powstrzymać. Jest wymagane od nas wyraźne porzucenie grzechu, w 

przeciwnym razie zniosłoby to całą różnicę między odnowionymi a cielesnymi ludźmi.. 

 (2.) Wina trwa aż do poważnej i gruntownej pokuty i ukorzenia się przed Bogiem i 

wyproszenia naszego przebaczenia w imieniu Chrystusa. 1 J 1:9 (UBG) powiada o wierzących: 

„Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i 

oczyścić nas z wszelkiej nieprawości”. Musi mieć miejsce poważne ukorzenie się za grzech, a 

wtedy Bóg nam przebaczy. Załóżmy, że człowiek powstrzyma się od tego czynu i nigdy więcej go 

nie popełni (jak Juda zaniechał tego uczynku po tym, jak popełnił kazirodztwo z Tamar, ale wydaje 

się, że nie pokutował, dopóki nie pokazała mu pierścienia, sznura i laski); to mimo tego musimy z 

poważnymi wyrzutami sumienia pokornie błagać o pokój ze względu na zasługi naszego Mediatora. 

Dlatego, aby usunąć winę musi być coś zrobione. 

 (3.) Pojawia się plama lub zła skłonność do ponownego popełnienia grzechu. Plama grzechu 

ogólnie jest szpeceniem obrazu Bożego, ale w określonych grzechach jest to pewne osłabianie czci 

Boga. Człowiek nie może zaryzykować popełnienia umyślnego i ciężkiego grzechu, bez 

doświadczenia zaistnienia gwałtownej przeszkody w postaci bojaźni Bożej. Głownia, która była w 

ogniu, jest bardziej podatna na ponowne zapalenie się; złe wpływy grzechu trwają dalej. Korzeń 

grzechu musi zostać umartwiony, nie wystarczy powstrzymać się lub wyznać grzech, ale musimy 

jeszcze wyciągnąć rdzeń z duchowej dolegliwości zanim wszystko zmieni się na dobre. Jak Jonasz 

żałował swojej zmiany frontu i porzucenia swojego powołania. Występek się nie powtórzył: gdyż 

Jonasz poszedł do Niniwy i spełnił swój obowiązek. Jednak rdzeń dolegliwości nie został usunięty; 

bo czytamy w Jon 4:2 (UBG), „Proszę, PANIE, czy tego nie mówiłem, gdy jeszcze byłem w swojej 

ziemi? Dlatego zaraz uciekłem do Tarszisz, gdyż wiedziałem, że ty jesteś Bogiem łaskawym i 

litościwym, nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia, który żałuje nieszczęścia”. 

Przeciwnie było z Piotrem, który popadł w ciężki grzech, odrzucając swego Pana i Mistrza 

przysięgami i przekleństwami; ale potem, (J 21:15 UBG), Chrystus poddaje go próbie: „miłujesz 

mnie bardziej niż ci?”, wskazując na resztę swoich uczniów. Piotr wcześniej przechwalał się, (Mt 

26:33 UBG): ,,Choćby się wszyscy zgorszyli z twojego powodu, ja się nigdy nie zgorszę”. A kiedy 

został pokonany, to jednak chociaż gorzko płakał z powodu swojego występku, Chrystus sprawdzał 

czy przyczyna jest usunięta: ,,Panie,” powiedział Piotr, ,,ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię miłuję”. 



Ale nie powiedział teraz: „więcej niż ci”. Korzeń dolegliwości zniknął; Piotr stał się teraz bardziej 

skromny, niż aby dokonywać porównań. 

 (4.) Istnieje także kara. Teraz musimy odrzucić wieczną karę, i błogosławić Boga za Jezusa 

Chrystusa, „który nas wyrwał od nadchodzącego gniewu” (1 Tes 1:10 UBG). Ale co do doczesnego 

zła, Bóg zachował wolność w przymierzu w swojej mądrości i ojcowskiej sprawiedliwości, aby 

wymierzać doczesne kary, jakie uzna za dobre. „Jeśli moje ustawy znieważą, a moich przykazań nie 

będą przestrzegać; Wtedy ukarzę rózgą ich przestępstwo, a ich nieprawość biczami. Ale nie odbiorę 

mu mojego miłosierdzia ani nie zawiodę w mojej wierności” (Ps 89:31-33 UBG). ,,Nadszedł 

bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego”, jeśli tak jest, to, co stanie się z grzesznikiem 

i bezbożnikiem? Sprawiedliwi są wynagradzani za swe uczynki na ziemi, częściowo, aby wzmóc 

ich pokutę, aby gdy cierpią pod wpływem owocu grzechu, mogli najlepiej osądzić jego zło. Bóg 

faktycznie mówi: „Teraz to wiedz jak złym i gorzkim jest grzeszyć przeciwko Mnie”. Bóg nie czyni 

tego, aby uzupełnić ich usprawiedliwienie, ale aby promować ich uświęcenie i aby uczynić nas 

ostrzeżeniem dla innych, aby nie postępowali w sposób nie podobający się Bogu jak my. Z tych 

powodów Pan, chociaż przebacza grzech i uwalnia od wiecznej kary, to jednak zastrzega sobie 

wolność karania nas w naszych osobach, rodzinach i relacjach. Jak więc mamy w takiej sytuacji 

postąpić?Pokornie odżegnać się od tego doczesnego sądu: „Panie, nie karć mnie w swoim gniewie i 

nie karz mnie w swojej zapalczywości” (Ps 6:1 UBG). Powinniśmy natychmiast prosić Boga, aby 

to powstrzymał lub złagodził; ale jeśli Pan uzna to za stosowne, aby to przyszło, to cierpliwie 

poddajmy się Mu i mówmy, jak pierwowzór Kościoła: ,,Zniosę gniew PANA, bo zgrzeszyłem 

przeciwko niemu” (Mich 7:9 UBG). Z tych trapiących rodzajów zła jedne należą do zewnętrznych 

rządów Bożych a drugie do wewnętrznych. Jeśli chodzi o te, które należą do zewnętrznych rządów 

Bożych, to powodują, że wielu jest chorych, słabych i takich, którzy zasnęli: ,,Lecz gdy jesteśmy 

sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem” (1 Kor 11:32 

UBG). Rózga zamoczona w poczuciu winy może uderzać boleśnie po plecach dzieci Bożych, jeśli 

będą się bawić w rozwiązłych i buntowników z Bogiem. Eli złamał kark, jego synowie zostali 

zabici w bitwie, a arka została zabrana przez pogan. Ale są też inne rzeczy należące do Bożych 

wewnętrznych rządów, takie jak wycofywanie pociechy Jego Ducha, lub żywych wpływów Jego 

łaski; bo to było zło, którego obawiał się Dawid, kiedy popadł w świadome grzechy: Ps.  51:11-12 

(UBG): ,,Nie odrzucaj mnie sprzed  twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. 

Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym”. Kiedy dzieci Boże 

popadają w grzech, to chociaż Pan nie zabiera im całkowicie swego miłosierdzia, może jednak 

osłabić wpływy swojej łaski tak dalece, że mogą już nigdy nie odzyskać podobnej miary, póki żyją.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 3. KAZANIE III. - Dz 3:26.  

 

 

,,Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg, najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w 

odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości”, (Dz 3:26 UBG).  

  

  

 TE słowa są zakończeniem drugiego wygłoszonego kazania po wylaniu Ducha, a w nich 

możemy zobaczyć trzy rzeczy:  

A. Strony których to dotyczy: najpierw…..do was. 

B. Oferowana korzyść: wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg, posłał go….,aby wam błogosławił.  

C. Błogosławieństwo wyjaśnione, czyli jakie to błogosławieństwo otrzymamy, przez Pośrednika: 

posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.  

 Pozwólcie mi trochę wyjaśnić powyższe zagadnienia, zanim przyjdę do obserwacji 

czegokolwiek w powyższym tekście kazania.  

 A. Strony których to dotyczy: najpierw…..do was. Dlaczego pierwsza oferta Chrystusa 

została przedłożona narodowi żydowskiemu? Z różnych powodów. Częściowo:--  

 a. Ponieważ byli jedynym kościołem Bożym w tamtych czasach, i ludźmi którzy byli w 

widzialnej społeczności z Bogiem. A Bóg ma tak wiele szacunku dla Kościoła, że dał im prawo 

zbadania i odrzucenia ewangelii (jako pierwszym), której fakty były. Jeszcze świeże. I wszelki 

zainicjowany porządek łaski będzie  najpierw oferowany im: „Oznajmia swe słowo Jakubowi, swe 

prawa i sądy Izraelowi. Nie uczynił tak żadnemu narodowi”, (Ps 147:19-20 UBG). 

 b. Dlatego, że byli dziećmi przymierza: „Wy jesteście dziećmi przymierza”, a zatem 

‚najpierw….do was”; Bóg zawarł przymierze z ich ojcami Abrahamem, Izaakiem i Jakubem; i Bóg 

podąża za ludem przymierza z większą ilością ofert łaski niż raczy dawać innym, i znosi grzech za 

grzechem, aż nie będzie mógł dłużej tego ścierpieć. A kiedy gałęzie rasy przymierza stają się 

zdziczałe, to wtedy zostają odcięte (Rz 11:20 UBG). 

 c. Chrystus przyszedł z nich według ciała i był z ich nasienia, Rz 9:5; aby nauczyć nas, żeby 

najpierw szukać zbawienia naszych pobratymców, rodaków, i bliskich krewnych: ci, którzy są bliżsi 

nam, znajdują się w zasięgu naszej pracy i służby. Dlatego najpierw do was. 

 d. Aby mógł wywyższyć swoją łaskę i wierność, nie tylko w sprawie ewangelii, ale nawet w 

pierwszym oferowaniu jej. Bóg wywyższa w tym swoją wierność, ponieważ jest powiedziane: 

„Jezus Chrystus był sługą obrzezania, ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić obietnice dane 

ojcom” (Rz 15:8 UBG). Bóg obiecał ich ojcom, że wzbudzi Zbawiciela, więc musi on być najpierw 

odkryty u nich; i tak Bóg wywyższa swoją łaskę, ponieważ Chrystus był tam głoszony, gdzie został 

ukrzyżowany. Mieli pierwszy podarunek tej dobrej nowiny, a gniew nie spadł na nich na dobre, 

dopóki nie wzgardzili ewangelią, i nie zabili Pana chwały, (1 Tes. 2:14-16). 

 e. To było również konieczne dla potwierdzenia ewangelii: najpierw do was, Chrystus nie 

wkradł się ani nie przyszedł na świat sekretnie i prywatnie, ale chciał ustanowić swoje prawo tam, 

gdzie prawdopodobnie będzie najbardziej  kwestionowane. Żydom najbardziej zależało na 

dociekaniu prawdy faktów, od których zależała wiarygodność ewangelii. Jeśliby On najpierw 

poszedł do pogan, to Żydzi mogliby uzasadnić ich potępienie Chrystusa jako złoczyńcy oraz 

zarzucić, że jego posłańcy i apostołowie nie ważyli się rozgłaszać relacji o Jego cudach, życiu i 

śmierci w ich granicach. Dlatego Chrystus chciał, aby ewangelia była głoszona tam, gdzie, jeśliby 

był w niej jakiś fałsz, łatwo można by ją było obalić; i ponieważ główne prawdy doktryny 

żydowskiej zostały przyjęte do chrześcijaństwa i były potwierdzone przez proroctwa Starego 

Testamentu; Żydzi byli jedynymi kompetentnymi sędziami, których ocenie te rzeczy powinny były 

być najpierw poddane. Dlatego apostoł powiedział: ,,Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg, 



najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił”.  

 f. Aby ruina tego narodu mogła być odpowiednim dokumentem i dowodem na surowość 

Boga wobec ludzi którzy gardzą ewangelią, (Dz 13:45-47). W powyższym fragmencie Pisma 

powiedziane jest, że Żydzi byli pierwszymi ludźmi, którym została ona zaoferowana, a mimo to 

wzgardzili nią, dlatego gniew spłynął na nich aż do końca. Z tego względu to usankcjonowało i 

potwierdziło tę doktrynę, gdziekolwiek jest zwiastowana i oferowana.   

 g. Aby pierwsi kaznodzieje mogli być wzorem posłuszeństwa, aby głosić gdzie Bóg 

chciałby, aby głosili, i aby głosili na przekór przeciwnościom i opozycji. Chrystus wyznacza ich 

rewir. Żydzi byli najbardziej zajadłymi wrogami ewangelii, ponieważ ich przywódcy skazali 

Chrystusa na śmierć: ,,Idźcie, głoście ewangelię wszystkim narodom, ale zacznijcie od Jerozolimy, 

choć spotykacie się tam z dużą ilością złośliwości i sprzeciwu.” To właśnie z tych powodów: „Bóg, 

najpierw posłał go do was” itd.  

 B. Drugą rzeczą do wyjaśnienia jest oferowana korzyść: w której przedstawiona jest wielka 

miłość Boża wobec ludzi, do których przychodzi ewangelia. 

 a. W desygnowaniu tak chwalebnej osoby jak Pan Jezus Chrystus: Wzbudziwszy swego 

Syna, Jezusa. 

 b. W tym, że zawiadomił ich, a w szczególności skierował i posłał Go do nich:  posłał go do 

was. 

 c. Dlaczego przyszedł do nich w swoim słowie: aby wam błogosławił. 

 a.  W desygnowaniu osoby, która będzie czynić im dobro, ,,Wzbudziwszy swego Syna, 

Jezusa, Bóg,” etc. Może się wydawać, że chodzi o jego powstanie z martwych; ale myślę, że 

,,wzbudziwszy” raczej oznacza tu wywyższywszy, powoławszy, usankcjonowawszy czy też 

wyznaczywszy do jakiegoś szlachetnego dzieła; i służy do ustanawiania i konsekracji, jak w tym 

samym rozdziale, w wersecie: 22 (UBG): ,,Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród 

waszych braci”; czy też jak w Dz 13:23 (UBG): „Z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, Bóg 

wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa”, to znaczy nadał mu władzę, dając mu zlecenie zbawiania 

grzeszników, wzbudziwszy go, czy też desygnowawszy go do tego dzieła. A wtedy-   

 b.  Podane jest szczególne kierownictwo Jego opatrzności: ,,Wzbudziwszy swego Syna, 

Jezusa, Bóg, najpierw posłał go do was.” Czasami mówi się, że słowo jest posłane do nas: Dz 13:26 

(UBG): „do was zostało posłane słowo o tym zbawieniu”. Apostoł nie mówi w powyższym 

fragmencie Pisma, ,,My przynieśliśmy wam to zbawienie,” ale „do was zostało posłane”, Bóg ma 

wielką i przemożną dłoń, która kieruje marszrutą głoszenia ewangelii. A czasami Pismo mówi, że 

Chrystus jest posłany, jak tutaj w moim tekście kazania. ponieważ gdzie ewangelia jest głoszona 

ludziom, tam Chrystus jest do nich posyłany jako znak z nieba; jeśli zostanie zaniedbany, to 

gardzimy bogactwem i szczodrością Boga oraz najlepszym i najwspanialszym darem! jaki 

kiedykolwiek może być udzielony synom ludzkim. Dlatego Pismo mówi: ,,Wzbudziwszy swego 

Syna, Jezusa, Bóg, najpierw posłał go do was.” Tam, dokąd idzie ewangelia’ tam jest posłany 

Chrystus, tam zwraca się i On, aby mógł mieć pracę do wykonania.  

 c. Oto cel i zamysł Jego przyjścia; nie aby zemścić się za zniewagi i obrazę, które Mu 

wyrządzili, ale przychodzi by błogosławić. Aby wyjaśnić omawiany werset kazania musimy zajrzeć 

do poprzedzającego wersetu, który mówi o przymierzu zawartym z Abrahamem: „W twoim 

potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi” (Dz 3:25 UBG). Pan Jezus został do nich 

posłany, aby zapewnić im to błogosławieństwo. Błogosławieństwo jest każdym dobrem, które 

przypada i wynika dla nas z tego przymierze łaski, ale głównie te szczególne błogosławieństwa, 

które mamy dzięki Chrystusowi, pojednanie z Bogiem i życie wieczne, czyli to, co On chciał nabyć 

dla nas i udzielił nam przez swoje pełne łaski przymierze. I to jest zamierzone błogosławieństwo — 

wszystkie narody mają być błogosławione w potomstwie Abrahama; dlatego Bóg wzbudził 

Chrystusa z potomstwa tego człowieka, i posłał go, aby im błogosławił. 

 C. Oto błogosławieństwo zinterpretowane i wyjaśnione, a jest nim nawrócenie się z 

grzechu: ,‚w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości”’. Żydzi oczekiwali 

napuszonego Mesjasza, który uczyni ich narodem bogatym i potężnym. Ale Chrystus przyszedł z 

innym zadaniem, aby nawrócić dusze do Boga. Tylko zauważmy, kiedy apostoł to mówi, to nie 



mówi tego o zamiarze Bożym, ale o ofercie Jego łaski; w przeciwnym razie każdy poszczególny 

Żyd musiałby zostać nawrócony, albo Bóg chybiłby swego celu. Chociaż Bóg posłał Chrystusa, aby 

błogosławił, to jednak niektórzy mogą odrzucić tę ofertę; innych Bóg chroni przed tym przez 

szczególną skuteczność swojej łaski, bo inaczej wszyscy by wzgardzili ewangelią. Ci, którzy gardzą 

nią, są słusznie pomijani; a ci, którzy ją przyjmują, zawdzięczają to Jego łasce, a nie sobie samym. 

Sekretnym celem jego łaski było przyprowadzenie wielu i to spowodowało przyprowadzenie trzech 

tysięcy ludzi do zbawienia. Inni odmówili przyjęcia tego błogosławieństwa ofiarowanego przez 

Pośrednika, ale tacy  słusznie zginą z powodu swojej niewiary. 

 Prawdą, chociaż jest ich wiele, przy której będę obstawał jest to:  Doktryna: Że głównym 

błogosławieństwem, jakie mamy od Chrystusa, jest nasze odwrócenie się od naszej nieprawości.  

 a. Tutaj zbadam, co to znaczy odwrócić się od grzechu.  

 b. Wykażę wam, że z pewnością jest to bardzo błogosławiona rzecz.  

 c. Że jest to wielkie błogosławieństwo Pośrednika, które mamy przez       

Chrystusa w ewangelii. 

 d. W jaki sposób Chrystus odwraca nas od naszych nieprawości. 

 e.  Zastosowanie. 

 a. Co to znaczy być odwróconym od grzechu. Weźmy pod uwagę    następujące 

rozważania:--   

 i. Człowiek upadły, leżał pod mocą i winą grzechu: był martwy w  upadkach i grzechach i 

podlegał gniewowi Bożemu, (Ef 2:1-3 UBG). Tak więc człowiek był zarówno bezbożny, jak i 

winny. 

 ii. Chrystus przyszedł, aby uwolnić nas od obu tych rzeczy. Winy: Ef 1:7 (UBG): „W którym 

mamy odkupienie przez jego krew, przebaczenie grzechów”; i mocy grzechu: Tyt 3:5 (UBG): 

,,….zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego”. Bycie uwolnionym od 

winy, wybawionym od  piekła i nadchodzącego gniewu, to błogosławieństwo, za którego nigdy nie 

możemy być wystarczająco wdzięczni; ale bycie uwolnionym od grzechu, jest większym 

miłosierdziem, dlatego „Bóg, najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się 

każdego z was od swoich nieprawości”. 

 iii. Bycie odwróconym od grzechu oznacza całe nasze nawrócenie. Chociaż tylko jedna 

część jest wymieniona w nawróceniu, a mianowicie określenie, od czego, to jednak określenie, do 

kogo jest dorozumiane; że jesteśmy nawróceni do Boga, jak również odwróceni od grzechu; do 

Boga, jako naszego szczęścia i naszego najwyższego Pana, abyśmy mogli Go kochać i być 

szczęśliwi, w byciu umiłowanymi przez Niego, (Dz 26:18 UBG). 

 iv. Odpuszczenie grzechów jest zawarte w naszym nawróceniu do Boga. To znaczy, że Bóg 

może odwrócić nas od naszej niewiary i zatwardziałości, abyśmy byli zdolni do otrzymania Jego 

przebaczenia i miłosierdzia; bo tak jest wyjaśnione w Dz 3:19 (UBG): „...pokutujcie i nawróćcie 

się, aby wasze grzechy były zgładzone” itd. Bez zdrowej pokuty błogosławieństwo Pośrednika nie 

będzie dostępne; a kiedy Chrystus przyszedł, aby nas zbawić od przyszłego gniewu, Jego sposobem 

było odwrócenie nas od grzechu. Tych dwojga rzeczy nie wolno oddzielać: „Tego Bóg wywyższył 

swoją prawicą, aby był władcą i zbawicielem, aby ludowi Izraela dać pokutę i przebaczenie 

grzechów”, (Dz 5:31 UBG). Widzimy więc, co rozumie się przez błogosławieństwo, które oferuje 

Pośrednik, - odwrócenie się od naszych grzechów. 

 b. Błogosławioną rzeczą jest bycie uczestnikiem tej korzyści. Błogosławieństwo oznacza 

dwie rzeczy: negatywnie, usuwanie zła; i pozytywnie zadowolenie z korzystania lub cieszenie się 

jakimś wielkim dobrem. Kiedy odwracamy się od naszych grzechów, ma miejsce i jedno i drugie.  

 i. Uwolnienie lub usunięcie wielkiego zła, jakim jest grzech. 

 (1.) Wielka przyczyna obrazy między Bogiem a nami zostaje usunięta z drogi: (Iz 59:2 

UBG), „Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy 

sprawiły, że ukrył twarz przed wami”. Grzech oddziela nas od Boga, tak że nie możemy mieć 

upodobania w Bogu ani Bóg w nas. Nie możemy rozkoszować się Bogiem, bo nasze serca są 

wyobcowane od Niego. Staliśmy się „wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach” (Kol 1:21 

UBG). Tam, gdzie panuje grzech, człowiek jest wrogiem Boga; częściowo przez cielesne 



uprzedzenie; gdyż istnieje wtedy coś, co zajmuje jego serce i odwraca je od Boga: 1 J 2:15 (UBG): 

„Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca”. Jego serce jest zajęte inną miłością. A 

częściowo z powodu swobody cielesnej: nie możemy się cieszyć naszymi pożądliwościami tą 

wolnością i bezpieczeństwem, z powodu hamulców Bożego prawa, które ograniczyłoby nas i 

odcięło by nam nasze pragnienia; a częściowo z powodu niewolniczego strachu. Nienawidzimy 

tych, których się boimy. Potępiający Bóg nigdy nie może być kochany przez winną istotę. Patrzymy 

na Niego jako na tego, który chce wezwać nas do zdania obrachunku za nasze grzechy. Teraz 

wszystkie te powody zbiegają się, aby pokazać nam, że dopóki grzech nie zostanie usunięty, nie 

możemy kochać ani rozkoszować się Bogiem; ani też Bóg nie może nas kochać i rozkoszować się 

nami. Bóg nie będzie miał z nami społeczności kiedy trwamy w naszych grzechach. Chrystus, kiedy 

przyszedł, aby nas przyprowadzić do Boga, to nie przyszedł po to, aby zmienić Boga, aby uczynić 

Go mniej świętym, ale aby uczynić nas świętymi i miłymi w jego oczach. Racjonalna natura nie 

może strawić tej zarozumiałości, aby święty Bóg brał grzeszników na swoje łono bez żadnej 

zmiany. Czy przystoi Zarządcy świata, aby był obojętnym dla dobrych i złych; żeby święty Bóg był 

przyjacielem grzeszników? Nowa natura w nas pokazuje coś przeciwnego; bo to powoduje 

obrzydliwość i odrazę zarówno wobec nieczystości, jak i nieczystego; tak jak sprawiedliwa dusza 

Lota była dręczona postępkami Sodomitów. W innym miejscu Pismo powiada nam, Prz 29:27 

(UBG): ,,Bezbożny budzi odrazę w sprawiedliwych, a kto postępuje uczciwie, budzi odrazę w 

niegodziwych”. Jeśli człowiek jest uświęcony, choćby po części, to nie może się rozkoszować  

bezbożnymi, aby swobodnie z nimi poprzestawać. Posiada nienawiść, ale nie wrogości, tak, aby 

dążyć do ich zniszczenia, ani też nienawiści przeciwnej do dobrej woli – bo to jest sprzeczne z 

naturą łaski, która składa się z miłości – ale z nienawiści obrzydliwości, która jest sprzeczna z 

umiłowaniem samozadowolenia; dlatego nie może rozkoszować się nim. Teraz więc bez wyraźnego 

wyrzutu dla Świętego Boga, nie możemy wyobrażać sobie, by mógł dopuszczać grzeszników do 

intymnej społeczności z sobą: „Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość”, (Ps. 5:5 UBG). 

Bóg powiedział do proroka Jer 15:19 (UBG): „Niech oni zawrócą do ciebie, ale ty nie zawracaj do 

nich”, Bóg nie powróci do nas, gdy jesteśmy w naszych grzechach, ale my musimy odejść od 

naszych grzechów do Niego. 

 (2.) Jesteśmy uwolnieni od wielkiej skazy naszej natury. Grzech zeszpecił obraz Boga w 

nas: Rz  3:23 (UBG): „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga”. Straciliśmy nie 

tylko łaskę Bożą, ale i obraz Boga; wielka wspaniałość naszej natury została przyćmiona i 

zniszczona. Teraz plaster nie byłby tak szeroki jak wrzód, ani nasze zadośćuczynienie przez 

Chrystusa odpowiednie do naszej straty przez Adama, jeśli nasza natura nie zostałaby uzdrowiona, 

a obraz Boga przywrócony w nas. Gdyby Adam zostawił nas tylko winnymi, to samo przebaczenie 

grzechu wystarczyłoby; ale Adam przekazał nam złą naturę i dlatego musimy zostać odwróceni od 

naszych grzechów, a także otrzymać przebaczenie, inaczej Chrystus nie przywróciłby wszystkiego, 

co Adam zabrał, (Ps 69:4). Czy jest dobrym lekarzem ten, kto usuwa ból a pozostawia nieuleczoną 

ciężką chorobę? Jednakże Chrystus wyjednał nam łaskę Bożą i odnowił obraz Boga w nas, a zatem 

z pewnością postawił nas ponownie na drodze błogosławieństwa. Świętość była naszą pierwotną 

doskonałością i układnością. 

 (3.) Jesteśmy uwolnieni od tego, co jest wielkim brzemieniem stworzenia, jak również jego 

skazą. W jakiejkolwiek postaci by to było dla zwykłego grzesznika, to nie ma znaczenia; gdyż nie 

ma on prawidłowych myśli o rzeczach i jest zamroczony swym cielesnym wyborem; bo grzech jest 

złem, niezależnie od tego, czy jest odczuwalny, czy nie. Ale przebudzony grzesznik odczuwa nie 

tylko winę za grzech, ale jest to jego największe brzemię że posiada naturę skłaniającą go do 

zasmucania i znieważania Boga. Faraon mógł powiedzieć, aby Bóg zabrał plagę (Wyj 10:17). Ale 

pokutujący ze złamanym sercem grzesznik woła: „Usuń wszelką nieprawość”. Pragnie zmiany 

swego stanu przez odrodzenie duchowe. Dlatego obietnice ewangelii, w odniesieniu do duszy 

pokutującej w takiej udręce, odpowiadają temu przypadkowi: (1 J 1:9 UBG), „Jeśli wyznajemy 

nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy, i oczyścić nas z 

wszelkiej nieprawości”. Jeśli wiemy, czym jest grzech, i pokutując opłakujemy nasz stan przed 

Bogiem, to będziemy kłopotani nie tylko jego mocą i skalaniem, ale i również winą: (Mich 6:18-19 



UBG): „Któż jest Bogiem jak ty, który przebacza nieprawość i daruje występek resztki swego 

dziedzictwa?…. Odwróci się i zlituje się nad nami; pokona nasze nieprawości”. Serce prawdziwie 

dotknięte pragnie nie tylko przebaczenia i ulgi, ale i mocy przeciwko grzechowi. Człowiek, który 

ma złamaną nogę pragnie nie tylko uśmierzenia bólu, ale i prawidłowego złożenia kości nogi na 

nowo. Trędowaty skazany złoczyńca pragnie nie tylko uwolnienia od wyroku skazującego, ale i być 

uzdrowionym, w przeciwnym wypadku jego przebaczenie nie zda mu się na nic. Tak więc z 

pewnością wielkim błogosławieństwem jest bycie odwróconym od swoich grzechów, bycie 

uwolnionym od tego, co dusza pokutująca odczuwa jako wielki ciężar; i Pośrednik daje nam 

wymowny dowód swojej miłości w tym. 

 (4.) Będąc odwróconymi od naszych grzechów, zostajemy uwolnieni od wielkiej zmory 

naszej osoby i całego naszego szczęścia. Grzech jest przeklętym lokatorem, pali kwaterę w której 

jest przyjmowany i znajduje schronienie, chyba że szybko zostanie wyrzucony za drzwi; wplątuje 

nas w przekleństwo prawa: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (Rz 6:23 UBG); dlatego 

Chrystus, aby uwolnić nas od nieszczęścia, najpierw uwalnia nas od grzechu. Jeśli przebaczenie 

grzechu jest błogosławieństwem, to z pewnością bycie odwróconym od grzechu jest 

błogosławieństwem również (bo jednego nie można mieć bez drugiego); dopóki nie będziemy 

odwróceni od grzechu nie możemy uzyskać przebaczenia, ani usprawiedliwieni dopóki nie 

zostaniemy uświęceni: Ps 32:1-2 ,,Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech 

zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie 

ma podstępu". Kiedy Bóg daje nam święte, szczere serce i odwraca nas od naszych grzechów, 

wtedy mamy błogosławieństwo przebaczenia: ,,Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, 

którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha”, (Rz 8:1 

UBG). Zostajemy uwolnieni od potępiającej mocy Prawa, kiedy jesteśmy uwolnieni od grzechu i 

wszelkiego tego nieszczęścia i gniewu, które przynależą do każdej duszy, która czyni zło.  

 Z tych wszystkich rozważań wynika, jak wielkim błogosławieństwem jest odwrócenie nas 

od grzechu w pojęciu prywatywnym, to znaczy usunięciu tak wielkiego zła.  

 ii. Weźmy błogosławieństwo w pozytywnym pojęciu, to znaczy radowanie się wielkim 

dobrem; a okaże się, że bycie odwróconym od naszych grzechów jest błogosławioną rzeczą. 

 (1.) Ponieważ jest to kwestią naszego spokoju, pociechy i pokoju tutaj, a rękojmią i 

początkiem naszej wiecznej szczęśliwości w przyszłości. Dusza nigdy nie może być utwierdzona w 

świętym pokoju, dopóki nie zostanie odwrócona od swoich grzechów; nigdy nie możemy znaleźć 

odpoczynku, dopóki nie wyrwiemy się z jarzma szatana i nie dostaniemy się do błogosławionej 

wolności Chrystusa: „Dziełem sprawiedliwości będzie pokój” (Iz 32:17 UBG). W niej jesteśmy 

uwolnieni od tych niespokojnych i dokuczliwych myśli, które nawiedzają innych. Dusza 

niegodziwego człowieka jest w buncie, w którym jedno uczucie walczy przeciw drugiemu, a 

wszystkie przeciw sumieniu, a sumienie przeciw wszystkim; jednakże tam, gdzie serce jest 

ukształtowane, aby być posłusznym woli Bożej, tam jest pokój. Pokój to spokój porządku, kiedy 

wszystko pozostaje na swoim miejscu, jak w dokładnie, uporządkowanym życiu, które prowadzą 

wierzący: Gal 6:16 (UBG): „A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, 

niech przyjdzie pokój i miłosierdzie, i na Izraela Bożego”. Istnieje pokój, bo ma miejsce harmonijna 

Zgoda między Bogiem a nimi, i między nimi a samymi sobą: Ps. 119:165 (KJV): „Wielki pokój 

mają  ci, którzy miłują twoje prawo,” nie tylko pokój, ale wielki pokój, który przewyższa wszelki 

rozum. Podczas gdy trwamy w naszych grzechach, to zawsze istnieje strach przed wojną, która ma 

miejsce między Bogiem a nami, i przed tą która toczy się w nas samych, w ramach której sumienie 

odrzuca nasze postępowanie, a nasze postępowanie brzydzi się zachowaniem sumienia, tak że nie 

ma pokoju dla niegodziwych. Ale kiedy Pan Jezus wziął nas w swoje ręce i zaczął nas uzdrawiać, 

kształtować nas prawidłowo, i okazał nam swoją cudowną łaskę w odwróceniu nas od naszych 

grzechów, to stają się one rzeczami dostarczonymi, aby zapewnić spokój i pokój. 

 (2.) Jest to rękojmią naszej wiecznej szczęśliwości w przyszłości; bo niebo jest 

doskonałością świętości, albo pełnym urzeczywistnieniem się Boga w chwale. Teraz, kiedy 

Pośrednik zaczyna usuwać grzech, to błogosławi nas; bo wtedy zaczyna się życie, które zostanie 

doprowadzone do doskonałości w niebie. Dopóki nie zacznie się tutaj, to nigdy nie zostanie 



doprowadzone tam do doskonałości, bo jest napisane: ,,Dążcie do.….świętości, bez której nikt nie 

ujrzy Pana”, (Hbr 12:14 UBG). Ale jeśli zostanie rozpoczęte tutaj, to z pewnością zostanie tam 

doprowadzone do doskonałości gdyż napisano: „Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni 

zobaczą Boga” (Mt 5:8 UBG). Wizja i urzeczywistnianie się Boga rozpoczęły się tutaj, a Duch 

świętości jest zadatkiem naszego dziedzictwa, (Ef 1:13-14). Och, jakież to błogosławieństwo mieć 

wszczepione nowe serce w nas przez Chrystusa i żyć nowym życiem! To bestia w nas jest tym, co 

rozkoszuje się chwilowymi, nikczemnymi i brudnymi przyjemnościami grzechu. Ale kiedy 

Chrystus odwrócił nas od naszych grzechów, to jesteśmy naprawdę błogosławieni, jesteśmy na 

drodze do błogosławieństwa, i będziemy błogosławieni na wieki; Chrystus daje nam też pokój jako 

rękojmię szczęścia i wiecznej chwały. 

 iii. Udowodnię teraz, że jest to błogosławieństwo Pośrednika.  

 (1.) Pozwólcie, że powiem wam, że te błogosławieństwa, które są najbardziej właściwe dla 

Pośrednika to duchowe błogosławieństwa. Straciliśmy wszystko przez grzech, a zwłaszcza łaskę 

Ducha, dzięki której możemy stać się zdolnymi do służenia Bogu. Inne łaski płyną kanałem 

powszechnej opatrzności, natomiast duchowe błogosławieństwa są rozróżniającymi łaskami i 

przychylnościami, które są nam dane przez Pośrednika, (Ef 1:3 UBG): „Błogosławiony niech 

będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym 

błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie”. Chrystus nie przyszedł, aby rozdawać 

zaszczyty, wybitność i doczesne bogactwa swoim wyznawcom, ale aby odwrócić każdego z nas od 

naszych grzechów, i aby przyprowadzić nas do Boga, abyśmy Go kochali i byli przez Niego 

umiłowani. Przyszedł jako duchowy Zbawiciel, aby dać nam łaskę, a nie doczesne szczęście. 

Większość ludzi ma cielesne, żydowskie wyobrażenie o Chrystusie, chcieliby otrzymać doczesne 

bezpieczeństwo i szczęście, oraz wybawienie od utrapienia, raczej niż uwolnienie od grzechu. 

Bycie wybawionym ze wszelkiego złego uczynku to coś więcej niż wybawienie z paszczy lwa i 

najbardziej odpowiada Pośrednikowi, (2 Tm 4:18 UBG). Uświęcone użycie kłopotów jest czymś 

więcej niż zwolnieniem z nich; człowiek cielesny  co prawda może być zwolniony z nich, ale nie 

będzie korzystał z uświęconego ich użycia. Ubóstwo, kalectwo i ślepota, nie są tak złe jak 

ignorancja, nieokiełznane pożądliwości i brak łaski. Zło moralne jest gorsze niż naturalne. Daniel 

został wrzucony do jaskini lwa; można by pomyśleć, że było to nieszczęście; ale większym 

nieszczęściem było to, kiedy Nabuchodonozor został wyrzucony między dzikie zwierzęta i wydany 

na łup własnego zwierzęcego serca. Zwolnienie z kłopotów może być dla nas raniące, ale 

wyzwolenie od grzechu nigdy nie jest dla nas takie. 

 Wśród duchowych błogosławieństw, jakie mamy od Pośrednika, nawrócenie z grzechu do 

Boga jest największym, jaki mamy po tej stronie nieba. Że to było główną częścią przedsięwzięcia 

Chrystusa, udowodnię na podstawie Pisma Świętego i rozumu. Jeśli chodzi o Pismo Święte to jego 

tekst jest jasny w odniesieniu do tej sprawy; bo tak apostoł Paweł interpretuje błogosławieństwo 

przymierza: „W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi” (Dz 3:25 UBG), 

mianowicie: ‚Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił” (Dz 3:26 UBG). W czym? 

,,….w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości”. „,,….któremu nadasz imię Jezus. On 

bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1:21 UBG); i nie tylko z winy, ale i z mocy 

grzechu; nie tylko od zła po grzechu, ale od samego zła grzechu.  Nazwa pochodzi od tego, co 

najważniejsze. Tak więc kiedy był obiecany Żydom to napisano: „Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i 

odwróci bezbożność od Jakuba” (Dz 11:26 UBG). To jest Jego główne dzieło: (1 J 3:5 UBG), 

Chrystus przyszedł, aby „zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu”. Apostoł Jan ma tu na 

myśli nie tylko moc potępiającą, ale także moc grzechu w sercu; bo podaje argumenty za 

świętością, dlaczego wierzący nie powinni popadać w grzech, który jest „przekroczeniem prawa” (1 

J 3:4 UBG). Jeden pochodzi z dzieła, którego podjął się wykonać Chrystus, gdyż przyszedł aby 

‘zgładzić nasze grzechy”, a drugi z przykładu Chrystusa, „a w nim nie ma grzechu”. Apostoł 

wyraźnie ma na myśli w tych fragmentach Pisma moc grzechu.  

 (2.) Teraz, podam kilka powodów, dla których jest to główna korzyść, którą  Chrystus miał 

najbardziej na uwadze, i na którą powinniśmy także najbardziej zważać. 

 (A.) Przedsięwzięcie Chrystusa było przede wszystkim dla chwały Bożej: ,,Ile jest bowiem 



obietnic Boga, w nim są ,,tak” i w nim są ,,Amen”, ku chwale  Boga” (2 Kor 1:20 UBG); i nie 

powinno być pytaniem, które powinno mieć pierwszeństwo, chwała Boża czy nasze dobro. 

Chrystus przyszedł, aby promować chwałę Bożą, i to musi mieć pierwszeństwo przed naszą 

korzyścią. I tak zniesienie winy grzechu bardziej bezpośrednio dotyczy naszego interesu i dobra; ale 

już zniesienie mocy grzechu, czyli odwrócenie od i oczyszczenie z niego serca, bardziej 

bezpośrednio dotyczy chwały Bożej i naszego poddania się Bogu. Dlatego Chrystus miał nie tylko 

uśmierzyć gniew Boży, ale Jego głównym dziełem, które dotyczyło najbardziej chwały Bożej, było 

uzdrowienie naszej złej natury i zapobiegnięcie działaniu grzechu na nadchodzący czas.  

 (B.) Bycie odwróconym od grzechu oznacza uwolnienie od największego zła; gdyż 

przebaczenie daje nam zwolnienie od kary, która jest złem naturalnym, ale nawrócenie daje nam 

wolność od naszych wyniosłych serc, które są moralnym złem; a z pewnością występek jest gorszy 

od bólu, a grzech od nieszczęścia. Poza tym, grzech jest przyczyną wszelkiego zła, tak że usunięcie 

przyczyny jest czymś więcej niż ustaniem skutku.  

 (C.) Ma to bliższy związek z życiem w chwale. Przebaczenie tylko usuwa przeszkodę, ale 

uświęcenie i uzdrowienie naszej natury jest początkiem życia chwały i wstępem do niego. 

Przebaczenie usuwa naszą winę, która przeszkadza w naszym szczęściu; dlatego teologowie mówią, 

że usprawiedliwienie jest łaską usuwającą przeszkody; ale uświęcenie serca jest wprowadzeniem do 

naszego chwalebnego stanu, a im bardziej uświęcony, tym bardziej odpowiedni, aby być jej 

uczestnikiem, (Kol 1:12). Tak więc to, co pozytywnie czyni nas zdolnymi do chwały i szczęścia jest 

większym przywilejem niż to, co tylko usuwa przeszkodę. 

 (D.) Jest to największa korzyść, która czyni nas milszymi w oczach Boga i jest przedmiotem 

Jego rozkoszy. Bóg rozkoszuje się nami jako uświęconymi raczej niż tymi, którzy otrzymali 

przebaczenie. Zaprawdę kochamy Go za przebaczenie i umorzenie tak wielkiego długu. Ladacznica 

bardzo umiłowała, bo wiele jej wybaczono (Łk 7:47 UBG), ale Bóg ma upodobanie w świętości, w 

odbiciu i odciśnięciu swego obrazu w nas: Prz 11:20 (UBG): „….podobają mu się ci, których droga 

jest prawa”. Kiedy Duch odnawia nas zgodnie z obrazem i naturą Boga, to czyni nas miłymi w Jego 

oczach i obiektem Bożego zadowolenia; dlatego z pewnością jest to nasz wielki przywilej i 

błogosławieństwo, które mamy przez Pośrednika tutaj na tym  doczesnym świecie. Przejdę teraz do 

czwartej rzeczy. 

  d. W jaki sposób Chrystus odwraca nas od naszych nieprawości? 

i. On nabył dla nas tę łaskę; oraz-- 

ii. Działa nią w nas. 

 i. On nabył dla nas tę łaskę, abyśmy mogli się nawrócić (1 P 2:24 UBG): „On nasze grzechy 

na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości”. To był 

Jego cel, nie tylko, aby złożyć na nas obowiązek, ale i aby nabyć łaskę, dzięki której moglibyśmy 

być uzdolnieni, aby to zrobić. Ta ofiara była prawdziwie przebłagalną ofiarą, dzięki której Bóg był 

zaspokojony a utracone błogosławieństwa przywrócone. Utrata obrazu Boga była duża część naszej 

kary i jest to częścią naszego wyzwolenia, że Chrystus nabył tę łaskę i przebaczenie. Wydał samego 

siebie za nas, aby nas oczyścić, uświęcić i uczynić czystym i świętym ludem dla Boga, (Ef 5:25-

26). 

 ii. Jak nabył ją dla nas, tak wypracowuje ją w nas, częściowo przez moc Jego wewnętrznej 

łaski, a częściowo przez błogosławieństwo i uświęcanie zewnętrznych środków i pomocy 

prowadzących do takiego zamysłu i celu. 

 (1.)  Po pierwsze, powiadam, mocą Jego wewnętrznej łaski przemieniając nasze serca i 

umysły: Tyt  3:5-6 UBG: ,,….zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; 

Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela”, i działa w nas jako 

Duch Chrystusowy i jak jesteśmy członkami Chrystusa. To Duch oświeca umysł, dzięki czemu  

zaczynamy dostrzegać zło, które tkwi w grzechu, oraz konieczność pozbycia się go: „,,gdy 

poznałem samego siebie, uderzyłem się w biodro” (Jer 31:19 UBG), a także potrzebę pokonania 

upartego serce człowieka i zwrócenia go ku Bogu, oraz utrwalenia skłonności duszy, przeciwko 

grzechowi. Krótko mówiąc, przez swoją zapobiegającą łaskę nawraca nas, przez swoją pobudzającą 

łaskę uświęca nas, a przez swoją łaskę asystującą sprawia, że jesteśmy wytrwali, odwracając nas 



coraz bardziej i bardziej od grzechu do świętości. 

 (2.) Po drugie, uświęca i błogosławi zewnętrzne pomoce i środki. Podam przykład dwóch – 

rozporządzenia Chrystusa i opatrzności. 

 (A.) Rozporządzenia, takie jak słuchanie słowa Bożego i sakramenty: (J  17:19 UBG), „A ja 

za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”, czyli w głoszeniu słowa. 

„….Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie, Aby go uświęcić, oczyściwszy 

obmyciem wodą przez słowo” (Ef 5:25-26 UBG). Zwróćmy uwagę na te i inne miejsca Pisma 

Świętego, a zobaczymy, że zasługi Chrystusa sięgają Jego zarządzeń, aby przez nie łaska była 

przekazana a grzech mógł być w nas umartwiany i ujarzmiany. Słowo wzywa nas do zapalenia 

naszych postanowień przeciwko grzechowi i wzmocnienia ich, aby uniknąć okazji do odcięcia 

zaopatrzenia ciała, aby uczynić naszym codziennym zadaniem prowadzenie wojny przeciwko 

niemu i zmaganie się z nim; a nikt z czystym sumieniem nie czeka bezczynnie na słowo, ale coś 

przez każde uczestnictwo jest udzielane dla osłabienia grzechu i ich przeciwstawienia jemu na 

nowo. A potem jest sakrament wieczerzy Pańskiej, która reprezentuje śmierć Chrystusa jako cenę 

naszego umierania dla grzechu; i przedstawia Pana Jezusa jako wzór, do którego musimy się 

upodobnić, abyśmy mogli wiedzieć, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany i abyśmy mogli 

odnowić nasze przymierze z Bogiem i nasze postanowienia i zobowiązać się do poważniejszych 

starań w walce przeciwko grzechowi. Pan Jezus po tym jak nabył obietnicę otrzymania Ducha, i tej 

cudownej łaski odwracania nas od naszych grzechów, wyznaczył zgodne i odpowiednie 

zarządzenia, przez które może On coraz więcej i więcej udzielać nam tej łaski. A jak uświęca swoje 

zarządzenia, tak i:  

 (B.) Opatrzności; bo jesteśmy młóceni, aby nasze plewy zostały oddzielone od nas. Z 

jakiego powodu On nas czasami karci i to bardzo surowo, jeśli nie po to, aby wyleczyć nas z 

miłości do grzechu: ,,Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś 

czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami jego świętości” (Hbr 12:10 UBG). 

Wszystkimi tymi środkami jesteśmy uświęceni, przez zarządzenia Chrystusa i opatrzności oraz 

dzięki wszechpotężnej łasce tego Świętego Ducha.  

 e. W ten sposób wyjaśniłem czwartą rzecz, jak Pan Jezus nas odwraca od naszych grzechów. 

Zastosowania, jakie możemy zrobić z tego punktu, to: --  

 i. Informacyjne. Informuje nas:-- 

 (1.) O próżnych nadziejach cielesnych i żyjących jeszcze w swoich grzechach ludzi; 

ponieważ na chwilę obecną nie interesują się Chrystusem, i dlatego żyjąc i umierając odkryją Go 

raczej jako Sędziego niż Zbawiciela, ponieważ największa część ich pracy jest nie zrobiona. 

Musimy być zbawieni od winy i mocy grzechu, a to ostatnie jest właściwym znakiem naszego 

powrotu do zdrowia. Jesteśmy usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa, a także uświęceni w Duchu 

Boga naszego. Chrystus nie nabył naszego zbawienia po kawałku, ani nie możemy otrzymać go po 

kawałku; musimy mieć całego Zbawiciela lub nie mieć Go wcale. Była prawdziwą matką ta 

kobieta, która sprzeciwiała się rozcięciu niemowlęcia na połowy. Prawdziwymi chrześcijanami, 

jestem pewien, są ci, którzy chcą mieć Chrystusa niepodzielnego, którzy chcą Go mieś jako 

mądrość, sprawiedliwość, uświęcenie i odkupienie; bo jeśli bierzemy Go w jednym aspekcie, a 

zaniedbujemy w innym, zwłaszcza najważniejszą rzecz, do której powinniśmy Go wykorzystać, to 

w ogóle Go nie bierzemy. Dlatego ludzie cieleśni, którzy żyją w swoich grzechach, są obecnie 

wykluczeni z wszelkich roszczeń do Chrystusa. 

 (2.) Pokazuje nam, czego przede wszystkim powinniśmy szukać w naszych modlitwach. Nie 

zostawiaj Odkupiciela, dopóki nie pobłogosławi cię swoim głównym błogosławieństwem. Nasze 

modlitwy o doczesne szczęście nie są tak mile widziane u Chrystusa, jak nasze modlitwy o 

uświęcającą łaskę i moc przeciwko grzechowi. Naturalne zrozumienie nakłoni nas, aby prosić o 

zboże, wino i oliwę; ale nowe stworzenie powie: ,,Panie, zabierz nieprawość.” Każdy człowiek ma 

poczucie zewnętrznego zła i chciałby być uwolniony od nich; ale nie każdy człowiek posiada 

poczucie grzechu, i łaknienia i pragnienia sprawiedliwości. Miłość własna skłoni nas do błagania o 

uwolnienie z kłopotów, jednakże grzech jest największym brzemieniem dla czułego serca. Kiedy 

nasze dzieci proszą o jabłka, śliwki i tym podobne rzeczy, które są przyjemne dla ich dziecięcego 



apetytu, to nie zadowalają nas tak bardzo jak wtedy, gdy proszą nas, abyśmy ich uczyli i instruowali 

w wykonywaniu ich obowiązków, aby mogły nie obrażać Boga i nas. Kiedy prosimy Boga o rzeczy 

doczesne, nie grzeszymy, bo Bóg pozwolił prosić o chleb powszedni; ale kiedy prosimy o łaskę, aby 

móc być wolnymi od grzechu, abyśmy nie obrazili Boga, ani nie byli zgorszeniem dla ewangelii, to 

jest to najbardziej miłe Bogu. Kiedy Salomon poprosił o mądrość, a nie o bogactwa i zaszczyty, to  

podobało się Panu. Te modlitwy są najbardziej miłe Bogu, i przyniosą ze sobą odpowiedzi na nie; 

wtedy skłaniamy naszego Odkupiciela do Jego właściwej pracy, bo Bóg posłał Go, aby nam 

błogosławił, odwracając każdego z nas od naszych grzechów. Jeśli błagamy tylko o przebaczenie i 

nie przejmujemy się zniszczeniem grzechu, to nie jesteśmy bardziej skłonni do bycia zbawionymi 

niż diabły. Chociaż z pewnością diabły z chęcią chciały by być zbawionymi od gniewu Bożego. 

Każde stworzenie szuka własnej wygody, dlatego chciałyby zostać uwolnione ze swoich mąk. 

Każdy by chciał mieć życie wieczne: „….dawaj nam zawsze tego chleba” (J 6:34 UBG). Ale nie 

chcemy być zbawieni na warunkach Chrystusa, jeśli nie pozwalamy Mu umartwiać naszych 

pożądliwości, i nie poddajemy się Jego uzdrowieniu. 

 (3.) Jeśli wielkim błogosławieństwem Pośrednika jest to, aby odwrócić nas od naszych 

grzechów, to wynika z tego, że ci, którzy mają swoje zepsucie najbardziej umartwione, są 

najlepszymi chrześcijanami. Odkupiciel działa w ich sercach, i posiadają najwięcej z 

błogosławieństwa Pośrednika. Nie jest najlepszym chrześcijaninem ten, kto ma najbardziej 

wiarygodne obdarowania, który może wraz z kunsztem i uzdolnieniami najlepiej wykonywać 

obowiązki zewnętrzne, który posiada najlepszą pamięć, najlepsze pojmowanie, czy też  najbardziej 

kwieciste wysławianie się; ale ten, kto ma pokornego, umartwionego, świętego, czystego i 

zapierającego się samego siebie ducha; gdyż to jest ważniejszym celem dzieła Chrystusa, aby 

uczynić nas świętymi, pokornymi i łagodnymi, aniżeli wyposażać nas w dary i uczynić nas 

elokwentnymi. Tak samo nie jest najlepszym chrześcijaninem ten, kto ma najbardziej fanatyczne 

wybuchy radości lub udawany zachwyt dla łaski, ale ten, kto jest ukrzyżowany dla świata i odczuł 

moc śmierci Chrystusa. Wielu, którzy nie są ostrożni, czujni i dokładni w swoim postępowaniu, 

udaje, że żyją Chrystusem i uważają, że nie potrzebują być tak skrupulatni, aby kłopotać się swoimi 

grzechami. Tacy zaniedbują główny cel przyjścia Chrystusa, którym było odwrócenie każdego z nas 

od naszej nieprawości. 

 (4.) Ukazuje to konieczność i doskonałość świętości. Konieczność jej objawia się w ten 

sposób: — Jest ona nie tylko dowodem naszego działu w pokrewnych przywilejach, takich jak 

przebaczenie, adopcja i tym podobne; nie tylko konieczna na drodze wdzięczności za otrzymane 

zbawienie, ale jest ona również konieczna jako część samego zbawienia. To jest zbawienie, 

błogosławieństwo Odkupiciela, to jest rzecz, w której okazał swoją darmową łaskę, przez to, że 

nabył Ducha, aby uzdrowić naszą naturę i przywrócić obraz Boga w nas, zeszpecony przez grzech. 

W tym Chrystus jest Zbawicielem, że zbawił swój lud od jego grzechów, zbawił nas, obmywając 

nas w kadzi odrodzenia. Świętość jest nie tylko główną częścią naszego zbawienia, ale i 

niezbędnym środkiem do uzyskania reszty. Nie można uzyskać przebaczenia bez nawrócenia ani 

nieba, dopóki grzech nie zostanie całkowicie usunięty. Po drugie, pojawia się doskonałość 

świętości. W tym celu zostaliśmy odkupieni przez Chrystusa, (Łk 1:74-75). I odnowieni przez 

Ducha Świętego, Ef 4:24. Tak, nasze wieczne błogosławieństwo polega na doskonałości świętości, 

(Ef 5:27). 

 Prawda, że Pan Jezus odwraca nas od naszych grzechów wskazuje nam też na to jak bardzo 

chrześcijanie są winni, że nie robią postępów w swoim chrześcijaństwie, by zdobyć moc i siłę 

przeciwko grzechowi. Chrystus, niezależnie od tego czy rozważamy go jako proroka, kapłana czy 

króla, wciąż objawia się jako ten, który przyszedł, aby zgładzić grzech. Jako prorok dał nam taką 

doktrynę, jaka odpowiada takiemu zastosowaniu, (J 17:17 ). Jego słowo jest najlepszym 

zwierciadłem do zobaczenia zepsucia. Najwyższe motywy na świecie są przedłożone, aby usunąć 

grzech; a wezwania, obietnice i groźby Chrystusa mają na celu zgładzenie grzechu; i jako kapłan 

Chrystus zapłacił cenę niezbędną do zachowania honoru sprawiedliwości Bożej, aby nie było 

żadnego zatrzymania się na drodze tej obfitej łaski i abyśmy mogli otrzymać dar Ducha, (1 J I:7). 

Ponieważ jego krew była tą chwalebną ceną, która została zapłacona czyli przelana, abyśmy mogli 



zostać odwróceni od grzechu, to na tą krew Chrystus powołuje się przed Bogiem: ,,….zawsze żyje, 

aby wstawiać się za nimi” (Hbr7:25 UBG), abyśmy we wszystkich naszych konfliktach i pokusach 

mogli mieć niezbędną siłę przeciwko grzechowi. Jako król, potężnie swoim Duchem podtrzymuje 

swoje zainteresowanie przeciwko diabłu, światu oraz ciału, i pomaga nam przezwyciężyć grzech. 

Chrystus jest wodzem naszego zbawienia (Hbr 2:10 UBG). Jednakże godną ubolewania rzeczą jest 

jak się widzi jaki biedny i tchórzliwy duch znajduje się w większości chrześcijan, jakże szybko 

zniewalani są każdym nikłym atakiem i maleńką pokusą, a ich postanowienia jakże szybko są 

zachwiane, i to nie tyle z braku siły, jak z ospałości, tchórzostwa, i braku troski. Ludzie oszczędzają 

swoje wysiłki, a potem krzyczą, że są bezsilni, podczas gdy taka łaska jest zapewniona w 

Odkupicielu. Jak leniwi żebracy, którzy udają że są chorzy, ponieważ nie chcą pracować, tak 

wcześniej omówieni wierzący nie są w stanie oprzeć się najmniejszemu poruszeniu grzechu, 

ponieważ nie biorą się w karby i nie ćwiczą łaski, którą mają lub mogą mieć przez Chrystusa. Na 

pewno próżne narzekania na grzech nie przystoją  tym, którzy wyznają posiadanie działu w 

Chrystusie, ponieważ jego głównym wielkim zadaniem, które jest nadal wykonywane wszelkimi 

metodami, jest: zgładzenie grzechu. I to by było na tyle jeśli chodzi o zastosowanie informacyjne.  

 ii. Rozważmy poważnie tę prawdę w naszych sercach, że dziełem Chrystusa jest: 

odwrócenie nas od grzechu, i że jest to wielkie błogosławieństwo, jakie mamy od Niego w nowym 

przymierzu. Dlatego nie zaniedbujmy tej pracy ani nie pogardzajmy tym błogosławieństwem. 

Znamy winę tych, którzy zlekceważyli te rzeczy. Zwłaszcza nie sprzeciwiajmy się tej pracy, ani nie 

zasmucajmy Ducha Świętego Chrystusa, który wypracowuje omawianą łaskę w nas, ani również 

nie gaśmy Jego uświęcających poruszeń; raczej poddajmy się wszystkim Jego metodom 

uzdrawiania i bądźmy dalecy od stawiania oporu, aby codziennie doskonalić moc Jego łaski. On 

rzeczywiście nas odwraca drogą skuteczności, a  my odwracamy się od grzechu przez poddanie się 

Jego błogosławionym poruszeniom. On pociąga, a my biegniemy za Nim. Dlatego za każdym 

razem, gdy Chrystus oferuje tę zbawczą pomoc, jesteśmy stawiani przed naszym wyborem, czy 

chcemy, aby panował nad nami Chrystus, czy grzech. Chrystus, który czyni to dla nas, musi też to 

uczynić w nas. Chrystus jest sprawcą, który odwraca, ale grzesznik jest podmiotem, i najpierw 

Chrystus działa na nas, a potem działa przez nas. On nawraca nas do Boga przez zwycięskie 

odciśnięcia swojej łaski, a potem mamy Duchem umartwiać uczynki ciała, (Rz 8:13). Sami nie 

możemy tego zrobić; Chrystus musi to wykonać, ale zrobi to po swojemu. On uświęcił swoje 

zarządzenia, aby to nam przekazać. Czy teraz będziemy czekać pilnie, aż to zostanie osiągnięte? 

Lekarz leczy chorobę, ale pacjent musi zażywać wyznaczone leki. Nie możemy oczekiwać, że 

Chrystus wyleczy nas z grzechu, a my nie poczujemy tego, że zrobi to jakby zaklęciami i czarami 

bez nas, bez zaprzęgnięcia nas do kłopotania się lekarstwem. Podejmijmy postanowienie, by zadbać 

o uzdrowienie naszej duszy i obserwujmy cały postęp dzieła, jaka rana jest zadawana grzechowi w 

każdym zarządzeniu Chrystusa: jaka w słuchaniu słowa Bożego, a jaka w czasie wieczerzy 

Pańskiej; jak wzmacniane jest nasze postanowienie; i jak cielesna natura słabnie każdego dnia. 

Praca nie jest dokańczana od razu, ale Chrystus wciąż odwraca nas; dlatego kiedy zaczniemy być 

martwi dla grzechu, umierajmy więcej. Jesteśmy martwi, więc umartwiajmy grzech. Chrystus 

doskonale wykupił nas od wszystkich grzechów, każdego rodzaju i stopnia; dlatego czy nie 

powinniśmy starać się, aby posiąść wszystko, co On nabył? A przynajmniej nie wzmacniajmy 

naszych więzów; grzechu, którego nie możemy uniknąć nienawidźmy i nadal podtrzymujmy żywy 

opór przeciw niemu. Słuchajmy pilnie, módlmy się żarliwie, pilnujmy się bardzo i strzeżmy się 

naszego grzechu: nie tylko przytnijmy mu paznokcie, ale i odetnijmy naszą prawą rękę  i 

uśmiercajmy go i ujarzmiajmy jeszcze więcej i więcej, aby Chrystus mógł dokonać swojego 

podboju w naszej duszy. 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. KAZANIE IV.  -  2 P 1:4. 

  

  

 ,,Przez to zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyśmy przez nie stali się 

uczestnikami Boskiej natury, uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na 

świecie”  (2 P 1:4 UBG).  
 

  

 Tymi słowami apostoł wywyższa łaskę Bożą wobec nas w ewangelii. W nich zwróćmy 

uwagę na:--  

Po pierwsze, środki.  

Po drugie, cel i wykorzystanie ich.  

Po trzecie, sposób i porządek, w jakich ten skutek jest wypracowywany w nas.  Po pierwsze, 

środki, przez które Bóg przekazuje nam swoją łaskę, a mianowicie obietnice ewangelii, które są 

podane: —  

A. Przez ich doskonałość: bardzo wielkie i cenne obietnice.   



B. Ich darmowość: zostały nam dane.  

 A. Ich doskonałość jest przedstawiona przez dwie przydawki. Są „bardzo wielkie”, ,,i 

cenne”: τὰ μέγιστα καὶ τίμια ἐπαγγέλματα. Jedna zwraca uwagę na ich faktyczną wartość i walory; 

są „bardzo wielkie”. Druga, na nasze ich docenianie; zasługują na to, by być dla nas „cenne”.  

 a. Τὰ μέγιστα,- bardzo wielkie, tak zwane od ich przedmiotu, którym są wielkie i cenne 

dary, takie jak przebaczenie i życie rozpoczęte w uświęceniu a doprowadzone do doskonałości w 

chwale.  

 b. Τὰ τίμια ἐπαγγέλματα,- cenne obietnice, zasługujące i rzucający wyzwanie naszemu 

docenianiu, będąc tak odpowiednimi do naszych potrzeb i pragnień. Nasza konieczność wynika z 

lęków przed nieszczęściem tak adekwatnie zasłużonym. Nasze pragnienia podążają za właściwym 

szczęściem, które jest nam oferowane tylko w obietnicach Bożych, i nie tylko jako prawdopodobne, 

ale pewne, że będzie nasze, o ile obietnice zostaną należycie przyjęte. Dlatego te obietnice, które są 

tak wielkie i cenne, powinny przyciągnąć nas do wszelkiej czystości i świętości; bo, co jest większe 

i zasługuje na większe docenianie przez nas, niż odpuszczenie grzechów i dziedzictwo między 

uświęconymi?  

 B. Ich darmowość: dane, złożone darmo, dobrowolnie podjęte.  

 Po drugie, Cel i wykorzystanie ich: abyśmy przez nie stali się uczestnikami Boskiej natury.  

 Przez Boską naturę rozumie się tu nie istotę Boga, ale Jego komunikowalne cechy lub takie 

Boskie właściwości, jakie mogą być przekazane stworzeniu, przy czym nie rozważane w ich 

absolutnej doskonałości, ale jak są zgodne z naszym obecnym stanem i zdolnością. Są one czasami 

nazywane „obrazem Boga”: Kol 3:10 UBG: ,,A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w 

poznaniu na obraz tego, który go stworzył”, ponieważ sugerują podobieństwo do Niego. A czasami 

„życiem Bożym”: (Ef 4:18 UBG), ,,obcy dla życia Bożego”, ponieważ jest to niezbędna zasada. W 

omawianym tekście kazania mamy użyte określenie „Boską naturę”, a to z dwóch powodów:  

 A. Ponieważ są one nam przekazywane przez Boga; są stwarzane w nas przez jego Boska 

moc i dlatego tak często używa się przy tej okazji słowa „stworzeni”: (Ef 2:10 UBG): „Jesteśmy 

bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie”; (2 Kor 5:17 UBG): ,,Tak więc jeśli ktoś jest 

w Chrystusie, nowym jest stworzeniem”. Stwarzanie jest właściwe Bogu. Posiadamy te 

komunikowalne Boże cechy na mocy naszej społeczności z Nim. Płyną one od Boga, tak jak 

światło płynie ze słońca.  

 B. Ponieważ tymi doskonałymi cechami przypominamy nieco Boga. Dlatego jest 

powiedziane, (1 P 2:9 UBG): „abyście rozgłaszali [τὰς ἀρετάς,]  cnoty” lub Boskie atrybuty, jego 

„mądrość, dobroć, hojność, świętość”; bo w nich najbardziej Go przypominamy. Jeśli przyjmiemy 

Jego moc, to podobieństwo w tym też będzie widoczne w moralnych  aspektach takich jak 

poskramianie naszego własnego ciała, zapanowanie nad naszymi nieokiełznanymi pożądliwościami 

i namiętnościami oraz pokonywanie wszystkich pokus. Jest to moc duchowa, i o takiej mówi Pismo 

w Prz 16:32 (UBG): ,,Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, 

jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto”; πάντα ἰσχύω: ,,Wszystko mogę” w Chrystusie, który mnie 

umacnia, (Flp 4:13 UBG). Żyć ponad nadziejami i obawami świata to wielka zdolność i moc. A 

pokonanie świata jest owocem nowego-narodzenia: (1 J  5:4 UBG), ,,Bo wszystko co się narodziło 

z Boga zwycięża świat”. A w tym miejscu, gdzie duch chrześcijanina jest opisany, Pismo powiada, 

że jest on duchem: mocy i miłości,  i zdrowego umysłu”, (2 Tm 1:7 UBG). Pojmujemy Boga jako 

Istotę duchową, o nieskończonej mądrości, dobroci i mocy. Jego mądrości odpowiada duch 

zdrowego umysłu; Jego dobroci duch miłości; a co jest  źródłem i wzorem ducha mocy, sama 

nazwa odkrywa, a mianowicie: własna moc Boga. Tak więc wszystkie Jego atrybuty pozostawiają 

swoje odciśnięcie na nas. 

 Po trzecie, sposób, metoda i porządek, w jaki otrzymujemy tę korzyść  Boskiej natury. 

„….uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie”. Gdy umieramy dla grzechu, 

wzrasta w nas Boska natura. Najpierw ma miejsce zdejmowanie, zanim będzie można coś ubrać na 

siebie: (Ef 4:22-24 UBG), ,,...powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu 

przez zwodnicze żądze”. Dzieło uświęcenia rozpoczynamy w pierwszej kolejności od umartwienia,  

a potem przechodzimy do pozytywnych obowiązków nowego życia; gdyż sadzonki sprawiedliwość 



nie zakwitną w sercu zatwardziałym i nieumartwionym. W miarę jak zepsucie grzechu jest usuwane 

i unicestwiane wyrasta Boska natura. Intus prohibet alienum, - Istniejący wewnątrz zapobiega 

obcemu; te obie rzeczy nie są spójne, nie dadzą się połączyć. Zepsucie, które jest na świecie i Boska 

natura nie mogą się pogodzić bardziej niż ciemność i światło, (Rz 13:12). Ale zobaczmy, jak wyraża 

się to umartwianie.  

A. Czego należy unikać.  

B. Sposób unikania tego.  

 A. Czego należy unikać: „zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie”. 

Zauważmy, grzech jest nazywany wypaczeniem czy też zepsuciem jak to ma często miejsce w 

Piśmie Świętym, ponieważ jest niszczeniem naszej pierwotnej doskonałości i czystości; (Rdz 6:12 

UBG): „….wszelkie ciało wypaczyło swoją drogę na ziemi”. Ps 14:1 (UBG): ,,Są zepsuci, 

popełniają obrzydliwe czyny”; to znaczy są zdegenerowani, upadli z ich pierwotnej lub dawnej 

czystości. Zwróćmy uwagę, że siedliskiem tego zepsucia jest jak mówi Pismo świat, gdzie panuje 

pożądliwość i wszelka nieczystość; dlatego nazywana jest μιάσματα κόσμου, „plugastwem świata”, 

(2 P 2:20). Ogół ludzi jest skalany nimi, skażony w swojej wierze, oddawaniu czci Bogu i 

obyczajach; dlatego nawrócenie jest wymagane na następujących warunkach: (Dz 2:40 UBG), 

,,Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia”. Nawrócenie do Boga oznacza wyrzeczenie się lub 

ucieczkę od złych zwyczajów i zepsucia świata, albo nie posiadanie społeczności z nimi, z 

grzechami ludzi tego świata, ale raczej napominanie ich. Powstaje więc pytanie, czy chcemy 

upodobnić się do Boga czy do świata? Czy chcemy mieć społeczność z zepsuciem świata, czy być 

uczestnikami Boskiej natury? Musimy unikać jednego, aby zyskać drugie. Na koniec zauważmy, że 

Pismo mówi, że to zepsucie panuje na świecie „wskutek pożądliwości”. Oprócz przynęty istnieje 

apetyt; to nasze wypaczone uczucia, są tym, co czyni nasze przebywanie na świecie 

niebezpiecznym i groźnym dla nas. Gdyby nie pożądliwość, to ani przynęty, ani przykłady świata 

nie wypaczyłby lub zraniły nas. Umartwiajmy pożądliwość, a wtedy wyrwiemy pokusy z 

korzeniami.  

 B. Sposób unikania, wyrażono słowem ucieczka. Wymagane jest uciekanie, i to szybkie, jak 

przed zarazą; lub z ognia który prawie nas spalił, albo przed powodzią, która nas zalewa. Nie 

możemy dość szybko uciekać od grzechu: (Mt 3:7 UBG): „….któż was ostrzegł, żebyście uciekali 

przed nadchodzącym gniewem”; (Hbr 6:18 UBG): „my, którzy uciekliśmy, by pochwycić się 

zaoferowanej nam nadziei”. Nie samo powolne odejście, ale szybka ucieczka jest wymagana od nas 

w tym przypadku..  

 Doktryna: Wielkim celem i skutkiem obietnic ewangelii jest: uczynienie nas uczestnikami 

Boskiej natury.  

a. Zastanówmy się nad efektem lub celem. 

b. Zobaczmy środki wyznaczone do osiągnięcia tego. 

c. Wpływ jednych na drugie.  

d. Zastosowanie. 

 a.  Jeśli chodzi o efekt lub cel, to można zaobserwować:-  

 i. Że jest to efekt trwały, a nie przejściowy. Może istnieć takie poczucie dobroci, mądrości i 

mocy Boga, które może spowodować nagłe gwałtowne uczucie; jak przypuśćmy strachu lub 

miłości. Może to wpłynąć na nas tylko na chwilę obecną, ale nie powodować zmiany serca i życia. 

Istnieje efekt, któremu nie można zaprzeczyć, odpowiedni dla tych pojmowań, które mamy o Bogu, 

który jednak nie jest stałą zasadą świętego duchowego działania. Natomiast obietnice ewangelii 

mają za zadanie wzbudzić w nas takie nastawienie serca, które może być dla nas drugą naturą, 

nawykiem lub charakterem duszy, który może nakłonić nas do życia dla Boga. Nawyk służy temu 

celowi, aby człowiek mógł zachowywać się łatwo, z przyjemnością i stale. (1.) Aby działać łatwo. 

Istnieje skłonność i pociąg do świętości. Bóg stworzył wszystkie rzeczy ze skłonnością do ich 

właściwego działania, jak powietrze do wznoszenia się do góry i wodę deszczu do spadania na dół. 

Dlatego nowe stworzenie ma skłonność do działań, które są mu właściwe. Serca ludzi nowo-

narodzonych z Ducha są nakierowane na to, by podobać się Bogu i Mu służyć, i robić wszystko, co 

robią, z pewnego rodzaju naturalnością, dzięki temu nakierowaniu i skłonności. Postępują nie tyle z 



nakazu, ile ze skłonności. Prawo Boże jest w ich sercach, (Hbr 8:10 UBG). Tak więc postępują nie z 

przymusu ale ochoczym sercem. (2.) Jeśli chodzi o postępowanie z przyjemnością, to ludzie nowo-

narodzeni z Ducha mają nie tylko nową skłonność, nakierowanie i tendencję, ale jest to ich 

rozkoszą, aby czynić to, co święte, (Ps 40:8), są wtedy jakby w swoim żywiole, kiedy są w ten 

sposób zaangażowani. To, co jest wbrew naturze, jest niewdzięczne i szorstkie, ale co jest zgodne z 

naturą jest słodkie i przyjemne. Jest ciężkim zadaniem, i jest to rodzaj pewnej siły zmuszającej, aby 

sprawić, aby postępowali przeciwnie, (1 J 3:9). Wymagana jest pewnego rodzaju przemoc, aby  

spowodować, żeby dobry człowiek grzeszył, albo żeby bezbożny czynił dobrze. (3) Jest to stała 

zasada świętych działań, tak że człowiek nie tylko jest posłuszny Bogu łatwo, ale i regularnie, bez 

tak częstych przerw w świętym życiu. Wielu czyni to, co jest dobre, lub powstrzymuje się od złego, 

krępując się z powodu ograniczeń opatrzności lub nakazów sumienia i unika zła nieregularnie i 

zrywami; natomiast (Ps 106:3 UBG): „Błogosławieni, którzy strzegą sądu i czynią sprawiedliwość 

w każdym czasie”. Tak więc prawdziwie wierzący stale wykonują wszelkie obowiązki pobożności, 

sprawiedliwości i miłosierdzia; gdyż działania natury są stałe, niezależnie od tego jak utrudnione, 

jaki napotykają opór lub jak bardzo są odciągane od właściwego toru w pewnych okresach czasu. I 

o to mamy się troszczyć, aby łaska uświęcająca, którą otrzymaliśmy, stała się nową naturą; aby 

dusza miała skłonność i rozkosz, w odniesieniu do obiektów duchowych, i była stale i łatwo 

kierowana do nich, i to powinno być całym kontekstem i tendencją naszego życia. 

 ii.  Jest to Boska natura; to znaczy nie tylko taka, która wypływa od Boga, ale i może nosić 

pewne podobieństwo z Nim lub do Niego. Wypływa od Boga, ponieważ jesteśmy „uczestnikami”; 

jest to tylko promień z Jego doskonałości i niesie ze sobą podobieństwo do Niego lub przybliża się 

bardziej do natury samego Boga, niż wszystko, do czego zdolny jest człowiek. Jest to powiedziane 

z dwóch powodów: 

 (1.) Aby pokazać jej dostojeństwo. Nic, co jest znane człowiekowi, nie jest tak podobne do 

Boga, jak uświęcona dusza. Wierzący posiadają w sobie wyraźny wizerunek swego Stwórcy; 

dlatego jeśli Bóg jest wspaniały i święty, to tacy są i oni. Obraz i podobizna Boga i Chrystusa są w 

nich nie uczynione ręką malarza czy rzeźbiarza, ale ręką Ducha Świętego, (2 Kor 3:18 UBG).  Nie 

jest to zakazana podobizna, która może skalać i splamić nasze umysły, lub stworzyć w nas złe myśli 

o i koncepcje Boga, ale taka, która podnosi nasze serca do Niego. Sumienie naturalne składa hołd 

obrazowi Bożemu świecącemu w Bożych ludziach: (Mk 6:20 UBG): „Herod bowiem obawiał się 

Jana, wiedząc, że jest człowiekiem sprawiedliwym i świętym”. Podobnie było z Mojżeszem. (Wj 

9:3 UBG): „Mojżesz także był bardzo wielkim mężem w ziemi Egiptu w oczach sług faraona, i w 

oczach ludu”. Jego osoba i obecność była straszna dla nich, jako mająca w sobie coś niezwykłego. 

Istnieje sekretne poczucie doskonałości świętości, które pociąga wzrok za sobą i sprawia, że 

niegodziwi i cieleśni ludzie dziwią się jej, stają w podziwie przed tymi, w których znajduje się w 

wybitnym stopniu, i wymusza na dziwiących się ludziach szacunek. A zwłaszcza gdy przychodzi do 

nich śmierć, to mają poczucie tej wspaniałości świętości; wszyscy wtedy aprobują trzeźwe, 

sprawiedliwe, i pobożne życie, i odrzucają to, co jest rozwiązłe i cielesne. Wtedy wszystkie rzeczy 

pojawiają się we właściwych własnych kolorach, a opary pożądliwości są rozproszone, tak że 

ludzie ci zaczynają wyraźniej dostrzegać szczęście tych, którzy: są uczynieni podobnymi do Boga. 

Wtedy też ci, którzy chcieliby żyć z cielesnymi ludźmi, mają ochotę umrzeć śmiercią 

sprawiedliwych: (Li 23:10 UBG): „….niech mój koniec będzie taki jak ich”. Kiedy wkraczają w 

granice wieczności, stają się mądrzejsi. 

 (2.) Aby pokazać jej jakość i stan. Musimy mieć nową naturę, i to taką, która jest Boską 

naturą. Jeśli nie mamy nic ponad to co mają naturalni ludzie lub zepsuta natura, to jesteśmy obcy 

obietnicom ewangelii. Jest to myśl, która opanowuje wielu, gdy są naciskani do wykonywania 

Chrześcijańskich obowiązków, otóż mówią wtedy, że nie są ani świętymi, ani aniołami, a zatem nie 

mogą powstrzymać się od pewnych grzechów ani osiągnąć niebiańskiego życia. Ale czy 

zwróciliśmy uwagę na to, co jest powyżej powiedziane: chrześcijanie muszą być uczestnikami 

Boskiej natury; i nie tylko są odcięci od wszelkich przywilejów przez Chrystusa, „Ci…. co znają w 

sposób naturalny, jak bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie”, (Jud 1:10 UBG), to 

znaczy, wbrew światłu natury pogrążają się we wszelkiego rodzaju rozwiązłości i zmysłowości; ale 



także ci, którzy postępują jak ludzie, tylko zgodnie z regułą ludzi, których nic nie obchodzi poza 

doczesnych światem: (1 Kor 3:3 UBG): „….czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie na sposób 

ludzki?” — to znaczy, że nie wznoszą się ponad poziom zwykłych ludzi, i nie mają nic z Ducha 

Bożego w sobie. 

 (3.)  Tę boską naturę można rozpatrywać na trzy sposoby. Albo-- 

 (A.) Jako zapoczątkowaną; kiedy po raz pierwszy zostajemy odnowieni w duchu naszego 

umysłu i odrodzeni według Boga (Ef 4:23-24 UBG). Istnieje cudowna przemiana dokonana w 

grzesznikach za pomocą Boskich cech  odciśniętych w nich; tak że stworzenie zaczyna wyglądać 

jak sam Bóg: ich natura i bieg życia zostają zmienione, a ich zamysły i działania mają w sobie coś 

Boskiego.  

 (B.) Albo jako rozwiniętą; kiedy bardziej przypomina Boga w widocznym stopniu. Najpierw 

odciśnięcie jest tylko słabe, i ta chwała jest przyćmiona przez pozostające niedoskonałości; tak że 

przy każdej okazji okazujemy wiele z Adama, jak także tylko trochę z Chrystusa. Ale gdzie 

ktokolwiek jest szczery i sumienny, tam stara natura jest bardziej tłumiona i poskramiana, a Boska 

natura pojawiaj się bardziej wyraźnie: (2 Kor 3:18 UBG): ,,...zostajemy przemienieni z chwały w 

chwałę’. Jest to dzieło zdolne do duchowego postępu. Powinniśmy wzrastać w podobieństwie do 

Boga i każdego dnia zbliżać się do natury Boga; jest to wstyd jeśli tak się nie dzieje, biorąc pod 

uwagę fakt, że jesteśmy, tak długo zaznajomieni ze słowem Bożym.   

 (C.) Albo jako doprowadzona do doskonałości w niebie; bo tam mamy najbliższą 

społeczność z Bogiem, a więc największe podobieństwo do Niego, do jakiego jesteśmy zdolni: (1 J 

3:2 UBG): „będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest”. Będziemy doskonale 

podobni do Niego bo istota grzechu zostanie wtedy całkowicie unicestwiona, na uwielbionej duszy. 

nie będzie najmniejszej skazy ani plamy. Poza tym, wtedy będziemy tacy jak On, nie tylko na 

punkcie świętości, ale i szczęścia i szczęśliwości; bo Bóg jest świętą i szczęśliwą istotą. Tutaj na 

ziemi bardziej przypominamy Boga w świętości i czystości; gdyż wielokrotnie najwybitniejszej i 

najbardziej przykładnej świętością mogą towarzyszyć niezwykłe cierpienia; przynajmniej łaska 

uświęcająca nie uwalnia nas od nich. Ale tam w niebie, ponieważ nasza świętość będzie doskonała, 

to nasza szczęśliwość będzie również kompletna. Najpierw jesteśmy czynieni świętymi, potem 

nieśmiertelnymi, i w obu tych rzeczach jak Bóg. Cóż zatem, jest to efekt bycia uczestnikiem 

Boskiej natury; tak że kiedy przyjdziemy do ludu Bożego i zostaniemy zapytani, ,,Jakimi rodzaju 

ludźmi odkrywacie że oni są?” Jak w innym przypadku, gdy Gedeon zapytał książąt Midiańskich 

Zebacha i Salmunnę w odniesieniu do swoich braci, to książęta ci odpowiedzieli: „Każdy z nich z 

wyglądu jak syn króla” – (Sędz 8:18 UBG), byli wspaniałymi i majestatycznymi osobami — tak 

będzie powiedziane o prawdziwie wierzących, którzy są naprawdę i wybitnie uczestnikami łaski 

ewangelii: wszyscy są dziećmi Boga Najwyższego; tak podobni do Boga, jak tylko śmiertelnicy 

mogą być — noszą jego obraz i wyraźne podobieństwo do łaski ewangelii. 

 b. Przyjrzyjmy się teraz środkom za pomocą których Bóg osiąga ten efekt: „….zostały nam 

dane bardzo wielkie i cenne obietnice”. 

 i. Jest to przykład Bożej miłości, że działa wobec nas na drodze obietnic. Świat jest 

zdeprawowany przez grzech, pogrążony w lękach i rozpaczy że nie otrzyma żadnego dobra od 

Boga, którego tak bardzo sprowokowaliśmy. Dlatego Bóg zaprasza i wabi nas do siebie 

obietnicami; gdyż obietnice są deklaracjami woli Bożej w ewangelii, przez które wyraża jakim 

dobrem nas darmo obdarzy, jeśli zatroszczymy się o to. Te zalety mamy przez nie:--(1.) Obietnica 

jest czymś więcej niż celem; gdyż cel i zamysł człowieka są sekretne i ukryte we własnym jego 

sercu, natomiast obietnica jest jawna i oczywista. Przez to uzyskujemy wiedzę o dobru 

przeznaczonym dla nas. Gdyby Bóg tylko zamierzał obdarzyć nas całą swoją łaską, to nie 

moglibyśmy poznać jego zamysłu i celu, dopóki nie zamanifestowałaby się w efekcie; byłaby jak 

ukryty skarb lub zatkane źródło, które nie dawałyby nam żadnej pociechy ani zachęty dopóki ich 

nie znaleźlibyśmy. Jednakże teraz słowo wyszło z Bożych ust, i możemy wiedzieć, jak się nam 

będzie powodzić, jeśli posłuchamy Jego rady. Boże obietnice są z Jego strony wybuchem lub 

przelewem z nadmiarem Jego miłości. Jego serce jest tak pełne myśli o dobru, które zamierza nam 

wyświadczyć, że jego miłość nie może zaczekać aż do spełnienia rzeczy, ale skłania Go, do tego, że 



musi nam powiedzieć wcześniej: (Iz 42:9 UBG): ,,Oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam 

nowe; zanim się zaczną”. Bóg mógłby wyświadczyć nam dobro i nie powiadamiać nas o tym, 

jednakże to Go nie usatysfakcjonowało by. Bóg podejmuje się wziąć na siebie zobowiązanie, 

obiecuje, że będzie jakby dłużnikiem. Boże cele są niezmienne, a obietnice są zabezpieczeniem 

włożonym w nasze ręce, nie tylko dają nam zawiadomienie, ale i zapewnienie, że tak będzie. 

Trzymamy Boga mocniej za słowo, i możemy prosić o wypełnienie Jego zobowiązania: (Ps 119:49 

UBG): „Pamiętaj o słowie danym twemu słudze, na którym to słowie kazałeś mi polegać”. (2). Jest 

to coś więcej niż deklaracja doktrynalna. Czym innym jest objawienie doktryny, a czym innym 

obiecanie korzyści; jedno sprawia, że rzecz staje się znana, drugie czyni rzecz pewną, i na 

określonych warunkach; jedno daje nam zawiadomienie, drugie zaś daje nam dział. Jeśli życie i 

nieśmiertelność zostały tylko wyjawione w ewangelii (2 Tym. 1:10), które były tylko niejasno 

znane poganom, to było to wielkim miłosierdziem, że nie zostaliśmy pozostawieni ślepym 

zgadywaniom i ciemnym domysłom. To, że przed nami zostało postawione życie wieczne, rzecz 

prawdziwa i doskonała, jest wielką sprawą. Ale Bóg umieścił je w formie przymierza i obietnicy, (1 

J 2:25), abyśmy mogli przedstawić nasze prawo i roszczenie doń. Z pewnością jest to sprawa 

wielkiego pocieszenia dla nas: (Ps 119:111 UBG), ,,Wziąłem twoje świadectwa jako wieczne 

dziedzictwo, bo są radością mego serca”. (3.) Jest to więcej niż proroctwo lub prosta 

przepowiednia. Proroctwa biblijne spełnią się z powodu prawdomówności Boga; natomiast 

obietnice Pisma spełnią się, nie tylko ze względu na prawdomówność Boga, ale także ze względu 

na Jego wierność i sprawiedliwość; gdyż przez Bożą obietnicę człowiek wchodzi w posiadanie 

prawa do tego, co obiecano. To było Jego miłosierdzie i dobroć, że uczynił obietnice, natomiast 

Jego sprawiedliwość i wierność wiążą Go, aby to spełnić: (1 J 1:9 UBG): „Jeśli wyznajemy nasze 

grzechy, ,Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej 

nieprawości”; (2 Tm 4:8). Teologowie mówią, że ze wszystkich kłamstw, kłamliwa obietnica jest 

najgorsza; bo jest ona nie tylko przeciw prawdzie, ale i prawu własności, nawet jeśli to prawo w 

całości pochodzi z czyjejś własnej dobrowolnej obietnicy. 

 ii. Obietnice nowego przymierza są najbardziej chwalebnej i cennej natury. Nie dotyczą 

małych rzeczy lub rzeczy błahych, ale godnych i drogo nabytych błogosławieństw. Zawierają 

duchowe i wieczne bogactwa; takie jak uzdrowienie naszej natury, przebaczenie naszych grzechów, 

bezpieczne poprowadzenie do wiecznego szczęścia; uwielbienie naszych dusz, zmartwychwstanie 

naszych ciał, a potem życie wieczne, czyli niezmienny stan szczęścia. To są rzeczywiście 

największe rzeczy w porównaniu z którymi wszystkie rzeczy na tym doczesnym świecie są tylko 

zabawą majową, próżną i pustą, lub sprawami pomniejszymi, jak nazywa je apostoł Paweł, (1 Kor 

6:2 UBG). Pojednanie z Bogiem jest tutaj na ziemi naszym przywilejem; i czy jest to lekka rzecz, 

aby być w pokoju z żywym Bogiem? Aby cieszyć się Jego przyjaźnią i miłością? Aby studiować i 

dopasowywać się do spełniania Jego woli? Aby żyć teraz w ciągłej społeczności z Nim? Aby mieć 

do niego dostęp przez cały czas? Aby uzyskiwać od Niego cokolwiek w rozsądku i sprawiedliwości 

możemy prosić? Chrześcijanin nigdy nie jest napominany z tego powodu, że nieustanne zwraca się 

do Boga, nigdy nie jest mu odmawiana audiencja, nigdy nie ma powodu by wątpić w sukces swoich 

próśb, i ma więcej zażyłości z Bogiem i pewniejszy udział w Jego miłości, niż najwięksi faworyci 

mają w jakimkolwiek księciu lub możnowładcy na ziemi. A potem wieczne radowanie się Bogiem 

w przyszłości: (Flp 3:14 UBG), ,,Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry 

w Chrystusie Jezusie.” Jest to wielka nagroda, jaką postawiono  przed nami; wtedy będziemy mieli 

większą zdolność poznawania Boga, cieszenia się Nim i otrzymywania Jego dobrodziejstwa: (Ps 

17:15 UBG), ,,Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim 

podobieństwem”. Ach, wołajmy: (1 Kor 2:9 UBG): ,,Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, 

ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg  tym, którzy go miłują”. 

 iii. Są to drogocenne obietnice, godne naszego szacunku; bo nie dotyczą rzeczy, z którymi 

nie mamy nic wspólnego, ale takich, którymi jesteśmy głęboko i osobiście zainteresowani. W 

Bożych obietnicach znajduje się należne zabezpieczenie dla zaspokojenia pragnień, rzeczy 

koniecznych i potrzeb ludzkości. Niech mi będzie wolno podać przykład przebaczenia i życia 

wiecznego, jako pierwszych zapraszających korzyści, (Dz 26:18). Przebaczenie odpowiada na lęki, 



a życie na pragnienia szczęścia, które są tak naturalne dla nas. 

 (1.) Świadomość grzechu i strach przed gniewem Bożym i niezadowoleniem, powinny 

sprawić, że propozycje przebaczenia będą dla nas akceptowalne. Wielkim skrupułem winnego 

stworzenia jest to jak grzech może zostać odpokutowany, a Bóg przebłagany, (Mich 6:6-7). Boimy 

się kary ze strony świętego i sprawiedliwego Boga i nie możemy się pozbyć tego niewolniczego 

lęku, dopóki grzech nie zostanie przebaczony. Sprawiedliwość najwyższego Zarządcy świata będzie 

dla nas zawsze straszna. Ewangelia służy temu, by dawać nam poznanie zbawienia przez 

odpuszczenie grzechów, (Łk  1:77). 

 (2.) Innym wielkim przywilejem jest życie wieczne. Zepsuta natura nie jest przeciwna 

ofercie szczęścia. Nigdy nie słyszano o stworzeniu, które by nie było szczęśliwe słysząc ofertę 

szczęścia, bo nigdy nie było stworzenia, które by nie kochało samego siebie. W związku z tym jaka 

jest silniejsza zachęta do wprowadzenia nas na drogę świętości niż ta błogosławiona nadzieja 

postawiona przed nami, że możemy ujrzeć Boga i żyć na wieki? (Tyt  2:12-13). To prawda, że 

jesteśmy wielce oczarowani fałszywym szczęściem, ale czy taka oferta nie będzie dla nas cenna? (J  

6:34 UBG): „Wtedy powiedzieli do niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba”. 

 iv. Wszystko to jest dawane nam, nieszczęsnym grzesznikom, bez żadnej naszej zasługi; ba, 

zasłużyliśmy na coś wręcz przeciwnego. Bez naszego proszenia i myślenia przymierze zostało 

zredagowane i dopasowane do naszej miary, a w jego treści i kontekście całości możemy zobaczyć 

ciągłe oznaki  przymierza łaski, w bogactwie korzyści, w łaskawości Darczyńcy, w tym że oferta 

nadeszła w najodpowiedniejszym czasie, w gotowości udzielenia pomocy, gdy raz zabierzemy się 

za szukanie Boga, podobanie się i służenie Mu; i wreszcie w pewności nagrody, pomimo naszej 

kruchości i niedoskonałości. 

 c. Wpływ jednej na drugą; lub jak te obietnice promują Boską naturę? 

 i. Z ich nakierowania, którym jest odciągnięcie nas od stworzenia do Boga, od świata do 

nieba; umartwianie poszanowania fałszywego szczęścia, które kala i psuje naszą naturę; i 

wznoszenie nas do tych szlachetnych obiektów i celów, które uszlachetniają i ozdabiają duszę, 

czyniąc ją jakby Boską. Ono rodzi w nas doskonałego ducha, który jest unoszony ponad światem i 

jego nadziejami i obawami, (1 Kor 2:12). Niestety! Jakiego podłego ducha mają ci, którzy nie 

prowadzą większych transakcji z Bogiem aniżeli zaspokajanie ciała czy dogadzanie życiu, które 

wkrótce musi skończyć się! Jak głupie ptaki, które z wielką sztuką i wymysłem, wyściełają swoje 

gniazdo, które po krótkim czasie opuszczają. Ale jak niebiańscy i podobni do Boga są ci, którzy 

patrzą na większe rzeczy, aby zadowolić Boga, radować się społecznością i żyć z Nim na wieki! 

 ii. Przedmiot obietnic. Wiele z nich dotyczy zmiany naszego serca, oczyszczenia lub 

uzdrowienia naszej natury: (Hbr 8:10 UBG), ,,Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich 

sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem”. Ezech  36:25-26 (UBG): „I pokropię was czystą 

wodą, i będziecie czyści. Oczyszczę was ze wszystkich waszych nieczystości i ze wszystkich 

waszych bożków. I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce 

kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste”. Jer 33:8 (UBG): ,,Oczyszczę ich z wszelkiej 

nieprawości”. Wszystkie one są zachętami do modlitwy do Boga o tę korzyść. Jeśli Bóg nie 

wyklucza nas, to i my nie powinniśmy wykluczać samych siebie.  

 iii. Warunki na jakich nasze prawo jest oparte. Nie ma przebaczenia bez pokuty: (Dz 3:19 

UBG): „Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od 

obecności Pana czasy ochłody”; (Dz 2:38-39 UBG): ,,Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w 

imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego” itd. Nie ma 

nieba lub życie wiecznego bez świętości: (Hbr 12:14 UBG), ,,Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do 

świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana”. „Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą 

Boga”, (Mt 5:8 UBG). 

  iv. Moc jaka towarzyszy obietnicom: (2 P 1:3 UBG): ,,Jako, że jego Boska moc obdarzyła 

nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał do 

chwały i cnoty”. Bóg daje nam życie doczesne i duchowe, a te niezmienne życie szczęśliwości w 

przyszłości. Boska natura jest przekazywana nam na mocy obietnic; albowiem Duch jest Tym, który 

nas uświęca i działa za pomocą odpowiednich środków.  



 d. Zastosowanie. 

 i. Wierzmy obietnicom, ponieważ są one najbardziej pewne i niezawodne. Boże świadectwo 

dobrych rzeczy, którymi nas obdarzy, nie może nas zawieść lub zrodzić w nas próżną i niepewną  

nadzieję. Jego obietnica jest świadectwem Jego woli, a nic nie może się ostać wobec Jego mocy. 

,Spełni się bowiem to, co zostało….powiedziane przez Pana”, (Łk 1:45 KJV). 

 ii.. Ceńmy je sobie (Hbr 11:13 KJV): „Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy 

spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, byli przekonani o nich i przyjmowali je.” A nigdy nie 

możemy ich przyjąć, dopóki nie zostaniemy przekonani o ich prawdziwości. Wtedy dopiero 

zważamy na ich wartość. Wielka jest głupota tych, którzy nic sobie nie robią z tych rzeczy. Jeśli 

zaangażuje się jakiś wielki człowiek w jakikolwiek sposób, to bardzo liczymy się z jego słowem; a 

czy my nie mielibyśmy czynić wielkiej sprawy ze Słowa Bożego i doceniać  obietnic Boga? Cenić 

je tak bardzo, by zdobyć je za wszelką cenę, (Mt 13:46).I sprzedać wszystko za cenną perłę. Cenić 

je tak bardzo, żeby nawet zadowalać się podłym stanem na tym doczesnym świecie. Chociaż Bóg 

trzyma nas jako poślednich na tym świecie, to jednak wystarcza to, abyśmy mogli być uczestnikami 

Jego świętości: (Hbr 12:10 UBG): „Tamci bowiem karali nas według swego uznania. Ten zaś czyni 

to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami  Jego świętości”. Cenić je tak, aby wykonywać 

wymagane obowiązki, (Ps 119:14). Cenić je tak aby zachować swoją radość w Chrystusie: (Flp 3:8-

10 UBG): ,,….wszystko uznaję za stratę dla doskonałości poznania Chrystusa Jezusa mojego Pana” 

i (Flp 3:3 UBG): ,,My bowiem jesteśmy obrzezani, którzy w duchu służymy Bogu i chlubimy się w 

Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele”. 

 Iii. Dołóżmy starań, aby powiększać wierzenie każdej obietnicy, ku powiększaniu świętości, 

abyśmy byli jak Bóg, czyści i święci jak On: (2 Kor 7:1 UBG): „Mając więc te obietnice, najmilsi, 

oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5. KAZANIE V. - Mk 9: 41. 

  

 

 ,,Każdy bowiem ogniem będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona” – (Mk 

9:49 UBG). 

  

  

 W kontekście mamy ostrzeżenie, które nasz Pan daje przed skandalami i obrazą gorszącymi 

innych, albo przez odstępstwo od prawdy, albo przez grzeszne postępowanie  I--  

 A. Daje do zrozumienia przyczynę tych skandali, którą jest jakaś ukochana pożądliwość; 

którą lepiej uśmiercać niż zaspokajać. Istnieje coś cennego, opłacalnego i przyjemnego w naszej 

opinii, ocenie i uczuciach, co odciąga nas od Boga, i obowiązków, które jesteśmy winni wykonać 

dla Niego, a które jest przez nas pojmowane, jako tak nam potrzebne, że nie możemy obejść się bez 

tego bardziej niż bez prawego oka, prawej ręki lub prawej nogi.  

 B. Nasz Pan porównuje utratę zaspokojenia w takich pożądliwościach z 

niebezpieczeństwem zginięcia na wieki; i pokazuje, że (uwzględniając wszystko) byłoby lepiej 

zostać pozbawionym tej korzyści, przyjemności lub zaszczytu, niż stracić życie wieczne, i 

ryzykować wieczną śmierć. Albo ta rozkosz, czy też pożądliwość musi zostać odrzucona, albo 

zginiemy na zawsze. Prawa ręka musi zostać odcięta, bo inaczej zostaniemy wrzuceni do ognia 

piekielnego.  

 C. Nasz Pan przedstawia niebezpieczeństwo wiecznej śmierci, wzmocnione przez 

uderzający opis: ,,Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie” (Mk 9:44 UBG). Pismo Święte 

mówi do nas w naszym własnym dialekcie i wyraża się takimi pojęciami, które najlepiej możemy 

zrozumieć, dlatego przedstawia stan potępionych przez to, co jest okropne dla zmysłów. Przez 

robaka rozumie się udrękę sumienia, a przez ogień gniew Boży. Udręka niegodziwych powstaje 

częściowo z ich własnego sumienia. Posiadają dokuczliwą pamięć o przeszłości, o głupocie w 

swoim zaniedbaniu łaski;  także gorzkie poczucie tego żałosnego stanu, w którym się teraz 

pogrążyli, i strach przed tym, co dopiero nadejdzie. Teraz, poza tym wyrzutem sumienia za ich 

szaleństwo, istnieje tam także ogień, który nigdy nie zostanie ugaszony lub ostre męki, które są 

przygotowany dla niegodziwych. 

 D. W naszym tekście kazania mamy zestawienie lub porównanie przeciwieństw – męki 

piekielne, z trudem umartwienia. Tych pierwszych lub tych ostatnich kłopoty i trudności musimy 

doświadczyć. Teraz o wiele bardziej pożądanym jest trud umartwiania grzechu, niż znoszenie 

wiecznych mąk w karze za niego. To jest właśnie wyrażone w tekście: „Każdy bowiem ogniem 

będzie posolony i każda ofiara solą będzie posolona”. W tych słowach: 

 a. Możemy zaobserwować, podwójne solenie, ogniem lub solą; jedno odnoszące się do 

jednego rodzaju ludzi, a drugiemu do drugiego. Ogień i sól zgadzają się w pospolitej naturze: 

albowiem sól ma naturę ognistą i ma skłonność do pochłaniania; ale różnią się one materią, którą 

pochłaniają. Sól pochłania zbędną wilgoć, która może powodować gnicie substancji; natomiast 

ogień pochłania czy też trawi samą substancję; tak, że bycie posolonym ogniem oznacza bycie 

wydanym na wieczne zatracenie. Ogień pochłania wszystkie rzeczy; a Bóg jest nazywany 

,,….ogniem trawiącym”, dla niegodziwego (Hbr 12:29 UBG). 

 b. W tekście kazania zawarta też jest aluzja do ofiar; gdyż każdy człowiek, który żyje na 

świecie musi być żywą ofiarą dla Boga. Niegodziwi są ofiarą dla Bożej sprawiedliwości; natomiast 

pobożni są ofiarą poświęconą i ofiarowaną Jemu samemu, aby mogli być zdolni do otrzymania Jego 

miłosierdzia. Ci pierwsi są ofiarą wbrew ich woli, ale pobożni są ofiarą dobrowolną, ofiarą nie 

wymuszoną, ale ofiarowaną z własnej woli. Prawo wszystkich ofiar było takie, że miały być 

posolone solą: (Kpł 2:13  UBG): ,,Każdą z ofiar pokarmowych posolisz i nie pozbawisz soli 

przymierza twego Boga swej ofiary pokarmowej. Przy każdej twojej ofierze złożysz sól”. Trzy razy 

powtarza się tam posolenie, aby pokazać, że każda ofiara musi być tak doprawiona. Że niegodziwi, 

będący przedmiotem dokonującej pomsty sprawiedliwości Bożej, są zaliczani do ofiary, jest 

widoczne w Piśmie Świętym. Kiedy zniszczenie Moabu jest przepowiadane, to wyrażają je 



następujące słowa: Iz 34:6 (UBG): ,,Miecz PANA jest pełny krwi, pokrył się tłuszczem i krwią 

baranków i kozłów, tłuszczem nerek baranich, bo ofiara PANA dokonuje się w Bosra, a wielka rzeź 

w ziemi Edom”. Podobnie w Jer 46:10 (UBG), Bóg grozi tam, że miecz pożre i upije się krwią: 

„….gdyż Pan, Bóg zastępów, ma ofiarę w ziemi północnej, nad rzeką Eufrat’. To co w tych 

powyższych wersetach nazywa się rzezią, nazywane jest także ofiarą. Kiedy więc Bóg zaplanował 

wielką rzeź swoich nieprzyjaciół, to wzywa ptaki nieba, (Ezech. 39:17 UBG): ,,Zbierzcie się i 

przyjdźcie, zgromadźcie się zewsząd na moją ofiarę,” z aluzją do zwierząt składanych w ofierze. 

Można to wywnioskować ze znaczenia ofiary, zwłaszcza całopalnej, która oznaczała winę 

grzesznika; śmierć Chrystusa, która jest przebłaganiem za grzech; i posłuszeństwo składającego 

ofiarę, jako oddanego Bogu. Teraz pierwsze znaczenie miało miejsce i wywarło wpływ na ludzi, 

jeśli zaniedbywali pozostałe dwa znaczenia ofiary; dlatego mieli być postrzegani jako posoleni 

ogniem; podczas gdy inni, którzy zostali przyjęci, byli posoleni solą.  

 c. Trzecią obserwacją wyjaśniającą tekst kazania są dwa odniesienia tych posoleń, lub 

odrębne i właściwe ich zastosowanie. 

 i. Jedno do bezbożnych: ,,Każdy bowiem ogniem będzie posolony”, to znaczy każdy jeden z 

nich, o którym mówiono wcześniej, który pobłażał swoim zepsutym uczuciom, który nie dochował 

całkowicie i serdecznie przymierza z Bogiem i nie wyrzekł się swych ukochanych pożądliwości.  

 ii. Drugie  do pobożnych: ,,każda ofiara solą będzie posolona”, to znaczy każdy, kto nie jest 

ofiarą z przymusu, ale dobrowolnie poddaje się i oddaje się Bogu, aby być zarządzanym i użytym 

zgodnie z Jego wolą, będzie posolony nie ogniem, ale solą, którą każdy, kto jest oddany Bogu, musi 

mieć w sobie. Tak więc, podczas gdy niektórzy są przeznaczeni na gniew Boży i soleni ogniem, aby 

być pochłoniętymi i zgubionymi, inni są soleni solą, zakonserwowani i zachowywani smakowitymi 

w wyznawaniu i praktykowaniu pobożności. Doktryna jest następująca:-- 

 Doktryna: Łaska umartwienia jest bardzo potrzebna wszystkim tym, którzy są oddani 

Bogu. Udowodnię kilka rzeczy:--  

(1.) Prawdziwą oznaką chrześcijanina jest to, że jest on ofiarą lub dziękczynieniem składanym 

Bogu. 

(2.) Że łaska umartwienia jest prawdziwą solą, za pomocą której ta ofiara i dziękczynienie powinny 

być przyprawione. 

(3.) Przedstawię wam niezbędność tej soli, abyśmy mogli trzymać się Boga 

      prawidłowo w obowiązkach przymierza. 

(4.) Zastosowanie. 

 (1.) Prawdziwym pojęciem chrześcijanina jest to, że jest on ofiarą składaną Bogu. Jest to 

widoczne w Rz 12:1 (UBG), ,,Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali 

wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba”, czyli 

rozumna część, która była symbolizowana przez całopalenia, ofiary i dary zakonu: i tak Iz 66:20 

(UBG) powiada: ,,I przyprowadzą wszystkich waszych braci jako dar dla PANA”. Zgodnie z 

zakonem zwierzęta były składane w ofierze Bogu, ale w ewangelii ludzie są Mu ofiarowani; nie jak 

zwierzęta, które miały zostać zabite i spalone w ogniu, ale aby byli zachowanymi dla Bożego 

użytku i służby. W ofiarowaniu czegokolwiek Bogu, dwie rzeczy miały znaczenie; oddzielenie od 

tego co pospolite i poświęcenie do świętego użytku i obie mają miejsce w omawianej sprawie.  

 (A.) Istnieje oddzielenie nas od pospolitego użytku. Zwierzę było oddzielane od stada w tym 

szczególnym celu, aby było dane Bogu. Tak więc  jesteśmy oddzielani i odseparowywani od reszty 

świata, abyśmy mogli być ludem Boga. Nie należymy już do samych siebie: (1 Kor 6:19 UBG); 

oraz nie mamy już żyć dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł (2 Kor  5:15 UBG). Nie mamy 

żyć dla świata, ciała ani takich rzeczy do jakich lgnie naturalne serce; nie mamy w sobie prawa do 

dysponowania nami samymi, naszym czasem, naszym zainteresowaniem, czy naszą siłą, ale 

musimy całkowicie poddać się Bogu, aby to On dysponował, nakazywał i zarządzał nami według 

własnej woli i upodobania. 

 (B.)  Istnieje także poświęcenie się Bogu, aby służyć, zadowalać, czcić i uwielbiać Go.  

 (a.) Należy rozważyć sposób poświęcenia się Bogu.  Jest to zwykle robione  ze smutkiem, 

wstydem i oburzeniem na siebie samych, że Bóg był tak długo pozbawiony Jego prawa do nas, z 



zupełnym celem przywrócenia Mu tego z naddatkiem: (1 P  4:3 UBG), ,,Wystarczy nam bowiem, że 

w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan”; najwyższy czas, abyśmy się poddali 

woli Bożej; byliśmy wystarczająco długo, a nawet zbyt długo, hańbiący Boga, niszczący nasze 

dusze, dogadzający ciału, żyjący według ciała i na modłę tego doczesnego świata; dlatego 

pragniemy dokonać zadośćuczynienia Bogu za to: (Rz 6:19 UBG): ,,Jak bowiem oddawaliście 

wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości, aby czynić nieprawość; tak teraz oddawajcie 

wasze członki na służbę sprawiedliwości, abyście byli uświęceni”. Nasze poprzednie zaniedbania 

Boga i obowiązek wobec Niego napełniają nasze serca wstydem, dlatego postanawiamy podwoić 

naszą pilność i być tak wybitnymi w świętości, jak  poprzednio byliśmy w próżności i grzechu.  

 (b.) Ma to miejsce z głębokim poczuciem miłości Boga w Chrystusie; bo  poddajemy się 

Bogu, nie jako ofiara za grzech, ale jako ofiara dziękczynna: (Rz 12:1 UBG): „Proszę więc was, 

bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną 

Bogu” i 2 Kor 5:14 UBG: ,,Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy, 

że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, 

już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony”. Są 

zachwyceni podziwem Bożej dobroci w Chrystusie, i dlatego oddają się Mu.  

 (c.) Oddajemy się Bogu całkowicie, nie aby być Jego w nielicznych rzeczach, ale we 

wszystkim, aby służyć Mu wszystkimi swoimi zdolnościami: „...i nie należycie do samych siebie? 

Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, 

które należą do Boga, (1 Kor 6:19-20 UBG); i służymy Mu we wszelkich warunkach: (Rz  14:8 

UBG): ,,Bo jeśli żyjemy,  dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy 

żyjemy, czy umieramy należymy do Pana”. Jesteśmy chętni, aby być użytymi ku Jego chwale, nie 

tylko jako aktywne narzędzia; ale też jako bierne obiekty, poddajemy się, by podporządkować się 

Jego rządzącej, jak i  rozporządzającej woli, by być tym, kim Bóg chciałby, żebyśmy byli, jak 

również czynić to, co On chciałby, abyśmy czynili: (Flp 1:20 UBG): ,,Zgodnie z moim gorliwym 

oczekiwaniem i nadzieją, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz z całą odwagą, jak zawsze, tak i 

teraz, uwielbiony będzie Chrystus w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć”. Tak więc ze 

wszystkimi naszymi zdolnościami, w każdych warunkach życia, jesteśmy oddani Bogu we 

wszystkich uczynkach. W Zach 14:20,-21 napisano, że świętość Panu będzie napisana, nie tylko na 

kotłach domu Pańskiego, ale także na wszystkich kotłach jerozolimskich, nie tylko na naczyniach 

świątyni, ale też na zwykłych naczyniach; to znaczy tłumacząc to na frazę ewangeliczną, że nie 

tylko w naszych świętych, ale nawet w naszych pospolitych i obywatelskich działaniach itp., 

powinniśmy żyć jako lud ofiarowany Bogu. 

 (d.) Ostatecznym celem, dla którego oddajemy się Bogu, jest służenie, zadowalanie, i 

uwielbianie Go: (Dz 27:23 UBG): „….Boga, do którego należę i któremu służę”; aby zadowalać Go 

przez bycie posłusznymi Jego woli: (Rz 12:1-2 UBG), „Proszę….abyście składali wasze ciała jako 

ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do 

tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest 

dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga”; (Kol 1:10 UBG): „Abyście postępowali w sposób godny 

Pana, by podobać mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku wydając owoc”. A także, 

uwielbianie Go jest naszym celem i życiem: Flp 1:21; 1 Kor 10:31. To jest poświęcenie czy też 

oddanie, przez które chrześcijanin staje się duchową i świętą ofiarą dla Boga. Jednakże musimy być 

w tym szczerzy i prawdziwi, częściowo... 

 (i.) Ponieważ prawda o naszym oddaniu będzie poznana przez nasze postępowanie: wielu 

oddaje się Bogu, ale w używaniu samych siebie nie widać tego; postępują tak, jakby ich języki były 

ich własnymi i nie mieli Pana nad nimi, Ps 12:4. Mówią, co im się podoba; używają ich serca jako 

własnego, aby myśleć i pożądać tego, co im się podoba; ich ręce jako własne, aby robić to, co im 

się podoba; ich ciała jako własne, do kalania go wszelkim nadmiarem i nieczystością; także ich 

bogactwa, siły i czas jako swoje własne, aby je zachować lub roztrwonić według tego jak ich 

pożądliwości prowadzą ich i skłaniają. Ale nie tak jest ze szczerym chrześcijaninem, który czyni 

swoje oddanie się Bogu sprawą swego sumienia, dlatego realność i szczerość tego oddania widać w 

używaniu siebie i wszystkiego co swoje w takim człowieku, a jeśli będzie kuszony, aby zrobić coś 



sprzecznego z takim ślubem i oddaniem się, to jego serce powstaje przeciwko takiej pokusie: (1 Kor 

6:15 UBG), „Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj 

Boże”. Na punkcie wierności Bogu, ponieważ jesteśmy w przymierzu z Nim, musimy uważać, 

abyśmy stosowali i używali tego, co należy do Boga na chwałę Boga; musimy uczynić sprawą 

sumienia pilnowanie się przed wyobcowywaniem tego, co jest święte, tego, co należy do Pana: 

nasze myśli, nasze uczucia, nasz czas, i nasze siła, wszystkie należą do Niego. 

 (ii.) Ponieważ Bóg kiedyś wezwie nas do zdania rachunku: (Łk 19:23 UBG); będzie żądał 

swego z zyskiem. Będziemy wezwani do rozliczenia się z tego, co zrobiliśmy dla Boga, jaką część i 

dział miał On w naszym czasie, naszej sile, naszych zdolnościach, i naszym zainteresowaniu; 

dlatego każdy roztropny i mądry Chrześcijanin powinien sam prowadzić wiernie i stale obrachunek, 

w jaki sposób poświęca się Bogu, bo Bóg musi mieć udział we wszystkim, co posiadamy lub 

robimy. 

 (iii.) Musimy być w tym bardzo szczerzy, ponieważ jesteśmy pod okiem i inspekcją Boga, 

który zważa, czyje sprawy prowadzimy, Jego czy własne: (Łk 1:74-75 UBG): „….abyśmy mu 

służyli bez lęku…..W świętości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni naszego życia”. 

Zawsze jesteśmy przed Nim i chociaż on nie wzywa nas obecnie do zdania rachunku, to jednak już 

teraz wiele razy karze nas za nasze zaniedbanie i bezmyślność w prowadzeniu Jego spraw: (Ezech 

16:8 UBG): ,,….zawarłem z tobą przymierze, mówi PAN BÓG. I stałaś się moja”. To był powód 

Jego sądów przeciwko nim. Kiedy ci, którzy są Jego, nie prowadzą się jak Jego własność, gdy to, co 

święte, jest profanowane przez pospolite użycie, wtedy sąd nadchodzi na naród, jeśli jest on oddany 

Bogu, i odwraca się od Niego lub na człowieka, jeśli jego drogi nie są prawe przed Bogiem. 

 (2.) Następną rzeczą, którą zrobię to udowodnienie, że  łaska umartwienia jest prawdziwą 

solą, za pomocą której ta ofiara i dziękczynienie powinny być przyprawione. Istnieje pewien spór w 

odniesieniu do tego, co należy rozumieć przez sól, którą Chrystus poleca swoim uczniom, a tym co 

symbolizowała sól w ofierze, czy mądrość, czy gorliwość. Ogólnie mówiąc, jest to łaska Świętego 

Ducha, dzięki której grzech jest ujarzmiany i powstrzymywany; a znaczenie odpowiada dokładnie 

symbolowi i wyobrażeniu: gdyż-- 

 (i.) Sól chroni mięso przed gniciem, pochłaniając tę zbędną i ekskrementalną wilgoć, która 

w przeciwnym razie wkrótce powodowała by psucie; podobnie sól przymierza powstrzymuje i 

tłumi pożądliwości, które sprawiłyby, że postępowalibyśmy niewiernie z Bogiem. Niestety, mięso 

nie jest tak podatne na stawanie się zepsutym, jak my jesteśmy zepsuci i osłabieni w naszych 

postanowieniach, ku Bogu, bez umartwiającej łaski Ducha; ,,aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, 

ale raczej zostało uzdrowione” – (Hbr 12:13 UBG). I nic nie jest tak niestabilne i zmienne jak dusza 

nieumartwiona; dlatego nigdy nie możemy zachowywać się jak ofiara i dziękczynienie dla Boga, 

dopóki nie umartwiamy naszych członków, które są na ziemi, nieczystość, namiętność, złe żądze i 

chciwość (Kol 3:5 UBG). Krótko mówiąc, ciało jest tym, co ma skłonność do psucia się, dlatego 

łaska, która nas zachowuje, musi być czymś, co odrywa nas od cielesnych zainteresowań, a czym to 

jest jeśli nie umartwiającą łaską Ducha Świętego? Apostoł Paweł mówi w Ef 6:24 (UBG): „Łaska 

niech będzie ze wszystkimi, którzy miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa w szczerości” czyli w 

nieskazitelności. Istnieje wiele pokręconych pożądliwości, które mogą nas zepsuć i oderwać naszą 

miłość ku innym rzeczom, jednakże kiedy te zostaną umartwione i ujarzmione, abyśmy mogli mieć 

większą obfitość uczucia do Boga i Chrystusa, wtedy można powiedzieć, że kochamy Go w 

szczerości czy też nieskazitelności. 

 (ii.) Sól ma gorycz, maceruje rzeczy, i wnika w nie, podobnie jest z łaską umartwiania jest 

bolesna i kłopotliwa dla cielesnej natury. Niezależnie od tego jak zdrowe i pożyteczne dla duszy, to 

jednak bez wątpienia niesmaczne jest dla ciała poskramianie naszych uczuć i rządzenie naszymi 

sercami w bojaźni Bożej i wiosłowanie pod prąd ciała i krwi; jednakże jest to zdrowe dla nas, jest to 

ukrzyżowanie ciała, radzenie sobie z nim tak, jak Chrystus cierpiał na krzyżu,  dawanie mu octu i 

żółci; jest to niezbędne; to jest rzecz, którą nasz Pan zamierza tutaj w kontekście, że ofiara musi 

zostać strawiona lub zmacerowana; musimy cierpieć albo bóle piekielne albo bóle umartwienia; 

musimy być posoleni ogniem lub solą. Lepiej wejść do nieba z trudnością i wyrzeczeniami, niż 

uniknąć tych trudności i popaść w grzech, i przez to znajdować się w niebezpieczeństwie bycia 



skazanym na wieczny ogień. Surowość chrześcijaństwa nie jest tak bolesna jak kara za grzech. 

Filozofowie, kiedy mówią o naturze człowieka, zauważają, że w części pożądliwej, τὸ ὑγρὸν, coś w 

rodzaju wilgoci skłania do przyjemności, a w drażliwej, τὸ ψυχρὸν, coś w rodzaju zimna skłania do 

strachu. Sól Boża ma pochłonąć obie takie rzeczy zarówno poprzez powstrzymanie naszych 

zmysłowych skłonności, jak również i naszych ziemskich obaw. Musimy ukrzyżować ciało z jego 

namiętnościami i pożądliwościami, bo ci, którzy należą do Chrystusa, tak uczynili, (Gal 5:24 UBG). 

Powinniśmy raczej nie podobać się sobie samym i całemu światu, niż nie podobać się Bogu lub być 

niewiernym w naszym obowiązku wobec Chrystusa, gdyż żaden zysk, żadna rozkosz, ani żadne 

świeckie troski nie są tak potrzebne, tak wygodne, i  tak użyteczne dla nas jak zbawienie. 

 (iii.) Sól czyni rzeczy smakowitymi, podobnie i łaska czyni z nami, co może być 

zinterpretowane w odniesieniu do Boga lub człowieka. 

 [1.] Przyjemnymi dla Boga, gdy jesteśmy doprawieni tą solą, bo Bóg nie przyjąłby żadnej 

ofiary bez niej. Nie żeby smakował mięsa ofiary, albo jadł tłuszcz lub mięso wołów oraz kozłów i 

pił ich krew, i dlatego miałby nakazać zaprawianie ofiar dla swego podniebienia i apetytu; nie, nie 

należy tak tego rozumieć; trzeba wiedzieć, że zarówno w typach, jak i w podobieństwach istnieje 

Boże zniżenie się do poziomu naszych zmysłów i pojmowania rzeczy. To, co jest solone jest 

smakowite, dlatego Bóg chciałby zaznaczyć swoją akceptację nas samych i naszej służby w ten 

sposób. Z natury wszyscy jesteśmy wstrętni, niesmaczni, i obrzydliwi dla Boga z powodu grzechu: 

(Ps 14:3 UBG), „Wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma 

ani jednego”: w języku hebrajskim oddano to, że zgnili, stali się śmierdzący, jak zepsute i zgniłe 

mięso. Musimy być posoleni i doprawieni łaską Chrystusa, bo wtedy stajemy się mili i przyjemni w 

oczach Boga, A im bardziej jesteśmy prawi, tym większe Bóg ma w nas upodobanie.  

 [2.] Do ludzi: im bardziej jesteśmy w ten sposób posoleni i umartwieni, tym więcej 

będziemy czynić dobra innym. Nasz Pan mówi swoim uczniom,   (Mt 5:13 UBG): „Wy jesteście 

solą ziemi, lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda, tylko na wyrzucenie i 

podeptanie przez ludzi”. Jest to powiedziane do uczniów jako uczniów, a nie jako apostołów i osób 

publicznych. Błędem jest myślenie, że tylko kaznodzieje i pastorzy są światłością świata i jego solą. 

Nie; wszyscy chrześcijanie muszą świecić jak światła pośród oszukańczego i przewrotnego 

pokolenia; wszyscy chrześcijanie muszą być jak sól ziemi. Całe kazanie Chrystusa zawiera ogólne 

obowiązki, a uczniowie nie zostali jeszcze wysłani na zewnątrz jako apostołowie, ani nigdy nie 

słyszeli o takim zleceniu, ani o tym, że ich Pan wyśle ich na cały świat, aby nawracali go do 

królestwa Bożego: to było uczynione dopiero później (Dz 10:1-48 UBG),  dlatego należy rozumieć 

tutaj, że Chrystus przemawia tutaj do chrześcijan jako chrześcijan. Jest napisane o nich, że są solą, 

ponieważ przyprawiają wszystkich, wśród których żyją. Chrześcijanin nigdy nie jest smakowity w 

swoim postępowaniu z innymi, dopóki nie będzie miał soli w sobie; gdyż wtedy dopiero wszystkie 

jego uczynki są przyprawione łaską i rodzą wspomnienie Boga; i wtedy także jego słowa są 

przyprawione łaską i czynią dobro innym. Apostoł powiedział w Ef 4:29 (UBG): „Żadne plugawe 

słowo niech nie wychodzi z waszych ust”, to zgniłe i zepsute mówienie, które daje upust w 

oszczerstwach, szyderstwach, drwinach, niemądrych żartach z rzeczy świętych, kłamstwach, 

przekleństwach i tym podobnych rzeczach: wszystko to pochodzi z zepsutego serca, podobnie jak 

śmierdzący oddech wskazuje na zgniliznę w płucach. Takim ludziom brakuje łaski umartwienia, 

takimi są wszystkie jałowe duchy, które nie potrafią mówić nic poważnego o Bogu, ale w swej 

najpoważniejszej mowie są zarozumiali jak nie wiem co. Ale jeśli pójdzie się do umartwionych, to 

odbierze się od nich aromat dobrych rzeczy; będą to nie tylko aromatyczne modlitwy i  kazania, ale 

także aromatyczne rozmowy i przemówienia: (Kol 4:6 UBG): „Wasza mowa niech zawsze będzie 

miła, zaprawiona solą”, to znaczy nie mówcie bezmyślnie, ani wulgarnie, ale w sposób budujący. 

Chrześcijanie powinni uważać, aby nie stracić swej aromatyczności, bo wtedy nie będą podobać się 

Bogu ani przynosić pożytku człowiekowi i nie będą nadawać się do niczego prócz gnoju. W ten 

sposób udowodniłem drugą rzecz, a mianowicie, że łaska umartwienia jest prawdziwą solą, która 

przyprawia chrześcijan.  

 (3.) Ta sól jest potrzebna wszystkim tym, którzy zawarli przymierze z Bogiem, i oddali i 

poświęcili się Mu.  



 (A.) Przez nasz ślub przymierza jesteśmy związani najściślejszymi obowiązkami i to pod 

najwyższymi karami. Obowiązek, do którego jesteśmy zobowiązani, jest bardzo surowy. 

Odpowiedzieliśmy Bogu na wszystkie wymagania Jego przymierza: (1P 3:21 UBG), „….chrzest 

….zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec 

Boga.” Pan żąda i wprowadza w życie to pytanie: „Czy umrzesz dla grzechu i będziesz żył ku 

sprawiedliwości?”. To jest treść przymierza chrztu, które tak często i tak uroczyście jest odnawiane 

podczas Wieczerzy Pańskiej; że mamy  uważać się za martwych dla grzechu a żywych dla 

sprawiedliwości przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana, (Rz 6:11 UBG); uważać się za takich, to 

znaczy w ślubowaniu i zobowiązaniu. Kara jest bardzo wysoka Jeśli dobrowolnie grzeszymy, 

(Hbr10:26 UBG); gdyż wtedy nasze przyjęcie do rodziny Chrystusa pójdzie na marne, ba, okaże się 

być ku naszej dalszej ruinie, jeśli nie dotrzymamy przymierza, czyli jeśli zachowamy grzech przy 

życiu, co się równa dolewaniu oliwy do płomieni.  

 (B.) Obfitość grzechu, który jeszcze w nas pozostaje, i niezwykłe jego działanie w naszych 

duszach. Nie możemy pozbyć się tego przeklętego lokatora, dopóki nasz namiot nie zostanie 

zwinięty, i ten gliniany dom nie obróci się w proch. Paweł jęczał boleśnie będąc pod wpływem 

działania: grzechu: „Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?” (Rz 7:24 UBG). 

Nazywa się to grzechem, który nas łatwo osacza, (Hbr 12:1 UBG). Cóż zatem, skoro grzech nie jest 

unicestwiony, musi być umartwiony. Grzech dąży do zła, walczy, jest w nim niezwykła działanie, 

jest bardzo aktywny i niespokojny: (Rz 7:8 UBG), „Lecz grzech….wzbudził we mnie wszelką 

pożądliwość”, Paweł ma tu na myśli grzeszną naturę. Apostoł Jakub, z kolei, mówi nam w Jak 4:5 

(UBG): „Duch, który w nas mieszka, zazdrośnie pożąda”. Nie ma tu sennej, ale jest aktywna 

zasada, która zawsze skłania nas do zła i utrudnia to, co jest dobre. Grzech nie tylko czyni nas 

trochę elastycznymi i podatnymi na pokusy, ale nas pogania i do nich popycha. „Lecz widzę inne 

prawo w moich członkach, walczące z prawem mojego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa 

grzechu” — (Rz 7:23 UBG). Zepsuta natura nie jest oswojoną rzeczą, która nie działa, dopóki nie 

zostanie pobudzona sugestiami szatana lub pokusami świata, ale jest jak żywe źródło, które samo z 

siebie wylewa wodę; nigdy nie zostawiając nas w spokoju. Serce człowieka jest nieustannie złe i 

dlatego zawsze przeszkadza nam w czynieniu tego, co jest dobre: (Rz 7:21 UBG): „….gdy chcę 

czynić dobro, trzyma się mnie zło”. Przytępia krawędź naszych uczuć, dąży do osłabienia naszych 

zamiarów niewierzącymi myślami lub odciągając nas od Boga pokusą jakiejś czułej rozkoszy; w 

wykradaniu Mu naszych serc w samych obowiązkach i poważnych przemowach do Boga, 

rozpraszając nasze umysły myślami o doczesnym świecie, o jego przepychu i chwale; i w ten 

sposób zamienia nasze obowiązki w grzech i sprawia, że tracimy ich pociechę i słodycz: rozsadza i 

wypacza nasze najszczersze starania. Cóż więc, bez tej soli przymierza, jeśli tak jest, to co mamy 

robić? Czy nie mamy potrzeby, aby zachowywać pokorę i czujność? Jeśli grzech szarpie się 

aktywnie, to musimy szarpać się przeciwko niemu i robić postępy w używaniu łaski Ducha 

Świętego, udzielonej nam z powodu śmierci Chrystusa i użyć wszystkich dobrych środków, aby 

grzech mógł zostać w nas ujarzmiony.  

 (C.) Rozważmy smutne konsekwencje pozostawienia grzechu w spokoju, zarówno pod 

względem dalszego grzechu, jak i kary. 

 (a.) Co do dalszego grzechu. Bo Chrystus mówi tutaj o skandalach. Jeśli pożądliwość nie 

zostanie umartwiona, to staje się skandaliczna; grzech pokonał nas przed Bogiem, ludźmi i aniołami 

i wystawił na jawny wstyd lub zatwardza nas w martwym i nieostrożnym postępowaniu. 

Pożądliwości pozostawione w spokoju kończą się poważnymi grzechami, a ciężkie grzechy 

ostatecznym odstępstwem. Umiłowanie rozkoszy skończy się pijaństwem, cudzołóstwem, 

wściekłością nieczystych pragnień, albo takim próżnym, lekkim i pustym duchem, który w żaden 

sposób nie pasuje do religii. Zazdrość skończy się występkiem i przemocą, jeśli nie morderstwem. 

Judasz przez swoją chciwość został doprowadzony do zdrady swego Pana. Gehazi najpierw był 

zaskoczony chciwością, potem porażony trądem, a potem stał się dla siebie hańbą i ciężarem. 

Diabeł przez pożądliwość usiłuje doprowadzić nas do grzechu, przez grzech do wstydu, a przez 

wstyd do przerażenia i rozpaczy. Ale czy dzieci Boże wpadają w tak znaczące ekscesy i zaburzenia? 

Tak; kiedy zostawiają grzech w spokoju i zaprzestają praktykowania umartwienia; kiedy nie 



pamiętają, że ofiara musi być posolona. Świadkiem jest przypadek Dawida, który popadł w 

pożądliwość i przelał krew. Świadkiem jest również przypadek Piotra, który popadł w zapieranie się 

Chrystusa przysięgami i przekleństwami. A co powiedzieć o Salomonie, który popadł w 

zmysłowość i bałwochwalstwo. W każdym z nas stare grzechy, dawno uśpione, mogą się na nowo 

obudzić i popchnąć nas do duchowych zgorszeń i wygód, jeśli nie użyjemy tej świętej soli.  

 (b.) Co do kary. Grzechy okażą się śmiertelne, jeśli nie zostaną uśmiercone. Albo grzech 

musi umrzeć, albo grzesznik. Istnieje zło w grzechu i zło po grzechu. Zło w grzechu jest 

pogwałceniem sprawiedliwego prawa Bożego; zło po grzechu jest sprawiedliwą karą, wieczną 

śmiercią i potępieniem. Ci, którzy nie są lub nie chcą być świadomi zła, które tkwi w grzechu, 

zostaną uczynieni świadomymi zła, które przychodzi po grzechu. Osoba nieuśmiercająca zła w 

sobie oszczędza grzech i niszczy własną duszę; grzech żyje, ale ona umiera. W przypowieści 

proroka do króla Izraela, gdy wypuścił Syryjczyków, jest powiedziane: „….swoim życiem zapłacisz 

za jego życie”, (1 Krl 20:42 UBG), a zatem nasze życie pójdzie za życie naszego grzechu. Tak więc 

jeśli chodzi o grzeszne rzeczy to: „Ich końcem jest śmierć”. — (Rz 6:21 UBG), „Zapłatą za grzech 

jest śmierć”, (Rz 6:23 UBG).   

  Ale powiecie: „Co to ma wspólnego z usprawiedliwioną osobą?”. Przecież:„….żadnego 

potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie”.  

 Odpowiadam: Musimy przyjąć wszystko, co powyższy werset mówi, a więc i: ,,którzy nie 

postępują według ciała, ale według Ducha” (Rz 8:1 UBG), dopiero tacy mają sól przymierza. Ale 

jeśli możecie przypuszczać, że usprawiedliwiona osoba może żyć według ciała, to możecie również 

przypuszczać, że usprawiedliwiona osoba może zostać potępiona. Wieczną śmierć można 

rozpatrywać na dwa sposoby, zarówno co do zasługi, jak i wydarzenia. Co do zasługi, jako zło, 

które Bóg przeznaczył na owoc grzechu; lub co do zdarzenia, zło, które z pewnością nas spotka. 

Osoba usprawiedliwiona, naprawdę taka, może i musi się tego bać w pierwszym tego słowa 

znaczeniu. Istnieje taki związek między życiem w grzechu a wieczną karą, że taka osoba powinna 

przedstawiać niebezpieczeństwo dla swojej duszy dobrowolnego (i pozwalającego sobie na to) 

życia w swoich grzechach, aby mogła tego uniknąć; bo to jest nic innego jak tylko święte 

wykorzystanie groźby lub rozważenie zasługi grzechu. Ale co do samego wydarzenia i wpadania w 

zakłopotanie, które wynika z pojmowania kary, to jeśli szczerość takiej osoby jest jasna i 

niepodważalna, to nie może się bać tej kary.  

 (4.) Przejdę teraz do zastosowania.  

 (A.) Zastosowanie 1. Dla napomnienia tych, którzy nie mogą znieść słuchania o 

umartwieniu. Niechęć i niecierpliwość wobec tej doktryny może mieć kilka przyczyn.  

 (a.) Od głupiego ateizmu i niewiary. Niektórzy ludzie gardzą wszelkimi trzeźwymi radami 

duchowymi, nie czynią okazywania posłuszeństwa Bogu sprawą swojego sumienia. Salomon mówi 

nam, (Prz 19:16 UBG): ,,Kto przestrzega przykazania, zachowuje swoją duszę, ale kto gardzi 

swymi drogami, zginie”. Istnieją różne rezultaty w odniesieniu do ścisłego posłuszeństwa i 

lekceważącego próżnego postępowania. Proszę zauważyć w powyższym wersecie przeciwieństwo 

postępowań dwóch rodzajów ludzi — tego, który przestrzega przykazań, i tego, który gardzi 

swoimi własnymi drogami; to znaczy nie zwraca uwagi na swoje życie i czyny, aby uporządkować 

je zgodnie z wolą Bożą; nie dba o to, czy podoba się, czy nie, czy czci Boga, czy znieważa Go, ale 

zostawia łódź życia na łasce strumienia, żyje tak, jak skłaniają go do tego jego zwierzęce 

pożądliwości, niech przyjdzie z tego co chce. Gardzi swoimi własnymi drogami i przez to popada w 

próżność, zbytek, hulanie, oszustwo, niesprawiedliwość i wszelkiego rodzaju rozwiązłość. Żaden 

człowiek postępując tak nie gardzi tylko swoimi własnymi drogami, ale przez to gardzi 

równocześnie  innymi rzeczami, które powinny być bardzo święte i cieszące się wielkim 

szacunkiem i czcią u niego. Gardzi Bogiem, słowem Bożym i własną duszą: (Prz 14:2 UBG), „Kto 

postępuje w sposób prawy, boi się PANA, a przewrotny na swoich drogach, gardzi nim”. Ten kto 

czyni swoje obowiązki sprawą swojego sumienia, ma wysoki szacunek do Boga, patrzy na Jego 

autorytet jako na najwyższy, na Jego moce jako nieskończone, na Jego znajomość wszystkich 

rzeczy jako na dokładną, na Jego prawdziwość obietnic i gróźb jako na niekwestionowane, na Jego 

świętość jako na nieskazitelną, na Jego sprawiedliwość jako na bezstronną, a na Jego dobroć 



okazywaną nam przez udzielanie nam rozmaitych korzyści jako na bogatą i pod każdym względem 

chwalebną. Dlatego nie śmie nie podobać się Bogu; darzy go tak głęboką czcią, że zawsze w sobie 

mówi: ,,Co uczyni święty i wszystkowidzący Bóg?”. Albo: ,,Jak mogę uczynić tę niegodziwość i 

zgrzeszyć przeciwko Bogu?” Natomiast beztroska i lekceważąca osoba, która nie dba o to, by 

kierować swymi uczynkami zgodnie z wolą Bożą, ma pogardliwe i lekceważące myśli o Bogu, 

jakby był nie posiadającym zmysłów bożkiem, który nie zwraca uwagi na sprawy ludzkie, i który 

nie widzi lub nie ukarze naruszania Jego praw. Taka beztroska osoba pogardza również słowem 

Bożym: (Prz 13:13 UBG), „Kto gardzi słowem Bożym, ten zginie, a kto się boi przykazania, 

dostanie nagrodę”. Istnieją na świecie pewne serca pełne łaski, które boją się słowa Bożego, tak że 

chociaż ich umysły byłyby nie wiem jak bardzo skupione na jakiejś rzeczy, to jednak jeśli 

przykazanie stoi na przeszkodzie, to jest to więcej niż gdyby anioł z wyciągniętym mieczem stanął 

na drodze, aby ich powstrzymać; nie mają odwagi przedrzeć się przez Boży żywopłot. Natomiast 

cielesny, beztroski i niewierzący nikczemnik uważa za nic wszystkie przykazania, obietnice i 

groźby Boże i może zerwać z Bogiem za błahostkę, za małą próżną przyjemność i zysk. Co więcej, 

gardzi własną duszą: (Prz 15:32 UBG), „Kto odrzuca karność, gardzi własną duszą.” Troszczy się 

tylko o ciało, ale zaniedbuje swoją duszę, nie zastanawiając się, czy ma duszę do zbawienia, czy też 

duszę do stracenia, jakby uważał wszystko za bajki, co jest mówione o Bogu, nieśmiertelności, o 

dniu sądu, czy też o niebie i piekle. Na próżno jest mówić do takich ludzi, aby wyrzekli się i 

umartwiali ich przyjemne pożądliwości, dopóki nie zostaną uleczeni z ich ateizmu i beztroski. A ich 

przypadek jest tym bardziej rozpaczliwy, że choroba nie tkwi w ich umysłach, ale w ich sercach i 

bierze się nie tyle z poglądów, ile ze skłonności. Ugruntowane poglądy muszą zostać pokonane 

rozumem, natomiast zwierzęce skłonności muszą zostać osłabione wszechmocną łaską. 

 (b.) Może pochodzić z libertynizmu. A ci, którzy mu folgują zatwardzają swoje serca w 

grzeszeniu przez pomylenie ewangelii.  

 (i.) Niektórzy na próżno wyobrażają sobie, jak gdyby Bóg przez Jezusa Chrystusa stał się 

bardziej pojednany z grzechem, że nie trzeba nad nim tak bardzo rozwlekać się, ani też nie musimy 

być tak dokładni, robić tyle zamieszania, aby umartwiać i ujarzmić skłonności, które do niego 

prowadzą. Całkowicie uciekają się do pociechy ewangelii a zaniedbują jej obowiązki. Chrystus 

umarł za grzeszników, dlatego nie powinniśmy się martwić grzechem. Niektórzy faktycznie mówią 

o umartwianiu, ale w taki sposób jak gdyby wymagane umartwianie grzechu miało służyć tylko do 

stłumienia poczucia grzechu w sumieniu, a nie zniszczyć moc grzechu w ich sercach, a jeśli potrafią 

tylko mocno wierzyć, że otrzymają przebaczenie, to wszystko jest w porządku. Gdyby to było 

prawdą, to w najtwardszym sercu byłaby najlepsza wiara, ponieważ ma najmniej kłopotów z 

grzechem i najmniejszą jego świadomość w sumieniu. To jest wywyższanie zasług Chrystusa, z 

jednoczesnym wykluczaniem pracy i dyscypliny tego ducha, a także przeciwstawienie zasługi Jego 

śmierci przeciwko jej celowi, a więc przeciwstawienie Chrystusa  Chrystusowi. Co prawda On 

poniósł nasze grzechy: „On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy 

grzechom, żyli dla sprawiedliwości”, ale po to, aby promować to umartwienie, o którym mówimy.  

 (ii.) Inny rodzaj ludzi myśli, że takie dyskursy mogą być pominięte wśród grupy 

wierzących, i że nie potrzebują tej czujności i świętej troski, zwłaszcza przeciwko ciężkim 

grzechom; gdyż tak dobrze panują nad sobą, że potrafią wystarczająco dobrze zachować siebie 

cnotliwymi. Dobrze, jeśli dojdziemy do tego szczytu chrześcijańskiej doskonałości, aby pokusy nie 

robiły na nas żadnego wrażenia. Ale muszę ostrzec was i to przed najpoważniejszymi grzechami. 

Chrystus uznał za stosowne ostrzec swoich uczniów: (Łk 21:34 UBG): ,,Pilnujcie się, aby wasze 

serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie.” A apostoł Paweł wszędzie 

ostrzega chrześcijan przed złośliwością, obłudą, zazdrością, kłamaniem i złym mówieniem; a w 1 

Tes 4:6 (UBG) powiada: „I aby nikt nie wykorzystywał i nie oszukiwał w żadnej sprawie swego 

brata, bo Pan jest mścicielem tego wszystkiego.” Ale ci ludzie chcieliby być karmieni 

wyrafinowanymi odmianami kontemplacyjnej teologii i nie mieć żadnych grzechów ganionymi, ale 

takie grzechy, które wydawałyby się raczej zaletą niż hańbą; jak te choroby, które przytrafiają się 

tylko najlepszej cerze i organizmowi. Jeśli mówi się przeciwko czemuś, co może raczej przemawiać 

za ich doskonałościami niż zawstydzać ich z powodu ich grzechu, to jest się mile widzianym przez 



takich ludzi. To ponad-duchowe zwiastowanie kończy się beztroską religią. Czy grzech stał się 

mniej niebezpieczny? Czy  ludzie potrafią go unikać bardziej niż dotychczas? Z pewnością ten, kto 

się zastanawia, ilu jest skandalicznych wyznawców, którzy chcieliby być uważani za lud Boży, nie 

ma powodu, by tak sądzić. Jeśli apostoł Paweł widział potrzebę swojego umartwienia, (1 Kor 9:27 

UBG), to tym bardziej my, bo nie jesteśmy mocniejsi od niego, ale bardziej nierozważni.  

 (iii.) Trzeci rodzaj ludzi to tacy, którzy myślą, że wierzący nie powinni być straszeni 

groźbami, a jedynie smarowani łaską. Zastanówmy się jednak nad słowami tekstu kazania 

wypowiedzianymi przez Chrystusa a skierowanymi do jego uczniów. A do kogo pisał listy apostoł 

Paweł? Niewątpliwie do wierzących: „Jeżeli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie; ale jeśli 

Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć”, (Rz 8:13 UBG). Żadna część dyscypliny Ducha 

nie może być pominięta. Jeśli jednym z celów przyjścia Chrystusa było potwierdzenie Bożych 

gróźb, i aby przekleństwo prawa nie spadło na ziemię, to z pewnością nadal istnieje miejsce na 

odpowiednie zastosowanie gróźb. 

 (c.) Może to wynikać z innej przyczyny, to znaczy z namiętności cielesnych uczuć. Ludzie 

są tak bardzo oddani swoim żądzom, że nie mogą ich porzucić i tak dziwnie zamroczeni nimi, że są 

nawet gotowi usiąść i powiedzieć, że raczej zaryzykują zgubę swojej duszy, niż mieliby żyć 

surowym życiem. Czy rozkoszowanie się ciałem jest dla nas tak słodkie? Albo czy piekło jest  tak 

mało ważną sprawą? I czy dzień sądu będzie tak entuzjastycznie oczekiwany? Istnieje wściekła 

rozpacz i istnieje głupia rozpacz. Wściekła rozpacz Kaina, (Rdz 4:13 UBG): „Zbyt ciężka jest moja 

kara, bym mógł ją znieść!” — kiedy jesteśmy na krawędzi pogrążenia się pod ciężarem naszych 

grzechów; i głupia rozpacz, gdy nie jesteśmy rozsądni przed Bogiem i nie chcemy przyjąć łaski 

Odkupiciela, ale mówimy: Nie ma nadziei; będziemy postępować według własnych zamysłów i 

będziemy, każdy z nas spełniać wyobrażenia swego złego serca”, (Jer 18:12 KJV). Tacy ludzie 

mówią: ,,Nie ma nadziei; to jest zło i muszę je znieść. Jeśli mam być przeklęty, to nic na to nie 

poradzę, muszę to znieść tak dobrze, jak potrafię.”. Co! Czy zniesiecie utratę nieba, oraz gniew 

wszechmocnego i wiecznego Boga? Na pewno nie wiecie, co oznacza wieczność, co oznacza piekło 

i niebo.  Dowiecie się, kiedy oczy, które są teraz zaślepione złudzeniami ciała, zostaną otworzone i 

kiedy ujrzycie, jak inni zasiadają z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie Bożym a wy 

sami zostaniecie wykluczeni z niego. Czy możecie to znieść? Jeśli Rachela nie mogła znieść braku 

dzieci, a Jakub rzekomej utraty Józefa, gdy wszyscy jego synowie i córki powstali, by go pocieszyć; 

jeśli Achitofel nie mógł znieść utraty swojego uznania w radzie, to jak wy zniesiecie utratę duszy i 

chwały błogosławionych przez całą wieczność? Kiedy nie będziecie mieli nic, czym moglibyście 

oszukać swój umysł, będąc pozbawieni wszelkich innych wygód, gdy będziecie musieli tym karmić 

się na zawsze. Podobnie będzie z mękami piekła. Wy, którzy nie możecie znieść bycia 

przypalanymi przez jeden dzień lub dwa w nieokiełznanych płomieniach, albo bólu kamieni 

nerkowych lub skazy moczanowej, gdy Bóg uzbroi przeciw wam narządy waszego ciała i nie 

możecie znieść męki bolącego zęba, jakże będziecie mogli znieść gniew wiecznego Boga? „Czy 

twoje serce wytrzyma? Czy twoje ręce będą na tyle mocne w dniach, kiedy będę miał z tobą 

sprawę? Ja, PAN, to powiedziałem i uczynię” (Ez 22:14 UBG). 

 (B.) Zastosowanie 2. Ma na celu przekonać nas, aby nie zaniedbywać soli przymierza. Może 

to być drażniące, ale jest zdrowe; tak jak najbardziej zbawienne leki są zwykle najbardziej 

dokuczliwe. Aby pomóc wam odpowiednio zastosować tego rodzaju argument, których używa nasz 

Pan w tekście kazania:  

 (a.) Rozważcie sobie to, że na świecie istnieją tylko dwa rodzaje ludzi, a wy jesteście 

jednym z nich. Nie ma neutralnego, pośredniego stanu; są tylko dwie zasady, które oddziaływają na 

ludzi, ciało i Duch; i są tylko dwa cele, które ludzie sobie stawiają: albo zaspokajanie ciała na 

ziemi, albo cieszenie się Bogiem w niebie; i są dwa miejsca, do których zmierzają, niebo lub piekło. 

Pismo Święte jest stanowcze i mówi nam, kto pójdzie do nieba, a kto do piekła: (Rz 8:13 UBG), 

„Jeżeli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie; ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, 

będziecie żyć”; (Gal 6:8 UBG): „Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto 

zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie życie wieczne”; (Prz 14:14 UBG): ,,Serce odstępcy nasyci 

się jego drogami, a dobry człowiek – swoimi”. W tym ostatnim wersecie przedstawione są dwie 



różne osoby rozpoczynające i wyruszające w pogoń za szczęściem, odstępca w sercu i dobry 

człowiek. Odstępca w sercu jest osobą, która kontynuuje odstępstwo i zdradza ludzkość, jest tym, 

który oddaje się swoim pożądliwościom i próżnym przyjemnościom, i dla pozornego dobra 

opuszcza Boga, który jest największym dobrem. Natomiast dobrzy ludzie to ci, którzy dbają o to, 

aby ich serca były czyste i lojalne wobec Boga. Oba rodzaje ludzi pragną być napełnieni i 

usatysfakcjonowani. Jeden idzie własną drogą, a drugi za radą Bożą; i według tego zostali obaj 

napełnieni. Człowiek odstępczy w sercu ma dosyć własnych dróg, które przywiodły go do piekła; a 

dobry człowiek ma dosyć, kiedy dochodzi do radowania się błogosławionym Bogiem. I jest jeszcze 

jedna prawda, zawarta w powyższym wersecie, a mianowicie, że obaj zostają napełnieni z siebie, ze 

swoich własnych dróg. Odstępca otrzyma owoc swojego własnego wyboru, a dobry człowiek 

zostanie zaspokojony tą drogą pobożności, którą wybrał, (Prz 1:31 UBG). O tych, którzy odwracają 

się od Boga, jest powiedziane: „Dlatego spożyją owoc swoich dróg i będą nasyceni swymi radami”; 

natomiast o dobrym człowieku jest napisane w Iz 3:10 (UBG): „Powiedzcie sprawiedliwemu, że 

będzie mu dobrze, bo będzie spożywać  owoc swoich rąk”. 

 (b.) Rozważcie żałosny stan tych, którzy oddają się swoim cielesnym uczuciom; ten, którym 

Bóg grozi, albo ten, który już dopadł niegodziwych.  

 (i.) Rozważcie go jako groźbę wyrażoną przez Boga. Jeśli Bóg grozi tak wielkim 

nieszczęściem, to dla naszej korzyści, abyśmy mogli zważać na nie i uniknąć go. W najcięższych 

groźbach zawarte jest miłosierdzie, abyśmy mogli uniknąć przynęty, gdy zobaczymy haczyk, 

abyśmy mogli raczej przyswoić sobie surowość świętego życia, aniżeli ryzykować tak straszne zło. 

Dlaczego nasz Pan powtórzył to trzy razy: „Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie”? (Mk 

9:44,46,48 UBG), jeśli nie po to, abyśmy mogli mieć to często w naszych myślach, że nie wolno 

nam kupować przyjemności grzechu za tak wysoką cenę – za tak wielką cenę, jak utrata naszych 

drogocennych dusz. 

 (ii.) Rozważcie także karę jako już wykonaną na bezbożnych. Ilu teraz płonie w piekle za te 

grzechy, które jesteście gotowi popełnić? Poważne rozważenie tego powstrzyma zapał waszych 

pożądliwości, tak że nie będziecie łatwo ryzykować zostania skazanym na wieczne piekło.  

 (iii.) Zastanówcie się, który ucisk jest najbardziej nie do zniesienia — bycie posolonym solą, 

czy bycie posolonym ogniem; nieprzyjemnym umartwieniem czy bólami piekła; nieprzyjemnością 

lekarstwa czy też  niebezpieczeństwem śmiertelnej choroby. Z pewnością, aby zachować życie 

ciała, ludzie zniosą najbardziej gorzką pigułkę, i wypiją najbardziej wstrętną miksturę. Czemu? Bo 

od tego zależy ich życie. A czy mielibyśmy być niechętni takiej koniecznej surowości, i tym 

zdrowym srogościom, które przyczyniają się do naszego zbawienia wiecznego? Nie ma innego 

lekarstwa; trzeba przejść przez kłopoty. Z pewnością ścisła dieta jest lepsza niż szybka śmierć; a 

nakłucie żyły przez chirurga nie jest tak złe, jak pchnięcie nożem w serce przez wroga. Lepiej być 

zmacerowanym przez skruchę, niż złamanym w piekle przez męki. Co jest gorsze, dyscyplina czy 

egzekucja? Tutaj pojawia się pytanie: Czy wolelibyśmy  przechodzić kłopoty na początku, czy na 

końcu? Czy chcielibyśmy mieć smutek zmieszany z miłością i nadzieją, czy też z rozpaczą? Czy 

chcielibyśmy mieć kroplę czy ocean? Czy chcielibyśmy mieć duszę uzdrowioną czy torturowaną? 

Czy chcielibyśmy przechodzić kłopoty w krótkiej chwili tego doczesnego życia, czy też 

przechodzić wiecznie w przyszłym świecie? 

 (iv.) Upewnijcie się, że jesteście ofiarą poświęconą Bogu, że naprawdę weszliście w 

przymierze z Bogiem i zostaliście oddzieleni do Jego użytku; aby to był wasz cel, sprawa, i zakres, 

by podobać się, wychwalać i cieszyć się Nim, (2 Kor 1:9 UBG). Mogę lepiej mówić do was, gdy 

będąc objętymi przymierzem jesteście zaangażowani w jego spełnianie. Chrystus zobowiązał was 

do tego, gdy umarł za was: ,,A ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w 

prawdzie’, czyli oddani Bogu, (J 7:19 UBG);  „Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na 

zawsze tych, którzy są uświęceni”, (Hbr 10:14 UBG), to znaczy tych, którzy są oddani Bogu lub 

zawarli z Bogiem święte przymierze. Chrystus zobowiązał was do tego, dlatego wasza własna 

wdzięczność wam to podpowie: „Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali 

wasze ciała” itd. (Rz 12:1 UBG). Ba, nowa natura skłoni was do tego: (Rz 6:13 UBG): „oddawajcie 

samych siebie Bogu jako ożywieni z martwych, i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu.” 



Nowe życie wkrótce odkryje się przez jego skłonnościami i cel, jeśli rzeczywiście jest to wasz 

zamysł i praca, aby być wiernymi Bożemu przymierzu. 

 (v.) Zobaczycie potrzebę zapierania się światowych i cielesnych pożądliwości; zobaczycie 

też, że nic nie można zrobić w życiu duchowym bez umartwienia, że przez bycie martwym dla 

wszystkiego tutaj na ziemskim padole, możecie być żywi dla Boga. Że to musi być wasza 

codzienna praca, zostanie wykazane przez waszą konieczność. Czy nie ma zbuntowanych pragnień, 

które należy ujarzmić? Albo jakichś zepsutych skłonności do złamania? Czy nie odczuwacie, że 

stronniczość zepsucia odciąga was od Boga? Dawid tak odczuwał, dlatego modlił się: „Nakłoń 

moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości” (Ps 119:36 UBG). Czy nie odkrywacie, że 

delikatna pokusa przeważa nad wami, nęcąc wasze umysły i odciągając was od czystości waszych 

nadziei i surowości postępowania?,,Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go 

pociąga i nęci”, (Jak 1:14 UBG). 

 (vi.) Rozważcie sobie smutny stan wierzącego, który jest pod korygującą dyscypliną Bożą, 

chociaż nie traci swojego usprawiedliwionego stanu. Grzeszący wierzący, który ośmielił się spożyć 

zakazany owoc, jak on bardzo boleśnie cierpi z powodu tego grzechu? Jaką ranę w sumieniu zadają 

rozmyślne, haniebne grzechy? Świadectwem tego jest przykład Dawida, (Ps  32; Ps 51 (UBG). 

Opowiada on w tych Psalmach o tym, jak niespokojne było w nim serce, jak bał się Boga, który 

wcześniej był jego radością i rozkoszą, i mówi jak gotowy był do bycia odrzuconym z Bożej 

obecności.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 6. KAZANIE VI. - 2 Tes 3:5. 

  

  

 ,,Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu 

Chrystusa” – (2 Tes 3:5 UBG).  

 

  

 OTO dwie rzeczy, które utrzymują religię żywą w duszy – miłość do Boga i szczere 

baczenie na przyjście Chrystusa. To są dwie niezbędne łaski, o które prosi w tekście apostoł. Oto 

miłość Boża, która jest pierwszą łaską i gorliwe lub cierpliwe oczekiwanie na Chrystusa, które jest 

drugą. Miłość odnosi się do Boga, bo to On jest jej głównym obiektem, jako będącym pierwszym i 

najważniejszym dobrem; natomiast nadzieja lub cierpliwe oczekiwanie odnosi się do Chrystusa, 

który w swoim chwalebnym przyjściu da nam naszą pełną nagrodę. Miłość jest życiem i duszą 

naszych obecnych obowiązków, a przez cierpliwe oczekiwanie czekamy na spełnienie się naszej 

przyszłej nadziei. Miłość Boża przynagla nas do obowiązków religijnych, a nadzieja wzmacnia nas 

przed pokusami, niezależnie od tego, czy wynikają one z wabienia zmysłów lub kłopotów świata. 

Miłość jest naszym napierśnikiem który chroni nasze kluczowe duchowe narządy wewnętrzne, a 

nadzieja jest naszym hełmem, który zakrywa naszą głowę, abyśmy mogli podnieść ją pośród 

wszystkich ucisków i smutków doczesnego życia, (1 Tes 5:8 UBG). Obie łaski są potrzebne, 

dlatego naleganie na ich posiadanie nie będzie bez pożytku. Zacznę od tej pierwszej: ,,Pan zaś niech 

skieruje wasze serca ku miłości Bożej”, gdzie zauważmy:  

 A. Łaska o którą modli się apostoł: miłość Boża.  

 B. Skuteczność, która jest niezbędna do jej wytworzenia: ,,Pan zaś niech skieruje wasze 

serca.” Słowo „skieruje” oznacza czasami prowadzenie i kierowanie, a czasami zginanie lub 

prostowanie tego, co jest krzywe. Prowadzenie i kierowanie jest takie jak prowadzimy ludzi, aby 

nie pobłądzili: (Ps 119:5 KJV), „Oby moje drogi były skierowane na przestrzeganie twoich ustaw”. 

Statki, które są najlepiej wyposażone potrzebują pilota, a ci, którzy najbardziej kochają Boga, 

potrzebują, aby ich miłość była uporządkowana i kierowana ku jak największej korzyści Jego 

chwały i służby. I tyle jeśli chodzi o pierwsze znaczenie, prowadzenie i kierowanie. Ale czasem 

omawiane słowo oznacza zginanie, skłanianie lub prostowanie tego, co jest krzywe, i co wygina się 

i skłania w inny sposób; i w tym sensie tłumacze je w powyższym tekście kazania. Nasze serca są 

wypaczone i poskręcane, odwracają się od Boga i wszelkiego dobra z natury; ba, i po otrzymaniu 

łaski są skłonne do wędrowania i wracania do swojego starego nakierowania i uprzedzenia; dlatego 

apostoł modli się, aby Bóg uformował i wyprostował ich serca, aby byli bardziej niezłomnie 



nastawieni na Boga; i tę modlitwę zanosi za Tesaloniczan, których „dzieło wiary i trud miłości, i 

wytrwałość w nadziei” (Tes 1:3 UBG), tak bardzo chwalił wcześniej i o których szczerości miał tak 

wielkie przekonanie; za tych się modli, aby ich miłość mogła być ukierunkowana, a ich serca mogły 

być bardziej trwale nastawione na Boga.    

 Doktryna. Nie możemy posiadać ani pielęgnować żadnej prawdziwej miłości do Boga, 

dopóki Pan nie wyprostuje naszego serca i nie zachowa go nakierowanego na siebie. Zbadam tutaj:-

-  

 a. Czym jest miłość do Boga? Miłość jest samozadowoleniem duszy w tym, co jest dobre. 

Miłość do Boga to zadowolenie i zaspokojenie duszy w Bogu jako naszym w pełni wystarczającym 

dziale. Aby wam to wyjaśnić, opiszę ją:-- 

i. Poprzez jej istotne i wewnętrzne akty.  

ii. Przez jej efekty zewnętrzne. 

iii. Trochę poruszę sprawę jej właściwości, a wtedy zobaczymy, czym jest miłość Boga.  

 i. Istotne i wewnętrzne akty są dwojakie: pragnienie i rozkoszowanie się; pragnienie bycia z 

Nim i rozkoszowanie się Nim. 

 (1.) Pragnienie bycia z Nim. Miłość wpływa na związek z ukochaną rzeczą; i tak miłość do 

Boga oznacza gorliwe poszukiwanie Go na najwyższym poziomie radości, do której jesteśmy 

zdolni na tym świecie. Wydaje się, że jest tak  częściowo przez rodzaj łask, które nas obchodzą, a 

częściowo przez żarliwość naszych podążań za Nim.  

 (A.) Przez rodzaj łask, które nas obchodzą. Istnieją pewne łaski udzielone stworzeniu, które 

leżą bliżej Boga niż inne, i które najmniej powstrzymują nas przed Nim, takie jak Jego obraz i 

przychylność lub jego łaska odnawiania i   pojednania. Kiedy kochamy Boga, to szukamy ich w 

pierwszej kolejności, gdy zobaczymy, jak opisywane jest nastawienie świętych i czym odróżnia się 

od nastawienia bezrozumnego tłumu: (Ps 4:6-7 UBG), ,,Wielu mówi: Któż pokaże nam dobro? 

PANIE, wznieś nad nami światło twego oblicza. Wlałeś w moje serce więcej radości”. Wielu, dzikie 

rzesze, szukają niepewnego dobra i od niepewnego autora – „Któż pokaże nam?” – nie uznają Boga 

w tych powszechnych łaskach; ale dzieci Boże chcą mieć Jego łaskę — „PANIE, wznieś nad nami 

światło twego oblicza”; jak promienie słońca rozweselają i odświeżają ziemię, tak to jest tym, co 

ożywia ich dusze. W Mt 5:6 (UBG) napisano: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną 

sprawiedliwości”. A więc ci, którzy pragną być jak Bóg w czystości’ i świętości, i odzyskać 

utraconą przez grzech przychylność, z pewnością więcej miłują Boga niż ci, którzy szukają u Niego 

tylko doczesnych łask. Boży Duch uświęcający świadczący o Bożej miłości ku nam jest 

największym darem, jaki może być udzielony w tym życiu i będzie bardziej świadczył o Jego 

miłości niż cokolwiek innego, co można nam dać. O to święci zabiegają, aby mogli być jak Bóg, 

aby mogli być przyjęci przez i przyjemni Bogu — to jest cała ich ambicja: (2 Kor 5:9 UBG): 

„Dlatego też zabiegamy o to, żeby się jemu podobać, czy mieszkamy w ciele, czy z niego 

wychodzimy”. Inne rzeczy mogą się podobać ciału, ale to nie jest zamysłem wierzących, gdyż 

tylko; te rzeczy, które przybliżają ich do Boga zajmują ich umysł i serce. Teraz, jak dzieje się tak 

dzięki łaskom, które nas obchodzą tak-  

 (B.) Przez żarliwość naszych starań o te rzeczy; bo jeśli obraz Boga i Jego łaski będą 

szukane powierzchownie lub jak rzeczy, bez których możemy się obejść, a bogactwo, zaszczyty i 

przyjemności świata będą najbardziej poszukiwane, to z pewnością nie kochamy Boga: (Ps 63:8 

KJV), „Moja dusza pilnie podąża za tobą”. Całe życie duchowe jest tylko podążaniem duszy do 

Boga; a im bardziej stale i gorliwie szukamy Go, aby cieszyć się większą ilością jego zbawczych 

łask i dobrodziejstw, tym więcej posiadamy miłości Boga w nas. Dlatego Dawid wyraża to 

pragnienie, jako przewyższające wszystkie inne pragnienia: (Ps 27:4 UBG), ,,O jedno proszę PANA 

i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu PANA po wszystkie dni mego życia, abym oglądał 

piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni”. Nie szukał chwały królestwa, sukcesu w bitwie, 

zwycięstwa nad wrogami w pierwszej kolejności, albo nie tak bardzo jak rozmawiania z Bogiem, i 

uczestniczenia w Jego nabożeństwie w przybytku; wszystko było niczym w porównaniu do tego, 

aby mógł mieć społeczność z Bogiem. Dlatego jest to istotny akt miłości – tego żarliwego, palącego 

pragnienia, które niesie duszę przez wszystkie obowiązki, zarządzenia Boże, i służbę dla Boga; tacy 



ludzie dalej zmierzają do bliższego dostępu do Boga i większego udziału w Jego łasce, aż dojdą do 

wiecznego radowania się Nim w chwale.  

 (2.) Istnieje inny wewnętrzny, istotny akt miłości; którym jest rozkoszowanie się Bogiem. 

Nasza pełna radość jest zarezerwowana dla innego świata, ale rozkoszowanie się Bogiem jest teraz 

większym obowiązkiem; bo miłość jest zadowoleniem duszy w Bogu, uważanym za dobro, lub 

rozkosznego przylgnięcia do Boga jako naszego w zupełności wystarczającego działu i szczęścia; 

dlatego nie można sobie wyobrażać miłości bez żadnego rozkoszowania się Bogiem nawet teraz. 

Obecnie w tej dolinie łez nadzieja cieszenia się Nim w przyszłości jest naszą pociechą i ukojeniem 

pośród naszych słabości i utrapień; że nadejdzie czas, kiedy będziemy bardziej doskonale widzieć 

Go takim, jakim jest i ,,będziemy podobni do niego” (1 J 3:2 UBG). Apostoł Paweł mówi nam: 

„….chlubimy się nadzieją chwały Boga”, czyli że z radością oczekujemy tego, że znajdziemy się w 

stanie całkowitej szczęśliwości i doskonałej świętości; że ujrzymy naszą naturę zjednoczoną z 

Bóstwem w uwielbionym Odkupicielu, a nasze osoby dopuszczone do najbliższego odczuwania i 

urzeczywistnienia się Boga, do jakich jesteśmy zdolni i życia w okazywaniu ciągłej, nieprzerwanej 

miłości, będąc doskonale zdolnymi do przyjęcia najwyższych korzyści. Z pewnością tę radość 

mamy w naszej pielgrzymce. Ale nie tylko nasza nadzieja, ale i częściowe czerpanie z niej radości 

jest sprawą szczęście dla nas; łaska Boga jest jak życie, a Jego gniewne spojrzenie jak śmierć dla 

duszy który Go kocha. Święci patrzą na Boga pojednanego jak na najlepszego przyjaciela, 

natomiast na Boga niezadowolonego jak na najstraszliwszego przeciwnika; dlatego jeśli mają jakiś 

posmak Jego miłości, to ich dusze są wypełnione jakby szpikiem i tłuszczem: (Ps 63:3-5 UBG), 

,,Skoro lepsze jest twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą cię chwaliły; Tak. Błogosławić cię 

będę póki żyję. Jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza, moje usta będą cię wielbić 

radosnymi wargami”. Ale jeśli Bóg zakryje swoje oblicze; jeśli Bóg będzie zachowywał się jak 

obcy, to wtedy są naprawdę utrapieni, (Ps 30:7 UBG). Ale jeszcze nie dotarliśmy do dna kwestii 

rozkoszowania się Bogiem. Ci, których dusze są owładnięte miłością do Boga, są z niego tak 

bardzo zadowoleni, że wszystko jest dla nich słodkie przez relację, jaką to ma z Bogiem. Z 

rozkoszą myślą o Bogu: (Ps104: 34: „Moje rozmyślanie o nim wdzięczne będzie, rozraduję się w 

PANU”. Z rozkoszą również mówią o Bogu: (Ef 5:4 UBG), ,,….niech nie będą nawet wśród was 

wspominane….i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie”. Radością dzieci Bożych, albo tym, 

co wypada robić chrześcijanom, zamiast żartowania, jest wdzięczne pamiętanie o miłosierdziach 

Pana, zwłaszcza o naszym odkupieniu przez Chrystusa. Podczas zbliżania się do Boga w 

uczestniczeniu w zarządzeniach Chrystusowych, ma ponownie miejsce omawiane rozkoszowanie 

się. Oto jest modlitwa. Dusza obdarzona łaską nie może być jej obca, bo nie może mieć większego 

orzeźwienia niż podczas przebywania sam na sam z Bogiem i wylewania przed Nim swego serca. 

Obłudnik jest wykluczony z bycia zdolnym do takiego rozkoszowania się: (Hi 27:10 UBG): ,,Czy 

będzie się rozkoszować  Wszechmocnym? Czy będzie wciąż wzywał Boga?”. Czasami będzie Go 

wzywał, gdy będzie tak przestraszony, że aż zabierze się za odrobinę religijności, gdy śmierć będzie 

za jego plecami, w wielkich cierpieniach lub w czasie wielkich sądów; ale nie ma stałego 

upodobania w Bogu. Te nieustanne rozkoszowanie się Bogiem jest tym, co przyprowadza świętych 

do Jego obecności. Tak że ze wszystkich innych chrześcijańskich obowiązków święci najbardziej 

cieszą się modlitwą: (Ps 122:1 UBG): ,,Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu 

PANA”. Tam prowadzili handel z Bogiem w sprawach najwyższej wagi dla ich cennych i 

nieśmiertelnych dusz. Co więcej, cała ich praca, cały tryb ich posłuszeństwa jest im osłodzony, 

ponieważ jest nakazany przez Boga i zmierza do radowania się Bogiem: jak w Ps 112:1 (UBG), 

„Błogosławiony człowiek, który boi się PANA i ma upodobanie w jego przykazaniach”. Wierzący 

nie tylko przestrzegają przykazań, ale rozkoszują się (i to bardzo) przestrzeganiem przykazań. 

Podobnie mówi Ps 119:14 (UBG): ,,Cieszę się drogą twoich świadectw bardziej niż z wszelkiego 

bogactwa”. Rozkoszowanie się Bogiem jest wielkim aktem miłości, któremu nie powinniśmy być 

obcy, nawet w naszym domu pielgrzymki, choć nie mamy żadnej pewności ani odczuwalnego 

radowania się jego przychylnością; gdyż jest to obowiązek pierwszego przykazania, który wynika z 

uznania Boga jako naszego Boga. 

 ii. Jeśli chodzi o zewnętrzne skutki miłości, to czynimy i znosimy cierpliwie Jego wolę, 



kiedy jesteśmy zadowoleni z robienia tego, co Bóg nam każe, i bycia tym, kim Bóg chce, żebyśmy 

byli. 

 (1.) Jeśli chodzi o czynienie, to jeśli kochamy Boga, to będziemy niechętni, aby Go obrazić, 

będziemy pragnąć Go zadowolić. Wiara, wyznaję, jest cudowną łaską, może pojąć rzeczy obce 

naturze, ale nie może zrobić nic wartościowego dla Boga, dopóki nie będzie towarzyszyć jej miłość, 

(Gal 5:6). Kiedy apostoł mówi nam o tej wierze, która zawiera w sobie nagrodę usprawiedliwienia, 

to opisuje ją jako wiarę: ,,która działa przez miłość”. Sama wiara służy jako miech do 

rozdmuchiwania tego płomienia w naszych sercach, jako następną i najbliższą zasadą 

postępowania. Krótko mówiąc, miłość jest nadrzędną skłonnością naszych dusz, ciężarem i 

odważnikiem w nas, który skłania nas ku Bogu. I zważmy, jak wszystkie szlachetne cechy, kiedy są 

powściągane, nie mogą dokonać swego skończonego aktu, tak miłość cierpi w jakiś sposób na 

niedoskonałość, dopóki w ten sposób nie może przerodzić się w jakiś akt dziękczynienia dla Boga; i 

wtedy jest doprowadzona do doskonałości: (1 J  2:5 UBG): ,,Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim 

prawdziwie wypełniła się miłość Boga”; to znaczy osiągnęła swój akt skończony, ten, do którego 

zmierza. Żaden człowiek z pewnością nie może być uważany za doskonałego, szczerego miłującego 

Boga, za wyjątkiem tego, kto czyni sprawą sumienia robienie tego, co nakazuje Bóg; nikt za 

wyjątkiem niego, nie ma głębokiego poczucia Bożego majestatu; i nikt za wyjątkiem niego, nie ma 

szacunku dla Bożej przychylności; dlatego nie odważa się on narażać na jej utratę przez naruszenie 

lub zaniedbanie swego obowiązku. 

 (2.) Jeśli chodzi o znoszenie cierpliwe Bożej woli to, gdy apostoł Paweł modlił się, w 

omawianym tekście kazania, aby Bóg skierował serca wierzących, by Go kochali, to miał na myśli, 

żeby wszystko znosili aniżeli zaparli się wiary, i wyznawali Chrystusa cokolwiek będzie ich to 

kosztować. Tak jak posłuszeństwo jest właściwie zawarte w miłości, tak samo odwaga i mocne 

postanowienie. Salomon przedstawia miłość jako potężną rzecz, jako uczucie, które nie może być 

przekupione ani ugaszone: (Pnp 8:7 UBG): ,,Wielkie wody nie zdołają zagasić miłości ani rzeki jej 

zatopić. Choćby ktoś oddał cały majątek swego domu za taką miłość, byłby z pewnością 

wzgardzony”. Tak jest w przypadku miłości ogólnie, a o wiele bardziej w przypadku miłości do 

Boga. W sprawach cielesnych miłość jest jadowitą trucizną; gdy nawiedzi serce, nic nas nie 

odzyska; ale w sprawach Boskich, jest suwerennym antidotum na pokusy, zarówno z prawej jak i z 

lewej strony. Jeśli chodzi o pokusy z prawej strony, to wszystkie bogactwa, rozkosze, i zaszczyty, są 

pogardzane, nie można nimi przekupić wierzących, którzy naprawdę kochają Chrystusa, ani 

odwieść ich od Niego, Jeśli chodzi o pokusy lewej strony, to wszystkie powodzie prześladowań nie 

mogą ugasić tego świętego pragnienia. Oto jest geniusz i usposobienie miłości, gdy raz skłonność 

serca jest skierowana w stronę Boga i nieba, to ludzie ją posiadający są zaciekle nastawieni 

przeciwko wszystkiemu, co by ich zawracało z drogi i odwracało od ich celu. 

 iii.  Mówiąc o jej właściwościach; to jeśli jest szczera:- 

 (1.) To nie jest to miłość spekulatywna, ale praktyczna, nie polegająca na wzniosłym i 

górnolotnym wysiłku oddawania czci Bogu, zbyt wysoka jak dla nas, biednych śmiertelników. Nie; 

jest wystawiona na pewniejszą i nieomylną próbę naszego posłuszeństwa Bogu. Dalej, nie polega 

na śmiałej poufałości, ale na pokornym podporządkowaniu się i zgodności z Jego wolą. „Kto ma 

moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje” (J 14:21 UBG), Boża miłość jest miłością 

hojności, a nasza miłością obowiązku; dlatego słusznie mówi się, że kochamy Boga, kiedy 

troszczymy się, aby zadowolić Go i boimy się Go obrazić. Pismo Święte nakazuje oba zachowania: 

po pierwsze: „Na tym bowiem polega miłość, że zachowujemy jego przykazania, a jego 

przykazania nie są ciężkie” (1 J 5:3 UBG); i po drugie, (Ps. 97:10 UBG): ,,Wy, którzy miłujecie 

PANA, miejcie w nienawiści zło.’ Kiedy boimy się popełnienia lub pominięcia czegokolwiek, co 

może być naruszeniem Jego prawa, smutkiem dla Jego Ducha lub hańbą dla Jego imienia to wtedy 

można powiedzieć, że kochamy Boga; jakimkolwiek wzniosłym i przesłodzonym rodzajem oddania 

w przeciwnym razie możemy się zadowalać, to tutaj na powyższym będzie oparta nasza próba. Nie 

kocha Boga ten, kto potrafi najdokładniej rozprawiać o Bożych atrybutach, ani wznosić się wysoko 

w subtelnych spekulacjach o kontemplacyjnej teologii lub pretekstach sekretności przed Bogiem, 

ale ten, kto jest najbardziej poważny, sumienny i przejęty bojaźnią  w swoich obowiązkach.  



 (2.) Jest to miłość nadprzyrodzona, którą jesteśmy winni Bogu; musimy Go kochać ponad 

wszystkie inne rzeczy. Bo musi być kochany jako nasze szczęście i cel. Musi zajmować 

najważniejsze miejsce w naszych sercach, a naszym głównym celem musi być: zadowalanie, 

służenie i wychwalanie Go. Jeśli szukamy Boga w innym celu, to nie kochajmy Go, ale nasze 

własne pożądliwości; nie, jeśli nie szukamy wszystkiego innego w celu oddania chwały Bogu, to 

nie ustanawiamy Go jako naszego głównego dobra ani celu ostatecznego. (Mt 10:37 UBG). „Kto 

miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny”; (Łk 14:26 UBG); „Jeśli ktoś 

przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet 

swego życia, nie może być moim uczniem”. Wielu ma częściową, połowiczną miłość do Boga, a 

większa do innych rzeczy; co powoduje, że wtedy najmniej zważają na sprawy Boże, bo istnieje dla 

nich coś bliższego i droższego niż Bóg, co szybko będzie preferowane ponad sumienne wykonanie 

naszego obowiązku wobec Niego. Nie; wszystko musi być podporządkowane naszemu 

najwyższemu szczęściu i ostatecznemu celowi, bo inaczej Bóg nie jest kochany jak Bóg. 

 Ale teraz drugą rzeczą przedłożoną jest natura tego wpływu na miłość, co apostoł wyraża 

tutaj słowem ,,skierować”, ,,Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej”. Cóż to oznacza?  

 (A.) Oznacza to, że Bóg pracuje nad nami jako nad stworzeniami rozumnymi; zmienia 

wprawdzie serce, ale robi to przez skierowanie: „przyciąga” nas do siebie, jednakże czyni to 

„powrozami ludzkimi” (Oz 11:4 UBG), naucza, przyciągając: (J 6:44-45 UBG), „Nikt nie może 

przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec”; Chrystus udowadnia to w ten sposób, ponieważ 

„wszyscy będą wyuczeni przez Boga”; Boże przyciągnięcie jest nauczaniem, ma to miejsce 

zarówno poprzez przyciągającą siłę obiektu, jak i wewnętrzną skuteczność Jego łaski; postępowanie 

Ducha jest słodkie, ale potężne, osiąga skutek, jednakże bez okazywania przemocy wobec wolności 

człowieka. Nie jesteśmy zmuszani, ale kierowani. Nie ma gwałtownego przymusu, ale jest 

skłonność słodko wzbudzana w nas przez zwycięską łaskę, czyli przemożną słodycz Jego miłości. 

Gdyż ,,My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował” (1 J 4:19 UBG). I ta miłość jest 

rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który obdarzając nas szacunkiem i poważną 

pamięcią o Jego dobrodziejstwach, rozdmuchuje ten święty płomień w naszych sercach. Nie 

kochamy Boga i nie wiemy dlaczego ani z jakiego powodu; jeśli relacja nie może być zdana ze 

wszystkich działań Ducha. Zważmy, jak w odcisku musi być pieczęć, wosk do pieczęci i ręka, która 

nią stempluje; tak wszystko zbiega się tutaj. Słowo czyni swoją część, i jest ono pieczęcią, a serce 

człowieka otrzymuje odcisk pieczęci; ale aby uczynić go  skutecznym i trwałym, współdziała z tym 

ręka Boga lub moc jego Ducha. Obiektem jest ewangelia, w której Bóg przedkłada nam swoją 

miłość przez wcielenie, śmierć i wstawiennictwo Pana Jezusa Chrystusa; jak również przez nowe 

przymierze, ponieważ będzie oddziaływał na człowieka według natury człowieka; przez miłość 

będzie pracował nad miłością. Poza tym wszystkim istnieje wewnętrzny potężny sprawca, Duch 

Święty. Zewnętrzne środki przedmiotowe nie mogą tego zrobić bez przyczyny wewnętrznej. 

Chociaż miłość Boża tak chwalebnie i  olśniewająco świeci w ewangelii, to jednak serce człowieka 

nie jest dotknięte nią, dopóki nie zostanie rozlana w nim przez oświecającego Ducha 

uświęcającego. Serce człowieka jest ciemne i martwe dla tych rzeczy, dopóki nie zostanie 

zmienione przez łaskę, a kiedy to zostanie już raz zrobione, to  w takim wypadku odcisk będzie 

zgodny z pieczęcią.  

 (B.) Skłonność do Boga jako naszego szczęścia i celu, która jest owocem tej łaski, jest 

skłonnością rozumnego stworzenia; a więc skłonność jest konieczna, ale jej akty są dobrowolne, 

dlatego musimy je wykonywać nadal. Istnieje skłonność dana przez Boga rzeczom nieożywionym, 

takim jak światło i ciała lotne, do wznoszenia się w górę, a w ciałach ciężkich do poruszania się w 

dół; i tak kamień spada na ziemię, a ogień i dym wznoszą się ku górze, nie mogą zrobić inaczej, 

ponieważ nie mają wyboru. Natomiast w człowieku istnieje  skłonność do Boga i nieba, która jest 

owocem łaski. Ta skłonność jest konieczna. Dlaczego? – Ponieważ wszyscy ci, których Duch 

Święty uświęca, uświęca nie na próżno, z pewnością rodzi tą tendencję w nich zmierzającą ku 

Bogu: dlatego tak często mówi się o nich w Piśmie Świętym, że nawrócili się lub zwrócili się do 

Boga. Ich serca były wcześniej niechętne, ale potem dążą i skłaniają się w Jego kierunku; jednakże 

same akty są dobrowolne. Istnieje obowiązek spoczywający na nas, aby rozbudzać (ἀναζωπυρεῖν) 



dar łaski, który jest w nas (2 Tm 1:6). Kiedy ten święty ogień zostanie już rozpalony w naszym 

sercu, to musimy go rozniecić i utrzymywać płonącym. Nie możemy być niedbali i czuć się 

bezpieczni, bo nie możemy sobie rozsądnie wyobrazić, aby bezczynnemu i pracowitemu powodziło 

się podobnie, że Duch Święty będzie skierowywał nasze serca ku miłości Bożej czy tego chcemy, 

czy nie; dlatego nie tylko jako racjonalni sprawcy, ale i nowe stworzenia, jesteśmy zobowiązani do 

użycia odpowiednich środków, a dopiero potem oczekiwać Jego pomocy i błogosławieństwa. To co 

jest modlitwą w 2 Tes 3:5 (UBG): ,,Pan zaś niech skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku 

cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa”, jest napomnieniem w Jud 1:21 (UBG): ,,Zachowujcie 

samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzie naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu 

wiecznemu”. Tak więc istnieją dwa aspekty tej samej sprawy; musimy pilnować naszej miłości, aby 

nasze serca były proste i nakierowane do Boga, a nie rozproszone światowymi próżnościami. 

Błogosławieństwo jest od Boga, jednakże musimy używać środków; takie nakierowanie nie jest 

dane po to by zachęcić nas do lenistwa, ale pracowitości. Musimy nałożyć na siebie, jako naszą  

główną pracę i obowiązek to, że chociaż Duch pobudza i ożywia, to jednak my musimy rozniecać 

łaskę nam daną.  

 (C.)  To oznacza, że wiele rzeczy chciałoby wykręcać, wykrzywiać i obracać nasze serca w 

inny sposób – diabeł, świat doczesny i ciało. Diabeł stara się odciągnąć nas od Boga, aby ostudzić 

żar naszej miłości ku Niemu; dlatego nakazano nam uciekać ,,od młodzieńczych pożądliwości’ (2 

Tm 2:22 UBG), abyśmy nie zostali zniewoleni przez złego do pełnienia jego woli. Niektórzy 

potulnie poddają się jego pokusom, a on czyni z nimi, co chce; natomiast złapanie w sidła 

poważnego chrześcijanina wymaga więcej szarpania i ciągnięcia. Dlatego mamy być trzeźwi i 

czujni, gdyż nasz przeciwnik, diabeł niczym lew ryczący krąży, szukając kogo mógłby pochłonąć (1 

P 5:8). Trzeźwość to oszczędne korzystanie z ziemskich rozkoszy, a czujność to poważna pilność w 

używaniu wszystkich tych świętych środków, przez które pokusy mogą być pokonane. A jak diabeł 

kusi, tak i ciało: (Jak  1:14 UBG): ,,….każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go 

pociąga i nęci”, to znaczy by zaspokoić własny cielesny umysł i apetyt. Następny w kolejce do 

kuszenia nas jest świat, który pragnie odciągnąć nas od wiary i dlatego oferuje nam wiele przynęt w 

tym celu: (1 J 2:15-16 UBG): ,,Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje 

świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie - pożądliwość ciała, 

pożądliwość oczu i pycha życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata”, czyli rozkosze, bogactwa i 

zaszczyty. Wydaje się, że są to słodkie przynęty, ale znajduje się w nich niebezpieczny haczyk, 

który może sprawić, że nasza miłość do Boga szybko osłabnie. Cóż zatem, te kierowanie serca 

sprzeciwia się chwiejności spowodowanej którąkolwiek z tych pokus z jednej lub z drugiej strony, 

aby Najświętszy mógł w nas zachować tę żarliwą miłość Boga, którą z obowiązku jesteśmy Mu 

winni. 

 (D.) Kierowanie zwraca uwagę na porządek nowego stworzenia. Nie ma piękniejszej rzeczy 

na świecie, niż gdy jego ruchy są kierowane przez Ducha, bo wtedy jesteśmy we właściwej 

postawie zarówno wobec Boga, naszego bliźniego, jak i nas samych. Wobec Boga, bo wtedy 

stworzenie jest trzymane w należytym podporządkowaniu Jemu, a wszystkie nasze ruchy i czyny są 

podporządkowane Jego chwale. Kiedy grzeszymy, to tym samym buntujemy się przeciwko Bogu i 

wynosimy stworzenie nad Niego, jakby było bardziej przyjazne i bardziej odpowiednie do 

udzielenia zadowolenia i rozkoszy duszy niż Bóg, i przez to zakłócamy porządek i harmonię świata, 

nadużywając zarówno nas samych, jak i wszystkich rzeczy w naszym zasięgu do złego celu. 

Zauważmy, jak w ruchu zegarka, w każdej części jest taka proporcja, że jeśli jedno kółko się 

zepsuje, to całość jest zepsuta; tak i świat, który został stworzony dla nas, a my dla Boga, staje się 

cały nieuporządkowany, gdy używamy go dla nas samych, a nie dla Boga. Podobnie, gdy jesteśmy 

prowadzeni Duchem znajdujemy się we właściwej postawie wobec bliźniego. Miłujący, a także 

zadowalający samych siebie nigdy nie będą dobrze czynić innym. Najbardziej szczere kontakty na 

świecie mają miejsce między tymi, którzy kochają Boga. A jak jesteśmy we właściwej postawie 

wobec bliźniego, gdy jesteśmy kierowani przez Ducha, tak i jesteśmy tacy wobec nas samych. 

Dopóki miłość Boża nie zapanuje w naszych sercach, wszystko jest w chaosie. Zauważmy, jak w 

ciele, gdyby stopy znajdowały się tam, gdzie powinna być głowa, to nieporządek i deformacja 



byłyby wielkie; podobnie jest z duszą, kiedy bestia kieruje człowiekiem, a sumienie i rozum są 

niewolnikami pożądliwości i apetytu. Jednak kiedy człowiek raz zostanie zdobyty, by kochać Boga, 

to wtedy wszystko znów jest w harmonii,  samorządność zostaje przywrócona, a należyte 

posłuszeństwo Bogu jest dobrze zapewnione. 

 Podam teraz kilka powodów, aby pokazać wam konieczność takiego Bożego kierowania, 

zarówno jeśli chodzi o: osoby odrodzone duchowo jak i nieodrodzone. 

 (a.) Konieczność kierowania przez Boga osób nieodrodzonych. Nie mogą kochać Boga, 

dopóki Pan nie pokieruje i nie wyprostuje ich serca. Jest to trudne do powiedzenia (ale nie wolno 

nam owijać w bawełnę), że w cielesnym stanie my wszyscy nienawidziliśmy Boga, (Rz  1:30). I 

dobrze by było, gdyby ta wrogość i nienawiść została całkowicie usunięta z naszych serc. Jak to 

może być? Natura mówi nam, że Ten, od którego otrzymaliśmy istnienie, życie i wszystkie rzeczy, 

zasługuje na naszą miłość. Odpowiadam – chociaż ludzie mogą widzieć jakiś powód do miłowania 

Boga, który jest naszym stwórcą i opiekunem; jednakże jest On także prawodawcą i sędzia, i jako 

takiego wszyscy Go nienawidzimy. Istnieją trzy powody tej naturalnej wrogości, która jest w 

sercach ludzi wobec Boga. Chciałbym, żebyśmy je rozważyli poważnie, abyśmy z uczuciem 

opłakiwali naszą własną niechęć do Boga. 

 (i.) Nasza skłonność do rzeczy cielesnych, owłada naszym sercem, i wtedy nie ma miejsca 

na jakąkolwiek skłonność do Boga. Z natury ludzie są uzależnieni od próżnych i zmysłowych 

rozkoszy, gdyż „Co się narodziło z ciała jest ciałem”, (J 3:6 UBG). Nie mając żadnej zasady 

skłaniającej ich do Boga, ludzie całkowicie starają się zaspokajać ciało. Kiedy stracili raz pierwotną 

sprawiedliwość, to zajęli się tym, co było następne pod ręką, i tak stali się ,,miłujący bardziej 

rozkosze niż Boga” (2 Tm 3:4 UBG). I tej skłonności nie możemy się wyzbyć, dopóki nie zostanie 

wyleczona przez łaskę. Dlatego Pan obiecuje to uzdrowienie: (Pwt 30:6 UBG): „PAN, twój Bóg 

obrzeza twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował PANA, swego Boga z całego swego 

serca i całą swoją duszą”. Serce musi być obrzezane, zanim będzie mogło kochać Boga. Dopóki 

Bóg nie oddzieli napletka i dopóki ta cielesna miłość nie zostanie umartwiona, nie ma miejsca na 

Bożą miłość, aby została wzbudzona i ożywiona w naszych sercach. Jesteśmy uwikłani w miłość do 

rzeczy ziemskich i tacy pozostaniemy, dopóki Bóg nie odegnie tej pokręconej laski w drugą stronę, 

i nie skieruje naszych serc ku sobie. 

 (ii.) Drugim powodem jest wolność cielesna, dlatego nienawidzimy Boga jako prawodawcy, 

który chce okiełznać nasze pożądliwości. W prawie znajdują się przykazanie i sankcja. Przykazanie 

służy naszemu nakierowaniu i będzie rozważane teraz, natomiast, sankcja będzie rozważana w 

następnym punkcie. Z powodu Bożego ograniczenia nie możemy cieszyć się naszymi 

pożądliwościami z taką wolnością i bezpieczeństwem, z jakim pragniemy. Jego prawo stoi na 

przeszkodzie, dlatego nasze serce unosi się przeciwko Bogu, ponieważ ustanowił prawo, które 

zabrania robienia tych rzeczy, które miłujemy (Rz 8:7 UBG): „….zamysł ciała jest nieprzyjacielem 

Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może”;’ (Kol 1:21 UBG): ,,I was, którzy kiedyś 

byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach”. Kochamy grzech, dlatego 

nienawidzimy Boga, który tego zabrania i sprawia, że jest to dla nas tak karalne i potępiające. 

 (iii.) Przyczyną tej wrogości jest niewolniczy strach. Odnosi się to do sankcji i kary prawa. 

Dlatego nienawidzimy Boga, bo boimy się, że nas wezwie do rozliczenia się z naszych grzechów i 

ukarze nas; gdyż potępiający Bóg, ledwo rozumiany pod tym pojęciem, nigdy nie może być 

kochany przez winne stworzenie. Dlatego Adam, gdy zgrzeszył, uciekł od Boga i ukrył się wśród 

drzew ogrodu (Rdz 3:7-8 UBG). Byłoby próżną rzeczą przychodzić i mówić mu o dobroci Boga i 

jego doskonałych atrybutach, dopóki Bóg nie zmieniłby serca Adama; tak jak na próżno 

nakłanialibyśmy winnego więźnia do miłowania swego sędziego, mówiąc więźniowi, że sędzia jest 

osobą dyskretną, człowiekiem o solidnym osądzie, dobrze obeznanym i biegłym w prawie – to rani, 

gdyż sędzia jest tym, który go potępi. Dlatego też ewangelia, jako środek skłaniający nas do 

miłowania Boga, przedstawia Go jako przebaczającego grzech Boga: „Ale u ciebie jest 

przebaczenie, aby się ciebie bano” (Ps 130:4 UBG). 

 (b.) Przejdźmy teraz do osób odrodzonych duchowo. Tesaloniczanie przodowali we 

wszystkich łaskach, a jednak apostoł modlił się, aby Pan skierował ich serca ku miłości  Bożej. 



Dlaczego?  

 (i.) Ponieważ istnieje wiele defektów miłości także w najlepszych. Oto kilka przykładów: -  

 [1.] Po pierwsze, Miłość oznacza silną skłonność lub szczere nakierowanie serca ku Bogu, 

jako naszemu głównemu dobru i ostatecznemu celowi. Cóż, zatem, nasz cel jest naszą miarą, za 

pomocą której oceniamy wszelkie środki, trafność i przydatność czego należy unikać a co przyjąć. 

Odpowiedniość czasowa wszystkich środków musi być określona przez cel, tak aby wszystkie 

środki, które są niezgodne z i nieodpowiednie do osiągnięcia naszego wielkiego celu mogły zostać 

odcięte. Tak więc, wszystkie grzechy są niezgodne z uczynieniem Boga naszym wielkim celem, a 

wszystkie próżne i głupie działania są wobec tego nieodpowiednie. Oceńmy za pomocą tego, czy 

posiadamy taką doskonałą miłość do Boga, jeśli będzie to miłość, jaką jest bezdyskusyjnie ta 

doskonała. Jak wieloma niestosownymi i ekstrawaganckimi działaniami wypełniamy nasze życie? 

Jak wiele celów, pragnień, słów i uczynków posiadamy wypowiadamy i czynimy, które nie mają 

względu na nasz wielki cel w ogóle? Jak dużo żyjemy dla siebie, a jak mało dla Boga? Jak wielką 

pasję posiadamy do rzeczy ziemskich, tak że mogą zajmować i przechwytywać największą część 

naszego życia? A potem osądźmy czy nie mieliśmy potrzeby mieć podtrzymanego nakierowania i 

skłonności ku Bogu, jako naszemu celowi i szczęściu: (Ps 86:11 UBG), „….nakłoń moje serce  ku 

bojaźni twego imienia”. Naturalną chorobą ludzkiego serca jest bycie odciąganym od Boga i 

rozpraszanym różnymi ziemskimi obiektami, które napierają na nasze zmysły, oferując się nam 

codziennie; dlatego nie wystarczy raz człowiekowi oddać  serce Bogu, tak jak robimy to podczas 

nawrócenia, kiedy ta miłość została w nas po raz pierwszy zaszczepiona, ale często potrzebujemy 

błagać, aby Bóg wyrwał nas z tego wędrowania za cielesnymi próżnościami, by kierował nami i 

zachował nas szczerymi i wiernymi do końca, abyśmy mogli Go kochać bardziej i z większą 

żarliwością. Tak więc, jeśli rozważymy naturę miłości; to rzecz jest oczywista i jasna, jeśli Pan nie 

zachowa w nas tej miłości i nie podtrzyma jej, to co się z nami stanie?  

 [2.] Po drugie, kolejnym dowodem są te niewolnicze lęki, które nas gnębią i utrudniają nam 

rozkoszowanie się Bogiem i komfortową społeczność z Nim w  środkach łaski. Z pewnością im 

bardziej jesteśmy pod wpływem niewolniczego strachu, tym mniej miłości mamy do Boga i 

wdzięczności za Jego łaskę. Apostoł Jan mówi: (1 J  4:18 UBG): „W miłości nie ma lęku, ale 

doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości”. Z 

pewnością powinniśmy szukać takiego ducha miłości, aby wszystko, co robimy dla Boga mogło 

być zrobione z wielką rozkoszą; abyśmy mu nie służyli z przymusu, ale ze skłonności; nie tylko 

jako nakazane, ale jako skłaniający się do tego; nie jako wywierający siłę na siebie samych, ale jako 

rozkoszujący się naszą pracą.    

 [3.] Po trzecie, innym przykładem jest nasze częste preferowanie zysków i przyjemności 

świata nad służbę Bogu, a jeśli nie dochodzi do tego, że tracimy nasze prawo, to jednak, jak często 

narażamy i wystawiamy nasze duchowe pociechy na niebezpieczeństwo za każdą błahostkę? Jak 

Ezaw, który sprzedał swoje pierworodztwo za jedną potrawę, (Hbr 12:15-16 UBG). Najlepsi z nas 

też  okazują dużo niechęci do odcięcia sobie prawej ręki i wydłubania prawego oka, albo zrobienia 

tego, co jest przez to oznaczane. To pokazuje słabość miłości; bo tam, gdzie miłość jest silna, tam 

jest głęboka skłonność do Boga; nie ośmielamy się kochać nic ponad Niego, ani wbrew Niemu, ani 

bez Niego.  

 [4.] Po czwarte, nasze wstecznictwo w posłuszeństwie i żmudność, którą w nim znajdujemy 

pokazuje wielką niedoskonałość naszej miłości. Wszystko idzie łatwo, słodko i satysfakcjonująco 

tam, gdzie miłość leży u podstaw, (Rdz 29:20 UBG), siedem lat dla Jakuba wydawało się trwać 

kilka dni, z powodu miłości, którą żywił do Racheli; a więc miłość osładza nasze posłuszeństwo: 

,,….a jego przykazania nie są ciężkie” (1 J 5:3 UBG). Natomiast, kiedy jesteśmy oddani 

światowym rzeczom i nie zostaniemy odciągnięci od nich, to wtedy każda niebiańska sprawa jest 

przeszkadzaniem temu co chcielibyśmy robić i w czym mamy rozkosz.  

 [5.] Po piąte, wiele konfliktów, które mamy z cielesną miłością własną lub naszymi 

własnymi głupimi i raniącymi nas samych pożądliwościami pokazuje, że nasza miłość nie jest 

doskonała; tak jak słabość wiary jest widziana i odczuwana przez resztki niewiary, i nasze częste 

konflikty z wątpliwościami i obawami: ,,Wierzę, Panie! Pomóż mojej niewierze!” (Mk 9:24 UBG). 



Tak więc słabość naszej miłości jest znana przez sprzeciw cielesnej i nadmiernej miłości własnej. 

Ciało powie czasami: ,,Faworyzuj siebie,” lub „Jakiż to wysiłek”, (Mal 1: 13) i żałuje wszystkiego, 

co jest czynione dla Boga. Ono usprawiedliwia nasze ociągania się i odstępstwa od naszego 

wielkiego celu i oklaskuje nas w naszym niedbałym biegu życia; i jak ,,Leniwy uważa się za 

mądrzejszego niż siedmiu odpowiadających rozsądnie” (Prz 26:16 UBG). Ba, czasami będzie 

skłaniało nas do zaspokojenia nas samych ku zasmuceniu Ducha i do nasycenia się cielesnymi 

rozkoszami. Wszystko to należy do pierwszego powodu.  

 (ii.) Trzeba wiele zrobić w sprawie naszej miłości po zasadzeniu jej w naszej duszy; musimy 

ją zakorzenić, powiększać, stale rozniecać oraz utrzymywać w ruchu i działaniu. 

 [1.] Musimy mieć ją zakorzenioną. Nasze pierwsze uczucie do Boga i niebiańskich rzeczy 

może pośpiesznie wypuścić pędy, jak czynią to wczesne kwiaty wiosny, które jednak wkrótce 

przemarzają; tak i te przypływy uczuć, które odkrywamy w sobie w czasie naszego pierwszego 

zaznajomienia się z religią, potem stają się oziębłe. Miłość jest bardziej namiętnie wyrażana na 

początku, częściowo ze względu na nowość rzeczy nam przedstawionych,  częściowo z powodu 

naszej wielkiej potrzeby, jak ludzi, którzy są bardzo spragnieni, zażywają duże łyki z rozkoszą; oraz 

ponieważ nasza miłość nie jest jeszcze rozproszona na kilka kanałów posłuszeństwa, ale całkowicie 

ogarnięta podziwem łaski; jednakże może ona podupaść i zniknąć. Naszą sprawą jest bycie  

zakorzenionymi i ugruntowanymi w miłości, jak mówi apostoł, (Ef 3:17), aby uzyskać bardziej 

solidne i trwałe uczucie do Boga.  

 [2.] Po zasadzeniu trzeba ją jeszcze bardziej powiększać: (Flp 1:9 UBG): „I o to się modlę, 

aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała”. Z początku miłość jest słaba;  jest tylko żar, ale nie 

jest rozdmuchany do płomienia; potem Bóg staje się bardziej zainteresowany naszymi sercami, a 

wtedy natura naszych dusz staje się bardziej święta i niebiańska. Miłość jest sercem nowego 

stworzenia, ten, kto ma najwięcej miłości, ma najwięcej łaski i jest najlepszym i najmocniejszym 

chrześcijaninem.  

 [3.] Po zasianiu w duszy miłość musi być rozniecona i utrzymywana w działaniu oraz ruchu. 

Na to głównie zwrócę tu uwagę. Gdyż--  

 [i.] Po pierwsze, cała religia jest w rzeczywistości tylko miłością. Wiara jest wdzięczną 

akceptacją Chrystusa, a wdzięczność jest wyrazem miłości. Pokuta jest tylko miłością żałobną; tak 

jak wiele płakała, ta której wiele przebaczono,(Łk 7:47). Pilność w świętym życiu to szukanie 

miłości; posłuszeństwo jest zadowalaniem miłości; zapieranie się samego siebie jest umartwianiem 

nadmiernej miłości własnej; a trzeźwość jest ograniczaniem naszej cielesnej miłości.  

 [ii.] Po drugie, jeśli miłość nie będzie w ruchu i działać, to zwycięży miłość cielesna. Dusza 

ludzka nie może leżeć bezczynnie, zwłaszcza nasze uczucia nie mogą; albo będą zanoszone do 

Boga, albo w przeciwnym razie wyciekną do rzeczy doczesnych. Kiedy nasza miłość ustaje, to 

nasze pożądliwości nie ustają, a miłość świata szybko wzrośnie w duszy; bo zaniedbana zasada 

marnieje, podczas gdy druga zasada nabiera sił i zabezpiecza swoje zainteresowanie przed Bogiem. 

Ten-  

 [iii.] Po trzecie, korzyść, jaką czerpiemy z utrzymywania miłości w działaniu czyni nas 

bardziej szczerymi i sprawia, że działamy w czystości dla Boga: (2 Kor 5:14-15 UBG): „Miłość 

Chrystusa bowiem przymusza nas, jako tych, którzy uznaliśmy….aby ci, którzy żyją, już więcej nie 

żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony”. Przymuszający wpływ 

miłości jest taki, że nie pozwala nam żyć dla siebie samych; a to czyni nas bardziej pilnymi. Praca i 

miłość są często połączone w Piśmie Świętym: „,,Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i 

trud miłości” (1 Tes 1:3 UBG); ,,Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o 

waszym dziele i trudzie miłości” (Hbr 6:10 UBG); kościół w Efezie, stracił swoją pierwszą miłość i 

porzucił swoje pierwsze uczynki, (Obj 2:4-5 UBG).  

 Zastosowanie. Tak więc szukajmy tego dobrodziejstwa od Boga, aby nasze serca były 

skierowane ku Jego miłości.  

 A. W tym celu jest nam dany Duch Uświęcający, aby wzbudzić w nas miłość do Boga: (J 

4:14 UBG): „….ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu 

wiecznemu”. Nie jest w sercu martwą sadzawką, ale źródłem żywej wody. To samo jest 



powiedziane w J 7:38 (UBG): „Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z 

jego wnętrza”; a to Pan Jezus mówił o Duchu.'  

 B. W tym celu również zostały ustanowione zarządzenia Chrystusa. Słowo Boże do 

przedstawienia Boga miłego dla nas, zarówno za dobro w Nim, jak i za dobro pochodzące od 

Niego, zwłaszcza w naszym odkupieniu przez Chrystusa; a także za te bogate przygotowania łaski, 

które przyszykował dla nas w innym świecie, aby rozdmuchać ten święty ogień; i to jest cel tego 

sakramentu. Wszystkie smakołyki, które są przed nami stawiane w Wieczerzy Pańskiej, smakują i 

pachną miłością. Nasz pokarm jest przyprawiony miłością, a napój spływa do naszego kielicha z 

tłoczni miłości. Dlaczego jemy z ukrzyżowanego ciała Chrystusa, jeśli nie po to, abyśmy pamiętali 

o Jezusie,  który nas umiłował i wydał samego siebie za nas? (Gal 2:20 UBG). Napój, który jest dla 

nas przygotowany na tej uczcie, jest krwią Chrystusa: (Obj 1:5 UBG): „….który nas umiłował i 

obmył nas z naszych grzechów swoją krwią” 

 C. Wszystkie opatrzności Boże zmierzają do tego celu, abyśmy mogli miłować Boga; 

wszystkie miłosierdzia i łaski Boże są nowym paliwem do utrzymania nas w tym ogniu. ,,Miłuję 

PANA, bo usłyszał mój głos i moje prośby” (Ps  116:1 UBG); ,,I miłował PANA, swego Boga….On 

bowiem jest twoim życiem i przedłużeniem twoich dni” (Pwt 30:20 UBG). Całe miłosierdzie, jakie 

mamy od Boga, ma na celu odświeżenie i ożywienie naszej miłości, aby nie osłabła i nie umarła; a 

wszystkie ostre korekty, które Bóg zsyła, mają na celu odzyskanie naszej miłości do Boga: (Iz 26:9 

UBG), „Moja dusza pragnie cię w nocy; – mówi prorok – swoim duchem, który jest we mnie, 

szukam cię nawet rano”. A kiedy to było?’ ,,Gdy….twoje sądy odbywają się na ziemi”, czyli kiedy 

spadły na nich wielkie i ostre nieszczęścia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 7. KAZANIE VII. -2 Tes 3:5. 

  

  

  ,,I ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa” – (2 Tes 3:5 UBG).  

  

  

 Słowa powyższe są modlitwą; apostoł modli się tutaj o te rzeczy, które są najbardziej 

potrzebne chrześcijanom – miłość do Boga i cierpliwe czekanie na Chrystusa.  

 Przejdę teraz, do zajęcia się drugą częścią omawianego wcześniej  fragmentu Pisma czyli 

wersetowi zacytowanemu powyżej. Chodzi o to:--  

 Doktryna: Że kiedy serce jest nakierowane przez miłość ku Bogu, potrzebujemy również 

nakierowania Jego łaski, aby zachować je bacznym w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa.  

 Muszę tu omówić następujące rzeczy--  

A. Czym jest to cierpliwe oczekiwanie na Chrystusa. 

B. Związek między tym a miłością Boga.  

C. Że to ma wielki wpływ na życie duchowe, czyli zachowuje religię żywą w 

    duszy. 

D. Konieczność współdziałania w tym Boga: „Pan zaś niech skieruje wasze serca 

    ku….cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa”.  

E. Motywy cierpliwego oczekiwania na Chrystusa 

 A. Czym jest te cierpliwe oczekiwania na Chrystusa? Odpowiadam, że to jest łaska nadziei 

umacniająca nasze postanowienia dla Boga i przyszłego świata, abyśmy mogli trwać w naszych 

obowiązkach, aż skończą się nasza praca i nasza wojna. Akt nadziei jest wyrażony na trzy sposoby: 

Czasami przez wyglądanie, co wskazuje na pewne oczekiwanie: (Tyt 2:13 KJV): „Wyglądając  

błogosławionej nadziei i chwalebnego pojawienia się wielkiego Boga i naszego Zbawiciela”. 

Czasami przez miłowanie lub tęsknotę, która oznacza pragnące i żarliwe oczekiwanie: (2 Tm 4:8 

UBG), „….a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście”. A czasami przez 

czekanie, które oznacza cierpliwe oczekiwanie, (1 Tes 1:9-10 UBG). Apostoł Paweł określa to jako 

owoc nawrócenia powiadając o Tesaloniczanach, że nawrócili się do Boga i oczekiwali z niebios 

Jego Syna. Ta ostatnia myśl jest wyraźnie wspomniana w wyżej wymienionym fragmencie Pisma,, 

inne są dorozumiane; jak wyglądanie, nie może być czekania na coś czego nie wyglądamy; i 

tęsknota, bo opóźnienie jest tylko kłopotliwe dla tych, którzy żarliwie pragną Jego przyjścia i 

budują na nim swoje nadzieje. Wiara dodaje pewności, a miłość żarliwości; i obie przydają siłę  

cierpliwości. Wyjaśnijmy szerzej wszystkie te rzeczy.   

 a. Wyglądanie przyjścia Chrystusa: (Flp 3:20 KJV), „Nasze obywatelstwo jest w niebie, 

skąd też wyglądamy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa”. Nie jest to kwestia domysłów, ale wiary. 

Rozum mówi, że On może przyjść; ale wiara mówi, że na pewno przyjdzie. Natura uczy nas, że jest 

to bardzo prawdopodobne, gdyż sumienie boi się sędziego; a bieg rzeczy jest taki 

nieuporządkowany na świecie, że potrzebuje przeglądu. Pismo mówi nam, że jest bardzo pewne, że 

„….przyjdzie ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał” (Hbr 10:37 UBG). Dlatego w oczach 

wiary jest to pewne i bliskie. Jak Rebeka dostrzegła Izaaka z daleka, tak wiara patrzy na Chrystusa 

tak, jakby On zaczął już swoją podróż i był już w drodze, i sprawia, że wierzący staje gotów by go 

spotkać i powitać. Chociaż to się nie zdarzyło obecnie, to jednak rzecz jest obiecana, a czas z 

pewnością określony w Bożym wiecznym zamyśle, co jest wystarczające dla wiary.  

 b.  Istnieje tęsknota lub pragnące oczekiwanie: (2 P 3:12 UBG), „Oczekując i spiesząc się na 

przyjście dnia Boga”. Dobrze jest obserwować, jak różnie to przyjście Chrystusa jest przyjmowane 

na świecie; oto jest kwestionowane przez ateistę, boją się tego niegodziwy i niepokutujący, 

natomiast jest tęsknie oczekiwane przez pobożnych.  



 i. Jeśli chodzi o pierwszy rodzaj wyżej wymienionych ludzi to w 2 P  3:3-4 (UBG) jest 

napisane: „….w ostatecznych dniach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według swoich 

własnych pożądliwości; I będą mówili: Co z obietnicą jego przyjścia?” Chcieliby wiecznie cieszyć 

się rozkoszami teraźniejszego świata, dlatego trudzą się, aby odrzucić wszystkie myśli o tym 

wielkim dniu ze swojego serca i chwytają się wszelkich oczywistych uprzedzeń, aby zdusić wiarę w 

to: i w głębi serca ucieszyliby się, słysząc takie wieści, że Chrystus nigdy nie nadejdzie. Teraz ich 

życzenia z łatwością zaczynają przekształcać się w opinię. Przyjście Chrystusa jest ciężarem i 

udręką, której chętnie by się pozbyli; a ludzie chętnie wierzą w to, czego szczerze pragną.  

 ii. Drugi rodzaj ludzi to niegodziwi i niepokutujący, których przeraża ten dzień. I dlatego 

jest znienawidzony i budzi wstręt w nich. Na wzmiankę o tym dniu Feliks zadrżał, (Dz 24:25).. Jest 

ku temu powód, bo Chrystus przychodzi do nich jako przerażający sędzia. W Piśmie Jego przyjście 

jest zapowiedziane przez światło, i czasami przez ogień. Światło jest miłe, ale ogień straszny: (2 Tes 

1:8 UBG), „….objawi się Pan Jezus…..W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, 

którzy…. Nie są posłuszni ewangelii.” Natomiast  

 iii. Dla pobożnych nie jest to przerażenie, ale rozkosz; nie  jak pismo na ścianie do 

Belsazara, ale jak pocieszające wieści dla tego, który oczekuje wiadomości z daleka; pobożni 

tęsknią za tym dniem i przyspieszyłyby go, gdyby mogli spełnić swoje pragnienie: (Pnp 8:14 

UBG): „Pośpiesz się, mój umiłowany, i bądź podobny do sarny albo młodego jelenia na górach 

wonności”. Chrystus nie jest opieszały, to uczucia Kościoła są silne, dlatego Kościół mówi: 

,,Pośpiesz się.” W Obj 22:20 (UBG), Chrystus mówi: „Zaprawdę, przyjdę wkrótce!”, a Kościół jak 

szybkie echo, wyrywa słowa z Jego ust odpowiadając: ,,Amen! O tak, przyjdź, Panie Jezu.” Głos 

Chrystusa i głos Kościoła są jednością. Ale ktoś może powiedzieć, że takie jest pragnienie Kościoła 

ogólnie; ale czy każdy poszczególny wierzący, tak tego pragnie? Odpowiadam - Część podąża za 

racją całości, ten sam Duch jest we wszystkich wiernych; Duch w oblubienicy mówi przyjdź; ten 

Duch Święty w koniecznych rzeczach działa jednakowo we wszystkich świętych, dlatego wzbudza 

w nich to pragnienie. Nawet najpośledniejsi i najsłabsi, ba, nawet ci, którzy drżą z powodu 

własnego nieprzygotowania, mają jakąś skłonność w tą stronę. Może istnieć wyczerpanie i 

niedyspozycja, ale nie całkowite wygaśnięcie pragnienia spotkania się z Chrystusem.  

 c.  Tak więc w omawianym wersecie kazania mamy przedstawione czekanie; i wyrażone 

przez jego przydawkę „cierpliwe czekanie;’ a cierpliwe czekanie jest aktem nadziei, jak i tęsknego 

oczekiwania: (1 Tes 1:3 UBG): ,,Nieustannie wspominając wasze dzieło wiary i trud miłości i 

wytrwałość w nadziei”; wiara, czyli zdrowe przekonanie o rzeczach, przerodzi się w praktykę; 

dlatego dzieło wiary, miłość, nakłoni nas do trudzenia się, a nadzieja zrodzi cierpliwość. Istnieje 

trojaka cierpliwość o której mowa jest w Piśmie; wszystkie jej rodzaje są blisko spokrewnione, 

ponieważ wszystkie są zrodzone przez nadzieję. 

 i. Istnieje cierpliwość znosząca, która jest stałością w przeciwnościach losu, lub 

wytrwałością w naszych obowiązkach pomimo trudności i prób, które napotykamy w naszym 

podążaniu do nieba: (Heb 6:12 UBG): ,,Abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez 

wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice”. Jak nie możemy odziedziczyć obietnic bez wiary, tak i 

nie bez cierpliwości, gdyż nasze posłuszeństwo i wierność Chrystusowi wymaga nie tylko pracy i 

znoszenia wielkich boleści, ale i odwagi i wytrwałości w cierpieniu i działaniu: (Hbr 10:36 KJV), 

,,Potrzeba wam bowiem cierpliwości, abyście po spełnieniu woli Boga mogli doświadczyć 

obietnicy". Dziecko Boże nie może być pozbawione cierpliwości, ponieważ musi liczyć się z 

kłopotami i nagabywaniem. Rzeczywiście mamy nasze okresy spokoju podobnie i burz, jak i wiele 

przerw; ale przy innych okazjach Bóg będzie ćwiczył nas i pokaże nam, że nasza wierność nie jest 

wystarczająco wypróbowana w czynieniu dobra, tak, że zanim pójdziemy do nieba, musimy czasem 

wycierpieć zło. Bóg ma coś do zrobienia przez nas i coś do zrobienia z nami: musimy być 

przygotowani na jedno i drugie, aby wszystko znieść i chętnie i ochoczo cierpieć największe zło, 

raczej niż popełnić najmniejszy grzech, tak żebyśmy na końcu mogli być zaakceptowani na sądzie. 

 ii. Istnieje także cierpliwość oczekiwania, aby czekać na Boży wolny czas. Zło jest obecne, 

dobro jest nieobecne; a zatem tęsknimy za dobrem i znosimy zło: (Rz 8:25 UBG): „A jeśli 

spodziewamy się tego, czego nie widzimy, to oczekujemy tego z cierpliwością”. To jest dzieło 



cierpliwości, czekać; odnieść to do dobrej woli Boga, kiedy nasza wojna ustanie a nasze kłopoty się 

zakończą i nadejdzie nasze ostateczne wyzwolenie. Czas nie może być długi, bo czymże  jest kilka 

lat w porównaniu do wieczności? Ta czekająca cierpliwość jest przedstawiona nam w 

podobieństwie rolnika, (J 5:7 KJV), który „czeka  na cenny plon ziemi i ma dla niego wielką 

cierpliwość, dopóki nie otrzyma deszczu wczesnego i późnego”. Rolnik, który włożył cały swój 

wysiłek w zasianie ziaren zboża, nie może mieć nadziei na szybkie żniwa, albo że zbierze plon, gdy 

tylko ziarno zostanie wrzucone do ziemi. Nie; musi ono tam trochę poleżeć, musi wytrzymać każdą 

pogodę, zanim zdąży wyrosnąć jako źdźbło, potem kłos  i  dojrzeć i nadawać się do żęcia. Tak więc, 

chociaż my stawiamy wszystko na nasze wieczne nadzieje, to jednak musimy oczekiwać naszej 

pory, dopóki  nie zobaczymy owoców i nagrody za nie. To jest cierpliwość oczekiwania.   

 Iii. Istnieje również cierpliwość działająca; która jest kontynuowaniem naszego 

zapierającego się nas samych w posłuszeństwie Bogu, niezależnie od tego jakie byłoby przykre dla 

ciała. Tak więc Pismo powiada nam, że dobra ziemia wydaje owoc z cierpliwością. Byli 

pośpiesznymi ci, którzy chcieli mieć doczesne zaspokojenie, albo nużyli się religią i odwracali się z 

powrotem do rzeczy doczesnych. Tak więc dziedzice obietnic są opisani w Rz 2:7 (KJV) jako ci, 

którzy ,,przez cierpliwie wytrwanie w czynieniu dobra szukają chwały”; a do Kościoła Efezu Bóg 

mówi w Obj 2:2 (UBG): „Znam twoje uczynki, twoją pracę, i twoją cierpliwość”. Religia nie jest 

bezczynnym i gnuśnym wyznaniem, jej dzieło jest prowadzone przez pracowitość i wierność. 

Pożądliwości nie są łatwo umartwione; ani łaski nie przynoszą doskonałego dzieła przy odrobinie 

pobieżnej troski. Wymaga się od nas dużo pracy i poważnej staranności, posiadamy wiele rzeczy, z 

którymi jesteśmy w konflikcie, oto jest ciężar nużącego ciała, uwodzicielska stara natura, niesforne 

namiętności, nieuporządkowane myśli, ciemny umysł, anemiczne uczucia, a czasem nieszczęście 

niespokojnego sumienia, z którym jesteśmy w konflikcie: i dlatego potrzebujemy dużo cierpliwości, 

żebyśmy nie zasłabli, ale zostali przyjęci przez Pana w czasie Jego przyjścia. Cóż, zatem, życie w 

tym nieustannym i cierpliwym oczekiwaniu Chrystusa jest permanentnym i koniecznym 

obowiązkiem wszystkich, którzy Go miłują.  

 B. Związek i powinowactwo między tym a miłością Boga; gdyż jeśli człowiek kocha Boga, 

to będzie czekał na przyjście Chrystusa. Jedno jest wywnioskowane z drugiego: ,,Pan zaś niech 

skieruje wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa”. 

 a. Ci, którzy kochają Boga, kierują wszystkie swoje myśli i pragnienia do tego, żeby 

radować się Bogiem, aby Bóg mógł być uwielbiony.  

 i. Aby mogli cieszyć się w najpełniejszy sposób i miarą, do jakich są zdolni. Ta pełna radość 

jest owocem przyjścia Chrystusa; ,,….i tak zawsze będziemy z Panem”, (1 Tes 4:17 UBG); „Wiemy 

jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest” (1 J 

3:2 UBG), to znaczy będziemy podobni do Niego w świętości, i w szczęściu. Nasza wizja dokona 

transformacji. Te pragnienie zjednoczenia, które jest tak nieodłączne od miłości, nigdy nie zostanie 

zaspokojone, aż do tego czasu. Tutaj na tym doczesnym świecie mamy trochę Boga pośród grzechu 

i nędzy. Grzech ogranicza naszą zdolność do otrzymywania więcej; i Bóg uznaje za stosowne, aby 

nas ćwiczyć niedolą, tylko dając nam jedynie mieszankę niebiańskiego pocieszenia. Ale nasza pełna 

radość jest zarezerwowana na dzień przyjścia Chrystusa. 

 ii. Ci, którzy miłują Boga, pragną też, aby Bóg był uwielbiony, aby jego prawda mogła 

zostać obroniona, a Jego miłość i sprawiedliwość dowiedzione. Jego prawdą jest obroniona, 

ponieważ wszystkie jego groźby i obietnice są spełniane: grzech nie będzie już w poważaniu, ani 

pycha i zmysłowość nie będą rządzić. Miłość do świętych będzie widoczna w ich pełnej nagrodzie, 

a Jego sprawiedliwość dowiedziona na bezbożnych w ich pełnym ukaraniu. Wszystkie sprawy 

wiary staną się wtedy sprawami rozsądku; i co się teraz proponuje  do wierzenia będzie odczuwane, 

a Bóg będzie uwielbiony we wszystkich.  

 b. Święci kochają Chrystusa jako Pośrednika; kochamy Go, chociaż Go nie widzimy: (1 P 

1:8 UBG): ,,A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, wierzycie; i 

cieszycie się radością niewysłowioną i pełną chwały”. Ale pragniemy zobaczyć Go, jako naszego 

najpewniejszego i najlepszego przyjaciela. Dużo o nim słyszeliśmy, dużo Jego odczuliśmy, i 

skosztowaliśmy Go dużo, ale pragniemy Go zobaczyć, zwłaszcza gdy ukaże się w całej swej 



chwale: (Mt 25:31 (UBG): „….Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci 

aniołowie z nim”. Wszystkie chmury kłębiące się dookoła Jego osoby znikną, okaże się tym, kim 

jest, Zbawicielem i sędzią świata.  

 c. Mają miłość do Kościoła; albowiem Kościół ogólnie będzie w owym dniu przyozdobiony 

jak oblubienica dla swojego męża i całkowicie wolny od wszelkiego grzechu i kłopotu. Nie będzie  

już przyćmiony przez swoje żałosne niedoskonałości, zepsucie kultu, podziały na sekty lub przez 

prześladowania świata, ani splugawiony przez dolegliwości swoich chorych członków: wszystko 

będzie wtedy święte i chwalebne. Chrystus przedstawi go jako chwalebny Kościół bez skazy lub 

zmarszczki, (Ef 5:27 UBG). 

 d. Kochają siebie w Bogu; a ich własne szczęście będzie wtedy w pełni doprowadzone do 

doskonałości. Wszystkie pragnienia i nadzieje wierzących będą wtedy spełnione. Ci, którzy są teraz 

pogardzani i prześladowani, otrzymają nagrodę swojej miłości do Boga, będą doskonale miłowani 

przez Niego. Wtedy nastanie radosny dzień dla ludu Bożego. W 2 Tes 1:10 UBG, jest napisane o 

Chrystusie, że: „….przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu 

przez wszystkich wierzących”, uwielbiony, nie aktywnie, ale obiektywnie. Biedne stworzenia, które 

niedawno wypełzły z prochu ziemi i zepsucia, będą miały nałożoną na siebie tak wielką chwałę, że 

aniołowie sami będą się zastanawiać, co Chrystus chce dla nich uczynić. I wtedy wierzący po całej 

swojej pracy odpoczną; to znaczy, że wszelka ich kłopotliwa, praca skończy się, za ich ból i smutek 

będą mieli radość, (1 P 4:12-13 UBG). Za ich hańbę będą mieli nałożoną chwałę na ich ciało i 

duszę. Nasz Pan Jezus Chrystus nie zważał na hańbę z powodu przygotowanej mu radości, (Hbr 

12:2 UBG). 

 C.  Cierpliwe oczekiwanie na Chrystusa ma wielki wpływ na życie duchowe i utrzymuje 

religię żywą w naszych duszach. To widać jeśli się weźmie którekolwiek z dwóch słów, z wersetu 

kazania, oczekiwanie lub cierpliwość. 

 a. Jeśli weźmiemy pod uwagę pierwszy wyraz czy też ideę, czekanie lub wyglądanie, to 

widzimy, że odciąga umysł od rzeczy obecnych do rzeczy przyszłych.  

 i. Patrzenie na, czy też wyglądanie końca rzeczy daje mądrość: (Pwt 32:29 UBG): ,,Oby byli 

mądrzy, zrozumieliby to i zważaliby na swój koniec”. Tak więc nie należy opierać się na tym, kto 

jest szczęśliwy teraz, ale na tym, kto będzie szczęśliwy na końcu. Gdyby ludzie często o tym 

myśleli, poprawiłoby to wszystkie błędy na świecie. Gdybyśmy przyzwyczaili nasze umysły, aby 

nie patrzyły na rzeczy jakimi się obecnie wydają, lub nie lubowały się ciałem, i nie uważali je za 

takie jakimi wydają się teraz takim krótkowzrocznym stworzeniom jak my, ale za takie, za jakie 

zostaną ostatecznie uznane w dniu przyjścia Chrystusa: to jakże szybko skończyłoby się te próżne 

przedstawienie, a oblicze rzeczy zmieniło, i to, co jest bogate, przyjemne, i szanowane teraz, 

wydawałoby się nikczemne i godne pogardy! Wtedy zobaczylibyśmy, że w uciśnionej pobożności 

jest doskonałość, a wzniosła niegodziwość i głupota jest tylko hańbą i ruiną. Przenieśmy tylko 

scenę z osądu świata do trybunału Chrystusowego, a szybko zmienimy nasze poglądy na mądrość i 

głupotę, nieszczęście i szczęście, wolność i niewola oraz hańbę i chwałę; pomylenie tych pojęć 

demoralizuje całą ludzkość, a tego błędu nie można naprawić inaczej, jak tylko przez przyłożenie 

naszego umysłu poważnie do przeglądu wszystkich rzeczy w taki sposób jakimi będą się wydawać 

na końcu: bo wtedy będziemy osądzać rzeczy nie według tego, czym się teraz wydają być, ale 

według tego, czym okażą się być w przyszłości. Salomon mówi nam, (Prz 19:20 UBG), ,,Posłuchaj 

rady i przyjmij pouczenie, abyś był mądry u kresu swych dni”. Prawdziwą mądrością jest bycie 

znalezionym mądrym na końcu. Nadejdzie czas, kiedy będziemy chcieli i na próżno mówili: ,,Och, 

żebyśmy tak wtedy odkładali skarb w niebie, żebyśmy trudzili się o pokarm, które nie ginie,  

żebyśmy wtedy szanowali pogardzaną świętość, żebyśmy wtedy mniej cenili sobie wszystkie 

marności świata, żebyśmy tak wcześniej naśladowali najsumienniejszego i najbardziej 

umartwionego wierzącego, bo tacy będą tylko poważani i obdarzeni zaszczytem w owym dniu. 

Bardziej szczegółowo-- 

 (1.) To znacznie pobudziłoby nas do pokuty: (Dz 3:19 UBG): ,,Dlatego pokutujcie i 

nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody”. 

Wszystkie rzeczy zostaną zrewidowane w czasie przyjście Chrystusa i grzechy niektórych ludzi 



pozostaną, a innych zostaną wymazane. Nikt z wyjątkiem tych, którzy się nawrócili i zwrócili do 

Boga, nie może oczekiwać otrzymania takiej korzyści. Dopóki nie zostaniemy odzyskani z mocy 

diabła, świata i ciała, i nie zostaniemy sprowadzeni z powrotem w sercu i życiu do Boga, to nie 

będzie żadnego ratunku. Ci, którzy czekają na ów dzień, powinni przygotować się nań, aby mogli 

stanąć na sądzie z pociechą. Bezbożni będą mieli sąd bez zmiłowania, ale wierzący zostanie 

przyjęty na warunkach łaski. Dni męki przyjdą na tych pierwszych od obecności Pana, a dni 

ochłody na tych drugich. Stan wierzących pokutników na świecie jest czasem konfliktu, trudzenia 

się i smutku, jednakże ten kłopot i trud się wtedy skończą, i wierzący będą mogli cieszyć się swoim 

odpoczynkiem. Rozważmy te rzeczy, gdzie i w czym chcielibyśmy mieć czas ochłody? Wielu szuka 

czasu ochłody teraz w zwierzęcych rozkoszach, i siadają w cieniu jakiejś ziemskiej tykwy, która 

wkrótce usycha; natomiast ci, którzy szukają ich czasów ochłody w radowaniu się Bogiem zostaną 

wtedy nasyceni. Z pewnością nic nie sprawia, że jesteśmy tak zatroskani o poważne pojednanie się 

z Bogiem jak rozważanie o owym dniu. 

 (2.) To pobudza nas do świętości i ożywia nasze posłuszeństwo. My, którzy wyglądamy 

takich rzeczy, jakimi ludźmi powinniśmy być w świętym postępowaniu i pobożności? (2 P 3:11 

UBG). Ludzie czują się bezpieczni i są  niedbali, albo dlatego, że nie wierzą w ów dzień, albo też 

nie myślą o nim poważnie. Gdybyśmy zmusili się do tego, żeby myśleć, mówić i czynić jak mający 

osąd i wieczność na oku, to bylibyśmy innymi rodzajami ludzi niż kiedykolwiek byliśmy. Co! 

Mielibyśmy wierzyć w ten dzień i być tacy beztroscy! Nie może być. Nie obniżylibyśmy wartości 

religii do tak niskiego poziomu, ani nie służylibyśmy Bogu tak powierzchownie, gdybyśmy 

naprawdę czekali na przyjście Chrystusa, który podda każdą rzecz pod osąd, czy to dobrą, czy złą. 

Wtedy nie moglibyśmy zadowolić się takim niedbałym wyznaniem i praktykowaniem pobożności.  

 (3.) Wytworzyłoby to bardziej niebiańskie nastawienie i postępowanie. Wynika to 

ewidentnie ze słów apostoła: (Flp  3:20 UBG): „Nasza zaś ojczyzna jest w niebie skąd też 

oczekujemy Zbawiciela”. Wyglądanie tego zbawienia i tego Zbawiciela rodzi w nas niebiański 

umysł. Chrystus przyszedł z niebo, aby nas tam przyprowadzić; bo przyszedł z nieba, aby nas wziąć 

do siebie (J 14:3 UBG). Dlatego jeśli nie będziemy niebiańscy, to nasza praktyka będzie 

zaprzeczeniem naszej wiary. Wierzymy, że  istnieje Bóg oraz Chrystus i przyszłe życie; że ten 

Chrystus przyszedł od Boga, aby nas przyprowadzić do Boga, abyśmy mogli się Nim cieszyć w 

przyszłym życiu; i z tego względu wyrzekamy się diabła, świata i ciała i oddajemy się Bogu, 

wierząc, że ten Chrystus przyjdzie ponownie, aby przyprowadzić wszystkich swoich szczerych 

uczniów i skruszonych wierzących do chwały i szczęście niebiańskiego stanu. Jeśli w to wierzymy, 

to co następuje za tym? To że nasza ojczyzna musi być niebiańska, czyli, że albo musimy żyć dla 

niebios, szukając ich z całą pilnością, abyśmy w końcu mogli z pewnością je zdobyć i nie zostać 

wykluczeni z nich wraz z niegodziwymi albo żyć niebem, pocieszając się w przewidywaniu i 

nadziejach na jego posiadanie. W przeciwnym razie, wyznawanie tej wiary, a przy tym jednak życie 

tak, jakby nasze szczęście było całe na tym doczesnym świecie byłoby próbowaniem pogodzenia 

sprzeczności; udawaniem, że szukamy naszego błogosławieństwa w niebie, a mimo to uciekamy od 

niego jak od nieszczęścia. Wyznawalibyśmy że szukamy i tęsknimy za tym, do czego nie mamy 

serca. 

 b.  Cierpliwość, ma również wielki wpływ na religię; gdyż to, co niszczy wszelką religię i 

pobożność to spieszenie się. Dlatego jest napisane: „Kto uwierzy, nie pośpieszy się,” (Iz 28:16 

UBG). Boże obietnice nie są natychmiast spełniane; a jeśli nie możemy poczekać, tylko pędzimy za 

własnymi wymysłami, ponieważ są następnymi w kolejce, to niebawem wpadniemy w sidła. Pismo 

zaleca przeciwną postawę: „Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na zbawienie PANA” (Lam 3:26 

UBG). Kiedy możemy mieć nadzieję i czekać, to potężnie zabezpiecza nasze posłuszeństwo. 

Zmysły są wszystkie za teraźniejszym zaspokojeniem, jednakże wiara i nadzieja mogą czekać na 

Boży czas, aż te lepsze rzeczy, które Bóg obiecał spełnią się. Niezależnie od naszego stanu, 

utrapienia lub dobrobytu, jesteśmy w miejscu i na stanowisku, na których Bóg nas postawił, i tam 

mamy przebywać aż doprowadzi nas do swego królestwa. Niecierpliwość i pochopność jest 

powodem wszystkich szkód. Co skłoniło Izraelitów do zrobienia złotego cielca, jeśli nie 

niecierpliwość, nie czekanie na Mojżesza, który wedle ich wyobrażenia i gustu, zbyt długo 



przebywał z Bogiem na górze? Co sprawiło, że Saul zmusił sam siebie do złożenia ofiary, jeśli nie 

to, że nie mógł poczekać godziny dłużej na Samuela i tak stracił królestwo? (1 Sam 13:12-14 

UBG). Co sprawiło, że zły sługa lub osoba na stanowisku w kościele, zaczęła bić swojego 

współsługę i jeść i pić z pijakami, czyli nadużywać kościelnej krytyki, aprobować bezbożnych, a 

karać i poskramiać bogobojnych, jeśli nie niecierpliwość? (Mt 24:48 UBG): „Mój Pan zwleka z 

przyjściem”. Sługa taki  widzi, że najsumienniejsi są znienawidzeni na świecie, a przeciwni im 

uważani za przyjaciół; i że zaszczyt i zainteresowanie biegną w ten sposób, a Chrystus nie 

przychodzi po to, by naprawić te zaburzenia. „Mój Pan zwleka z przyjściem”. Pospieszni ludzie nie 

chcą być trzymani w napięciu i długim oczekiwaniu, dlatego zawodzą. Przypatrzmy się wszelkiego 

rodzaju grzesznikom. Ludzie cieleśni i zmysłowi, nie mogą poczekać na czas, kiedy będą mieli 

rozkosze na wieki po prawicy Boga, dlatego zajmują się teraźniejszymi rozkoszami. Jak ci, którzy 

nie mogą poczekać, aż winogrona dojrzeją, dlatego jedzą je kwaśne i zielone. Nie mogą zaczekać 

na trwałe i wieczne rozkosze, dlatego wybierają te przyjemności grzechu, które trwają tylko przez 

pewien czas. Chciwiec będzie chciał się wzbogacić w jeden dzień i nie może poczekać na 

odpowiedni czas okoliczności, dlatego jest napisane: „kto chce się szybko wzbogacić, nie będzie 

bez winy” (Prz 28:20 UBG). Ambitny człowiek nie zaczeka, aż Bóg da prawdziwe korony i 

zaszczyty w swoim królestwie, i dlatego musi mieć honor i wielkość tutaj, choć jego wspinanie się i 

działanie, aby być postawionym jedno piętro wyżej na tym doczesnym świecie będzie kosztować go 

zgubieniem i zatraceniem duszy. Wszystkie bunty i odstępstwa od Boga pochodzą stąd, ponieważ 

tacy ludzie nie mogą zaczekać na pomoc Bożą i doczekać się wypełnienia Bożej obietnicy; ale 

odkrywając, że są naciskani i bez środków cielesnych, ich ciało, które jest delikatne i wrażliwe, 

niecierpliwi się. Jest męczącym, aby cierpieć przez jakiś czas, ale tacy ludzie nie uważają, że jest to 

bardziej męczące, aby cierpieć na wieki. Stąd też pochodzi również nasze szemranie i nieufne 

sarkanie: (Ps 31:22 UBG): „Powiedziałem w pośpiechu: Odrzuciłeś mnie sprzed twoich oczu; lecz 

ty wysłuchałeś głosu mego błagania”. Właśnie w tym czasie, gdy Bóg miał go wysłuchać. Podobnie 

powiada inny psalm: ,,Powiedziałem w pośpiechu: Wszyscy ludzie są kłamcami” (Ps 116:11 KJV). 

I stąd także biorą się nasze bezprawne usiłowania i schodzenie z Bożej drogi. Ludzie uciekają się 

do niesankcjonowanych przez Boga środków, ponieważ nie chcą polegać na Bogu i czekać z 

cierpliwością. Zważmy, jak rwąca rzeka jest zawsze niespokojna i burzliwa, takim jest. pochopny, 

niecierpliwy zaburzony duch, pełen niepokojów, gotowy łup dla diabła.   

 D. Konieczność Bożego współdziałania. Apostoł modli się tutaj: ,,Pan zaś niech skieruje 

wasze serca ku miłości Bożej i ku cierpliwemu oczekiwaniu Chrystusa”. Dotyczy to tego zdania jak 

i poprzedniego. 

 a. Co do cielesnego i nieodrodzonego to, dopóki ich serca nie zostaną zmienione, to nigdy 

nie będą mogli osiągnąć tego cierpliwego oczekiwania na Chrystusa, z dwóch powodów:  

 i. W niegodziwych nie ma zdrowej wiary w te rzeczy, ponieważ żyją oni według zmysłów a 

nie przez wiarę. Apostoł Piotr mówi nam, że ten komu brakuje łaski: ,,jest ślepy, i krótkowzroczny” 

(2 P 1:9 UBG). Rzeczy przyszłego świata są zbyt niepewne i zbyt odległe dla nich, by mogli je 

pojąć, tak, aby mogli być bardzo poruszeni przez nie. Słyszą o przyjściu Chrystusa, a potem 

powtarzają to, znając to na pamięć, za innymi, ale w to nie wierzą; dlatego, dopóki Bóg ich nie 

oświeci, jakże mogą zostać poruszeni tą sprawą? 

 ii. Istnieje w nich zupełna nieodpowiedniość serca. Rzeczy doczesne, które odpowiadają ich 

upodobaniom i zadowalają zmysły, unoszą ich serca (Ps  49:18 UBG): ,,Chociaż za życia swej 

duszy pochlebiał i chwalono go, gdy dobrze się urządził”. Ludzie błogosławią siebie a cielesnych 

świat oklaskuje ich w zmysłowym sposobie i drodze życia. Mierzą całe szczęście przez ich 

zewnętrzny stan na świecie i dogadzają sobie złotymi marzeniami o zadowoleniu; a to  poparte 

pochlebstwami i brawami zwiedzionego świata powoduje, że twardo śpią pośród największych 

niebezpieczeństw duszy, i tak zstępują do piekła nie wiedząc o tym. 

 b. Przejdźmy teraz do ludzi odrodzonych. Za takich uważał apostoł Paweł Tesaloniczan. 

Potrzebowali oni, aby ich serca zostały skierowane ku cierpliwemu oczekiwaniu na Chrystusa z 

tych powodów: 

 i. Ponieważ mamy zbyt niewyraźne i wątpliwe przewidywanie co do tych rzeczy. Jak 



ciemne wyobrażenia mają nawet najlepsze dzieci Boże o świecie, który ma nastać! Możemy mówić 

o innych jako o niewierzących, ale Bóg wie jak wątpiące są nasze własne myśli o wieczności i 

przyjściu Chrystusa; jak niewiele możemy zamknąć oko zmysłów a otworzyć oko wiary i 

powiedzieć prawdziwie z apostołem (2 Kor 4:18 UBG): ,,Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, 

lecz na to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest 

wieczne”. Niestety, nie mamy bezpośredniego widoku na przyszły świat. Najlepsi chrześcijanie 

potrzebują, aby ich oczy zostały pomazane duchową maścią, aby ich wzrok mógł być bardziej 

ostrym i przenikliwym; oraz błagać o Ducha mądrości i objawienia, aby otworzył oczy ich umysłu, 

aby zobaczyli, czym jest nadzieja Bożego powołania, (Ef 1:17-18 UBG). Istnieje zbyt wiele chmur 

między nami a wiecznością, które zaciemniają nasz wzrok i przytępiają naszą wiarę. 

 ii. Nasze myśli o tych rzeczach są dziwne, otępiałe i zbyt rzadkie. Jak rzadko mamy 

poważne myśli o przyjściu Chrystusa i jakże niemile widziane są w naszych sercach! To była skarga 

na Izrael, że oddalili od siebie myśl o złym dniu; jednakże podobna skarga może być podniesiona 

przeciwko nam, że oddalamy od siebie myśli o dobrym dniu, w którym wszystkie nasze pragnienia  

i nadzieje zostaną spełnione. Ateistyczny świat zaprzecza temu a my zapominamy o tym. Salomon 

mówi do zmysłowego młodzieńca: ,,wiedz, że za to wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd” (Kaz 

9:11 UBG). Młodzieńcy zapominają lub odkładają na bok te myśli, aby przypadkiem jak zimna 

woda wrzucona do wrzącej wody w garnku, nie ostudziły zapału ich pożądliwości. Ale niestety nie 

tylko poważni, ale i dobrzy ludzie, zapominają o tych rzeczach. Kiedy Chrystus mówił o swoim 

powtórnym przyjściu na sąd, to powiedział (Mk 13:37 UBG): „ A to, co wam mówię, mówię 

wszystkim: Czuwajcie!”. Czuwanie jest podtrzymywaniem tej uwagi na jego powtórne przyjście z 

całą chrześcijańską czujnością i wysiłkiem. Ale niewielu zwraca uwagę na te polecenie: dlatego 

„Pan zaś niech skieruje wasze serca” itd. 

 iii. Ponieważ nasze uczucia są tak zimne i nie jesteśmy więcej poruszani nimi, ale jesteśmy 

jakby nieczuli na wagę tych rzeczy. Posiadamy kilka martwych i ospałych pragnień, ale nie te żywe 

poruszenia, które przystoją nadziei i miłości. Jeśli natura powie: „Nie przychodź, aby nas dręczyć 

przed czasem”, to łaska powinna powiedzieć: „Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź szybko”. Mamy nie 

tylko wyglądać Jego pojawienia się, ale i je kochać. Gdzie są te pragnienia, aby Chrystus albo 

zstąpił do nas, albo zabrał nas do siebie, abyśmy mogli z nim żyć na wieki? 

 iv. Tę modlitwę należy odmawiać także za odnowionych duchowo, ponieważ chrześcijanie 

myślą o tym ze zbytnią konsternacją i strachem. Czy  widok Zbawiciela jest niemiły dla ciebie 

drogi wierzący czytelniku? Czy zbliżanie się twego odkupienia jest komfortem czy przerażeniem? 

Dlaczego więc wierzysz w Chrystusa i wybierasz Jego przychylność za swoje szczęście? Myślałem, 

że to była cała twoja nadzieja, twoje pragnienie i twój wielki komfort;  czy twoja nadzieja miałaby 

być twoją męką i rodzić w twoim sercu raczej przerażenie niż radość? Och, błagaj Pana, aby 

skierował twoje serce, abyś pokładał doskonałą nadzieję w łasce, która będzie ci dana przy 

objawieniu Jezusa Chrystusa (1 P 1:13 UBG). Czekamy nie tylko na chwałę, ale i na łaskę; czy to 

nie miałoby być pociechą dla ciebie? 

 v. Musimy modlić się tą modlitwą, bo nasze przygotowania są zbyt anemiczne na tak 

wspaniały dzień. Konieczne jest poważne przygotowanie. Jest to opisane w 2 P 3:14 (UBG): 

„Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście zostali przez niego znalezieni bez skazy 

i nienaganni, w pokoju,” to znaczy w stanie pojednania z Bogiem. Jednakże żyjemy bezpiecznie i 

cicho, w stanie nieprzygotowania. Obyśmy mieli zwyczaj przygotowywania się na ów dzień, gdyż 

nie kontynuujemy faktycznego przygotowania poprzez klarowanie i oczyszczanie naszych dusz z 

mętów zmysłów, czcząc Boga na świecie z większą gorliwością, aby nasz Pan, kiedy przyjdzie, 

znalazł nas tak, czyniących. Nie stoimy z przepasanymi biodrami i płonącymi lampami, aby kiedy 

Pan zapuka, natychmiast mu otworzyć. Nie podtrzymujemy niebiańskiego pragnienia, rzeczywistej 

gotowości. Powrót męża po dłuższej nieobecności jest bardziej mile widziany u żony niż u 

nierządnicy; bo ta pierwsza ma wszystko przygotowane na jego powitanie i przyjęcie. 

 vi. Ponieważ nasz chód jest zbyt niestały. Często przerywamy bieg naszego posłuszeństwa, 

omdlewamy w naszych utrapieniach, nie podtrzymujemy żarliwości naszych uczuć i nie podążamy 

za zbawieniem z tą pilną pracowitością. Często potrzebujemy chrześcijańskiego hasła: „Pan jest 



blisko”. Tracimy wiele z naszej pierwszej miłości, i zaprzestajemy czynienia  naszych pierwszych 

uczynków. Dlatego też ,,„Pan zaś niech skieruje wasze serca….ku cierpliwemu oczekiwaniu 

Chrystusa”. 

 E. Wezwanie ma na celu pobudzenie nas do zajęcia się tą łaską, abyśmy mogli stale być w 

niej ćwiczeni. Póki jesteśmy na ziemi, powinniśmy nieustannie oczekiwać przyjścia Chrystusa z 

nieba. Motywy tego mogą: być następujące:--   

 a. Przed przyjściem Chrystusa w ciele święci czekali na Niego. ',,Oczekuję twego 

zbawienia, PANIE!”,  mówił Jakub, (Rdz 49:18 UBG). Symeon czekał na Chrystusa Zbawiciela 

świata; bo tak się tłumaczy: ,,Gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie” (Łk 2:30 UBG). A nasz Pan 

sam powiedział: „Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał i radował 

się.” (J 8:56 UBG); a o Annie i innych mówi się, że: ,,oczekiwali odkupienia”, (Łk 2:25,38). A po 

przyjściu Chrystusa uczniom polecono czekać na obietnicę Ducha, (Dz 1:4 UBG). Tak więc przez 

analogię rozumowania musimy czekać na przyjście Chrystusa; bo to jest następna wielka obietnica, 

która ma zostać spełniona, i wielka rzecz, która można ożywić naszą religię.  

 b. Lud Boży jest opisany przez to, że nawrócił się do Boga, aby służyć żywemu i 

prawdziwemu Bogi: ,,I oczekiwać z niebios jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, który 

nas wyrwał od nadchodzącego gniewu” (1 Tes 1:9-10 UBG). Można by pomyśleć, że w tych 

wczesnych czasach, uczniowie powinni byli być opisani przez ich wzgląd na to co już minęło, 

aniżeli przez to co dopiero ma nastąpić, a co ma nastać po tak długim czasie: powinni byli być 

opisani przez wierzenie, że Chrystus już przyszedł w ciele, aniżeli przez czekanie na Jego przyjście 

w chwale. A jednak to drugie jest zaproponowane jako dowód ich szczerości i ich chrześcijaństwa: 

„I oczekiwać z niebios jego Syna”. I tak jest powiedziane w Hbr 9:28 (UBG): ,,Tak też Chrystus….. 

drugi raz ukaże się bez grzechu tym, którzy go oczekują dla zbawienia”. To jest oznaka 

prawdziwych wierzących. Ale ci, którzy nie wyglądają Jego przyjścia, nie kochają i nie tęsknią za 

Jego przyjściem, nie mogą oczekiwać Jego zbawienia. Jest to aluzja do ludzi, którzy w dniu 

przebłagania, gdy arcykapłan wszedł do miejsca najświętszego przed przebłagalnię, czekał na jego 

wyjście, aby mógł ich uroczyście pobłogosławić. I tak musimy wyglądać powrotu Chrystusa, teraz 

wszedł za zasłonę niebiańskiej świątyni, aby mógł wyjść i pobłogosławić nas wiecznymi 

błogosławieństwami.  

 c. Korzyści, które przyjdą do nas przez to powinny skłonić nas do tego, gdyż to oczekiwanie 

na Chrystusa rodzi w nas pogardę dla świata, umartwianie ciała oraz znoszenie i wycierpienie 

krzyża. 

 i. Rodzi w nas pogardę dla świata; bo szukamy wyższych i lepszych rzeczy, które zostaną 

nam dane, gdy przyjdzie Chrystus. ,,Myślcie o tym co w górze, nie o tym, co na ziemi”. Dlaczego? 

Dlatego, że umarliśmy i nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Lecz, gdy się Chrystus, 

nasze życie, ukaże, wtedy i my razem z Nim ukażemy się w chwale (Kol 3:2-4 UBG). Im więcej 

serca jest dane jednej, tym mniej otrzymuje druga rzecz. Należy zwracać mało uwagi na rzeczy 

ziemskie w porównaniu z tym chwalebnym stanem duszy i ciała, które będziemy mieć w momencie 

pojawienia się Chrystusa. 

 ii. To przyczynia się do umartwiania ciała; dlatego zapieramy się samych siebie w 

odniesieniu do teraźniejszego zaspokojenia, abyśmy nie stali się rozbitkami, odrzuconymi na 

sądzie. „….bądźcie trzeźwi i miejcie nadzieję do końca, na łaskę, która będzie wam przyniesiona 

przy objawieniu Jezusa Chrystusa” (1 P 1:13 KJV). 

 iii. Znoszenie i wycierpienie krzyża. Cierpliwe oczekiwanie na Chrystusa rodzi także ciche 

usposobienie we wszystkich kłopotach. Możemy teraz cierpieć, ale gdy Chrystus się ukaże, 

będziemy cieszyć się i weselić” (1 P 4:13 UBG). A wtedy nasza nagroda będzie o wiele bardziej 

przewyższać proporcję naszych cierpień; nie mogą być porównane z nią tak jak piórko nie może 

być porównane na wadze z talentem ołowiu. „Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu 

nie są godne porównania,” (Rz 8:18 UBG) — powiedział apostoł. Byłoby to hańba dla ludzkiego 

rozumu, żeby te rzeczy miały stanowić jakąkolwiek konkurencję wobec naszych wielkich nadziei: 

,,Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały” (2 

Kor 4:17 UBG), którą obdarzy nas Chrystus.  



 Jeśli chodzi o sposób, to powiem tylko tyle: jeśli czekamy na przyjście Chrystusa, to 

patrzmy na to jak na pewne i bliskie: (Obj 22:12 UBG): ,,A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest 

ze mną”. Mamy na to obietnicę wiecznego Boga, tak poświadczoną i złożoną nam z takimi 

dowodami, że nie mamy powodu wątpić w zapłatę religii. Jednakże rzeczy odległe w czasie, 

choćby były nie wiem jak wielkie, nigdy nie wywrą na nas należytego wrażenia: dlatego musimy 

patrzeć na tę obietnicę z pewnością przekonania, że nie upłynie wiele czasu przed jej spełnieniem 

się. W ten sposób wiara zmniejsza odległość między nadzieją a posiadaniem tego o czym mówi 

obietnica, i umożliwia nam komfortowe czekanie. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8. KAZANIE VIII. - Ef 1:8. 

  

 

 ,,Którą nam hojnie okazał we wszelkiej mądrości i roztropności” (Ef 1:8 UBG). 
 

 

 Kontekst powyższego wersetu pochodzącego z ust apostoła dotyczy duchowych 

błogosławieństw, które posiadamy przez Chrystusa. Apostoł rozważa je pod potrójnym 

odniesieniem; A.  Że  zostały wyznaczone i przygotowane dla wierzących w Bożym zarządzeniu o 

przedwiecznym wybraniu. Tam położono pierwszy kamień  pod tę budowlę. B. Że zostały nabyte 

przez Chrystusa w wielkim i cudownym dziele odkupienia. C. Jako przekazane i zastosowane do 

nas w skutecznym powołaniu, i tak uświadomione naszym duszom. W tym wszystkim Bóg dał 

oczywiste dowody bogactwa swojej darmowej łaski. Gdyż A., jeśli wybrał nas, przed założeniem 

świata, abyśmy byli święci i nienaganni, to nic nie poprzedzało jego miłości; nic w nas, bo nic 

wtedy nie istniało; nie było nas wtedy, więc nie mogliśmy nic zrobić, by na to zasłużyć – ani nie w 

tej perspektywie i dalekowzroczności, jakie Bóg miał na rzeczy; bo nie mógł przewidzieć niczego, 

jak tylko to, co było skutkiem jego darmowej łaski: nie dlatego, że byliśmy święci, ale, abyśmy byli 

święci i nienaganni przed jego obliczem w miłości” (Ef 1:4 UBG).  B. Rozważając jego cel w 

spowodowaniu tego wszystkiego przez Chrystusa, dalej widzimy, że okazał swoją darmową  łaskę. 

Bo kiedy nie było nic, co by Go mogło skłonić do niej, a było wiele, aby przeszkodzić zamysłowi 

Jego łaski, to jednak znalazł sposób, aby to osiągnąć przez Chrystusa. C. W skutecznym 

zastosowaniu do nas, którzy byliśmy ignorantami, uparci i niewierzący, Jego łaska bardziej jaśnieje, 

że wszystko to uczynił dla stworzeń tak bardzo niegodnych. Teraz, w zastosowaniu, Bóg odkrywa 

dwie rzeczy;--a. Jego obfitą łaskę lub bogactwo Jego łaski, (Ef 1:7 UBG). Że  jego miłość, tak 

długo ukryta w Jego zarządzeniu, rozlała się potem z nadmiarem w działaniach na osoby tak 

niechętne i niegodne. b. Jego doskonałą mądrość w tekście kazania, „W którym obfitował w nas we 

wszelkiej mądrości i roztropności” (Ef 1:8 UBG). 

 Jedyną trudnością w słowach jest to, co to za mądrość i roztropność o których mowa? Czy to 

oznacza mądrość Bożą, czy mądrość stworzoną w nas przez Ducha podczas nawrócenia? Wielu 

interpretatorów opowiada się za tą drugą opcją. Jednakże ja przypuszczam, że chodzi tu o pierwszą, 

co zostało wybitnie odkryte w tajemnicach ewangelii: (Rz 11:33 UBG): „O głębokości bogactwa 

zarówno mądrości, jak i poznania Boga!’ Z pewnością nie chodzi tutaj o mądrość w nas; bo jak 

mały mamy udział w prawdziwej i niebiańskiej mądrości. Teraz jeśli chodzi o dwa słowa użyte w 

tekście kazania to mądrość dostrzega wzniosłość doktryny ewangelii, a roztropność jej użyteczność. 

(Prz 8:12 BW) mówi: ,,Ja, mądrość, mieszkam z roztropnością, co wskazuje na to, że istnieje jakaś 

odrębność pomiędzy tymi słowami. Znalezienie drogi do odzyskania upadłej ludzkości należało do 

mądrości, natomiast do roztropności należało przekształcenie jej w tak dobry i wszechstronny 

porządek, żeby mogła być wygodna dla naszego przyjęcia. Jeśli ktoś myśli, że to odnosi się do 

skutków wypracowanych w nas, to nie jestem temu przeciwny. Chrystus jest mądrością (1 Kor 1: 

24 BW), i został uczyniony mądrością dla nas (1 Kor 1:30 BW). Ci Azjaci, do których pisał apostoł, 

chlubili się swoją świecką mądrością i tajemnymi sztukami; podczas gdy prawdziwa mądrość była 

znaleziona w tajemnicach ewangelii. 

 Doktryna: że w okresie łaski przez Chrystusa, Bóg okazał wielką mądrość i roztropność.  

 Kiedy Jego łaska rozlała się na nas, to pokazał w tym nie tylko swoją  dobroć, ale i swoją 

mądrość. Teraz, choć łatwo możemy się poddać temu twierdzeniu, to jednak, aby je zgłębić, 

potrzeba więcej umiejętności. Wieloraka  mądrość Boga jest lepiej widoczna dla aniołów niż dla 

nas, (Ef 3:10 UBG). Mają bardziej uporządkowane zrozumienie; podczas gdy my ludzie jesteśmy 

zdezorientowani i ciemni. Jednakże, aby wyjaśnić je wam chociaż w kilku szczegółach, to powiem, 

że łaska Odkupiciela może być rozważana na trzy sposoby:--  

A. W odniesieniu do nabycia i wyproszenia jej przez wcielenie i śmierć Syna Bożego.  

B. Ogłoszenie tego w ewangelii lub przymierzu łaski.  

C. Zastosowanie tego do poszczególnych wierzących. W tym wszystkim Bóg okazał wielką 



mądrość. 

 A. Co do nabycia i wyproszenia łaski przez śmierć i wcielenie Syna Bożego.  

 a. Jest w tym mądrość, abyśmy w naszym upadłym stanie nie przychodzili natychmiast do 

Boga bez pośrednika i osoby jednającej nas z Bogiem. Bóg jest poza zasięgiem naszego kontaktu, 

będąc w takiej odległości i tak bardzo różniąc się od nas. Mędrcy tego świata podążali taką drogą, 

(1 Kor 8:5-6). Poganie doszli do tego, że zobaczyli, że jest niewygodną rzeczą, aby bezpośrednio 

przystępować do ich najwyższego boga. Ale oto jest prawdziwy Bóg i prawdziwy Pośrednik: ,,To 

dla nas jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko, a my w nim, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez 

którego wszystko, a my przez niego.” Jeden Bóg, Ojciec od którego otrzymujemy wszystkie łaski, 

do którego kierujemy całą naszą służbę; jeden Pan, Jezus Chrystus, który przekazuje nam łaski i 

korzyści i zanosi nasze modlitwy i akty posłuszeństwa do Boga. Jest to wielką ulgą dla naszych 

myśli; ponieważ pojmowania czystego Bóstwa zadziwiają nas i wprawiają w zakłopotanie, kiedy 

zaczynamy rozmyślać o tej chwalebnej i nieskończonej Istocie. Jak wcześniej zanim wynaleziono i 

zaczęto używać kompasu, ludzie płynęli tylko  wzdłuż wybrzeży, niechętni, aby zapuścić się na 

wielki ocean; tak teraz przez Chrystusa przychodzimy do Boga. On jest prawdziwą drabiną Jakuba, 

(J 1:51 UBG).  

 b. Ten Pośrednik jest Bogiem w naszej naturze. W tym mądrość Boża objawiła się, że 

pokrzyżowała ii przeciwstawiła się zamysłowi szatana. Wielki zamysł szatana miał podwójny cel – 

zniesławienie Boga i pognębienie natury człowieka. i. Zniesławienie Boga przed człowiekiem przez 

fałszywe przedstawienie, jak gdyby Bóg był zazdrosny o szczęście człowieka: Rdz 3:5 (UBG): „Ale 

Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający 

dobro i zło”. Jego pierwszy atak był wymierzony przeciwko dobroci Bożej, aby osłabić jej 

poszanowanie. Teraz, przez wcielenie Chrystusa, łaska Pana została cudownie zamanifestowana. 

Chrystus został przedstawiony jako piękny i miły w naszych oczach, nie zazdroszczący naszej 

świętości i szczęścia, ale je promujący, i to w najbardziej kosztowny sposób i okazujący miłość 

człowiekowi ponad wszystkie inne stworzenia. „Bóg jest miłością” (1 J 4:8 UBG). Zostało nam to 

doskonale zademonstrowane w Synu Bożym przyjmującym naszą naturę i umierającym za nas, (Rz 

5:8 UBG). Kiedy Chrystus był wcielony, to miłość była wcielona. Miłość chodziła po tym 

doczesnym świecie i uzdrawiała wszystkie choroby i dolegliwości, miłość zawisła na krzyżu i 

umarła, miłość została złożona w grobie. Kiedy zasugerowano nam ten zły obraz Boga, to 

konieczna stała się jakaś wybitna demonstracja miłości Boga do człowieka. Zwłaszcza po tym, jak 

ściągnęliśmy na siebie Jego gniew i zdaliśmy sobie sprawę, że naraziliśmy się na Jego 

niezadowolenie; dlatego było koniecznym, abyśmy mieli jakieś godne uwagi objawienie Jego 

filantropii, czy miłości do ludzkości. Wielu wierzących jest nękanych wątpliwościami i obawami, i 

nie może się do tego przekonać, że Bóg ich kocha. „Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy 

jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rz 5:8 UBG). ii. Kolejnym zamiarem 

szatana było pognębienie natury człowieka, który w swej niewinności stał tak blisko Boga. Teraz, 

gdy ludzka natura, tak pognębiona i poniżona złośliwą sugestią kusiciela, została tak wyniesiona i 

wywyższona i tak wysoko postawiona daleko ponad naturę aniołów i przyjęta do przebywania wraz 

z Bogiem w unii personalnej, to wskazuje to na to, że jest  potężnym przeciwdziałaniem wobec 

dzieł szatana i pokazuje wielką mądrość Boga. Kiedy diabeł dokładał starań, aby rozdzielić Boga i 

nas, Pan posłał swego Syna, który przyjął jedność naszej natury we własnej osobie.  

 c. Będąc w naszej naturze, ustanowił nam wzór posłuszeństwa przez swoją święte życie; żył 

bowiem według tych samych praw, według których my jesteśmy zobowiązani żyć. Nie nakładał na 

nas żadnych obowiązków, tylko te, które sam wykonywał, aby mógł być dla nas przykładem 

świętości. Uczymy się od Niego posłuszeństwa Bogu za największą cenę; pogardy dla świata i 

zadowolenie z niskiego i pośledniego stanu oraz bycia cichym i pokornego serca, (Mt 11:29 UBG). 

Teraz, ponieważ człowiek jest tak podatnym na naśladownictwo, jest to największy efekt mądrości 

Bożej, aby nas zobowiązać  w ten sposób, chyba że chcielibyśmy być całkowicie niepodobni do 

Tego, którego uznajemy za naszego Pana, i od którego pochodzą wszystkie nasze nadzieje i 

oczekiwania. 

 d. Jest w tym mądrość, aby umarł śmiercią krzyżową, by odpokutować za nasze grzechy 



(Gal 3:13 UBG): „Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem” 

itd.; (Flp 2:8 UBG): „….uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci 

krzyżowej”, aby sprawiedliwość Boża została wybitnie zademonstrowana, Prawodawca 

usprawiedliwiony, wyłom, który został uczyniony w rządzeniu naprawiony, a Bóg mógł zachować 

swój sprawiedliwy honor bez uszczerbku dla szczęścia swego ludu, aby mógł: objawić się jako 

święty i nienawidzący grzechu, a przy tym jednak grzesznik zostać zbawiony od zguby, (Rz 3:25-26 

UBG). Absolutne przebaczenie bez zadośćuczynienia mogłoby narazić prawa Boże na pogardę, tak 

jakby ich naruszenie nie było zbyt wielką sprawą; dlatego Bóg udzielił swojej łaski z wszelką 

mądrością i roztropnością; chciał okazać wybitne miłosierdzie, ale wraz z nim manifestację swojej 

sprawiedliwości i świętości, aby świat nadal był utrzymywany w zachwycie i żeby mogła istnieć 

pełna zgodność i harmonia między Jego miłosierdziem a sprawiedliwością. 

 e. Mądrość Boża również w tym się objawiła, że po śmierci Chrystus powstał z martwych i 

wstąpił do nieba, aby udowodnić rzeczywistość przyszłego życia, (1 P 3:22 UBG). Winny człowiek 

jest pod panowaniem i strachem przed śmiercią, dziwnie nawiedzany wątpliwościami co do innego 

świata; dlatego Chrystus powstał w naszej naturze, z martwych i wstąpił do nieba, aby widzialnie 

zademonstrować widzialne zmartwychwstanie i przyszłe życie, które nam obiecał; i przez to 

zachęcić nas przez życie w cierpliwości w cierpieniu, abyśmy szli za nim do tych błogosławionych 

rezydencji. Tak więc od początku do końca widzimy mądrość Bożą.  

 B. Ogłoszenie tego w ewangelii lub przymierzu łaski. Jest ,,utwierdzone we wszystkim i 

pewne” (2 Sam 23:5 UBG). Posłańcy, przez których to jest głoszone nie są niezwykli, ale są ludźmi 

o takiej samej naturze jak my sami. Wielką rzeczą w kaznodziei jest miłość do dusz. Chrystus 

powiedział, że „nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć”. W przymierzu łaski możemy 

zobaczyć mądrość Bożą w dwóch rzeczach; — a. W oferowanych przywilejach. b.  W 

wymaganych warunkach lub obowiązkach.  

 a.  W oferowanych przywilejach, którymi są przebaczenie i życie. W tych korzyściach, 

przebaczenia i życia, istnieje zrobione odpowiednie zabezpieczenie dla pragnień, potrzeb i 

niedostatków ludzkości. Przebaczenie jest odpowiedzią na lęki winnego stworzenia, a życie na te 

pragnienia szczęścia, które są tak naturalne dla nas i dlatego są najpotężniejszymi i najbardziej 

zapraszającymi motywami do przyciągnięcia naszych serc do Boga. 

 i.  Świadomość Bożego niezadowolenia i lęk przed Jego gniewem powinny uczynić oferty 

przebaczenia akceptowalnymi dla nas. Gdy grzech wszedł na świat, to lęk przyszedł wraz z nim.  

Wielkim skrupułem, który prześladuje winne stworzenie jest, jak Bóg może zostań ułagodzony a 

spór pomiędzy nami a Jego sprawiedliwością zażegnany; z czym ma się stawić przed PANEM, i co 

ma mu dać za grzech swojej duszy? (Mich 6:6-7 UBG). Boimy się śmierci i kary z ręki świętego i 

sprawiedliwego Boga i to jest zasadnicza przyczyna naszych wszystkich kłopotów. Dlatego, dopóki 

przebaczenie grzechów nie zostanie nabyte dla nas, i zaoferowane nam na wygodnych warunkach, 

to nie będziemy wiedzieć jak pozbyć się tej niewoli i sprawiedliwość naczelnego Zarządcy świata 

będzie zawsze przerażająca dla nas. Jakkolwiek te lęki mogą przez jakiś czas być stłumione w 

ludziach, to jednak co jakiś czas wybuchną w nas z nową siłą. Dlatego podziwiajmy mądrość Boga, 

który dostarczył tak odpowiedni środek zaradczy na naszą chorobę jakim jest pojednanie i 

przebaczenie grzechów przez Pana Jezusa Chrystusa; i że Bóg okazał się tak chętny, aby 

przebaczyć nam, którzy jesteśmy tak wstrętni Jego gniewowi i jego wywierającej pomstę 

sprawiedliwości. 

 ii. Drugim wielkim przywilejem zaoferowanym nam w przymierzu jest życie wieczne, które 

odpowiada tym pragnieniom szczęścia, które są dla nas tak naturalne. Zepsuta natura nie jest 

przeciwna ofertom szczęścia; chcielibyśmy posiadać uwolnienie, pokój, komfort, chwałę; nikt nie 

byłby przeciwko własnej korzyści, ale każdy chciałby być uwolnionym od przekleństwa prawa i 

płomieni piekła i cieszyć się szczęściem na wieki. Chociaż jesteśmy niechętni, aby zaprzeć się ciała 

i wyrzec się zaszczytu, rozkoszy i korzyści grzechu i umrzeć dla świata i rzeczy doczesnych, to 

jednak nigdy nie było stworzenia, o którym by słyszano, że nie chciałoby być szczęśliwe, bo nigdy 

nie było stworzenia, które by nie kochało siebie. Teraz, Pan w swoim przymierzu wyniósł życie i 

nieśmiertelność na światło, wyklarował nasze szczęście i drogę do niego; również obiecuje to, 



czego pragniemy, aby skłonić nas do tego, czemu jesteśmy przeciwni. Jak słodzimy dzieciom 

tabletki, aby mogły je połknąć lepiej, gdyż kochają słodycz, a nie znoszą aloesu. Bóg zaprasza nas 

do naszego obowiązku przez nasze zainteresowanie; zapewnił nas o szczęściu pełnym, pewnym, i 

bliskim, aby mógł odciągnąć nas od fałszywego szczęścia, którym jesteśmy oczarowani i 

sprowadzić nas na drogę świętości, abyśmy mogli troszczyć się o tą błogosławioną nadzieję. 

 b. Warunki, których od nas wymagał. Warunki dotyczą wejścia lub zawarcie przymierza z 

Bogiem; albo kontynuacji, lub dotrzymywania przymierza z Bogiem; do wejścia wymagana jest 

wiara i pokuta.  

 i. Wiara w Chrystusa. Świat myśli, że wiara porzuca rozum i wprowadza ślepą 

łatwowierność. Nie; widać w niej wiele mądrości Bożej. Albowiem wiara ma szczególne 

uzdolnienia i przydatność do tej pracy;--(1.) Częściowo w odniesieniu do Boga. Gdyż 

zaplanowawszy, aby uwielbić swoje miłosierdzie i  darmową łaskę, i uczynić nasze zbawienie od 

początku do końca tylko zwyczajnym darem i owocem swojej miłości do nas, wyznaczył wiarę do 

przyjęcia tego daru: (Rz  4:16 UBG): „Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski”. Wiara i 

łaska idą zawsze razem i są stawiane w opozycji do zasług uczynków, czyli ścisłości Starego 

Przymierza. (2.) Ponieważ jest najodpowiedniejszym, aby posiadać Chrystusa Odkupiciela, źródło 

życia i szczęścia, naszą głowę i Oblubieńca, którego przyjmujemy, i z którym jesteśmy zjednoczeni 

i zaślubieni przez wiarę. (3.) W odniesieniu do obietnic ewangelii, które oferują nam szczęście i 

błogosławieństwo, duchowe, i po większej mierze przyszłe. Niewidzialne rzeczy są właściwie 

obiektami wiary: (Hbr 11:1 UBG): „A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i 

dowodem tego, czego nie widzimy”. (4.) Jest najodpowiedniejsza w odniesieniu do naszego 

przyszłego posłuszeństwa, aby było wygodne i chętne. Teraz, gdy posiadamy Chrystusa na drodze 

naszego poddania i zależności, i zgadzamy się na stanie się Jego uczniami i poddanymi, inne 

obowiązki przychodzą łatwiej, (2 Kor 8:5 UBG). 

 ii. Pokuta. Jest to najbardziej żywy i najpotężniejszy środek przyprowadzający ludzi do 

nowego życia i błogosławieństwa. (1.) Jest to najbardziej ku czci Boga, abyśmy nie otrzymali 

przebaczenia bez poddania się, bez wyznania przeszłych grzechów i bez postanowienia bycia 

posłusznymi na przyszłość. Zdrowy rozsądek powie nam, że nasz przypadek nie podlega 

zmiłowaniu, jeśli nie pokutujemy i sprzeciwiamy się Bogu. Kto będzie litował się nad tymi w 

nieszczęściu, którzy nie chcą z niego wyjść? Poza tym naruszyłoby to honor prawa i rządów 

Bożych, żeby ten, kto trwa w swoich grzechach, oraz gardzi zarówno przekleństwem prawa, jak i 

łaską ewangelii, miał być ułaskawiony i zbawiony. Pokuta jest często nazywana oddawaniem 

chwały Bogu: (Mal 2:2 UBG): ,,Jeśli….nie weźmiecie tego do serca, aby oddać chwałę mojemu 

imieniu”; (Joz 7:19 UBG): „Synu mój, oddaj, proszę, chwałę PANU, Bogu Izraela, i złóż mu 

wyznanie”; (Obj 16:9 UBG): ,,….a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę”. Pokuta przywraca Bogu 

Jego cześć, ponieważ uznaje sprawiedliwość jego praw. Samo-potępiający się grzesznik przyznaje, 

że Bóg może go zgubić, a jeśli zechce uratować go, to tylko przez miłosierdzie. (2.) Obowiązek 

stworzenia jest wtedy najlepiej zabezpieczony, a osoba pokutująca bardziej zobowiązana do 

przyszłego posłuszeństwa przez samo ślubowanie lub przez więź świętej przysięgi, którą złożyła, 

oraz z powodu towarzyszących temu okoliczności, które z pewnością wywołują nienawiść do 

grzechu a miłość do świętości. Wtedy też będzie istniała serdeczna zgoda na życie w miłości, 

posłuszeństwie i służeniu naszemu Stwórcy, z obrzydzeniem do naszych byłych dróg. Kiedy 

poczujemy piekący ból grzechu, takie poczucie jego na zawsze przylgnie do nas; a kiedy będziemy 

najgłębiej i najbardziej świeżo odczuwać Boże przebaczające miłosierdzie, gdy zobaczymy, za jak 

wielką cenę upodobało Mu się, aby nas nabyć, i na jakich darmowych warunkach chce przebaczać 

wszystkie nasze nieprawości, to będziemy bardzo kochać, (ŁK 7:47 UBG). Z pewnością ci, którzy 

są sprowadzeni spod szubienicy i z samych bram piekła przez taki akt przebaczającego miłosierdzia 

będą najbardziej pamiętać śluby swojego cierpienia i są bardziej zaangażowani, aby miłować Boga i 

się Jemu podobać niż inni. (3.) Jest to najbardziej dla pocieszenia stworzenia, że określony kurs 

naszego powrotu do pokoju i nadziei ewangelii jest nam wyznaczony, co może pozostawić 

największe odczucie w naszym sumieniu. Teraz, co może zrobić tak wiele, jak ta widoczna zmiana, 

przez którą wyrzekamy się i całkowicie opłakujemy naszą dawną głupotę a uroczyście poświęcamy 



i oddajemy się Bogu przez Chrystusa? Te rzeczy, które są poważne i zalecone pozostawiają znak i 

odcisk na duszy. To jest najważniejsze działanie naszego życia, załatwienie naszego przebaczenia i 

wiecznego działu. Ciężko jest doprowadzić serce do tego, by wyrzekło się tego, co szczerze 

miłujemy, dlatego jest zwykle nagradzane pewnymi godnymi uwagi posmakami Bożej miłości. Bóg 

raduje się, aby ożywić serca swych skruszonych (Iz 57:15 UBG). 

 iii. Trwanie w nowym przymierzu i rozkoszne posłuszeństwo Bogu. Nie tylko lekarstwo jest 

dostosowane do choroby, ale i obowiązek do nagrody. Naszym obowiązkiem jest znać Boga i 

kochać Go; a naszą nagrodą jest zobaczenie Go, i bycie jak On, (1 J 3:2 UBG). Istnieje cudowna 

zgodność między celem a środkiem, świętością a szczęściem, upodobnieniem się do Boga a naszą 

społecznością z Nim; świętością wymaganą od nas teraz a szczęściem oczekiwanym w przyszłości; 

doskonałym upodobnieniem się a nieprzerwaną społecznością; a różnią się tylko, tak jak pączek i 

kwiat, czy rzeka i ocean: tu się zaczyna, w przyszłości jest doprowadzane do doskonałości.  

 C. Bóg w zastosowaniu swojej łaski do poszczególnych wierzących, obfitował wobec nas 

we wszelką mądrość i roztropność. 

 a. W sposobie, w jaki Bóg nawraca dusze do siebie, jest słodycz związku i mieszanki 

mądrości i mocy. Oto jest oferta prawdy i dobra dla zrozumienia i woli, i przez tajemną moc Jego 

łaski staje się skuteczna. Jesteśmy uczeni i pociągani: (J 6:44 UBG): ,,Nikt nie może przyjść do 

mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał”. J 6:45 (UBG): „I wszyscy będą 

wyuczeni przez Boga. Każdy więc, który słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie”. 

Następuje otwarcie ślepych oczu i nawrócenie twardego serca, (Dz 26:18 UBG): ,,Dla otworzenia 

ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła” itd.; (Ef  1:18 UBG): ,,Ażeby oświecił oczy 

waszego umysłu” itd.;  (Kol 3:10 UBG): ,,….który się odnawia w poznaniu”. Nawracanie serca: 

(Dz 16:14 UBG): ,,….Lidia…..której to serce otworzył Pan”; (Dz 11:21 UBG): ,,I była z nimi ręka 

Pana, a wielka ich liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana”. Jego ręka wskazuje na jego moc. W 

ten sposób Bóg działa potężnie, jak to ma w zwyczaju; słodko, w odniesieniu do nas, aby nie 

ograniczać wolności naszych władz poznawczych. Chrystus wkracza do serca nie siłą, ale za naszą 

zgodą. Jesteśmy przemienieni, ale tak, abyśmy ,,mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i 

doskonałą wolą Boga”, (Rz 12:2 UBG). On pociąga nas, a my biegniemy, (Pnp 1:4 UBG). Moc 

Boga i wolność człowieka słodko współistnieją. Jak Bóg stwarza w nas nowe serce, tak również 

daje nam ochoczego ducha, (Ps 51:10,12 UBG). W Ef 2:10 (UBG) napisano, że: ,,Jesteśmy bowiem 

jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej 

przygotował, abyśmy w nich postępowali”. Tak więc Bóg wkłada nowe serce w nas i Pismo mówi, 

że chodzimy Bożymi drogami – (Ez 36:26-27 UBG): ,,I dam wam nowe serce i włożę nowego 

ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. 

Włożę mojego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw; i 

będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je”. W ten sposób Bóg ukazuje potężną 

skuteczność swojej łaski, a także zyskuje zgodę i sympatię grzesznika; osiąga swój skutek, a jednak 

zachowuje wolność ludzkiej natury i jej zasad. Natura jest nie tylko zmieniona, ale i odnawiana, (2 

Kor 3:18 UBG): ,,Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w 

zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana”.  

 b.  W przekonujący i moralny sposób mądrość Boża jest widziana jako obierająca 

najbardziej prawdopodobny kurs na zdobycie serca człowieka, odkrywając nam siebie jako Boga 

miłości, dobroci i miłosierdzia. Winne stworzenia stoją z dala od potępiającego Boga; nasza obawa 

przed Jego sprawiedliwością sprawia, że uciekamy od niego (Rdz I3:7,10 UBG): ,I Adam, i jego 

żona ukryli się przed obliczem PANA Boga”. Tak więc wszyscy  potomkowie Adama porzucają 

Boga i nienawidzą Go. Ale Bóg, choć wyższy rangą, i choć jest stroną pokrzywdzoną, składa ofertę 

pokoju i pokazuje, jak bardzo chce się z nami pojednać. Położył najpierw fundament w najwyższym 

okazaniu dobroci, jaka kiedykolwiek mogła zostać usłyszana przez uszy człowieka, lub wejść do 

serca człowieka, aby to pojąć; mianowicie, w wydaniu swego Syna na śmierć za grzeszny świat, (2 

Kor 5:19-20 UBG). Cóż może być bardziej odpowiednie, aby sprawić, że człowiek zmięknie? A 

potem, ponieważ człowiek odpadł od miłowania Boga do miłowania stworzenia, (Jer 2:13 UBG), to 

jaką mądrość okazuje Bóg, nie tylko w ofertach przebaczenia, ale i życia wiecznego i 



błogosławieństwa, nieskończenie ponad fałszywe szczęście, do którego skłania nas cielesna miłość 

własna; jest to wstyd i hańba dla naszego rozumu, by uważać, że te rzeczy są godne porównania 

między sobą. Czym są wszystkie rozkosze, korzyści i zaszczyty za którymi szalejemy wobec 

rozkoszy po prawicy Boga, bogactw dziedzictwa świętych, i chwały, która pochodzi od Boga? A 

zatem jaki potężniejszy motyw można przedstawić niż tej błogosławionej nieśmiertelności? 

Rzeczywiście, Bóg jest niewidzialny, a chwała ma dopiero nadejść; podczas gdy zmysłowe 

przyjemności są na wyciągnięcie ręki, gotowe, aby się nimi cieszyć. Ale wiara poskramia zmysły: 

(Hbr 11:1 UBG): „Wiara jest….dowodem tego, czego nie widzimy”. O mądrości Boga zawarta w 

ewangelii!   

 c. W samym efekcie nowego stworzenia, które jest najmądrzejszym stworzeniem po tej 

stronie nieba. Aby wam to udowodnić, pokażę wam, że cała mądrość i roztropność polega na trzech 

rzeczach; — i. Na ustaleniu właściwego celu; ii. Na wyborze odpowiednich i właściwych środków; 

iii. W zręcznym i skutecznym dążeniu do celu tymi środkami. 

 i. Na ustalaniu i stawieniu sobie właściwego celu. Mądry człowiek nie zważa na drobiazgi, 

ale jest obeznany z rzeczami o największej realności, konieczności i doskonałości: jakimi są Bóg i 

niebo. Wszelka inna mądrość okaże się na końcu tylko głupotą. Inni na próżno się kłopoczą 

próżnym przedstawieniem (Ps 39:6 KJV). Biedne, głupie stworzenia trudzą się, pracują i czynią 

zamieszanie, aby zdobyć razem kilka ubogich przemijających przyjemności, w których nie ma 

trwałych dóbr ani trwałego zaspokojenia. Zaszczyty, rozkosze i bogactwa świata są tylko obrazami i 

cieniami prawdziwych zaszczytów, prawdziwych bogactw i pełni radości po prawicy Boga. Z 

pewnością jest mądrym człowiekiem ten, kto obiera Boga za swój dział i niebo za swój dom: (Prz 

15:24 UBG), ,,Droga życia dla mądrego jest w górze, aby uniknął głębokiego piekła.” Jest mądry i 

wybrał prawdziwy rodzaj życia, ten, kto dba o zbawienie swojej duszy i troszczy się o życie 

wieczne. Z pewnością jest to ponad i poza wszelką mądrością człowieka, do której może dążyć, aby 

być szczęśliwym nie przez chwilę, ale na zawsze. 

 ii.  Na doborze trafnych i właściwych środków. Człowiek jest wystarczająco mądry, jeśli zna 

swój obowiązek i drogę do szczęścia. Bóg wyznaczył nam drogę, po której mamy chodzić, czyli 

bać się Go, kochać Go i przestrzegać Jego przykazań, (Pwt 4:6 UBG): „Przestrzegajcie ich więc i 

wypełniajcie je; to bowiem jest wasza mądrość”; (Hi 28:28 UBG): ,,Oto bojaźń Pana, ona jest 

mądrością, a odstąpienie od zła jest rozumem”. W tego rodzaju życiu istnieje doskonałość, (Prz 

12:26 UBG). Ci, którzy tego nie wybierają, przyklaskują temu. Wszyscy w końcu tak uważają, a 

umierający są świadomi wspaniałości tego. 

 iii. Zręczne, skuteczne dążenie do celu. Te dążenie oznacza – po pierwsze, pracowitość: jest 

głupcem ten, kto ma w ręku pieniądze, a nie ma rozumu by je wyłożyć na dobry zakup, (Prz 17:16 

UBG); ale ten jest mądrym człowiekiem, kto wykorzystuje swój czas i pracę w dobrym celu: ,,Serce 

mądrego jest po jego prawicy”, (Kaz 10:2 UBG). Po drugie, to dążenie leży w ostrożności i uwadze, 

aby trzymać się z dala od grzechu: (Ef 5:15 UBG), ,,Uważajcie więc, żebyście postępowali 

rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy”. I po trzecie, to dążenie oznacza zapieranie się siebie. 

Mądry kupiec sprzedał wszystko, co miał za cenną perłę, (Mt 13:46-47 UBG). Mądry człowiek nie 

flirtuje z religią, ale przykłada się do niej całkowicie. 

 D. Zastosowanie całości. 

 a. Bądźmy przekonani, że prawdziwe chrześcijaństwo jest prawdziwą mądrością; a mądrość 

świata, która zna się tylko na rzeczach doczesnych, od ziemskiej zasady do ziemskiego końca jest 

głupotą u Boga. Natomiast chrześcijaństwo jest mądrością, która bardziej zaznajamia nas z Bogiem 

i prowadzi nas do wiecznego szczęście.  

 b. Podziwiajmy mądrość Bożą w udzielaniu zbawienia przez Chrystusa, który potrafił: 

wydobyć światło z ciemności i tak wielką demonstrację swojej chwały z grzechu człowieka, a przy 

okazji pokonać szatana, przez co wydawał się najbardziej zwyciężać, a mimo to osiągnąć swój cel 

na pozór sprzecznymi środkami. Jest więcej Boskiej mocy i mądrości objawionej w Chrystusie 

ukrzyżowanym niż we wszystkim, co ludzie mogli wymyślić. Był to wspanialszy akt mocy, by 

wskrzesić Chrystusa z martwych, niż w nie pozwoleniu mu umrzeć. Chrystus zwycięża bardziej 

przez oddanie swojego życia, niż przez osiągnięcie sukcesu na świecie i odbieranie życia swoim 



wrogom.  

 c. Jeśli Bóg obficie udzielił nam wszelkiej mądrości, to nie zakłócajmy porządku tej łaski 

prosząc o przywileje bez obowiązków lub wykonywając obowiązki bez pomocy Ducha; lub 

umieszczając wszystko w obowiązkach, tak aby wykluczyć zasługi i zadośćuczynienie Odkupiciela; 

lub zważając na  okup, w taki sposób by wykluczyć przykład Chrystusa. Wszystkie rzeczy są 

dobrze uporządkowane w przymierzu Bożym; zamieszanie powstaje z naszej ciemnoty i 

nieporozumień. 

 d.  Musi być w nas mądrość i roztropność, bo odcisk musi być zgodny z pieczęcią i 

stemplem. Mądrość jest zbawczą wiedzą o Boskich tajemnicach; a roztropność, unormowaniem i 

uporządkowaniem naszego działania oraz postępowania, aby wykonywać nasze odpowiednie 

obowiązki wobec Boga i człowieka. Apostoł modli się za Kolosan (Kol 1:9 UBG), aby mogli być 

,,napełnieni poznaniem jego woli we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu”. Nie wszyscy 

mają tę samą miarę zbawczej wiedzy i roztropności, ale najmniejszy wierzący ma jej tyle, ile jest 

konieczne do zbawienia. Musimy każdego dnia wzrastać w tych łaskach, ponieważ stopniowo są 

one doprowadzane do doskonałości. 

 

 

 

 

 

 9. KAZANIE IX. - Mt 27:46. 

   

 

 ,,Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama 

sabachthani? To znaczy: Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?”, (Mt 27:46 UBG). 

 

  

 W historii męki Pańskiej odkrywamy, że nasz Pan Jezus był ćwiczony  wszelkiego rodzaju 

pokusami; znieważany przez ludzi, atakowany przez moce ciemności, opuszczony przez własnych 

uczniów – jeden z nich zaparł się go, inny go zdradził, a wszyscy uciekli. I tak był nie tylko 

odrzucony przez ludzi, ale i został dotknięty, uderzony i opuszczony przez Boga. To było jak żółć i 

ocet na jego rany, męka jego męki. Okrucieństwo świata i wściekłość szatana były by niczym, 

gdyby jasność Bożej obecności nie została przyćmiona. Kiedy ludzie byli nastawieni przeciwko 

niemu – „Krew jego na nas i na nasze dzieci” (Mt 27:25 UBG) – nie narzekał na to. Kiedy Bóg 

oddalił od niego przyjaciela i towarzysza (Ps 88:18 UBG) nie skarżył się na to. Nie utyskiwał 

,,Judaszu, dlaczego mnie zdradziłeś?” Czy: ,,Piotrze, dlaczego się mnie zaparłeś?” Ani: 

,,Uczniowie, dlaczego mnie opuściliście?” Ale kiedy Bóg się wycofał to narzekał, „Boże mój, Boże 

mój, czemu mnie opuściłeś?” To była jego gorzka skarga teraz.  

 Słowa te są zatem skargą Chrystusa nie na Boga, ale do Boga. W nich możemy zauważyć:--  

A. Okoliczność czasu zaniesienia tej skargi: około godziny dziewiątej.  

B. Jej przedmiot: opuszczenie Go przez Boga.  

C. Sposób jej wypowiedzenia: z gwałtownością, a jednak z wiarą. Była wiara w tym, gdyż mówił: 

,,Boże mój.” Gwałtowność widać w natężeniu jego głosu: ,,zawołał donośnym głosem”; i przez 

powtórzenie słów Boże mój: ,,Boże mój, Boże mój.” 

 A. Okoliczność czasu: około godziny dziewiątej. Czytamy w poprzedzającym wersecie,  ,,A 

od godziny szóstej  aż do dziewiątej, ciemność ogarnęła całą ziemię”. Podczas męki Chrystusa 

ziemia zadrżała, słońce wydawało się być oślepione ze zdumienia, a charakter natury przywdział 

strój pogrzebowy i habit, tak jak gdyby stworzenia nie ośmielały się pokazać swej chwały, podczas 

gdy Bóg manifestował swój gniew przeciwko grzechowi, a Chrystus cierpiał. Po trzech godzinach 

ciemności Chrystus narzeka nie na to, ale na smutne zaćmienie, które było nad jego własnym 

duchem.  

 B. Przedmiot skargi: ,,czemu mnie opuściłeś?”. Jest to nie tyle wymówka, co przedstawienie 



wielkiego brzemienia, który był na nim. Pytania wśród Hebrajczyków implikują żarliwe 

twierdzenia; jak w Ps 10:1 (UBG): „Dlaczego, PANIE, stoisz z daleka? Dlaczego ukrywasz się w 

czasie niedoli?”, to znaczy, Panie, ukrywasz się przede mną. Podobnie w Ps 43:2 (UBG): ,,Czemu 

chodzę smutny z powodu ucisku wroga?”, czyli chodzę w żałobie. Sprawa jest przedstawiana w 

takich formach wypowiedzi.  

 C. Gwałtowność. 

 a. W natężeniu jego głosu. Wielkie żale wyrażają się przez głośne krzyki; gdyż obciążona 

natura chciałaby mieć ujście i wyrazić się. Apostoł zauważa tę okoliczność, gdy powiada μετὰ 

κραυγῆς ἰσχυρᾶς, (Hbr 5:7 UBG): ,,zanosił z głośnym wołaniem i ze łzami modlitwy”. 

 b. W powtarzaniu wzywania Boga: Boże mój, Boże mój. Te partykuły dzierżawcze to słowa 

wiary walczące z pokusą. Chrystus doświadczał wielkiego utrapienia ducha, ale temu 

przeciwstawia swoje zainteresowanie: Boże mój, Boże mój. W najbardziej gorzkiej agonii Chrystus 

nie rozpaczał, ale wciąż miał najbardziej silne przekonanie o Bożej miłości do Niego i niezbędnym 

wsparciu dla Niego z Bożej strony. A wszystko to pokazuje, że utrapienie nie było lekkie, ale 

ciężkie i poważne.  

 Doktryna: Że Chrystus, cierpiąc za nasze grzechy, był na jakiś czas naprawdę opuszczony, 

w odniesieniu do wszelkiego odczuwalnego pocieszenia. A. Czym było opuszczenie Chrystusa?  

B..Dlaczego mu się to przytrafiło? 

C..Jaki użytek możemy z tego zrobić?  

D. Zastosowanie całości. 

 A. Czym było opuszczenie Chrystusa? Zajmę się tym, dla większej wyrazistości, 

negatywnie i twierdząco.  

 a. Po pierwsze, negatywnie.  

 i. To nie było opuszczenie tylko z wyglądu lub w przenośni, ale prawdziwe. My często 

mylimy Boże postępowanie wobec nas. Bóg może być poza zasięgiem wzroku, ale my nie znikamy 

z Jego umysłu. Kiedy samica jest na zewnątrz szukając pokarmu, jej młody lęg w gnieździe nie jest 

opuszczony. Dzieci płaczą, jakby matki całkowicie nie było, podczas gdy ta jest zajęta sprawami 

niezbędnymi dla ich dobra. „Ale Syjon powiedział: PAN mnie opuścił, PAN o mnie zapomniał”. (Iz 

49:14-15 UBG). Wydaje się, że w obawach naszych serc Bóg odrzucił wszelką troskę i myśli o nas. 

Jednakże czuła odpowiedź Boga pokazuje, że wszystko to było tylko zaślepionym przypuszczeniem 

„Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad płodem swego łona? A 

choćby też i one zapomniały, ja jednak o tobie nie zapomnę”. Tak więc myślimy, że jesteśmy 

całkowicie odcięci, podczas gdy Bóg ma właśnie pomóc nam i wybawić nas, (Ps 31:22 UBG). 

Wiele razy myślimy, że całkiem nas odrzucił, podczas gdy tak naprawdę nigdy bardziej nie 

jesteśmy w Jego sercu. Z pewnością, kiedy nasze uczucia do Boga są dostrzegane przez 

opłakiwanie Jego nieobecności, to jednak On nie odszedł całkowicie; jego miejsce jest 

zachowywane  ciepłym dla Niego,  dopóki nie wróci. Mylimy Boże postępowanie wobec nas, gdy 

osądzamy, że jest opuszczeniem to, co tak naprawdę jest tylko opróżnieniem nas z wszelkiego 

cielesnego polegania na stworzeniu: (Ps 94:18-19 UBG): „Gdy powiedziałem: Moja noga się 

chwieje, twoje miłosierdzie, PANIE, mnie wsparło. W niezliczonych myślach mego serca twoje 

pociechy rozweselają moją duszę”. Bóg Jest blisko wiele razy, kiedy myślimy, że jest daleko; jak 

Chrystus był dla swoich uczniów, gdy ich oczy były jakby zasłonięte, tak że go nie poznali, bo 

myśleli, że jeszcze leży w grobie, (Łk 24:16 UBG). Ale tego nie można sobie wyobrazić o 

Chrystusie, który nie mógł się mylić. Jeśli narzekał na opuszczenie, to na pewno je odczuwał. To 

było prawdziwe opuszczenie. Nie mógł błędnie zinterpretować postępowania Bożego wobec siebie 

które doświadczał, gdyż takie błędne interpretacje są poniżej doskonałości Jego natury. 

 ii. Chociaż to było prawdziwe, opuszczenie musi być tak rozumiane o tyle, o ile zgadza się z 

godnością Jego osoby i urzędów. Dlatego-- 

 (1.) Nie było oddzielenia Ojca od Syna; to sprawiłoby, zmianę w jedności Boskiej istoty, (J 

10:30 UBG): „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” — Ἐμπεριχώρησις. To wieczne zjednoczenie osoby Ojca 

z osobą Syna zawsze pozostawało; gdyż  Boża natura, chociaż można w niej rozróżnić Ojca, Syna i 

Ducha Świętego, to jednak nie może być podzielona.  



 (2.) Nie doszło do rozpadu unii dwóch natur w osobie Chrystusa, gdyż raz przyjęta natura 

ludzka nie była nigdy potem usunięta lub odłożona na bok; Ἀχωρίστως, Chrystus zawsze pozostał 

Immanuel, Bóg z nami, czyli Bóg w naszej naturze. Był „Panem chwały”, nawet wtedy, gdy został 

ukrzyżowany, (1 Kor 2:8 UBG). To Syn Boży został wydany za nas wszystkich; żaden człowiek nie 

cierpiał dla naszego odkupienia, ale Bóg nabył Kościół „swoją krwią” (Dz 20:28 UBG). Śmierć, 

która rozwiązała więź i węzeł duszy i ciała, nie rozwiązała połączenia dwóch natur. Można to 

przedstawić za pomocą podobieństwa człowieka wyciągającego miecz, w jednej ręce trzymającego 

miecz, a w drugiej pochwę; ta samo osoba trzyma obie te rzeczy, choć oddzielone jedno od 

drugiego. 

 (3.) Miłość Boga do Niego nie ustała. Czytamy: „Ojciec miłuje Syna i wszystko dał w jego 

ręce”, (J 3:35 UBG). Był jego drogim Synem, lub Synem Jego miłości,  (Kol 1:13 UBG); którego 

sobie umiłowała dusza Boga Ojca, (Iz 42:1 UBG); (Ef 1:6 KJV), który uczynił nas 

zaakceptowanymi w umiłowanym. Chrystus był ,,blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty”, 

(Hbr 1:3 UBG). Dlatego Bóg nie mógł Go nie kochać w każdym stanie; tak, On nigdy bardziej Go 

nie kochał jako pośrednika niż wtedy, gdy Chrystus zawisł na krzyżu, co było najbardziej wybitnym 

aktem Jego zaparcia się siebie i posłuszeństwa (Flp 2:8), i co więc było także nową podstawą 

miłości: (J 10:17 UBG): „Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu 

wziąć”. Bóg Ojciec był bardzo zadowolony z pojednania zgubionych grzeszników, miłuje 

Chrystusa za podjęcie się i wykonywanie tego; dlatego nierozsądnie jest sobie wyobrażać, że teraz, 

gdy Chrystus był w trakcie wykonywania najwyższego aktu posłuszeństwa, miałoby mieć miejsce 

zmniejszenie miłości Boga do Chrystusa. Nie; postępowanie Boga Ojca może ulec zmianie, ale nie 

Jego miłość. Jak słońce świecąc przez przezroczyste, lub przez czerwone szkło, rzuca inne odbicie, 

krwawe lub białe, chociaż światło jest takie samo. 

 (4.) Jego osobista świętość nie uległa osłabieniu ani zmniejszeniu. Pan Jezus był pełen 

,,łaski i prawdy”, (J 1:14 UBG). Miał „Ducha bez miary” (J 3:34 UBG); miał w doskonałości 

wszystkie Boskie dary i łaski do wyposażenia go gruntownie do tego urzędu, (Kol 1:19 UBG); (J 

1:32 UBG), został namaszczony przez Świętego Ducha, a olej, który został na niego wylany, nigdy 

nie zawiódł. Dlatego był zawsze najświętszy i najczystszy, i takim, który nigdy nie znał ani nie 

popełnił grzechu. Ani jego natura ani jego urząd nie mogły pozwolić na osłabienie Jego świętości: 

(Hbr 7:26 UBG), „Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana: świętego, niewinnego, 

nieskalanego, oddzielonego od grzeszników”. Syn Boży może popaść w nieszczęście, co jest 

naturalnym złem, i tak stać się obiektem litości, jednak nie z powodu winy; ale nie może popaść w 

grzech, co jest złem moralnym, skazą i plamą. Kiedy umarł to jako: „sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych” (1 P 3:18 UBG). Śmierć  Chrystusa nic by nam nie pomogła gdyby był On 

grzesznikiem chociaż przez chwilę, dlatego te opuszczenie nie było umniejszeniem jego świętości, 

ale zawieszeniem Jego komfortu. 

 (5.) Boża pomoc i podtrzymująca łaska nie zostały całkowicie wycofane, ponieważ Pan 

mówi o nim, (Iz. 42:1 UBG): ,,Oto mój sługa, którego wspieram”. I wszędzie w Piśmie mówi się, 

że Bóg jest z Chrystusem w tym dziele: (Ps. 121:5 UBG): „PAN jest cieniem twoim po twojej 

prawicy” i (Ps 16:8 UBG): „Stawiam PANA zawsze przed oczami; skoro on jest po mojej prawicy, 

nie zachwieję się”. Który to fragment jest przez Piotra zastosowany do Chrystusa: (Dz 2:25 UBG): 

,,Dawid bowiem mówi o nim: Patrzyłem na Pana zawsze przed moim obliczem, bo jest po mojej 

prawicy, żebym się nie zachwiał”. Moc, obecność i Opatrzność Boża były zawsze z nim, aby 

podtrzymać Go w jego trudnym przedsięwzięciu. Kiedy zaczynała się jego agonia, Chrystus 

powiedział swoim uczniom, (J 16:32 UBG): „Oto….mnie zostawicie samego. Ale nie jestem sam, 

bo Ojciec jest ze mną”. Ojciec był z Nim, gdy jego uczniowie opuścili Go i uciekli wszyscy do 

swoich, aby Go przeprowadzić, i aby Boże ramię mogło dokonać zbawienia dla Niego, i aby nie 

utonął pod brzemieniem. 

 b. Po drugie twierdząco. 

 i. Opuszczenie nas lub jakiegokolwiek stworzenia przez Boga może być rozumiane w 

odniesieniu do Jego komunikowania się z nami. Posiadamy dwojakiego rodzaju pojmowanie Boga, 

jako istoty świętej i szczęśliwej; a kiedy komunikuje się z jakąkolwiek rozumnym stworzeniem, to 



czyni to na drodze albo świętości, albo szczęścia. Teraz w królestwie łaski komunikuje się bardziej 

na drodze świętości, ale w królestwie chwały w pełni na drodze szczęścia, zarówno dla ciała, jak i 

duszy. Te dwie rzeczy mają taki wzgląd na siebie nawzajem, że Bóg nigdy nie obdarza szczęściem i 

chwałą bez świętości, (Hbr 12:14 UBG). A święte stworzenie nigdy nie może być całkowicie i 

ostatecznie nieszczęśliwe. Czasami Bóg może dać świętość bez szczęścia, jak wtedy, gdy na chwilę 

opuszcza uświęconych, których będzie próbował i ćwiczył w doświadczaniu krzyża czyli w stanie 

smutku i utrapienia; dlatego świętość jest bardziej potrzebna. W swoim wewnętrznym rządzeniu 

Bóg czyni wszystko przez swojego Ducha; a Duch jest bardziej uświęcającym niż pocieszycielem. 

To było przez Ducha, że Chrystus był z Bogiem, a Bóg z Chrystusem; dlatego Jego opuszczenie 

Chrystusa lub jakiegokolwiek stworzenia musi być rozumiane w odniesieniu do Ducha działającego 

w kimkolwiek, czy to na drodze świętości, czy pocieszenia. Kiedy Bóg wycofuje świętość lub 

szczęście, jedno z nich lub obydwa, lub w jakimkolwiek stopniu, od jakiegokolwiek stworzenia, to 

mówi się, że je opuszcza. Teraz zastosujmy to do Chrystusa. Bluźnierstwem jest mówić, że 

Chrystus cokolwiek stracił ze stopnia swojej świętości, bo był zawsze czysty i święty, i to 

najbardziej dokładnie i doskonale; dlatego był opuszczony tylko co do jego szczęśliwości, a i to 

tylko na krótki czas. 

 ii. Można rozważać szczęśliwość Chrystusa, zarówno jeśli chodzi o jego zewnętrzny i 

cielesny stan, lub też jego wewnętrznego człowieka, czyli stan jego duszy. 

 (1.) Niektórzy twierdzą, że Jego opuszczenie nie było niczym innym jak pozostawieniem 

Go woli i mocy jego nieprzyjaciół, aby go ukrzyżowali, i że został wtedy opuszczony, gdy jego 

Boska natura zawiesiła sprawowanie swej wszechmocy, by wydać Jego ciało na godną pogardy 

śmierć, żeby zrobić miejsce dla tej ofiary dla odkupienia ludzkości. Bóg mógłby na wiele sposobów 

ochronić Chrystusa i przeszkodzić Jego męce (Mt 26:53-54 UBG): ,,Czy sądzisz, że nie mógłbym 

teraz prosić mego Ojca, a wystawiłby mi więcej niż dwanaście legionów aniołów? Ale jakże 

wypełniłyby się Pisma, które mówią, że musi się tak stać?”. Gdyby Bóg uznał za stosowne, aby 

uwielbić siebie przez uwolnienie, a nie przez cierpienia Chrystusa, to  znalazłby sposoby i środki w 

wystarczającej ilości, aby Go wybawić; ale jak wtedy mogłoby zostać dokonane nasze odkupienie? 

Sam Chrystus swoją Boską mocą mógł ochronić swoje życie cielesne, bo mówi nam: (J 10:18 

UBG): „Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu 

je wziąć”. Ale upodobało się Bogu, żeby wyznaczyć, a Chrystusowi aby się poddać innemu biegowi 

wydarzeń, dlatego został opuszczony, i pozostawiony w rękach swoich wrogów. Chrystus 

powiedział im, (Łk 22:53 UBG): „Lecz to jest wasza godzina i moc ciemności”. Niektórzy 

twierdzą, że to było całe opuszczenie Chrystusa,, i że zawołał On donośnym głosem, tak że 

wszyscy to słyszeli, „Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś?”, aby zwrócić uwagę na cenę, 

która miała być zapłacona za nasz okup. Nie narzekał na Żydów, że oskarżyli Go ani na Piłata, 

który go skazał, ani też na Judasza, który Go zdradził, ale na Boga, że Go opuścił i zostawił w ręce 

Jego wrogów, jakby to była najgorsza rzecz dla Syna Bożego. Ale z pewnością to nie było 

wszystko; opuszczenie dotyczyło nie tylko Jego zewnętrznego stanu i nie odnosiło się tylko do Jego 

cielesnej śmierci; z następujących powodów:- 

 (A.) Dlaczego Chrystus miałby narzekać na to tak gorzko, co tak ochoczo i chętnie 

przechodził, i czemu tak łatwo mógłby zapobiec, i co było najbardziej oczywiste i tak wyraźnie 

przewidziane w Jego cierpieniach? On przepowiadał to raz za razem swoim uczniom i mówił to do 

swoich wrogów; i miałby teraz przedstawiać to jako rzecz nieznaną? Na pewno te wielkie krzyki 

nie były wymuszone od niego przez sam strach i przerażenie cielesnej śmierci. Przyznaję, że nie 

umarł bez czucia, ale pokazał rzeczywistość wszystkich ludzkich uczuć; jednakże nie było powodu, 

dla którego miałby tak gorzko i żałośnie skarżyć się, gdyby nic poza śmiercią cielesną nie miało 

miejsca w tym przypadku, i to sprowadzoną na Niego przez Jego wrogów. 

 (B.)  Jeśli patrzymy tylko na bóle i cierpienia cielesne, to z pewnością inni wycierpieli tyle 

samo, jeśli nie więcej, jak złoczyńcy, którzy zostali z nim ukrzyżowani, a którzy żyli dłużej w 

swoich mękach, także dobry złoczyńca nie skarżył się na to, że został opuszczony przez Boga. Piotr 

został ukrzyżowany i to z głową w dół, jak mówi nam historia kościelna, co, ponieważ było 

większym okrucieństwem przeciwników, niosło ze sobą i większy ból dla niego; a jednak ufał, że 



Bóg go podtrzyma i wesprze w tym. W związku z tym, z pewnością istniało coś większego i 

bardziej przykrego dla duszy Chrystusa niż te cielesne bóle, co wyciągnęło ten żałosny i głośny 

krzyk z Niego.  

 (C.) Wynikałoby z tego, że każdy święty człowiek, który jest prześladowany i pozostawiony 

woli jego wrogów, został opuszczony przez Boga, co jest sprzeczne ze świętym chlubieniem się 

Pawła: (2 Kor 4:9 UBG), „Prześladowani, lecz nie opuszczeni”. Było więc coś więcej niż bycie 

zdanym na wolę Jego wrogów. 

 (D.) Te opuszczenie było karą, jedną częścią lub stopniem uniżenia Syna Bożego i tak 

należy do całej natury, która miała być poniżona nie tylko do ciała, ale i do duszy. Często czytamy o 

Jego cierpieniach duszy: Iz 53:10 (UBG), mówi, że Chrystus miał złożyć swoją duszę na ofiarę za 

grzech; a Iz 53:11 (UBG), że:  ,,Z udręki swojej duszy ujrzy owoc”. Jego dusza została pozbawiona 

pocieszenia i pewnych skutków Ducha w odniesieniu do radości i komfortu. 

 (2.) Co do szczęśliwości jego wewnętrznego stanu, stanu jego duszy, to Chrystus niósł ze 

sobą swoje niebo i nigdy nie brakowało Mu odczuwalnego pocieszenia, duchowej słodyczy, błogich 

skutków Bożej obecności, aż do tej pory, gdy zostały cofnięte, aby mógł być zdolny cierpieć całą 

karę za grzechy, i nie tylko odczuwać ból i udręki ciała, ale i utrapienia duszy, jakie doświadczamy, 

gdy Bóg zakrywa swoje oblicze przed nami, ale bez grzechu. Boskość powstrzymywała te 

promieniowanie niebiańskiego światła i pociechy, albo na chwilę zawiesiła tę radość i błogość, 

które skądinąd czuł w sobie, choć udzieliła tej skuteczności i siły, które były niezbędne, aby Go 

wesprzeć i podtrzymać, gdy przechodził tak wielkie cierpienia. Jak gdy słońce jest zaćmione, jego 

światło nie gaśnie, ale jest ukryte przed ziemią tylko przez pojawienie się między nimi ciemnego 

ciała. Tak i tutaj Chrystus nie miał udziału w tej niebiańskiej radości, którą wcześniej jego dusza 

odczuwała przez przebywanie z Bogiem w unii osobowej, chociaż nie było oddzielenia natury 

ludzkiej od Boskiej; podstawa jej nie została zabrana, a jedynie zawieszono jej odczucie; nie 

nastąpiło rozwiązanie unii, ale miało miejsce ustanie jej błogości. 

 Krótko mówiąc, pokażę, jak ten rodzaj opuszczenia jest…  

a. Możliwy.  

b. Bolesny. 

 a. Możliwy, pozostaje unia między dwiema naturami; bo jak Boska natura wydała ciało na 

śmierć, tak duszę na opuszczenie. Chrystus, jako Bóg jest źródłem życia, (Ps 36:9 UBG), a jednak 

Chrystus mógł umrzeć. Tak więc Bóstwo jest źródłem wszelkiej radości i pociechy, gdyż nazwane 

jest  Bogiem wszelkiej pociechy, (2 Kor 1:3 UBG); a jednak dusza Chrystusa była niespokojna i 

smętna aż do śmierci, gdyż Bóstwo zawiesiło swoją skuteczność i działanie. Obie mogły się dobrze 

zgadzać, bo chociaż obecność Boskości jest konieczna z człowieczeństwem Chrystusa, to jednak 

efekty są dobrowolne. Bóg działa nie z konieczności, ani nie w ludzkiej naturze Chrystusa; 

wszystkie rodzaje komunikowania się są udzielane zgodnie z Jego własnym upodobaniem. Boskość 

pozostała zjednoczona z ciałem, a jednak ciało mogło umrzeć; tak też pozostała zjednoczona z 

duszą, a jednak duszy mogło brakować pociechy. Więź, dzięki której połączyły się dwie natury w 

jednej osobie pozostała mocna i nierozerwalna, ale napływ słodyczy i pociechy został zawieszony. 

Unia ma pewien wpływ, ale nie taki, który zapewnia pocieszenie i szczęśliwość, które zostały 

zawieszone, ale tylko na jakiś czas. Rzeczywiście istnieje opuszczenie, które nie zgadza się z 

godnością Chrystusa. Istnieje całkowite i wieczne opuszczenie, przez które Bóg tak bardzo 

opuszcza człowieka, zarówno co do łaski, jak i chwały, że jest całkowicie odrzucony sprzed Bożej 

obecności i skazany na wieczne męki, co ma miejsce w przypadku potępionych na sądzie 

ostatecznym; jednakże to nie jest licujące z Chrystusem, ani nie zgadza się z godnością Jego osoby. 

Istnieje także częściowe, czasowe opuszczenie, gdy Bóg na chwilę zakrywa swoje oblicze przed 

swoim ludem, (Iz 54:7 UBG). Nie jest to sprzeczne z godnością natury Chrystusa, i jest potrzebne 

do Jego urzędu z wielu powodów.  

 b. Jest bardzo bolesne. To była nieporównywalna strata dla Chrystusa, 

 (1.) Częściowo dlatego, że bardziej naturalne było dla niego korzystanie z tego komfortu i 

pocieszenia niż może być dla jakiegokolwiek stworzenia. Zgaszenie świecy nie jest wielką sprawą, 

ale zaćmienie słońca, które jest źródłem światła, wprawia świat w zdumienie. Dla biednych 



stworzeń, stracenie swojego komfortu nie jest niczym dziwnym, bo choć żyją w Bogu, są tak wiele 

stopni odlegli od Niego; ale dla Chrystusa, który był Bogiem-człowiekiem w jednej osobie, to jest 

trudnością dla naszych myśli i cudem w czynie, bo w ten sposób był do pewnego stopnia 

pozbawiony jakiejś części siebie. 

 (2.) Częściowo dlatego, że miał więcej do stracenia niż my. Im większe posiadanie, tym 

większa jest strata lub brak. To było bardziej smutne dla Davida być wypędzonym ze swojego 

pałacu, niż dla biednego Izraelity być wypędzonym z jego chaty. My tracimy krople, On ocean. 

Biedny chrześcijanin, który ma trochę nieba na ziemi w przedsmaku radowania się Bogiem, i 

pierwociny i zadatek Ducha ma więcej do stracenia niż inny, który miał tylko trochę zanikającego 

smaku w ofercie życia wiecznego i  przyjmujący słowo z radością. Proporcjonalnie odnieśmy to do 

Chrystusa, który był rozumem, gdy był przechodniem, miał uszczęśliwiającą wizję podczas swego 

pobytu na ziemi. 

 (3.) Częściowo dlatego, że wiedział, jak docenić komfort unii, mając czyste zrozumienie i 

niebiańskie uczucia. Dzieci Boże uważają jeden dzień w Jego obecności za lepszy niż tysiąc, gdzie 

indziej (Ps 84:10 UBG); a jedno spojrzenie Jego miłości lepsze niż cały świat, (Ps 4:7 UBG). Jeśli 

mają coś z miłości Boga rozlanego w ich sercach, to nie rozstaną się z tym za wszystkie zmysłowe 

przyjemności, które inni tak sobie cenią, a jeśli tracą to, to są dotknięci do żywego; gdyż tracą to, co 

jest życiem ich życia, i co uważają za swoje nadrzędne szczęście. Chrystus był w stanie najlepiej 

pojąć wartość i zaletę społeczności z Bogiem, mając tak jasne zrozumienie i czułe uczucia, dlatego 

musiało to być dla niego bolesne, gdy jego zwyczajowe pociechy zostały zawieszone.. 

 (4.) Częściowo dlatego, że miał tak bliski dział i relację z Bogiem: (Prz 8:30 UBG): ,,Byłam 

wtedy przy nim jak wychowanka i byłam jego radością każdego dnia”; Kol 1:13 (UBG) mówi że 

Chrystus był też--Υιὸς ἀγάπης – umiłowanym Synem. Zauważmy wśród dzieci Bożych, jeśli mają 

jakieś zainteresowanie Nim, to jak żałośnie znoszą jego nieobecność. Tak było z Marią Magdaleną, 

,,Kobieto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Bo zabrali mego Pana i nie wiem gdzie go 

położyli”, (J 20:13 UBG). Szukała Chrystusa a znalazła grób. Słowa Chrystusa, ,,Boże mój”, nie 

tylko wyrażają Jego ufność, ale także miłość, gdy jego Bóg i Ojciec zakrył przed Nim swoje 

oblicze. 

 (5.) A częściowo z natury opuszczenia Chrystusa. Było ono karą. Wszystkie opuszczenia 

mogą być zredukowane do tych trzech rodzajów – dla wypróbowania, dla skorygowania lub za 

karę. Dla wypróbowania; tak Bóg opuścił Ezechiasza, „aby wystawić go na próbę i poznać 

wszystko, co było w jego sercu”, (2 Kron 32:31 UBG). Dla ojcowskiej korekty; tak Bóg opuszcza 

swój lud na chwilę, aby go nauczyć pokuty, pokory, nienawiści do grzechu, i bardziej całkowitej 

zależności od siebie, (Iz 54:7 UBG): ,,Na krótką chwilę cię opuściłem, ale w wielkim miłosierdziu 

przygarniam cię”. Za karę; tak Bóg opuścił Saula: (1 Sam 28:6 UBG), kiedy nie odpowiadał mu 

„ani przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków”. Tak opuszcza niegodziwych i wydaje na 

pastwę potępionego umysłu. Teraz, co się tyczy opuszczenia Chrystusa to nie było ono dla 

wypróbowania Go. Omylne stworzenia mogą być wystawione na próbę, ale Syn Boży tego nie 

potrzebuje. Byłoby to nie zgodne z dobrocią i mądrością Boga, aby wystawiać umiłowanego Syna 

na taką próbę. Nie był ani nieznany swemu Ojcu, ani nie był próżnie zadufany w swojej własnej 

sile, że potrzebował zostać przekonany przez próbę. Nie może też słusznie nazwać te opuszczenie  

korektą ojcowską, ponieważ w Chrystusie nie było grzechu, który by musiał zostać skorygowany. 

Rzeczywiście, ,,….kara dla naszego pokoju była na nim” (Iz 53:5 UBG). Dlatego wynika z tego, że 

te opuszczenie było karne i zaspokajające, takie, jakie pochodziło z wywierającej pomstę i 

odpłacającej ręki Boga. Nasze grzechy spotkały się w Nim i został opuszczony zamiast nas. W 

samym Chrystusie nie było przyczyny, dla której zasłużył by sobie na bycie opuszczonym przez 

Boga, to my popełniliśmy zło, a on dokonał zadośćuczynienia. W osobie Chrystusa nie było nic, co 

mogłoby spowodować opuszczenie, ale wiele w Jego urzędzie; bo miał dać ciało za ciało i duszę za 

duszę; co było częścią zadośćuczynienia. Był umiłowany jako Syn, a opuszczony jako nasz 

Pośrednik i Poręczyciel. 

 B. Dlaczego Chrystus został opuszczony?  

 Odp. W odniesieniu do urzędu, który przyjął na siebie, aby zadośćuczynić za nasze grzechy 



i wydobyć nas spod zasłużonego gniewu i kary do miłości i przychylności Boga. Te opuszczenie 

Chrystusa niesie ze sobą stosowność w odniesieniu do i wzgląd na nasz grzech, naszej kary i 

naszego błogosławieństwa.  

 a. Nasz grzech. Chrystus został opuszczony, by zaspokoić i zadośćuczynić za nasze 

rozmyślne opuszczenie Boga. Kiedy Adam zgrzeszył, wszyscy odwróciliśmy się od Boga który nas 

stworzył. Tak, wszystkie rzeczywiste grzechy są niczym innym, jak porzuceniem Boga dla 

błahostek, odwróceniem się od Boga i nawróceniem się do stworzenia: (Jer 2:13 UBG): ,,Bo mój 

lud popełnił podwójne zło: opuścił mnie, źródło żywych wód, i wykopał sobie cysterny, cysterny 

popękane, które nie mogą utrzymać wody”. Tak więc my, którzy opuściliśmy Boga, zasłużyliśmy 

na bycie opuszczonymi przez Niego; dlatego na co my zasłużyliśmy przez nasz grzech, Chrystus 

wycierpiał jako nasz Pośrednik. Sam będąc poddany opuszczeniu. Dziwnym jest zastanowienie się, 

jak małe rzeczy odrywają nas od Boga: ,,….Bo bezcześcicie mnie wobec mego ludu dla garści 

jęczmienia i dla kęsa chleba”, (Ez 13:19 UBG); „Za parę sandałów”, (Am 2:6 UBG); „za jedną 

potrawę”, (Hbr 12:16 UBG); (Iz 52:3 UBG). To jest wielka degeneracja i choroba ludzkości, że 

błahostka skłoni nas do porzucenia Boga, jak mała rzecz może sprawić, że kamień będzie toczył się 

w dół wzgórza; jest to jego naturalny ruch. Nie ma nic co jest tak łatwo wystawiane i narażane na 

ryzyko utraty, jak łaska Boża. Teraz, ponieważ to jest  wielki grzech człowieka i przyczyna innych 

grzechów, koniecznym było, aby ohyda tego grzechu została ukazana przez gorycz Chrystusa 

smutku z powodu braku miłości Bożej. Skargi Chrystusa pokazują, jak należy doceniać Bożą 

przychylność, i że jest niebezpieczną rzeczą, aby rozstać się z nią dla cielesnego zaspokojenia. 

Pociechy Boże są tanie i małymi rzeczami w oczach większości ludzi na świecie. Co jest bardziej 

lekceważone niż Bóg i Chrystus i nasze własne zbawienie, zaniedbywane w zamian za najmniejsze 

drobiazgi? Dlatego co jest bardziej doskonałym lekarstwem i lepszą drogą do pouczenia świata, niż 

to, że takie grzechy nie mogły być odkupione inaczej jak tylko przez opuszczenie przez Boga Syna 

Bożego i przez Jego gorzkie skargi z powodu zawieszenia skutków Bożej miłości do Niego? 

 b. Opuszczenie niesie także pełne odniesienie do kary wyznaczonej za grzech. Pewnym jest 

to, że Chrystus „odkupił nas z przekleństwa prawa”, (Gal 3:13 UBG). Teraz przekleństwo prawa 

aktywnie rozumiane nie jest niczym innym jak wyrokiem prawa, a raczej Boga sędziego, 

skazującego przestępców prawa na taką karę, jaką prawo wyznaczyło; natomiast przekleństwo 

prawa rozumiane pasywnie, oznacza samą karę. Ostatecznym i wielkim przekleństwem jest to 

opisane w Mt 25:41. Jest to bycie wygnanym z obecności Pana i wydanym na straszne męki. Ta 

kara jest podwójna i dotyczy straty i bólu. Strata polega na naszym oddzieleniu  od Boga, od 

komfortowego i szczęśliwego radowania się Nim w chwale: ,,Idźcie ode mnie, przeklęci”. 

Natomiast ból wiecznych mąk jest przedstawiony za pomocą robaka i ognia, (Mk 9:44 UBG). 

Chrystus będąc naszym Poręczycielem, (Hbr 7:22 UBG) i wydając siebie ,,na okup [ἀντίλυτρον, 

słowo to oznacza substytucję lub zastępstwo jednej osoby w miejsce drugiej] za wszystkich” (1 Tm 

3:6 UBG)-- ;miał cierpieć to, co my mieliśmy cierpieć; jeśli nie pod każdym względem tak samo, to 

jednak tyle ile było wystarczające dla celów Chrystusa, czyli to, co miało zmieścić w sobie pełne 

podobieństwo do naszej kary. Porzucenie przez Boga jest jedną z części kary za grzech, i wielu 

mówi, że kara straty jest największa; Chrystus miał zatem  cierpieć tak dużo porzucenia, ile Jego 

święta osoba była zdolna znieść; coś co odpowiada bólowi utraty w Jego opuszczeniu i poczuciu 

bólu w jego agonii i cierpieniu, (Iz 53:4 UBG): ,,Zaprawdę on wziął na siebie nasze cierpienia i 

nosił naszą boleść”. 

 Prawdą jest, że drugorzędnych rzeczy kary, Chrystus nie poniósł. Jak-- 

 i. Jeśli chodzi o miejsce, to nie było go w piekle. Nie było konieczne, aby Chrystus 

zstępował do piekła potępionych. Ten, który jest związany poręczeniem za innego nie musi iść do 

więzienia pod warunkiem, że spłaci dług. Wszystko co sprawiedliwość wymagała to tylko, aby 

zaspokoił dług. I rzeczywiście, jeśli tego nie zrobi, ani nie będzie mógł spłacić długu, to będzie 

musiał trafić do więzienia. Tak i tutaj sprawiedliwość Boża musi być zaspokojona, świętość Boga i 

nienawiść do grzechu wystarczająco zademonstrowane, ale Chrystus nie musi iść na miejsce męki.  

 iii. Jeśli chodzi o czas trwania. Potępieni muszą znosić gniew Boży przez całą wieczność, 

ponieważ nigdy nie mogą zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej, dlatego muszą leżeć w piekle 



przez to bez końca. Jak człowiek, który spłaca tysiąc funtów po pensie na tydzień, będzie spłacał 

przez długi czas; natomiast; bogaty człowiek wykłada wszystko w stosie złota za jednym razem. 

Tak i tu Chrystus dokonał nieskończonego zadośćuczynienia w skończonym czasie; poniósł gniew 

Boży w kilka godzin, co przytłoczyłyby stworzenie. Chrystus nie cierpiał wieczności gniewu, ale 

tylko jego ekstremalność, intensywnie, nie ekstensywnie. Wieczność kary wynika ze słabości 

stworzenia, które nie może przezwyciężyć tego zła i wydostać się z tego. 

 iii. Jest jeszcze jedna rzecz, która nieuchronnie towarzyszy bólom drugiej śmierci w 

przypadku potępionych, a jest nią rozpacz, zupełna beznadziejność otrzymania jakiegokolwiek 

dobra, pewne oczekiwanie nieustannych mąk (Hbr 10:27 UBG). Bramy piekielne zamkną się za 

nimi na skutek nieodpartego postanowienia Bożego; a przepaść jest utwierdzona między miejscem 

potępionych a miejscem błogosławionych, tak że nie ma przejścia od jednego miejsca do drugiego, 

(Łk 16:26 UBG). Teraz ta rozpacz nie jest istotną częścią przekleństwa prawa, a jedynie 

konsekwencją, spowodowaną przez pogląd grzesznika na jego nieuleczalny i żałosny stan. Ale to 

nie spotkało ani nie mogło przytrafić się Panu Jezusowi, który był w stanie dzięki swojej Boskiej 

mocy zarówno cierpieć, jak i zadośćuczynić, przechodzić jak i przezwyciężyć i dlatego spodziewał 

się dobrego zakończenia w swoim konflikcie: (Ps 16:9-10 UBG): ,,….moje ciało będzie spoczywać 

bezpiecznie. Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle ani nie dopuścisz swemu Świętemu 

doznać zniszczenia”. — mówił Chrystus, (Dz 2:27 UBG). Płytki strumień utopiłby małe dziecko, 

podczas gdy dorosły człowiek może mieć nadzieję na ucieczkę z dużo głębszego miejsca, ba, 

umiejętny pływak z samego oceanu. Chrystus przeszedł przez to morze gniewu, które zatopiłoby 

cały świat i bezpiecznie dotarł do brzegu. 

 c. W odniesieniu do naszego błogosławieństwa, którym jest życie z Bogiem na wieki w 

niebie. Chrystus został opuszczony, aby nie było już żadnego oddzielenia między nami a Bogiem. 

Został opuszczony na chwilę, żebyśmy mogli zostać przyjęci na zawsze. Nasze oddzielenie od 

Boga przez grzech było merytoryczną przyczyną, ale przyczyną ostateczną było nasze wieczne 

połączenie się z Bogiem; tak, że te opuszczenie, tak gorzkie dla Chrystusa, jest przyczyną słodkiego 

pocieszenia dla nas, ponieważ nabyło dla wszystkich tych, którzy są posłuszni Ewangelii, to żeby 

byli szczęśliwi na wieki w wiecznym objawieniu i urzeczywistnieniu się Boga. Zwracam na to 

uwagę, z powodu ciągłego użycia tego przez Pismo Święte, które: wyraża nasze dobrodziejstwa w 

bezpośredniej opozycji do cierpień Chrystusa; jak: „On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas 

grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”, (2 Kor 5:21 UBG). ,,Chrystus 

odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem….Aby błogosławieństwo 

Abrahama w Chrystusie Jezusie przeszło na pogan”, (Gal 3:13-14 UBG). ,,Bóg posłał swego Syna, 

zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem….abyśmy dostąpili usynowienia”, (Gal 4:4-5 

UBG). ,,….będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem”, 

(2 Kor 8:9 UBG). ,,Przez jego rany zostaliśmy uzdrowieni”, (1 P 2:24 UBG). Przez Jego śmierć 

mamy życie, przez jego hańbę mamy chwałę, a więc w konsekwencji przez Jego opuszczenie 

otrzymujemy społeczność z Bogiem i wieczne radowanie się Nim. Przez cudowną wymianę wziął 

na siebie nasze złe rzeczy, aby mógł obdarzyć nas swymi dobrymi dobrami i zabrał nam 

nieszczęście, aby mógł przekazać nam szczęśliwość. 

 D. Zastosowanie. 

 a. Po pierwsze informacyjne. 

 i. Jak bardzo różnią się od ducha Chrystusowego ci, którzy mogą znieść Bożą nieobecność 

bez żadnych wyrzutów sumienia i skargi? Chrystus wołał głośno: „Boże mój, Boże mój, czemu 

mnie opuściłeś?”. Tacy ludzie natomiast idą dalej bezpiecznie, i nigdy nie zważają na Boże 

przyjście i odejście; a kiedy pociechy Jego Ducha, i przekazywanie takim ludziom Jego łaski jest 

całkowicie zawieszone, to nigdy nie biorą sobie tego do serca. Głupie i nierozumne stworzenia! Dla 

nich jest wszystko jedno, czy Bóg odejdzie, czy przyjdzie, czy okaże się im łaskawy, czy też Jego 

oblicze będzie zakryte przed nimi. Zajmują się próżnymi rozkoszami doczesnego świata. Micheasz 

okazał więcej szacunku swoim bożkom niż tacy ludzie Bogu: (Sędz 18:24 UBG): „Zabraliście 

moich bogów, które uczyniłem….Co mi więc pozostaje? Jak jeszcze możecie mówić: Co ci jest?”. 

Kiedy Bóg odejdzie, nie martwią się. Chrześcijanie płakali, gdy Paweł im powiedział: ,,A teraz 



wiem, że wy wszyscy….już więcej nie zobaczycie mojej twarzy”(Dz  20:25 UBG); a czy my nie 

mielibyśmy płakać i lamentować nad naszą stratą, gdy Bóg zakryje swoje oblicze  i skryje się poza 

zasłonę i obłok niezadowolenia? Wiele poważnego chrześcijaństwa tkwi w obserwacji 

przychodzenia i odchodzenia Boga, i odpowiednim zachowaniu się, (Mt 9:15 UBG). Poważny 

chrześcijanin będzie dotknięty utratą pociechy i ożywienia i będzie lamentował za Bogiem, który 

odszedł. 

 ii. To informuje nas o potworności grzechu. Nie jest łatwą sprawą, aby pojednać 

grzeszników z Bogiem; kosztowało to Chrystusa życie pełne boleści, a potem bolesną i przeklętą 

śmierć, a w tej śmierci utratę rzeczywistego pocieszenia, i niesamowite poczucie gniewu Bożego. 

My naśmiewamy się z grzechu – kpinami i bawiąc się oddajemy nasze dusze na zatracenie, 

jednakże Chrystus musiał wykonać ciężką pracę, aby je ocalić i odzyskać dla Boga. Kiedy czynimy 

z grzechu lekką sprawę, to lekceważymy cierpienia Chrystusa; a zatem uważajmy, aby nie zrywać z 

Bogiem za jakąkolwiek błahostkę! 

 iii. Wielkość naszego zobowiązania wobec Chrystusa, który nie pominął żadnego rodzaju 

cierpienia, które mogło przyczynić się do odkupienia grzechów. Wymienił swoje niebo za rodzaj 

piekła, aby wyświadczyć nam dobro; zamieszkała w nim cieleśnie pełnia Bóstwa i dlatego miał 

niebo na ziemi. Dusza sprawiedliwego jest jakby niebem, ponieważ tam niebo zaczyna się w pokoju 

sumienia i radości w Duchu Świętym. Jak było jeśli o to chodzi z Chrystusem? Tego rodzaju nieba 

brakowało Mu przez chwilę, nie czuł pocieszenia, ba, był zdumiony poczuciem gniewu Bożego z 

powodu grzeszników; dlatego zostało powiedziane w jego archetypie: ,,Utrapienia piekła 

przeniknęły mnie”, (Ps 116:3 UBG). Och, niech to nas pobudzi do miłowania Chrystusa, abyśmy 

nie uważali nic za zbyt drogie dla niego. 

 iv. Nieskończoność miłosierdzia Boga, który wyznaczył taki stopień cierpień Chrystusa, w 

których daje nam największą podstawę nadziei, aby zaprosić nas tym bardziej do poddania się Jego 

warunkom. Nic nie stoi na przeszkodzie temu, jedynie nasze własne niepokutowanie i niewiara. 

Teraz, gdy Bóg jest tak sowicie zaspokojony, czy mamy pozbawić się wiecznego 

błogosławieństwa? Byłoby to najgorszym okrucieństwem i nienawiścią do naszych dusz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 10. KAZANIE X. - Rz 1:30.  

 

 

 ,,Plotkarze, oszczercy”. – (Rz 1:30 UBG). 

  

 

 Kontekst pokazuje, jak zepsuta i nieszczęsna jest natura człowieka  pozbawiona Chrystusa. 

Jego serce zostało najpierw odsunięte od Boga, a potem stało się zlewem odrażających grzechów i 

występków; dlatego apostoł mówi nam, jak mało, po tym jak ludzie byli fałszywi wobec Boga, byli 

wierni wobec siebie, czy to rozpatrywani pojedynczo i oddzielnie, czy to w odniesieniu do 

kontaktów między sobą i społeczeństwa: pojedynczo i osobno, kalając się wszelkiego rodzaju 

nieczystością; a jeśli chodzi o kontakty między sobą i społeczeństwo ludzkie, to stali się pełn i 

złośliwości i kłótni, które czasem doprowadzają, aż do rozlewu krwi; za innym razem objawiają się 

w fałszu i podłości usposobienia, a ogólnie w miłości własnej i obmawianiu innych.  

 Ze wszystkich sądów najgorsze są sądy duchowe. Kiedy Bóg pozostawia ludzkość jej 

własnej degeneracji i zepsuciu, to jedną wielką gałęzią tego zepsucia jest obmawianie, które 

uzewnętrznia się albo plotkowaniem, albo oczernianiem. Tak jak to jest wyrażone w tekście 

kazania: „Plotkarze, oszczercy”. Te dwa słowa zgadzają się co do tego, że oba ranią reputację 

naszego bliźniego i oba robią to za jego plecami lub pod jego nieobecność. Jednakże te słowa także 

różnią się –A. W tym, że plotkowanie robi to sekretnie i pokątnie, a rzucanie oszczerstw otwarcie 

— te pierwsze jest ukrytym; a te drugie jawnym zniesławieniem i są jak kradzież i grabież; czym są 

kradzieże i rabunki dla naszych dóbr, tym samym są plotkowanie i rzucanie oszczerstw dla naszego 

dobrego imienia. B. Plotkowanie prowadzi do wzniecania kłótni wśród naszych przyjaciół lub do 

zhańbienia nas przed tymi, którzy mają dobrą opinię o nas; natomiast rzucanie oszczerstw prowadzi 

do ogólnego zhańbienia przed całym światem lub przed kimkolwiek. Te pierwsze dąży do 

pozbawienia nas przychylności naszych przyjaciół, te drugie zaś do zniszczenia naszej służby. Ale 

niezależnie od tego w czym się zgadzają, a w czym się różnią, są one często połączone w Piśmie, (2 

Kor 12:20 KJV): „Boję się, żebym gdy przyjdę do was, nie zastał was takimi, jakimi nie chciałbym 

was zastać, i żebyście wy nie zastali mnie takim, jakim nie chcielibyście; żeby przypadkiem nie 

było wśród was sporów, zazdrości, gniewu, kłótni, rzucania oszczerstw, plotkowania, wynoszenia 



się i zamieszań”. Apostoł przewidział to jako prawdopodobne, że żadne z nich nie będzie bardzo 

zadowolone z ich wspólnego spotkania, ani on z Koryntian, gdy zastanie ich zepsutych przez 

stronniczość i podziały; ani Koryntianie z niego, kiedy będzie zmuszony do zganienia ich za ich 

frakcje i rywalizacje, będąc zbyt mocno ujawnione przez ich obmowy i oszczerstwa skierowane 

przez jednych przeciw drugim. Także i tutaj w tekście kazania te dwa grzechy są połączone, 

,,Plotkarze, oszczercy”, kiedy apostoł mówi o  grzechach panujących wśród pogan.  

 Doktryna: Jednym z wielkich grzechów, przez który zdradza się zepsucie ludzkiej natury 

jest obmawianie lub pozbawianie innych dobrej reputacji.  

 Tutaj pokażę:--  

A. Czym jest obmowa.  

B. Ohyda tego grzechu. 

C. Zastosowanie całości. 

 A. Czym jest Obmowa. a. Jej natura. b. Jej rodzaje.  

 a. Po pierwsze, jej natura ogólnie. Jest to niesprawiedliwe pogwałcenie cudzego dobrego 

imienia, reputacji lub dobrej opinii o nim, która mu się należy. Bóg, który nakazuje mi kochać 

bliźniego jak siebie samego, w tym każe mi być  uważnym nie tylko na jego osobę i dobra, ale 

także na jego dobre imię. I zaprawdę, jedno przykazanie jest strażą i ogrodzeniem dla drugiego. Nie 

mogę być delikatny wobec jego osoby i dóbr, dopóki nie będę delikatny wobec jego reputacji. Gdyż 

każdy człowiek żyje ze swojej reputacji: i dlatego z pewnością jest to – i. Grzech przeciwko Bogu; 

ii. Krzywdą dla ludzi; iii. Pochodzi ze złych przyczyn.  

 i. Jest to grzech przeciwko Bogu, który zabronił nam składać fałszywego świadectwa 

przeciwko naszemu bliźniemu i mówić źle o innych bez przyczyny: (Ef 4:31 UBG): ,,Wszelka 

gorycz ….i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was”; przez złorzeczenie są w tym miejscu 

rozumiane haniebne i obraźliwe mowy, którymi staramy się zszargać reputację innych. 

 ii. Jest to krzywdzące dla człowieka, ponieważ okrada go z jego dobrego imienia, które jest 

tak zasłużenie szanowane przez wszystkich, którzy chcieliby zrobić cokolwiek dla Boga na świecie: 

(Prz 22:1 UBG): „Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż 

srebro i złoto”. Znaczenie tego odnosi się do służby i bardziej dotyczy życia jak i utrzymania. 

Podobnie mówi Kaz 7:1 (UBG): ,,Lepsze jest dobre imię niż wyborny olejek”. Olejki były uważane 

przez ludzi Orientu za jedne z najcenniejszych bogactw i skarbów, jednakże nad nie preferowane 

jest dobre imię; z czego płynie ten wniosek, że sam człowiek powinien je tak cenić: bo ten kto 

zabiega hojnie o swoją reputację, zwykle nie jest zbyt niedelikatny wobec swego sumienia. Dlatego, 

jak on sam nie powinien znieważać swojego dobrego imienia, tak i inni nie powinni go niszczyć i 

kalać; bo jest to większy grzech niż kradzież najlepszych dóbr, jakie posiada, i jest to takie zło, za 

które ciężko jest domagać się jakiejkolwiek sensownej restytucji; bo przypisanie nawet 

niepopełnionych przestępstw pozostawia bliznę choć rana będzie zagojona. 

 iii. Przyczyny, z których pochodzi obmowa są następujące--  

 (1.) Złośliwość i zła wola, które skłaniają nas do fałszywego mówienia o innych, aby 

uczynić ich ohydnymi, albo wyrządzić im krzywdę lub zranić. Teraz, nienawidzenie naszego brata 

w naszym sercu nie jest spójne z tą dobrocią i miłosierdziem, które odciśnięcie miłości Chrystusa 

powinno zrodzić w nas. Apostoł mówi w 1 P 4:8 (UBG): ,,Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość 

jedni dla drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów”. Jeśli nic tylko miłość i to żarliwa miłość 

może nas okiełznać, to z pewnością tam, gdzie nienawiść jest dozwolona, ludzi nie obchodzi to, co 

myślą o, mówią o lub robią przeciwko innym. Teraz, jak braterska życzliwość, czy też miłość 

należy się naszym współwyznawcom chrześcijaństwa, tak sama miłość należna jest wszystkim 

ludziom, (2 P 1:7 UBG). Nie mam nienawidzić człowieka, ale szukać jego dobra. Istnieje dwojaka 

nienawiść: nienawiść nieprawości i obrzydliwości oraz nienawiść wrogości. Nienawiść do 

nieprawości, która jest przeciwieństwem miłości samozadowolenia, może być usprawiedliwiona w 

odniesieniu do niegodziwych: (Prz 29:27 UBG): ,,Bezbożny budzi odrazę w sprawiedliwych, a kto 

postępuje uczciwie, budzi odrazę w niegodziwych”. Jednakże najpierw i najbardziej powinniśmy 

czuć odrazę do siebie samych za grzech; ta nienawiść i odraza powinna zacząć się w domu, i 

powinniśmy uważać siebie za najbardziej wstrętnych za grzech, bo znamy więcej grzechów 



popełnionych przez nas samych, niż możemy znać popełnionych przez kogoś innego. Natomiast, co 

się tyczy drugiej nienawiści, nienawiść wrogości, która jest przeciwieństwem miłości życzliwości, 

to powinna zostać wygnana z serca chrześcijanina. I nie  wystarczy, aby lud Boży powstrzymał się 

od nienawiści i złośliwości wobec siebie nawzajem, ale musi także powstrzymać się od tego wobec 

wszystkich,  (Tyt 3:1-3 BW): ,,Przypominaj im, aby…...o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale 

ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni” 

itd. Gdyby ta stara nienawiść zniknęła, to wiele przewinień zostałoby zakrytych.  

 (2.) Pochodzi z niemiłosiernej łatwowierności, dzięki której ludzie łatwo wierzą w fałszywe 

doniesienia, a wtedy siłą rzeczy propagują i przekazują je innym, (Jer 20:10 UBG), ,,Słyszę bowiem 

oszczerstwo wielu, strach dookoła. Mówią: Donoście, a my o tym doniesiemy. Wszyscy moi 

przyjaciele czyhają na mój upadek, mówiąc: Może da się zwabić, potem przemożemy go i 

zemścimy się na nim”. Prorok skarżył się, że wielu, i to niepodłych, czyniło wyrzuty i drwiło z 

niego, tak że był postrachem dla siebie i wszystkich swoich przyjaciół. Wielu połączyło się z 

powodu fałszywych sugestii i złośliwych informacji przeciwko niemu, aby doprowadzić do jego 

upadku. Jeśli ktoś wniesie doniesienie mające na celu zdyskredytowanie kogoś innego, to niektórzy 

będą je promować, a w drodze ono nic nie straci, aż przez dodatki i złe zrozumienie przerodzi się w 

jawną i niebezpieczną niesławę. 

 (3.) Wynika to z pochopności i niesforności języka: niektórzy ludzie nigdy nie nauczyli się 

kiełznać swoich języków, dlatego apostoł Jakub mówi nam o tym, że pobożność takich ludzi jest 

próżna (J 1:26 UBG). Dopóki nie zrobimy tego zła tak jak innych sprawą sumienia, aby je usunąć, 

to zadowalamy się częściowym posłuszeństwem i dlatego nie możemy być szczerzy. Ale wielu 

nigdy nie zabrało się do nauczenia tej części swojego obowiązku, i dlatego wyjawia doniesienie 

zanim je sprawdzą, lub otrzymają jakikolwiek dowód na jego prawdziwość. Możliwe, że nie 

pochodzi takie doniesienie z jawnej złośliwości, ale języki takich ludzi zwisają zbyt luźno, bez 

ograniczenia i sprawiedliwej powściągliwości łaski, i przez to albo donoszą fałszywe rzeczy, lub 

mówią prawdę w złym celu, (Prz 11:13 UBG): ,,Plotkarz wyjawia tajemnice; ale człowiek wiernego 

serca, ukrywa powierzoną sprawę”. Plotkarze muszą mówić i czy to prawda, czy fałsz, zostaje to 

podane dalej. Z pewnością jest to grzech tak dalece jak wiemy, że to nieprawda, albo jeśli nie 

wiedząc tego mówimy o tym, gdy nie mamy uzasadnionego wezwania, aby o tym wspomnieć. 

Ujawnienie sekretów, które możemy ukryć bez przyniesienia ujmy Bogu albo własnemu sumieniu 

lub dobru ogółu lub dobru naszego bliźniego jest gadatliwością, czyli grzechem pustej i 

impertynenckiej wielomówności, choroby plotkarza i skarżypyty. 

 (4.) Pochodzi także z cielesnej gorliwości, która jest niczym innym jak zamiłowaniem do 

naszych różnych zainteresowań i opinii. Gorzka zazdrość, o której mówi apostoł Jakub (Jak 3:14 

UBG), uczyniła szaloną pracę na świecie, doprowadzając do kłótni, zamieszania, sporów, rozlewu 

krwi i prześladowania. Ale zwykle wyładowuje się w obmawianiu; bo apostoł czyni „oszczerstwa i 

plotki owocami ,,wynoszenia się i zamieszań”, (2 Kor 12:20 KJV). Och, jakie fałszywe i kłamliwe 

opowieści są przenoszone tam i z powrotem, tak że człowiek nie wie, w co lub komu wierzyć! Tyle 

kłamstw chodzi pod płaszczykiem religii, że nie uznawanie ich, lub nie zgodzenie się z nimi, 

wydaje się być podupadaniem miłości, ale z pewnością nie do religii, ale tylko do interesu frakcji. 

 Powstaje jednak pytanie, czy wszystko, co mówi się źle o innych, jest niezgodne z Biblią?  

 Odp. Nie mogę tego powiedzieć, ale trudno jest w tym powstrzymać się od grzechu.  

 (a.) Ten, kto robi to bez uzasadnionej przyczyny, jest wyraźnie uwłaczającym, a więc 

wielkim grzesznikiem przed Bogiem. Możemy zarzucać i przypisywać fałszywe przestępstwa 

innym, co słusznie nazywa się oszczerstwem, a Bóg przez nie przekonuje wyznawcę prawdziwej 

religii, że jest obłudnikiem: (Ps 50:20 KJV), „Siedzisz i mówisz przeciwko swemu bratu; 

oczerniasz syna własnej matki”. Bóg nie tylko odrzuca kłamców jako obłudników, ale także 

oszczerców i fałszywych oskarżycieli. Ci, którzy pozwalają sobie na częste praktykowanie tego 

grzechu, jaką mogą mieć nadzieję na akceptację u Boga, skoro wystąpił przeciwko nim? Aby akt 

był na pewno grzeszny; nie może być w nim innego celu, jak tylko pokrzywdzenie dobrego imienia 

i reputacji naszego brata na jego szkodę i zranienie go. Sama natura tej rzeczy pokazuje to.  

 (b.) Ten, kto mówi tylko to, co usłyszał od innych, bez żadnego  przekonania lub 



poważnego potwierdzenia ze swej strony, co do znania prawdziwości doniesienia, może z 

trudnością być usprawiedliwiony od grzechu. Bo jeśli bez słusznej przyczyny mówi rzeczy, które 

mogą zszargać reputację innych, jest po części współwinny: bo opowiada o rzeczach, które mogą 

skłonić słuchaczy do złego myślenia o kimś innym lub przynajmniej wzbudzić podejrzenie w ich 

umysłach w odniesieniu do obgadywanej osoby, a więc jest współdziałającą przyczyną do 

zniesławienia czyjegoś imienia i dobrej opinii. Dlatego powinniśmy być tak zazdrośni, aby nie 

popełniać grzechu, że nie powinniśmy przyznać że jakikolwiek grzech jest popełniany przez innych 

bez słusznej i ważkiej przyczyny.  

 (c.) Ten, kto mówi prawdę, ale zmierza do zniesławienia kogoś innego może być winny tego 

grzechu, jeśli nie ma uzasadnionego wezwania i nakazu, aby to robić. Jak na przykład--(i.) Jeśli jest 

to sprawa, z którą nie mamy nic wspólnego, ale tylko mówimy o błędach innych dla samego 

gadania; to jesteśmy gadatliwi i wścibscy (1 Tm 5:13 UBG); wszyscy lubimy mówić o błędach 

innych, gdy nie zważamy na własne. Jest to grzech, gdy nie jest to kwestia naszej kompetencji. Lub 

(ii.) Jeśli pogarszamy rzeczy poza ich słuszną wielkością i proporcjami; gdyż wtedy nie okazujemy 

chrześcijańskiej pobłażliwości i łagodności wobec tych, którzy upadli, (Gal 6:1 UBG). Lub (iii.) 

Jeśli piętnujemy ich przestępstwa, a negujemy ich łaski; to tak, jakby muchy rzucały się na zranione 

i bolące miejsce. Czy nie ma jakiegoś dobra wśród całego tego zła? Jednakże można to zrobić, gdy 

przestępstwa są publiczne, gdy ludzie sami utracili wszelką dobrą reputację, a Bóg jakby zawiesił 

ich zakutych w kajdany jako ostrzeżenie dla reszty świata; lub kiedy ich reputacja może zaszkodzić 

prawdzie i uwieść dusze innych lub być krzywdzącą dla sprawiedliwych, którzy są przez nich 

oczerniani. Krótko mówiąc, kiedy chwała Boża albo miłość do dobra ogółu są narażone na 

niebezpieczeństwo, albo gdy uniknięcie jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa, które mogłoby 

spotkać innych z powodu dobrej reputacji złych ludzi może być dokonane, wtedy mniejsze dobro 

należy zaniedbać, aby zyskać większe i zapobiec rosnącemu złu, gdy ludzie, ukrywając swoją 

niegodziwość, zabiegają o dobrą reputację ku jawnej krzywdzie dusz innych ludzi. 

 b. Istnieją dwa rodzaje obmowy wymienione w tekście kazania a mianowicie plotkowanie i 

rzucanie oszczerstw. 

 i. Plotkowanie jest sekretnym zniesławianiem naszego brata, aby sprowadzić na niego 

niechęć i lekceważenie tych, u których dawniej miał lepszą opinię. Tu plotkowanie różni się od 

rzucania oszczerstw, bo plotkarz kąsa sekretnie, natomiast oszczerca bardziej otwarcie atakuje 

naszą reputację. Te plotkowanie jest wielkim grzechem:-- 

 (1.) Ponieważ było zaliczane do grzechów, które panowały wśród pogan, a Bóg wyraźnie 

zabronił go swemu ludowi: (Kpł 19:16 KJV), „Nie będziesz chodził tu i tam jako obmówca wśród 

swego ludu”. Widzimy więc, że obmawianie i fałszywe oskarżanie są wyraźnie sprzeczne ze 

słowem Bożym; i jeśli nasze serca stają w podziwie przed słowem Bożym, to jak śmielibyśmy 

pobłażać i pozwalać sobie na to? Zauważono, że hebrajskie słowo rokel właściwie oznacza kupca 

lub handlarza przyprawami i innymi rzeczami; natomiast słowo rakil, użyte w powyższym wersecie 

Pisma oznacza obmówcę czy też skarżypytę, tego oskarżyciela, który handluje słowami i jak 

handlarz obwoźny chodzi z miejsca na miejsce, aby otworzyć swój kram i wypowiadać swoje 

towary, aby słuchać i rozprzestrzeniać na zewnątrz oskarżenia przeciwko innym ludziom. To staje 

się cechą bardzo niegodziwych ludzi: (Jer 9:4 KJV): „….każdy bliźni będzie chodził z obmową”. 

 (2.) Jest to sprzeczne z naturalną sprawiedliwością, ponieważ robią innym to, czego nie 

zrobiliby sobie, (Mt 7:2 UBG); i dlatego burzą się i wielce się obrażają, gdy Bóg przez 

sprawiedliwą opatrzność pozwala innym zemścić się na nich i odpłacić im ich własną monetą, jak 

zwykle to robi; bo imiona tych,  którzy nie zważają na dobre imię i reputację innych, są usuwane 

spod ochrony Bożej i wydawane na pastwę kłótni języków. 

 (3.)  Plotkowanie i rzucanie oszczerstw jest przyczyną wielu nieszczęść na świecie, 

ponieważ: 

 (A.) Powodują cierpienie strony pokrzywdzonej: (Prz 18:8 UBG), „Słowa plotkarza są jak 

rany i przenikają do głębi wnętrzności”, to znaczy, że ranią równie dobrze jak ostry miecz, który 

jest w nas wbijany i powoduje ból i udrękę. Przez głębie wnętrzności, rozumie się serce. Teraz czy 

serce słuchacza czy serce pokrzywdzonego? Dlaczego nie obu? Jeśli chodzi o słuchacza to słowa 



wbijają się w jego serce i rodzą nienawiść, a przynajmniej podejrzenie co do jego zniesławianego 

przyjaciela. Jeśli zaś chodzi o stronę pokrzywdzoną to kiedy dochodzi do wiedzy o tym, to te złe 

słowa wzbudzają w nim cierpienie i złość. 

 (B.) Są powodem wielu sporów i kłótni (Prz 26:20 UBG): „Gdy nie ma drew, ogień gaśnie; 

tak gdy nie ma plotkarza, ustaje spór”. Gdzie kłótnia jest porównywana do ognia, a informacje lub 

oskarżenia plotkarza, do drewna lub materiału, który podsyca ogień; wygaśnięcie, albo zgaszenie 

ognia, do ustania kłótni i sporu, co spowodowane jest nieobecnością plotkarza; to znaczy, gdy nie 

zostanie przyjęty przez żadną ze stron. A w Prz 16:28 (UBG) jest napisane, „Człowiek przewrotny 

rozsiewa spory, a plotkarz rozdziela przyjaciół” czyli męża i żonę, rodziców i dzieci, panów i 

służących, książęta i poddanych, a także bliskich przyjaciół. Teraz musimy wiedzieć, że: „Jest sześć 

rzeczy, których nienawidzi PAN, siedem budzi w nim odrazę”, a wśród nich: ,,….ten który sieje 

niezgodę między braćmi”, (Prz 6:16-19 UBG). Dlatego jak ten, kto boi się Boga, może pozwolić 

sobie na wypowiadanie sekretnie zła przeciwko swojemu bliźniemu? 

 (C.) Jest jeszcze większa szkoda niż powyższe, a mianowicie wiele razy plotkowanie i 

rzucanie oszczerstw dąży do zguby cudzego życia: (Ez 22:9 UBG), „W tobie są oszczercy w celu 

rozlania krwi”. Zazwyczaj opary oszczerstw opadają w postaci deszczu prześladowań; a diabeł był 

najpierw kłamcą, a potem mordercą. Przez plotki i oszczerstwa ludzie są pobudzani do 

nienawidzenia innych, a potem ścigania ich wszelkiego rodzaju wrogością i niezadowoleniem. Jak 

Doeg Edomita najpierw oskarżył, a następnie z rozkazu Saula zabił Abimelecha najwyższego 

kapłana i całą jego rodzinę, niszcząc całe miasto kapłanów zwane Nob, jak czytamy w 1 Sam 22:9-

10 (UBG). Dawid, kiedy wyznawał uczciwość swoich rządów, nie pozwalał na przebywanie takich 

ludzi na swoim dworze, ale surowo ich karał: (Ps 101:5 UBG): „Zgładzę tego, który potajemnie 

oczernia swego bliźniego”. Te drogi plotkowania i obmowy za pomocą których ludzie mają 

zwyczaj zdobywać zaufanie, przychylność i zatrudnienie u książąt, nie tylko chybiały celu u 

Dawida, ale też były surowo karane, gdy się z nimi spotkał. 

 Ale tu pojawia się pytanie, czy wszystkie skargi prywatne i informacje przeciwko innym 

noszą nazwę obmawiania?  

 Odpowiadam: Nie, z następującymi zastrzeżeniami:--  

 (a.) Jeżeli strona winna została należycie upomniana; bo zanim pójdziemy dalej, regułą jest, 

(Mt 18:15 UBG): „….idź, strofuj go sam na sam”. Prywatne upomnienie musi zawsze poprzedzać 

oskarżanie przed innymi; dlatego jeśli zaniechamy upomnienia na osobności sprawcy w miłości i 

nie będziemy starać  się go zawrócić z jego grzesznego postępowania, to nie możemy być zwolnieni 

z grzechu.  

 (b.) Jeżeli zostaną przekazane osobom, które mają prawo do naprawienia krzywdy, za 

pomocą jak najbardziej dyskretnych i delikatnych środków, zanim sprawa rozejdzie się dalej. W 

Rdz 37:2 UBG jest napisane, o Józefie i jego braciach, że: ,,Józef donosił ojcu o ich złej sławie”, to 

znaczy o ich niechlubnym postępowaniu, które wywołało powstanie o nich złej opinii; co jest 

zapisane nie po to, by zwrócić uwagę na jego złą wolę, ale na jego dobre uczucia i pobożność.   

 (c.) Jeżeli skarżący nie szuka niczego innego poza poprawą strony winnej; w przeciwnym 

razie dawanie upustu sobie i ujawnienie winy, aby strona winna stała się mniej szanowana, albo ku 

jej zranieniu nie jest miłością, ale bliższa złośliwości; bo prawdziwa gorliwość nie prowadzi do 

zniszczenia, ale do zbudowania. 

 (d.) Jeśli skarżący smuci się, że ma powód do narzekania i modli się o nawrócenie strony 

winnej; bo wtedy jest bardziej prawdopodobne, że wszystko dzieje się w miłości. Wiele razy 

smutek jest odgrywany, kiedy plotkarze mają ochotę zranić  do żywego, to mówią, ,,Przykro mi to 

słyszeć, niechętnie o tym mówię” etc.. Ale  jest to jak łucznik, który cofa rękę, aby strzała mogła 

lecieć z większą siłą. Natomiast kiedy modlimy się do Boga, to istnieje większe domniemanie 

szczerości, bo wyraźnie robimy Go stroną w sprawie i robimy to, co robimy przed Jego oczami i w 

Jego obecności. 

 ii. Po drugie, rzucanie oszczerstw. Jest to bardziej publiczne złe wypowiadanie się na temat 

naszego nieobecnego brata, z uszczerbkiem dla jego reputacji. I może być robione na dwa sposoby:  

(1.)  W odniesieniu do tego, co w nim znajduje się dobre. 



(2.)  W odniesieniu do zła, które miałoby rzekomo być przez niego popełnione. 

 (1.) W odniesieniu do tego, co w nim znajduje się dobre. Istnieją tego cztery stopnie:- 

 (A.) Pierwszy i najwyższy jest, gdy odrzucamy dobre rzeczy, które wiemy, że są w innych. 

To jest nie tylko krzywdzące dla bliźniego, ale i rabuje Boga z Jego własnej chwały; bo oczekuje 

On bycia uwielbionym za wszystkie te dary i łaski, które rozdzielił między synami ludzkimi, nie 

tylko aktywnie przez same te osoby, które je posiadają, ale i obiektywnie przez wszystkich, którzy 

je widzą. Jak na przykład, jeśli Bóg uczynił kogoś nowym stworzeniem, to ma on być ,dla 

uwielbienia Jego chwały, nie tylko aktywnie, ale i obiektywnie, (Ef 1:12 UBG); chociaż człowiek, 

w którym to dzieło dokonało się, zamilkłby, to jednak dzieło to powinno mówić same za siebie, to 

znaczy dawać ludziom widzącym je okazję do chwalenia Boga. Teraz zaprzeczanie temu dziełu jest 

nie tylko krzywdzeniem osoby na której się dokonało ale i Boga. Tak jak przyjaciele Hioba uważali 

go za obłudnika, podczas gdy był prawy; także lud Boży jest często przedstawiany ,,jako 

zwodziciele, a jednak prawi”, (2 Kor 6:8 BW). Sam Pan Jezus Chrystus  był uważany za 

nadużywającego wina, ze względu na jego swobodny i towarzyski styl życia; bo nie przyjął mniszej 

surowości zachowania. Tak więc to jest najwyższy stopień rzucania oszczerstw, kiedy ludzie 

wyraźnie odrzucają te dary i łaski, które widać wyraźnie w innych. 

 (B.) Kiedy nie zaprzeczają, ale pomniejszają dary i łaski innych. Pomniejszanie i ujmowanie 

należnej innym pochwały to zazdrość, natomiast uniżone preferowanie innych ponad nas samych 

jest miłością i pokorą: (Flp 2:3 UBG), „….w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od 

siebie”. Pokora jest zadowolona z siedzenia na najniższym miejscu: (Rz 12:10 KJV), ,,....w pokorze 

preferując jeden drugiego”. Niektórzy twierdzą, że nie należy tego rozumieć jako opinii, którą 

mamy o innych, ale jako szacunek, jakim ich darzymy. Mamy honorować innych, nie myślami 

umysłu ale działaniem i służeniem, to znaczy uczynkami miłości i zewnętrznym szacunkiem. Z 

pewnością jest słusznym, żebyśmy nikim nie pogardzali, ale wszystkim okazywali odpowiednią 

cześć i szacunek. Ale żeby bogacz uważał biednego, za posiadającego wyższą pozycję i większy 

majątek od niego; człowiek uczony, uważał ignoranta za wiedzącego więcej; a bogobojny, 

bezbożnego za bardziej świętego, jest niemożliwe, a czasami niewygodne. Dlatego rozumieją to 

jako zniżanie się do wzajemnego okazywania wyrazów miłości i szacunku, i raczej umniejszanie 

nas samych niż innych. Ale choć te wyjaśnienie może pasować do tego ostatniego twierdzenia, to 

jednak nie do tego pierwszego. „….w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie” musi 

odnosić się do opinii i zapatrywań naszych umysłów: dlatego znaczenie tego jest takie:  

Powinniśmy wszystko znosić ze spokojem i pokorą, jakby każdy miał lepsze zdanie o mądrości i 

pobożności innych niż o jego własnych. I jest to wystarczająco rozsądne dla każdego, kto jest 

zaznajomiony z samym sobą. Pokora nauczy go myśleć poślednio o sobie lub o czymkolwiek, co 

jest jego; a jego miłosierdzie skłoni go do oddawania innym wszystkiego, co tylko może należeć do 

nich, bez żadnych okrojeń czy defraudacji.  

 (C.) Kiedy uznajemy dobro uczynione przez innych, ale dyskredytujemy je, zakładając, złe 

intencje. Tak szatan nie mógł zaprzeczyć, że Hiob służył Bogu, ale (Hi 1:9 UBG): „Czy Hiob za 

darmo boi się Boga?”. Jest powszechnym, że uważa się sługi Boże za obłudników i samolubów, i 

stosownie do tego prześladuje się ich. Jeśli któryś z nich jest biedny, to uważa się, że 

niezadowolenie, melancholia lub jakieś cielesne cele pobudzają go do służby. Jeśli jest pośledni i  

prosty, to jego głupota i ignorancja sprawia, że jest tak skrupulatny i dokładny. Jeśli kaznodzieje są 

gorliwi dla Boga, to muszą coś kombinować w swoim powołaniu; jeśli zaś są wielkimi ludźmi, to 

muszą mieć na uwadze tylko swój własny interes i korzyść. Tam, gdzie uczynek jest sprawiedliwy, 

nie jesteśmy kompetentnymi sędziami intencji serca. 

 (D.) Gdy ani nie zaprzeczamy, ani nie umniejszamy, ani nie dyskredytujemy, ale kiedy 

mamy akurat okazję mówić o należnej pochwale bliźniemu, zazdrośnie ją tłumimy. Zazdrość jest 

grzechem naturalnym i zdradza się przez niechęć do wyrażania sprawiedliwej pochwały innych 

ludzi. Jest to przynajmniej grzech zaniechania; dlatego jest powiedziane, (1 Kor 13:4 UBG): 

„Miłość nie zazdrości”. Nic nie jest bardziej sprzeczne z dobrocią zalecaną nam w ewangelii niż 

taki duch, który nie może znieść dobra drugiego, niezależnie od tego, czy jest widziane, czy o 

którym się mówi. Tak cnota Józefa była kolcem w oku dla jego braci, dlatego starali się go zgubić. 



Miłość raduje się darami i łaskami innych jak naszymi własnymi; ale gdzie nie ma to miejsca, to 

chwalenie innych jest naszym dyshonorem. I niewielu jest takich, którzy mogą powiedzieć za 

Janem Chrzcicielem: „On musi wzrastać, a ja stawać się mniejszym” (J 3:30 UBG), to znaczy w 

splendorze i sławie, który tak potwierdził świadectwo złożone o Chrystusie. 

 (2.) W odniesieniu do zła, które miałoby rzekomo być przez niego popełnione. 

 (A.) Kiedy rozgłaszamy ich sekretne potknięcia, które w miłości powinniśmy ukryć: (Prz 

11:13 KJV): „Obmówca wyjawia tajemnice”. Pewne rzeczy powinny być okryte zasłoną i nie 

powinny być ujawniane bez wystarczającej przyczyny. Ale kiedy człowiek wtrąca się do i 

rozgłasza, nieprawidłowości popełnione przez innego, które mógłby z lepszym zachowaniem i 

większą uczciwością ukryć, jest to efekt podłego serca.  

 (B.) Kiedy, w relacjonowaniu jakiegokolwiek złego działania innej osoby, używamy 

gorszych określeń niż wymaga tego jakość faktu, i czynimy zło gorszym niż jest, tak że robimy z 

igły widły. Powinniśmy pomniejszyć wszystkie grzechy, na tyle na ile możemy; mam na myśli 

grzechy i winy innych, (Dz 3:17 UBG): „A teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z 

nieświadomości, tak jak wasi przełożeni”. Z pewnością nie należy czynić rzeczy gorszymi niż są, 

ani z prostego uczynku określać stanu osoby, ani też z uchybień jednej osoby osądzać całą grupę.  

 (C.) Kiedy przypisujemy fałszywe przestępstwa, (Prz 10:18 UBG): „….kto rozgłasza 

oszczerstwo jest głupcem”, to znaczy niegodziwą osobą. Jak powiedział Mefiboszet o Sibie, (2 Sam 

19:27 UBG): „On zaś oczernił twego sługę przed moim panem, królem”. Najbardziej pobożni i 

niewinni nie mogą uniknąć bicza języka i niesprawiedliwych oszczerstw. 

 B.  Ohyda tego grzechu obmowy. 

 a. Ogólnie rzecz biorąc, wynika to z tego, co już zostało powiedziane. Niemniej jednak 

przedstawię jeszcze dwa argumenty.  

 i. Tacy ludzie zostaną wezwani do zdania rachunku za te grzechy, tak jak również za inne; 

nie zostaną pominięci na sądzie: (Jud 1:15 UBG): Pan dokona sądu nad wszystkimi bezbożnymi 

grzesznikami nie tylko za ich bezbożne uczynki, ale i „za wszystkie ostre słowa”. Dlatego, jeśli 

obraźliwy i pogardliwy język zostanie oddany pod sąd, to jak wszyscy powinni wystrzegać się 

najmniejszego ściągnięcia na siebie tej winy? W 1 P 4:4-5 (UBG) jest napisane o bezbożnych: 

,,….źle o was mówią. Zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych”. 

Zarówno prześmiewcy, jak i prześladowcy będą musieli zdawać surowy i smutny rachunek. To nie 

jest błahy i lekki  grzech, aby rozgłaszać i rozprzestrzenić fałszywe oszczerstwa, a przez to szargać 

reputację naszych braci. Bóg zwraca uwagę na myśl w naszym sercu przeciwko nim i słowo w 

naszych ustach, i zażąda zdania dokładnego rachunku z tego. 

 ii. Jest cechą obywatela Syjonu, tego, który nie tylko zostanie przyjęty przez Boga teraz, ale 

i będzie przebywał z Nim na wieki, że nie oddaje się szerzeniu oszczerstw, (Ps 15:3 UBG): „Kto nie 

obmawia swym językiem, nie wyrządza bliźniemu nic złego”, to znaczy, że czyni sprawą sumienia, 

aby nie obmawiać ani nie oczerniać i powstrzymuje się od czynienia zła lub wyrzutów bliźniemu. 

  b. W szczególności ten grzech jest bardziej ohydny:--  

 i. Częściowo z powodu osoby, przeciwko której jest popełniony. Załóżmy, że jest to robione 

przeciwko pobożnym i nienagannym ogólnie, którzy swoim życiem i postępowaniem mają 

najlepsze prawo do czci i szacunku; popełnianie tego grzechu przeciwko nim jest najbardziej 

niesprawiedliwe: (Ps 64:3 UBG): ,,….naostrzyli swój język jak miecz, nałożyli swoje strzały, słowa 

jadowite; Aby strzelać z ukrycia w niewinnego; strzelają znienacka i nikogo się nie boją”, to znaczy 

ich oszczerstwa i kalumnie są wystrzeliwane jak zatrute strzały sekretnie lub pokątnie, bez 

zasłużenia sobie na to lub zawiadomienia strony, przeciwko której są przeznaczone; lub też 

przeciwko osobom zajmującym stanowisko publicznie oraz będącym w służbie specjalnej Boga, jak 

sędziowie, (Li 12:8 UBG): ,,Dlaczego nie baliście się mówić źle przeciwko memu słudze 

Mojżeszowi?”. Tak więc osoba będąca w służbie Bożej, (1 Tm 3:7 UBG), „Musi też mieć dobre 

świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągnął na siebie hańby i nie wpadł w sidła 

diabła”. Takie grzeszenie jest nie tylko niesprawiedliwe przeciwko takim ludziom, ale i także 

szkodliwe i krzywdzące dla służby Bożej. 

 ii. Częściowo również z powodu osób, przed którymi oszczerstwo jest rzucane, jak na 



przykład przed królami i książętami; tak, że pomawiani są pozbawieni nie tylko osobistej przyjaźni, 

ale i przychylności i poparcia tych, pod których ochroną jest ich życie i służba. Tak Haman rzucał 

oszczerstwa przeciwko Żydom, (Est 3:8 UBG): „Jest pewien lud…..nie jest korzystne dla króla tak 

go pozostawić”; Doeg przeciwko kapłanom, (Ps 52:1 UBG): „Czemu chlubisz się złem, mocarzu? 

Miłosierdzie Boże trwa nieustannie’. Jest to dziwna sprawa przyjemności i radości dla niektórych 

osób u władzy, aby móc pognębić tych, którzy najmniej na to zasługują. Bóg jest wybitnie wielki i 

dobry. Ten rodzaj dumy jest diametralnie przeciwny Jego naturze. Jak irracjonalne jest gnębienie 

kilku osób! Ale takie są nasze zdeprawowane natury. Niektórzy nie są nigdy zadowoleni z tych 

rzeczy, jedynie które dostarczają trwałej rozkoszy; ale chcą być w stanie za swoją radą, jak za 

pomocą trujących oparów zgubić za jednym zamachem wiele niewinnych osób. 

 iii. Z powodu celu obmowy. Jeśli robi się to z bezpośrednim zamiarem zszargania dobrego 

imienia kogoś innego, jest to gorsze niż z pochopnej lekkomyślności i gadatliwości. Niektórzy 

ludzie nie mają bezpośredniego zamiaru szkodzić, ale mają skłonność do gadulstwa. Jest to wielki 

grzech w nich i bezużyteczne tracenie czasu; ale jest to większy grzech w tych, którzy czynią 

swoim obowiązkiem zniesławianie innych lub sianie niezgody. Tacy ludzie są zmorą społeczności 

ludzkiej. 

 iv. Z powodu skutków lub wielkiej szkody, które następują, czy to utraty połowy majątku, 

jak to było w przypadku Mefiboszeta, czyli ogólne kłopoty i prześladowania ludu Bożego. Kiedy 

ich dobre imię zostanie pogrzebane, to ich osoby nie mogą długo utrzymać się potem w służbie w 

jakimkolwiek stopniu. A to wszystko może być owocem podstępnego języka. 

 C.  Zastosowanie całości. 

 a. Zastosowanie 1. Pokazywanie jak dobrze usposobione jest chrześcijaństwo i okazuje 

przyjaźń społeczeństwom ludzkim; potępia nie tylko grzechy przeciwko Bogu, ale i grzechy 

przeciwko naszemu bliźniemu. Wiąże swoich wyznawców z praktyką apostoła Pawła, (Dz 24:16 

UBG): „I sam się usilnie staram, aby zawsze mieć sumienie bez skazy wobec Boga i ludzi”. Flp 4:8 

(UBG): „W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co 

chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie”. Świat powziął uprzedzenie, że 

religia czyni nas źle usposobionymi. Jednakże, sama z siebie jest bardziej łagodna niż cokolwiek; 

potępia tylko tych, którzy są dobrze usposobieni wobec innych, ale nie wobec Boga.   

 b. Zastosowanie 2. Nie mówmy źle o innych za ich plecami, ale powiedzmy im o ich 

błędach wprost w miłości i mądrości, ani nie zachęcajmy innych do tego grzechu: (Prz 25:23 UBG), 

„Jak północny wiatr przepędza deszcz, tak gniewna twarz przepędza plotkarski język”. Ci, którzy 

przyjmują obmowy i cieszą się, gdy słyszą o błędach innych ludzi, zachęcają innych do tego 

grzechu i są współwinni lub uczestnikami winy. Sprowadza to zły nawyk i zwyczaj na nasze własne 

dusze. Krótko mówiąc, zachowajmy pokorne poczucie własnych błędów i patrzmy na siebie, co nie 

tylko odciągnie nas od oczerniania innych, ale uczyni nas współczującymi wobec nich i zrodzi 

pociechę w naszych własnych duszach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11. KAZANIE XI. - Gal. 5:16.  

 

 

 ,,Mówię więc: Postępujcie w Duchu, a nie spełnicie pożądania ciała”. — (Gal 5:16 

UBG).  

  

  

 W słowach tych można zaobserwować – A. Narzucany obowiązek; B. Skutek i owoc tego.  

 A. Obowiązkiem jest chodzić w Duchu, co jest sumą wszelkiej chrześcijańskiej pobożności.  

 B. Motyw jest wzięty ze skutku i owocu tego: ,,a nie spełnicie pożądania ciała”. Ustalmy 

teraz sens tego wszystkiego.  

 A. Jeśli chodzi o obowiązek ,,Postępujcie w Duchu”, to postępowanie oznacza treść i tor 

naszych działań, w czym wszystkim powinniśmy podążać za nakierowaniem i inklinacjami Ducha. 

Ale co oznacza Duch? Żeby to mogło stać się jasne, to obie przeciwstawne zasady muszą być 

wyjaśnione razem. 

 a. Ciało czasami oznacza ciało ludzkie: jak w (Ef 5:29 UBG): „Nikt bowiem nigdy nie miał 

w nienawiści swego ciała” – gdzie podaje się jako powód, dla którego mężowie powinni kochać 

swoje żony jak własne ciała, (Ef 5:28 UBG), a duch czasami oznacza duszę (Kaz 12:7 UBG). Ale 

nie w tym sensie występują te rzeczy w tekście kazania, bo każdy człowiek ma duszę i ciało, a nie 

tylko odrodzeni z Ducha; i człowiek ma nie tylko dbać o dobro duszy, ale także i swego ciała, 

będącego narzędziem używanym w jej działaniu.  

 b. Duch bywa czasem rozumiany jako rozum, a ciało jako zmysłowe apetyty, jak w Ef 4:22-

23 (UBG): „….powinniście….odnowić się w duchu waszego umysłu”, i w 1 J 2:16 (UBG): 

„….pożądliwości ciała”. Ale i takie rozumienie nie obejmuje całego sensu rzeczy występujących w 

tekście kazania, bo inne zdolności człowieka są zepsute poza zmysłowym apetytem, które  muszą 

zostać odnowione, tak jak i rozum.  

 c. Inne rozumienie ciała i ducha jest takie, że słowo duch określa niestworzonego Ducha, 

który jest sprawcą łaski; jak w J 3:5 (UBG), „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha”. Gdzie duch 

oznacza Ducha Świętego, który bezpośrednio wypracowuje w nas łaskę, i dlatego nazywany jest 

Duchem uświęcenia, a zbawcza łaska, która jest efektem jego działania nazywana jest uświęceniem 



Ducha. Natomiast przeciwna zasada, ciało, oznacza zepsutą naturę człowieka, jak w J 3:6 (UBG): 

,,Co się narodziło z ciała, jest ciałem”, zepsutą, grzeszną i skłonną do rzeczy ziemskich zasadą. 

Teraz, choć byłoby to rozsądnym, aby zinterpretować ciało i ducha jako pożądliwości lub naturalne 

zepsucie i Ducha Świętego (bo bez wątpienia zgadza się On z umartwianiem starego człowieka, 

dopóki grzech nie zostanie całkowicie usunięty, Rz 8:23, i wciąż nakłania i pobudza nowego 

człowieka do działania, Gal 4:25), to jednak tutaj w tekście kazania apostoł mówi o dwóch 

obecnych w człowieku odrodzonym zasadach. 

 d. Dlatego przez ciało i ducha rozumie się starego i nowego człowieka. Przez ducha 

rozumie się odnowioną część lub nowego człowieka łaski w sercu: (J 3:6 UBG):„….co się 

narodziło z Ducha, jest duchem”, to znaczy istnieje dzieło zbawczej łaski dokonane w naszych 

sercach przez Ducha Bożego, które jako nowa natura ma swoje poruszenia i skłonności, którym 

musimy być  posłuszni i za którymi musimy podążać. A przez ciało rozumie się wrodzone zepsucie, 

albo inaczej ,,starego człowieka, który ulega zepsuciu, przez zwodnicze żądze”, (Ef 4:22 UBG). 

Teraz więc widzimy co to znaczy postępować w Duchu, jest to kierowanie i regulowanie naszego 

działania zgodnie ze skłonnościami nowej natury. 

 B. Teraz przejdę do wynikającego z tego owocu: „a nie spełnicie pożądania ciała”. Tu trzeba 

wyjaśnić dwie rzeczy: a. Pożądanie ciała. b. Spełnić. 

 a. Jeśli chodzi o pożądania ciała, to rozumie się przez to nieumiarkowane poruszenia 

zepsutej natury. Ciało nie bierze pod uwagę tego, co słuszne i dobre, ale co jest przyjemne dla 

zmysłów i bardzo pragnie ich zaspokojenia z wielką natarczywością i usilnością na szkodę Boga i 

naszych własnych dusz; zwłaszcza w młodości, gdy zmysły są w pełne wigoru, a pożądanie i 

apetyty w ich sile i gwałtowności. Ogólnie, wszystkimi cielesnymi ludźmi rządzą  pożądliwości 

ciała, co jest nazwane przez apostoła „spełnianiem pragnień ciała i umysłu”, (Ef 2:3 KJV). Przez 

które serce jest odciągane od Boga do rzeczy ziemskich i cielesnych. A zatem przez pożądania ciała 

rozumie się poruszenia wrodzonego zepsucia.  

 b. ,,….a nie spełnicie”; to znaczy nie dokonacie i nie przekształcicie w pełen akt, zwłaszcza 

za namysłem i zgodą. Zauważmy, że apostoł nie mówi, że pożądanie zepsutej natury zostanie 

całkowicie stłumione, ale że nie będzie spełnione. Najlepsze z dzieci Bożych odczuwają poruszenia 

ciała, ale nie pielęgnują ich i nie są im posłuszne. Można powiedzieć, że pożądania ciała są: 

spełniane na dwa sposoby – i. Kiedy zewnętrzny akt jest dokonany lub kiedy  pożądliwość poczęła i 

zrodziła rzeczywisty grzech, (Jak 1:15 UBG). Co może czasami zdarzyć się dzieciom Bożym, gdy 

nie chodzą w Duchu lub inaczej mówiąc nie są posłuszni poruszeniom i wskazówkom odnowionej 

części siebie. To, z kolei, znowu może być zrobione na dwa sposoby, albo nierozmyślnie, albo 

rozmyślnie. Nierozmyślnie to z powodu zaskoczenia, (Gal 6:1 UBG), natomiast rozmyślnie ma 

miejsce wtedy, kiedy ludzie planują i starają się spełnić ich pożądliwości, wbrew radzie apostoła, 

(Rz  13:14 UBG): „….nie troszczcie się o ciało, by zaspokajać pożądliwości.” Tak było z Dawidem 

w jego wielkim grzechu; i to potężnie pogarsza grzech i prowokuje Pana przeciwko nam. ii. Kiedy 

nieprzerwanie jesteśmy posłuszni ciału, zwyczajowo podążając za jego poruszeniami bez 

przeszkadzania i ograniczenia, z miłością, przyjemnością i pełną zgodą woli; co jest właściwe dla 

nieodrodzonych z Ducha. Ciało panuje nad nimi jako swymi niewolnikami; do czego nawiązuje Rz 

6:12 (BW): „Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli 

posłuszni pożądliwościom jego”, czyli niech nie ma nad wami władzy jako nad niewolnikami. A 

zatem oznacza to, że nie możemy nadużywać swojej chrześcijańskiej wolności jako okazji dla ciała, 

ani poddawać się temu, ani też szukać tego czego pożąda ciało.  

 Doktryna: Im bardziej chrześcijanie przykładają się do posłuszeństwa nowej naturze, tym 

więcej moc wrodzonego zepsucia jest umartwiona i trzymana w ryzach.  

 Aby zrozumieć ten punkt, pozwólcie, że przedstawię następujące twierdzenia:  

 i. Że w chrześcijaninie istnieje różnorodność zasad – ciała i ducha. 

 (1.) Istnieje dobra zasada, zwana duchem, ponieważ Duch jest jej autorem, (Ez 36:26 UBG): 

‚I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza”. Jest on nazywany również 

Boską naturą, (2 P 1:4 UBG), ponieważ składa się z tych pełnych łaski cech, w których 

przypominamy Boga; i „….nasienie w nim pozostaje”, (1 J 3:9 UBG), ponieważ nie jest to 



działanie przejściowe, ale trwały nawyk, usposabiający i skłaniający duszę do Boga i nieba; jest to 

także nazywane nowym człowiekiem, (Ef. 4:24 UBG), ponieważ nie mamy go z natury, ale z łaski, 

i jesteśmy na nowo uformowani na obraz Boży. Teraz zastosowanie tej zasady może być poznane 

częściowo ze sposobu, w jaki jest w nas tworzona, a częściowo przez użycie i cele, którym służy.  

 (A.) Ze względu na sposób, w jaki jest tworzona w nas przez Ducha, co jest przedstawione 

w Hbr 8:10 (UBG): „Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach”. Zarządzająca i 

władcza moc duszy jest uświęcona i zaprawiona łaską, umysł oświecony, a serce nakierowane. 

Umysł jest oświecony poznaniem woli Bożej, a serce skłonione, tak żebyśmy radowali się 

czynieniem Jego woli; jest do tego przysposobione. Dlatego nowe stworzenie  służy zarówno do 

kierowania nami, i tak pełni funkcję przewodnika i przywódcy dla pobożnych we wszystkich ich 

działaniach, tak dalece w religii, jak dotyczy to Bożej chwały, jak i do poruszania i pobudzania nas 

do tego, co jest dobre. Gdyż: ,,Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe”, (Mt 26:41 UBG).  

 (B.) Przez jej użycie i cele. Żaden z darów Bożych nie jest dawany na próżno. Nowa natura 

jest najcenniejszym talentem, jaki powierzono synom ludzkim. Dlatego posiada swoje zastosowanie 

i cel, którymi jest przystosowanie nas dla Boga i nieba.  

 (a.) Nowa natura usposabia duszę do szczerego posłuszeństwa Bogu, jako nieodłączną 

zasadę, (Ef 4:24 UBG): „I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w 

sprawiedliwości i w prawdziwej świętości”, i jako przystosowująca nas do tych rzeczy.  Duch jest 

obiecany, aby umożliwić nam chodzenie Bożymi drogami, (Ez  36:27 UBG): „Włożę mego Ducha 

do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać 

moich sądów, i wykonywać je”. Pomaga nam unikać grzechu: (1 J 3:9 UBG), „Każdy, kto się 

narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje, i nie może grzeszyć, gdyż 

narodził się z Boga”. Ci, którzy trwają w posłuszeństwie, nie mogą się poddać tym grzechom, 

którymi inni są zaskoczeni i zniewoleni. 

 (b.) Przygotowuje nas do nieba; na nie jest nakierowana skłonność nowej natury, (2 P 1:4 

UBG); 1 J 5:4 (UBG), „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat”: pobudza nas do 

zważania na, miłowania i szukania rzeczy niebiańskich. Ta łaska przyszła z nieba i tam jest 

doprowadzana do doskonałości.  

 (2.) Pozostaje w nas jeszcze jedna zasada, tym razem zepsutej natury, którą jest czasami 

nazywana „ciałem”, jak poprzednio; czasami starym człowiekiem, (Ef 4:22 UBG);  grzechem, który 

w nas mieszka – (Rz 7:17 UBG); ciałem grzechu, (Rz 6:6 UBG); czy też prawem w naszych 

członkach walczącym z prawem naszego umysłu, (Rz 7:23 UBG). 

 Przez tę zasadę skłaniamy się do tego, co złe. Ta zasada również może być rozpoznana:--  

(A.) Przez sposób, w jaki przeszła na nas.  

(B.) Przez jej skłonność i działanie.  

 (A.) Sposób, w jaki przeszła na nas, od Adama w jego odstępstwie, który odpadł od swego 

największego dobra i ostatecznego celu, (JJ 3:6 UBG). Kiedy człowiek odpadł od Boga, to przywarł 

do siebie samego. Pokusa brzmiała: „….będziecie jak bogowie”, (Rdz 3:5 UBG). Człowiek 

ustanowił  swoje ,,ja” jako boga. A czym było to ,,ja”, które człowiek zapragnął czcić, jeśli nie 

samym sobą rozpatrywanym raczej jako ciało niż jako dusza? I, dlatego, gdy Bóg szukał sposobu, 

aby okiełznać człowieka, napotkał na trudność. W czym ona  tkwiła? Poniższy werset daje 

odpowiedź, (Rdz 6:3 UBG), „Mój Duch nie będzie na zawsze się spierał z człowiekiem, bo jest on 

ciałem”, to znaczy jest pogrążony lub zgubiony w ciele, całkowicie oddany sprawom życia 

cielesnego.  

 (B.) Ciało przez swoją skłonność i wpływ skłania nas do robienia tych rzeczy, które: są 

najbardziej akceptowalne dla zmysłów lub zgodne z naszymi ziemskimi i cielesnymi celami. Ciało 

działa na kilka sposobów, zgodnie z ludzkimi powołaniami, okazjami, lub charakterem, (Iz 53:6; 1 J 

2:16 UBG). Jak każda gleba rodzi takie chwasty, jakie najbardziej pasują do charakteru i jakości 

gruntu, tak jedni są zniewoleni przez jedne, a drudzy przez inne konkretne grzechy, a wszyscy są 

jednakowo przeciwni Bogu. Istnieją różnice co do wyboru drogi, na której zaspokajają ciało, 

niektórzy w bardziej obrzydliwy, a inni w czystszy sposób, jednakże wszyscy chodzą w 

pożądliwości ciała, podążając za wrodzonym zepsuciem, jako ich przewodnikiem, i są mu posłuszni 



albo na drodze podążania za tym światem i ambicją albo za zmysłowością. Niektóre drogi są 

bardziej nienaganne przed światem, ponieważ mniej szkodzą światowym interesom; a niektórzy są 

tak niesamowicie niegodziwe, że wywołują przerażenie nawet w zwyrodniałej ludzkości. Teraz, po 

nawróceniu niektóre z naszych dawnych grzechów okaleczają nas i zatrzymujemy się z powodu 

starego okaleczenia; dlatego nie wystarczy zatamować jeden wyłom, podczas gdy zepsucie 

przedostaje się na zewnątrz przez wiele innych, ale musimy uczynić sprawą sumienia, by nie 

zaspokajać pożądliwości ciała żadnego rodzaju. Cóż, teraz pokazałem wam, drodzy czytelnicy, 

dwie zasady które znajdują się w chrześcijaninie, abyśmy mogli mieć poczucie naszej głupoty, i 

tego, że jesteśmy tylko częściowo odrodzeni.  
 ii. Udowodnię, że w chrześcijaninie istnieje wolność chodzenia zgodnie z każdą z tych 

zasad, albo z Duchem, albo z ciałem. 

 (1.) Że chrześcijanin ma wolność chodzić według Ducha, jest bezsprzeczne, bo „…..gdzie 

jest Duch Pana, tam i wolność”, (2 Kor 3:17 UBG). Z pewnością Duch Chrystusowy może nas 

uwolnić i uwalnia od niewoli zepsucia: (Rz 8:2 UBG), „Gdyż prawo Ducha życia, które jest w 

Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci”, inaczej nie byłoby rozróżnienia 

między naturą a łaską. Jeśli nadal bylibyśmy skuci kajdanami i spętani naszymi pożądliwościami i 

tak samo niezdolni do dążenia do naszego ostatecznego celu, jak byliśmy wcześniej, i jeśli nie było 

by w nas skłonności do Boga i rzeczy niebiańskich, to co zyskalibyśmy dzięki łasce? Dlatego, 

chociaż wciąż jesteśmy słabi, to jednak mamy dar Ducha, aby uwolnił nas od grzechu. Siła i 

skuteczność nowej natury objawia się w trzech rzeczach – poznaniu, chceniu i byciu w stanie; czyli 

w poznaniu naszego obowiązku, byciu chętnymi do jego wykonywania, i jego spełniania, 

odpowiednio dla tych trzech zdolności człowieka – zrozumienia, woli i siły życiowej. Tak więc 

duch otrzymany od Chrystusa, (2 Tm 1:7 UBG), jest duchem ,,mocy i miłości i zdrowego umysłu.' 

 (A.) Poznanie. Nowa natura częściowo składa się z wewnętrznego światła umysłu, dzięki 

któremu rozumiemy rzeczy Boże objawione w Piśmie, a dotyczące naszych obowiązków i 

przywilejów, dlatego jest napisane, że mamy  namaszczenie i wiemy wszystko, (1 J 2:20 UBG); to 

znaczy wiemy o wszystkich rzeczach, które należą do naszego niezbędnego obowiązku i szczęścia. 

Boże dzieci w koniecznych rzeczach mają dobre zrozumienie, lub, jak to jest powiedziane, (Iz 11:3 

KJV), mają szybkie zrozumienie w bojaźni Pańskiej. Przez to namaszczenie jesteśmy ostrzegani 

przed naszym niebezpieczeństwem, a także przypomina nam ono o naszych obowiązkach w każdej 

sytuacji.  

 (B.) Bycie chętnym czyli chcenie. Siła nowego stworzenia tkwi w miłości do Boga, bo 

nigdy nie jesteśmy nawróceni do Niego, dopóki On nie będzie miał naszych serc, dopóki nie 

będziemy kochać Go z całej naszej duszy, z całej naszej mocy i siły, i dopóki nie będziemy 

nienawidzić tego, co jest Jemu przeciwne, (Ps 97:10 UBG): „Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie 

w nienawiści zło”. Dlatego z pewnością ci, którzy kochają Boga i nienawidzą zła, mają większą 

swobodę niż inni, aby służyć  i zadowalać Boga i unikać grzechu. Gdy już raz znienawidzimy 

grzech, to będzie on miał niewielką moc nad nami.  

 (C.) Bycie zdolnym, czyli posiadanie mocy czynnej. Dziwem jest raczej, jak odrodzony 

człowiek może grzeszyć celowo i dobrowolnie, niż jak może nie grzeszyć, (1 J 3:9 UBG); a jeśli 

chodzi o czynienie dobra, to παντα ἱσχύω, (Flp 4:13 The Interlinear Bible): „Wszystko mogę 

zrobić”. Człowiek duchowy jest przygotowany ,,do każdego dobrego czynu” (2 Tm 2:21 UBG). 

 Wspomagająca moc, która towarzyszy nowemu stworzeniu we wszystkich jego działaniach 

z pewnością daje mu wielką korzyść wolności, aby znać, chcieć i czynić rzeczy podobające się 

Bogu. Jak Duch Święty najpierw nawraca nas do Boga, i ożywia, gdy jesteśmy martwi w 

występkach i grzechach, tak po nawróceniu, kiedy zasady nowego życia zostają wszczepione w nas, 

nadal pomaga nam: jak wszystkim stworzeniom polegać na Bogu w byciu zachowanym i działaniu, 

(Dz 17:28 UBG), tak więc nowe stworzenie polega na Duchu; który przewodzi i prowadzi 

wszystkie dzieci Boże do ich wiecznych posiadłości, (Rz 8:14 UBG). Wspomaga wolę i siłę 

życiową, (Flp 2: 13 UBG); w przeciwnym wypadku możemy narzekać jak apostoł Paweł, (Rz 7:18 

UBG): „….bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię”. Może istnieć wola 

lub skłonność, ale może nie być doprowadzona do skutku. Duch oczyszcza umysł, który w 



przeciwnym razie byłby zaślepiony pokusami, pobudza wolę, która w przeciwnym razie byłaby 

przytępiona sprzeciwami, a także pomaga życiowej sile, która w przeciwnym razie byłaby 

zablokowana i miałaby trudności w działaniu i wywoływaniu tego skutków.  

 (2.) Chrześcijanin ma wolność lub moc chodzenia zgodnie z ciałem. Przeciwna zasada, choć 

jest złamana do tego stopnia, że nie jest nawykowo dominująca, to jednak zbyt często przemaga 

nas; inaczej nie można by było zgrzeszyć lub być niesprawiedliwym, niemiłosiernym, 

niezważającym na Boga i niebiańskie rzeczy, nieczystym, nieumiarkowanym lub rozwiązłym w 

naszych czynach; a wszystkie napomnienia i nagany słowne, aby zachować odrodzonego duchowo 

człowieka od poddawania się pokusom ciała, byłyby próżne gdybyśmy nie mogli im się poddać. 

Dopiero w niebie nie ma potrzeby odradzania grzeszenia, ponieważ uwielbieni święci są poza 

wszelką możliwością grzeszenia; nie ma diabła, którego mógłby ich kusić, ani świata, który mógłby 

ich usidlić, ani ciała grzechu, które mogłoby nakłonić ich do zostania zwiedzionymi przez te 

pokusy, jednakże ziemia nie jest niebem. Tutaj umartwione pożądliwości mogą się obudzić i 

odzyskać siły przez pokusę. Ale wyraźniej pokazują to następujące argumenty: 

 (A.) Chociaż skłonność jest do Boga i nieba, co jest owocem zbawczej łaski, to jednak jej 

akty są dobrowolne. Łaska jest prawdziwą, aktywną i działającą rzeczą, ale z konieczności 

pozostaje z nami w interakcji, płonie jak ogień; musi być wzniecana i rozpalana, zarówno przez 

Ducha Bożego, który sprawia w nas i chęć, i wykonanie, (Flp 2:13 UBG), jak i przez nas samych. 

Musimy ἀναζωπυρεῖν, (2 Tm 1:6 The Interlinear Bible) – rozniecać ogień łaski. Musimy nadal 

rozpalać ten święty ogień, tak jak robił to kapłan z ogniem ołtarza, aby płonął; a poruszenia tego 

ognia łaski muszą być słuchane, pielęgnowane i należy się do nich zastosować, jeśli chcemy 

zachować cielesną naturę w ryzach i zapobiec jej uzewnętrznieniu się za pomocą haniebnych 

czynów. Ponieważ, gdy wzrastamy w niedbałość i beztroskę w naszych obowiązkach, to wtedy 

grzech rośnie w siłę i przemaga nas.  

 (B.) Ciało, które pozostaje w nas, jest natarczywe, abyśmy je zaspokajali, a choć nie jest 

przeważające w duszy, to jednak ma wiele siły, tak że stale potrzebujemy, aż do końca życia, 

czuwać i zmagać się z nim, i musimy postanowić, że będziemy głusi na jego błagania i napraszanie 

się: (1 P 1:14 UBG), „….nie ulegajcie pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie 

waszej nieświadomości”, albo inaczej nie dostosowujcie się do zaspokajania ciała; to znaczy nie 

wolno nam rzucać naszego postępowania w cielesną formę, ani pozwolić, aby nasz wybór i 

działania były kierowane i zarządzane przez wpływ ciała lub oddawać się zaspokajaniu naszych 

grzesznych pragnień. Krótko mówiąc, nasze uprzednie pożądliwości są tylko częściowo stłumione, 

tak że nasza stara miłość do nich może szybko zostać rozpalona, skłonność zepsucia znów nabrać 

siły; a bramy zmysłów są zawsze otwarte na wpuszczanie takich obiektów, które biorą stronę ciała i 

rozpalają je. Dlatego nie możemy sobie wyobrażać, że nie ma potrzeby bycia pilnym, albo 

zmagania się i czuwania. Święty Paweł widział potrzebę kiełznania swego ciała: ,,Lecz poskramiam 

swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony”, (1 

Kor 9:27 UBG). Po tylu latach służby w sprawie Chrystusa, ten wielki mistrz nie był bezpieczny 

przed przeciwnikiem, którego nosił w sobie. Do końca trzeba zachować ostrożność, aby nie 

powrócić do naszej starej niewoli. Przeciwna zasada w nas wciąż zachowuje trochę życia i wigoru, 

choć jest znacznie słabsza; nie ma takiej spół-naturalności i zgody między sercem a grzechem, jakie 

były wcześniej; ale grzech wciąż mieszka i działa w nas, i często jesteśmy przez niego pokonywani.  

 (3.) Ponieważ istnieje wolność, musimy uważać, aby żyć zgodnie z działaniem i wpływem 

lepszej zasady; bo ona spoczywa na nas jako nasz obowiązek, chociaż mamy moc z góry. Istnieje 

podwójny argument zawarty w tekście kazania: jeden mówi o korzyści a drugi o 

niebezpieczeństwie 

 (A.) Korzyść przypadająca nam: nie będziemy spełniać ,,pożądania ciała”. Jeśli poddajemy 

się poruszeniom i skłonnościom odrodzonej części, to nie możemy czynić zła, które część cielesna 

chciałaby, abyśmy robili; łaska, którą posiadamy, będzie trzymać nas jak uzda i odwróci nasze 

umysły na inną drogę. Z pewnością grzech nie jest tak piękną sprawą, żebyśmy mieli być zakochani 

w nim; gdyż naprawdę jest taką nienawistną rzeczą, że powinniśmy go unikać i stronić od niego 

wszelkimi możliwymi sposobami. Tak więc gdy mamy pod ręką pomoc, nie tylko blisko nas, ale i 



wewnątrz nas samych, jaką jest nowa natura, która podnosi się w ganieniu i okazywaniu niechęci 

grzechowi, to powinniśmy z tego skorzystać, w przeciwnym razie pozwalamy na zadawanie gwałtu 

nie tylko prawu Bożemu, ale i tej nowej naturze, którą Bóg w nas włożył. Istnieją trzy powody, 

które mogą być tutaj przedstawione:--  

 (a.) Im lepsza zasada, tym bardziej jest przestrzegana, a to z kolei sprawia, że tym bardziej 

jest wzmacniana; bo „Droga Pana jest mocą dla prawego”, (Prz 10:29 UBG). Nawyki łaski 

wzrastają przez ćwiczenie: a im bardziej pobożni i niebiańscy jesteśmy, tym bardziej takimi 

będziemy; tak że im bardziej nieprzerwanie działamy łaską, tym łatwiej i chętniej ją wykonujemy, z 

większą przyjemnością i rozkoszą. Jest to pewną zasadą, że Bóg wynagradza łaskę łaską: jeden 

obowiązek jest pomocą dla drugiego, a słodycz i przyjemność wzrasta w nas codziennie. To właśnie 

jak w pierwszym jarzmie byk jest najbardziej niesforny; tak początkujący są bardziej obciążeni 

trudem posłuszeństwa niż dorośli chrześcijanie. Jarzmo Chrystusa staje się z każdym dniem coraz 

łatwiejsze dzięki dźwiganiu; gdyż opór jest bardziej łamany, a doświadczenie słodyczy i dobroci tej 

drogi wzrasta, (Prz 4:18-19 UBG).  

 (b.) Moc wrodzonego zepsucia zostaje pokonana a pożądliwości ciała osłabione; gdyż wraz 

z rozwojem lepszej zasady, ta druga traci siłę. Umartwienie i ożywienie pomagają sobie nawzajem: 

im bardziej jesteśmy martwi dla grzechu, tym bardziej żyjemy dla sprawiedliwości; a z drugiej 

strony, im więcej żyjemy dla sprawiedliwości, tym bardziej jesteśmy martwi dla grzechu; gdyż 

życie cielesne jest pochłonięte przez duchowe. Dlatego pokusy dla dojrzałego chrześcijańskie albo 

nie robią na nim żadnego, albo nie wywierają  znaczącego wrażenia; gdyż tacy wierzący są żywi 

dla Boga, a zatem martwi dla ciała i dla świata. Nie można sobie wyobrazić, że ciało miałoby 

przemóc tam, gdzie istnieje silna przeciwna zasada, która je poskramia; a kiedy nie pozwalamy na 

to by ta lepsza zasada była bezczynna i bezowocna, to osiągnie ona swój cel. Grzech nie może być 

naszym zajęciem, nawykiem i rozkoszą. Nie; narzekamy na niego, że jest naszym największym 

brzemieniem, (Rz 7:24 UBG), przeciwstawiamy się mu jako największemu złu, gdyż jest 

najbardziej przeciwny, nie tylko naszemu obowiązkowi, ale i naszej naturze i istocie.  

 (c.) To chodzenie w Duchu jest dowodem naszego udziału w łasce usprawiedliwienia: (Gal 

5:18 UBG): „Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez Ducha, nie jesteście pod prawem”. Nie 

podleganie nauczaniu prawa jako reguły posłuszeństwa jest niemożliwe dla stworzenia. 

Zakwestionowanie takiego zwolnienia na punkcie słuszności, jest czynienie się bogiem. Natomiast 

uzurpowanie sobie tego zwolnienia w rzeczywistości jest robieniem z siebie diabła. Musi zatem to 

oznaczać albo drażniącą albo potępiająca moc prawa. Jeśli dotyczy to tego pierwszego, to prawo 

przez surowe wymaganie posłuszeństwa raczej powiększa grzech niż go ujarzmia, i sprawia, że 

zepsuta natura gardzi i buntuje się przeciwko niemu, i tak samo jest z motywami tego pierwszego; 

ale to jest bardziej ograniczony sens. „Nie jesteście pod prawem” można wyjaśnić także jako nie 

podleganie jego potępiającej mocy; i tak  bycie pod prawem jest przeciwstawione byciu pod łaską: 

(Rz 8:1 UBG), „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie”. 

Jest to wielki przywilej; ale jakie są kwalifikacje takich ludzi? „….którzy nie postępują według 

ciała, ale według Ducha”, to znaczy są posłuszni nowej naturze. 

 (B.) Niebezpieczeństwo bycia nieposłusznym nowej naturze, czyli nie chodzenia według 

Ducha.  

 (a.) W takim wypadku tracimy naszą korzyść i otrzymujemy jeden z darów Bożych na 

daremno. Otrzymanie obiektywnej łaski na próżno pogłębia naszą winę, (J 3:19 UBG); ale 

otrzymanie subiektywnej łaski na próżno bardziej prowokuje Boga. Obiektywna łaska jest tym, co 

znajduje się w ewangelii; natomiast subiektywna łaska jest tym, co znajduje się w sercu wierzącego, 

wewnętrzną łaską Ducha Świętego odnawiającą serce. Teraz, stracenie tej korzyści przez grzeszenie 

po tym jak zostaliśmy uczynieni jej uczestnikami zwiększa naszą winę; a zatem z pewnością „Jeśli 

żyjemy w Duchu, w Duchu też postępujmy”, (Gal 5:25 UBG). Powinniśmy rozwijać najlepsze dary 

Boże, w przeciwnym razie dzieło Jego Ducha będzie utracone. Bóg nic nie traci u innych, jak tylko 

zboże, wino i oliwę, którymi ich obdarzył, ale nas obdarzył uświęceniem Ducha; czy miałby stracić 

chwałę tego również?  

 (b.) Nowa natura staje się niezmiernie osłabiona i ponosi szkodę, jeśli nie jest pielęgnowana 



i jeśli nie jest się jej posłusznym. Kościół w Sardes był ostrzegany, aby zapobiegał umieraniu 

nawyków pełnych łaski. Dawid, z kolei, mówił tak, jakby dzieło stworzenia miało się rozpocząć na 

nowo, a jego przywrócenie do właściwego stanu było drugim nawróceniem: (Ps 51:10 UBG), 

„Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego”. Zasada łaski, jeśli się 

przy niej nie obstaje, traci dużo wigoru i mocy.  

 (c.) Gdy jest się nieposłusznym tym poruszeniom, i ta moc nie jest wykorzystywana w 

odpowiednim postępowaniu, Bóg jest prowokowany do wycofania ożywiającej łaski. Chociaż duch 

o którym tutaj mowa jest nową naturą, to jednak Duch Święty jest jego nadzorcą, tak że jest on 

poruszany, prowadzony, kierowany i ożywiany przez Niego. 

 Nowa natura skłania się do dobra, ale to Duch Święty daje siłę jej poruszeniom. Duch 

wycofuje się, gdy ta praca jest lekceważona, a my rozmyślnie brniemy w grzech: (Ps 51:11 UBG): 

„….nie odbieraj mi swego Ducha Świętego”. 

 (d.) Jest jeszcze jedna szkoda gdy się nie chodzi według Ducha; otóż wtedy nie tylko Jego 

uświęcająca praca jest blokowana, ale i jego dzieło poświadczania i pieczętowania zaciemniane, a 

przez to nasz dzień jest zamieniany w noc: (Ef. 4:30 UBG): „I nie zasmucajcie Bożego Ducha 

Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia”. 

 C.  Zastosowanie wszystkiego. 

 a. Zastosowanie 1. Powyższe pokazuje, jaka istnieje konieczność, żebyśmy dbali o 

nawrócenie do Boga, czyli o dzieło łaski dokonane w nas przez Ducha Świętego, gdyż apostoł 

zakłada że odbiorcy listu mieli Ducha. Nie ma chodzenia bez życia, bo inaczej nasze poruszanie się 

jest tylko poruszaniem się marionetek, które nie pochodzi z życia wewnętrznego, ale wykonywane 

jest pod wpływem działania naturalnych sprężyn i pobudek; nie ma ujarzmiania ciała bez 

ustanawiania przeciwnej zasady. Dlatego musimy oddać się Duchowi Świętemu, aby najpierw 

zostać uświęconymi, a potem rządzonymi przez Niego; musimy być najpierw odnowieni, potem 

prowadzeni, porządkowani i kierowani przez Niego we wszystkich naszych czynach, a wtedy ciało 

będzie obumierać bez czucia.  

 b. Będąc odnowionymi przez Ducha Świętego, czyli posiadając oświecony umysł a serca 

nakłonione, musimy być posłuszni temu nakłonieniu; bo życie nie jest nam dane abyśmy mogli je 

mieć, ale abyśmy mogli działać przez nie i robić rzeczy odpowiednie do niego. Łaska nie jest 

leniwą, bezczynną rzeczą, ale zawsze działa i walczy przeciwko przeciwnej zasadzie. 

 c. Chociaż na początku jesteśmy niepokojeni i spotykamy się z pożądliwościami ciała, które 

odciągają nas od Boga i rzeczy niebieskich, to jednak nie powinniśmy być zniechęceni każdą 

trudnością; bo trudności tylko rozpalają zdecydowanego ducha, jak rozniecanie powiększa ogień. A 

poza tym, choć nie do końca ujarzmiamy pożądliwości ciała, to jednak nie wykonujemy ich i nie 

żyjemy w poddaniu się im, ale stopniowo nabieramy mocy przeciwko nim. 

 d. Życie cielesne nie jest jednego rodzaju. Niektórzy pławią się w zmysłowych rozkoszach, 

inni mają głowę i serce całkowicie zajęte tym światem i rzeczami doczesnymi. Teraz, jeśli Bóg 

nałożył nową skłonność na naszą wolę i uczucia, to musimy ją okazać przez niebiańskie 

postępowanie; gdyż ci, którzy zważają na rzeczy ziemskie są cieleśni, podczas gdy wielka 

skłonność nowej natury ma zaprowadzić nas do Boga i rzeczy niewidzialnego świata, (2 Kor 5:5 

UBG). 

 e. Są bardzo winni ci, którzy narzekają na grzech a nie obierają kursu, aby się go pozbyć 

przez posłuszeństwo instynktom Ducha Świętego, czyli poruszeniom nowej natury. Duch Pański 

jest „wolnym duchem”, (Ps 51:12 KJV) i jego prawda czyni nas wolnymi, (J 8:32 UBG). A my  

stajemy się zainteresowani tą wolnością, gdy zostajemy narodzeni z Ducha. Bądźmy wierni naszym 

obowiązkom, a będziemy błogosławić Boga za naszą wolność, zamiast narzekać na naszą niewolę. 

To jest lenistwo i tchórzostwo, aby nie rozwijać łaski, która została nam dana do takiego 

posługiwania się nią.  

 f. Jak bardzo troszczymy się we wszystkich konfliktach, zwłaszcza w tych, które pozwalają 

na zastanowienie, aby stanąć po stronie Ducha i być posłusznymi Jego poruszeniom zamiast 

spełniać pożądliwości ciała: w przeciwnym razie za zgodą i po zastanowieniu, stajemy się niewierni 

Chrystusowi i naszym własnym duszom. Nasze zajęcie nie polega na zaspokajaniu ciała, ale na 



krzyżowaniu go, okiełznaniu zmysłów i ich apetytów oraz na pielęgnowaniu życia łaski, (Gal 5:24 

UBG). A z pewnością kiedy sumienie ma pomoc by zastanowić się, to większym złem jest 

przeciwstawianie się temu, niż gdy poddajemy się ponaglaniu naszych namiętności.  

 g. Bardzo pożyteczne i korzystne jest dla nas obserwowanie, która zasada podupada, ciała 

czy Ducha; bo w ten sposób osądzamy nasz stan, zarówno w celu umartwienia jak i pocieszenia.  

 i. Wzrastanie w siłę przez ciało można poznać po:- 

 (1.) Przez oddalanie się od Boga. Łaska jest zatkana, kiedy nie możemy służyć Bogu ze 

słodyczą i rozkoszą, (Rz 7:18 UBG). 

 (2.) Kiedy serce staje się niedbale względem nieba, a nasze życie i miłość są bardziej zajęte 

sprawami doczesnymi niż przyszłymi, (Flp 3:18-19 UBG). Przeciwieństwo ujawnia się, gdy łaska 

jest w mocy, (2 Kor 4:18; Kol 3:1-2 UBG). 

 ii. Przewaga i wzrost siły Ducha można rozpoznać po: 

 (1.) Pokornym zadowoleniu z i obojętności na obfitość, rozkosze i zaszczyty: (Flp 4:12 

UBG), „Umiem uniżać się, umiem też obfitować. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: 

umiem być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić niedostatek”. „Wasze postępowanie niech będzie 

wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym co macie. Sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię 

ani nie opuszczę” (Hbr 13:5 UBG). 

 (2.) Gdy nasza radość z Boga, nieba i świętości jest w dalszym ciągu obecna w nas: (Rz 8:5 

UBG): „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według 

Ducha, myślą o tym, co duchowe”. 

 (3.) Kiedy serce jest utrzymywane w gotowości do wykonywania  obowiązków naszego 

niebiańskiego powołania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 12. KAZANIE XII. - Hi 19:25. 

 

  

 ,,Gdyż wiem, że mój Odkupiciel żyje”, (Hi 19:25 KJV).  
 

 

 Słowa te zostały wypowiedziane przez Hioba, człowieka, który w czasie ich wypowiadania 

znajdował się w nieszczęsnym stanie i był podejrzewany przez przyjaciół za człowieka, który, ani 

nie bał się Boga, ani Mu nie ufał. Dlatego, aby pocieszyć się w swojej nędzy i usprawiedliwić swoją 

niewinność, Hiob przedstawił wyznanie swojej wiary.  

 W tym wyznaniu mamy wymienione wielkie i najważniejsze artykuły.   

A. Hiob uroczyście ogłasza i wierzy, że obiecany Mesjasz jest jego Zbawicielem: ,,Gdyż wiem, że 

mój Odkupiciel żyje”. 

B. Że Mesjasz przyjdzie na sąd: i że stanie w ostateczny dzień na ziemi. 



C. Że będzie zmartwychwstanie umarłych, z zastosowaniem tego do siebie, bo mówi: ,,A choć moja 

skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga. 

D. I wreszcie ostatni jako wizja uszczęśliwiająca: ,,Ujrzę go ja sam, ujrzą go moje oczy, a nie kto 

inny, choć moje nerki zniszczały w moim wnętrzu” (Hi 19:27 UBG). 

 Będę zajmował się pierwszym artykułem jego wiary, czyli jego wiarą w zbawienie przez 

obiecanego Mesjasza: ,,Gdyż wiem, że mój Odkupiciel żyje”. 

 Nie jestem nieświadomy, że cały ten kontekst jest sprowadzany do innego sensu, nie tylko 

przez żydowskich doktorów, ale i przez niektórych chrześcijańskich interpretatorów o dobrej 

reputacji, których argumentów składających się w całości z zasad gramatycznych, nie chcę teraz 

badać Powszechnie znany i przyjęty tego sens wydaje się lepszy.  

 A. Powyższe słowa są wypowiadane z uroczystą przedmową, zawierającą: w niej jakaś 

godną uwagi prawdę: ,,Oby teraz zostały zapisane moje słowa! Oby je w księdze utrwalono! Oby 

rylcem z żelaza i ołowiem zostały na wieczną pamiątkę wyryte na skale!” itd., (Hi 19:23-24 UBG). 

Z pewnością taka namiętna przedmowa nie przystoi żadnej innej sprawie tak bardzo, jak wielkim 

mistycznym prawdom wiary chrześcijańskiej.  

 a. Słowo (Goel lub krewny) Odkupiciel nie pasuje do nikogo tak dobrze jak do Chrystusa.  

 b. Pozostałe fragmenty nie poruszają tematu płynnie, dopóki nie zostaną podciągnięte pod 

ten sens, który uważam za najbardziej oczywisty jaki słowa powyższe najlepiej wyrażają.  

 c. Hiob, jak jest to jasne z wielu fragmentów tej księgi, często gardził wszelkimi nadziejami 

na przywrócenie mu doczesnego szczęścia w tym życiu, stwierdzając, że cała jego nadzieja prysła, i 

że stan jego był gorszy niż ściętego drzewa. Jest to dryf i kierunek wszystkich jego poprzednich 

mów. 

 d. Gdy Hiob mówi, że ujrzy Boga w swoim ciele i tymi samymi oczyma, które miał teraz, to 

nie wyobrażam sobie, dlaczego te fragmenty miałyby być wypowiedziane z takim naciskiem, gdyby 

w tym akapicie miał tylko nadzieję na bycie przywróconym do swego doczesnego szczęścia. 

 Przedstawiwszy powyższe przesłanki, zwrócę uwagę w tekście kazania na następujące 

rzeczy:- 

 ę. Partykułę przyczynową, gdyż, Hiob podaje w ten sposób powód, dla którego chciałby, 

aby zwrócono na jego słowa uwagę, ze względu na wspaniałość sprawy.  

 f.. Artykuł wiary: ,,mój Odkupiciel żyje”.  

 g. Sposób, w jaki Hiob potwierdza i wyznaje ten artykuł. 

 i. Z pewnością przekonania: ,,wiem”. 

 ii. Z zastosowaniem i odniesieniem: ,,mój Odkupiciel”; ,,Gdyż wiem, że mój Odkupiciel 

żyje”. Wszystko to złożone razem daje następującą prawdę:-- 

 Doktryna: Że wielką pociechą dla świętych we wszystkich ich utrapieniach jest wiedzieć, 

że mają Odkupiciela żyjącego w niebie.  

 To jest pierwsza rzecz, przez którą Hiob się pociesza.  

(1.) Tutaj rozważę sprawę pocieszenia 

(2.) Pokażę, jak odnosi się to do wszystkich utrapień.  

(3.) Zastosuję całość do napomnienia 

 (1.) Sprawa pocieszenia opiera się na czterech rzeczach:-- 

(A.) Że istnieje Odkupiciel. 

(B.) Że jest ich Odkupicielem. 

(C.) Że żyje. 

(D.) Że wiedzą o tym na pewnych i nieomylnych podstawach. 

 (A.) Że istnieje Odkupiciel; bo Hiob nie mówi: ,,wiem, że mój Stwórca żyje”, ale ,,mój 

Odkupiciel”. Słowo tu użyte to Goel. Septuaginta oddaje to ὁ ἐκλύειν μὲ μέλλων, ten co wybawi 

mnie. Teodocjon tłumacząc Biblię także na język grecki, oddał to lepiej, ὃτι ὁ ἄγχιστος μοῦ ζῆ, 

,,mój bliski krewny żyje”. Słowo to właściwie oznacza tego, który w odniesieniu do bliskości 

powinowactwa lub pokrewieństwa, miał prawo do wykupu zastawu, lub podobnego oddania ziemi 

lub środków do życia: (Kpł 25:25-26 UBG): „Jeśli twój brat zubożeje a sprzeda coś ze swojej 

własności i przyjdzie najbliższy krewny, mający prawo wykupu, to niech wykupi, co jego brat 



sprzedał”. Lub też oznaczało  tego, kto zgodnie z prawem ścigał mordercę swojego krewnego lub 

przyjaciela, (Li 35:19,24 UBG). Czasem słowo to oznaczało bardziej ogólnie każdego 

uwalniającego z niewoli, lub mściciela krzywdy w ogóle. I tak jest ono stosowane w Starym 

Testamencie w odniesieniu do Boga lub Chrystusa, do którego to określenie należy przede 

wszystkim. Do Boga, z powodu Jego potężnej opatrzności i wybawiania swego ludu z jego 

nieszczęść, (Ps 25:22 UBG): ,,Boże, wybaw Izraela ze wszystkich jego udręczeń”. I do Chrystusa, 

do którego jest najbardziej właściwe: (Iz 59:20 UBG), „Przyjdzie bowiem Odkupiciel do Syjonu i 

do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków”, co apostoł Paweł odnosi do 

Chrystusa, (Rz 11:26 UBG). A zatem Chrystus jest właściwie Odkupicielem, a to oznacza: (a.) Że 

jest naszym krewnym według ciała lub przez wcielenie; (b.) Że zapłacił cenę Bogu za nas swoją 

męką; (c.) Że ściga prawnie szatana, i wybawia nas swoją mocą; co wszystko jest godnymi uwagi 

podstawami pociechy. Bo zgodnie z prawem odkupienie dziedzictwa lub osoby sprzedanego 

biednego brata, miał być dokonane przez najbliższego krewnego, i to z męskiej linii, nie z linii 

matki, ale z linii ojca, i taka osoba miała też być mścicielem krwi.  

 (i.) Jest wiele pociechy w tym, że Chrystus jest naszym krewnym, kością z naszej kości i 

ciałem z naszego ciała, bo z pewnością nie będzie obcy swemu własnemu ciału. Odkupił nas, nie 

tylko na mocy Jego zainteresowania nami jako nasz Stwórca, ale i na mocy jego pokrewieństwa, 

jako jeden z nas, z naszego rodu i z naszej linii powinowactwa; Syn Adama, a także Syn Boży. 

Apostoł mówi nam w Hbr 2:11 (UBG): „Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z 

jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi”. Jak pierwociny 

ofiarowane Bogu były brane z tego samego plonu, tak Chrystus był z tego samego ciała co my.  

Chrystus jest nie tylko człowiekiem, ale i „Synem Człowieczym”. Mógłby być samym 

człowiekiem, gdyby Bóg stworzył Go z niczego lub przyniósł Jego ciało z nieba. Jednakże Chrystus 

jest Synem Człowieczym, potomkiem z lędźwi Adama, tak jak my; gdyż napisano „„Zarówno 

bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, z jednego są wszyscy.” Jest On z tego samego rodu co 

cała ludzkość, ale pokrewieństwo jest uznawane z uświęconymi, ponieważ w nich znajduje się z 

obu stron. Chrystus narodził się z kobiety, a my wierzący zrodziliśmy się z Boga, dlatego jest On 

krewnym podwójnie — ze względu na jego własne wcielenie i nasze odrodzenie. On uczestniczy w 

ludzkiej naturze a my w Boskiej. Dlatego ,,Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi”. 

Mówi się, że wstydzimy się, kiedy robimy cokolwiek, co jest sprośne, nieuczciwe, nikczemne lub 

nie przystoi naszej godności i stanowisku, które zajmujemy na świecie. Wcześniejsze rozważanie 

nie ma tutaj zastosowania. Natomiast te ostatnie tak, ci którzy posiadają jakiekolwiek wysokie 

stanowisko i zajmują wysoką pozycję na świecie wstydzą się okazywać zbyt dużą poufałość swoim 

podwładnym; ale taka jest miłość Pana Jezusa Chrystusa do swego ludu, że choć jest On 

nieskończenie większy i godniejszy niż my odrodzeni, to jednak nie wstydzi się nazywać nas 

braćmi. Zatem, jest to pierwszy krok naszej pociechy i nadziei, że widzimy Boga w naszej naturze. 

Odwieczny Syn Boży stał się naszym krewnym, aby mógł mieć prawo do odkupienia i odzyskania 

dziedzictwa, które utraciliśmy. Nie moglibyśmy mieć tak zażyłego i ufnego prawa regresu do 

anioła, który jest innego pochodzenia i innej natury niż nasza, ani nie moglibyśmy się oddać w jego 

ręce z taką ufnością i pewnością. Jednakże, ponieważ Chrystus i my mamy tę samą naturę, to 

możemy być bardziej Jego pewni. Jest to motyw dla człowieka: (Iz. 48:7 UBG), „….nie ukrywać 

się przed nikim, kto jest twoim ciałem”. Wszystkie doskonałości człowieka znajdowały się w 

Chrystusie w najwyższym stopniu. To pokrewieństwo sprawiło, że Laban, choć skądinąd gburowaty 

człowiek, był życzliwy dla Jakuba: (Rdz 29:14 UBG), „Ty naprawdę jesteś z moich kości i z 

mojego ciała”. Ktoś, kto jest z naszego rodu i linii powinowactwa będzie współczuł nam bardziej 

niż obcy. 

 (ii.) Ten krewny miał zapłacić cenę i okup za brata zaprzedanego w niewolę; to również jest 

zawarte w pojęciu Odkupiciela: (Kpł 25:48-49 UBG), „To po sprzedaniu może zostać wykupiony; 

ktokolwiek z jego braci może go wykupić; Albo jego stryj, albo syn jego stryja może go wykupić, 

albo ktokolwiek z jego bliskich krewnych z jego rodziny może go wykupić’”. Tak więc, kiedy   

sprzedaliśmy się w niewolę, to Pan Jezus Chrystus, który jako jedyny z krewnych był wolny i mógł 

to zrobić, zapłacił za nas cenę: (1 Kor 6:20 UBG), „Drogo bowiem zostaliście kupieni”. Ceną tą 



była ni mniej ni więcej jak tylko  jego własna drogocenna krew, (1 P 1:18-19 UBG). Ta cena była 

konieczna; bo Bóg nie był wrogiem, którego można by było zwyciężyć, ale musiał być zaspokojony 

i zadośćuczynienie musiało być dane za krzywdę wyrządzoną Jego Majestatowi, tak aby pojęcia, 

które są wszczepione w serce człowieka, dotyczące Boga mogły pozostać nienaruszone. Pan wie, 

jak skłonni jesteśmy, aby dogadzać sobie myślami o bezkarności, jak gdyby grzeszenie przeciwko 

Bogu nie było niczym wielkim, a złamanie Jego prawa było drobną sprawą. Teraz, aby zapobiec 

powstawaniu takich myśli w nas, zanim Jego sprawiedliwość miałaby pozwolić odejść 

grzesznikowi, zażądał zadośćuczynienia i to równoważnego zadośćuczynienia za wyrządzone zło, 

aby odpokutować za obrazę popełnioną wobec nieskończonego Majestatu. Dlatego nic poniżej krwi 

Chrystusa nie mogło być wystarczającym okupem za zgubionych grzeszników. To jest cena, która 

nasz krewny zapłacił za nas. Krótko mówiąc nieskończonemu Majestatowi  wyrządzono zło, łaską, 

która miała zostać nabyta było wieczne cieszenie się zawsze błogosławionym życiem, a wyrokiem, 

który miał być cofnięty była wieczna śmierć; i dlatego jedynie sam Chrystus mógł podjąć się tego. 

Tutaj jest kolejna podstawa pocieszenia. Cyryl nazywa ją, καύχημα τὴς καθολικῆς ἐκκλησίας - 

chwaleniem się powszechnego Kościoła 

 (iii.) Ten krewny miał pomścić swego zabitego krewnego na mordercy. Tak więc Chrystus 

jest Odkupicielem nie tylko przez zasługi, ale i przez moc; nie tylko jako baranek, ale i jako lew. 

Nie trzeba było płacić żadnej ceny szatanowi: jesteśmy wykupieni od niego nie przez 

zadośćuczynienie, ale przez ratunek. Apostoł Paweł mówi nam, (Kol 2:15 UBG): „I rozbroiwszy 

zwierzchności i władze, jawnie wystawił je na pokaz”. Łukasz, z kolei pisał (Łk 11:21 UBG): , że 

Chrystus zwycięża mocarza i rozdaje jego łupy. Natomiast w Hbr 2:14-15 (UBG) jest napisane o 

Chrystusie: „Aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; I aby 

wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli”. Diabeł 

częściowo uzurpował sobie władzę nad człowiekiem, jako bóg tego świata, a przynajmniej jako 

wróg ludzkości; dlatego Chrystus ratuje nas siłą; częściowo służebną i dozwoloną mocą jako 

wykonawca przekleństwa i pomsty Boga; wyjmując spod prawa szatana i usuwając go z urzędu 

przez zasługi swojej męki. Szatan nie miał władzy nad śmiercią jako najwyższy pan śmierci, który 

ma moc ratowania i gubienia; ale jako kat i oprawca, który ma moc z mocy prawa uśmiercać 

złoczyńców. Chrystus zniszczył go nie w odniesieniu do jego istoty, jak gdyby nie było więcej 

diabła który by kusił nas i popędzał ku zagładzie; ani w odniesieniu do złośliwości, jak gdyby 

diabeł nie mógł już próbować pożerać; ale w odniesieniu do urzędu i służby; jest on usunięty z 

urzędu i nie ma już prawa niszczyć tych, którzy uciekli do Chrystusa po schronienie; i w ten sposób 

Chrystus uwolnił nas od wszystkich lęków przed śmiercią i piekłem, którym poddała nas nasza 

wina i pokusy szatana. 

 (B.) Że jest ich Odkupicielem, jest następną podstawą pocieszenia. Hiob  nie wyznaje wiary 

tylko w Odkupiciela, ale w jego Odkupiciela: „wiem, że mój Odkupiciel żyje”, odnosząc Go do 

siebie, ale  

 (a.) Przez powiernicze zastosowanie sporządzając własny tytuł prawny i zainteresowania. 

Niektóre rzeczy z natury są powszechnymi korzyściami, nie umniejszanymi dla nikogo z tego 

powodu, że także inni cieszą się nimi, jak słyszenie mowy, czy świecenie słońca itp. Święci nie 

wykluczają innych: (1 J 2:2 UBG), „I On jest przebłaganiem za nasze grzechy; a nie tylko za nasze, 

lecz także za grzechy całego świata”. 2 Tm 4:8 (UBG), „Odtąd odłożona jest dla mnie korona 

sprawiedliwości….a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali jego przyjście”. To nie 

umniejsza tej korzyści dla nas i naszego zobowiązania wobec Niego. Platon uważał sam siebie za 

zobowiązanego w życzliwości temu, który zapłacił jego opłatę za przeprawę przez rzekę, i uznał to 

za uprzejmość, która zobowiązuje jego, Platona; ale kiedy zobaczył innych uczestników tej samej 

korzyści, co on, zrzekł się długu i wziął na siebie tylko jego część. Na czym Seneka oparł ten 

aforyzm, że nie wystarczy temu kto zobowiąże go wobec siebie, to że ten ktoś wyświadczy mu 

przysługę, chyba że zrobi to mu bezpośrednio. Czyli, że zapłaci tylko swoją część i dział w 

podziękowaniach i poszanowaniu. Ale nie można tego odnieść do tej niezwykłej dobroci Chrystusa, 

bo każdy człowiek jest dłużnikiem całości, a nie każdy po części odkupienia. Miłość Boga do 

każdego jest nieskończona i Chrystus zapłacił nieskończoną cenę za ciebie, drogi wierzący 



czytelniku, nabył dla ciebie nieskończone szczęście. Jego miłość do ciebie była bez miary i granic, 

więc twoja wdzięczność jemu musi być okazywana bez ograniczeń i nie można Mu jej skąpić. Choć 

umarł za innych tak samo jak za ciebie, to jednak jesteś zobowiązany Go kochać nie mniej, niż 

gdyby umarł tylko dla ciebie; Chrystus przelał za ciebie całą swoją krew, i każda kropla została 

wylana przez wzgląd na ciebie.  

 (b.) Przez powiernicze posiadanie i przywłaszczenie, aby zdobyć prawo do Niego. Podobnie 

powiedział apostoł Tomasz: (J 20:28 UBG), „Mój Pan i mój Bóg!”. Wiara przywłaszcza sobie Boga 

do naszego własnego użytku i pociechy. Demony wiedzą, że istnieje Bóg i Chrystus, bo jeden z 

nich wyznał: „Wiem, kim jesteś: Świętym Boga” (Łk4:34 UBG); ale nigdy nie mogą powiedzieć z 

komfortem, „Mój Bóg i mój Chrystus”. Te zastosowanie jest podstawą naszej miłości do Chrystusa 

i naszego pocieszenie w Nim.   

 (i.) Nasza miłość do Chrystusa. Rzeczy, które nas dotyczą, wpływają na nas. To jest 

ożywiający motyw dla życia duchowego, jak napisano: „który mnie umiłował i wydał za mnie 

samego siebie”, (Gal 2:20 UBG); i  „My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował”, (1 J 

4:19 UBG). Indywidualne poczucie i doświadczenie Bożej miłości do naszych własnych dusz 

najbardziej ożywia i budzi naszą miłość do Niego, szczególnie, gdy widzimy, że pomyślał o nas i 

zadbał o nasze zbawienie, i że nasze imiona są zapisane w księdze żywota Baranka.  

 (ii) Podobnie jest z naszą pociechą w Chrystusie, jest to stosowność, którą człowiek ma w 

odniesieniu do każdej dobrej rzeczy, która zwiększa jej komfort. Jest nieszczęściem dla człowieka, 

gdy widzi, jak inni korzystają z dobrodziejstwa, którego on sam tak bardzo potrzebuje jak inni i nie 

może się nim cieszyć. W tym miejscu mogę zrobić aluzję do Prz 5:15 (UBG): „Pij wodę z własnego 

zdroju i wody płynące z twojego źródła”. Im większe jest dobrodziejstwo o którym wiemy, tym 

większe będzie nasze zmartwienie, że go nie mamy. Biedny człowiek, który widzi duży datek dany 

ludziom, (który przyniósł ulgę w biedzie wielu), sam będąc wykluczony z niego tak, że nie może 

nic dostać, jest tym bardziej zmartwiony. Podobnie jest z nami, posiadanie wiedzy, że Chrystus jest 

gotowy by zbawiać grzeszników, i że my nie mamy żadnej pociechy z Niego, jest bardzo 

przygnębiające: (Ef 1:13 UBG), „….kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego 

zbawienia”. Nie wystarczy wiedzieć, że ewangelia jest doktryną zbawienia dla innych, ale każdy 

powinien starać się przez należyte zastosowanie obietnic do własnego serca, przekonać się, że jest 

to doktryna zbawienia dla niego osobiście w szczególności. Widzenie mięsa, choćby nie wiem jak 

świeżego i odżywczego, nie posila, dopóki go się nie zje. Oglądanie Chrystusa objawionego w 

słowie jako Zbawiciela w ogóle nie wystarczy, aby dać pełną pociechę, bez uczynienia Go moim 

własnym Chrystusem, moim Zbawicielem, i moim Odkupicielem. Musimy zadbać o nasz udział w 

tym powszechnym dobru. Czytamy o przelaniu krwi, pokropieniu krwią, dokonanym przebłaganiu i 

przebłaganiu otrzymanym, ale nikt nie ma zadowalającego pocieszenia przez krew Chrystusa, 

dopóki jego własne serce nie zostanie nią pokropione i to zastosowane do niego przez Ducha 

Bożego i w ten sposób nie zostanie upewniony, że została przelana za niego. 

 (C.) Następną podstawą pociechy, jest to, że nasz Odkupiciel żyje. Jest to prawdą o 

Chrystusie, niezależnie od tego, czy rozważamy Go jako Boga, czy jako człowieka. 1. Jako Bóg jest 

współwieczny z Ojcem, „pierwszy i ostatni”, początkiem wszystkich rzeczy i ich końcem. Dlatego 

Hiob nie mówi, że Odkupiciel żył, lub że będzie żył, ale że żyje. Hiob mówi o życiu Odkupiciela 

bez rozróżnienia czasu -- przeszłego, teraźniejszego lub przyszłego; co wskazuje na to, że Chrystus 

jest całkowicie wraz z Ojcem i Duchem od wieczności do wieczności, jednym żywym Bogiem. 2. 

Jako człowiek po swoim zmartwychwstaniu: (Obj 1:18 UBG), „Ja jestem pierwszy i ostatni; I 

żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci”, żyje na zawsze. 

Teraz w tym sensie biorę to za jego życie w niebie po jego zmartwychwstaniu z umarłych; i w tym 

sensie jest to wielkie pocieszenie dla nas; albowiem apostoł Paweł mówi nam: ,,Jeśli bowiem, 

będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc 

pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie”. Tak więc wielka pociecha wynika z tego, że 

Odkupiciel żyje. 

 (a.) Jest to widzialna demonstracja prawdy ewangelii ogólnie, a w szczególności artykułu 

życia wiecznego. Jeśli chodzi o prawdę ewangelii w ogóle to jest napisane w Dz 17:31 (UBG) że 



Bóg Ojciec: ,,….dał zapewnienie wszystkim ludziom”, to znaczy, wystarczający dowód, aby 

wzbudzić wiarę w ewangelię, „w tym, że wskrzesił go [Chrystusa] z martwych”. Chrystus przyszedł 

z nieba jako wierny świadek, aby zrodzić wiarę, a także, aby dać nam wiedzę, pieczętując swoje 

świadectwo niepodważalnymi dowodami, aby było  pewniejsze i wiarygodniejsze dla nas, gdyż 

potwierdził to życiem cudów, i głównie przez powstanie z martwych i wstąpienie w sposób 

widoczny do nieba. Jego zmartwychwstanie jest wystarczającym dowodem, aby uzasadnić Jego 

doktrynę i udowodnić pewność jego świadectwa; gdyż Bóg przez swoją Boską moc nie uznałby 

zwodziciela i nie wskrzesiłby go z martwych, ani nie przyjąłby Go do chwały u siebie. W 

szczególności dowodzi to stanu niewidzialnej chwały; życie i nieśmiertelność są bardziej w pełni 

ujawnione w ewangelii niż przez jakikolwiek inny sposób, (2 Tm 1:10 UBG). Przez 

zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa istnieje nie tylko jasne objawienie tego, ale i pełne 

potwierdzenie, ponieważ Chrystus wszedł do chwały, o której mówił i którą obiecał swoim 

uczniom. Odszedł przed nami do innego świata, aby mógł nas przyjąć do siebie, i żebyśmy mogli, z 

bardziej stałym zaufaniem, czekać na to w pośród lęków i niepewności doczesnego życia.  

 (b.) Jego życie po śmierci. To było uroczystym uniewinnieniem naszego Poręczyciela od 

przypisanych mu grzechów i znakiem akceptacji Jego nabycia nas; gdy Chrystus powstał z 

martwych, gdyż wtedy nasz Poręczyciel został wypuszczony z więzienia, (Iz 53:8 UBG). I jest dla 

nas podstawą zaufania, bo gdy dłużnik zobaczy, że poręczyciel chodzi na wolności, to może być 

pewien, że dług został spłacony. Dlatego jest napisane w Rz 4:25 (UBG): ,,Który został wydany za 

nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia”. Pismo czasem powiada, że 

Chrystus powstał z martwych, a czasami, że został wskrzeszony z martwych. Jego wzięcie życia 

ponownie dowodziło Jego Boskiej mocy; ale jako człowiek, został wskrzeszony. Dlatego jest 

napisane, (Hbr 13:20 UBG): ,,A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził 

spośród  umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa”. Bóg Ojciec wyprowadził Go z 

powrotem spośród umarłych, na dowód pełnego zadośćuczynienia. Nasz Poręczyciel nie uciekł z 

więzienia, ale został uroczyście wyprowadzony z niego. Podobnie jak zażądali tego Apostoł Paweł i 

jego współpracownicy, (Dz 16:37-39), „Niech sami przyjdą i wyprowadzą nas”. Aby pokazać, że 

Chrystus miał uroczyste zwolnienie i uwolnienie, Anioł został zesłany z nieba, aby odwalić kamień 

z jego grobu. 

 (c.) Jego życie wskazuje na Jego zdolność do wstawiania się za nami i ulżenia nam we 

wszystkich naszych potrzebach: (Hbr 7:24-25 UBG), „Ten zaś, ponieważ trwa na wieki, ma 

kapłaństwo nieprzemijające. Dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego 

przychodzą do Boga, bo zawsze żyje, aby  wstawiać się za nimi”. Chrystus jest tu porównany z 

kapłaństwem Lewickim. Było wielu Arcykapłanów, którzy następowali jeden po drugim, ale z 

powodu podlegania śmierci, nigdy nie mogli doprowadzić swojej pracy do doskonałości; natomiast 

Chrystus - Arcykapłan zawsze żyje, by bronić sprawy Kościoła przed Bogiem, przedstawiając 

swoją ludzką naturę przed Jego oczami i pojawiając się stale przed tronem Ojca, a to za wszystkich, 

którzy przychodzą do Boga przez Niego. Są oni jego klientami, a On jest ich Adwokatem. Jest 

przeciwko zasadom tego sądu, aby wstawiać się za innymi, którzy trwają w swojej niewierze i 

niepokutowaniu. Po tym, jak zwierzę ofiarne zostało zabite poza obozem, Arcykapłan Lewicki 

wchodził do miejsca najświętszego z krwią; podobnie Chrystus po złożeniu z siebie ofiary, wszedł 

do niebiańskiej świątyni z imionami  dwunastu plemion wszystkich świętych na swojej piersi i 

ramionach, aby tam stawić się przed Bogiem dla nas, (Hbr 9:14 UBG). Żyje zawsze po to, aby 

zbierać owoce swego nabycia dla tych, którzy są pojednani z Bogiem przez Niego jako 

Arcykapłana, aby odpowiadać na oskarżenia szatana jako nasz  Orędownik i adwokat, i aby 

powstrzymywać wybuch gniewu Bożego. Jak Jonatan na dworze Saula łagodził gniew ojca na 

Dawida, tak Chrystus interweniuje dzień i noc, aby zapobiec naruszeniom pokoju i zachować 

wzajemną zgodę między Bogiem a nami, jako nasz przedstawiciel rezydent; aby ubiegać się o 

odpowiednią łaskę do przezwyciężenia naszych konfliktów, trudności i pokus, jako nasz przyjaciel 

w sądzie; i aby zapewnić akceptację naszych modlitw, jako nasz Pośrednik i Wstawiennik, (Hbr 8:2 

UBG). 

 (d.) Jego życie jest korzeniem i powodem naszego życia, ponieważ On nabywszy życie 



wieczne nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich członków swojego ciała, zawsze żyje, aby im je 

przekazywać i zachowywać w nich, (J 14:19 UBG): „Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć”; (J 

6:57 UBG):  ,,Jak….ja żyję przez Ojca, tak, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie”. Z powodu 

mistycznego zjednoczenia, które istnieje między Chrystusem a wierzącymi, mogą spocząć na tym, 

że dopóki głowa ma życie, to członki nie będą całkowicie bez życia, bo Chrystus jest rękojmią i 

wzorem tej mocy, która będzie działać w nas w celu utrzymania życia duchowego i wiecznego.  

 (D.) Następną podstawą pocieszenia jest pewność przekonania: ,,Gdyż wiem, że mój 

Odkupiciel żyje”. Hiob jakby powiedział, ,,Nie wątpię o tym, ani nie podejrzewam inaczej w 

najmniejszym stopniu. ,,Gdyż wiem”, wskazuje na:- 

 (a.) Jasne zrozumienie tej tajemnicy. Im pełniej rozumiemy podstawy wiary, tym większą 

okazują one skuteczność wzbudzania w nas zaufania i radości wiary. Lęki, które nas prześladują są 

owocami ciemności i ignorancji, którym towarzyszy poczucie winy; ale wraz ze wzrostem wiedzy o 

ewangelii znikają jak mgła przed słońcem: (Ps 9:10 UBG): ,,I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje 

imię”;  gdyby Bóg był lepiej znany, to więcej by Mu ufano.  

 (b.) Pewność przekonania. To jest albo pewność wiary albo duchowego odczucia.  

 (i.) Po pierwsze, wiary, która zależy od pewności Bożego objawienia. Mogła nią być ogólna 

obietnica dana w raju: (Rdz 3:15 UBG), gdzie Bóg powiedział, że nasienie niewiasty zrani głowę 

węża. Teraz na podstawie tej obietnicy Hiob był tak pewny Odkupiciela, jak gdyby widział Go 

swymi cielesnymi oczami. Z kolei o Abrahamie napisane jest, że widział dzień Chrystusa: (J 8:56 

UBG). A w Hbr 11:13 (UBG) napisane jest: ,,Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy 

spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je”. Albo też wiara Hioba została 

zbudowana na pewnym szczególnym objawieniu: (Hbr 1:1 UBG) „Bóg, który wielokrotnie i na 

różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków”. Mieli oni wystarczającą wiedzą o 

Odkupicielu, aby była podstawą ich wiary. I pewnym jest, że oczy wierzących były wtedy 

skierowane na Niego. Pismo mówi, że Chrystus był  barankiem zabitym od założenia świata, (Obj 

13:8 UBG). Jest On przedstawiony w proroctwach i typach. Wiara jest dowodem rzeczy 

niewidzianych, czyli nie widzianych przez zmysły, ale wyraźnie widocznych w obietnicy. 

Odkupiciel był radością wszystkich wieków, nawet tych wierzących, którzy żyli zanim przyszedł w 

ciele. I tak jak przed przyjściem, tak samo jest to prawdą po przyjściu Chrystusa, zgodnie z tym co 

napisano o nas: ,,A choć go nie widzieliście, miłujecie; i w niego, choć teraz go nie widzicie, 

wierzycie”, (1 P 1:8 UBG). Powinniśmy Go tak serdecznie kochać i tak radować się Nim, jakbyśmy 

mieli kontakt z Nim cieleśnie. Tylko, że mamy przewagę: historia nie jest tak niewyraźna jak 

proroctwo i łatwiej uwierzyć w to, co jest przeszłością, gdzie mamy pewność dowodów i 

doświadczenie z tylu wieków, aby nas utwierdzić w wierze, niż gdy mamy oczekiwać tego co ma 

nadejść mając tylko samo słowo Boga do naszego wsparcia. Tajemnica Odkupiciela została nam 

teraz wyraźniej objawiona niż przed objawieniem się naszego Zbawiciela; dlatego stosownie do 

naszej przewagi powinien mieć miejsce odpowiedni wzrost naszej wiary. Powinniśmy być w stanie 

powiedzieć, za apostołem Pawłem, (2 Tm 1:12 UBG): ,,….wiem komu uwierzyłem, i jestem 

pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem”. Powinniśmy spocząć na Chrystusie z 

większą ufnością.   

 (ii.) Po drugie, pewność duchowego odczucia. Wiemy, że Chrystus jest Odkupicielem przez 

odkrycie tego w słowie Bożym; a że jest naszym własnym Odkupicielem przez zastosowanie 

Ducha, który objawia się nam i w nas. Ta wiedza o duchowym odczuciu jest często wspominana w 

Piśmie, (Hi 13:18 UBG): ,,wiem że zostanę usprawiedliwiony;” (Hbr 10:34 UBG): ,,….wiedząc, że 

macie w sobie lepszą i trwałą majętność w niebie;” ,,(Rz 6:6 UBG): ,,Wiedząc o tym, że nasz stary 

człowiek został ukrzyżowany” to znaczy odczuwając. Teraz obie te rzeczy są wielką pociechą, 

pewność wiary i słodycz odczucia; bo bez pewności wiary dusza zostaje pozostawiona tylko ślepym 

zgadywaniom i luźnym domysłom, a przez to nigdy nie może mieć solidnej pociechy. Bez 

znajomości duchowego odczucia, czyli naszego osobistego zainteresowania zbawieniem, dusza 

traci dużo radości i pokoju. Jak nowicjusze i ludzie, którzy nigdy nie byli przedtem na morzu 

martwią się nabrzmieniem każdej fali i bałwana morskiego choć są bezpieczni, to jednak ponieważ 

tego nie wiedzą ich podróż jest dla nich udręką. Tak ci, którzy biorą pewność słowa Bożego za 



prawdę odkupienia przez Chrystusa, i z drżeniem budują na tym, to jednak ponieważ nie wiedzą 

czy mają własny osobisty udział w tym, to nie mają pociechy Ducha, i ich droga do nieba jest tym 

bardziej przykra. Dlatego musi bardzo zależeć nam na budowaniu na pewnym fundamencie tak, aby 

uzyskać wyraźne osobiste zainteresowanie. 

 (2.) Jakie to ma zastosowanie we wszystkich utrapieniach. To łatwo widać  z tych 

przesłanek: 

 (A.) W powszechnych kłopotach i trudnościach publicznych. Jesteśmy zdumieni i 

zakłopotani wielokrotnie wydarzeniami, które dzieją się w świecie, i nie wiemy jak te rzeczy się 

potoczą. Jednakże to jest pewna pociecha i wsparcie dla wszystkich, którzy są zainteresowani 

sprawami Syjonu, że Chrystus żyje po prawicy swego Ojca i będzie czynił wszystko, co przyczynia 

się do szerzenia chwały Bożej i; rozwoju Jego własnego królestwa. Dla szerzenia chwały Bożej: 

(Rz 6:10 UBG), ,,a że żyje, żyje dla Boga”. Dla rozwoju własnego królestwa: (Ps 110:1 UBG), 

„….Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy”. Chrystus 

znajduje się po prawicy Boga i tam pozostanie, aż powróci, aby sądzić świat. W międzyczasie ma 

kontrolę nad wszystkimi sprawami, gdyż wszelki sąd jest oddany w jego ręce, (J 5:22 UBG). 

Rzeczy nie są pozostawione woli człowieka ani ich przypadkowemu zaistnieniu, ale są kierowane i 

zarządzane przez Niego za Jego dobrą radą. Jakkolwiek  by się rzeczy nie toczyły, Chrystus jest 

Zarządcą, który nie jest, i którego nie można zdjąć z jego królewskiego urzędu, ani usunąć z tronu. 

Jak powiedział Luter po pewnej stracie, która przytrafiła się przyjaciołom ewangelii: ,,Chrystus 

nadal żyje i króluje”. Gdy powodzie podnoszą swój głos i wszystko, wydaje się grozić ruiną i 

przytłaczać, to wtedy musimy wiedzieć, że: ,,PAN króluje….Nad szum wielkich wód, nad potężne 

fale morskie mocniejszy jest PAN na wysokości”, (Ps. 93:1,4 UBG). Jest to powiedziane o 

królestwie Chrystusa, dla rozwoju i zachowywanie którego dostarcza On niezwykłych świadectw 

swojej królewskiej mocy. 

 (B.) W duchowych uciskach; kiedy chcemy życia i ożywienia, a przeciwstawiają się nam 

martwiące myśli o naszych grzesznych słabościach. Nasz Odkupiciel ma życie w sobie, ale nie 

tylko dla siebie; gdyż przyszedł na świat, abyśmy mogli mieć pełniejsze przekazywanie Jego łaski, 

(J 10:10 UBG). Teraz wrócił z powrotem do Boga i został wypełniony Duchem, aby przekazać Go 

członkom swojego mistycznego ciała: (Ef 4:10 UBG), ,,….wstąpił wysoko ponad wszystkie 

niebiosa, aby napełnić wszystko”. Kiedy umrzemy, nasz Odkupiciel będzie żył dalej jako źródło 

życia dla ludu Bożego.  

 (C.) W zewnętrznych katastrofach. Chrystus żyje, gdy inne pociechy zawodzą lub zostają 

nam odebrane; okaże się też najbliższym i najlepszym przyjacielem, gdy wszyscy inni nas 

opuszczą; nie tylko będzie nam współczuł, ale i pomoże nam, ponieważ wie, jak dać komfortowe 

wyjście z najboleśniejszych kłopotów: (2 Kor 4:14-16 UBG), „Wiedząc, że ten, który wskrzesił 

Pana Jezusa, przez Jezusa wskrzesi także i nas i postawi razem z wami…..Dlatego nie zniechęcamy 

się”. 

 (D.) Jest to wielką pociechą w znoszeniu oszczerstw i kalumnii, gdy nasze imiona są brane 

na usta przez szyderców i obrzucane błotem jako złe. Hiob, gdy jego przyjaciele podejrzewali, że 

odpadł od łaski Bożej, oddał swoją sprawę w ręce wielkiego Pośrednika, który był wtedy z Bogiem 

w niebie wstawiając się za Hiobem, a który pewnego dnia stanie na ziemi, aby osądzić świat. Nie 

musimy obawiać się żadnego stronniczego sędziego tutaj na tym doczesnym świecie, ani martwić 

się ich uprzedzeniami i błędami. Chrystus jest prawdziwym sędzią, „…..który oświetli to, co ukryte 

w ciemności, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga” (1 Kor 4:5 UBG), to 

znaczy każdy, kto czynił dobrze. Chociaż mamy wady, to jednak ci, którzy uciekają do Odkupiciela 

po przebaczenie, pojednanie z Bogiem i łaskę, aby postępować w prawości zostaną wtedy 

uniewinnieni. 

 (E.) Przede wszystkim zaś jest to pocieszenie w obliczu lęku przed śmiercią, abyśmy mogli 

oddać się w ręce Chrystusa ze spokojem. Myśli o przebywaniu z Bogiem w życiu wiecznym są 

mniej pocieszające, bo śmierć i grób ingerują w świat ludzi; musimy przez nie przejść, zanim 

będziemy mogli się cieszyć Bogiem. Ale chociaż umieramy, Chrystus żyje, i jest 

zmartwychwstaniem, tak że ci, którzy wierzą w Niego, będą żyć choć umrą,  (J 11:25 UBG). 



Chrystus stoi gotowy do przyjęcia naszych dusz: (Dz 7:59 UBG), „Panie Jezu, przyjmij mojego 

ducha”. A nasze ciała w dniu ostatecznym zostaną  wskrzeszone do nieśmiertelnego życia: ,,Lecz 

gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale” (Kol 3:4 

UBG). Nie musimy bać się śmierci, bo przez Jego śmierć i zmartwychwstanie moce grobu zostały 

wstrząśnięte, a sama śmierć stała się śmiertelna. Grób nie jest już więzieniem, ale miejscem 

odpoczynku, (Iz 57:2 UBG); a śmierć nie jest ostateczną zagładą, ale przejściem do chwały. Te 

rzeczy należą do nas, (1 Kor 3:22 UBG): „….czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, 

co przyszłe – wszystko jest wasze”. I to jest zyskiem; (Flp 1:21 UBG): „Dla mnie bowiem życie to 

Chrystus, a śmierć to zysk”. Dlatego możemy iść do grobu z pociechą i nadzieją. Chrystus umarł, a 

jednak żyje; i tak będzie też z nami. ,,Chrystus został wskrzeszony z martwych i stał się pierwszym 

plonem tych, którzy zasnęli”, (1 Kor 15:20 UBG). Całe zbiory były pobłogosławione i uświęcone 

garścią pierwocin ofiarowanych Bogu. Kiedy Chrystus powstał z martwych, praktycznie pociągnął 

za sobą wszystkich zmarłych przedwiecznie wybranych z grobu; którzy odnowieni i pojednani 

przez Jego łaskę, mogą być ufni, że nastąpi radosne zmartwychwstanie, bo Chrystus jest ich 

zapowiedzią. Pierwociny nie błogosławiły kąkolowi i chwastom, które rosły wśród zboża; żaden 

człowiek, który kiedykolwiek ofiarował pierwsze plony, nie pragnął błogosławieństwa dla 

chwastów i kąkolu. ,,Zbierzcie najpierw kąkol i zwiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś 

zgromadźcie w moim spichlerzu” (Mt 13:30 UBG). Ale jeśli Chrystus rzeczywiście jest twoim 

Odkupicielem, drogi czytelniku, i odkupił ciebie od wszelkiej nieprawości, to znaczy od winy i 

mocy grzechu, to jest to pocieszeniem dla ciebie, gdy wiesz, że żyje On w chwale z Bogiem, i że 

pociągnie za sobą wszystkich swoich, aby mogli z Nim żyć w niej. On jest naszym poprzednikiem, 

(Hbr 6:20 UBG), który poszedł do nieba i objął je w posiadanie dla siebie i w naszym imieniu, aby 

uczynić drogę bardziej znośną dla nas. Kiedy umieramy, to tylko idziemy tam, gdzie On udał się 

przed nami; stoi na brzegu nieba, gotów przyjąć nas do chwały.  

 (3.) Zastosowanie całości do napomnienia. 

 (A.) Wierzmy jej i bądźmy przekonani do tej prawdy, że posiadamy Odkupiciela 

przebywającego z Bogiem w niebiosach.  

 (a.) Jest to kwestia czystej wiary i dlatego należy w nią mocno wierzyć, zanim będzie mogła 

mieć jakąkolwiek skuteczność w naszym życiu. Niektóre zagadnienia wiary są zmieszane, 

częściowo widoczne przez naturalny rozum, a częściowo przez Boskie objawienie: jak to, że 

istnieje Bóg; jest to kwestia zmysłowego doświadczenia, (Rz 1:20 UBG), a także kwestia wiary; 

„….kto bowiem przystępuje  do Boga, musi wierzyć, że On istnieje” (Hbr 11:6 BW). Natura 

przyczynia się do przyjęcia tych rzeczy, jednakże odkupienie przez Chrystusa jest sprawą czystej i 

samej wiary, i jest przyjmowane poprzez wierzenie Bożemu świadectwu, (2 Tes 1:10 UBG). Nie 

można ugruntować się w tych rzeczach, dopóki nie będziemy mocno w nie wierzyć..  

 (b.) Ponieważ często myślimy, że wierzymy w te ogólne prawdy, gdy w rzeczywistości 

wcale w nie nie wierzymy, albo nie w takim stopniu akceptacji, jak sobie wyobrażamy. Nasz Pan, 

kiedy mówi o tych prawdach to zapytuje: (J 11:26): „A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie 

umrze. Czy wierzysz w to?”, (J 16:31 UBG): „Teraz wierzycie?”. Wyobrażamy sobie zarozumiale, 

że nasza  wiara jest znacznie silniejsza niż jest w rzeczywistości w odniesieniu do głównych 

artykułów wiary.  

 (c,) Ponieważ wśród tych, którzy uważają się za chrześcijan, istnieją potworne defekty w 

ich wierze. Z natury patrzymy na ewangelię jako na dobrze wymyśloną bajkę, (2 P 1:16 UBG); i 

wielu, którzy nie ośmielają się mówcie tego otwarcie, jednak mówi o Chrystusie w żartach i ze 

względu na modę. Jestem pewien, że większość żyje tak, jakby nie było takiej sprawy, a wielu 

obłudników i oszustów podających się za chrześcijan, oraz podziały i skandale wśród nas, osłabiło 

wiarę wielu, tak, że gdyby nie wstyd, to staliby się zdeklarowanymi niewierzącymi. Nie byłoby 

takiej śmiałości w grzeszeniu, takiego chłodu w sprawach duchowych i niebiańskich, i takiego 

zaniedbania Chrystusa i nieba, gdyby ludzie byli prawdziwymi i zdrowymi wierzącymi. Inni 

zadowalają się negatywnym odczuciem; nie kwestionują ani nie zaprzeczają ważniejszym 

artykułom wiary, ponieważ nie zważają na nie, ale przyjmują powszechną opinię, bez 

zastanowienia i dlatego nigdy nie są atakowani przeciwstawnymi pokusami; nie wątpią w nie, jak 



utrzymują; ale czy są rzeczywiście zakorzenieni i ugruntowani w wierze? (Kol 1:23 UBG). Ich 

niewątpienie pochodzi z ich nie zważania. Inni mają zgodę spekulatywną; istnieje pewność 

dowodów i pewność przylgnięcia. Pierwsza polega na przekonaniu umysłu, ta druga zaś na 

nakierowaniu woli i uczuć. Obiekt słusznie przedłożony wymusza tę pierwszą od rozumu, nie 

oczekując na zgodę woli; ta druga zaś zgoda przylgnięcia, w odniesieniu do obiektu, podąża za 

kierownictwem i zgodą woli. Ta pierwsza wynika z dowodów na istnienie rzeczy ; ta druga z 

rozważenia wartości, wagi i wspaniałości obiektu: (1 Tm 1:15 UBG): ,,Wiarygodne to słowa i 

godne całkowitego przyjęcia, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników”. 

Słowa powyższe muszą być nie tylko odbierane przez nas jako prawdziwe, ale i poważnie uważane 

za rzeczy najwyższe i najważniejsze, tak żebyśmy mogli przylgnąć do nich z całego serca. To jest 

taka wiara w ewangelię, która wytwarza mocne i serdeczne lgnięcie, w przeciwnym razie nie będzie 

służyć zamysłowi i celowi ewangelii, która wymaga od nas ukrzyżowania naszych pożądliwości, 

poświęcenia naszych interesów i czynienia tych rzeczy, które są nieznośne dla starej natury, w 

oparciu o nadzieję, którą nam daje ewangelia, i z ufnością i radością oczekiwać na Boga, w celu 

otrzymania Jego zbawienia, pośród wszystkich ucisków i utrapień. Gdyby nasze przylgnięcie było 

bardziej mocne, to stwierdzilibyśmy, że nasza pociecha byłaby bardziej żywa, świeża i stała, nasze 

posłuszeństwo bardziej nieprzerwane, nie chwialibyśmy się tak pod naporem pokus i ataków, a 

także zaskoczeń ze strony doczesnych trosk i smutków. W czasie przechodzenia wielkich pokus 

dzieci Boże uświadamiają sobie potrzebę stanowczego i serdecznego przylgnięcia do głównych 

prawd ewangelii, (Hbr 6:1-2 UBG). Ba, także w zwyczajnych obowiązkach, i w każdej modlitwie 

zanoszonej do Boga, (Hbr 10:22 UBG), ,,….zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary;”, (1 

Tm 2:8 KJV): ,,Dlatego chcę, aby ludzie modlili się wszędzie, podnosząc święte ręce bez gniewu i 

powątpiewania”.  

 (d.) Starajmy się osiągnąć najwyższy stopień akceptacji wiary. Wiara jest lub powinna być 

mocno przekonana o tym, w co wierzy. Jest ona dowodem, nie zgadywaniem ani nie 

przypuszczeniem, ale mocną pewnością. Powinniśmy na pewno wiedzieć, w co wierzymy: 

,,….wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel”, (J 3:2 UBG), ,,A my wierzymy i jesteśmy 

pewni, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”, (J 6:69 KJV), ,,Wiemy bowiem, że jeśli 

zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, to mamy budowlę od Boga”, (2 

Kor 5:1 UBG),  ,,….Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego”, (1 J 3:2 

UBG), ,,….bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca 

nie jest daremna, w Panu” (1 Kor 15:58 UBG). Niewidzialne rzeczy objawione przez Boga 

powinny być na pewno znane, ponieważ Bóg powiedział nam, że tak jasne, stanowcze zrozumienie 

należy do nas. Wiara nie jest czystym przypuszczeniem, ale pewnością, wiedzą pewną; język wiary 

to nie ,,Myślimy, że mamy dobrą nadzieję”, ale ,, Wiemy”. Nie jest to sama możliwość, na której się 

opieramy, ani prawdopodobna opinia, ale pewna, nieomylna prawda. Poruszyłem tę sprawę 

częściowo, ponieważ mamy wielki argument przemawiający za tym w tekście kazania. Jeśli Hiob 

mógł widzieć rzeczy na tak długo, zanim się spełniły, to czy nie powinniśmy my je teraz widzieć? 

Dawni wierzący zawstydzają nas, którzy żyjemy w jasnym słońcu ewangelii. Hiob żył na długo 

przedtem zanim ewangelia została objawiona; odkupienie dusz było w owym czasie wielką 

tajemnicą, sporadycznie objawianą nielicznym. Może by się znalazł jeden na tysiąc, który mógłby 

przynieść tę wieść potępionemu grzesznikowi, że Bóg  znalazł okup, (Hi 33:23 UBG). Mówię o 

tym też częściowo, dlatego, że pragnę  skłonić nas do gorliwej modlitwy do Boga i praktykowania 

innych świętych środków. Duch otwiera nasze oczy i skłania nasze serca: (Ef 1:16-18 UBG), ,,Nie 

przestaję dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach; Prosząc, aby Bóg 

naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu 

jego samego. Ażeby oświecił oczy waszego umysłu, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja jego 

powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych”. 

 (B.) Napominam was, drodzy czytelnicy, do stosowania i wzrastania w doktrynie tekstu 

kazania dla waszego szczególnego komfortu. Przemówię teraz: 

(a.) Do beztroskich. 

(b.) Do rozsądnych.  



 (a.) Do beztroskich, którzy nie dokładają starań, aby uczynić swoje zainteresowanie jasnym, 

tak by mogli być w stanie powiedzieć, ,,….wiem, że mój Odkupiciel żyje”. Niektórzy są 

zadowoleni z tego, że mogą dobrze żyć na świecie i mieć pokój, dobrą opinię i radość tutaj na tym 

doczesnym świecie, ale nigdy nie dbają o zainteresowanie Odkupicielem, czy o uzyskanie od Niego 

pewnej nadziei na przebaczenie w dniu sądu ostatecznego. Zadowalają się ogólnym wierzeniem, że 

Chrystus umarł za grzeszników i używają tego tylko do zwiększenia ich cielesnego bezpieczeństwa 

i śmiałości w grzeszeniu. Musimy nie tylko zastanowić się, co Chrystus dla nas uczynił, ale także, 

co my mamy czynić, abyśmy mogli być uczestnikami tej korzyści. Chrystus dokonał ogólnego 

dzieła odkupienia, dla nas, bez jakiejkolwiek zgody z naszej strony. Przyjął naszą naturę, wypełnił 

prawo, zaspokoił sprawiedliwość Bożą i wyjednał łaskę; jednakże my musimy z wdzięcznością 

przyjąć Go, żyć w Nim i dla Niego, zanim jego dzieło zostanie zastosowane do nas, i zanim 

będziemy mogli mieć tego pocieszenie, (2 Kor 5:17; 13:5 UBG). Zadowalają się myśleniem i 

posiadaniem nadziei że wszystko będzie dobrze, ale nie upewniają się, co do tego na dobrych 

podstawach. A kiedy w ich sercach pojawiają się pytania i skrupuły, nie ma pełnej rozprawy w tych 

sprawach, sąd zostaje rozwiązany zanim sprawy zostaną dobrze zbadane; i tak narażają się na 

niepewność, tak, że żyją i umierają, podejmując ryzyko opierania dobra swoich dusz na samej 

możliwością bycia zbawionymi, nigdy nie pozbywając się wątpliwości co do tego, ani nie 

uspokajają swojego serca przed Bogiem, (1 J 3:19 UBG) w odniesieniu do tej sprawy.  

 (b.) Do rozsądnych; aby żyli tą prawdą pośród ich nieszczęść, szczególnie po to, aby mogli 

radować się jej pociechą w godzinie śmierci.  

 (i.) Obiekcja. Ale niektórzy mogą powiedzieć: ,,Moglibyśmy czerpać z tego pociechę, 

gdybyśmy wiedzieli, że mamy Odkupiciela po prawicy Boga; ale niestety, przy całym naszym 

wyznaniu imienia Chrystusa i po długim czekaniu na Boga, nie możemy uczynić tego osobistego 

zastosowania, aby powiedzieć ' ,,...mój Odkupiciel żyje”, lub „I rozradował się mój duch w Bogu, 

moim Zbawicielu”, (Łk 1:47 UBG).  

 Odpowiedź. Ale czy nie możecie błogosławić Boga za ewangelię, oferty przebaczenia i 

życie przez Niego? Główny fundament pociechy tkwi w ogólnych prawdach; wasze nadzieje nie są 

oparte głównie na poczuciu waszego własnego zainteresowania, ale na okupie, który zapłacił za 

was Chrystus. Czy to jest niczym dla was, że Bóg stał się człowiekiem, a waszym sędzią jest wasz 

krewny? (J 1:14 UBG). Z pewnością dobro i miłosierdzie są nam bliższe w naszej własnej naturze 

niż w Boskiej. Mamy wyraźną demonstrację tego wobec nas, że  Chrystus miał przyjść do nas, aby 

przyprowadzić dusze do Boga, (Hbr 6:17-18 UBG). Dalej, czy to jest niczym, że to w właśnie w 

naszej naturze, zapłacił  nasz okup, aby nikt nie zginął z powodu braku wystarczającego 

zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości, ale z braku chętnego serca do przyjęcia i posiadania 

swojego Odkupiciela? (J 3:16-17; Obj 3:24-26 UBG). Jesteśmy tak daleko na swojej własnej 

drodze. Dalej, czy to jest niczym dla nas, że nasz Odkupiciel wybawi nas z rąk niszczyciela? (1 J 

3:8 UBG). To jego urząd. To powinno przemóc nas, aby nie wiązać sznura na sobie, tym szybciej, 

ale aby czekać na Chrystusa z większą nadzieją, jeśli pragniemy Jego pomocy w tym celu i 

zamiarze, bo to jest jego urząd. Dalej, czy to jest niczym dla was, że ten Odkupiciel żyje; że 

Chrystus w naszej naturze zmartwychwstał i znajduje się teraz po prawicy Boga, aby zarządzać 

sprawami biednych grzeszników? (Rz 8:34 UBG). Stąd bierze się tryumf apostoła Pawła. Wreszcie, 

czy jest to dla was niczym, że wiecie to, iż Bóg zesłał ewangelię do was i dał wam wiarę w te 

rzeczy? (1 J 5:20 UBG), ,,A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali 

prawdziwego Boga”. Czy ta łaska to nic? To są prawdy, którymi musimy żyć.   

 (ii.) Teraz odpowiem tym, którzy kwestionują to czy Chrystus jest naszym Odkupicielem, i 

czy mogą uważać siebie za posiadających faktyczny udział w korzyściach wynikających z Jego 

śmierci i wstawiennictwa. 

 Odpowiedź.  Jest to ewidentne: (1.) Przez ich własny akt. (2.) Przez Boży akt  

 (1.) Ich własny akt. Ogólna łaska musi być w jakiś sposób uczyniona indywidualną i 

osobistą, w przeciwnym razie nie może nam ona przynieść korzyści. Nie wszyscy są 

usprawiedliwieni, ani zaadoptowani, czy też zbawieni. Istnieje ten sam miłosierny Bóg, ten sam 

wszech wystarczający Zbawiciel, i te samo przymierze pełne łaski. Jedni ludzie stosują tę łaskę do 



siebie, inni nie. Chrystus nie zbawia nas na odległość, ale jako przyjęty do naszych serc; jak plaster 

nie goi rany na odległość, lecz gdy jest bezpośrednio nałożony na nią: (J 1:12 UBG): „Lecz 

wszystkim tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali  synami Bożymi”. Dlatego Jeśli z całego 

serca zgadzacie się na i akceptujecie  łaskę Odkupiciela, aby uleczyła wasze zranione dusze, to 

będziecie mieli udział w zbawieniu.   

 (2.) Istnieje także akt dokonany ze strony Boga. Co macie, żeby pokazać, że Bóg jest z 

wami pojednany? Nie jest to oczywiste, dopóki nie będziemy posiadać rękojmi naszego pojednania 

z Bogiem, daru Ducha Świętego. To daje nieomylną pewność Bożej łaski. Inne rzeczy mogą być 

dane w gniewie, natomiast Duch jest zadatkiem Jego wiecznej miłości. Bóg umiłował Chrystusa i 

dał mu Ducha bez miary, (J 3:34 UBG). Przez Ducha Jego miłość jest zastosowana do nas, (Rz 5:5 

UBG). To jest dowód z którego możemy wnioskować, że mamy rzeczywistą społeczność z Bogiem. 

Jest to prawdą okazywaną wyłącznie w odrodzonych, (Rz 8:9 UBG); włącznie z innymi, (1 J 4:13 

UBG). Duch najpierw działa, a potem świadczy; jest najpierw przewodnikiem i uświęcającym, 

potem Pocieszycielem. Jako przewodnik prowadzi nas do wszelkiej prawdy: (J 16:13 UBG), „Lecz 

gdy przyjdzie on Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę”; (Rz 8:14 UBG), ,,Wszyscy 

bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi”. Jako Duch uświęcający 

łamie moc cielesnych pożądliwości, (Rz 8:13 UBG) i upodabnia nas do obrazu Chrystusa, (Rz 8:29 

UBG). Następnie jako Pocieszyciel poświadcza naszemu teraźniejszemu zainteresowaniu i naszym 

nadziejom na przyszłość: (Rz 8:16 UBG): „Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy 

dziećmi Bożymi”; (2 Kor 1:22 UBG), ,,Który też zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha 

jako zadatek”; (Ef 1:13 UBG): „…..w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani 

obiecanym Duchem Świętym”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13. KAZANIE XIII. 1 Tm 6:8. 
 

 

 ,,Posiadając jedzenie i ubranie, bądźmy z tego zadowoleni”. — (1 Tm 6:8 KJV). 

 

 

 Apostoł Paweł wspomniał o niektórych w wersecie 5, którzy uważali, że ,,pobożność jest 

zyskiem cielesnym”; to znaczy, dostosowywali swoją pobożność do ich ziemskich celów, albo 

handlować nią, by z niej żyć. Ich religia musiała ponosić wszystkie ich opłaty, nie chcieli ponosić 

żadnych kosztów z jej tytułu. Apostoł korzysta z okazji, by pokazać, że ich pogląd może być 

słuszny, jeśli dobrze zinterpretowany, choć skrajnie błędny w sensie, w jakim go rozumieli. Było 

bezbożnością w nich, że czynili chrześcijaństwo środkiem do uzyskania świeckich korzyści; 

powinni byli zinterpretować to dobrze, że pobożność połączona z poprzestaniem na tym, co się ma 

jest wielkim zyskiem, znacznie większym niż całe bogactwo świata. Przez pobożność apostoł 

rozumie chrześcijańską religię, ponieważ opisuje ona i przekazuje prawdziwy sposób oddawania 

czci i służenia Bogu; tak, że ci zyskują wiele, którzy zyskują Chrystusa. Człowiek, który jest  

zaznajomiony z Bogiem w Chrystusie, jest prawdziwie bogatym człowiekiem; to w połączeniu z 

poprzestawaniem na tym co się ma jest wielkim zyskiem. Nasze ziemskie pragnienia czynią nas 

biednymi. Mamy wystarczająco, jeśli będziemy zadowoleni z warunków i stanu w których Bóg nas 

umieścił. Paweł odpowiada im używając ich własnych poglądów. Jest bogatym człowiekiem ten, 

kto posiada niewiele i potrzebuje mało. Wszystko ponad niezbędne zaspokojenie jest dla nas, którzy 

musimy: wkrótce przejść z tego świata do innego, zbędne. Natura jest zadowolona z posiadania 

mało, a łaska z jeszcze mniej; ponieważ jest oczywiste, że jak nie przynieśliśmy nic na ten świat, 

tak i nie możemy nic z niego wynieść (1 Tm 6:7 UBG), i wszystko, co mamy ponad to, co 

wydajemy lub wykorzystujemy, jest dla nas stratą. Dlatego w tekście kazania Paweł wyciąga taki 

wniosek:,,Posiadając jedzenie i ubranie, bądźmy z tego zadowoleni”. Słowa są proste i pozwalają 

na to spostrzeżenie:   

 Doktryna: Że jednym wielkim celem pobożności jest bycie zadowolonym z tego, co mamy, 

chociaż byłoby to tylko jedzenie i ubranie. 

 Omawiając tę prawdę, zbadam:--  

A. Czym jest zadowolenie. 

B. Jakie rozważania są najbardziej odpowiednie do jego zrodzenia. 

C. Że jest to ważna cecha chrześcijaństwa. 

D. Podam zastosowanie całości. 

 A. Czym jest zadowolenie. Jest to spokojne usposobienie umysłu wobec zewnętrznych 

rzeczy; a zatem jest przeciwieństwem trzech rzeczy – szemrania, rozpraszających trosk i 

pożądliwych pragnień.  

 a. Szemrania: Judy 1:16 (UBG), „Oni to zawsze szemrają, narzekają”. Słowo szemranie 

oznacza obwinianie swojego własnego działu; ludzie je praktykujący zawsze wszczynają kłótnie z 

Bożym działaniem wobec nich, tak że przyjmują zsyłane przeciwności z gniewem a 

błogosławieństwa z pogardą. Natomiast, kiedy nasze umysły są usatysfakcjonowane 

odpowiedniością i wystarczalnością naszego obecnego stanu, to nie ma miejsca na sarkanie 

przeciwko Bogu, na zamartwianie się i burzenie się; umysł jest jakby dopasowany do stanu, choćby 



był on nie wiem jak pośledni.  

 b. Nieufne i rozpraszające troski. Ludzie są pełni kłopotów, szczególnie gdy znajdują się w 

niebezpiecznej sytuacji i potrzebie; dlatego Bóg zabrania tego: (Mt 6:25 UBG), „Nie troszczcie się 

o wasze życie, co będziecie jeść albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. 

Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie?”. Ludzie boją się i martwią o 

przyszłość i wątpią, czy Bóg da im artykuły pierwszej potrzeby niezbędne do życia, takie jak 

pożywienie i ubranie; dlatego Pismo mówi, (Łk 12:29 UBG): „Nie martwcie się o to”. Rozpraszają 

się tymi niespokojnymi myślami. Słowo użyte w powyższym wersecie właściwie oznacza bycie 

unoszonym w powietrzu, jak chmury, przez niepewny ruch; i jest odniesione do tych, którzy są 

miotani na różne strony lub nie posiadają stałości umysłu, z powodu niecierpliwego napięcia lub 

niespokojnej troski względem Bożej opatrzności.  

 c. Pożądliwe pragnienia: (Hbr 13:5 UBG), „Wasze postępowanie niech będzie wolne od 

chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie”. Apostoł mówi tu o czasach prześladowań; a żadne 

usposobienie umysłu nie jest tak odpowiednie dla nas w takich chwilach, jak zadowalanie się tym, 

co Bóg nam obecnie dał. Ci, którzy są chciwi, aby mieć więcej zapominają lub nie lubią tego, co już 

mają. Nie ma ku temu powodu; bo jaki jest pożytek z tego co przekracza nasze potrzeby, aby nas 

nakarmić wewnątrz i okryć zewnątrz? Jednakże karzemy się naszymi własnymi nieokiełznanymi 

pragnieniami. Dlatego zadowolenie jest przeciwieństwem tego wszystkiego; jest ono takim 

spokojem umysłu, który dopasowuje nasze serca do naszego stanu i polega na miłosiernej 

opatrzności Bożej oraz łaskawych obietnicach wsparcia i otrzymania niezbędnych rzeczy w czasie 

naszej służby na tym świecie, bez bycia kłopotanym o inne rzeczy. 

 B. Jakie rozważania są oferowane i sugerowane w tekście kazania jako najbardziej 

adekwatne do zrodzenia w nas zadowolenia? 

 (a.) Że Bóg jest suwerennym Panem i rozdaje te zewnętrzne rzeczy według własnego 

uznania. Nie jesteśmy właścicielami; musimy zadowolić się tylko użyciem lub przejściowym 

posiadaniem, (Łk 16:12 UBG): „A jeśli w cudzym nie byliście wierni, któż wam da wasze 

własne?”. To cudzym odnosi się do Boga, który jest dystrybutorem i dysponentem tych rzeczy. Cały 

dryf przypowieści ma pokazać, że jesteśmy tylko szafarzami: Bóg rezerwuje sobie suwerenne 

prawo posiadania wszystkiego, a daje nam tylko użytek lub powiernictwo nad naszym własnym i 

cudzym dobrem. Żaden człowiek nie uważa się za właściciela tego, czym inny oprócz niego ma 

moc dysponowania, tak jak Bóg, nami i wszystkim, co do nas należy. Nasze posiadanie 

czegokolwiek jest ograniczone i względne. Jesteśmy tylko dzierżawcami z woli Pana; może nas 

zabrać z naszej służby lub naszą służbę od nas według własnego uznania: (Hi 9:12 UBG), „Oto gdy 

zabiera, któż go powstrzyma? Któż mu powie: Co czynisz?”. Bóg ma absolutną władzę, jego prawo 

jest nie do opanowania; więc rzeczy nie są nasze. Ma to ogromny wpływ na zadowolenie z naszego 

stanu:  gdyż jeśli my i wszystko, co mamy, należy do Boga, to może On zrobić ze swoim, jak mu 

się podoba, (Mt 20:15 UBG). Jeżeli coś od nas zabiera, to tylko domaga się swojego; i nic nie jest 

bardziej stosownym niż to, że każdy powinien mieć swobodę dysponowania tym, co jest jego 

zgodnie ze swoją wolą. Każdy z nas musi powiedzieć: ,,Jestem stworzeniem Bożym; Bóg może 

mnie wykorzystać na swoją chwałę, w taki sposób, w takiej randze i w takim stopniu w jakim Mu 

się podoba. 

 (b.) Mądrością i wolą Bożą jest nie dać wszystkim jednakowo, ale niektórym więcej, a 

niektórym mniej. Bóg daje pięć talentów w ręce jednego ze swoich sług, a jeden talent w ręce 

drugiego, (Mt 25:15 UBG). Dlatego jeśli nasz dział jest mniejszy od innych, to jest to tym, co Bóg 

przydzielił nam: (1 Sam 2:7-8), „PAN czyni ubogim i bogatym, poniża i wywyższa. Podnosi z 

prochu ubogiego, a z gnoju podnosi żebraka, by posadzić ich z książętami i pozwolić im 

odziedziczyć tron chwały”, podczas gdy inni siedzą na gnojowisku lub tarzają się w prochu. 

Światem nie rządzi przypadek ani ślepy bożek fortuna, który miałby rozdzielać zaszczyty i majątki, 

ale dział każdego człowieka i granice jego zamieszkania są wyznaczone przez Boga. Nie pochodzi 

to z przyczyn drugorzędnych, albo z niepewnego toczenia się życia po sferze zmienności 

człowieka, ale zarządzenie i powołanie Boga, który, ukształtował świat w pagórki i doliny, uczyniły 

majątek jednego człowieka różnym od drugiego. Żadne mienie na tym świecie nie jest uniwersalnie 



dobre dla wszystkich, tak jak żaden wiatr nie może odpowiadać wszystkim pasażerom statków 

znajdującym się na głębokich wodach. Ani ta sama pogoda nie pasuje do każdej gleby; ta gorąca 

susza, która wypala cieplejsze obszary przynosi ulgę tym, którzy żyją na bardziej chłodnych i 

zimnych terenach. Gdyby jeden człowiek miał błogosławieństwa innych, to wkrótce stał by się 

zdziczały, podczas gdy inny wpadłby w rozpacz, gdyby dotykało go, któreś z ich utrapień. Dlatego 

nieskończona mądrość wielkiego Zarządcy świata rozdziela każdemu jego własną część. Bóg zna 

przyczyny tego nierównego podziału, choć są przed nami ukryte. To również ma wpływ na 

zadowolenie, bo powinniśmy poddać się upodobaniu Bożemu i nie możemy już więcej kłócić się z 

Jego Opatrznością, że trzyma nas bardziej nisko i bardziej biednymi niż inne Jego stworzenia, że 

nas uczynił ludźmi, a nie aniołami, albo że napełnił świat wszelkiego rodzaju stworzeniami, 

robakami i zwierzętami drapieżnymi, poza ludźmi: (Iz 45:9 UBG): „Czy glina powie garncarzowi: 

Cóż czynisz?”. 

 (c.) Te ziemskie rzeczy, które są w ten sposób rozmaicie rozdzielane, są przydatne nam 

tylko w doczesnym życiu, w śmiertelnym ciele. W niebie nie będziemy potrzebować tych rzeczy i 

musimy je wszystkie pozostawić po tej stronie grobu: (1 Kor 6:13 UBG), „Pokarmy są dla brzucha, 

a brzuch dla pokarmów. Lecz Bóg zniszczy i jedno, i drugie”. Pokarmy są wyznaczone przez Boga i 

naturę na użytek ludzi, i ciało człowieka w tym życiu absolutnie koniecznie ich wymaga; ale w 

następnym życiu, które jest życiem duchowym, te pokarmy i pragnienie jedzenia ustaną. Jest 

miłosierdziem mieć pokarm, gdy jesteśmy głodni i ubranie, które zakrywa naszą nagość, gdy jest 

zimno, ale większym miłosierdziem jest bycie ponad tymi koniecznościami. To doczesne życie jest 

krótkie i niepewne; jest tylko przyjściem na ten świat i odejściem z niego: (Hi 1:21; 1 Tm 6:7 

UBG): „Niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, z pewnością też niczego wynieść nie 

możemy”. Dlatego, teraz, gdy jesteśmy gotowi do wkroczenia w inny świat i co jest pewne, że w 

krótkim czasie zostaniemy pozbawieni na zawsze wszystkich tych rzeczy, to jakaż to wielka 

sprawa, że Bóg trzyma nas krótko i pozbawia wielu rzeczy? Wszyscy niedługo będą tak biedni jak 

my, a krótki czas, który to poprzedza nie powinien robić żadnej różnicy. To nie jest nasze 

prawdziwe bogactwo i dobytek, których nie możemy zabrać ze sobą; to, co pozostaje, nie jest 

nasze, ale innych ludzi; i dlatego póki żyjemy, nie powinniśmy się zbytnio martwić o to, czym nie 

będziemy mogli się cieszyć, gdy będziemy martwi. Jeśli mamy tyle ile będzie wystarczać do 

naszego przejścia przez ten świat, to co zrobilibyśmy z naddatkiem? Nie możemy zabrać naszego 

bogactwa razem z nami, natomiast żądło i wina złego cieszenia się bogactwem i niewłaściwego ich 

użycia na pewno przylgnie do nas w czasie śmierci i sądu. To nie majątek, ale to jak został użyty, 

będzie tym co będzie nas pocieszać. Choć nie możemy przenieść naszego majątku na drugi świat, to 

jednak możemy zabrać pociechę czystego sumienia: ,,….ich uczynki idą za nimi”, (Obj 14:13 

UBG). Potem pójdziemy cieszyć się wieczną nagrodą błogości i pokoju za naszą ciężką i bolesną 

służbę tu na tym doczesnym świecie. 

 (d.) Pociecha, bezpieczeństwo i szczęście tego doczesnego życia nie leży w obfitości: (Łk 

12:15 UBG), ,,Uważajcie i strzeżcie się chciwości; gdyż nie od tego, że kto ma obfitość dóbr, 

zależy jego życie”. Ta uwaga jest dodana, ponieważ niektórzy mogą pomyśleć, że choć nic nie 

możemy wynieść z tego świata, to jednak póki żyjemy, powinniśmy szukać większych zapasów. 

Nasz Pan odpowiada na takie myślenie, że chociaż zewnętrzne rzeczy są bardzo przydatne do 

utrzymania życia, to jednak żaden człowiek nie jest w stanie przedłużyć swojego życia ani uczynić 

je szczęśliwszym i wygodniejszym dla niego, przez posiadanie więcej niż potrzebuje lub używa. 

Jakie dobro przyniesie mu nadwyżka bogactwa? Te rzeczy są zewnętrzne dla naszej istoty i 

szczęścia. Kiedy mamy świat na skinienie palcem, to nie możemy dostać więcej od niego niż 

żywność i odzież. Najbiedniejsi mogą dążyć do tego. Nie ma znaczenia, czy nasze odchody będą z 

lepszej substancji czy z gorszej; czy też jaki beztroski pokaz zrobimy z naszej odzieży, którą mamy 

dla ciepła i przyzwoitości; albo czy będziemy mieli kilka czy więcej naczyń na naszym stole. Za 

dużo oliwy gasi lampę, a nadmiar dręczy i gnębi to, co wydaje się zadowalać. Kiedy ludzie 

zamartwiają siebie i świat, by uczynić się wielkimi, to cóż za żałosne mają szczęście. Ich sieć i ich 

niewód, którymi łowią ludzi jak rybacy łowią ryby w morzu, wszystko to dąży do tego, aby ich 

dział był tłusty i obfity. Biedna szczęśliwość, mają trochę obfitego jedzenia i wesołe życie tutaj. Ci, 



którzy chcą takiego dostatku, żyją równie dobrze jak oni, i mają tyle samo zdrowia i zadowolenia: 

(Ps 17:14 UBG), „….których udziałem jest to życie, a których brzuchy napełniasz swymi skarbami, 

tak że nasyceni są nawet ich synowie”. Przetrząsają magazyny natury, aby zaspokoić swoje 

obżarstwo i nadmiar, ale chociaż to wszystko czynią nie są bliżej zadowolenia, ani dalej od grobu. 

Dlatego najlepiej jest być zadowolonym z najpotrzebniejszych rzeczy. 

 (e.) Nic poza pokarmem i odzieniem nie jest absolutnie konieczne. Przez pokarm rozumie 

się coś do posilenia nas, a przez odzienie coś do okrycia nas. Jeśli oddajemy się rozwiązłym 

apetytom, lub czynimy starania o ciało albo też prosimy o pokarm dla zaspokojenia naszych 

pożądliwości, to Bóg nie wysłucha, ani nie będzie zważał na nasze pragnienia. Jakub pragnął tylko 

pokarmu i odzienia od Boga, (Rdz 28:20 UBG): „Jeśli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł na 

tej drodze, którą idę, jeśli da mi chleb do jedzenia i odzież do ubrania….to PAN będzie moim 

Bogiem”. Ale jak  mógł on uzależnić posiadanie i uznanie Boga od takich warunków? Znaczenie 

tego jest takie, że to miało być nowe zaangażowanie, uważające to za wielką łaskę. Wszystkie nasze 

pragnienia powinny być dostosowane nie do naszego luksusu, ale do konieczności natury; odzienie, 

a nie ozdoby; niezbędne utrzymanie, a nie przysmaki: dlatego nie powinniśmy czynić pożądania 

rozpustą, ale być zadowoleni, jeśli Bóg w jakikolwiek sposób umożliwi nam, abyśmy Mu służyli i 

chwalili go. Powinniśmy być zadowoleni z wyznaczonego nam przez Niego utrzymania; jest to 

wystarczające dla służby i oddawania czci, których od nas oczekuje, i aby przeprowadzić nas przez 

ten krótki czas, który musimy spędzić na tym doczesnym świecie. To nie obfitość jest tym czego 

potrzebujemy, ale zadowolone serce: niech wystarczy nam mało, jeśli Bóg nie daje więcej. Osoby 

chore potrzebują więcej opieki niż zdrowe; tak samo udręki naszych dusz pomnażają nasze 

potrzeby i w miarę jak im pobłażamy, zyskują nad nami przewagę; dlatego każdy z nas powinien 

zmusić się do bycia zadowolonym z posiadania zaspokojonych najbardziej podstawowych potrzeb. 

Nadmiar jest przeszkodą raczej niż pomocą, tak jak but za duży na stopę utrudnia nam chodzenie 

lub powoduje, że jest z nami tak jak było z Dawidem, który nie mógł nosić na sobie zbroi Saula, 

ponieważ była zbyt wielka na niego, (1 Sam 17:39 UBG). Jesteśmy najbardziej wolnymi od pokus, 

gdy mamy najmniej, ale wystarczająco dla zdrowia, siły i pogody ducha.  

 (f.) Pożywienie i odzienie nie są trudne do zdobycia. Nie mam na myśli tego w odniesieniu 

do naszych wysiłków, ale do Bożego błogosławieństwa; bo w tych rzeczach Bóg nas nie opuści. 

Mamy niebiańskiego Ojca, który wie czego  potrzebujemy, (Mt 6:32 UBG). Ci, którzy mają 

najmniej od Boga, mają zwykle pożywienie i odzienie z Jego łaski; Bóg nie pozostawi swoich 

wybranych, aby przechodzili trudności nie do zniesienia; nasz stan jest znośny, jeśli nie 

komfortowy, (1 Kor 10:13 UBG). Bóg ma cudowne środki, aby pomóc, gdy wszystkie zapasy jego 

ludu są usunięte z pola widzenia zmysłów. Warto zauważyć, że Izraelici nie byli karani plagami, 

gdy szemrali z niedostatku, ale kiedy szemrali z rozwiązłości. Możemy racjonalnie zakładać, że 

nasze prawdziwie niezbędne potrzeby zostaną zaspokojone, ale nie kaprysy i cielesne apetyty. Jak 

na przykład: (Ps 78:21 UBG): „Gdy Pan to usłyszał, rozgniewał się i ogień zapłonął przeciw 

Jakubowi, i gniew wybuchnął przeciw Izraelowi”. A czemu? Otóż, kiedy Bóg zadbał o zaspokojenie 

ich potrzeb, dając im dużo wody ze skały Horebu i zsyłając rano mannę a przepiórki wieczorem, to 

pomimo tego Izrael zaczął szemrać i narzekać, przedkładają swój stan w Egipcie nad stan do 

jakiego doprowadził ich Bóg. Musieli mieć stół lepiej zastawiony w chleb i mięso; mieli dosyć tej 

manny, niezadowoleni z zaspokojenia ich potrzeb, chcieli zaspokojenia swoich apetytów. To bardzo 

nie podobało się Bogu i sprowokowało Go do sprowadzenia na nich bardzo surowej kary: (Ps 

106:14-15 UBG), „Pałali żądzą na pustyni, na próbę wystawiali Boga na pustkowiu. I dał im czego 

żądali, lecz zesłał na ich dusze wycieńczenie”. Ich umysły stale i stale wracały do garnków mięsa w 

Egipcie; dlatego, że nie mieli tego nadmiaru obfitości na pustyni, szemrali, jakby Mojżesz 

wyprowadził ich z Egiptu, aby na niej pomarli, a Bóg ich zdaniem musiał pokazywać więcej cudów, 

nie aby zaspokajać ich potrzeby, ale aby dogadzać ich żądzom.  

 (g.) Te doczesne życie zostało nam dane, abyśmy szukali lepszego, a zatem jego 

szczęśliwość nie może być mierzona posiadaniem większej ilości jedzenia i odzienia, ale tym jak 

jesteśmy przystosowani i przygotowani do lepszego życia, które jest końcem i zakresem samego 

życia. Wszystkie te rzeczy doczesne są tylko naszym zaopatrzeniem na drodze do nieba, zatem nie 



należy ich szukać w pierwszym rzędzie; naszym zajęciem jest służenie Bogu i szukanie zbawienia 

naszych dusz: (Mt 6:33 UBG), „….szukajcie najpierw  królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a 

to wszystko będzie wam dodane”, to znaczy, że będzie ich dosyć, aby wystarczyło nam w naszej 

podróży do nieba, podczas gdy przygotowujemy się na wieczność, i dlatego powinniśmy być 

zadowolonymi.  

 (h.) Wiele razy im mniej mamy w tym życiu, tym żarliwiej jest życie przyszłe szukane przez 

nas; umiarkowany stan posiadania jest wolny od pokus. Obfitość wszystkich rzeczy bez braków 

skłania nas do zapomnienia o Bogu; tak jak z drugiej strony wieczne braki, bez radosnego posmaku 

dobroci Boga skłaniają ludzi do ateizmu. W tych dwóch skrajnościach religia jest albo zagłodzona, 

albo stłumiona. Widzimy to w krajach i osobach: przykładem krajów była Sodoma i Gomora, które 

były jak ogród Boży, (Rdz 13:10 UBG), jednakże były też miejscem pierwszego przypadku 

pojawienia się grzechu nienaturalnego i przykładem nadprzyrodzonego sądu. Niektórzy żyjąc w 

wielkim dobrobycie nie  myślą o Bogu i świecie, który ma nadejść; inni, którzy żyją w skrajnym 

ubóstwie, nigdy nie rozważają dobroci Boga, i tak żyją i umierają jako nieszczęsne stworzenia. 

Umiarkowany majątek jest wolny od niebezpieczeństw, a religia jest w nim najbardziej 

zabezpieczona: (Prz 30:8-9 UBG), „….nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa; żyw mnie 

odpowiednim dla mnie pokarmem; Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim jest 

PAN? Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie”. Pycha i zuchwalstwo 

towarzyszą jednemu, a wszelkie podłe postępowanie drugiemu. Wielki majątek, jak żyzna ziemia, 

jest bardziej podatny na rozmnażanie się chwastów; a skrajna bieda skłania nas do posuwania się do 

wszelkich nikczemnych rzeczy dla naszego utrzymania; dlatego jeśli Bóg daje nam cokolwiek z 

czego możemy żyć, to powinniśmy być z tego zadowoleni.  

 (i.) Ponieważ Bóg wie najlepiej, co nam zrobi dobrze, a co zaszkodzi, dlatego powinniśmy 

zwrócić się do Niego, aby rozporządził nami zgodnie z własnym upodobaniem. Z pewnością nie 

brakowałoby nam niczego, gdyby Bóg widział, że lepiej jest dla nas obfitować, bo On nie skąpi 

swoich błogosławieństw, ale jest dobry i czyni dobro. Natomiast nie jest dobrym, żeby człowiek 

dysponował sobą lub własnym stanem i własnymi sprawami, albo żeby Bóg dostosowywał swoją 

opatrzność do naszego cielesnego zainteresowanie i woli; nie; wola Boża musi zawsze poprzedzać 

naszą, a nasza następować za Bożą. My ludzie posiadamy zepsutą wolę, kierowaną przez 

zaciemnione zrozumienie; a jeśli ślepy prowadzi kulawego, to czego można się spodziewać prócz 

nieporządku i ruiny? Dlatego nasza wola nie może prowadzić i dokonywać pierwszego wyboru, ale 

Boża. Musimy przymusić nasze serca do całkowitego poddania się temu, co Bóg wyznaczył, i 

wierzenia, że stan naszego teraźniejszego majątku jest dla nas najlepszy. Jak nieodpowiednimi 

sędziami są ciało i krew w odniesieniu do tego, jaki stan jest odpowiedni dla nas! Chcielibyśmy być 

karmieni tylko przysmakami dobrobytu i przyjemności, ale dla naszej korzyści powinniśmy być 

karceni, „abyśmy byli uczestnikami jego świętości”, (Hbr 12:10-11 UBG). Jakim dziwnym 

stworzeniem byłby człowiek, gdyby był tym, czym by chciał być! Zarozumiale pyszny, głupio 

nieostrożny i zaniedbujący Boga i rzeczy niebiańskie; dlatego naszą najlepszą rzeczą jest bycie 

takimi, jakimi Bóg chce, abyśmy byli: „….niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty” – (Mt 26:39 

UBG). 

 (i.) Musimy być zadowoleni z tego co mamy, jednakże przy tym powinniśmy być 

przysposobieni i przygotowani do wieczności. Jeśli Bogu upodoba się dać nam umiarkowany 

majątek, to jest Jego wielkie miłosierdzie; ale naszym postanowieniem musi być bycie 

zadowolonymi z jakiegokolwiek stanu, w jakim Bóg nas umieści: nie wykluczając samego życia z 

naszego poddania się. Lud Boży zwykł zakładać, że się znajdzie nie tylko w potrzebach ale i w 

ekstremalnych skrajnościach: (Hab 3:18 UBG), ,,Ja jednak będę się radował w PANU, rozraduję się 

w Bogu mojego zbawienia”. Prorok nie mówi tu: „Gdybym miał tylko pokarm, i odzienie i 

znajdował się w dobrym położeniu, to by mi wystarczyło”. Nie; ale ,,Choćby drzewo figowe nie 

zakwitło i nie było plonu w winnicach, choćby  i owoc oliwy zawiódł, i pola nie przyniosły 

żywności, trzoda zniknęła z owczarni, i nie było bydła w oborach” (Hab 3:17 UBG). W wielu 

przypadkach ubóstwo może przyjść na nas jak zbrojony mąż i pozbawić nas wszystkiego, ale kiedy 

wydaje się, że głodujemy z powodu braku błogosławieństw stworzenia, wtedy możemy ucztować w 



Bogu. Dzieci Boże nie poddają się i nie wyznaczają Bogu, ile będą cierpieć i nie więcej, ale są 

zdeterminowane, aby ponieść najcięższe brzemię, i poddawać się najostrzejszemu utrapieniu. 

Dlatego jest napisane: (Ps 44:18-19): „Nasze serce się nie odwróciło ani nasze kroki nie zboczyły z 

twej ścieżki; Chociaż powaliłeś nas w miejscu smoków i okryłeś nas cieniem śmierci”; czyli 

pomimo wszystko nie zapomnieli imienia Bożego, ani nie okazali się Mu niewierni.  

 C. Przyczyny, dlaczego jest to ważna cecha chrześcijaństwa, aby posiadać zadowolenie z 

każdego stanu, w jakim postawi nas Bóg są następujące:-- 

 (a.) Ogólnie jest to tajemnica nauczana tylko w szkole Chrystusa: (Flp 4:11- 13: 

„….nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Umiem uniżać się, umiem też obfitować. 

Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony: umieć być syty i cierpieć głód, obfitować i znosić 

niedostatek. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia”. Tej sztuki nie da się szybko 

nauczyć. Co znajduje się w chrześcijaństwie ponad innymi dyscyplinami, że naucza nas tego 

zadowolenia? Cóż, znajduje się w nim nauka o szczególnej opatrzności Bożej, Ojcowskiej opiece, i 

życiu wiecznym – te, wsparte uświęcającym działaniem Ducha Świętego powodują podjęcie przez 

nas postanowienia, aby znosić wszystkie trudności tego doczesnego życia z  pokornym i cichym 

nastawieniem umysłu.  

 (b.) W szczególności rozważmy: (i.) Co jest konieczne do tego zadowolenia? (ii.) Jaki ono 

wywołuje efekt?  

 (i.) Co jest konieczne do tego zadowolenia_ 

 [1.] Wiara lub zdrowe wierzenie w istnienie Boga, w łaskawe obietnice oraz w wieczną 

nagrodę; że istnieje Bóg, który ma szczególną troskę o sprawy ludzkie, i że nie pozostawi swoich 

wierzących, aby przechodzili trudności nie do zniesienia, ale poprowadzi ich do życia wiecznego. 

Jest próżnym, aby nakłaniać ludzi do bycia zadowolonymi, dopóki nie zostaną w ten sposób 

przekonani. Jeśli chodzi o pierwszą prawdę, że Bóg jest, to jest napisane: „….kto bowiem 

przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje”, (Hbr 11:6 BW). Co się tyczy drugiej prawdy, 

że szczególnie troszczy się o sprawy ludzkie to: ,,Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, 

gdyż on troszczy się o was” (1 P 5:7 UBG). Trzecią prawdę, że Bóg nie pozostawi swojego ludu, 

aby przechodził trudności nie do pokonania potwierdza Hbr 13:5-6 (UBG): „Wasze postępowanie 

niech będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie 

porzucę cię ani nie opuszczę. Śmiało więc możemy mówić: Pan jest moim pomocnikiem, nie będę 

się lękał tego, co może mi uczynić człowiek”. Czwarta zaś prawda dotycząca perspektywy życia 

wiecznego jest oparta na Łk 12:32 (UBG): ‚Nie bój się, mała trzódko, gdyż upodobało się waszemu 

Ojcu dać wam królestwo”. A zatem, jeśli Bóg będzie, i w ten sposób jest zaangażowany w 

spełnienie tego dobra swojemu ludowi, to dlaczego mielibyśmy być niezadowoleni z tego, że 

stosuje On własne metody by doprowadzić nas do wiecznej chwały? Nie możemy cierpieć niczego, 

czego Bóg nie byłby świadomy; każda odrobina naszych utrapień jest dla nas ważona przez 

wszech-mądrą i wszechmiłosierną Opatrzność; i nie ma nic w naszym cierpieniu, żeby On nie 

wiedział, jak użyć to dla naszego dobra, nie oczekując od nas niczego prócz  zaufania i 

wdzięczności. 

 [2.] Pochodzi ono z pokory, kiedy jesteśmy zadowoleni z tego, że Bóg nas znajduje w 

miejscu w jakim nas postawił, wiedząc, że nie zasłużyliśmy na nic od Niego: (Rdz 32:10 UBG), 

,,Nie jestem godzien wszelkiego miłosierdzia i całej  wierności, którą okazałeś swemu słudze. Bo 

tylko o lasce przeszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa obozy”. Pokorny człowiek jest zadowolony 

z tego, że Bóg postępuje z nim tak jak się Mu podoba. Wymaganie od Boga zawsze pochodzi z 

przypisywania sobie więcej. Uważamy, że zasłużyliśmy na więcej, niż On nam daje. My, którzy 

jesteśmy godni najcięższego sądu, z pewnością powinniśmy być wdzięczni za najmniejsze 

miłosierdzie: (Kaz 7:8 UBG), „Lepszy jest człowiek cierpliwego ducha niż człowiek wyniosłego 

ducha”. Cierpliwość jest zakorzeniona w pokorze, ale niezadowolenie w pysze. 

 [3.] Pochodzi ono także z odstawienia od świata. Ci, którzy nie szukają wielkich rzeczy dla 

siebie samych będą się zgadzać z Bożym przydziałem. Może się zdarzyć, że Bóg obdarzy ich 

wielkimi rzeczami, jak uczynił Abrahamowi i Dawidowi, jednakże nie szukają oni tego, zwłaszcza 

w czasach, gdy jest to dla nich miłosierdzie, że mają życie i wolność. To jest zabronione, (Jer 45:4-5 



UBG). Krótko mówiąc, łaska czyni wszystko, zarówno jeśli chodzi o ubóstwo, jak i bogactwo, i 

sprawia, że bogaci i biedni stoją na tym samym poziomie. Dlatego tak ważną sprawą w religii, jest 

bycie umarłym dla świata, aby zachowywać się w sposób nie troszczący się ani o ubóstwo, ani o 

bogactwo; gdyż doczesny świat jest wielką przeszkodą dla niebiańskiego życia, działając jako 

przynęta dla ciała i sidło szatana, przez które powstrzymuje dusze od pójścia za Bogiem. Jeśli raz  

zobojętnielibyśmy na te rzeczy, to nie czulibyśmy żadnej wielkiej mocy w pokusach do rozkoszy, 

bogactwa i zaszczytów, i szybko stalibyśmy się dojrzałymi  chrześcijanami; a życie duchowe 

byłoby łatwiejsze i bardziej równe. Łatwiejsze, gdyż, tam gdzie ludzie nie szukają dla siebie 

wielkich rzeczy na świecie, a mała rzecz zaspokaja ich pragnienia i powstrzymuje ich szemranie, 

tam opór cielesnej natury wobec imperium łaski jest bez większego problemu przezwyciężony; tacy 

ludzie mogą cieszyć się obfitością i niedostatkiem, wyrzekają się swoich ambitnych myśli i 

wtrącają się oszczędnie w cielesne przyjemności, gdyż szukają lepszych rzeczy. Natomiast byłoby 

bardziej równe, ponieważ na tych, którzy są ukrzyżowani dla świata nie ma zauważalnej skazy; nie 

kalają swego wyznania, ani nie ranią swego sumienia. Ich wyborami rządzi religia, a nie cielesne 

zainteresowania; potrafią: ,,zachować samego siebie nieskażonym przez świat”, (Jak 1:27 UBG).  

 (ii.) Jakie ono rodzi owoce czy też efekty.  Wymienię tylko dwa z wielu.  

 [1.] Zadowolenie powoduje, że ludzie je posiadający nie są rozpraszani przez wielkie 

światowe sprawy. Uważają za najlepszą drogę, która zbliża ich do wielkiego celu to, że nie cieszą 

się szczęściem w tym doczesnym życiu, ale szczęściem w przyszłym świecie. Ci, których serca są 

nakierowane na doczesność, muszą mieć świat do pełna, albo nie są zadowoleni; nigdy nie myślą o 

gromadzeniu skarbów w niebie, (Mt 6:19-20 UBG). To nie jest ich cel i zakres działania, wolą żyć 

tutaj na tym doczesnym świecie komfortowo, aby oni i ich potomkowie mogli rozkwitać w tym 

życiu; Dawid modlił się, aby Bóg zachował go od: „….ludzi tego świata, których udziałem jest to 

życie, a których brzuchy napełniasz skarbami, tak że nasyceni są nawet ich synowie, a resztę 

zostawiają ich dzieciom”, (Ps 17:14 UBG). Natomiast dobry człowiek, który patrzy na inne 

szczęście, nie martwi się zbytnio, co się dzieje z nim tutaj, byleby tylko on i jego uczynki zostali 

zaakceptowani przez Boga w przyszłości. Dlatego ich zajęciem nie jest gromadzenie sobie skarbów, 

tu na ziemi, ale bycie bogatymi w Bogu, (Łk 12:21 UBG).  

 [2.] Ci, którzy potrafią być zadowoleni z posiadania mało, pozostaną z pewnością wierni 

Bogu i sumieniu. Potrafią lepiej znosić głód, pragnienie, nagość, i inne kłopoty dla ewangelii: (Dz 

20:24 KJV), ,,….żadna z tych rzeczy mnie nie rusza’”, to znaczy, nie wywołała wielkiego 

sprzeciwu i niepokoju w Pawła umyśle. Nie jest dla takich ludzi niczym przerażającym, gdy 

nadchodzą próby. Potrafią raczej rozstać się ze wszystkimi rzeczami pod słońcem, niż porzucić 

swój obowiązek wobec Chrystusa; bo pokusy tracą swoją moc, gdy ziemskie pragnienia i żądze są 

umartwione. Natomiast uschli w prześladowaniach ci, którzy przyjęli dobre nasienie tylko do czasu, 

(Mk 4:17 UBG). Gdy religia idzie jedną drogą, a świat drugą, to żegnają się z religią ze względu na 

świat. Kiedy Chrystus tak wiele powiedział o krzyżu, wtedy Judasz stał się odstępcą. Kiedy Demas 

zobaczył, że świat toczy się w inną stronę porzucił Pawła, (2 Tm 4:10 UBG). Kiedy Chrystus 

powiedział bogatemu młodzieńcowi, aby rozstał się ze wszystkim, ten odszedł smutny, (Mk 10:22 

UBG). Jeśli niebo kosztuje tak drogo, to nie jest dla niego warte ani złamanego grosza. Ludzie nie 

chcą narazić się na żadne niebezpieczeństwo ani kłopoty dla Chrystusa, ponieważ nie są zadowoleni 

z posiadania mało.  

 D.  Zastosowanie całości. 

 a. Zastosowanie 1. Jeśli pobożni powinni zadowolić się jedzeniem i odzieniem, to pokazuje 

to próżność ogromnych ludzkich pragnień; które wykraczają znacznie poza pokarm i odzienie, i 

które jednak pomimo ich spełniania nie dają zadowolenia. Prawdziwy chrześcijanin zadowala się 

tym, co niezbędne, natomiast ludzie tego świata pomnażają swoją żądzę jak piekło, (Hab 2:5 UBG). 

Są tak daleko od zgadzania się na dział wyznaczony im przez Boga, chociaż byłby odpowiedni i 

wystarczający do zaspokojenia ich potrzeb, ba, i daleko ponad nie (tak, że wielu jest zadowolonych 

z ich resztek); to jednak zawsze polują na więcej, jak śmierć i grób, które nigdy nie są nasycone. Są 

niespokojni, wciąż dodając, jeśli są książętami, królestwo do królestwa; jeśli są sługami kościoła, 

uprzywilejowanie za uprzywilejowaniem; a jeśli są zwykłymi ludźmi, majątek za majątkiem, dom 



do domu i pole do pola. Ludzie tego świata drobiazgowo zabiegają o te pragnienia, podążają 

skwapliwie za nimi a na końcu wiele razy są rozczarowywani przez nie. 

 b. Zadowolenie powstrzymuje naszą niecierpliwość, gdy jesteśmy rozczarowani. Jeśli 

rzeczy nie pójdą według naszej woli w sprawach doczesnych to stajemy się zakłopotani, nasze 

pragnienia są zbyt żarliwe. Musimy je mieć spełnione, nie możemy bez nich się obejść, kłopoczemy 

się o nie, i dlatego szemramy i sarkamy przeciwko Bogu; co rodzi okropne burze w duszy. Jak 

Jonasz gorzko spierał się z Bogiem o swoją tykwę, (Jon 4:9 UBG) i Rachel z Jakubem: „Daj mi 

dzieci, bo inaczej umrę”, (Rdz 30:1 UBG). Jeśli nie możemy mieć tego, co chcielibyśmy, to 

wszystko inne jest niczym. Achab był chory z powodu jednej winnicy. Haman uważał swoje 

zaszczyty za nic, dopóki Mardocheusz siedział w bramie królewskiej. Jak w karocy, jeśli brakuje 

jednego koła, to wszystko stoi.  

 (c.) Zadowolenie pokazuje zło naszej nieufności, pomimo posiadania przez nas Bożej 

Ojcowskiej opatrzności i obietnic na których możemy polegać i tak wielkich korzyści przymierza: 

(1 Kor 3:21-23 UBG): „Wszystko bowiem jest wasze:….Wy zaś jesteście Chrystusa, a Chrystus 

Boga”. Wszystkie rzeczy są nasze, zarządzenia Chrystusa, opatrzność, ten świat, przyszłe życie i 

śmierć. Czy chcielibyśmy więcej? Wszystkie są pomocne dla naszego dobra, jeśli postanowimy być 

wierni Chrystusowi. 

 

 

 

 

 

  

 14. KAZANIE XIV. - Kaz 9:11.  

  

  

 ,,Potem obróciłem się i widziałem pod słońcem, że bieg nie należy do szybkich ani 

wojna do dzielnych, ani żywność do mądrych, ani bogactwo do roztropnych, ani łaska do 

zdolnych, lecz czas i przypadek spotyka wszystkich”. – (Kaz 9: 11 UBG).  

  

  

 Cała ta księga dotyczy poszukiwania prawdziwego szczęścia. Ten powyższy akapit, którego 

tekst jest częścią tej księgi dowodzi, że nie można tego szczęścia uzyskać na tym doczesnym 

świecie, ze względu na różne wydarzenia potężnej i niezbadanej opatrzności Bożej. Dyskurs 

rozpoczyna się, w rozdziale 8, wersety 16 i 17: „Gdy zwróciłem swoje serce na to, aby poznać 

mądrość i rozważać sprawy, jakie się dzieją na ziemi, z powodu których oczy człowieka nie zaznają 

snu ani we dnie, ani w nocy; Wówczas zobaczyłem całe dzieło Boga – to, że człowiek nie potrafi 

zgłębić sprawy, która się dzieje pod słońcem. Choćby człowiek starał się do tego dojść, nie zgłębi 

tego; choćby nawet mądry zamierzył to poznać, nie zdoła tego zgłębić”. Boża opatrzność w 

rządzeniu światem jest sekretna. Nawet gdy mądry człowiek użyje swojego całego rozumu, aby 

pogodzić wszystkie pozorne niespójności, to jednak nie będzie mógł uzyskać jasnego i 

zadowalającego opisu całego jej działania, i będzie musiał w końcu uznać suwerenność i panowanie 

Boga. Ślady Opatrzności nie są łatwe do prześledzenia, Boże sądy są bardzo głębokie, (Rz 11:33 

UBG); (Ps 36:6, 92:5 UBG). Mogą być podziwiane, ale nie zbadane.  

 Dwie rzeczy w naszych rozważaniach o Opatrzności wprawiają nas w zakłopotanie:  

 1. Jedna jest taka, że rzeczy są rozdawane jednakowo dobrym i złym; ba, wiele razy dobrzy 

są trapieni, a źli promowani. Mówi o tym na początku rozdziału, gdzie pokazuje, że wszystko 

rzeczy zewnętrzne są rozdawane bez żadnej wielkiej różnicy. Jozjasz poległ na wojnie, podobnie i 

Achab. Czy Abraham był bogaty? Tak samo było z Nabalem. Czy Salomon był mądry? Tak samo 

było w przypadku Achitofela.. Czy faraon poważał Józefa? Tak samo poważany był Doeg przez 

Saula. Czy Izaak miał długie życie? (Rdz 35:28 UBG), tak samo Ismael, (Rdz 25:17 UBG). 

 2. Innym problemem jest to, że wydarzenia i powodzenie wypadają inaczej niż 



przygotowanie i zdolność przyczyn zależnych wydają się obiecywać. Jak świętość i bezbożność nie 

robią różnicy, tak naturalna zdolność i niemoc człowieka, mądrość i głupota, oraz siła i słabość, nie 

czynią różnicy w odniesieniu do jego  ziemskiego stanu. Ludzie o największych zdolnościach są 

zawiedzeni swoimi nadziejami i celami, które słabi i mający niewielkie zdolności ludzie wiele razy 

uzyskują co stwierdza tekst kazania, w którego słowach zwróćmy uwagę na wstęp i obserwację.  

 A. Dokładne badanie kaznodziei: ,,Potem obróciłem się i widziałem pod słońcem”. 

 B. Wynik tego badania i obserwacja, wyrażona negatywnie i pozytywnie.  a. 

Najpierw, negatywnie, w pięciu szczegółach.  

i. Bieg nie należy do szybkich. 

ii. Ani wojna do dzielnych. 

iii. Ani żywność do mądrych. 

iv. Ani bogactwo do roztropnych. 

v. Ani łaska do zdolnych. 

 b. Potem, pozytywnie: ,,lecz czas i przypadek spotyka wszystkich”.   

 A. Dokładne badanie kaznodziei: ,,Potem obróciłem się i widziałem pod słońcem”, czyli 

oprócz wszystkich dawnych marności doczesnego życia. Podobne wyrażenie użyte jest w Kaz 4:1 

(UBG): ,,Potem zwróciłem się w stronę wszystkich ucisków, jakie zdarzają się pod słońcem”, oraz 

w Kaz 4:7 (UBG): ,,Znowu obróciłem się i zobaczyłem kolejną marność pod słońcem”. Ta fraza 

służy ukazaniu wielkiej pewności i dowodu obserwacji kaznodziei; a także podkreśla, że dane 

rzeczy zostały dokładnie zaobserwowane. Narzędziami wiedzy jest widzenie, słyszenie, 

obserwowanie i wyciąganie z tego wniosków.. ,,Pod słońcem”, to znaczy tutaj, w tym niższym 

świecie; kaznodzieja  rozważał wszystkie ludzkie działania i rzeczy, które są robione w tym życiu 

pomiędzy ludźmi; rozglądał się i obracał na wszystkie strony.  

 B. Obserwacja wynikająca z przyglądania się. 

 a. Po pierwsze, negatywnie, wyrażona w pięciu przypadkach. 

 i. Bieg nie należy do szybkich. Można to rozumieć albo jako zwykły wyścig, w którym 

szybki biegacz czasami może zawieść, lub nadwyrężyć swoje siły, mieć jakąś dolegliwość cielesną, 

lub zostać zranionym w jakimś wypadku; i tak, kiedy kaznodzieja mówi o wyścigu, to ma na myśli 

zwycięski wyścig, tak jak w następnym punkcie: ani wojna do dzielnych, gdzie ma na myśli 

zwycięską wojnę, przez którą odnosi się zwycięstwo. Sukces nie zawsze przypada  stronie szybkiej 

i dzielnej. Albo po drugie, jako jakikolwiek bieg, za pomocą którego człowiek stara się uciec przed 

niebezpieczeństwem. Asahel, który był szybki jak sarna, został zabity przez Abnera, (2 Sam 2:18-23 

UBG); a w Jer 46:6 (UBG): „Prędki nie ucieknie i mocarz nie ujdzie….potkną się i upadną”. Szybki 

nie zawsze może uciec przed niebezpieczeństwem: (Iz 30:16 UBG), „Dlatego będą szybsi ci, którzy 

będą was ścigać”. 

 ii.  Ani wojna do dzielnych. Rabszak mówił: ,,….mam dość dużo rad i siły do wojny”, (Iza 

36:5 UBG). Ale wiele razy wielka siła zawodzi, i mała armia pokonuje większą. Siła potężnych nie 

zawsze pomaga im walczyć i zwyciężać. I tak Goliat został powstrzymany przez Dawida, (1 Sam 

17:50 UBG); a trzystu Gedeona pokonało potężny zastęp Midianitów, (Sędz 7:7 UBG); także w Ps 

33:16 (UBG) napisano: ,,,Nie wybawi króla liczne wojsko ani nie ocali wojownika wielka siła”, a w 

1 Sam 14:6 (UBG): ,,….gdyż PANU nietrudno wybawić przez wielu czy przez niewielu”. 

 iii. Ani żywność do mądrych. Żywność oznacza wszelkie środki utrzymania i wielu 

mędrców miało wielkie trudności, aby ją zdobyć. Z pewnością mądrość wiele pomaga, aby zdobyć 

środki do życia na świecie: Prz 31:20 (UBG): ,,Pożądany skarb i olej są w mieszkaniu mądrego”. A 

jednak wiele razy zdarza się, że ludzie o wielkiej mądrości nie mają na świecie środków do życia. 

Jak Dawid został zmuszony do pragnienia zaopatrzenia od Nabala, głupca. A Salomon mówi nam, 

że: ,,Głupota jest wywyższona do wielkiej godności, a bogaci w mądrość siedzą nisko” (Kaz 10:6 

UBG). Paweł był ,,….często….. w głodzie i pragnieniu, często w postach”, nie dobrowolne, ale z 

musu, (2 Kor 11:27 UBG). Ba, jest napisane o naszym Panu Jezusie Chrystusie, że niektóre kobiety 

służyły mu swoją majętnością dla jego wsparcia (Łk 8:3 UBG). 

 iv.  Ani bogactwo do roztropnych. Doświadczenie często to pokazuje, że mądrzy są bardzo 

biedni, podczas gdy mniej rozumni i podli zdobywają wielki majątek. Czytamy w Piśmie Świętym 



o bogatym głupcu, (Łk 12:20 UBG), i ubogim mędrcu (Kaz 9:15 UBG); a w Prz 10:22 (UBG), że: 

,,Błogosławieństwo  PANA wzbogaca”. Bóg nie jest dłużny żadnemu ze swoich stworzeń; jednemu 

daje rozum, innemu bogactwo. 

 v. Ani łaska do zdolnych. Aby zyskać łaskę u ludzi, nie pomaga bycie umiejętnym, to 

znaczy zdolnym i doświadczonym, dopóki Bóg nie doda błogosławieństwa do tego. Przyjrzyjmy się 

ludziom, którzy znajdują łaskę w oczach książąt lub ludu. Niestety, ludzie bez żadnych cnót są 

promowani, jak Doeg przez Saula. A lud porywany raczej przez mierne osoby, niż przez tych o 

największej mądrości i zdolnościach. 

 b. Po drugie, pozytywnie: ,,lecz czas i przypadek spotyka wszystkich”. Wymienione są tutaj 

dwie rzeczy, które bardzo przychodzą z pomocą   doczesnym sprawom:   

i. Czas. 

ii. Przypadek. 

 i. Czas przez który rozumie się okazję i możliwość. Istnieje pewien określony czas, który 

Bóg przeznaczył na każdy cel i działanie, z którego jeśli ludzie mieliby mądrość skorzystać, ich 

sprawy odniosłyby większy sukces; ale: ,,Człowiek….nie zna swojego czasu” (Kaz 9:12 UBG), 

dlatego wielka jest jego nędza na ziemi, i dlatego nie dokonuje pomyślnie rzeczy dookoła których 

się krząta. 

 ii. Następnym słowem jest przypadek lub wydarzenie; tak jest przetłumaczone to słowo w  1 

Krl 5:4 (UBG): „Lecz teraz PAN, mój Bóg, dał mi zewsząd odpoczynek, nie ma żadnego 

przeciwnika ani złego wydarzenia”, jest to to samo słowo. Powodzenie jest takie jakie rada Boża z 

góry przewidziała, ale dla nas wydaje się to być zwykłym przypadkiem i ryzykiem. Krótko mówiąc, 

to, co Bóg od prawieków zarządził, zdarzy się i musi się zdarzyć w takim czasie, w jakim Bóg z 

góry zarządził, że się wydarzy i podobnie w taki sposób i taką drogą i za pomocą takich środków, 

jakie zarządził do zaistnienia danego wydarzenia. Rzeczy przypadkowe dla nas są wynikiem Jego 

rady dla Niego. To, co było przypadkiem dla innych, było dziełem Pana dla Hioba, (Hi 1:21 UBG). 

Dlatego w tekście kazania nie jest zamierzony niepewny przypadek, ale taki, który jest rządzony i 

zsyłany przez Boga, który rozporządza wszelkimi okazjami i wydarzeniami zgodnie z jego 

własnym upodobaniem, czy to w uniknięciu niebezpieczeństwa, czy w odniesieniu zwycięstwa, czy 

w byciu zaopatrzonym w artykuły pierwszej potrzeby, czy wzbogacenie się lub bycie przyjętym do 

łask; wszystko dzieje się tak, jak Bóg zarządzi tym. Szybki, mądry, dzielny, chociaż są najlepiej 

przygotowani i usposobieni i najbardziej dbają o swoje sprawy, to jednak dane wydarzenie jest w 

rękach Boga, który rozporządza nim według Swojej własnej woli. 

 Zanim wyciągnę doktrynę z tekstu kazania, usunę fałszywe wnioski i dedukcje, które 

niektórzy wyciągają z tego tekstu.  

 1. Niektórzy uważają, że te słowa należy przypisać osobie epikurejczyka lub ateisty, którego 

rozumowanie Salomon przedstawia jako rozumowanie przeciw Boskiej opatrzności; ale nie zgadza 

się to z przedmową: ,,Potem obróciłem się i widziałem pod słońcem”, które jest zwykle 

wypowiadane przed jego obserwacjami na temat próżności i martwienia się, które rodzą się ze 

zwykłych rzeczy doczesnych. 

 2. Ten tekst musi być obroniony przed tymi, którzy ustanowili sobie bożka ślepej fortuny, 

jakby wszystko było dokonywane przez niepewny przypadek. Nie; jest to wydarzenie (jak 

poprzednio); i chociaż jest ono przypadkiem dla ludzi, to jednak jest opatrznością dla Boga, 

powszechnego i pierwszego sprawcy, który „dokonuje wszystkiego według rady swojej woli” (Ef 

1:11 UBG). Żadne wydarzenie nie jest dla niego przypadkiem, bo nigdy nie chybił swego celu, bo 

jego wiedza jest nieomylna, a jego moc niepokonana. 

 3. Oraz przed tymi, którzy odrzucają użycie środków i wszelkie działanie, rozporządzenie i 

przygotowania przyczyn zależnych, tak jakby nie działały, i Bóg nie działał ani nie oddziaływał 

przez nie. Nie; to jest fałszywa dedukcja i wnioskowanie zarówno w rzeczach naturalnych, jak i 

duchowych. 

 A. W przypadku rzeczy naturalnych, ponieważ Bóg działa środkami i środkami 

przygotowanymi: (Oz 2:21-22 UBG):„….wysłucham niebios, a one wysłuchają ziemi”. Istnieje 

szereg przyczyn rządzonych i będących pod wpływem Boga. Przyczyny zależne mają swoje 



działanie, ale są pod rządami pierwszej, Bóg przez nie pracuje, a także wstrzymuje ich działanie 

według uznania. Istnieją dwie skrajności: jedna Durandusa, mówiąca, że Bóg daje przyczynom 

zależnym tylko moc do działania samym z siebie i tylko kontynuuje dawanie im tej mocy, ale nie 

pracuje z nimi. Ale to twierdzenie jest fałszywe; ponieważ wszystkie rzeczy zależą od Boga, nie 

tylko, aby mogły istnieć, ale i działać: (Dz 17:28 UBG), ,,Bo w nim żyjemy, poruszamy się i 

jesteśmy”. Drugą skrajnością jest twierdzenie, że stworzenie nie ma żadnego działania w sobie w 

ogóle, że pierwsza przyczyna działa tylko przez obecność drugiej. Jednakże i to twierdzenie jest też 

sprzeczne z mądrością Bożą; bo jeśli przyczyny zależne nie zbiegają się w żaden sposób same, w 

celu wywoływania swoich skutków, to są one stworzone na próżno i używane do takiego celu 

daremnie.  

 B. Ani w rzeczach duchowych (Flp 2:12-13 UBG): „Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie 

swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania’. Boże 

działanie jest dla nas zobowiązaniem do czekania na niego w użyciu środków, abyśmy mogli 

spotkać się z Bogiem na jego drodze, oraz, aby Bóg mógł spotkać się z nami na naszej.  Na Jego 

drodze, bo Bóg wyznaczył, pewne obowiązki służące do przekazywania i stosowania wobec nas 

Jego łaski; mamy leżeć przy sadzawce póki woda się nie poruszy, kontynuować naszą obecność, 

dopóki Bóg nie udzieli swojej łaski, (J 5:1-4 UBG). Na naszej drodze; bo Bóg wpływa na wszystko 

według ich naturalnej skłonności. Bóg, który oświeca słońcem i przez słońce, pali ogniem i przez 

ogień, rozumuje z człowiekiem i przez człowieka, działa koniecznie z koniecznymi przyczynami i 

dobrowolnie z wolnymi przyczynami. Nie narusza  wolności stworzenia, ale zachowuje naturę i 

interesy jego własnego stworzenia: (Oz 11:4 UBG): ,,Ciągnąłem ich powrozami ludzkimi, więzami 

miłości”. Przyciąga nas podając racje, które rozważamy, i na ich podstawie zabieramy się za 

pobożne życie. Krótko mówiąc, musimy robić, co w naszej mocy, inaczej będziemy bezużyteczni 

dla nas samych, ale nie wolno nam przy tym polegać na naszej własnej radzie, mądrości i sile, bo 

pomyślny rezultat nie zawsze przypadnie w udziale szybkiemu, dzielnemu i mądremu.  

 Prawdziwa obserwacja zawarta w słowach tekstu kazania jest taka:  

 Że wiele przedsięwzięć tego stworzenia często kończy się fiaskiem kiedy istnieje 

największe prawdopodobieństwo sukcesu.  

 Tutaj Salomon przedstawia ludzi: —  

1. Posiadających uzdolnienia: szybkiego, mądrego i dzielnego. 

2. Jak zabierają się do osiągnięcia sukcesu.  

3. Jak w danych sprawach zawodzą. Żadne z tych uzdolnień samo w sobie nie daje zamierzonego i 

oczekiwanego wydarzenia, ani nie zależy to bezwarunkowo i nieomylnie od nich.  

4. Że wszystkie rzeczy zamierzone, pożądane i oczekiwane przez nas zależą od czasu i przypadku, a 

mianowicie, tak jak zależą od Bożej opatrzności, od tego jak i kiedy Bóg zarządzi i określi czas i 

okazję, sukces i wydarzenie. 

 Dlatego z całości wynika, że instrumenty najbardziej przysposobione i wyposażone i 

najbardziej pracowite na swojej drodze mają udaremnione ziszczenie się wydarzenia, które tak 

żarliwie zamierzali osiągnąć i na spełnienie którego mieli takie nadzieje. 

 POWODY.  

 1. Najlepsze instrumenty zawodzą z powodu ich ignorancji, zapominania i niedopatrzenia, z 

których człowiek nie może się całkowicie uwolnić w tym doczesnym życiu, nie tylko w sprawach 

duchowych, ale i świeckich, czy to ekonomicznych w zadysponowaniu sobą i podwładnymi czy to 

interesów rodzinnych oraz zaangażowań w ich sprawy. Mędrcy także popełniają błędy: (Jak 3:2 

UBG), ,,Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy.”. Ta ignorancja objawia się czasem w 

błędzie instrumentów, których serc nie znamy; lub jeśli znamy je obecnie, to nie jesteśmy pewni na 

przyszłość, jak mogą się zmienić lub zostać wyobcowane i odciągnięte od nas. Czasem w 

odniesieniu do czasu i okazji, gdyż kiedy zacząć, puścić w ruch lub kontynuować jakiekolwiek 

dobre uczynki to w odniesieniu do tego: ,,Człowiek nie zna swojego czasu” (Kaz 9:12 UBG). 

Czasami w sposobie postępowania jest jakiś błąd; gdyż niektóre rzeczy znamy spekulatywnie, nie 

znamy ich praktycznie, a to co wiemy ogólnie, że ma być zrobione nie zawsze wiemy jak to 

wykonać w poszczególnych przypadkach, gdyż jesteśmy zaślepieni naszymi uczuciami; to co 



wiemy zwyczajowo nie znamy faktycznie, nie myślimy o tym w czasie robienia tego. Krótko 

mówiąc, żaden człowiek nie zna wszystkich tajemnic i zawiłości ludzkich spraw. Tylko Bóg jest 

wszechmocny i wszechwiedzący, ma w swojej mocy wszystkie stworzenia i może przewidzieć 

wszystkie wydarzenia. Wystarczy nam, że rozumiemy nasz obowiązek, nie możemy przewidzieć 

wydarzeń, bo rzeczy toczą się dziwnie poza ludzkie oczekiwania, a ich najbardziej prawdopodobne 

projekty zostają pokrzyżowane. 

 2. Ponieważ chociaż możemy mieć wystarczającą wiedzę, to Bóg może z łatwością 

postawić jakąś przeszkodę od wewnątrz lub z zewnątrz, aby przeszkodzić w korzystaniu z naszej 

mądrości, mocy i wiedzy. 

 A. Od wewnątrz. Bóg potrafi w mgnieniu oka zabrać nam nasze zdolności lub utrudnić 

korzystanie z nich na jakiś czas. Tak jak nie zniszczył własności ognia, ale zawiesił palenie, gdy 

trójka młodzieńców Żydowskich była w piecu. Bóg może także nagle może pozbawić nas siły: (Ps 

76:5-6 UBG): „Odważni stali się łupem, pogrążyli się we śnie, mężni nie znaleźli siły w swych 

rękach Od twego gromienia, Boże Jakuba, mocno zasnęły wozy i konie”. Jakąkolwiek siłę, odwagę, 

rozum lub jakikolwiek inny przymiot doskonałości, który ma każdy człowiek, Bóg, który go dał, 

może zabrać go, kiedy mu się podoba, lub zawiesić korzystanie z niego. Wszystko to Bóg może 

uczynić poprzez naganę słowem  swoich ust. Teraz, jak silni nie mogą znaleźć siły w swoich 

rękach, tak mądrzy nie mogą znaleźć mądrości w swoich sercach: (Hi 5:14 UBG), ,,Za dnia 

napotykają ciemność, a w południe idą po omacku jak w nocy”. Kim byli ci ludzie? Byli to mądrzy 

i przebiegli, o których Hiob mówił w poprzednich wersetach. W najjaśniejszych przypadkach 

muszą szukać, i tak ich dobrze wymyślone intrygi spełzają na niczym. Ich osądy ogarnia plaga i 

wichura, tak że plątają się i wprawiają w zakłopotanie; i przez zarozumiałość i upartą wolę, 

realizują swoje zamysły tak pośpiesznie i wściekle, że muszą one spalić na panewce. Tak że nie 

wydają się oni mieć osądu nawet zwykłych ludzi. A zatem chociaż ludzie mogą być obdarzeni 

dobrymi darami i cechami, zarówno mądrością, jak i siłą, to Bóg może łatwo odebrać ich moc i 

wolę do ich użycia.  

 B. Od zewnątrz, zsyłając jakieś przypadkowe wydarzenie, którego nie przewidzieliśmy, i 

nie mogliśmy nawet pomyśleć, że się wydarzy. Człowiek nie może przewidzieć wszystkich kół, 

które się poruszają w danej sprawie; a nawet jeśli by mógł, to nie byłby w stanie ich obrócić; tak, że 

oprócz zabrania człowiekowi jego mądrości, odwagi i siły, gdy jakaś praca ma zostać wykonana, 

Bóg stawia mu pewną przeszkodę, na jego drodze, która pojawia się nieoczekiwane. Istnieją pewne 

nagłe wypadki, których nikt nie może przewidzieć, i którym nikt nie może zapobiec, a z których 

każdy może zmienić dane przedsięwzięcie w innym kierunku. Najbardziej przypadkowo zdarzające 

się rzeczy są uporządkowane przez Boga, dla wielkich celów Jego opatrzności.  Jak na przykład 

Haman pracował nad planem zgładzenia wszystkich Żydów, ale jego główna złość skierowana była 

przeciwko Mardocheuszowi. Teraz przypadkiem król nie mógł spać jednej nocy i kazał przynieść 

księgę pamiątkową kronik, (Est 6:1 UBG), i znalazł tam odnotowane odkrycie zdrady przez 

Mardocheusza, co zniweczyło wszystkie przemyślne knowania Hamana przeciwko Żydom. Achab 

zamierzał: zemścić się na Micheaszu oraz, aby uniknąć śmierci w bitwie, zmienił swoje szaty i zdjął 

królewskie ozdoby, i poradził Jehoszafatowi, aby włożył swoje: „….A pewien mężczyzna na ślepo 

naciągnął łuk”, (1 Krl  22:34 UBG). Bóg skierował tę strzałę w serce króla Izraela. Jozafat uszedł 

cało z bitwy, a Achab został zabity. Podobnie było w tym godnym uwagi przykładzie, gdy słońce 

wzeszło nad wodą i Moabici zobaczyli wodę czerwoną jak krew, (2 Krl 3:22-24 UBG). Kiedy 

Moabici przybyli, by udręczyć Jehoszafata, wołając: „Teraz więc po łupy, o Moabie!”, w 

rzeczywistości okazało się to być: ,,ku dotkliwej zagładzie, o Moabie!”.  

 Teraz te i wiele podobnych przykładów uczą nas, że najbardziej przypadkowe i losowe 

rzeczy z pewnością i nieomylnie zachodzą dzięki Bożej opatrzności i niebiańskiemu kierownictwu. 

A także, że istnieją pewne zdarzenia, które opatrzność rzuca po drodze, aby najbardziej 

rozczarować prawdopodobne środki; tak że pomimo wszelkich darów i przymiotów, którymi ludzie 

są obdarzeni, takie zdarzenia nie są w ich mocy, ale zależą od swobodnego współdziałania Boga. 

Nie poruszam teraz kwestii wpływu aniołów na sprawy ludzkie, a którymi to aniołami Bóg 

posługuje się w rządzeniu światem   



 3. Najzdolniejsze instrumenty często prowokują Boga do rozczarowania, ich, podczas gdy 

ich zdolności doradcze i siły są środkiem zatwardzania ich serc w cielesnej ufności i często 

angażują ich w biznes, który okazuje się szkodliwy dla nich; powtarzam, w najbardziej legalnych 

biznesach prowokują Boga, aby ich rozczarował, bo zabierają się za nie bez Boga; zbyt często ich 

nieodnowiony i nieuświęcony rozum i moc są używane przeciwko Bogu. 

 A. Wielką zbrodnią jest zajmować się jakimkolwiek biznesem bez Boga: (Prz 3:5-6 UBG), 

„Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego na wszystkich 

swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki”. Kiedy nasza mądrość i siła są ustawione 

jako bożek lub posąg zazdrości, to Bóg jest wtedy zobowiązany, aby go zniszczyć. Dlatego ci, 

którzy robią swoje własne serce, swoją wyrocznia, a swój własny rozum, swoim doradcą, rzadko 

wykrawają sobie dobrą porcję. We wszystkich poważnych sprawach musimy prosić Boga o Jego 

zezwolenie, radę i błogosławieństwo.  

 B. Jednakże wiele razy ludzie o wielkich zdolnościach, będąc nieuświęconymi, używają ich 

przeciwko Bogu. Są zwykle największymi agentami i pośrednikami diabła szerzącymi jego 

królestwo. Ten w kuszeniu naszych pierwszych rodziców, posłużył się wężem, który był 

„….bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne”, (Rdz 3:1 UBG). Tak więc ci czynią Boga 

swoją przeciwną stroną, którzy angażują się w jakiekolwiek takie  przedsięwzięcie na podstawie 

ufności swojej mądrości i siły, a potem „w dzieła swoich rąk  uwikłał się niegodziwy”, (Ps 9:16 

UBG). Bóg ma upodobanie w byciu widzianym, jak stawia przeszkody i kamienie potknięcia na ich 

drodze, aby mogli upaść przez jakieś żałosne rozczarowanie, a ich przebiegłość i moc mogły 

doprowadzić ich do ruiny.  

 4. Mówienie i robienie lub powoływanie rzeczy do zaistnienia, jest aktem i prerogatywą 

imienia Jahwe, którego chwały nie przekaże On nikomu innemu, (Iz 42:8 UBG). „Któż może 

powiedzieć, że coś się stanie, gdy Pan tego nie rozkazał?”,  (Lam 3:37 UBG), to znaczy, kto jest w 

stanie wywołać to, co Bóg mówi, i zamierza, dopóki Bóg nie pozwoli i nie dam temu miejsca na 

zaistnienie? W związku z tym, bez względu na przygotowanie środków lub wysokiego 

prawdopodobieństwa powodzenia, nie możemy być zbyt pewni przyszłych wydarzeń. Nie możemy 

spowodować ich zaistnienia naszą własną mocą, a Bóg nie zawsze działa przez prawdopodobne 

środki; ukrywa wydarzenia przed ludźmi: (Iz 48:7 UBG): „….byś nie powiedział: Oto wiedziałem o 

tym”; wydarzenia nie mogłyby być ukryte, gdyby Pan kontynuował działanie stałym kursem, dając 

zwycięstwo w wyścigu szybkiemu etc. Bóg nosi swoją opatrzność, w taki sposób, aby nie 

pozostawić śladów za sobą. Nie chodzi tak często jedną drogą, aby zrobić z niej ścieżkę, aby ludzie 

mogli zobaczyć wyraźny jej kierunek. 

 Zastosowania są następujące. Powyższe uczy nas:--  

 1. Nicości stworzenia i wszech-wystarczalności Boga. To jest zaprawdę wielka lekcja i 

potężnie użyteczna dla nas przez cały czas duchowego życia. 

 Po pierwsze, jest to pojęcie, w którym Pismo ma bardzo wielkie upodobanie, aby 

przedstawiać Boga jako wszystko a stworzenie jako nic. Na początku, gdy Mojżesz zapytał Boga o 

określające Go imię, to Bóg nie dał mu innego oprócz: ,,Ja jestem”, (Wyj 3:14 UBG), „Wtedy Bóg 

odrzekł do Mojżesza: JESTEM, KTÓRY JESTEM. I dodał: JESTEM posłał mnie do was”. Jaka 

rzecz jest pod sklepieniem niebios, która nie może powiedzieć: „Jestem, który jestem”? 

Najmniejszy robak posiada swoją własną istotę; ale powyższe wyrażenie, jako Boże rozpoznawcze 

imię oznacza, że Bóg zawiera w sobie wszystkie istoty.  Stworzenie jest niczym: (Iz 40:17 UBG): 

„Wszystkie narody przed nim są niczym; uważa je za nicość i marność”; (Dan 4:35 UBG): 

„Wszyscy mieszkańcy ziemi są uważani za nic”. Wszystkie stworzone istoty muszą zniknąć z 

naszego pola widzenia, kiedy myślimy o Bogu.  

 Ale jakim cudem stworzenia są niczym, czego uczy nas wiara? A jakim czymś, czego nas 

uczą zmysły? Czymś  są bezsprzecznie w odniesieniu do tego   pochodnego i zależnego bytu, który 

mają od Boga. Jednakże, nie wolno nam ustanawiać Pyrrońskiej zarozumiałości, że cały świat jest 

tylko iluzją, właściwie niczym, a nasze życie tylko snem, lub podchodzić sceptycznie do 

postrzegania istoty i funkcji wszystkich rzeczy jako niepewnych. Ani wyobrażać sobie, że rozum 

jest tak bardzo omylny, że człowiek o zdrowym rozsądku i jasnym zrozumieniu może nie być 



pewny co do obiektów dogodnie przedstawionych jego zmysłom. Z pewnością sceptycy muszą 

zostać wychłostani jako głupcy, aż poczują, że sami czymś są. Jednakże ma to duże znaczenie w 

dziele pobożności, aby uważać stworzenie za nic. Dochodzi się do tego:--  

A.  Na drodze porównania z Bogiem.  

B. Na drodze wykluczenia Boga.  

C. Na drodze przeciwstawienia Bogu. 

 A.   Przez porównanie z Bogiem. Tak więc tylko Bóg ma na imię ,,Ja jestem”, a potem nie 

ma nikogo oprócz Niego. Jeśli porówna się stworzenia pomiędzy sobą, to niektóre okażą się być 

dobre, silne i mądre, a inne nie; jednakże wszystkie są nicością w porównaniu z Bogiem. Chociaż 

jest różnica między gwiazdami w nocy, niektóre są jaśniejsze, inne ciemniejsze, niektóre pierwszej 

wielkości, inne drugiej, jeszcze inne trzeciej itd., to jednak w ciągu dnia wszystkie są podobnie 

niedostrzegalne, gdyż wszystkie są przyćmione przez chwałę słońca. Kiedy porównamy stworzenia 

między sobą, to odnajdziemy różne stopnie doskonałości i wspaniałości; jednakże przez chwalebną 

jasność Ojca wszystkich świateł, te bledsze światła niższej rangi stają się przyćmione, a ich różnice 

niezauważalne. Bóg mówi w Piśmie: „Spójrzcie teraz, że to ja, tylko ja jestem, a nie ma innych 

bogów oprócz mnie….Podnoszę bowiem swą rękę ku niebu i mówię: Ja żyję na wieki” (Pwt 32:39-

40 UBG). Jest to uważane za uzurpację Boskiej czci, gdy stworzenie mówi: ,,Ja jestem”. I tak 

Babilon powiedział w swoim sercu: ,,Ja jestem i nie ma oprócz mnie żadnej innej” (Iz 47:8 UBG). 

Także Niniwa to powiedziała: (Sof 2:15 UBG), „Takie będzie to wesołe miasto, które mieszkało 

bezpiecznie i mówiło w swoim sercu: Ja jestem i oprócz mnie nie ma innego”. A w Iz 47:10 (UBG) 

napisano: „Twoja mądrość i twoja wiedza uczyniły cię przewrotną i mówiłaś w swoim sercu: Ja 

jestem i nie ma oprócz mnie żadnej innej”. Gdy my ludzie polegamy na naszej własnej mądrości, 

sile lub dobroci, to jest to odstępstwem od Boga. Bóg w Piśmie jest przedstawiony jako jedynie 

mądry, jedynie silny i jedynie dobry, (Hi 9:19, 1 Tm 1:17, Mt 19:17 UBG). Stworzenie ma tylko 

cień tych rzeczy. Ponieważ jest to tylko zapożyczoną mową, aby nazwać obraz lub posąg 

człowiekiem, mówiąc – to jest Cezar, a to jest Aleksander – z powodu  podobieństwa i podobizny, 

tak stworzenia są tylko podobieństwem, gdy nazywamy je mądrymi, silnymi czy dobrymi. Do tej 

kategorii można zaliczyć także te wyrażenia, „prawdziwa światłość”, (J 1:9 UBG), i „prawdziwa 

winorośl”, (J 15:1 UBG). Te określenia pierwotnie odnoszą się do Boga, ale w zapożyczonym 

sensie do stworzenia.  

 B. Na drodze wykluczenia Boga. Jak promień słońca jest niczym, gdy słońce zachodzi, albo 

dźwięk jest niczym, gdy muzyk odejmuje usta i przestaje dmuchać w ustnik instrumentu: (Ps 

104:29-30 UBG), ‚,…..gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch. Gdy wysyłasz twego 

ducha, zostają stworzone”. Stworzenie w porównaniu z Bogiem jest uważane za nic; ale z 

wyłączeniem Boga jest rzeczywiście niczym; ponieważ całe ich życie, mądrość, siła i działanie są 

tylko pożyczone i pochodzą od Boga, i utrzymywane tylko zgodnie z upodobaniem Boga. 

Naturalnie i duchowo jest to prawda. Jeśli ktoś z nas powie, ,,Jestem”, to musi dodać wraz z 

Pawłem: „Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem”, (1 Kor 15:10 UBG). I znowu „……,żyję, 

ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus”, (Gal 2:20 UBG). Gdyby Bóg wycofał swój 

opatrznościowy wpływ i wsparcie, to zniknęlibyśmy w nicości: (Hi 7:8 UBG), „Twoje oczy są 

zwrócone na mnie, a mnie już nie ma”, to znaczy, że Bóg koncentrując swoje oczy na Hiobie w 

gniewie, wzrokiem obróciłby go w nicość.  

 C. Na drodze przeciwstawienia Bogu, zarówno jego sprawie, jak i interesowi na świecie, (Iz 

41:11 UBG): „Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy płoną gniewem przeciwko 

tobie. Będą jak nicość”. Stworzenie nosi w oku rozumu wielką masę, wydającą się nie tylko jako 

coś, ale i jako wszystkie rzeczy; i póki człowiek patrzy na to, co jest widzialne, to nie mamy nadziei 

i pociechy, których moglibyśmy się uczepić. Bo czym są: szybki, mądry i silny gdy występują 

przeciwko Bogu lub przeciwko Jego opatrzności, gdy Bóg jest rozgniewamy za grzech, a my 

używamy zwykłych środków, aby uniknąć niebezpieczeństwa, a nie jednamy się z Nim i nie 

łagodzimy sporu między Nim a nami? Niestety, ludzkie wysiłki nie mogą pomóc przeciwko Jego 

gniewowi. Te prawdopodobne środki, które przemogły w innych czasach, okażą się jedynie niczym; 

niezależnie od tego jak byśmy byli silni i mądrzy i używali nie wiem jak wielu zręcznych środków, 



aby odwrócić wyrok: (Am 6:13 UBG), „Biada wam, którzy się cieszycie, a to z niczego, mówiąc: 

Czy nie wzięliśmy sobie rogów własną siłą?”. Chlubili się tym, że ich siła została odnowiona i 

zwiększona, i przez to mieli nadzieję, że umkną grożącemu sądowi i odpędzą każdego wroga, które 

mógłby ich najechać. „Biada wam, którzy się cieszycie, a to z niczego,” — mówi prorok. Niestety! 

Czym są armie, oddziały, konfederacje, rady? Pustą nicością, gdy Bóg na nie dmuchnie; wszystkie 

rzeczy po tej stronie Boga są nicością i próżnością, gdy się w nich chlubimy, gdy nasze grzechy 

wznoszą się ponad góry, i grożą nam bliskie sądy. 

  Po drugie, udowodnię nam, że prawdziwe zrozumienie tego jest niezwykle przydatne dla 

nas w całym naszym życiu duchowym; gdyż żadna inna rzecz  nic utrzymuje stworzenia w 

prawości, tak bardzo jak widzenie wszystkiego w Bogu, a nicości w stworzeniu. To ugruntowuje 

nasze poleganie na Bożych obietnicach w najtrudniejszych przypadkach jak na przykład w  Rz 

4:17-18 (UBG). Co sprawiło, że Abraham ,,….wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył” i okazał 

Bogu tyle uznania i chwały? Przez swoją wiarę w Boga „któremu uwierzył, który ożywia umarłych 

i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były”. Znowu, nic tak nie zachęca nas w trudnych 

służbach, do których Bóg nas wzywa, jak pamiętanie, że Bóg jest wszystkim, a stworzenie jest 

niczym. Jak wtedy, gdy apostołowie poszli głosić ewangelię najpierw w Jerozolimie, w obliczu 

opozycji, której zainteresowanie skłoniło ją do sprzeciwu. I jak wtedy, gdy głosili wśród pogan, 

posiadających religię narzuconą im przez tradycję od wielu wieków, o którą byli gorliwi, gdy diabeł 

podburzał nienawiść wielu wściekłych duchów przeciwko nim. Doktryna była nowatorska i nie 

zabiegała o zmysły, ale namawiała ludzi do wiosłowania pod prąd ciała i krwi, lekceważona przez 

lud, kwestionowana przez ich mędrców, prześladowana przez ówczesne władze, nie mająca 

żadnego interesu doczesnego, który by ją wsparł; i miała być promowana w obliczu uczonego 

świata, przez niewielu biednych rybaków, kiedy wszystkie wyzwolone dyscypliny były wtedy w 

rozkwicie i zenicie. Co ich do tego zachęciło? Apostoł mówi nam, (1 Kor 1:26-28 UBG), że mieli 

„niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych” pośród siebie; gdyż „….Bóg wybrał to, co 

głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych. I 

to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, 

obrócić wniwecz”. Krótko mówiąc, chociaż władze i ludność były przeciwko nim, to jednak 

stworzenie jest niczym, a Bóg wszystkim we wszystkim. Dalej, to pozwoliło apostołom polegać na 

Bożej opatrzności pośród strat, potrzeb i kłopotów: (2 Kor 6:10 UBG), „….jako nic nie mający, 

jednak wszystko posiadający”. I znowu, jeśli mielibyśmy właściwe zrozumienie istoty Boga, to 

kuszące przynęty tego doczesnego świata nie byłyby widoczne; bogactwa, zaszczyty i rozkosze 

świata zostałyby zapomniane, jakby były niczym: (Prz 23:5 UBG), „Czy obrócisz swoje oczy na to, 

co jest niczym?”. To znaczy, tak jakby tego nie było, gdyby Bóg je zniszczył, i gdyby Bóg nie 

działał przez nie. Ponownie, znajomość omawianej prawdy pozwoliła apostołom, aby szukali 

błogosławieństwa dla wszystkich środków: (1 Kor 3:7 UBG), ,,Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, 

który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost”. Najlepsi i najmądrzejsi kaznodzieje 

nie mogą nic zrobić, ani sadzić, ani podlać, aby nawrócić lub zbudować, chyba że Bóg udzieli 

błogosławieństwa i utwierdzi ich pracę. Dalej, znajomość omawianej prawdy pozwoliła apostołom, 

aby zachować pokorę w najwyższych radościach: (2 Kor 11:5 UBG) „w niczym nie ustępowałem 

tym wielkim apostołom. Bo chociaż jestem prostakiem w mowie”, czyli niczym, wszystko jest 

tylko pożyczoną wspaniałością. W ten sposób widzimy, że omawiana prawda ma wpływ na naszą 

prawość i szczere postępowanie, od początku do końca, aż do odwrócenia wzroku od stworzenia i 

skierowania go na samego Boga.  

 Po trzecie,  pokażę nam, że taki jest cel tej lekcji, która jest nam dana w tym miejscu. Bo 

dlaczego zwycięstwo w wyścigu jest odmówione szybkiemu,  zwycięstwo w bitwie dzielnemu, a 

zdobycie bogactwa mądremu, jeśli nie po to, aby pokazać nam, że stworzenie nie robi wszystkiego, 

ba, że jest niczym, jeśli wykluczy się Boga? Dlaczego Duch Święty kieruje nas do rozmyślania o tej 

prawdzie, jeśli nie po to, by wznieść nasze myśli do nadrzędnej mocy najwyższej przyczyny i 

sprawcy, rozporządzającego czasem i przypadkiem, aby  przyczyny drugorzędne mogły być 

postrzegane jako także zależne od Niego zarówno w istnieniu, jak i działaniu, i że nie powinniśmy 

nadużywać naszych talentów, ufając im bez Boga lub zwracając je i używając przeciwko Bogu, 



albo aby przeciwstawić się jego interesom, albo aby pokonać jego sądy? I tak mógłbym odpocząć w 

tym miejscu. Jednakże najgorsze zdolności będą wymagały bardziej wyraźnego zastosowania. 

 2.  Aby nauczyć nas w tej loterii ludzkich spraw dbać o pewniejsze pociechy. To jest cały 

dryf tej księgi; gdyż Salomon, w jego krytycznych poszukiwaniach i obserwacjach wszystkiego, co 

dzieje się pod słońcem, zmierza do tego, by skierować nasze serca do błogosławieństw, które są 

bardziej stabilne i pewne. Bóg zostawił te rzeczy w niepewności, aby nasze serca nie były zbytnio 

skoncentrowane na nich, abyśmy nie zabiegali o przychylność, bogactwa i uznanie, jako o najlepsze 

rzeczy. Gdyby wszystko tutaj na tym doczesnym świecie podążało jednym pewnym torem,  to 

ludzie, na których zmysły oddziaływają w przemożnym stopniu, nie patrzyliby wyżej; jednakże 

istnieje szlachetniejsze dążenie i lepsze szczęście, które można znaleźć gdzie indziej. 

 ,,Bieg nie należy do szybkich;” ale w duchowym wyścigu nie biegniemy na oślep, (1 Kor 

9:26 UBG). W tym biegu korona jest pewna, jeśli dalej biegniemy i nie słabniemy; tutaj zwycięstwo 

w walce nie należy do dzielnych, „Niech się nie chlubi ten, kto zapina pas, jak ten, kto go odpina”,  

(1 Krl 20:11 UBG). Ale jeśli staczamy ,,dobrą walkę wiary” (1 Tm 6:12 UBG), to  „….Bóg pokoju 

wkrótce zetrze szatana pod waszymi stopami”, (Rz 16:20 UBG). Tutaj żywność nie jest dla 

mądrych; wiele osób rozumnych trudzi się i mozoli przez wszystkie swoje dni dla pokarmu, który 

ginie, a i tak w końcu mogą ledwo go zdobyć. Ale jeśli zabiegamy o pokarm, który trwa ku życiu 

wiecznemu, to Syn Człowieczy da go nam, (J 6:27 UBG). W sprawach duchowych i niebiańskich 

wybieramy i mamy, szukamy i mamy, oraz zabiegamy i mamy; ale nie tak się sprawy mają z 

dążeniem do posiadania rzeczy doczesnych; w tym wiele razy mamy, ale tylko ból za nasz trud. 

Dalej, ani bogactwo nie należy do roztropnych. Głupcy odchodzą wraz ze światem, nie 

potrzebujemy im zazdrościć, jeśli jesteśmy mądrzy ku zbawieniu: „Głupcze, tej nocy zażądają od 

ciebie twojej duszy,…..Tak jest z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w 

Bogu”,(Łk 12:20-21 UBG). Rzeczy ziemskie nie mogą uczynić człowieka naprawdę bogatym; 

prawdziwe bogactwa to skarb niebiański, łaski ducha, bycie „bogatymi w wierze”, (Jak 2:5 UBG), 

oraz bogacenie się w dobre uczynki, (1 Tm 6:18-19 UBG). Kto ceni majątek bardziej przez 

posiadanie niż przez używanie, jest duchowym głupcem i na końcu zostanie wrzucony do piekła za 

swój przewrotny wybór. Nie przyda nam się na nic to, że chcemy bogactw tego świata, dlatego 

bądźmy bogaci w Bogu. Chrystus dał swojego Ducha najlepszym uczniom, ale swoją sakiewkę 

Judaszowi, który był złodziejem i rabusiem. Dalej, ani łaska nie należy do zdolnych. Przychylność 

ludzi, książąt lub ludu, jest rzeczą bardzo niepewną i najbardziej doświadczeni w sprawach nie 

zawsze na to zwracają uwagę; natomiast jeśli mamy łaskę Boga, to rodzi w nas trwałą radość (Ps 

4:7 UBG). Radość zostaje wlana do serca, gdy Bóg się uśmiecha, chociaż świat się krzywi. Te 

duchowe i wieczne błogosławieństwa są udzielane przez pewne przymierze, te inne natomiast są 

dawane losowo przez niepewną opatrzność. 

 3. Jaka jest potrzeba, żeby Bóg był widziany i szukany we wszystkich naszych zamysłach i 

postanowieniach dotyczących zadysponowania nami samymi i naszą własnością? 

 A. Co pomoże użycie środków i przyczyn zależnych bez Boga? Chociaż  przygotowaliśmy 

najlepiej i zasięgnęliśmy najlepszej rady, to jednak intencje, którymi trudzimy się, aby je 

zrealizować mogą spalić na panewce, gdyż oczekiwane wydarzenie jest całkowicie w rękach Boga: 

(Prz 16:1 UBG), ,,W człowieku są zamysły serca, ale odpowiedź języka jest od PANA”. Człowiek 

zamyśla, zamierza i ma na celu; ale powodzenie tego pochodzi od Boga.  

 B. Kiedy wykonaliśmy swój obowiązek i użyliśmy tak dobrych środków na jakie Bóg 

pozwolił, to możemy w ciszy powierzyć sprawę powodzenia tego Bogu, w którego rękach są 

wszystkie drogi synów ludzkich i od którego upodobania zależy rezultat wszystkich rzeczy, (Prz 

16:33 UBG).    

 4. Najmądrzejsi i najlepsi ludzie nie mogą oczekiwać, że zawsze będą szczęśliwi, ale muszą 

przygotować się na złe wyniki swoich poczynań; bo słowa tekstu kazania są wypowiedziane przy 

okazji radowania się naszymi doczesnymi wygodami. W niepewnym świecie zawsze musimy 

zastrzec sobie potrzebę pełnego i swobodnego poddania się Bożej opatrzności, jeśli dane 

wydarzenie nie będzie odpowiadać oczekiwaniom; bo „….bieg nie należy do szybkich ani wojna do 

dzielnych”. Nie możemy być zbyt ufni co do przyszłych ziemskich wydarzeń, bo w tych rzeczach 



Bóg, przez którego opatrzność wszystkie rzeczy są rządzone, pozostawił nas w niepewności. 

Niestety, wiele razy mylimy się i tracimy sposobne okazje, a wtedy najlepsze przygotowania i 

wystarczalności zostaną utracone. „Mój czas jest w twoich rękach” mówi Dawid, (Ps 31:15 UBG). 

A czasami Bóg interweniuje i będzie uwielbiony przez nas w naszym stanie utrapienia. Dlatego 

musimy zastrzec swobodę dla Boga, aby rządził i dysponował nami według własnego upodobania, 

szczególnie w odniesieniu do powodzenia w powołaniu zawodowym, komfortu w relacjach, i łaski 

u ludzi w naszym zatrudnieniu. Bóg może uczynić każdą relację drzwiami do wpuszczenia 

cierpienia. Powinniśmy często rozmyślać nad suwerennością Boga, niepewnością naszego życia i 

zmiennością wszystkich ziemskich rzeczy. Mówimy arogancko, gdy zakładamy sukces, i bierzemy 

na siebie więcej niż jesteś w stanie wykonać: (1 Sam 2:3 UBG), „Nie mówcie już pysznych słów i 

niech z waszych ust nie wychodzą słowa wyniosłe”, to znaczy zadufane zarozumiałości o 

absolutnym powodzeniu. A apostoł Jakub powiada w Jak 4:13- 16 UBG): „A teraz wy, którzy 

mówicie: Dziś albo jutro udamy się do tego miasta i zatrzymamy się tam przez rok, będziemy 

handlować i osiągniemy zyski; Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest wasze życie? 

Doprawdy jest parą, która pojawia się na krótko, a potem znika. Zamiast tego powinniście mówić: 

Jeśli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo. Teraz zaś przechwalacie się w waszej pysze. 

Wszelkie takie przechwalanie się jest złe”. Istnieją pory, kiedy Bóg jest zdecydowany postępować 

ze swoim ludem w sposób karzący za pomocą sądów, a wtedy wszystkie środki, których możemy 

użyć, nie będą mogły powstrzymywać uderzenia: (Am 2:14-16 UBG), „Szybkiemu nie uda się 

ucieczka, mocny nie doda sobie sił i mocarz nie wybawi swej duszy. A ten, który trzyma łuk, nie 

ostoi się, i szybki na nogach nie ucieknie, a jeździec na koniu nie zachowa swojej duszy. A 

najodważniejszy spośród mocarzy ucieknie w tym dniu nagi, mówi PAN”.  Żadne środki, choćby 

nie wiem jak prawdopodobne nie pomogą nam w czasie sądów; ani szybkość konia, ani nóg, ani 

siła ciała, ani odwaga umysłu, ani zaopatrzenie w zbroję, ani biegłość w jej używaniu, gdyż sądy 

dosięgną wszystkich i wszystko, co mają na celu. Wtedy wyraźnie się wypełniają słowa, że 

,,….bieg nie należy do szybkich ani wojna do dzielnych” itd. 

 5. Strzeżmy się cielesnej pewności siebie lub polegania na wystarczalności jakichkolwiek 

środków, choćby nie wiem jak prawdopodobnych, że odniosą skutek. Częściowo ponieważ Bóg 

lubi krzyżować plany ludzi w ich cielesnej ufności; unicestwia wystarczalności, (na których 

polegamy i którymi radujemy się, w oderwaniu od Boga), aby zachować swoje prawo. Sukces 

należy do Niego: „….walka należy do PANA” (1 Sam 17:47 UBG). Bóg unicestwia ludzi w tym, 

czym się chełpią. Szybkość Asahela była jego zgubą; taka była także mądrość Achitofela i włosy 

Absaloma. Bóg powiedział o Babilonie, że jego rozum go zgubił. Ludzie często przez swój rozum 

doprowadzają się do duchowej ruiny, a nawet wpadają do piekła. 

 6. Aby zachować pokornymi ludzi o najlepszych zdolnościach i wystarczających 

umiejętnościach do każdej pracy. 

 A. Przed wydarzeniem; wielokrotnie spotykają się z większymi rozczarowaniami niż ci, 

którym brakuje takich darów, a ich najlepsze zamiary zawodzą, podczas gdy pośledniejsi ludzie są 

przeprowadzani przez swoje trudności z mniejszą ilością zamieszania. 

 B. Po wydarzeniu musimy spojrzeć ponad drugorzędne przyczyny, i nie przypisywać 

wszystkiego naszej własnej sile lub darom, ale pomocy i błogosławieństwu Boga w naszej pracy. 

Pismo powiada: „Niech się nie chlubi mądry swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją 

siłą”, itd., (Jer 9:23 UBG). Podobnie w Pwt 8:17-18 (UBG): ,,Abyś nie mówił w swym sercu: Moja 

moc i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo; Ale pamiętaj PANA, swego Boga, gdyż to on daje ci 

siłę do zdobywania bogactwa”. Nie  spalajmy kadzidła naszej własnej sieci, (Hab 1:16 UBG). 

Wojna nie należy ,,do dzielnych, ani żywność do mądrych”. One należą do Boga, a On nie pozwoli 

okradać się z należnej Mu chwały. A jak powinniśmy pokornie chodzić przed Bogiem, tak także 

przed ludźmi, nie gardząc tymi posiadającymi poślednie dary. Wiele razy Bóg daje im więcej 

sukcesów w służbie, w zwykłych powołaniach zawodowych, w łasce i awansach na świecie lub 

szacunku w oczach ludzi. To tylko działanie Boga robi różnicę, a to, co mamy ponad innymi, mamy 

od Boga i dla Boga; nie, aby wywyższać się, ale aby wywyższać Boga; dlatego dziękujmy Mu i nie 

pogardzajmy innymi.  



 7. Aby zapobiec zniechęceniu tych, którym brakuje darów, uzdolnień lub środków. 

Załóżmy, że ich przeciwnicy są potężni: „PANIE, ty nie potrzebujesz wielu, aby uratować tego, 

który nie ma siły”, (2 Krn 14:11 UBG). Im mniej w stworzeniu tym więcej w Bogu: (2 Kor 12:9 

UBG): ,,Moja moc bowiem doskonali się w słabości”. Bóg wielokrotnie pomija silnych, mądrych i 

rozumiejących i zdobywa sobie największą chwałę w ochronie słabych i zaopatrywaniu ich. 

 Sednem wszystkiego jest to: znośmy wszystko, co nas spotyka z mądrej ręki i opatrzności 

Pana, i zachęcajmy się Jego zupełną wystarczalnością we wszystkich kłopotach i trudnościach. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 



 

 

 

 15. KAZANIE XV. - Dz 21:14. 

  

 

 ,,A gdy nie dał się przekonać, ustąpiliśmy, mówiąc: Niech się stanie wola Pana”. – (Dz 

21:14 UBG). 

  

 

 Historia, która dotyczy tego fragmentu, zaczyna się od wersetu 8. W całym możemy 

zauważyć:--  

1. Przyczynę.  

2. Zachowanie się świętych z jej powodu. 

 1. W przyczynie zauważam: 

 A. Paweł był teraz w Cezarei, w domu Filipa, (werset 8). Filip był jednym z tych, którzy 

zostali rozproszeni i wypędzeni ze swoich domostw przez prześladującego ich przed swoim 

nawróceniem Pawła (Dz 8:4-5 UBG); a teraz przyjął go do swojego domu. Filip, który został 

skrzywdzony przez prześladowcę Pawła, łatwo się pogodził z nawróconym Pawłem. Złym 

postępowaniem jest grzebanie się w brudach, które Bóg zakrył i dowodzi posiadania pewnej 

zazdrości wobec łaski Bożej, gdy wypominamy ludziom grzechy popełnione przed nawróceniem. 

Dawne złe postępowanie i urazy powinny zostać zapomniane. Jeśli Chrystus przyjął takich ludzi do 

swej społeczności, to nie powinniśmy być dla nich obcy. 

 B. Następnie przychodzi do niego Agabos i prorokuje o więzach Pawła w Jerozolimie. 

Agabos był prorokiem, ale z tego, co jest napisane o nim w Piśmie wynika, że zawsze prorokował 

złe wieści: przepowiedział głód, (Dz  11:28 UBG), a teraz więzy Pawła. Jednakże Bóg będzie 

uwielbiony przez wszelkiego rodzaju usposobienia i mentalność ludzką. Niektórzy, jak Agabos, 

zawsze przychodzą ze smutną wiadomością na ustach; a jednak mają oni swoją rolę do odegrania. 

Nawet ci, którzy przynoszą ostrzeżenia o nadchodzącym sądzie powinni być akceptowani, tak jak 

ci, którzy przynoszą nam nadzieję na otrzymanie miłosierdzia i wybawienia. Był to 

niesprawiedliwy wyjątek króla Izraela przeciwko Micheaszowi, (1 Krl 22:8 UBG): „….ale ja go 

nienawidzę, bo nie prorokuje mi nic dobrego, tylko to, co złe”, że go nie akceptował. Ci, którzy 

czynią zło nie lubią słuchać złych wieści; a jednak to, co nie jest przyjemne może być prawdą. 

 C. Agabos użył znaku, (werset 11); związał się pasem i pokazał, że tak zostanie zrobione z 

Pawłem w Jerozolimie. Takie postępowanie było normalne w przypadku proroków; Izajasz na 

przykład chodził nago i boso, aby pokazać, co spotka mieszkańców Egiptu i Etiopii z ręki króla 

Asyrii, (Iz 20:2-3 UBG). Ezechiel, z kolei, miał przebić mur i wynieść przezeń swoje toboły 

wygnańca, aby pokazać, jaki będzie los domu Izraela, (Ez 12:3-5 UBG). Bóg uczył swój lud przez 

znaki widzialne, jak również przez słowa ust, aby to, co było odbierane przez oba zmysły (wzrok i 

słuch) mogło wywrzeć głębsze wrażenie na ich duszach; dlatego też później Chrystus ustanowił 

sakramenty. Jak królowie mają upodobanie w tym, żeby ich królewskie dokonania były nie tylko 

zapisane w kronikach, ale żeby także wzniesione zostały pomniki na ich cześć jako znaki, które 

mogłyby to uwiecznić dla przyszłych pokoleń, tak Pan Jezus zwyciężywszy śmierć, piekło, grób, 

diabła i grzech, nie tylko posiada to zapisane w Jego słowie, ale pozostawił nam znaki i pomniki, 

abyśmy mogli nieustannie pamiętać zarówno o zwycięstwie, jak i pocieszeniu, jakie mamy przez 

Niego. 

 Ale jaka była potrzeba, aby tak często Paweł był ostrzegany o swoich więzach? 

Powiedziano mu już wcześniej, (Dz 20:22-23 UBG): ,,A teraz związany w duchu, idę do 

Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka. Wiem tylko, że Duch Święty poświadcza w każdym 

mieście, iż czekają mnie więzy i utrapienia”. A potem znowu w Dz 21:4 (UBG) czytamy: 

„Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy  tam siedem dni, a oni pod wpływem Ducha mówili 

Pawłowi, żeby nie szedł do Jerozolimy”. Jak pogodzić te wyrażenia? Oni mówili przez Ducha, aby 



Paweł nie szedł do Jerozolimy, a jednak Paweł był związany w duchu, aby tam się udać. W tym 

ostatnim miejscu musimy rozróżnić przewidywanie kłopotów od rady dotyczącej bezpieczeństwa. 

Przewidywanie kłopotów; gdyż powiedzieli przez Ducha, że będzie to niebezpieczne dla Pawła, 

gdy pójdzie do Jerozolimy, natomiast odradzali mu udanie się tam z ich własnej prywatnej miłości i 

przywiązania do Niego; tak, że Paweł był ostrzegany raz za razem.  

 Pytanie. Ale dlaczego tak często był ostrzegany?  

 Odpowiedź. Aby mógł być dobrze przygotowany. Bóg nie lubi zabierać swoich dzieci 

nieprzygotowanymi. Paweł nie był zdziwiony, bo otrzymywał ostrzeżenie za ostrzeżeniem o jego 

obecnym niebezpieczeństwie. Jeśli nagła i nieoczekiwana powódź nieszczęść spada na nas, to nie 

dlatego, że brakowało nam ostrzeżenia, ale dlatego, że go nie przyjęliśmy. Kiedy czujemy się 

dobrze, i żyjemy w spokoju, to nie myślimy o śmierci i krzyżu; i dlatego, jeśli nie będziemy 

przygotowani na te rzeczy, to możemy podziękować naszemu własnemu cielesnemu poczuciu 

bezpieczeństwa. 

 2. Zachowanie się świętych przy tej okazji. I tu możemy zauważyć cztery rzeczy:-- 

 A.. Całkowitą miłość uczniów do Pawła, który wyświadczał im dobro:  ….prosiliśmy….aby 

nie szedł”, itd.  

 B. Całkowitą miłość Pawła do Boga, bo jednak nie dał się przekonać.  

 C. Ich rozwagę, gdyż kiedy nie dał się przekonać, ustąpili. 

 D. Podstawę ich rozwagi, którą była ich pobożność, bo powiedzieli: ,,Niech się stanie wola 

Pana”. 

 A.. Całkowita miłość do Pawła: ,,Gdy to usłyszeliśmy, prosiliśmy my i miejscowi bracia, 

aby nie szedł do Jerozolimy”, (werset 12). Ta prośba nie pochodziła z miłości własnej, ponieważ 

postanowili iść z nim, (Dz 21:15 UBG), ale z gorliwości o chwałę Bożą. Życie i wolność tych, 

którzy są wybitnymi narzędziami chwały Bożej są bardzo drogie i cenne dla wiernego ludu Bożego. 

Paweł mówił o Akwili i Pryscylli, (Rz 16:4 UBG): „za moje życie nastawiali swojego własnego 

karku”, a w Dz 19:31 (UBG), jego przyjaciele pragnęli „aby nie wszedł do teatru”. Wierzący bardzo 

miłują Boże wybitne narzędzia ze względu na ich wartość, i dlatego, gdy są one w 

niebezpieczeństwie, to wierzący gorzko płaczą, (Dz 20:37 UBG); a kiedy takie narzędzia umrą, to 

wierzący podnoszą wielki lament: „Szczepana zaś pogrzebali bogobojni ludzie i bardzo go 

opłakiwali” (Dz 8:2 UBG). Jak Izraelici powiedzieli Abiszajowi, (2 Sam 21:17 UBG): „Nie 

będziesz już wyruszał z nami do bitwy, abyś nie zgasił pochodni Izraela”, to znaczy, aby chwała i 

splendor narodu nie zginęły razem z tobą. Utrata dobrego sędziego to wielka strata i takie 

instrumenty nie są łatwe do odzyskania, gdy się je raz utraci.  

 Pytanie. Ale czy dobrze robiono, że go przekonywano?  

 Odpowiedź. Tak; bo chociaż prorok przepowiedział, co Paweł będzie cierpieć, to jednak nie 

czytamy, żeby mieli jakiekolwiek przeciwne polecenie. Nie wszystkie pragnienia przeciwne Bożej 

sekretnej woli są bezprawne, gdy potem poddajemy się pod Bożą objawioną wolę: (1 Krl 8:18): 

,,Lecz PAN powiedział do mego ojca Dawida: Ponieważ postanowiłeś w swoim sercu, by 

zbudować dom dla mojego imienia, dobrze uczyniłeś, że tak postanowiłeś w sercu”. A jednak było 

to sprzeczne z sekretną wolą Boga; w sercu Dawida był zamiar, aby zbudować dom Boży, i to nie 

był grzech, bo nie było nakazu przeciwnego. Dlatego tutaj widzimy, że wierzący pragnęli zachować 

tak cenny instrument, jakim był Paweł; ale szatan mógł mieć w tym rękę, z ich przekonywania, by 

osłabić Pawła postanowienie. Szatan często stara się, aby odciągnąć nas od obowiązku za namową 

naszych kochających przyjaciół, którzy naprawdę chcą naszego dobra w tym co do nas mówią. 

Kiedy Chrystus powiedział, że będzie cierpiał w Jerozolimie, Piotr upominał go: „Zmiłuj się nad 

sobą, Panie! Nie przyjdzie to na ciebie”. Nasz Zbawiciel odpowiedział: „Odejdź ode mnie, 

szatanie”, (Mt 16:22-23 UBG). Kto by pomyślał, że uczeń Chrystusa  był narzędziem szatana, i to 

wtedy, gdy przemawiał z miłością do swego Mistrza? Dlatego nie wolno nam oceniać ich rad przez 

pryzmat tego, że chcą dobrze, ale tylko przez pryzmat słowa Bożego; musimy być głusi na wszelkie 

relacje, abyśmy mogli wypełnić nasz obowiązek wobec Boga, (Pwt 13:6-7 UBG). W naszych 

uczuciach do wybitnych instrumentów działających na chwałę Bożą może być wiele cielesnej 

niemocy.  



 B. Oto stanowcze postanowienie Pawła: ,,….nie dal się przekonać”. 

 Czy Paweł dobrze w tym postąpił? Jak to się zgadza z tym charakterem Bożej mądrości, 

która jest ,,łatwa do uproszenia” (Jak 3:17 KJV)?  

 Odpowiadam: w naszym obowiązku jest godne pochwały bycie łatwym do uproszenia, ale 

nie z naszego obowiązku. Paweł szedł związany w duchu do Jerozolimy. Znał wolę Bożą i dlatego 

chociaż wierzący rozdzierali mu serce, to jednak nie mogli zmienić jego postanowienia. Żadne 

perswazje przyjaciół, ani żadne obawy przed niebezpieczeństwem, nie mogą nas zawracać z drogi, 

po której Bóg nam nakazuje iść. Żadne perswazje. Tak było z Chrystusem, gdy zły kusił Go, aby 

uniknął cierpienia, co było celem Chrystusa przyjścia na świat, Ten odrzucił tę sugestię. Jest godne 

uwagi to, że Pan Jezus z tym samym oburzeniem zganił Piotra odwodzącego Go od cierpienia, jak 

zganił diabła kuszącego Go do bałwochwalstwa (Mt 16:23, Mt 4:10 UBG). Żadne 

niebezpieczeństwa. Tutaj Pawłowi groziły niebezpieczeństwa. Agabos przepowiedział więzy, Duch 

także to samo, a również  inni wierzący mówili mu o więzach, jednakże Paweł nie dał się 

przekonać. Podobnie kiedy król babiloński zagroził trójce młodzieńców Judejskich, odpowiedzieli 

stanowczo: (Dan 3:17-18 UBG): „Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca 

rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu; Czy nie wyrwie, niech ci będzie 

wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów ani nie oddamy pokłonu złotemu 

posągowi, który wystawiłeś”. Dlatego Paweł ganił wierzących, ponieważ  płakali, gdy zobaczyli 

jego nieugiętą postawę: ,,Co czynicie, płacząc i rozdzierając mi serce? Ja bowiem dla imienia Pana 

Jezusa jestem gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć w Jerozolimie”. Na krótko zatrzymam 

się tutaj, aby wyjaśnić wyrażenie użyte przez Pawła przy tej okazji.  

 Pytanie. Czy nie jest dobrze mieć rozdarte serce? I czy ci, którzy przyczyniają się do tego 

nie powinni być raczej pochwaleni, a nie upomniani?  

 Odpowiadam: Istnieje dwojakie serce – serce, które jest twarde przeciwko Bogu i miękkie 

dla Boga; i serce, które jest twarde dla Boga i miękkie przeciwko Bogu. Te pierwsze, gdy jest 

śmiałe w grzeszeniu, ale bojaźliwe i miękkie w kłopotach. Jak to opisano w Pwt 20:8 (UBG): 

,,….bojaźliwy i lękliwego serca”. Natomiast te serce, które jest twarde dla Boga i miękkie 

przeciwko Bogu jest sercem, które jest tchórzem w grzeszeniu; ale jak lew, niezrażone wszelkimi 

cierpieniami. Ludzie posiadający takie serce będą ufać Bogu chociaż ich zabija i mogą stawić czoła 

największym niebezpieczeństwom, a jednak drżeć przed najmniejszą obrazą Boga i nie ważą się jej 

zrobić. Paweł powiedział wierzącym, że rozdzierali mu serce; to znaczy osłabiali jego odwagę i 

odciągali go od jego celu.  

 C. Zwróćmy uwagę na ich rozwagę, ,,A gdy nie dał się przekonać, ustąpiliśmy”. Tutaj, albo 

Paweł powiedział im, jaką miał wskazówkę od Boga, albo uważali, że człowiek tak mądry jak 

Paweł, nie narażał by się na niebezpieczeństwo bez uzasadnienia. Jest to usposobienie pokornych 

duchów, aby nie być stanowczym we własnych zarozumiałościach, ale poddać się tym, którzy są 

mądrzejsi niż oni sami. (Mt 3:15 UBG), Jan Chrzciciel początkowo nie chciał udzielić swego chrztu 

Chrystusowi, z szacunku dla Niego i pokory. Ale, gdy Chrystus powiedział: „Ustąp teraz, bo godzi 

się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”, i Jan został poinformowany o stanowisku Chrystusa, 

wtedy mu ustąpił. Podobnie ci, którzy byli tak gorliwi w ograniczaniu powszechnego zbawienia, „A 

usłyszawszy to, uspokoili się i chwalili Boga, mówiąc: A więc i poganom dał Bóg pokutę ku życiu”, 

(Dz 11:18 UBG). To pokazuje, że nie powinniśmy być zbyt sztywni w naszych prywatnych 

zarozumialstwach i humorach, gdy pojawia się jasny dowód przeciwny – jest to lekcja, którą ludzie 

mają wielką potrzebę, aby się nauczyć. 

 D. Przypatrzmy się też Ich pobożności, podstawie ich rozwagi: „Niech się stanie wola 

Pana”. Pismo mówi: 

 a. O określającej i rozporządzającej Bożej woli: (Ef 1:11 UBG): „….według postanowienia 

tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli”. 

 b. O Jego aprobującej lub dobrej woli: (Rz 12:2 UBG): „...abyście mogli rozeznać, co jest 

dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga”. 

 Tekst nie mówi o Jego nakazanej, ale o Jego zamierzonej woli; nie o Jego woli, która ma 

być wykonana przez nas, ale na nas. Zamierzona przez Boga wola jest albo – I. Sekretna, zanim 



dekret spowoduje zaistnienie na świecie wyniku i wydarzenia; II. lub ogłoszona przez wydarzenie. 

Podczas, gdy jest sekretna, to modlimy się o spełnienie jej: (Jer 29:11 UBG): „Gdyż ja znam  myśli, 

które mam o was, mówi PAN”, itd. I wszystkie nasze pragnienia podejmujemy z poddaniem się jej. 

Ale teraz mówimy o Jego woli objawionej i ogłoszonej w Jego opatrzności. W obu przypadkach 

wymagane jest od nas poddanie się im.  

 i.  Bożej zamierzonej woli, podczas gdy jest jeszcze utrzymywana w sekrecie. 

 W każdym przedsięwzięciu powinniśmy prosić o Boże pozwolenie i błogosławieństwo. Jest 

to część obyczajów religijnych, aby zaczynać od Niego.  (1.) Szukać Jego pozwolenia, jak 

Izraelici pytali PANA: ,,Czy mamy jeszcze iść i walczyć z synami Beniamina, naszego brata?” 

(Sędz 20:23 UBG); i jak król Izraela pytał proroka: ,,czy mamy wyruszyć na wojnę do Ramot-

Gilead, czy mamy tego zaniechać?” (1 Krl 22:15 UBG).  

 Balaam miał sumienie nastawione na pytanie najpierw Boga, zanim  miał przeklinać lub 

błogosławić. W ten sposób uznajemy Boga, naszą zależność od Niego i Jego panowanie nad nami. 

Jest rabunkiem, gdy się korzysta z jakiejkolwiek rzeczy bez zgody jej właściciela. My i wszystko co 

nasze jesteśmy własnością Boga. Bóg ma nad nami takie panowanie, jakie człowiek ma nad swoimi 

dobrami; nie tylko dominium jurysdykcji, jako zarządca prawa, ale także dominium własności. 

Dlatego w podróżach, przy zmienianiu naszego miejsca zamieszkania, czy też w kierowaniu 

naszymi dziećmi, nie można pominąć Boga, ale należy szukać Jego rady w tych rzeczach w 

pierwszej kolejności. 

 (2.) Należy szukać także Jego błogosławieństwa. Kiedy wydarzenie jest niepewne, błagajmy 

o współdziałanie Pana i błogosławieństwo Jego opatrzności: (Jer 10:23 UBG): „Wiem, PANIE, że 

droga człowieka nie zależy od niego ani nie leży w mocy człowieka kierować swoimi krokami, gdy 

chodzi”. Człowiek nie może kierować własnymi działaniami z żadną wygodą lub powodzeniem; 

dlatego musimy błagać o to Boga, którego wola czyni wszystko w tej sprawie. Tak postąpił sługa 

Abrahama, (Rdz 24:12 KJV): „I powiedział: PANIE Boże mego pana Abrahama, poszczęść mi 

proszę dzisiaj”. Powinniśmy pragnąć wszelkiej pomyślności, gdy znajdujemy się na Bożej drodze. 

Jest próżnym obiecywać sobie wielkie rzeczy bez zezwolenia i błogosławieństwa opatrzności; gdyż 

nasze życie, działanie, i wszystko, co nas dotyczy, znajduje się w rękach Boga. 

 ii. Musimy oddać wydarzenie do Bożego rozstrzygnięcia. Jest to wielka część zaufania 

Bogu i spokoju umysłu, kiedy jesteśmy tak przekonani o dobroci, mądrości i mocy Pana, że 

zostawiamy dane wydarzenie Jemu, i powierzamy je Mu, aby nim rozporządził według swego 

upodobania, będąc tak świadomymi  mocy Jego opatrzności i przez to tak ufni w odniesieniu do 

dobra Jego postępowania. Poddanie wszystkiego woli Bożej po wydarzeniu to cierpliwość, 

natomiast poddanie wszystkiego woli Bożej przed tym wydarzeniem jest godnym uwagi dziełem 

wiary. Kiedy całkowicie ufamy Bogu, aby robił z nami, co mu się podoba; to jest tak dlatego, że 

wiemy, że jest dobrym Bogiem i nie zrobi nic poza tym, co dobre, i co jest najlepsze. Jesteśmy 

zobowiązani we wszystkim, co zamierzamy, aby być podporządkowanymi woli Bożej i akceptować 

ją: (Rz 1:10 UBG), „Zawsze prosząc, żeby wreszcie kiedyś udało mi się za wolą Bożą odbyć 

podróż do was”; (Jak 4:15 UBG): „Zamiast tego powinniście mówić: Jeśli Pan zechce”; (1 Kor 4:19 

UBG): „Lecz przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce”. Mówi o tym również wiele innych miejsc. 

Była to prawda oczywista nawet dla pogan. Platon przedstawia Alcybiadesa pytającego Sokratesa, 

jak powinien mówić o przyszłych wydarzeniach, i w jaki sposób powinien się wyrażać; na co 

Sokrates odpowiada, ,,Tak jak Bóg chce”. Używanie takiego wyraźnego zastrzeżenia we wszystkich 

naszych przedsięwzięciach jest pożyteczne do wzbudzania w nas pobożności i pouczania innych. 

Tak dalece poucza ludzi o tym światło natury. Przyznaję, że nie jest to absolutnie konieczne, aby we 

wszystkich przypadkach wyrażać się tak, jednakże takie usposobienie powinno być w naszych 

umysłach: (1 Kor 11:34 UBG): ,,Co do pozostałych spraw, zarządzę, gdy przyjdę”. Ne mówi tutaj 

Paweł wprost: „Jeśli Bóg zechce”, jednakże zastrzega sobie to. Mówię to jako podstawową rzecz, 

żebyśmy nie byli zbyt pewni wydarzeń, ale pozostawiali je woli Pana. Jednakże dziecko Boże 

kieruje się wyżej: wie, że ma dobrego Boga, Ojca niebieskiego, który kieruje wszystkimi rzeczami 

w mądrości, mocy i dobroci. I chociaż dane wydarzenie może być sprzeczne z jego pragnieniami, 

apetytami, zarozumiałościami, i wyobrażeniami, to jednak dziecko Boże wie, że Bóg będzie rządził 



i czynił dla niego lepiej niż jego własne wybory. Ufa we wszystkim Bogu. 

 iii. Nasze cele i pragnienia muszą być tak powściągane, abyśmy mogli być zawczasu 

przygotowani na wszystkie wydarzenia: (2 Sam 15:25-26 UBG), „Jeśli znajdę łaskę w oczach 

PANA, to przywróci mnie i pokaże mi ją oraz jej przybytek. A jeśli powie: Nie mam w tobie 

upodobania – oto jestem, niech mi uczyni, co jest dobre w jego oczach”. Taka święta bezstronność 

powinna być obecna w naszym duchu, abyśmy byli jak kostka do gry w ręku Opatrzności, która jest 

rzucana z wysokim wynikiem oczek lub niskim w zależności od tego na jaki bok upadnie. Kiedy 

jesteśmy zbyt gorliwi, aby otrzymać doczesne błogosławieństwa, to przygotowujemy sobie tylko 

bicz, sidło i rózgę wiele razy na siebie. Bo gdy wola Boża okaże się być przeciwna, to napełni to 

nas gorzkim smutkiem; a uporczywe pragnienia, o których spełnienie drażliwie zabiegaliśmy, 

sprawią, że będziemy rozczarowani i w wielkiej udręce, a to otworzy nas na ateizm i nieufność 

wobec Boga, postępowania Jego opatrzności oraz obietnic niewidzialnego świata. Dlatego, dopóki 

Bóg nie ogłosi swojego upodobania, musimy być tak powściągliwi, aby być przygotowanymi na 

wszystkie wydarzenia. 

 iv. Gdy wydarzenie zależy od obowiązku, to musimy wykonać obowiązek i powierzyć 

wydarzenie Bogu: (1 Kor 9:16 UBG), „….nałożono na mnie ten obowiązek, a biada mi, gdybym 

ewangelii nie głosił”. Jest to podłą zasadą, aby mówić, że musimy być pewni sukcesu, zanim 

zaangażujemy się dla Boga. Nie; gdy istnieje oczywisty obowiązek do wykonania przez nas, to 

musimy go wykonać i zaufać Bogu w sprawie wydarzenia. 

 v. W przypadku wątpliwym zważajmy pilnie na prowadzenie i kierownictwo Opatrzności. 

Izraelici mieli nie wyruszać, dopóki wcześniej nie zobaczyli, że obłok podniósł się znad przybytku, 

(Li 9:15-23 UBG). I tak powinniśmy postępować we wszystkich rzeczach, których powodzenie 

zależy od sekretnej woli Boga. Zwracajmy uwagę do czego prowadzi nas Boża opatrzność: (Dz 

16:10 UBG), „staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, 

abyśmy im głosili ewangelię.”. Czasami zostajemy pozostawieni, aby wywnioskować za pomocą 

naszego własnego rozumu, co dana rzecz oznacza. W takim przypadku, po gorliwej modlitwie, gdy 

uczciwy kurs i tendencje zewnętrznych okoliczności nas prowadzą, możemy patrzeć na to jako na 

drogę Bożej opatrzności dla naszego dobra. Napisane jest w Ezd 8:21 (UBG): ,,….ogłosiłem post, 

abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i abyśmy uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, 

naszych dzieci i całego naszego dobytku”. Skąd oni wiedzieli, że uprosili Pana w tej sprawie? Cóż, 

po modlitwie odkryli w sobie takie przemożne przeświadczenie i takie jasne zaproszenie 

Opatrzności, że z tego widocznie  wywnioskowali że: „To jest prawidłowa droga, którą Pan chce 

abyśmy szli”. To jest wskazówka, którą należy dać chrześcijanom, gdy wydarzenie jest niepewne.  

 Ale kiedy wydarzenie jest ogłoszone w Bożej opatrzności, to wtedy mamy nie robić nic 

innego, jak tylko po prostu poddać się cicho, z zadowoleniem, i z nadzieją i zachętą w Panu. I to 

jest główny punkt. 

 Doktryna. Obowiązkiem wszystkich dzieci Bożych jest być gotowym do poddania się 

zarządzeniu Bożej opatrzności, we wszystkim co przytrafia się im lub ich własności.  

 W tym punkcie znajduje się:--  

 1. Coś sugerowanego, a mianowicie, że wszystko podlega kierownictwu Bożej opatrzności. 

 Nie ma nic tak wysokiego, czego by Bóg nie czynił: (Dan 4:35 UBG): „….Według swojej 

woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi, a nie ma nikogo, kto by wstrzymał 

jego rękę lub powiedział mu: Co czynisz?”. Słońce nie świeci przypadkiem, ani deszcz nie pada 

losowo.  

 Nie ma nic tak małego, co by nie podlegało Bożej opatrzności: (Mt 10:29- 30 UBG), żaden 

wróbel nie spada na ziemię bez woli niebiańskiego Ojca. Jest to potężne wsparcie dla chrześcijan w 

ich utrapieniach.  

 Nie ma nic tak złego, czego Pan nie mógłby przemienić w dobro: (Rdz 50:20 UBG), 

,,Obmyśliliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro”. 

 Nie ma niczego, co dzieje się z ręki niegodziwych ludzi wobec Bożych dzieci, żeby Pan nie 

miał w tym udziału: (Hi 1:21 UBG): „PAN dał, PAN też wziął”, etc. Chryzostom daje następujące 

wyjaśnienie w tym miejscu: ,,Hiob nie mówi złodziej, Sabejczyk czy też Chaldejczyk wziął; nie, ale 



że  Pan wziął, ten sam Bóg, który to dał. Jeśli pochodzi to od Szatana, to Boża ręka ma w tym 

udział, gdyż niektóre z ucisków i utrapień, szczególnie w odniesieniu do ciała Hioba pochodziły 

bezpośrednio od szatana; a jednak Hiob powiedział (rozdz. 6:4): „Tkwią we mnie bowiem strzały 

Wszechmocnego”. Były to strzały Wszechmocnego, choć wystrzelone z łuku szatana”. Z pewnością 

sugeruje to, że Bóg ma wolę, rękę i opatrzność we wszystkich rzeczach, które są najbardziej nam 

przeciwne. Wola Pana powinna być dostrzegana. 

 2. To, co jest wyrażone, to to, że powinniśmy poddać się opatrzności Boga. Udowodnię to:-- 

 A. Przez przykład Pana Jezusa Chrystusa: (Mt 26:39: „Mój Ojcze,….Jednak niech się stanie 

nie jak ja chcę, ale jak ty”. Miał więcej do stracenia niż ktokolwiek z nas ma, lub ewentualnie może 

mieć; pociechę i wpływ obecności Bożej w osobistej unii; i wiele do wycierpienia. A jednak 

poddaje się i wyznaje pełnię poddanie się woli Jego Ojca. Jego kielich był gorzkim kielichem, co 

sprawiło, że krople potu Chrystusa były kroplami krwi, a mimo to chciał go wypić, nawet osad, 

ponieważ taka była wola jego Ojca. Ale niech mi będzie wolno w tym miejscu w pełni wyjaśnić 

wolę naszego Pana Jezusa Chrystusa.  

 Obiekcja. Ale ktoś może powiedzieć, Chrystus chciał, żeby go to ominęło: (Mt 26:39 

UBG), „Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich”. Jak Chrystus mógł zanieść 

modlitwę sprzeczną z wolą i zamierzeniem Bożym? Wiedział, że to była wola jego Ojca, aby wiele 

wycierpiał i został zabity, i zganił Piotra opierającego się żołnierzom. „Czy nie mam pić kielicha, 

który mi dał Ojciec?” (J 18:11 UBG).  

 Na wyjaśnienie tej sprawy można udzielić wielu odpowiedzi. 

 a. Musimy wiedzieć, w przeciwieństwie do monoteletów że istniała podwójna wola w 

Chrystusie, ponieważ istniała podwójna natura – Boska i ludzka. I chociaż nie są one sprzeczne ze 

sobą to jednak odrębne. Boska natura chciała to zrobić, ponieważ było to niezbędne dla naszego 

odkupienia. Natomiast ludzka natura miała pokazać rozsądną awersję do tego, co było dla niej 

destrukcyjne; a jednak nie sprzeciwiała się woli Boga, ponieważ Chrystus nie uczynił tego 

bezwarunkowo, ale tylko warunkowo: „Mój Ojcze, jeśli to możliwe”.  

 b. Istnieje celowa obieralna wola i naturalne delikatne pragnienie. Teraz zauważmy, iż 

natura ludzka oponowała przeciwko Jego cierpieniu, nie  rozmyślną obieralną wolą, ale tylko 

naturalnym delikatnym pragnieniem. Istnieje zdecydowana wola, która pokonuje wszelkie 

przeszkody a także  niewinne pragnienie, okazujące się w zwykłym samozadowoleniu w tym, co 

jest dobre, lub niezadowoleniu wobec tego, co jest złe, ale nie idące dalej. Odnieśmy to teraz do 

omawianego zagadnienia. Kiedy Chrystus chciał, aby ominął Go ten kielich, to nie dotyczyło to 

Jego zdecydowanej i skutecznej woli, ale tylko jego woli wyrażającej proste niezadowolenie 

ludzkiej natury wobec tego, co było dla niej destrukcyjne. Tomasz z Akwinu daje nam jeszcze jedno 

rozróżnienie. Mówi on, że istnieje wola naturalna i nieumyślna, a także wola rozmyślna i obieralna. 

Pierwsza pokazuje nagłą skłonność natury do tego, co jest dla nas dobre, jako żyjących stworzeń; 

druga natomiast jest aktem naszego rozumu, z tego tytułu, iż jesteśmy rozsądnymi stworzeniami. 

Naturalną skłonnością wszystkich stworzeń jest zachowanie siebie; ale rozmyślna wola wybiera to, 

co rozum uznaje za dobre, po rozważeniu wszelkich okoliczności. Skłonność natury ucieka przed 

śmiercią i udręką, ale rozum poddaje się im. Jako przykład można podać zażycie gorzkiej mikstury, 

która sama w sobie jest przeciwna skłonnościom natury, ponieważ jako żywe istoty nie chcemy 

zostać poddani żadnemu bólowi czy nieprzyjemności; jednakże rozsądna istota, z własnej woli, 

zażyje ten gorzki eliksir by wyzdrowieć. Odcięcie jednego członka zainfekowanego gangreną jest 

przeciwne pierwszej skłonności człowieka jako żywej istoty; jednakże poddajemy się temu jako 

rozsądne stworzenie, by gangrena nie zainfekowała całego ciała. I tak było w przypadku 

męczenników ciało nie mogło nie być przeciw cierpieniom, będącym w sprzeczności z jego dobrem 

jako żywego stworzenia; ale duch, czyli ich rozum, kierowany przez łaskę, poddał się największym 

mękom na chwałę Bożą. Podobnie Pan Jezus Chrystus powiedział: „Niech mnie ominie ten 

kielich”. Co było skłonnością niewinnej natury wzdragającej się przed tak strasznym złem; 

jednakże ponieważ pokarmem Chrystusa było czynienie woli Jego Ojca; dlatego rzekł: „Jednak 

niech się stanie nie jak ja chcę, ale jak ty”.  

 Były dwie rzeczy, których chciał Chrystus; jedną było dobro natury; drugim była chwała 



Boża z naszym zbawieniem; i ta pierwsza była pożądana, ale podrzędna w stosunku do tej drugiej. 

Tak więc Pan Jezus Chrystus jest godnym uwagi wzorem tego, że nasze apetyty i pragnienia nie 

mają być zgodne z interesami ciała, ale na chwałę i cześć Boga oraz dla dobra innych.  

 Kolejnym wzorem, jaki mamy, jest Dawid, człowiek według Bożego serca, (2 Sam 15:25-26 

UBG): „...oto jestem; niech mi uczyni, co jest dobre w jego oczach”. Cóż za pokorne poddanie się 

upodobaniu Bożemu mamy tutaj, oddanie swojej osoby, korony i majątku dla mądrego i łaskawego 

zadysponowania przez Boga, aby otrzymać korzyść lub karę, jaką Pan określi. Dawid podpisuje 

swoim imieniem pustą kartkę i chce, aby Bóg wypełnił ją treścią, jaka mu się podoba. Jest trudnym 

dla nas, abyśmy zgodzili się na znane artykuły, natomiast David powierza się w całości Bogu: 

„Niech mi uczyni, co jest dobre w jego oczach”.   

 Podobnie Abraham, ojciec wiernych, z jakim zadowoleniem odpowiedział;   zdając sobie 

sprawę z tego, że nikt inny, jak tylko Izaak, syn obietnicy będzie złożony w ofierze, gdy tenże 

zapytał go: „gdzie jest baranek na ofiarę  całopalną?”, ,,Bóg sobie upatrzy baranka na ofiarę 

całopalną, mój synu. I szli obaj razem”, (Rdz 22:8 UBG). Kiedy Bóg ogłasza swoją wolę, która jest 

nie tylko sprzeczna z naszą naturalną miłością, ale i z naszymi pełnymi łaski nadziejami, kiedy 

zabiera instrumenty, na których życiu wydaje się opierać Jego chwała, wtedy mamy tę samą 

odpowiedź: „Bóg sobie upatrzy”.  

 Następny będzie Heli: (1 Sam 3:18 UBG): „To PAN. Niech czyni to, co dobre w jego 

oczach”. Kiedy wyrok został wydany, pokornie poddał się temu. Nie mówi szemrając: ,,Czy mam 

ponieść karę za nieprawość moich synów? Ich wola nie jest w mojej mocy; jeśli są źli, to niech 

odpowiedzą za to”. Nie, zamiast tego powiedział: „To PAN”, a jego wola musi się ostać; ,,To PAN”, 

który jest zbyt sprawiedliwy, aby nas skrzywdzić, i zbyt dobry, aby nam zaszkodzić.  

 Kolejnym wzorem będzie wielki doktor pogan, apostoł Paweł: (2 Kor 12:7-9 UBG), 

„Dlatego trzy razy prosiłem Pana”, trzykrotnie zapukał do tronu łaski, tak jak Chrystus modlił się 

trzykrotnie, i jak Eliasz trzykrotnie modlił się o deszcz. Jednakże Pan nie uwolnił go z problemu bo 

powiedział: „Wystarczy ci moja łaska”. Cierń w ciele, jakaś bolesna choroba lub utrapienie, musi 

trwać nadal. A co mówi Paweł? „Najchętniej więc będę się chlubić z moich słabości, aby 

zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w 

niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa”. Paweł przyjął to z 

pewną radością i dziękczynieniem, jeśli mógł doświadczyć tego, że łaska i moc Chrystusa mogła 

spocząć na nim, to wystarczyło mu. Tak więc wystarczy, iż wola Boża się spełni, chociaż 

towarzyszyć temu będzie nasz ból i strata.  

 Zastanówmy się teraz:  

1. Na czym polega niniejsze poddanie się? 

2. Na jakiej podstawie powinniśmy się poddać? 

3. Zastosowanie. 

 1. Na czym polega niniejsze poddanie się? 

 Negatywnie nie ma być nieczułe. Pobożność nie uczy ludzi stoicyzmu, aby zatwardzali się 

pod rózgą Bożą. Prorok skarży się na to przed Panem, (Jer 5:3 UBG): „Biłeś ich, ale oni nie czują 

bólu”, itd. Musimy przyłożyć Jego rękę do naszego serca, jak również Jego słowo. Nie mamy być 

tacy jak kamień węgielny, który dźwiga cały ciężar budynku i nic nie czuje. Istnieją dwie 

skrajności: lekceważenie ręki Bożej lub omdlenie pod nią, (Hbr 12:5 KJV); przy czym 

lekceważenie jest gorsze od omdlewania. Nie ma cierpliwości tam, gdzie nie ma czucia i uczuć. Z 

pewnością nie może być poprawy tam, gdzie nie odczuwa się uderzenia rózgi Bożej, i ciosów Jego 

korygującej ręki na nas.  

 Następnie afirmatywnie, obejmując w sobie:  

 A. Dzieło sądu, które podpisuje się pod sprawiedliwością i dobrocią danego działania 

Bożego, że jest słuszne: (Dan 9:7 UBG), „Do ciebie, Panie, należy sprawiedliwość, a nam się 

należy wstyd na twarzach”. Jest to bolesne i  straszne napomnienie, ale Pan jest sprawiedliwy. 

Wierzący podpisują się także pod dobrem sądu, (Iz 39:8 UBG): „Dobre jest słowo PANA”. Choć 

było to straszne słowo, to jednak poddanie się uświęconego osądu nazywa je dobrym.  

 B. Akt woli który przyjmuje Bożą wolę: (Kpł 26:41 KJV): „Jeśli….wtedy zaakceptują karę 



za ich nieprawość”. Istnieje zgoda i wybór woli; taka idealna zgodność między nastawieniem serca 

pełnego łaski i wolą Bożą, że dobrze i życzliwie przyjmują karę od Boga, tak że nie jest to dla nich 

gorsze niż zażywanie gorzkiego lekarstwa przez pacjenta dla swojego dobra. Istnieje w takich 

wierzących jakaś niechęć natury, ale ich przemożny osąd i wola  aprobują i akceptują karę. 

Utrapienia należy traktować jako leczniczą miksturę, a nie jako przymusowo aplikowane nam 

lekarstwo, czy tego chcemy czy nie; musimy zaakceptować je, wypić je dobrowolnie; jest to gorzki 

kielich, ale zmieszany przez naszego Niebiańskiego Lekarza. Seneka, poganin, powiedział: ,,Nie 

tylko poddaję się boskiej opatrzności, ale i zgadzam się na nią”. Niezwykła rzecz, że poganin był 

wstanie to powiedzieć. Tak więc, sąd Boży jest dobry, i takim go akceptujemy; nie tylko z musu i 

przez cierpliwość z konieczności, ale z ochoczym poddaniem się temu, co Pan nakazuje w 

odniesieniu do nas.  

 C. Wyciągnięcie nad uczuciami gniewu i smutku nakazu ograniczającego.   a. Nad 

gniewem, abyśmy nie oburzali się na Pana: (Ps 37:1 UBG), „Nie oburzaj się z powodu 

złoczyńców”. Wiele razy, gdy słowa są powstrzymane istnieje sekretne unoszenie się i podnoszenie 

serca przeciwko Bożej opatrzności; jak zamknięty piekarnik, który jest w środku cieplejszy. Tak 

więc, chociaż może nie dojść do wypowiedzenia słów, to jednak serce może gotować się, podnosić i 

okazywać niechęć wobec postępowania Boga: (Ps 62:1 The Interlinear Bible), „Tylko przed 

Bogiem moja dusza milczy”, nie tylko mój język, ale i dusza. Myśli są tak słyszalne u Boga jak 

słowa; dlatego istnieje nakaz ograniczający nasz gniew i oburzenie, aby nie wzrastały i nie 

podnosiło się przeciwko Bożej opatrzności. b. Nad naszym smutkiem, aby nie przekroczył 

wytyczonych mu granic powodując chaos. Możemy smucić się, ale z umiarem i bez skrajności. 

Bycie nieczułym, upartym, głuchym i bezrozumnym, bez względu na wszelkie wyłomy, które 

zostaną dokonane w nas nie pasuje do usposobienia chrześcijanina. Chrystus uprawomocnił nasze 

lęki i smutki, bo za dni swego pobytu na ziemi w ciele  ronił swoje łzy, przechodził smutki i jęczał; 

dlatego w 1 Kor 7:31 UBG napisano, że mamy płakać tak jakbyśmy nie płakali. Jeśli uczucie jest 

uparte i hałaśliwe, to musi być wezwane przed trybunał rozsądku. Musimy z tego zdać sprawę: 

„Dlaczego się smucisz, moja duszo, i czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu”, (Ps. 42:5 UBG). 

Górna część duszy powstrzymuje ekscesy niższej części, gdy jej nakazy są lekceważone. 

 D. Okiełznanie języka, aby niezadowolenie nie znalazło ujścia; jak „Aaron zamilkł”, (Kpł 

10:3 UBG). To był smutny cios, ale to Pan go zadał, dlatego Aaron powstrzymał swój język od 

szemrania przeciwko Bogu. Jeśli w naszym wnętrzu rozgorzeje ogień to nie powinniśmy pozwolić, 

by jego iskry wydostały się na zewnątrz. Szemranie to narzekanie na Boga, jakby postępował z 

nami szorstko i niesprawiedliwie; i jeśli da się mu upust to będzie bardziej ujmował czci Bogu: (Hi 

40:4-5 UBG): „Oto jestem nędzny, cóż ci odpowiem? Przyłożę swoją rękę do ust. Raz mówiłem i 

drugi, ale więcej nie odpowiem, niczego więcej nie dodam”. Hiob był stanowczy wcześniej na tyle 

by napełnić usta argumentami; gdyby kiedyś mógł spotkać się z Bogiem, przedstawiłby przed Nim 

swoją sprawę, ale obecnie był oszołomiony pojawieniem się Boga; toteż kiedy jego namiętności 

nieco się uspokoiły, wyrzekł się dawnych śmiałych postanowień i nie dał już upustu swojej 

niepowściągliwości, był zdecydowany milczeć przed Bogiem i zaprzestać swojej obrony i 

pogrzebać wszystkie swoje niezadowolone myśli we własnym sercu. Hiob jakby mówił: ,,Raz w 

moim głupim porywie namiętności narzekałem na Ciebie, i pragnąłem z Tobą dyskutować; 

jednakże nadszedł czas, aby zrezygnować z tej debaty i pokornie podporządkować się Tobie.  

 2. Jakie są podstawy tego poddania się? Gdyż cierpliwość jest mądra i rozważna i idzie 

naprzód po solidnych powodach, tak jak niecierpliwość jest pochopna i nierozsądna. 

 A. Wierzący widzą Boga w Jego opatrzności: (Ps 39:9 UBG), ,,Zamilkłem i nie otworzyłem 

moich ust, bo ty to sprawiłeś”. To jest pierwsza zasada poddania; z pewnością Bóg trzyma nad tym 

swoją rękę: (Iz 38:15 UBG), „Cóż  powiem? On przemówił do mnie i sam to uczynił”. Powyższy 

werset  chociaż jest częścią pieśni dziękczynnej, nie odnosi się do wybawienia, ale do utrapienia, 

choroby i wyroku śmierci, który otrzymał król. W naszych szemraniach zawarty jest ateizm i anty-

opatrzność. Gdybyśmy widzieli Boga na początku przyczyny to nie moglibyśmy szemrać 

przeciwko Jego opatrzności bardziej niż możemy przeciwko jego stworzeniu. Śmielibyśmy się z 

człowieka, który  szemrałby i narzekał, że Bóg uczynił go człowiekiem, a nie aniołem. Tak samo 



niedorzecznym jest przeciwstawianie się woli Bożej w innych jej zrządzeniach; a im bardziej 

bezpośrednio nieszczęście pochodzi od Boga, tym większa powinna być nasza uległość; jak w 

chorobie i śmierci przyjaciół i krewnych: bo „To Pan”. Ale jeśli podrzędne instrumenty są używane 

w sprowadzaniu utrapienia, to musimy pamiętać, że każde koło porusza się zgodnie z ruchem 

pierwszego Sprawcy; wszystkie ogniwa są przytwierdzone do rąk Boga; dlatego jeśli nie patrzymy 

wyżej niż na stworzenie, to szemrzemy i łamiemy sobie zęby gryząc najbliższe ogniwo. Dawid był 

tak daleki od sprzeciwiania się Bogu, że znosił arogancję instrumentu: (2 Sam 16:11 UBG): 

„Zostawcie go, niech przeklina, bo PAN mu tak rozkazał”. To był czas upokorzenia, a nie zemsty. 

Jeśli Bóg napomni nas o naszych obowiązkach przez zranienia pochodzące od ludzi i wyleczy nasz 

ropień brzytwą ich ostrego języka, to musimy być zadowoleni. Przeciwstawianie się niższym 

urzędnikom państwa jest gardzeniem władzą, jaką są oni obdarzeni. Nie mogliby mleć językami 

bez Boga.  

 B. To, że Bóg ma absolutną suwerenność, aby czynić, co chce: (Rz 9:20-21 UBG): „Czy 

naczynie gliniane może powiedzieć do tego, kto je ulepił: Dlaczego  mnie takim uczyniłeś? Czy 

garncarz nie ma władzy nad gliną?”. Jesteśmy w jego rękach, jak glina w ręku garncarza. Jego 

najwyższe prawo i panowanie nad  stworzeniem, aby rozporządzać nim zgodnie ze swoim 

upodobaniem, powinny być często przez nas rozważane: (Hi 9:12 UBG), „Oto gdy zabiera, któż go 

powstrzyma? Któż mu powie: Co czynisz?”. Bóg sprawuje absolutne panowanie i  przed nikim nie 

odpowiada za to. Człowiek może zrobić ze swoją własnością, co mu się podoba. Dlaczego nie 

mielibyśmy pozwolić Mu na powszechny przywilej wszystkich właścicieli? Człowiek może wyciąć 

własne ubranie, z materiału jak mu się podoba. Jeśli Bóg pozbawia nas jakiejkolwiek przyjemności, 

to nie ma sensu Mu się opierać siłą, widząc, że Bóg jest wszechmocny; ani nie powinno zadawać 

się żadnych pytań, odnośnie sprawiedliwości takiego faktu, wiedząc, że ma absolutną władzę, i nie 

jest odpowiedzialny wobec nikogo. Wszystkie stworzenia są w Jego ręku, tak, że może 

rozporządzać nimi, tak jak Mu się podoba; czasami uważa za stosowne, aby je zabrać w gwałtowny 

sposób, który może najbardziej wpłynąć na zainteresowane strony i pokazać nam Jego 

suwerenność. Zrobi to po swojemu, uzbrajając myśli i humory naszych ciał przeciwko nam. Tutaj 

nasze poddanie się Bogu musi się zacząć, dopóki nie zechce podać jakichś dalszych szczegółów 

swego postępowania wobec nas: (Hi 23:13 UBG), „Dlaczego z nim się spierasz? Przecież on nie 

tłumaczy się z żadnych swoich spraw”. Przed jakim trybunałem pozwiesz Boga? Gdzie go 

wezwiesz, aby odpowiedział za wyrządzone ci zło? Ta suwerenność Boga niezmiernie uspokaja 

serce; bo wskazuje, że tylko sam Bóg ma prawo rządzić światem. Rządził nim, zanim się 

urodziliśmy, i będzie rządził nim, kiedy odejdziemy. On obala królów i rozporządza królestwami i 

wszystkimi sprawami, jak chce. Ludzie nie mogą narzucać Bogu reguł ani ograniczać jego 

niekontrolowanego autorytetu. Nasza praca nie polega na dyskutowaniu i wykłócaniu się, ale na 

byciu posłusznymi i poddaniu się Bogu we wszystkim.  

 C. Ta suwerenność Boga jest modyfikowana i łagodzona w okazywaniu jej wraz z kilkoma 

atrybutami. Jak na przykład:-- 

 a. Z nieskończoną sprawiedliwością: (Pwt 27:26 UBG); kiedy każda klątwa została 

ogłoszona, to lud Boży miał powiedzieć ,,Amen”, czyli niech tak się stanie, bo to jest sprawiedliwe. 

Wszystko to, co cierpimy, jest zasłużone, a nawet mniejsze, niż zasługują na to nasze nieprawości, 

(Ezd 9:13 UBG), jak przyznali wyzwoleni z niewoli Izraelici, gdy byli w Babilonie, mogli przecież 

trafić do piekła. (Hi 34:10 UBG): „Daleki jest Bóg od niegodziwości, Wszechmocny - od 

nieprawości”. Wszystkie przeciwne temu myśli należy odrzucić ze wstrętem i oburzeniem. 

Posiadamy dziwne koncepcje i myśli o Bogu w czasie przechodzenia pokusy; (Hi 34:23 UBG): „Na 

człowieka bowiem nie wkłada więcej  niż to, co słuszne, aby stawił się na sąd przed Bogiem”. Nie; 

Bóg czyni wszystko na sprawiedliwych i pewnych podstawach, chociaż nie zawsze je dostrzegamy.  

 b. Bóg czyni to także z wielką wiernością; wierzący patrzą na wszystkie utrapienia jak na 

konieczne zrządzenia Boże, i jak na dodatki do przymierza łaski: (Ps 119:75 KJV), „W wierności 

mię utrapiłeś”. Zwróćmy uwagę na to, że Dawid nie mówi: ,,Pomimo twojej wierności, ale, że w 

wierności Bóg wypełnia swoją przymierze. Kiedy młóci nas, to tylko po to, aby nasze łuski 

odleciały, aby mógł skłonić nas do poważnego pamiętania o Nim i o obowiązkach, które  jesteśmy 



Mu winni.  

 c. Jest uporządkowane z wielką mądrością: „PAN bowiem jest Bogiem sądu”, (Iz 30:18 

UBG). Wie, co jest najlepsze dla Jego ludu. Uważamy to i tamto za najlepsze, ale Bóg jest 

mądrzejszy od nas. Kiedy wiele opatrzności zaistnieje to myślimy, że byłoby lepiej dla Kościoła, 

gdyby było inaczej. Ale to jest wyzywanie Bożej mądrości i oskarżanie Boga o brak miłości i 

czułości wobec Jego ludu; a przecież są oni mu drożsi niż nam. Chryzostom pokazuje jak bierzemy 

na siebie porządek spraw. Podaje on przykład człowieka, który jest bardzo uczynny dla biednych; 

jeśli umrze, to biedni będą zgubieni: Czy bardziej taki człowiek troszczy się o biednych niż Bóg ich 

Stwórca? Hiob nie jadł sam swojego jedzenia, ale biedni jedli jego chleb i byli odziewani w jego 

runo, dlatego jest napisane, że ubodzy i biedni błogosławili go. Czy Bóg nie mógł zatroszczyć się o 

biednych bez Hioba? Tak samo w podobnych przypadkach o dobro Kościoła. Ta opatrzność wydaje 

się mieć tendencję do przejawiania się; ale Bóg wie jak przez dane środki zaopatrzyć swój lud; i nie 

wolno nam dyktować tego Jemu. Była to bluźniercza wypowiedź, którą wyraził Alfons mówiąc, że: 

,,Gdyby był już w chwili, gdy Bóg stwarzał świat, to uporządkowałby kilka rzeczy według lepszej 

rady i większej troski. Nie umieściłby rogów zwierząt nad ale pod ich oczami”. Takie bluźnierstwo 

sekretnie wypowiadamy w naszych szemraniach i dyskursach o opatrzności, gdy kwestionujemy jak 

to, tamto i jeszcze coś innego może być stworzone na Bożą chwałę. Pan wie jak pokierować 

wszystkim dla Jego chwały, dlatego musimy bezwzględnie się temu poddać. 

 d. Z wielką miłością; bo Ten, kto ma mądrość ojca, ma też wnętrzności matki. Matka może 

prędzej zapomnieć o swoim biednym, bezradnym dziecku niż Bóg zapomniałby o swoim ludzie, (Iz 

49:15 UBG) itd. Istnieje dużo miłości ukazujących się w naszych utrapieniach. Czasami w ich 

temperowaniu: (1 Kor 10:13 UBG), „….Bóg jest wierny, i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad 

wasze siły”. Jak Jakub prowadził obóz, w takim tempie w jakim mogły nadążyć dzieci, (Rdz 33:13-

14 UBG), tak Pan dopasowuje swoje postępowania i kładzie takie utrapienia na swój lud, jakie 

może on znieść. Zamki są zaopatrywane w żywność, zanim zostają oblężone. Po wielkich 

pocieszeniach przychodzi utrapienie: (Hbr 10:32 UBG), „….po oświeceniu znosiliście wielkie 

zmagania z cierpieniem”. Potem ponownie, Pan odświeża wierzących w kłopotach wieloma 

łaskawymi doświadczeniami. Pan czyni rzeczy, które wydają się bardzo zgorzkniałe dla cielesnego 

zmysłu i jego impulsów, ale kiedy już oczyści i uszlachetni nasz smak, to potem rozlewa swoją 

miłość do naszych serc przez Ducha Świętego, (Rz 5:3-5 UBG). Nasza adopcja zostaje wyjaśniona, 

a utracie zewnętrznego komfortu towarzyszy większy wzrost duchowego. Dalej Bóg okazuje swoją 

miłość, porządkując wszystko dla dobra wierzących, (Rz 8:28 UBG). Z jakiegokolwiek kąta wieje 

wiatr, wieje świętym ku dobremu. „Powstań, wietrze północny, i przyjdź wietrze z południa, powiej 

przez mój ogród” etc. Północ i południe, to punkty przeciwne; (Pnp 4:16 UBG), a jednak wonności 

ogrodu rozpływają się; co jest sprzeczne z naszą wolą, nie jest sprzeczne z naszym dobrem; Bóg 

dalej czyni to co jest dla jego własnej chwały i dobra przedwiecznie wybranych. A zatem, wszystko, 

co się zdarza jest albo dobre, albo będzie miało tendencję do dobrego. 

 3. Zastosowanie. Powyższe uczy nas na jakich podstawach powinno mieć miejsce poddanie 

się wszelkim nieszczęściom osobistym i domowym, które mogą się przydarzyć każdemu z nas i 

wszystkim, które przytrafiają się Kościołowi. To jest wola Boga; i to jest wielka podstawa 

zachowywania serca spokojnym, niezależnie od tego, co się wydarzy. Zawsze, gdy słyszymy o 

wzroście przemocy lub jakiejkolwiek uchwale przeciwko ludowi Bożemu, to powinno nas 

uspokoić: „Niech się stanie wola Pana”. Bóg wie, co jest najlepsze dla jego ludu. Jest to wieczna 

podstawa pocieszenia, że wciąż jesteśmy w rękach Boga, a to, co nas spotyka, przychodzi przez 

Jego szczególną opatrzność, przez Tego, który liczy nawet włosy na naszych głowach, i który 

wykrawa wszystkie warunki dla nas: (Pwt 33:3 UBG), „Doprawdy, on umiłował lud; wszyscy jego 

święci są w twych rękach”. Kiedy uczniowie Chrystusa byli niezmiernie przestraszeni i przerażeni, 

(J 6:20 UBG), to Chrystus, ,,powiedział do nich: To ja jestem, nie bójcie się”; Pan Jezus jakby 

mówił uczniom, że to On tu zarządza rzeczami. Istnieje wiele niezwykłych fragmentów w tej 

historii. Uczniowie płynęli okryci ciemnością nocy, zaskoczeni przez potężną burzę i przez długi 

czas nie wiedzieli, co się z nimi stanie. Tekst mówi, że wiosłowali około dwudziestu pięciu lub 

trzydziestu stadiów zanim pojawił się Chrystus. Chrystus nie uważał za odpowiednie, aby pojawić 



się wcześniej, ale pozwolił, aby próba trwała, aż będzie rzeczywiście próbą. Dopiero o czwartej 

straży nocnej Pan Jezus przyszedł do nich (Mk 6:48 UBG); to była poranna straż. Jesteśmy dla 

siebie bardzo delikatni i szybko myślimy, że jesteśmy słabi i wystarczająco wypróbowani, dlatego 

chcielibyśmy być szybko uratowani; ale nasz mądry Pan widzi, że potrzebujemy więcej. Kiedy 

przyszedł Chrystus, to obawy jego uczniów wzrosły. Chrystus przyszedł chodząc po wodzie, a oni 

myśleli, że to widmo. Duchy złamane kłopotami są bardzo podatne na dopatrywanie się trapiących 

wrażeń we wszystkim, co widzą i słyszą. Sama droga naszego miłosierdzia może być dla nas 

przerażające. W końcu Chrystus daje im się poznać: „To ja jestem, nie bójcie się”; Chrystus jakby 

mówił: ,,Idę po tej wodzie, która wydaje się być gotowa was pochłonąć. Ja, który podnoszę fale, 

wiem jak je uciszyć”. Tutaj jest to, co może ukoić wszystkie nasze niepokoje i lęki. Pamiętajmy, że 

nie należy patrzeć na instrumenty, ale na Chrystusa i Boga, a wola Pana będzie dokonana. 

 W naszym najciemniejszym stanie Bóg nas widzi, gdy my Go nie widzimy: (Ps 73:22-23; 

Hi 23:9-10 UBG): „Idę w lewo, gdzie on działa, a nie oglądam go; idę na prawo, a nie widzę go. 

Gdyż on zna drogę, którą kroczę; kiedy mnie doświadczy, wyjdę jak złoto”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 16. KAZANIE XVI. - J 3:16.  
 

  

 ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto 

w niego wierzy, nie  zginął, ale miał życie wieczne. — (J 3:16 UBG). 
 

  

 W powyższych słowach mamy wyrażone podsumowanie i treść ewangelii. W nich możemy 

zaobserwować:--  

I. Źródło i zdrój całej tej łaski i zbawienia, które zostały nam przyniesione, czyli niewypowiedzianą 

miłość Boga do ludzkości: ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat”. 

II. Droga, którą Bóg wybrał, aby odzyskać nas z naszego upadłego stanu, czyli efekt i owoc, który 

wypływa z tego źródła: ,,że dał swego jednorodzonego Syna”.  

III. Cel: ,,aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”; gdzie możemy 

zauważyć: 

A. Kwalifikacja, czyli darmowy i łatwy warunek nałożony na ludzi w ewangelii: ,,aby każdy, kto w 

niego wierzy”.  

B. Korzyść, która wynika z tego dla nas, wyrażona negatywnie i twierdząco: ,,nie  zginął, ale miał 

życie wieczne”. 



 I. Po pierwsze, powstaniem i początkiem wszystkiego jest niepojęta miłość Boża: „Tak 

bowiem Bóg umiłował świat”. Gdzie możemy wyróżnić:-- 

1. Obiekt: świat. 

2 Akt: umiłował. 

3. Stopień: tak umiłował. 

 1. Słowem, za pomocą którego wyrażany jest obiekt, jest „świat”, który oznacza ludzkość w 

jej zepsutym i nieszczęśliwym stanie: (1 J 5:19 UBG), ,,cały świat tkwi w niegodziwości”. Świat 

jest masą ludzi, którzy złamali prawo Boże, utracili swoją miłość i łaskę; nie kochali, ani nie bali się 

Boga, ale byli niewdzięczni i bezbożni; a jednak taki świat Bóg umiłował.  

 2. Akt: „umiłował”. Miłość Boga jest dwojaka – jest to: A. miłość życzliwości i B. miłość 

samozadowolenia.  

 A. Miłość życzliwości jest litością i współczuciem Boga wobec człowieka tkwiącego w 

grzechu i nędzy. Jest to rozumiane w tym miejscu, podobnie jak w Tyt 3:4 (UBG), „Lecz gdy się 

objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi”.  

 B. Miłość samozadowolenia. Tak nas umiłował, kiedy stworzył nas prawymi. W którym to 

sensie powiedziane jest w Ps 11:7 (UBG): „Bo sprawiedliwy PAN kocha sprawiedliwość”; i w J 

16:27 (UBG): „Sam bowiem Ojciec was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście”. Ale to nie podpada 

pod tekst kazania. 

 3. Stopień: „tak umiłował”. Nie mówi nam jak bardzo, ale pozostawia to naszym najbardziej 

poważnym i wzniosłym myślom. Należy to raczej pojmować  niż mówić o tym i podziwiać, raczej 

niż pojmować. 

 Z powyższych słów można wyciągnąć następującą obserwację:--  

 Że początkiem i pierwszą przyczyną naszego zbawienia jest sama miłość Boża. Zewnętrzną 

okazją było nasze nieszczęście, a wewnętrzną poruszającą przyczyną była miłość Boga.  

 A. Miłość jest na spodzie wszystkiego. Możemy podać powód innych rzeczy, ale nie 

możemy podać powodu Jego miłości. Bóg pokazał swoją mądrość, moc, sprawiedliwość i świętość 

w naszym odkupieniu przez Chrystusa. Jeśli zapytacie, dlaczego Bóg zrobił tyle ceregieli w sprawie 

bezwartościowego stworzenia, stworzonego z prochu ziemi na początku, a teraz popadłego w 

grzech, z którego nie mógł mieć żadnego pożytku? Mamy pod ręką gotową odpowiedź, bo nas 

umiłował. Jeśli zapytacie dalej, ,,Ale dlaczego nas umiłował?”. Nie mamy innej odpowiedzi, jak 

tylko, ,,Ponieważ nas umiłował”; bo nie możemy wyjść poza pierwsze powstanie rzeczy. I ten sam 

powód podaje Mojżesz, (Pwt 7:7-8 UBG): „PAN umiłował was i wybrał was nie dlatego, że 

byliście liczniejsi od innych narodów, gdyż byliście najmniej liczni ze wszystkich narodów; Lecz 

ponieważ PAN was umiłował”, to znaczy, w skrócie, umiłował was, ponieważ was umiłował. Ten 

sam powód podaje nasz Pan Jezus Chrystus, (Mt 11:26 : „Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie 

upodobało”. Wszystko pochodziło z jego darmowego i niezasłużonego miłosierdzia; wyżej nie 

możemy iść w poszukiwaniu przyczyn tego, co  jest zrobione dla naszego zbawienia.  

 B. Najbardziej niezwykłą rzeczą, która jest widoczna w postępie i dokończeniu naszego 

zbawienia przez Chrystusa jest miłość. A wypada, żeby początek, środek i koniec harmonizowały ze 

sobą. Ba, jeśli miłość tak rzuca się w oczy w całym zamyśle i przeprowadzeniu tego 

błogosławionego dzieła, to jest o wiele bardziej dostrzegalna w powstaniu i źródle. Wielkim celem 

Boga w naszym odkupieniu było zademonstrowanie Jego miłości i miłosierdzia wobec ludzkości; 

ba, nie tylko zademonstrowanie, ale i polecenie. To jest słowo użyte przez apostoła Pawła, (Rz 5:8 

KJV): „Lecz Bóg poleca nam swoją miłość wobec nas, w tym, że gdy jeszcze byliśmy 

grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Rzecz może być zademonstrowana jako rzeczywista: 

chociaż nie być polecana ani przedstawiana jako wspaniała. Bożym zamysłem było to, żebyśmy nie 

tylko wierzyli w rzeczywistość, ale i podziwiali wielkość jego miłości. Dlatego od początku do 

końca miłość jest tak rzucająca się w oczy, że nie możemy jej przeoczyć. Światło nie jest bardziej 

widoczne w słońcu niż miłość Boga w naszym odkupieniu; przez Chrystusa.  

 C. Jeśli była jakakolwiek inna przyczyna, to musiała to być albo zasługa Chrystusa, albo 

jakaś odpowiedniość z naszej strony. 

 a. Zasługa Chrystusa nie była pierwszą przyczyną Bożej miłości, ale jej przejawem, 



owocem i skutkiem. Tekst kazania mówi, że Bóg najpierw „umiłował świat”, a następnie ,,że dał 

swego jednorodzonego Syna”. Jest powiedziane w 1 J 3:16 (UBG), „Po tym poznaliśmy miłość 

Boga, że on oddał za nas swoje życie”. Zauważmy, że jak dostrzegamy i odkrywamy przyczyny po 

ich właściwych skutkach, tak dostrzegamy miłość Boga przez śmierć Chrystusa. Chrystus jest 

głównym środkiem poprzez który Bóg przeprowadza cele swojej łaski, dlatego jest przedstawiany 

w Piśmie jako sługa Bożych dekretów. 

 b. Nie było żadnej odpowiedniości w nas; bo gdy Jego miłość skłoniła Go do wydania 

Chrystusa za nas, miał w swojej perspektywie i widoku całą ludzkość, jako leżącą w skalanej masie 

lub w stanie grzechu i nieszczęścia, i wtedy dostarczył im Odkupiciela. Bóg najpierw ustanowił 

doskonałe prawo, które zabraniało wszelkiego grzechu pod groźbą kary śmierci. Człowiek złamał to 

prawo, a my wciąż łamiemy je dzień po dniu w każdym grzechu. A kiedy ludzie żyli i brnęli w 

grzechu i wrogości przeciwko Bogu, upodobało się Jemu posłać swego Syna, aby przyjął naszą 

naturę i umarł za nasze wykroczenia. Dlatego danie Odkupiciela było dziełem Jego darmowego 

miłosierdzia. Człowiek nie kochał Boga, ba, był wrogiem Boga, kiedy Chrystus przyszedł, aby 

dokonać przebłagania: (1 J 4:10 UBG), „Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale 

że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przebłaganiem za nasze grzechy”; (Kol 1:21 

UBG): „I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz 

pojednał”. Byliśmy nieświadomi naszej nędzy, nie troszczyliśmy się o nasze lekarstwo; i byliśmy 

tak daleko od zasługiwania na łaskę, że nie pragnęliśmy żadnej takiej sprawy. Boża miłość była na 

początku, nie nasza. 

 Zastosowanie 1. Obalenie wszystkich nieporozumień dotyczących Boga. Wielkim 

zamysłem szatana jest pomniejszanie naszej opinii o dobroci Boga. Tak zaatakował naszych 

pierwszych rodziców, jakoby Bóg (mimo całej swojej dobroci w ich stworzeniu) był zazdrosny o 

błogość i szczęście człowieka. Zły nie porzucił swojego starego przyzwyczajenia. Stara się ukryć 

dobroć Boga i przedstawiać Go jako Boga, który rozkoszuje się naszym zniszczeniem i 

potępieniem, a nie naszym zbawieniem; jakby był nieubłagany i ciężko było Go uprosić, by 

wyświadczył nam dobro. A dlaczego? Abyśmy trzymali się z dala od Boga i pojmowali Go jako nie 

miłującego. Lub jeśli nie może zwyciężyć tak daleko, diabeł kusi nas do biednych, niegodnych 

myśli o Bożej dobroci i miłosierdziu. Teraz nie możemy usunąć pokusy lepiej niż przez należyte 

zastanowienie się nad Jego miłością w oddaniu swego Syna za świat. To pokazuje, że Bóg jest 

pełniejszy miłosierdzia i dobroci niż słońce jest światła lub morze wody. Tak wspaniały skutek 

pokazuje wielkość przyczyny. Dlaczego Bóg wyraził swoją miłość w tak cudowny i zdumiewający 

sposób, jeśli nie po to, żebyśmy mogli mieć coraz większe i lepsze myśli o Jego dobroci i 

miłosierdziu? Dzięki innym skutkom z łatwością wnioskujemy o doskonałości Jego atrybutów; że 

jego moc jest wszechmocna, (Rz 1:20 UBG); i że jest wszechwiedzący, (Hbr 4:12-13 UBG). Na 

skutek czego łatwo jest nam pojąć, że Jego miłość jest nieskończona, i że „Bóg jest miłością”. 

 Zastosowanie 2. Pobudzenie nas do podziwiania miłości Boga w Chrystusie.  

 Istnieją trzy rzeczy, które chwalą każdą wyświadczoną nam łaskę; A. Dobra wola tego, 

który daje; B. Wielkość daru; C. Niegodność tego, który przyjmuje. Tutaj wszyscy się zgadzają.  

 A. Dobra wola tego, który daje. Nic nie skłoniło Boga do tego, poza Jego  własną miłością. 

Wynikło to ze swobodnego poruszenia Jego własnego serca, bez naszego pomyślenia o tym i 

pytania. Żaden inny powód nie jest ani nie może być podany. Nie przedłożyliśmy żadnej prośby o 

jakąkolwiek taką rzecz; nie mogło wejść to do naszych umysłów i serc; do naszych umysłów, by 

pojąć, lub do naszych serc, by pragnąć, takiego lekarstwa na odzyskanie upadłej  ludzkości ze stanu 

grzechu. Nie wiedzieliśmy o tym w naszych umysłach, bo to jest wielka tajemnica: (1 Tm 3:16 

UBG), „A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności” itd. Nie wstąpiło to do naszych serc, by 

prosić lub pragnąć o to; bo wydawałoby się to dziwną prośbą, aby prosić, żeby wieczny Syn Boży 

przyjął nasze ciało i został uczyniony grzechem i przekleństwem za nas. Ale łaska uczyniła „o wiele 

obficiej, ponadto wszystko, o co prosimy albo o czym  myślimy” (Ef 3:20 UBG); czyli ponad to, co 

możemy sobie wyobrazić i ponad to, o co możemy się do Niego modlić. 

 B. Wielkość daru. Wspaniałe rzeczy wdzierają się nawet do naszego umysłu, czy tego 

chcemy, czy nie, gdy myślimy o tym. Dar Jezusa Chrystusa jest tak wielki, że miłość Boga doszła w 



Nim do granic możliwości. Bóg nie ma lepszego Chrystusa, ani bardziej godnego Odkupiciela, ani 

innego Syna, który by umarł za nas; ani Syn Boży nie mógł wycierpieć większego upokorzenia niż 

te, które wycierpiał za nas. Bóg powiedział do Abrahama, (Rdz 22:12 UBG): „….teraz wiem, że 

boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jedynego syna”, oczywiście Bóg nie był ignorantem 

wcześniej, ale znaczenie tego jest takie, że był to oczywisty dowód i przykład tego. Tak więc teraz 

możemy wiedzieć, że Bóg nas kocha; śmierć Chrystusa jest oczywistym dowodem i tego znakiem.   

 C. Niegodność przyjmującego; tak też jest w tym przypadku. Byliśmy całkowicie niegodni, 

aby Syn Boży miał się wcielić w ciało ludzkie, i umrzeć dla naszego dobra. Jest to szczególnie 

rozwinięte u apostoła Pawła, (Rz 5:7-8 UBG): „Choć rzadko się zdarza, że ktoś umrze za 

sprawiedliwego, jednak za dobrego może ktoś odważyłby się umrzeć. Lecz Bóg okazuje nam swoją 

miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł”. Apostoł nawiązuje 

do znanego wśród Żydów rozróżnienia: mieli oni swoich dobrych ludzi, hojnych; prawych, 

gorliwych o zakon; i swoich niegodziwych ludzi, zasługujących na sąd. Być może ktoś oddałby 

życie za bardzo miłosierną osobę, ale bardzo ciężko znaleźć kogoś tak tolerancyjnego i 

przyjacielskiego, aby zaryzykował życie dla człowieka prawego i sprawiedliwego lub człowieka o 

surowej niewinności. Ale zwróćmy uwagę, na użyte określenia rzadko i może w powyższym 

fragmencie Pisma. Rzadko zdarza się, że ktoś umrze za drugiego, choćby nie wiem jak dobrego i 

sprawiedliwego. Jednakże Boże wyrażenie miłosierdzia było nieskończenie ponad proporcją jaką 

jakikolwiek najbardziej przyjazny człowiek, kiedykolwiek okazał. Nie było nic w obiekcie, co by 

poruszyło Boga do niego, kiedy nie byliśmy ani dobrzy, ani sprawiedliwi, ale niegodziwi. Bez 

względu na jakąkolwiek wartość w nas, bo wszyscy byliśmy w przeklętym stanie, posłał swojego 

Syna, aby umarł za nas, aby nas uratować i uwolnić od śmierci wiecznej i uczynić nas uczestnikami 

życia wiecznego. Bóg tak umiłował świat, kiedy tak zgrzeszyliśmy i rozmyślnie pogrążyliśmy się w 

stanie potępienia. 

 Pytanie. Ale powiecie: Jeśli to miłosierdzie jest tak wielkie, to dlaczego ludzie nie są 

bardziej nim dotknięci? Odpowiadam:--   

 a. Z powodu ich głupiej beztroski; nie widzą takiej potrzeby miłosierdzia i dlatego nie 

doceniają jego wartości. Gdyby byli świadomi tego, że za ich piętami podąża mściciel krwi lub że 

gniew Boży przeprowadza śledztwo w sprawie grzeszników, to gorliwiej wbiegliby do miasta 

schronienia, (Hbr 6:18 UBG).  

 b. Nie wierzą naprawdę w tę tajemnicę łaski, ale mówią o niej wyuczeni na pamięć i 

powtarzają pogłoski, po innych. Wszystkie uczucia podążają za wiarą: (1 P 2:7 UBG), „Dla was 

więc, którzy wierzycie, jest on cenny”. 

 c. Nie biorą pod uwagę tego poważnie, dlatego najważniejsze obiekty nie poruszają ich; ich 

umysły są zajęte zabawkami i drobiazgami. 

 d. Nie mają żywego światła Ducha: (Rz 5:5 UBG), „….miłość Boga jest rozlana w naszych 

sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany”. To nie nasze suche myśli i doktrynalna 

wiedza, są tym, co wpłynie i zmieni nasze serce, to Duch przemienia nasze światło w miłość, a 

naszą wiedzę w smak. 

 Zastosowanie 3. Ma to nas zachęcić:--  

 A. Aby rozwijać tę miłość. Jest zaproszeniem do szukania Boga; bo zobaczmy jakie 

przygotowania Jego miłość poczyniła, aby odzyskać nas dla siebie; czy nie będziemy chcieli zostać 

odzyskani? Bóg nas nie nienawidzi, dlatego nie musimy uciekać od Niego jako Boga pomsty: „Tak 

bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna”. Te pojemne wyrażenie nie  

wyklucza nas, dlatego nie wykluczajmy się sami. A ponieważ taki szeroki fundament Jego 

miłosierdzia został założony, to czego nie moglibyśmy się po nim spodziewać? (2 Kor 5:19 UBG). 

Bóg zdobył lekarstwo i okup; jak tylko nawrócimy się i uwierzymy, to będziemy mieli z tego 

pociechę. 

 B. To zachęca nas także, abyśmy odpowiedzieli na to żarliwą miłością do Tego, który okazał 

nam tak znakomitą demonstrację swojej miłości do nas: (1 J 4:19 UBG), „My go miłujemy, 

ponieważ on pierwszy nas umiłował”. Ludzie zawsze oczekują tego, że będą kochani tam, gdzie 

kochają i uważają to za twarde postępowanie, jeśli tak nie jest.  



 C. Niech nasza miłość do Boga będzie taka jak Jego miłość do nas. Miłość była na spodzie 

całej tej łaski; dlatego niech także będzie u podstawy wszystkich naszych obowiązków: „Wszystko, 

co czynicie, niech się dzieje w miłości”, (1 Kor 16:14 UBG). Niech nasze postępowanie będzie 

ewidentnym życiem miłości: (2 Kor 5:14-15 UBG), „Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas, 

jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za 

wszystkich, aby ci, którzy  żyją, już więcej nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i 

został wskrzeszony”. 

 II. Przejdę teraz do drugiej części tekstu kazania – drogi, którą Bóg obrał, aby wyrazić 

swoją miłość do nas: ,,że dał swego jednorodzonego Syna”; Jezus Chrystus jest tak nazwany dla 

odróżnienia Go od adoptowanych dzieci i pokazania jego osobistego istnienia, które ma miejsce 

poprzez synostwo, czyli bycie przedwiecznie zrodzonym w Boskiej naturze. Tak wielka była nasza 

nędza, że mniejszy środek zaradczy nie mógłby służyć temu celowi; i tak wielkie było miłosierdzie 

Boże, że nie odmówił oddania Go za nas. 

 Doktryna: Największym przejawem Bożej miłości do synów ludzkich jest danie swego 

jednorodzonego Syna, aby był ich Odkupicielem i Zbawicielem.  Istnieje dwojakie danie 

Chrystusa: —  

1. Jest dany za nas. 

2. Jest dany nam. 

 1. Został wydany za nas, gdy został wysłany na świat, aby stać się kością z naszych kości i 

ciałem z naszego ciała, i aby umrzeć za nasze grzechy. Mówi o tym, Rz 8:32 (UBG): „On, który 

nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich”. 

 2. Jest dany nam, gdy jesteśmy Nim szczególnie zainteresowani, i mamy udział w jego 

dobrodziejstwach: (1 Kor 1:30 UBG): „Lecz wy z niego jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał 

się dla was mądrością od Boga, i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem”. 

 Został wydany za nas, gdy przyjął naszą naturę; a jest dany nam, gdy przebywa w naszych 

sercach przez wiarę. Został wydany za nas, gdy podjął się dzieła naszego odkupienia; a jest dany 

nam, gdy dokonuje i powoduje nasze nawrócenie się do Boga i zastosowanie do nas korzyści z Jego 

nabycia. Będę mówić o obu tych przypadkach Jego dania nam.  

 A. To, że Chrystus jest dany za nas, potężnie świadczy o miłości Boga i Jego trosce o 

naszego zbawienia. W stworzeniu Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo; w odkupieniu 

Jego Syn przyszedł odziany w podobieństwo grzesznego ciała. W stworzeniu aniołowie zostali 

wyniesieni ponad nas, ale nie w odkupieniu, (Hbr 2:16 UBG). Nie odkupił odstępczych aniołów. 

Mówiąc krótko, był to dla Boga najwygodniejszy sposób realizacji celów Jego łaski dla człowieka z 

następujących powodów:  

 a. Aby nasza wiara była pewniejsza, przez pojawienie się Syna Bożego w naszej naturze, 

przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba, i aby tym samym dać poważny dowód 

naszej całej religii.  

 i. Przez pojawienie się w ludzkiej naturze Chrystus miał okazję rozmawiać z ludźmi, aby 

przekonać ich o pełnej łaski woli Boga i nauczać ich posłuszeństwa wobec Niego, nie tylko przez 

swoją doktrynę, ale i swój przykład i potwierdzając prawdę obu przez wiele cudów, których 

dokonał w dniach swego pobytu na ziemi w ciele: (J 6:27 UBG): „Jego bowiem zapieczętował Bóg 

Ojciec”, to znaczy przyznał się do Niego, uznał Go, i potwierdził, że cokolwiek zrobił lub 

powiedział Chrystus, było wolą i upodobaniem Boga. 

 ii. Przez swoją śmierć zaspokoił sprawiedliwość Bożą i w ten sposób utorował drogę do 

udzielenia nam Jego miłosierdzia, abyśmy mogli uzyskać uwolnienie i przebaczenie wszystkich 

naszych grzechów i wykroczeń przeciw prawu Bożemu: (Rz 3:25:26 UBG), „Jego to Bóg ustanowił 

przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w 

swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów,” itd. 

 iii. Jego zmartwychwstanie było widocznym dowodem dla świata, że Jego ofiara została 

przyjęta: (Rz 4:25 UBG): „Który został wydany za nasze  grzechy i wstał z martwych dla naszego 

usprawiedliwienia”. Niewierzący świat przez ten najwyższy akt mocy nie ma powodu, by 

sprzeciwiać się Jego wierze i doktrynie. 



 iv. Przez Chrystusa wstąpienie do nieba, prawda o życiu wiecznym została bardziej 

potwierdzona, bo przez to dał nam prawdziwy dowód tej chwały o której mówił, obiecując ją 

swoim uczniom i naśladowcom: (1 P 1:21 UBG), „który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, 

aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu”. Chrystus sam wszedł do tego szczęścia, a my podążymy 

za Nim. 

 b. Aby nasza nadzieja była silniejsza i bardziej żywa, zbudowana na przykładzie Chrystusa i 

Jego obietnicach dla nas. Przykład Chrystusa jest wielkim wsparciem dla nas we wszystkich 

naszych kłopotach, bo jeśli nam się powodzi tak, jak mu się powodziło na tym doczesnym świecie, 

to będzie nam się powodziło tak jak jemu powodzi się w świecie, który ma nadejść. Dlatego jest 

napisane, że Bóg ,,….zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa Chrystusa z 

martwych”, (1 P 1:3 UBG); a to znaczy, że mamy podstawę do nadziei i radosną pewność, że jak 

Chrystus przez swoje cierpienia doszedł do swojej nagrody i korony, tak też my otrzymamy rzeczy 

będące przedmiotami Jego obietnic: (1 J 2:25 UBG), „A to jest obietnica, którą on nam dał -  życie 

wieczne”; (J 12:26 UBG), „Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i 

mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec”.  

 c. Aby nasza miłość do Boga była bardziej żarliwa. Gdyby Bóg zbawił nas w jakiś inny 

sposób, to zbawienie takie było by czymś mniejszym; gdyż stosownie do stopnia daru, wynika 

nasze zobowiązanie. Dlatego Bóg chciał zobowiązać nas za najwyższą stawkę i z tego powodu dał 

swego jednorodzonego Syna, aby umarł za nas. Pismo powiada, że Bóg ,,nawet własnego Syna nie 

oszczędził”, (Rz 8:32 UBG). Istnieje dwojakie nie oszczędzenie – albo na drodze bezstronnej 

sprawiedliwości, albo na drodze niedoścignionej hojności; przy czym tę ostatnią ma Pismo na myśli 

w powyższym wersecie Pisma, choć ta pierwsza nie jest tam całkowicie wykluczona. Bóg wydał 

Chrystusa na śmierć ze względu na nas. To z pewnością powinno bardzo nas poruszyć, że Bóg nie 

uważał niczego za zbyt dobre, aby się z tym nie rozstać dla naszego zbawienia. 

 d. To sprawia, że nasze posłuszeństwo jest bardziej ochocze, ponieważ Pan Jezus Chrystus 

przyszedł, aby żyć przez to samo prawo, do którego przestrzegania byliśmy zobowiązani: (Gal 4:4 

UBG), „Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z niewiasty, 

zrodzonego pod prawem”. Aby był posłuszny Bogu za największą cenę: (Hbr 5:8-9 UBG), 

„Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A uczyniony doskonałym, 

stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni”. Poddał się i 

wypełnił całe prawo: Jego posłuszeństwo kosztowało Go bardzo drogo, ponieważ częścią tego była 

haniebna i niegodna śmierć. 

 B. Bóg, który dał Chrystusa za nas, daje go także nam, a wraz z Nim korzyści przebaczenia, 

pojednania, adopcji i prawa do życia wiecznego, jeśli zostaniemy należycie upoważnieni. Oferta 

jest uczyniona w ewangelii: z naszej strony wymagane jest jedynie wdzięczne przyjęcie Chrystusa 

na Jego własnych warunkach. To także jest największym darem, bo ten pierwszy jest po to, aby 

przygotować grunt pod ten drugi, który jest dokończeniem pierwszego i zastosowaniem go dla 

naszego komfortu. Udowodnię to za pomocą trzech powodów:--  

a. Bez Chrystusa nie ma odzyskania tego, co straciliśmy. 

b. Nie ma też żadnego usunięcia tej nędzy, na którą naraziliśmy się. 

c. Nie ma również żadnego uzyskania tego, czego powinniśmy pragnąć i do czego powinniśmy też 

dążyć, jako naszego właściwego szczęścia. 

 a. Bez Chrystusa nie ma żadnego odzyskania tego, co straciliśmy.. A co takiego straciliśmy 

przez upadek? - obraz i łaskę Boga oraz społeczność z Bogiem.  

 i. Obraz Boga został zniszczony przez grzech. Człowiek nie zachował godności swego 

stworzenia, ale stał się jak zwierzęta, które giną. Teraz przywrócenie tego wielkiego daru mamy 

tylko przez Chrystusa, który jest wzorem i autorem tego. (1.) Wzorem: (2 Kor 3:18 UBG), ,,Lecz 

my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy 

przemienieni  w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana”. (2.) Autorem: (Tyt 3:5-

6 UBG), „Nie z uczynków sprawiedliwości, które  my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia 

zbawił nas, przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie 

przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela”. Dopóki nie będziemy w Nim i nie będziemy 



stanowić z Nim jedno, nie będziemy posiadać tej wielkiej korzyści: (2 Kor 5:17 UBG): ,,Tak więc 

jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem”. Jesteśmy pozbawieni tego obrazu Boga, w 

którym zostaliśmy stworzeni, i lepiej, żebyśmy nigdy się nie urodzili, chyba że na nowo z Ducha. 

 ii. Łaskę Bożą, która jest bezpośrednią konsekwencją posiadania Jego obrazu. Bóg miał 

upodobanie w człowieku jako niewinnym, natomiast człowiek grzeszny jest obiektem Bożego 

gniewu, wstrętu i niechęci. Dlatego Chrystus umarł, aby przywrócić człowieka do miłości i łaski 

Bożej: (2 Kor 5:14 UBG), aby zawrzeć pokój między obrażonym Suwerenem a obrażającym 

poddanym; i aby interweniować między zagniewanym Bogiem a winnym człowiekiem. Teraz ten 

wyłom trwa dalej, dopóki nie zostaniemy pojednani przez Chrystusa, dopóki nie pokochamy Boga i 

nie będziemy umiłowani przez Niego. Lepiej byłoby, żebyśmy byliśmy stworzeniami niższego 

rzędu, niż żyli pod Bożym niezadowoleniem; gdyż nędza zwierzęcia umiera wraz z nim, śmierć 

kładzie kres wszystkim jego bólom za jednym zamachem; natomiast gniew Boży, nie uśmierzony 

przez Chrystusa, spoczywa na grzeszniku na zawsze. 

 iii.  Również społeczność z Bogiem została utracona przez upadek Adama. Człowiek został 

wypędzony z raju i wykluczony z Bożej obecności przez płomienisty miecz wirujący (Rdz 3:24 

UBG), symbol Bożego gniewu, a wszelkie obcowanie zostało zerwane; jednakże Chrystus 

przyszedł, aby otworzyć drogę, „W nim mamy śmiałość i przystęp z ufnością przez wiarę jego”, (Ef 

3:12 UBG). Hbr 4:16 (UBG): „Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili 

miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili”. Potrzebujemy codziennego dostępu 

do Boga, nie możemy żyć bez Niego. Jak możemy spojrzeć Mu w  twarz z jakąkolwiek pociechą, 

gdy nie mamy Pośrednika? Nie możemy mieć żadnych poważnych myśli o Nim bez drżenia. 

 b. Następuje usunięcie tej nędzy, w którą popadliśmy, a którą są śmierć i przekleństwo, w 

które jesteśmy uwikłani przez grzech. Tak długo, jak przekleństwa prawa występują przeciwko nam 

z pełną mocą, nie możemy mieć mocnej pewności siebie; jeśli spojrzymy w przeszłość, to widzimy 

tam ogromny stos grzechów, z których najmniejszy wystarczy, aby pogrążyć nas w piekle; jeśli 

spojrzymy na czas obecny, to widzimy, że nasza natura nie została jeszcze uzdrowiona, nasze serca 

są pełne różnych pożądliwości i jesteśmy gotowi ponownie zgrzeszyć; a jeśli patrzymy w 

przyszłość to przeraża nas widok śmierci, piekła i sądu. Chrystus odnajduje nas tam, gdzie zostawił 

nas Adam, na głównej drodze prowadzącej do piekła i potępienia: (J 3:18 UBG), już potępionych; a 

posiadanie nadziei na jakiekolwiek uwolnienie, chyba że na Bożych warunkach, jest uczynienie 

Boga nieprawdomównym i niesprawiedliwym. Z pewnością Bóg nie złamie swego słowa i nie 

zakłóci porządku swego przymierza ze względu na nas. W związku z tym jak uciekniemy przed 

przekleństwem i potępieniem prawa, jeśli Chrystus nie zostanie nam dany?  

 c. Nie można uzyskać tego, czego powinniśmy pragnąć i do czego powinniśmy dążyć jako 

naszego właściwego szczęścia, jak tylko przez Chrystusa. Człowiek został stworzony dla Boga, i 

nie może być szczęśliwy bez Niego, natomiast jest najzupełniej szczęśliwy, gdy posiada pełną 

radość z Niego. Nie ma przyjścia do tego błogosławionego stanu, jak tylko przez Chrystusa: (J 14:6 

UBG), On jest drogą do Ojca. Najbardziej wybitny sens dotyczy naszego ostatecznego szczęścia, 

kiedy wejdziemy w Jego bezpośrednią obecność: (1 J 5:11 UBG), „A to świadectwo jest takie, że 

Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu”. To tylko sam Chrystus jest Tym, który 

może nas postawić na drodze i doprowadzić do domu, do wiecznej szczęśliwości. 

 Zastosowanie 1. Zbicie opinii świata, który mierzy Bożą miłość według zewnętrznych 

rzeczy lub doczesnej szczęśliwości. Miłość lub nienawiść Boga nie jest poznawana przez te rzeczy, 

(Kaz 9:1-2 UBG), ani też serce człowieka nie może być nimi zaspokojone; te rzeczy mogą dać nam 

pełny brzuch, ale nie pełne serce, (Ps 17:14-15 UBG). Ci, którzy uganiają się za stworzeniem, nigdy 

nie odczuli ciężaru grzechu, i nie są poważni w sprawach wiecznej troski. Jedynym prawdziwym 

szczęściem jest posiadanie Boga za naszego Boga, Chrystusa za naszego Odkupiciela; a Ducha za 

Boga uświęcającego i Pocieszyciela.  

 Zastosowanie 2. Pobudzenie nas do błogosławienia Boga za Jezusa Chrystusa. Apostoł 

czyni to często we wszystkich swoich udrękach i utrapieniach: (Rz 7:25 UBG), ,,Dziękuję Bogu, 

przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana” itd.; „Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was za łaskę Bożą, 

która została wam dana w Chrystusie Jezusie”, (1 Kor 1:4 UBG), przez którą mamy przebaczenie 



przeszłości, i łaskę na przyszłość, aby wykonać to, co Bóg zaakceptuje. Podobnie mówi 1 Kor 

15:57 UBG, „Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo, przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa”, Bóg przez Chrystusa dał nam zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i piekłem. Tak też 

powinniśmy i my, szczególnie podczas Wieczerzy Pańskiej – która jest  Eucharystią – być 

wdzięczni za to, że Bóg dał za nas Chrystusa, który jest niewypowiedzianym darem. A teraz 

przychodzi, aby nam go dać; powitajmy Go serdecznie w naszych duszach, gdy Go przyjmujemy, 

zastosujmy Go przez wiarę i oddajmy się Mu jako Jego odkupieni. Przychodzimy, aby spojrzeć na 

Chrystusa, który uczynił swą duszę ofiarą za grzech; jest tutaj przedstawiony jako ukrzyżowany 

przed naszymi oczami i jest przez Boga specjalnie oferowany nam do przyjęcia, a wraz z nim 

przebaczenie i życie. Musimy być radośni i wdzięczni za te wielkie dary i korzyści, tak drogo 

nabyte, tak pewnie zapieczętowane, i tak darmo oferowane, i w poczuciu tego wszystkiego oddać 

się Bogu.  

 Zastosowanie 3. Uczyńmy to naszą główną troską, aby sprawdzić czy Chrystus został nam 

dany. Bez Niego nie można mieć żadnego prawdziwego lekarstwa na zło, ani żadnej solidnej 

nadziei na dobro. Pewnym jest, że w naszym naturalnym stanie byliśmy bez Niego. Czy jest jakaś 

zmiana w tym stanie? Dwa wielkie cele, dla których przyszedł Chrystus, to przebłaganie Boga i 

bycie zasadą nowego życia. Czy Chrystus został nam dany do tych celów? Czy go przyjęliśmy? Nie 

myślmy, że Chrystus spadł z nieba do naszego serca, czy tego chcemy, czy nie. Czy kiedykolwiek 

czuliśmy naszą nędzę bez Niego i wołaliśmy potężnie do Boga: ,,Daj mi Chrystusa, bo inaczej umrę 

i zginę na zawsze?”. Przyznaję, że nawrócenie nie zawsze jest widoczne w uczuciach, ale w 

skutkach i owocach. Jakie zatem owoce istnieją w nas? Wielkim owocem  tego, że Chrystusa został 

nam dany jest zamieszkiwanie w nas Ducha Świętego: (Rz 8:1 UBG), „Lecz wy nie jesteście w 

ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was”. Wielkim dziełem Ducha jest uświęcenie 

duszy do służby dla Tego, który nas odkupił: (Tyt 2:14 UBG), „Który wydał samego siebie za nas, 

aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu 

dobrych uczynków”. Wyjaśnijmy to, a sprawa będzie rozstrzygnięta.  

 III. Przejdę teraz do trzeciej części tekstu kazania, która jest celem tej miłości: ,,aby każdy, 

kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”, gdzie zauważam: 

 1. Połączenie naszego obowiązku i przywileju. Chrystus umarł, aby zdobyć przymierze, w 

którym oferowane jest nam przebaczenie i życie na łaskawych warunkach. W ewangelii musimy 

zobaczyć, co Bóg obiecał i co my musimy czynić; obie rzeczy muszą być dla nas jednakowo 

akceptowalne, zarówno obowiązek, jak i korzyść, w przeciwnym razie nie zgodzilibyśmy się na 

całą treść przymierza. 

 2. Powszechność propozycji, aby każdy, kto w Niego wierzy; żaden rodzaj ludzi nie jest 

wykluczony z tego lekarstwa, tylko ci, którzy sami się wykluczają z powodu swojego 

niepokutowania i niewiary. 

 3. Natura tego aktu i obowiązek, który daje prawo i tytuł do oferowanych korzyści, a jest 

nim wiara: nie wspomniano tutaj o niczym więcej. Ale nikt  prawdziwie nie wierzy, tylko ci, którzy 

postępują odpowiednio, czyli wykonują obowiązki, których wymaga ta wiara. Jeśli będzie to tak 

żywa działająca wiara, to zapewni nam prawo do tych korzyści. 

 4. Korzyści są wyrażane negatywnie i pozytywnie; negatywnie ,,nie zginął”; pozytywnie, 

,,ale miał życie wieczne”. 

 A. Negatywne wyrażenie jest wymienione, częściowo z powodu pokazania nam na co 

dawniej zasłużyliśmy; zostaliśmy skazani na wieczną śmierć, która zostaje zdjęta z pokutujących 

wierzących; nie będą potępieni z niewierzącym światem: częściowo z powodu naszych obecnych 

obaw; wina maluje zniszczenie przed naszymi oczami, ale przyczyna tego zostaje usunięta, gdy 

grzech jest odpuszczony i osłabiony: a częściowo po to, aby wesprzeć nas w naszych kłopotach: 

możemy być udręczeni, ale nie zginąć na zawsze; karceni, ale nie zniszczeni; nie na zatracenie, ale 

ku poprawie.  

 B. Część pozytywna jest wyrażona częściowo, aby pokazać miłość naszego Ojca 

Niebieskiego, który nie może być usatysfakcjonowany, dopóki nie przyprowadzi nas do swojej 

bezpośredniej obecności; a częściowo by odpowiedzieć na pragnienie wiernych, którzy tęsknią za 



wieczną społecznością z Nim; nie możemy być usatysfakcjonowani, dopóki nie będziemy na 

zawsze z Panem, w doskonałym stanie poddania się Jemu i zamanifestowania się Jego. 

 Doktryna: Wiara jest drogą, wyznaczoną przez Boga, przez którą można otrzymać 

dobrodziejstwa przez Chrystusa.  

a. Czym jest wiara. 

b. Jak to należy rozumieć. 

c. Dlaczego przymierze ewangelii przywiązuje do tego tak wielką wagę. 

 a. Czym jest wiara? Z pewnością obchodzi nas, aby wiedzieć to, ponieważ Pismo Święte 

mówi wszędzie o niej tak wiele. Są w niej zawarte trzy rzeczy; — i. Przekonanie; ii. Zgoda; iii. 

Zaufanie.  

 i. Niezłomne i serdeczne przekonanie co do tej prawdy, że Jezus jest Synem Bożym i 

Zbawicielem ludzkości, który zstąpił z nieba i cierpiał za nasze grzechy, i stał się fundamentem tego 

nowego przymierza, które oferuje  przebaczenie i nadzieję na szczęśliwość wszystkim, którzy, 

czując ciężar swoich grzechów, powierzą swe dusze Chrystusowemu odkupieniu i okupowi, oraz 

porzucą świat, ciało i diabła, a przyjmą Chrystusa za swego jedynego Pana i Zbawiciela, aby przez 

Niego mogli powrócić do Boga. To przekonanie jest częścią wiary, ale to nie wszystko. Rozumna 

dusza w człowieku posiada życie, zmysły, apetyty i ruch, jak dusze zwierząt; ale to nie jest różnica 

między nami a nimi: oprócz zmysłów, życia i apetytów mamy rozum i komunikujemy się za 

pomocą mówienia. Tak więc tutaj wiedza i przekonanie są zawarte w wierze, ale potrzeba czegoś 

więcej, aby uczynić ją usprawiedliwiającą i zbawiającą. Przekonanie jest dobre, ponieważ indukuje 

inne rzeczy lub prowadzi do innych rzeczy, to znaczy, do wyboru i zaufania; i jest ono nie tylko 

dobre, ale i konieczne, aby nie budować bez fundamentu. Miało to wielkie znaczenie do tego czasu, 

kiedy osoba i doktryna Chrystusa były bardziej kwestionowane i zaprzeczano im: (J 8:24 UBG), 

„Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach”; czyli że utracą wszelkie 

dobrodziejstwa Jego przyjścia. Jest powiedziane, (1 J 5:1 UBG): „Każdy, kto wierzy, że Jezus jest 

Chrystusem, narodził się z Boga.” Wielką rzeczą było wtedy wierzyć i wyznawać Chrystusa jako 

Mesjasza i przylgnąć do tego wyznania, bez względu na jakiekolwiek przeciwne pokusy jakie mieli 

wtedy ówcześni wierzący. Ale nie śmiem pozostawić decyzji o stanie duchowym ludzi tylko na tej 

próbie; ponure wiatry, które wtedy wiały im w twarze, teraz wieją na nasze plecy; i teraz jest tak 

samo niebezpieczne zaprzeczanie, że Chrystus jest Mesjaszem, jak było to wtedy dla nich 

wyznawanie tego. Jednakże przekonanie jest nadal konieczne, aby nadać naszej wierze większą 

żywotność i moc; bo gdyby ogień był dobrze rozpalony, to sam z siebie przerodziłby się w płomień. 

Im silniejsze jest nasze przekonanie, tym mocniej zradza miłość i poleganie na Bożych obietnicach, 

posłuszeństwo Jego przykazaniom i wytrwanie bez względu na pokusy. Te przekonanie, aby mogło 

wykonać swoją pracę, musi być niezłomne i serdeczne. 

 (1.) Niezłomne. Musimy szczerze wierzyć, że Chrystus jest Mesjaszem i Odkupicielem 

świata: (Dz 2:36 UBG), „Niech więc cały dom Izraela wie z pewnością, że tego Jezusa, którego wy 

ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem i Chrystusem”. Słowo powyżej użyte oznacza (co można 

przyjąć bezpiecznie), że mogą oni, to znaczy apostołowie, postawić na to wszystko, gdyż: (J 17:8 

UBG), „poznali.” Istnieje powszechne zwyczajowe powierzchowne przekonanie, które ludzie 

przyjmują na wiarę od swoich przodków usankcjonowane przyzwoleniem kraju, w którym żyją, 

jednakże oprócz niego istnieje także zdrowe przekonanie o prawdziwości ewangelii, które jest 

stwarzane w nas przez Ducha Bożego. I chociaż ludzka łatwowierność nie na wiele się przydaje, to 

jednak te ostatnie przekonanie służy odnowieniu duszy, (Mt 16:17 UBG): „….nie objawiły ci tego 

ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie” rzekł Chrystus do Piotra, gdy ten powiedział: „Ty 

jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. To czyni nas zwycięzcami nad diabłem, światem i 

ciałem: (1 J 5:5 UBG), „Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem 

Bożym?”. Gdyby w tę ważną, najwyższą prawdę mocno wierzono, to bez wątpienia przemogłaby 

ona  pokusy świata i ciała oraz sprawiłaby, że ludzie zobaczyliby, że mają do troszczenia się coś 

innego niż tylko ten zwodniczy doczesny świat. Prawdy dotykają do żywego, kiedy się w nie 

mocno wierzy. 

 (2.) Serdeczne. Wielu wydaje się być przekonanych, że Jezus jest Synem Bożym, ale ani nie 



są w żaden sposób dotknięci tą tajemnicą łaski, ani nie są zmienieni. Diabły mogą uznać tę wielką 

prawdę ewangelii. Porównajmy Mk  5:7 z Mt 16:16 (UBG), wyznanie diabła z wyznaniem Piotra. 

Diabeł wyznał, że Jezus jest Synem Boga najwyższego, a Piotr, że Jezus jest Synem Boga żywego. 

Obserwacja Austina jest bardzo dobra: ,,Diabeł powiedział to samo, co Piotr; przy czym Piotr 

powiedział to, żeby mógł przyjąć Chrystusa, natomiast diabeł, aby od nich odszedł. Co innego jest 

mieć opinię, że Chrystus jest Zbawicielem świata, a co innego zaakceptować Go i przyjąć do 

naszych serc. 

 ii. Następną rzeczą, którą zauważam w wierze, jest zgoda na przyjęcie Chrystusa, tak jak 

Bóg oferuje Go nam w ewangelii: (J 1:12 UBG), „Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli” itd. 

Chrystus dał moc, by stać się synem Bożym, każdemu, kto uwierzył w Jego imię. 

 (1.) Nie jest to zgoda pochopna, ale taka, która jest rozmyślna, poważna i przemyślana. 

Kiedy zapewniamy ludzi, że Bóg w ewangelii wzywa ich do przyjęcia Chrystusa jako ich Pana i 

Zbawiciela oraz że otrzymają przebaczenie i zbawienie, są gotowi odpowiedzieć z całego serca; ale 

nie zastanawiają się, co to znaczy przyjąć Chrystusa i dlatego wycofują swoją zgodę niemal 

natychmiast po jej wyrażeniu. Dlatego Chrystus nakazuje nam usiąść i policzyć koszty, abyśmy 

wzięli pod uwagę sprzeciwy i pokusy, (Łk 14:28-33 UBG). Kiedy rozważyliśmy Jego wymagające 

prawa, w pełni uwzględniliśmy pojawiające się trudności i pokusy, i możemy postanowić, 

porzucając wszystko inne, aby przylgnąć tylko do Chrystusa dla zbawienia, wtedy wyraziliśmy 

omawianą zgodę. 

 (2.) Nie może to być wymuszona i mimowolna zgoda, jaka wyraża człowiek, który jest 

przestraszony i pod wpływem tego podejmuje się na razie wyznawania trochę religijności, ale nigdy 

by się nią nie przejmował ani nie poddał, gdyby był w stanie pełnej wolności. Nie może być 

wyrażana pod wpływem ucisku czy wyrzutów sumienia; że tylko wtedy za wszelką cenę taki 

człowiek musi mieć Chrystusa; lub gdy będąc chorym boi się umrzeć lub pod wpływem jakiegoś 

wielkiego sądu; jak Izraelici, gdy usłyszeli grzmoty na górze Synaj: „Ty zaś powiesz nam 

wszystko…. A my posłuchamy i wykonamy to”, (Pwt 5:27 UBG). Nie; to nie wystarczy: wola musi 

być skutecznie nakłoniona ku Chrystusowi, a przez Niego ku Bogu Ojcu, jako naszej największej 

szczęśliwości i celowi. Cały lud Chrystusa jest ludem ochoczym, (Ps 110:3 UBG). 

 (3.) Musi to być zgoda zdecydowana i trwała, a nie wędrowna, którą podejmujemy w jakimś 

celu lub w pewnych momentach z powodu poważnego obowiązku lub czegoś podobnego. Nie; 

musimy przylgnąć do Chrystusa z postanowieniem serca, (Dz 11:23 UBG). Musimy deptać 

wszystko, co mogłoby nas od Niego oddzielić, (Flp 3:8-9; Rz 8:36 UBG), do końca. Nie może to 

być słaba zgoda, której sprzeciwia się każda głupia i szkodliwa pożądliwość, ale przeważająca 

zgoda, taka, która może stawić czoła trudnościom i pokusom, przeciwnościom ciała i kontrolować 

wszystkie inne pragnienia i rozkosze. 

 (4.) Nie może to być częściowa zgoda, ale całkowita i uniwersalna; nie tylko zgoda na 

poleganie na lub zaufanie, na przyjęcie Chrystusa jako naszego Zbawiciela, ale także na poddanie 

się Jemu jako naszemu Panu: (Kol 2:6 UBG), „Jak więc przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w 

nim postępujcie”. Wielu chciałoby mieć Chrystusa i Jego dobrodziejstwa, ale nie chciałoby się 

poddać, aby nad nimi panował: (Łk 19:27 UBG), „Lecz tych moich nieprzyjaciół, którzy nie 

chcieli, abym nad nimi panował, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach”. Prawdziwe 

wierzenie oznacza wzięcie Chrystusa i Jego jarzma: (Mt 11:29 UBG), „Weźcie na siebie moje 

jarzmo”, itd.; a także Chrystusa i Jego krzyża, (Mt 16:24 UBG): ,,Jeśli kto chce pójść za mną, niech 

się wyprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną”. Towarzyszy temu postanowienie o 

przestrzeganiu Jego praw i zachowywaniu Jego przykazań, abyśmy mogli trwać w Jego miłości.  

 iii. Trzecią rzeczą w wierze jest ufność, o której mowa w Liście do Efezjan 1:13 (KJV): 

„Któremu również zaufaliście, po tym jak usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego 

zbawienia”. Ufanie jest poleganiem na Chrystusie w sprawie błogosławieństw, które nabył dla nas, i 

które obiecał nam; i jest reprezentowane przez metaforę pozostawania umysłu na Bogu: (Iz 26:3 

KJV), „Zachowasz w doskonałym pokoju tego, którego umysł pozostaje na tobie, ponieważ on ci 

ufa.” Przez pozostawienie umysłu na Bogu rozumie się jego skupienie i stabilność, kiedy będąc 

usatysfakcjonowanymi obietnicami Bożymi możemy wygodnie czekać na wydarzenie i 



rozstrzygnięcie. Inną metaforą jest powierzenie się Bogu: (2 Tm 1:12 UBG), „….gdyż wiem, komu 

uwierzyłem, i jestem pewien, że on ma moc zachować to, co jemu powierzyłem, aż do owego 

dnia”. Kiedy możemy zawierzyć nasze wszystko w ręce Chrystusa, wiedząc, że On może dać nam 

tę sprawiedliwość, dzięki której możemy stanąć przed Bogiem i mieć wygodny dostęp do Niego, i 

na końcu dać nam życie wieczne, które jest naszym najwyższym szczęściem oraz kiedy możemy 

Mu zaufać w sprawie wyzwolenia od winy, mocy i kary za grzech, a także w sprawie rozpoczęcia, 

wzmocnienia i zachowania w nas łaski ku życiu wiecznemu, to okazujemy dobrą miarę wiary. 

Tylko dla dalszego wyjaśnienia tego zaufania muszę zwrócić uwagę na to: — 

 (1.) Że ta ufność respektuje wszystkie urzędy Chrystusa, czyli proroka, kapłana i króla. 

Ufamy Mu jako prorokowi, kiedy poddajemy się jako Jego uczniowie prowadzeniu Jego słowa i 

Ducha, będąc przekonanymi, że nieomylnie nauczą nas drogi do prawdziwego szczęścia: (J 6:68-69 

UBG), „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i 

poznaliśmy, że ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Ta ufność jest naszym lekarstwem na 

wszystkie fałszywe religie; bo co może nas odciągnąć od prawdziwego i głównego doktora 

Kościoła? Ufamy Mu jako kapłanowi, kiedy wierzymy w wartość jego zasług i ofiary, pocieszamy 

się Jego łaskawymi obietnicami i przymierzem, oraz gdy przychodzimy do Boga z większą 

śmiałością i nadzieją na otrzymanie miłosierdzia z powodu Jego wstawiennictwa, zwłaszcza w 

naszych wielkich utrapieniach, (Hbr 4:14-16). Dlatego możemy modlić się z ufnością i otwarcie 

oraz swobodnie odkrywać nasze pragnienia i prośby przed Bogiem, który nam ulży i uczyni to, co 

jest najlepsze dla nas w odpowiedniej porze, kiedy najbardziej tego pragniemy, a najmniej się tego 

spodziewamy. Musimy zaufać mu jako królowi, kiedy stajemy się jego poddanymi i być 

przekonani, że będzie nami rządził w prawdzie i sprawiedliwości w celu naszego zbawienia i bronił 

nas swoją potężną mocą, aż doprowadzi nas do chwały i błogosławieństwa: (2 Tm 4:18 UBG), 

„Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa 

niebieskiego”. 

 (2.) Że ta ufność jest praktyczna i jest nie tyle definiowana naszym zaufaniem, co 

posłuszeństwem i postanowieniem obrania drogi, którą przepisał Bóg, abyśmy mogli otrzymać 

błogosławieństwa, które nam obiecał. Ta uwaga jest konieczna, po części dlatego, że Bogu lub 

Chrystusowi nie można ufać dalej niż Oni sami zobowiązali się i tylko tak dalece możemy na Nich 

polegać. I tak Chrystus zobowiązał się, aby być sprawcą zbawienia wiecznego tylko dla tych, 

którzy są mu posłuszni, (Hbr 5:9 UBG). Częściowo dlatego, że to posłuszeństwo jest trudne, 

wymagane jest samozaparcie, (Mt 16:24 BW): ,,Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze 

samego siebie” etc. Jest to pewniejsza nuta naszej wiary niż ufność lub domniemanie, że będzie 

nam się powodzić wystarczająco dobrze, chociaż pozwalamy sobie na zaspokajanie wygody i 

pragnień ciała oraz naszego zainteresowania światem; i dlatego wiara będąc posłuszną ufnością, 

obala te próżne zarozumiałości. Wielu myśli, że tym odważniej może zaryzykować popełnienie 

grzechu, im bardziej wierzą, lub wydają się wierzyć w łaskę Bożą w Chrystusie. Inni myślą, że 

całym ich zadaniem jest zwycięstwo nad własnym sumieniem, i chociaż nie zapierają się swoich 

pożądliwości, to jednak, jeśli będą mocno przekonani, że Bóg będzie dla nich miłosierny w 

Chrystusie, to nie zginą, lecz otrzymają życie wieczne. Nie; musimy być posłuszni, musimy zaprzeć 

się samych siebie, bo w przeciwnym razie nie ufamy Chrystusowi, że zaprowadzi nas do nieba 

własnymi drogami i metodami, ale ufamy jakimś naszym własnym próżnym zarozumiałościom.  

 b.  Jak należy rozumieć, że „każdy, kto w niego wierzy”, skoro wymaga się od nas wielu 

innych rzeczy, takich jak pokuta, umartwianie grzechów,  zapieranie się siebie, nowe posłuszeństwo 

czyli świętość? Łk 13:5 (UBG): „….jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie”. 

Umartwienie: (Rz 8:13 UBG): „Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie; ale jeśli Duchem 

uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć.” Zapieranie się siebie: (Łk 14:26 UBG), „Jeśli ktoś 

przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, ….a nawet swego życia, nie może 

być moim uczniem.” Nowe posłuszeństwo czyli świętość: (Hbr 12:14 UBG), „Dążcie do pokoju ze 

wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.” Odpowiadam: Wszystkie prawdy nie są 

przedstawione w jednym miejscu, i dlatego samotna wiara nie zaprowadzi nas do nieba, a tylko ta, 

która jest poparta innymi rzeczami. Ale mówiąc bardziej wyraźnie: —  



 i. Wiara nie jest wymagana żeby wykluczać inne rzeczy, które są z nią związane przez 

wyświęcenie Boże. Bo każdy, kto wierzy Chrystusowi, wierzy, że cała ewangelia jest prawdziwa. 

Jeśli się wykluczy jedną część, to można potem wykluczyć całą resztę. Tak więc z ewangelii widać, 

że bez odrodzenia, pokuty i świętości żaden człowiek nie może być zbawiony i ujrzeć Boga; 

dlatego każdy, kto wierzy w Chrystusa, musi Mu ufać, że otrzyma to w sposób, który wyznaczył i 

obiecał, że to da. 

 ii. Wiara nie jest wymagana żeby wykluczać inne rzeczy, które są zawarte w jej naturze lub 

wypływają jako rzeczywiste skutki z takiej przyczyny. Cel posłuszeństwa zawarty jest w naturze 

wiary, a rzeczywiste posłuszeństwo jest jej owocem. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, przyjmuje Go 

we wszystkich Jego urzędach; dlatego cel posłuszeństwa jest zawarty w jej naturze; a jeśli wiara 

będzie szczera, to będzie z niej naturalnie wyprowadzone powszechne posłuszeństwo w zapieraniu 

się siebie, umartwianiu i spełnianiu naszego  obowiązku wobec Boga i ludzi. Tak więc, jak ten, kto 

ma gościć króla, liczy się z jego orszakiem, że król nie przyjdzie sam, tak każdy, od kogo 

wymagana jest wiara w Jezusa Chrystusa, musi liczyć się z tym, że jego wiara musi być 

dowiedziona, że jest szczera przez jej owoce. 

 c. Dlaczego wymagana jest wiara, abyśmy mogli odnieść korzyść z Chrystusa? 

 Z tych powodów; — i. W odniesieniu do Boga; ii. W odniesieniu do Chrystusa; iii. W 

odniesieniu do stworzenia; iv. W odniesieniu do naszego komfortu. 

 i. W odniesieniu do Boga, aby nasze serca były ogarnięte pełnym zrozumieniem Jego łaski, 

Który w nowym przymierzu objawia się nie jako wywierający pomstę i potępiający Bóg, ale jako 

Bóg przebaczający. Powód ten jest podany przez Apostoła w Rz 4:16 (UBG): „Tak więc 

dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski”. Prawo sprowadziło Boży strach, będąc narzędziem 

odkrywającym grzech i należną mu karę: (Rz 4:15 UBG), ,,Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie 

nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa”, nie ma takiego jego kłującego sensu; natomiast ewangelia 

przyniosła łaskę. Prawo wskazało naruszenie, natomiast ewangelia wskazała drogę naszego 

wyzdrowienia. Dlatego wiara bardziej zgadza się z łaską, ponieważ czyni Boga bardziej miłym i 

przyjacielskim dla nas i umiłowanym przez nas przez odkrycie Jego dobroci i łaski. Zbawienie 

człowieka przez Chrystusa, to znaczy przez Jego wcielenie, życie, cierpienie, śmierć, 

zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, wszystko to ma tendencję do wypełnienia naszych serc Jego 

obfitą łaską. Do tego samego dąży także Jego miłosierne przymierze, łaskawe obietnice i wszelkie 

dane nam dobrodziejstwa; Jego Duch, przebaczenie i społeczność z Bogiem w chwale, wszystko to 

ma napełnić nasze serca poczuciem Bożej miłości. A wszystko to jest więcej niż konieczne; bo 

winne sumienie nie jest łatwe do uspokojenia i nakłonienia do szukania wszelkiego rodzaju 

szczęścia u Kogoś, Kogo tak bardzo obraziliśmy. Adam, kiedy stał się grzesznikiem, zląkł się Boga, 

(Rdz 3:10 UBG); i grzech wciąż sprawia, że się od Niego odwracamy. Poczucie winy jest 

podejrzliwe i jeśli nie mamy nikogo, kto by nas poprowadził za rękę i przyprowadził do Boga, to 

nie możemy znieść Jego obecności. Temu celowi służy wiara; aby grzesznicy, ogarnięci dobrocią i 

łaskę Bożą, mogli zostać odzyskani i powrócili do Niego za pomocą odpowiednich środków. W 

nowym przymierzu pokuta wyraźniej odnosi się do Boga, a wiara do Chrystusa: (Dz 20:21 UBG), 

„Oświadczając …..o pokucie wobec Boga i wierze w naszego Pana Jezusa Chrystusa.” Pokuta 

odnosi się do Boga, ponieważ od Boga odpadliśmy i do Boga musimy wrócić. Odpadliśmy od 

Niego, wycofując się z posłuszeństwa i szukając szczęścia gdzie indziej; do Niego wracamy, jako 

naszego prawowitego i właściwego szczęścia; natomiast wiara odnosi się do Pośrednika, który jest 

jedynym lekarstwem na naszą nędzę i środkiem naszego wiecznego szczęścia. Otworzył drogę do 

Boga swoją zasługą i zadośćuczynieniem i rzeczywiście sprowadza nas na tę drogę przez swoją 

odnawiającą i pojednawczą łaskę, abyśmy byli zdolni zarówno podobać się Bogu, jak i cieszyć się 

nim; i to jest powód, dla którego tak bardzo kładzie się nacisk na wiarę w Chrystusa, jako na nasz 

tytuł własności i roszczenie do błogosławieństwa nowego przymierza. Ma to szczególną zdolność i 

przydatność do odzyskania nas z grzechu dla Boga, ponieważ szczególnie ma wzgląd na 

Pośrednika, przez którego przychodzimy do Niego.     

 ii.  W odniesieniu do Chrystusa. 

 (1.) Ponieważ całe udzielenie łaski przez Chrystusa nie może być dobrze pojęte przez nic 



innego jak tylko wiarę; częściowo dlatego, że droga naszego powrotu do zdrowia duchowego jest 

tak nadprzyrodzona, dziwna i cudowna, że dopóki nie uwierzymy w Boże świadectwo, to jak 

możemy się do tego przekonać? Że Syn cieśli miałby być Synem wielkiego architekta i 

budowniczego, Który stworzył niebo i ziemię; że życie miałoby przyjść do nas przez śmierć 

drugiego; że Bóg stał się człowiekiem, a sędzia stroną, i że Ten, Który nie znał grzechu, został 

potępiony jako przestępca; że jedna ukrzyżowana osoba miałaby wystarać się o zbawienie całego 

świata, i być Panem życia i śmierci i mieć taką władzę nad wszelkim ciałem, aby mogła dać życie 

wieczne, komu zechce; — rozum nie pojmuje tych rzeczy; tylko wiara może je rozwikłać. 

Częściowo dlatego, że pocieszenie obietnic jest tak bogate i chwalebne, a osoby, którym jest ono 

dane, tak niegodne, że nie może to łatwo wejść do serca człowieka, że Bóg będzie dla nas tak dobry 

i łaskawy: (1 Kor 2:9 UBG): ,,Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do 

serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.” Dlatego rozsądek i rozum nie mogły 

wyglądać takiej rzeczy. Konieczna jest wiara i to silna, aby mogła oddziaływać na nas. To są rzeczy, 

których nie mogliśmy sobie wyobrazić ani na które nie mogliśmy mieć nadziei. Częściowo dlatego, 

że główne nasze błogosławieństwa znajdują się w innym świecie, a natura nie widzi tak daleko, (2 P 

1:9 UBG). Częściowo dlatego, że najszczersi ludzie Chrystusa doświadczają tak wielu trudności i 

wydają się być tak opuszczeni; a pokusy do niewiary są tak liczne i natarczywe, że trudno jest 

utrzymać jakiekolwiek życie w sobie, jeśli nie mamy wiary, to znaczy silnego przekonania i 

niezwyciężonej ufności. Zastanówmy się teraz, z jakiego dobrego powodu Bóg wymaga wiary. 

Zmysły patrzą tylko na rzeczy widziane i odczuwane; rozum widzi skutki w ich przyczynach, a 

jednak tylko prawdopodobnie; natomiast wiara jest wierzeniem w to, co objawił Bóg, ponieważ to 

On to objawił; i z pewnością tylko to może nas podtrzymać w oczekiwaniu Bożej łaski i 

miłosierdzia ku życiu wiecznemu. Ponieważ jesteśmy zajęci obowiązkami tak przeciwnymi do 

skłonności cielesnego serca i mamy tak wiele przeciwnych pokus, to cóż może nas wesprzeć, jeśli 

nie jedynie silna i żywa wiara? 

 (2.) Dopóki nie uwierzymy w Chrystusa, nie możemy mieć pociechy ani pożytku ze 

wszystkich Jego urzędów. Jak możemy nauczyć się od Niego drogi zbawienia, jeśli nie uwierzymy, 

że jest prorokiem posłanym przez Boga, aby uczyć świat drogi do prawdziwego szczęścia? Mt 17:5 

(UBG): „To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie; jego słuchajcie”. Jak możemy 

być mu posłuszni, jeśli nie wierzymy w Niego, że jest naszym Panem, który ma władzę nad 

wszelkim ciałem, przez którego sąd musimy ostać się lub zostać zgubionymi? Dz 17:30-31 (UBG): 

„….teraz jednak nakazuje wszędzie wszystkim ludziom pokutować; Gdyż wyznaczył dzień, w 

którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, 

zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych”. Jak możemy polegać na 

zasługach Jego posłuszeństwa i ofiary, być pocieszonymi Jego łaskawymi obietnicami i 

przymierzem, przychodzić do Boga z odwagą i nadzieją na uzyskanie miłosierdzia w Jego imieniu i 

mieć pewność, że On nas usprawiedliwi, uświęci i zbawi, jeśli nie wierzymy, że jest kapłanem, 

który raz dokonał przebłagania i nieustannie wstawia się za nami, (Hbr 9:25 UBG)?. Za dni swego 

pobytu w ciele na ziemi, kiedy ktokolwiek przyszedł, aby otrzymać jakąś  korzyść od Niego, 

poddawał go próbie: (Mk 9:23 UBG) „Jeśli możesz wierzyć. Wszystko jest możliwe dla tego, kto 

wierzy.” „A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to?”, (J 11:26 

UBG). Tak więc tacy ludzie nie byli zdolni do otrzymania żadnej korzyści, dopóki nie uwierzyli.  

 iii. W odniesieniu do tej świętości i posłuszeństwa, jakich Bóg oczekiwał od stworzenia. 

Chrystus przyszedł, aby przywrócić nas Bogu, co czyni zarówno jako Zbawiciel, jak i Prawodawca 

wobec swojego Kościoła; i dopóki w Niego nie uwierzymy, oba te stanowiska i funkcje nie odnoszą 

swojego skutku. 

 (1.) Jako Zbawiciel przyszedł, aby zdjąć przekleństwo prawa i uzdolnić nas do służenia 

Bogu i znajdowania upodobania w Jego oczach, poprzez danie nam swego Ducha, aby odnowić 

naszą naturę i uzdrowić nasze dusze: (Iz 53:5 UBG): „Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego 

ranami zostaliśmy uzdrowieni”; (1 P 2:24 UBG): ,,On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na 

drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście 

uzdrowieni”. Nigdy nie będziemy zważać na nasz obowiązek ani nie będziemy w stanie go 



wykonać, dopóki nie uwierzymy, że Chrystus jest takim Zbawicielem. 

 (2.) Jako Prawodawca, zobowiązujący nas swoim autorytetem do życia w posłuszeństwie 

Bogu. Królestwo Pośrednika jest wyraźnie podporządkowane królestwu Bożemu; bo nie przyszedł 

zwolnić nas z naszego obowiązku, ale go utwierdzić; przyszedł, aby przywrócić utraconą monetę 

właścicielce, zagubioną owcę pasterzowi, i zagubionego syna ojcu. Jak łaska Chrystusowa nie 

uchyla miłosierdzia Bożego, tak autorytet Chrystusowy nie uwalnia nas od autorytetu Boga. A 

zatem, któż podda się autorytetowi, co do którego nie jest przekonany lub mu nie wierzy? Jednakże 

kiedy raz uwierzymy; to wtedy kłaniamy się sercem i kolanem. 

 iv. W odniesieniu do naszego komfortu. Często w Piśmie wiara jest przedstawiana jako 

łaska uspokajająca. Pocieszenie, spokój i pokój duszy zależą w dużej mierze od wiary w Chrystusa 

jako wszech-wystarczającego Zbawiciela, co odpędza nasze lęki i sprawia, że w naszych 

największych trudnościach ufamy Chrystusowi co do całego naszego szczęścia i karmimy duszę 

stałym pokojem i wieczną radością. Czy ten świat zostanie wywrócony do góry nogami i rozpadnie 

się; czy jesteśmy w biedzie i chorobie, czy w zdrowiu lub dostatku; czy mamy złą lub dobrą opinię; 

czy dotkną nas prześladowania czy też będziemy mieli dobrobyt, jak mało nas to obchodzi, jeśli 

wiemy, w kogo uwierzyliśmy’? (2 Tm 1:12 UBG). Niebo jest tam, gdzie było wcześniej, a Chrystus 

jest po prawicy Boga; jakże zatem mało te wszystkie rzeczy powinny zakłócać spokój i pociechę tej 

duszy, która będzie żyć z Bogiem na wieki, (Ps 112:7 UBG)?. Natomiast grzech jest naszym 

największym problemem. Jeśli grzech jest waszym problemem, odpowiadam, czy to wasza 

ułomność czy nieprawość? Jeśli ułomność, to „….żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w 

Jezusie Chrystusie ” itd., (Rz 8:1 UBG). Jeśli nieprawość, zerwijcie moc swoich grzechów przez 

pokutę, a wtedy może być dane wam pocieszenie; bo Chrystus przyszedł, aby nas zbawić od 

naszych grzechów. 

 Zastosowanie 1. To obalenie ludzkich zarozumiałości o ich wiecznym dobrym stanie, przez 

które wielu zwodzi swoje własne dusze, ku swojej wiecznej zgubie.  

 A. Niektórzy, gdy słyszą, że każdy, kto wierzy, będzie zbawiony, mają cielesne wyobrażenie 

o Chrystusie, że gdyby żył, wyznawali by Go, przyjęliby Go do swoich domów i potraktowali 

bardziej przyjaźnie niż Żydzi. Ale to jest tylko znanie Chrystus według ciała, (2 Kor 5:16 UBG). 

Chrystus nie ma być przyjęty do naszych domów, ale do naszych serc. Poza tym nie znamy naszych 

własnych serc ani tego, co zrobilibyśmy, gdybyśmy żyli za Jego czasów; osoba o tak godnym 

pogardy wyglądzie jak Chrystus, i tak swobodna w napomnieniu za grzechy tamtych czasów, nie 

odpowiadałaby naszemu gustowi bardziej niż ówczesnym ludziom. Żydzi powiedzieli: (Mt 23:30 

UBG), „Gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi 

proroków”; pamięć o Korachu, Datanie i Abiramie była równie obrzydliwa dla cielesnych Żydów 

jak Judasz i Poncjusz Piłat dla chrześcijan; ale ci co tak mówili nie byli ani odrobinę lepszymi 

ludźmi, i my też nie jesteśmy.    

 B. Inni okazują wielki szacunek Imieniu Pana Jezusa i pamięci o Nim, uważają się za 

chrześcijan, i brzydzą się Turkami i niewiernymi. Ale to nie  wystarczy również. Wielu ceni imię 

Chrystusa, którzy zaniedbują Jego urząd; jednakże szanowanie lekarza bez przyjmowania jego 

leków nigdy nie przyniosło zdrowia choremu. Tacy ludzie nauczyli się dobrze mówić o Chrystusie 

na pamięć powtarzając po innych, ale nie wierzą zbawiennie i szczerze w Niego, aby uleczył i 

uzdrowił ich dusze, i nie pozwalają Mu wykonywać pracy pośrednika w ich przypadku. Szacunek 

innych do imienia Jezus należy przypisać przypadkowi ich miejsca narodzenia: mają szczęście 

urodzić się tam, gdzie Chrystus jest Bogiem kraju; tak że to, co czyni innych Turkami i 

niewiernymi, czyni ich chrześcijanami; ale chociaż stoją na wyższym gruncie, nie są wyższymi 

ludźmi.  

 C. Jeszcze inni bardzo chcą uzyskać przebaczenie od Chrystusa i otrzymać życie wieczne; 

ale jest to tylko tym, czego wymaga od nich ich zwykła konieczność. Nie pozwolą mu wykonać 

całej swojej pracy, uświęcić ich i przysposobić do życia dla Boga, ani nie rozstaną się z 

najbliższymi oraz najdroższymi pożądliwościami i nie przystąpią do posłuszeństwa ewangelii; a 

przynajmniej, jeśli Chrystus zrobi to dla nich, bez rozwijania tej łaski i bez użycia Jego świętych 

środków, są zadowoleni. Jednakże mając tak cenne obietnice i tak błogosławionego Odkupiciela, 



mamy się oczyścić, (2 Kor 7:1 UBG). Ta praca należy do nas, chociaż łaska pochodzi od Niego. 

Podobnie mówi  Gal 5:24 (UBG), ,,A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali swoje ciało wraz 

z namiętnościami i pożądliwościami”. 

 D. Niektórzy mają mocną zarozumiałość, że zostaną zbawieni i odniosą korzyść przez 

Chrystusa. To, co nazywają swoją wiarą, może być największą niewiarą na świecie; wierzenie, że 

ludziom żyjącym w swoich grzechach będzie się dobrze powodziło, to wierzenie w stanowczą 

sprzeczność z tym, co Bóg powiedział w swoim słowie: (1 Kor 6:9 UBG): „Czy nie wiecie, że 

niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani 

bałwochwalcy, ani cudzołożnicy ani zniewieściali….nie odziedziczą królestwa Bożego”. To nie 

moc zarozumiałości, ale pewny fundament naszej nadziei, jest tym co nas wesprze; ani nie ci są 

najbardziej szczęśliwi, którzy mają najmniej kłopotów, ale ci, którzy mają najmniejszy powód do 

nich. 

 Zastosowanie 2. Czy wierzymy w Syna Bożego? Jeśli tak, to tutaj będzie miało miejsce 

wielkie badanie sumienia, które wyklaruje nasze wieczne zainteresowanie.  

 A. Jeśli wierzymy, to Chrystus będzie dla nas drogocenny: (1 P 2:7 UBG), „Dla was więc, 

którzy wierzycie, jest on cenny”. Chrystus nie może być przyjęty tam, gdzie nie jest ceniony, gdy 

inne rzeczy konkurują z nim, a Bóg nie będzie marnotrawił swojej łaski. 

 B. Tam, gdzie jest prawdziwa wiara, serce zostanie oczyszczone: (Dz 15:9 UBG), 

„….oczyszczając przez wiarę ich serca”. 

 C. Jeśli prawdziwie wierzymy w Chrystusa, to nasze serce zostanie oderwane od świata: (1 

J 5:4 UBG), „Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które 

zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. 

 D. Jeśli mamy prawdziwą wiarę, to będzie ona działała przez miłość: (Gal 5:6 UBG): „Bo w 

Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie; ale wiara, która działa przez 

miłość”. 

 Przez te rzeczy sprawa zostanie rozstrzygnięta. Wtedy pociecha i słodycz tej prawdy 

dotknie naszych serc, że: ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, 

aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17. KAZANIE XVII. - Pwt 30:15.  

  

  

 ,,Zważ, dziś położyłem przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło;” – (Pwt 30:15 KJV).  

  

  

 MOJŻESZ, mąż Boży, zapoznawszy lud z treścią przykazań Bożych, zarówno dotyczących 

kultu, jak i postępowania świeckiego, popiera wszystko brzemiennym napomnieniem, kładąc przed 

ich oczyma błogosławieństwa posłuszeństwa oraz plagi i przekleństwa, które dopadną ich na 

wypadek, gdyby odstąpili od dróg Pana tak im zaleconych; w czym wszystkim, ukazuje się on nie 

tylko jako zwykły kaznodzieja przemawiający w formie napomnienia i doktrynalnych gróźb, ale i 

jako szczególny prorok przemawiający w formie przepowiedni, i to z taką jasnością i pewnością, że 

te kilka rozdziałów może być postrzegane jako dokładny kalendarz i prognoza, w których dobre i 

złe dni tego ludu są wyraźnie obliczone i przepowiedziane; ba, porównując wydarzenia z 

przepowiedniami, pojmowalibyśmy Mojżesza mowę raczej za autentyczny rejestr i kronikę tego, co 

już minęło niż za nieomylną przepowiednię tego, co miało dopiero nadejść: nic dobrego ani złego 

nie przydarzyło się temu ludowi od początku do dnia dzisiejszego, jak tylko to co tu jest 

przepowiedziane. To, co w tym napomnieniu jest bardziej szeroko omówione, jest skrócone do 

wąskiego  podsumowania tutaj w tekście: ,,Zważ, dziś położyłem przed tobą życie i dobro oraz 

śmierć i zło.” 

 W słowach tekstu kazania zwróćmy uwagę na:--  

I. Sprawę przedstawioną w dwóch parach, które mają wzajemny związek jedna z drugą: życie i 

dobro, śmierć i zło. 

II. Sposób przedstawienia: położyłem przed tobą. 

III. Obowiązek wywnioskowany lub wzbudzona uwaga: Zważ.  

 I. Przedstawiona sprawa, podwójna para lub połączenie: „Życie i dobro, śmierć i zło”. Życie 

jako cel, dobro jako środek prowadzący do życia; albo, życie, to znaczy cieszenie się Bogiem; i 

dobro, czyli szczęście wypływające z tego. 

 II. Sposób przedstawienia: „położyłem przed tobą”. Mamy powiedzenie, że przeciwieństwa 

razem wzięte wzajemnie się ilustrują. Oto dobro i zło, życie i śmierć, są zestawione razem, abyśmy 

mogli przyjąć jedno a unikać drugiego. Jak poeci wymyślają o Herkulesie, że kiedy był młody, to 

cnota i występek zaczęły się do niego zalecać i zabiegać o niego; cnota, jako trzeźwa, czysta 

dziewica, oferująca mu trudy z chwałą i sławą; występek, jako umalowana nierządnica, uwodząca 

go pochlebstwami rozkoszy, tak podobnie przedstawione są w Prz 9:1-18 (UBG), mądrość i 

głupota, obie przekonujące, w celu pociągnięcia serc ludzi do siebie (Prz 9:4,16 UBG): 

„Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi; a do nierozumnego mówi: Chodźcie, jedzcie mój chleb i 

pijcie wino, które zmieszałam” - jedna ma swoje przyjemności, a druga swoje, tylko że 



przyjemnościami głupoty są: ,,kradzione wody” i „chleb jedzony pokątnie”, przyjemności, które 

uzyskujemy przez podstęp, hulanie i wesołość, gdy sumienie śpi. Tak więc Mojżesz w tekście 

kazania kładzie przed ludem Izraela  owoc posłuszeństwa – i nieposłuszeństwa, życie i śmierć. 

 III. Słowo wzbudzające uwagę: ,,Zważ”, Mojżesz jakby mówił przez nie, że zrobił to, aby 

dokonali właściwego wyboru; bo tak jest powiedziane w wersecie 19: „Wybierz więc życie, abyś 

żył, ty i twoje potomstwo”. 

  Doktryna: Jest to obowiązek wiernych sług Pana, aby w sposób żywy przedkładali 

ludziom życie i śmierć jako owoc dobra i zła. 

 Mojżesz był sługą Bożym, który pouczał ten lud, a cóż takiego proponował i potwierdzał w 

swojej doktrynie, jeśli nie życie i śmierć, dobro i zło? Co było częścią jego wierności. Zwróćmy 

uwagę na te żywiołowe zawezwanie na świadków w Pwt 30:19 (UBG). Wzywa niebo i ziemię, aby 

dały świadectwo, że wiernie spełnił tutaj swój obowiązek. Taki był kurs, który obrał sam Bóg 

wobec Adama, gdy ten był jeszcze w niewinności. Postawił przed nim życie i śmierć, 

błogosławieństwo i przekleństwo, drzewo życia i drzewo poznania, (Rdz 2:9 UBG), aby mógł żyć 

przez jedno i nie zginął przez drugie. Bóg miał wzgląd na zmienność natury Adama, dlatego 

powstrzymał go groźbą śmierci jako przekleństwa, aby nie jadł z jednego, a nakazał mu jeść z tego 

drugiego jako rękojmię życia i błogosławieństwa. Ten sam kurs obrał Chrystus w swoich kazaniach, 

mówiąc tłumom o szerokiej i ciasnej bramie, szerokiej i wąskiej drodze, wielu idących jedną a 

niewielu drugą drogą, jednej prowadzącej do zguby, a drugiej do życia wiecznego, (Mat 7:13-14 

UBG). Podobnie mądrość przemawia przez Salomona, (Prz 8:35-36 UBG): „Bo kto mnie znajduje, 

znajduje życie i otrzyma łaskę od PANA. Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyrządza krzywdę 

swojej duszy; wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć”. Tak więc widzimy, że jest to 

doskonały sposób na pozyskanie ludzi do świętego życia.  

1. Rozważmy naszą powinność. 

2. Powody, dlaczego musimy tak czynić. 

 1. Nasza praca, jej treść i sposób, w jaki mamy ją wam przedstawić. 

A. Treść: musimy postawić przed ludem: —  

a. Życie i dobro.  

b. Śmierć i zło.  

 To wyłożę w tych twierdzeniach:  

 i. Po pierwsze, że istnieje rozróżnienie między dobrem a złem, występkiem a cnotą. Ten, kto 

tego nie uznaje, nie jest godzien imienia nie tylko chrześcijanina, ale i człowieka. Z pewnością nie 

jest taka osoba godna imienia chrześcijanina, ponieważ całe słowo Boże wyznacza granice między 

nimi i wskazuje, co jest zakazane a co nakazane; dlatego wątpienie w to jest buntem przeciwko 

chrześcijaństwu. Taka osoba jest też niegodna imienia człowieka. Natura pojmuje, że niektóre 

rzeczy są godne pochwały, a inne godne potępienia i nagany; w przeciwnym razie dlaczego źli 

ludzie mieliby się obrażać, że są uważani za takich, jak to robią, i pragnąć tak bardzo, jak to tylko 

możliwe, aby wydawać się lepszymi i przykrywać swoje nieuczciwe postępowanie wiarygodnymi 

pozorami? 

 ii. Po drugie, dopasowanie tych dwóch, śmierci i zła, życia i dobra. I tu powiem — (1.) O 

stosowności związku między nimi; (2.) Wielkości obu; (3.) Pewność obu tych rzeczy, życia i 

śmierci, jako owocu dobra i zła. 

 (1.) Stosowność lub odpowiedniość pomiędzy świętością a błogosławieństwem, grzechem a 

nieszczęściem. Tak musi być, jeśli weźmiemy pod uwagę mądrość, sprawiedliwość i świętość 

Boga. 

 (A.) Mądrość Boża, która czyni wszystko według wagi, miary i liczby, nie może dopuścić 

do powstania braku odpowiedniości tych dwóch rzeczy, tak ściśle połączonych ze sobą jak grzech i 

kara, łaska i szczęście, bo wtedy pojawi się deformacja i nieregularność. Jeśli bowiem istnieje coś 

takiego jak dobro i zło, jak dobro i zło moralne, jak rozum podpowiada nam, że istnieje; i znowu, 

jeśli istnieje coś takiego jak przyjemność i ból, jak radość i smutek, lub to, co nazywamy dobrem i 

złem naturalnym, jak podpowiada nam rozsądek, że istnieje; to jest to bardzo zgodne z mądrością 

Bożą, aby te rzeczy były właściwie umieszczone i posortowane; że zło moralne, którym jest grzech, 



powinno być karane złem naturalnym, czyli bólem i nieszczęściem; że nadmierna miłość do 

rozkoszy, która jest korzeniem grzechu, powinna być powstrzymywana przez przezorne 

przewidywanie bólu z tym związanego; a dobro moralne, które jest cnotą i łaską, powinno kończyć 

się radością i rozkoszą. Albowiem Bóg jest z natury skłonny, jako Stwórca ludzkości, by czynić 

swoje stworzenia dobrymi i szczęśliwymi, jeśli nic mu w tym nie przeszkadza. A zatem widzimy, 

jak absurdalnym jest dla mądrości Boga, która nie dopuszcza żadnych dysonansów ani dysproporcji 

w żadnej ze swoich sfer działania, aby dopuścić do rozdzielenia tych naturalnych krewnych. Gdyby 

nie było na to innego świadectwa, to mimo wszystko wiedziałyby o tym usposobienia naszych 

własnych serc; są one bowiem niejasnymi cieniami właściwości, które są w Bogu. Współczujemy 

nieszczęśliwemu człowiekowi, którego uważamy, za niezasługującego na jego nieszczęście; 

jesteśmy również dotknięci oburzeniem i niezadowoleniem wobec kogoś, kto jest szczęśliwy i 

powodzi mu się, ale nie jest godny szczęścia, którym się cieszy. Co jest oczywistym świadectwem i 

dowodem na to, że jesteśmy świadomi doskonałej harmonii i naturalnego porządku między tymi 

dwiema rzeczami, cnotą i szczęściem, grzechem i nieszczęściem; a oglądanie ich tak dopasowanych 

sprawia nam niezmierną przyjemność. 

 (B.) Sprawiedliwość Boga, jako Sędziego świata, musi i będzie powodować to, że będzie 

On postępował słusznie, oraz wymaga, aby było dobrze z tymi, którzy dobrze postępują a źle z 

tymi, którzy czynią zło. Bóg jest naturalnie skłonny do zapewniania szczęścia człowiekowi, 

ponieważ jest jego Stwórcą; i gdyby nie było grzechu, który by powstrzymał bieg łaski Bożej, to na 

świecie nie byłoby nic prócz szczęścia. Ale od czasu wkroczenia grzechu na ten doczesny świat 

ludzie stali się różnego rodzaju ludźmi; jedni wydobywają się ze swego stanu grzechu i żyją w 

świętości; drudzy wciąż tarzają się w swojej nieczystości. Teraz jest zgodne z powszechną 

sprawiedliwością Boga, który jest Sędzią świata, aby dokonywać pomsty na jednych a wynagradzać 

drugich; aby szczęście towarzyszyło cnocie poprzez naturalną i nierozerwalną zależność, a 

nieszczęście nieustannie towarzyszyło występkowi, (Rz 2:6-8 UBG). Prawdą jest, że więź, która 

łączy szczęście i cnotę, nie jest tak silna, a więc nie jest w każdy sposób naturalnie oczywista, jak 

ta, która łączy występek i karę. Jeśli osoba posiadająca najwyższą władzę i honor nie chciałaby, aby 

zło moralne było karane, to w pewien sposób zgadzałaby się na nie; ale stan stworzenia jest taki, że 

powinno ono być święte i cnotliwe, chociaż Bóg nie nakazałby mu tego stanowczo; ale ponieważ 

Bóg tak nakazał, to jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa Jego przykazaniu, chociaż nie 

zaproponował nadziei na nagrodę, ponieważ jesteśmy winni Bogu wszystko, zarówno z powodu 

nieskończonej wspaniałości Jego majestatu, jak i dlatego, że posiadamy siebie samych i nasze 

wszystko od Niego. I dlatego istnieje rozróżnienie: (Rz 6:23 UBG): „Zapłatą bowiem za grzech jest 

śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu”. Jedna rzecz 

jest zapłatą, a druga darem. Obietnica wynagrodzenia, jaką Bóg składa, i rzeczywista odpłata, jaką 

za nią dokonuje, powinny być przypisane tylko Jego dobroci i bezinteresownej hojności. Ludzie nie 

mogą rościć pretensji do żadnego innego prawa przed Nim, od którego dzierżawimy wszystko, a 

nawet naszą istotę. A zatem to, co pochodzi z dobroci, nie wydaje się być tak ścisłym 

zobowiązaniem, bo dobroć ma swobodę uczynić coś lub nie uczynić, zwłaszcza gdy transakcja 

odbywa się między dwiema osobami, z których godność i autorytet jednej są nieskończone. ponad 

stan drugiej, tak jak majestat Boga jest ponad Jego stworzeniem. Z tego względu w odniesieniu do 

takiej nagrody Bóg jest wolny i dlatego mógł nakazać świętość bez obietnicy takiej zapłaty. Ale 

ogólna relacja, jaka zachodzi między karą a grzechem oraz świętością i szczęściem, jeśli chodzi o 

następstwa jednego względem drugiego, jest zgodna z ogólną sprawiedliwością Boga, która jest dla 

niego niezbędną doskonałością, jako że jest on najwyższym Zarządcą i Władcą świata. 

 (C.) Świętość i czystość Boga, które skłaniają go do nienawidzenia zła a miłowania tego, co 

jest dobre. Bóg, przodując samemu w świętości, miłuje cnotę i świętość swego stworzenia, (Prz 

11:20 UBG); bo jak można Go sobie wyobrażać, żeby nie kochał swojego własnego obrazu? A jak 

dobro i świętość są umiłowane przez Niego, tak nienawidzi czyniących nieprawość, (Ps 5:5 UBG), 

oraz brzydzi się tymi, którzy gardzą tym, co jest najwspanialsze w Nim, czyli Jego świętością. A 

zatem, jeśli Bóg miłuje dobro, a nienawidzi zła, to będzie wyrażał to w odpowiadających im 

skutkach, dobro nagradzał życiem, a zło karał śmiercią. Krótko mówiąc, różnica między dobrem a 



złem nie jest bardziej naturalnie znana, niż naturalnie wiadomo, że jedno ma zostać ukarane, a 

drugie nagrodzone: niezależnie od tego czy bierzemy pod uwagę mądrość Bożą, która sortuje i 

łączy wszystkie rzeczy zgodnie z ich naturalnym porządkiem, i dlatego grzech, które jest złem 

moralnym, łączy się z cierpieniem, złem naturalnym, czyli odczuwaniem czegoś bolesnego dla 

natury i trapiącego dla niej; czy też sprawiedliwość Boga, Który inaczej postępuje z ludźmi 

różniącymi się w sobie; czy wreszcie, gdy bierzemy pod uwagę świętość Boga, Który będzie 

wyrażał swoją miłość do dobrych w czynieniu ich szczęśliwymi, a swój wstręt do niegodziwców w 

nieszczęściu ich kary. 

 (2.) Wielkość obu tych rzeczy – życia i śmierci; obie są wieczne. Kara w jednej skali jest 

zgodna z nagrodą w drugiej. Pełna nagroda jest wieczną i o wiele bardziej przewyższającą wagą 

chwały zwaną życiem wiecznym; i taka też jest pełna kara, wieczne pozostawanie ciała i duszy w 

mękach, wyrażonych przez wieczny ogień. Gdybym tylko zajmował się wami w oparciu o mało 

ważne i tanie pobudki,  to  moglibyście odmówić słuchania; ale kiedy mówię wam o życiu i śmierci 

wiecznej, to powinniście bardzo poważnie to rozważyć:- Czegokolwiek można oczekiwać od lub 

obawiać się ze strony człowieka, jest stosunkowo mało ważne, ponieważ jego moc czynienia dobra 

lub zła jest ograniczona; z jednej strony: „Straszna to rzecz wpaść w ręce  Boga żywego”, (Hbr 

10:31 UBG); natomiast z drugiej strony (Rz 5:2 UBG), ,,chlubimy się nadzieją chwały Boga,” Bóg 

będzie działał sam bezpośrednio, nieskończenie chwalebnie, szczególnie kiedy jest „wszystkim we 

wszystkich”, kiedy nie działa za pośrednictwem stworzeń, ale sam bezpośrednio karze złych i 

nagradza dobrych. Naczynie nie może przenieść więcej niż otrzymuje. Kiedy stworzenie jest 

instrumentem pomsty, to wtedy Bóg działa według proporcji i wielkości tego stworzenia; tak jakby 

olbrzym miał uderzyć winnego słomką. Jeśli Bóg czyni nam dobro przez zarządzenie Chrystusowe, 

to woda płynie, ale tylko tyle ile rura może pomieścić; Bóg nie może zamanifestować się w takich 

wypadkach w pełni, ale wtedy Bóg będzie działał cały sam sobą bezpośrednio nie przez stworzenie. 

Rozważmy sobie:-- 

 (A.) Wielkość śmierci, która towarzyszy złu. Utrapienia i smutki tego życia są częścią tej 

śmierci. Kiedy Mojżesz tutaj podkreślał wiele doczesnych plag, które przytrafią się jego ludowi, to 

powiedział: ,,….dziś położyłem przed tobą życie…..oraz śmierć”. W tym życiu istnieje wiele 

nieszczęść, które są owocem grzechu, a które mogą sprawić, że nasze serca będą boleć, a w naszych 

uszach będzie dźwięczeć. A śmierć, która polega na oddzieleniu duszy od ciała jest królem 

strachów. Ale mówię tutaj o drugiej śmierci, która jest o wiele straszniejsza, która pociąga za sobą 

wieczne oddzielenie od błogosławionej i chwalebnej obecności Pana; nie ma żadnej innej śmierci, 

która mogłaby się równać tej. Wszystkie stworzenia, które mają zmysły, w czasie śmierci 

odczuwają ból; natomiast w przypadku drugiej śmierci czyli wiecznej ma miejsce wieczne życie 

pod działaniem śmiertelnego bólu i udręki, spod działania których nie można być uwolnionym. W 

czasie pierwszej śmierci ból może być odczuwany w jednym miejscu, ale w przypadku drugiej 

śmierci ból ogarnia całe stworzenie. W czasie pierwszej śmierci, im bardziej ona postępuje, tym 

bardziej przestajemy odczuwać cokolwiek; ale w tej drugiej śmierci cierpiący ma większą 

żywotność niż kiedykolwiek, gdyż zdolność każdego zmysłu zostaje wtedy zwiększona i staje się 

bardziej podatna na ból. Póki jesteśmy w ciele, to im bardziej gwałtownie i mocno wszystko uderza 

w zmysły, tym więcej je zagłusza; tak jak mieszkańcy wokół pewnego wodospadu Nilu są głusi z 

powodu ciągłego hałasu. Za dużo światła oślepia oczy; smak jest przytępiony przez nawyk. Ale 

tutaj zdolność jest poprawiana przez czucie. Moc Boga podtrzymuje grzesznika, podczas gdy Jego 

gniew go dręczy. Jak święci wierzący są przygotowywani na błogosławieństwo nieba, bo tutaj nie 

możemy znieść nawet najmniejszego przebłysku szczęścia, którym się cieszą na górze; tak 

niegodziwi są przysposabiani, aby znosić te niepojęte bóle. Kiedy zbliża się pierwsza śmierć, to ma 

miejsce walka o życie, ludzie nie chcą wtedy umrzeć; ale w drugiej śmierci pragną ostatecznego 

zniszczenia, nie chcieliby istnieć. 

 (B.) Wielkość i doskonałość tego życia, które wynika z dobra. Wszystkie rodzaje 

błogosławieństwa w tym życiu są jego najniższym stopniem. W chwili śmierci, kiedy duch powraca 

do Boga, który go dał, wtedy zaczyna być odkrywane, ale zostaje całkowicie urzeczywistnione 

dopiero, gdy ciało i dusza zostaną przeniesione do nieba. To jest dopiero życie. Doczesne życie jest 



rodzajem śmierci, zawsze zmienia się; jak strumień ucieka od nas, tak szybko, jak do nas 

przychodzi: (Hi 14:2 UBG), „Znika jak cień i się nie ostaje”.  Umieramy tak szybko, jak żyjemy, 

tak jak cień gwiazdy w płynącym strumieniu. To doczesne życie jest obarczone tysiącem smutków i 

nieszczęść; ale w tym drugim, wiecznym życiu istnieje wolność od wszelkiego grzechu i 

nieszczęścia, i pełnia urzeczywistnienia się prawdziwych rozkoszy na wieki, (Ps 16:11 UBG), a 

nasze zdolności będą wtedy silne, by je znieść. To doczesne życie jest połatane zaopatrzeniem od 

stworzeń, natomiast w tym drugim życiu istnieje pełne urzeczywistnienie się samego Boga, (1 Kor 

13:12 UBG). W teraźniejszym życiu mogą nadejść dni, które mogą się nam nie podobać, (Kaz 12:1 

UBG), życie za takich dni może samo stać się ciężarem dla nas; ale w tym przyszłym życiu, które 

trwa wiecznie, nie będziemy nigdy znużeni nim. Radowanie się Bogiem będzie dla nas nowe i 

świeże w każdej chwili. Jak aniołowie od tysięcy lat oglądają oblicze Boże, i nigdy się tym nie 

nużą, tak my zawsze będziemy się rozkoszować oglądaniem Boga takim, jakim jest.  

 (3.) Pewność obu tych rzeczy, życia i śmierci, piekła i nieba, jako owocu dobra i zła. 

 (A.) Rozum pokazuje, że istnieje z pewnością życie wieczne i śmierć, czyli stan błogości i 

stan udręki po tym życiu. Wszyscy ludzie są przekonani, że  Bóg istnieje i bardzo niewielu wątpi w 

to, że nagradza za cnoty a karze za występek. Teraz, ani jedno, ani drugie nie jest w pełni 

dokonywane na tym świecie, nawet w osądzie tych, którzy nie mają wielkiej wiedzy o naturze 

grzechu ani o tym, jaka kara jest odpowiednia dla niego. Dlatego po tym pielgrzymowaniu w ciele 

musi istnieć taki czas, w którym zostanie wymierzona sprawiedliwość odpłacająca, a kary i 

nagrody, które tutaj są rozdzielane tak nieproporcjonalnie, nawet w odniesieniu do tego, czego 

rozum naturalny oczekiwałby z ręki Bożej,  zostaną najbardziej sprawiedliwie wymierzone 

ludziom. Jeśli ktoś powie, że cnota jest nagrodą samą w sobie, jak w pewnym sensie jest, to musi 

uświadomić sobie, że pełna nagroda leży w innym świecie, i główne argumenty zachęcające trzeba 

czerpać stamtąd. Istnieje przeciwna temu zasada w sercu, która zawsze musi być powstrzymywana i 

tłumiona, a która spotyka się z wieloma pokusami wynikającymi z wyrzutów i sprzeciwów tych, 

którzy nie lubią tego rodzaju życia. Zmysłowi i bezbożni użyją wszelkich sposobów i środków, aby 

napiętnować świętych i niebiańskich jako zabawnego rodzaju ludzi; i jeśli ich ręce będą związane 

powściągliwością praw, i rządu, tak żebyśmy nie byli narażeni na cierpienie ich przemocy, to nawet 

wtedy nie możemy nie oczekiwać od nich oszczerczych obelg. Teraz, ponieważ sprawy tak się 

mają,  muszą istnieć wystarczające motywy, aby oprzeć się wszystkim pokusom tego życia, aby 

zachować nas w miłości i posłuszeństwie Bogu do końca, czego samo poczucie naszego obowiązku 

nie mogłoby dokonać w pośrodku tak wielu pokus. Jesteśmy w stanie niedoskonałości, i zmysły są 

bardzo silne w nas wszystkich, a cierpienia posłusznych są bardzo wielkie, tak że jeśli nie 

mielibyśmy oka skierowanego na zapłatę, to nie moglibyśmy tak dobrze zapierać się siebie. Niech 

każdy człowiek zasięgnie rady własnej duszy, co by wsparło go, gdyby cały świat zwrócił się 

przeciwko niemu i gdyby był wygwizdywany przez wrzawy bezbożnego motłochu, ścigany 

surowymi prawami i wystawiony na wielkie problemy i trudy; gdyby nie miał życia poza tym 

doczesnym, co by on wtedy zrobił? Poza tym nie zgadza się z dobrocią Boga, jeśli wyobrażamy 

sobie, że ktoś, kto kocha dobro dla samego dobra i jest tak odporny, że gardzi wszystkimi swymi 

naturalnymi zainteresowaniami, aby był przegrany przez swoją wierność i posłuszeństwo Bogu i 

został uczyniony całkowicie nieszczęśliwym przez spełnianie swego obowiązku bez odpłaty, (1 Kor 

15:19 UBG). A z innego powodu Boża dobroć jest zaangażowana, aby zabrać Boże sługi do swojej 

własnej błogosławionej obecności; gdyż przemagająca skłonność do świętości, którą zaszczepił 

własną ręką w ich sercu, aby miłowali Go, służyli Mu i widzieli Go jest rękojmią tego, że nie 

będziemy zawsze tak  niedoskonali; gdyż nasza nagroda składa się nie tylko z zupełnej 

szczęśliwości, ale i  doskonałej świętości, oglądania Boga i bycie podobnym do Niego: (J 3:2 

UBG): „Wiemy jednak, że gdy on się objawi, będziemy podobni do niego, gdyż ujrzymy go takim, 

jakim jest”. Ale przypuśćmy, że byłoby prawdą, iż cnota jest nagrodą samą w sobie, to jakie było by 

zastrzeżenie dotyczące kary za występek? Czy nie można by wtedy powiedzieć, że ci, którzy oddają 

się tego rodzaju kursowi życia są wystarczająco ukarani przez to, że tak czynią? Niegodziwi 

wyznają, że są bardzo zadowoleni z drogi życia, którą obrali, i byliby zadowoleni z wiadomości, że 

nie będą mieć innej kary niż nurzanie się w swoich pożądliwościach. Natura uczy nas, a praktyka 



wszystkich narodów potwierdza to, że zło polegające na złamaniu obowiązku musi być karane 

dotkliwym złem bolesnym dla natury. Nigdy nie słyszano o takim prawodawcy, który ukarałby 

człowieka za rabunek, przez skazanie go na popełnienie cudzołóstwa. A jeśli chodzi o cnotę, to choć 

posiada piękno, które przyciąga naszą miłość, to jednak sama w sobie nie może być swoją ceną i 

zapłatą, ponieważ człowiek ma taką naturę, że jest stale przyciągany nadzieją na jakieś dalsze 

dobro, aż dojdzie do cieszenie się największym dobrem. I tak wiele prób przechodzi sprawiedliwy 

na tym świecie, że apostoł mówi nam: „Jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, 

jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi”, (1 Kor 15:19 UBG). Nieszczęścia dobrych 

są tak samo wielkim zniechęceniem i obrazą, jak dobrobyt bezbożnych, dlatego istnieje stan życia i 

śmierci, który ma dopiero nadejść. Poza tym, jeśli człowiek jest poddanym Boga, zatrudnionym 

przez Niego na drodze obowiązku i służby, to kiedy jego praca dobiegnie końca, musi on oczekiwać 

otrzymania swojej zapłaty, odpowiednio do tego, jak wykonał swój obowiązek lub w którym 

zawinił. A zatem, nasza praca nie kończy się, dopóki to życie nie dobiegnie końca; wtedy dopiero 

Bóg odda nam według odpłaty albo bóle, albo radości. Co więcej, rozum podpowie nam, że te bóle 

i radości po śmierci powinny trwać wiecznie, aby zapłata trwała tak długo, jak długo żyje człowiek. 

Gdyż człowiek, jeśli chodzi o jego duszę jest nieśmiertelny, i nie ma zmiany stanu w przyszłym 

świecie po tym, gdy nasza próba się skończy, a sprawy religii staną się tylko sprawą zmysłów. Z 

pewnością ten, kto  żył święcie i został przeniesiony do chwały, nie ma powodu obawiać się, że 

potem zostanie uczyniony nieszczęśliwym; gdyż kara utrzymuje zgodność z nagrodą: (Łk 16:26 

UBG), „….między nami a wami jest utwierdzona wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd przejść 

do was, nie mogli, ani stamtąd przejść do nas”. Nie ma zmiany stanów ani miejsc w drugim 

świecie, błogosławieństwo i nieszczęście są wieczne. Rzeczy, które mają nadejść, nie  

przeważyłyby znacząco rzeczy doczesnych, gdyby nie zawierały wieczności w sobie. 

 (B.) Sumienie ma tego poczucie i z jednej strony stoi w strachu przed wieczną śmiercią, a z 

drugiej pokrzepia je nadzieja życia wiecznego. Pierwsze jest udowodnione przez Rz 1:32, Hbr 2:14 

i 1 Kor 15:56 (UBG). Ludzie boją się śmierci, nie tylko jako naturalnego zła, kładącego kres 

doczesnym wygodom, ale i ponieważ jest to wejście do nieznanego kraju. Jaki jest powód użądleń 

sumienia, które nigdy nie są tak odczuwalne i żywe jak wtedy gdy ludzie zbliżają się do śmierci lub 

widzą siebie w jakimś wielkim niebezpieczeństwie? Czym one są, jeśli nie zapowiadającymi 

obawami, które przewidują nieszczęścia po zakończeniu tego doczesnego życia? Gdyby dusza 

została unicestwiona wraz z ciałem, to wtedy kłopoty zniknęłyby jednakże okazuje się, że czas 

umierania to czas, kiedy te alarmy są podwojone, a burze nasilają swoją gwałtowność. Z drugiej 

strony istnieją w dobrych radości Ducha, które są posmakiem i zadatkiem życia wiecznego: (Ef 

1:13-14 UBG): „….zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; Który jest zadatkiem 

naszego dziedzictwa”. Dobrzy ludzie mają tyle nieba na ziemi, że może to ich zapewnić, iż mogą 

szukać więcej; co wspiera ich we wszystkich ich problemach i trudzie. Teraz, gdyby nie było czegoś 

takiego, to wtedy mądrzy i najlepsi ludzie, których kiedykolwiek widział świat okazaliby się 

kłamcami lub głupcami; kłamcami w udawaniu pocieszenia, którego nie mieli, lub głupcami przez 

to, że dali się oszukać przez własną próżną wyobraźnię, i że podjęli takie trudy w ujarzmianiu ciała, 

narażając własne doczesne interesy, i wypełniając swój obowiązek w oparciu o nadzieje innego 

świata.  

 (C.) Pismo, jeśli zechcemy przyjąć słowo Boże za takowe, jest wyraźne, Rz 8:13, Rz 6:21-

22 i Gal 6:8. Doczesny świat podzielony jest na dwie kategorie ludzi — albo siejących dla ciała, to 

znaczy tych, którzy nakierowują swoją pracę na troszczenie się o zaspokojenie cielesnego apetytu, 

albo siejących dla Ducha, czyli takich, którzy poświęcają swój czas i poznanie na rozwijanie pracy 

Ducha; i obie te kategorie doprowadzają się do podpadania pod dwa odpowiadające im stany w 

drugim świecie – stan wiecznego zatracenia lub wiecznego życia. W ten sposób przedstawia Pismo 

dobro i życie oraz zło i śmierć. 

 B. Po drugie, sposób, w jaki należy to zrobić. Musi to być przedstawione ze wszystkimi 

dowodami i przekonaniem w odniesieniu do rozumu ludzi, z całą gorliwością i czułą natrętnością, 

aby obudzić ich uczucia. W skrócie:--  

 a. Tak jak będzie wypadać wierze w te rzeczy. Nie wolno nam o nich mówić jak o rzeczach 



wypowiadanych żartem i wyuczonych na pamięć, ale jako będący mocno przekonani o prawdzie 

tych rzeczy, jak gdyby niebo i piekło były przed naszymi oczami i jakby były oczywiste dla 

zmysłów, (Hbr 11:1 UBG). Patrzymy na te rzeczy naturalnie z dystansem, i przez to mamy nieczułe 

pojęcie o nich; jednakże powinniśmy widzieć je przez wiarę jako bliskie, na wyciągnięcie ręki; jak 

gdyby wyciągalibyśmy ludzi z ognia, (Jud 1:23 UBG), lub jak gdyby słuchający nienawróceni 

grzesznicy wpadali do głębokiej otchłani  lub bezdennej przepaści; czyli mamy mówić jak ludzie 

przemawiający z największą żarliwością. Przekonanie tchnie życie w prawdy, które w przeciwnym 

wypadku będą martwe i słabe w swoim działaniu: „Uwierzyłem i dlatego przemówiłem”; jakbyśmy 

mieli głębokie poczucie tych rzeczy ciążące na naszych własnych sercach.  

 b. Jak będzie wypadać doświadczeniu, (2 Kor 5:11 UBG): ,,Wiedząc zatem o tym strachu 

Pańskim, przekonujemy ludzi”. Człowiek, który zna strach Pański, który sam został nim 

przypalony, przedstawi go przed ludźmi, jak gdyby już nadchodził, gotowy ich zaskoczyć. Inni, 

którzy mówią o tych rzeczach, ale jak o oziębłych poglądach, nie będą tak uważni, by pobudzić 

ludzi, aby zważali na sprawę ich duszy: „….jeśli ktoś  z umarłych przyjdzie do nich, będą 

pokutować”, (Łk 16:30 UBG).  

 c. Tak jak będzie wypadać gorliwości o chwałę Bożą, którą bardzo promuje 

podporządkowanie i posłuszeństwo Jego stworzeń oraz Jego zainteresowanie nimi; dlatego 

powinniśmy być pilni i pracowici w przyciąganiu dusz do Chrystusa: (Kol 1:27-28 UBG), 

„….Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając 

każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w 

Chrystusie Jezusie”. Mają zaślepione, niewierzące serca, dlatego potrzebują być  nauczani; zimne 

beztroskie uczucia, dlatego potrzebują ogrzania; a to z największą mądrością, jaka może być 

zastosowana, aby wszyscy mogli być przedstawieni Chrystusowi w dniu ostatecznym. To jest to, co 

wprawia wszystko w ruch. Kiedy zabiegamy o ludzi dla Chrystusa, to nie powinniśmy tego robić na 

zimno i głupio, ale jako ci, którzy przemogą dla swojego Pana, żeby mógł być uwielbiony w ich 

zdobyciu dla Niego. 

 d. Tak jak będzie wypadać współczującym drogocennym i nieśmiertelnym duszom, za które 

umarł Chrystus, a które muszą żyć wiecznie w niebie lub piekle. Oh, przypomnijmy im o ich 

obowiązkach, ostrzeżmy ich przed ich niebezpieczeństwem; gdyż łatwo mogą wpaść w płomienie 

piekła w każdej chwili, dlatego z całą gorliwością postawmy przed nimi życie i śmierć. Powinniśmy 

używać więcej współczucia dla dusz, bo sam Bóg, który nas zaangażował, wyraził tak wiele ze 

swojego współczucia. Nie tylko mówił Izraelowi, że… umrze, ale i wymawiał mu: „Dlaczego 

macie umrzeć, domu Izraela?”, (Ez 33:11 UBG);  „Czy ja mam upodobanie w śmierci 

niegodziwego? - mówi Pan BÓG, a nie raczej w tym, aby się odwrócił od swoich dróg i żył?”, (Ez  

118:23 UBG). Największy spór, który Chrystus ma z grzesznikami dotyczy tego, że nie chcą 

przyjść do Niego aby mieć życie: (J 5:40 UBG), ,,A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć 

życie”. 

 Z dwóch powodów jest to bardziej widoczne:  

a. To jest wola Boża.  

b. Przynosi to wielką korzyść duszom ludzkim.  

 a. Po pierwsze, jest to wolą Bożą, aby Jego prawo było ogłaszane z jego sankcjami; to 

znaczy z karami i nagrodami. Bóg mógł nami rządzić rózgą żelazną, wymagając spełniania 

obowiązku z czystej swojej nadrzędnej władzy; Jednakże woli przyciągać nas: ,,….powrozami 

ludzkimi, więzami miłości”, (Oz 11:4 UBG), czyli takimi argumentami, jakie pasują do 

usposobienia człowieka, ponieważ jest on istotą rozsądną; to znaczy przez obietnice i groźby. 

Jesteśmy najlepiej skłaniani i poruszani do czegokolwiek przez te dwa uczucia strachu i nadziei; z 

których jedno służy wywołaniu odrazy i ucieczki, a drugie dokonaniu wyboru i podążaniu za nim. 

Dlatego ten, kto wie, jakie są wzory rowków w zamku odpowiednio dopasowuje klucz do niego, to 

znaczy nie tylko wymaga dokładnego spełniania obowiązku, ale też obiecuje dobro i grozi złem. 

Władcy, w swoich edyktach publicznych nie dyskutują z poddanymi, a jedynie narzucają swój 

autorytet; ale Bóg zniża się do przekonywania swoich stworzeń. Nie mówi zawsze, jak czasami 

powiada: ,,Tak macie czynić, Ja jestem Pan”; ale ,,jeśli to   uczynicie, to będzie to waszą zgubą”; 



czy też ,,I PAN nakazał nam wypełniać wszystkie te nakazy i bać się PANA, naszego Boga, żeby 

nam się powodziło po wszystkie dni, aby nas zachować przy życiu, tak jak dziś”, (Pwt 6:24 UBG); i 

tak przekonuje, jak i rozkazuje.  

 b. Po drugie, jest to wielka korzyść dla dusz ludzkich.  

 i. Pożytecznym jest, aby często przypominano im rezultaty czynienia bądź nie czynienia 

pewnych rzeczy. Stąd brał się brak mądrości Izraela: (Pwt 32:29 UBG), „Oby byli mądrzy, 

zrozumieliby to i zważaliby na swój koniec”, to znaczy, jaki skutek przyniesie posłuszeństwo i 

nieposłuszeństwo w ich przypadku, (Lam 1:9 UBG). Zakłopotanie Dawida pomyślnością 

niegodziwców powstało z braku rozważenia tego: (Ps 73:17 UBG), „…i tu zrozumiałem, jaki jest 

ich koniec”. (Rz 6:21 UBG): ,,….Ich bowiem końcem jest śmierć”. Co pozostawi taki człowiek 

przy swoim pożegnaniu i odejściu — (Jer 17:11 UBG): „….u swego kresu okaże się głupcem”. 

Pierwsze odezwania się grzechu uśmiechają się do nas, ale „żądło tkwi w ogonie”. Natomiast 

początek pobożności jest gorzki, ale potem przynosi wieczny pokój i komfort. 

 ii. Aby mogli zastanowić się nad obydwoma połączonymi rezultatami: każdy z nich 

pojedynczo ma wielką siłę przekonywania, ale oba połączone razem oddziałują na serce z większą 

mocą. Potrzebujemy uzdy i ostrogi; uzdy z powodu naszej skłonności do zła a ostrogi z powodu 

naszego zacofania w czynieniu dobra. Mamy oba, jesteśmy otoczeni i ogrodzeni w naszym 

obowiązku z każdej strony. Jeśli spojrzymy do tyłu to tam jest śmierć, aby nas przerazić; jeśli 

naprzód, to tam jest niebo, aby nas wabić. Istnieje życie wieczne, które nas pociąga, i wieczna 

śmierć, która nas odpędza. .Gdyby Bóg tylko wystraszył nas, abyśmy nie popełniali grzechu, 

niewysłowionymi bólami i okropnościami i nie uczynił żadnej obietnicy odziedziczenia 

niewypowiedzianych radości, to wystarczyło by, aby zaangażować nas do życia bez winy i skazy, 

abyśmy nie zostali wrzuceni do więzienia-piekła; albo gdyby, choćby po to, by ożywić naszą 

pilność, zaoferował nadzieję i szczęście jako przywilej tych, którzy żyją cnotliwie i pobożnie, a źli 

ludzie ginęliby zupełnie, kiedy umieraliby, to wystarczyło by, aby nas przyciągnąć. Jeśli Bóg 

obiecałby tylko niebo, a żadnego piekła, to nie byłoby tak silnego bodźca; dlatego czy możemy być 

zimni i martwi, gdy przedłożono nam zarówno życie, jak i śmierć, i oba na zawsze? Takie 

zachowanie byłoby bardzo nierozsądne. Salomon powiada: (Prz 15:24 UBG), ,,Droga życia dla 

mądrego jest w górze, aby uniknąć głębokiego piekła”. Każdy krok, który robi, jest odejściem od 

wiecznej śmierci i przybliżeniem do życia wiecznego. Dlatego, jeśli chcielibyśmy uniknąć mąk 

piekła a posiąść radości nieba, to powinniśmy być poważni w odniesieniu do tych spraw. 

Zostaniemy zgubieni na zawsze, jeśli nie będziemy błogosławieni na wieki; a im bliżej zbliżamy się 

do jednego, tym bardziej unikamy drugiego; tak że mamy podwójny powód, żeby nie cofać się 

wstecz, a o wiele więcej powodów, aby zaangażować nas w pójście naprzód. 

 ZASTOSOWANIE. 

  Wyrażone w formie napomnienia.  

 (1.) Pozwólcie nam kaznodziejom spełnić nasz  obowiązek w tej postaci; (Hbr 13:22 KJV): 

„Proszę was, bracia, przyjmijcie słowo napomnienia’. Jest to tylko mała prośba, którą mamy do 

was, abyście tylko pozwolili nam podejmować trud ocalenia waszych dusz. Jest nieprzyjemnym dla 

cielesnych ludzi, gdy dotknie się ich gnuśności; ale co w tym jest, że czyni to bolesnym i 

niesmacznym? Wielu może nas znieść kiedy mówimy o radościach nieba, ale kiedy dochodzimy do 

opisania grozy piekła przed oczyma upartych grzeszników, i mówimy im o potępieniu i 

nadchodzącym gniewie, to wtedy uważają nas za surowych i szorstkich, i mówią, jak Achab o 

Micheaszu: „….nie prorokuje mi nic dobrego, tylko to, co złe”, (1 Krl 22:8 UBG). Tak! Ale musimy 

położyć przed wami zarówno życie, jak i śmierć; i lepiej słyszeć o piekle niż doświadczyć go na 

własnej skórze. To jest tchórzliwa wiara, która nie może znieść wzmianki o naszym 

niebezpieczeństwie. Są także inni, którym podoba się oferta nieba, ale chcieliby oddzielić te rzeczy, 

które są tak trafnie połączone, życie i dobro, śmierć i zło; którzy nie mogą znieść tej doktryny w 

tym sensie. Mówią, za tymi cielesnymi słuchaczami: „dawaj nam zawsze tego chleba”, (J 6:34 

UBG). Ale mylą się co do warunków na jakich może to mieć miejsce. My kaznodzieje nie jesteśmy 

na miejscu Boga, i nie możemy uczynić drogi do nieba łatwiejszą niż jest; przedstawiamy Boże 

przymierze, takim jakim je znajdujemy, życie i dobro, warunki, jak również ofertę. Czy 



chcielibyście, żebyśmy przymknęli oko w waszej sprawie i zwodzili wasze dusze fałszywą 

nadzieją, która sprawi, że będziecie zawstydzeni, kiedy najbardziej będziecie potrzebować 

pociechy? Ludzie chcieliby żyć z cielesnymi, a umrzeć ze szczerymi; dlatego pozwólcie nam być 

rzetelnymi wobec was. 

 (2.) Następną rzeczą, do której zachęcamy was, jest uwierzenie w pewność oraz rozważenie 

wagi i znaczenia tych prawd, że istnieje różnica między dobrem a złem, że owocem jednego jest 

śmierć, a drugiego życie; i rozważenie  jak irracjonalne jest, by człowiek kochał śmierć a odrzucał 

życie. Żaden człowiek przy zdrowych zmysłach nie może wątpić, które z powyższych dwóch 

wybrać: „Na próżno zastawia się sieci na oczach wszelkiego ptactwa”, (Prz 1:17 UBG). Nie można 

wepchnąć tępego osła w ogień, który jest rozpalony przed jego oczami. To prawda, że 

nienawidzicie śmierci, ale słusznym jest powiedzenie, że ją wybieracie: (Prz 8:36 UBG), „wszyscy, 

którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć”. Dlaczego, odrzucając dobro, tak gorliwie dążycie do zła? 

Jak możecie nienawidzić zapłatę, a mimo to miłować pracę, przez wykonywanie której zapłata 

zostaje zarobiona i za którą z pewnością zostanie wypłacona? Jeśli czujecie wstręt do piekła, to 

dlaczego nie przestajecie grzeszyć? Jeśli miłujecie niebo, to dlaczego nie czynicie dobra? Istnieje 

między nimi nierozerwalny związek. Któż może żałować męki tego człowieka, który sam wkłada 

rękę w ogień? Jaka jest tego przyczyna, jak nie niedowierzanie i bezmyślność? 

 (A.) Niewiara i ateizm; nie uważają, że Bóg odpłaci ludziom według ich uczynków. Teraz, 

dopóki ludzie w to nie uwierzą, to niezależnie od tego, jak wiele by się im mówiło o piekle lub 

niebie, to nie będzie to miało na nich żadnego wpływu. Któż chciałby stracić to, co pewne i teraz 

obecne, z powodu nadziei lub strachu przed tym, co ma nadejść i jest wątpliwe, gdy podejrzewa lub 

nie do końca wierzy w nadejście tego? Nic dziwnego, że z tego powodu tacy ludzie wciąż podążają 

ścieżkami, które prowadzą do komnat śmierci i są uprzedzeni do drogi życia. Ale dlaczego ludzie są 

takimi niewierzącymi, co do przyszłych rzeczy?  

 (a.) Nie możecie obalić tego, co jest powiedziane w Piśmie Świętym, ani żadnym zdrowym 

argumentem udowodnić, że nie ma nieba ani piekła; pomimo wszystko, co mówicie lub wiecie, 

istnieje zarówno jedno jak i drugie; i gdyby nie było niczego więcej jak tylko to, to dobrze byłoby 

stanąć po pewniejszej stronie, zwłaszcza gdy pociąga to za sobą rozstanie się tylko z kilkoma 

nikczemnymi przyjemnościami i cielesnym zadowoleniem. Rozum powinien sprawić, że będziemy 

bardzo ostrożni. W loterii, gdzie istnieje tylko możliwość wygrania, ludzie zaryzykują szylinga lub 

drobną rzecz za wygraną. Jeśli okazałoby się na końcu, że nie ma ani piekła, ani nieba, to 

rozstaniecie się tylko z próżnymi przyjemnościami gasnącego, ginącego doczesnego życia; ale jeśli 

ta doktryna okaże się prawdziwa, to ryzykujecie doświadczenie wiecznych mąk i utratę pociechy 

wiecznych radości; dlatego lepiej jest zaufać tej doktrynie niż ją wypróbowywać. Roztropnie jest 

zabezpieczyć się przed najgorszym.  

 (b.) Ale czyż naturalny rozum i sumienie oraz przeczucia naszych serc nie dowodzą w 

przenikliwy sposób, że istnieje świat, który ma nadejść, jak to przedtem udowodniłem, niebo dla 

dobrych, a piekło dla złych? Obecnie niegodziwcy rozkwitają, a dobrzy wiele razy cierpią; co z 

tego wywnioskujemy? (Mal 2:17 UBG): „Każdy, kto czyni zło, podoba się PANU i w takich ma on  

upodobanie; albo: Gdzież jest Bóg sądu?”.  

 (c.) Chociaż natura nie jest tak jasna, to jednak Pismo Święte jest pełne i przekonujące. Jeśli 

rzeczywiście wierzymy Pismu Świętemu, tak jak to wyznajemy, to z pewnością nie możemy tak 

rażąco iść pod jego prąd i przeciw jego świadectwu. To Pismo, które uważacie za księgę Bożą i 

bierzecie za regułę swojego życia i oczekiwań; to Pismo, którego wasze sumienia obawiają się, jako 

posiadającego zapisany w nim głos Boga; to Pismo, które jest potwierdzone przez Bożą opatrzność 

i częste doświadczenia z życia; to Pismo Święte, które posiada w sobie tak rozumne dowody — jest 

tym, co zapewnia nas o przyszłym świecie i ukazuje go w słowie. Sama myśl o takim piekle i 

niebie, jakie wymyślili starożytni poganie, wystarczyła, by uczynić ich cnotliwymi; chociaż co do 

sposobu i okoliczności tego, bardziej rozumni wiedzieli, że jest to tylko bajka i przypuszczenie: 

jednakże sama rzecz, będąca opartą na tych naturalnych przekonaniach o nieśmiertelności duszy i 

atrybutach bóstwa, miała na nich potężny wpływ. Teraz, czy mamy mówić o chrześcijaństwie a 

także udawać szacunek dla Pisma Świętego i mielibyśmy nie drżeć bardziej z powodu pewności 



istnienia piekła, niż poganie z powodu przypuszczania jego istnienia? Czy ich podejrzliwość 

miałaby działać skuteczniej niż nasza wiara? Jeśli byli oni tak podatni na posłuch poetów, to jak my 

nie mielibyśmy być ukształtowani i uformowani przez doktrynę Chrystusa? Jakąż trwogę i święte 

drżenie powinna ona rodzić w naszych sercach! 

 (B.) Bezmyślność. Jesteśmy tak zajęci troskami i przyjemnościami doczesnego życia, że nie 

mamy czasu myśleć o śmierci i życiu, piekle i niebie, ani o tym, na jakich warunkach stoimy przed 

Bogiem: (Jer 8:6; Kaz 11:9 UBG), „….wiedz, że za to wszystko Bóg przyprowadzi cię na sąd”. 

Młody człowiek w gorączce swych pożądliwości zapomina, że nadejdzie czas rozliczenia. Och, 

zastanówcie się nad swoimi drogami i dokąd idziecie. Głupotą jest zajmować się wieloma rzeczami 

a zaniedbywać najważniejszą: (Łk 10:41-42 UBG). Myślicie, że to spowoduje, że depresja pojawi 

się w waszych sercach. Ale jeśli nie możecie znieść myśli o piekle, to o ileż mniej będziecie w 

stanie znieść pobyt w nim, chociaż przez jeden dzień? Czy rozważenie tego jest takie straszne? — 

Czymże to jest w porównaniu do rzeczywistego doświadczania pobytu w nim? Rozważenie 

zawczasu jest sposobem na zapobiegnięcie i uniknięcie tych mąk; pomoże wam uchronić was przed 

wpadnięciem doń i sprawi, że strach przed nim wywrze wpływ na was. ,,Weźcie sobie do serca 

wszystkie te słowa, które wam dzisiaj oświadczam”, (Pwt 32:46 UBG). Rozważanie takie obudzi 

duszę, która wcześniej była uśpiona. Czy niebo lub piekło zwabi, czy też odstraszy człowieka, który 

o tym nie myśli? Czy nie powinniśmy zatem mieć odrobiny cierpliwości, kiedy głęboko rozważamy 

i ważymy te rzeczy w naszych umysłach? Zobaczcie, życie i śmierć są postawione przed wami; 

czyż nie pozwolicie sobie na kilka poważnych myśli o nich, czy nie zapytacie swojej duszy, co 

stanie się z wami na całą wieczność? Wielką skargą Boga na Izraela było: (Iz 1:3 UBG): „Mój lud 

się nie zastanawia”, i taką samą skargę można skierować teraz wobec nas. Rzeczy są oczywiste i 

jasne dla wiary, rozumu i sumienia; a mimo to nie chcemy zastanowić się, i przez to zbaczamy z 

drogi. 

 (3.) Kolejną rzeczą, do której uczynienia was napominamy, jest dokonanie wyboru za swoją 

własną duszę. Taki jest użytek, który zrobił z tego Mojżesz: (Pwt 30:19 UBG), ,,Wybierz więc 

życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo”. Słuchanie, wierzenie, rozważenie, wszystko to służy 

dokonaniu wyboru; gdyż bez tak dokonanego wyboru i bez zdeterminowanego i utwierdzonego 

nastawienia serca, nigdy nie będziecie chodzić równo po niebiańskich drogach. Postanówcie nie 

tylko, że musicie, ale i że chcecie chodzić po drodze, którą Bóg wam przeznaczył. Trzeba wybrać 

drogi Boże: (Ps 119:30 UBG): „….wybrałem drogę prawdy”; (Ps 119:173 UBG): „….wybrałem 

twoje przykazania”; (Joz 24:15 UBG): „A jeśli wam się zdaje, że źle jest służyć PANU, wybierzcie 

sobie dziś, komu będziecie służyć”; nie żeby to było obojętne, ale żeby ukrócić ich zainteresowania 

obcymi bogami. Istnieje wiele siły w zobowiązaniu, gdy człowiek zobowiązuje się dobrowolnie, 

gdyż czyni go to tym bardziej bez wymówki, gdy go nie przestrzega. Wszyscy wybiorą życie przed  

śmiercią, ale różnią się co do wyboru środków; niegodziwi nie wybierają dobra przed złem, czyli 

dobra świętości przed złem grzechu. Każdy człowiek pragnie jakiegoś dobra. Jest tak naturalnym 

dla rozumnego stworzenia, aby pragnąć być szczęśliwym, jak dla ognia by płonął; jednakże nie 

dokonujemy właściwego wyboru środków, które mogą nas doprowadzić do tego szczęścia, którego 

pragniemy. Niegodziwi chcieliby być szczęśliwi, ale wybierają środki zupełnie przeciwne 

szczęściu. Dlatego też wybierzcie drogi Boże; niech życie będzie waszym motywem, a świętość 

waszym wyborem. To jest droga prowadząca do życia wiecznego, aby uniknąć piekła w dole. Jak 

tylko dojdziemy do lat rozwagi, powinniśmy dokonać wyboru, aby chodzić drogami życia. Do tego 

jesteśmy zobowiązani przez najbardziej ważkie powody, ponaglani przez nakazy słowa Bożego, i 

przez smutne i liczne przykłady młodych ludzi, którzy dokonują złego wyboru na początku i idą 

dalej złą drogą stając się zatwardziałymi na niej, i giną na wieki. 

  

 

 18. KAZANIE XVIII. - Mt 7:12.  

  

  

 ,,A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki 



bowiem jest zakon i prorocy” – (Mt 7:12 BW).  

  

 

 

 Jest to ogólną skargą świata, że chrześcijanie są ułomni w wykonywaniu obowiązków 

drugiej tablicy prawa. Niektórzy obłudnicy mogą być tacy, aby zamaskować nieuczciwe życie 

przykrywką oddawania czci Bogu i pobożności; ale nie możemy osądzać reszty ludu Bożego przez 

pryzmat obłudników, nie bardziej niż byśmy chcieli osądzić wspaniałość ulicy na podstawie 

nieczystości wylanych ze zlewu lub kanału,  albo dobrych winogron w gronie na podstawie 

zgniłych. Gdyż na pewno wszyscy, którzy prawdziwie oddali się chrześcijaństwu odkrywają, że 

religia ma wpływ na ich relacje, płynie i okazuje się we wszystkich obowiązkach, które są winni 

zarówno człowiekowi, jak i Bogu. I nie była to przechwałka, którą Austin powiedział do pogan: 

„Niech wszystkie religie świata wydają takich książąt, takich poddanych, i takich mężów, żon, 

rodziców oraz dzieci, jakich rodzi chrześcijańska religia”. Było to wówczas chwałą religii i nie 

powinna zaniknąć w naszym postępowaniu. Albo może to być tego przyczyną, że ludzie 

nieodrodzeni, którzy tolerują jeden drugiego w swoich ekscesach i chlubią się jakimś rodzajem 

wzajemnych uprzejmości mogą dorównywać lub przewyższać pobożnych w nich. Zauważmy, jak 

psy przewyższają ludzi ostrością węchu, a orzeł ostrością wzroku, i wiele innych zwierząt w innych 

zmysłach, bo to jest ich wybitną cechą, tak istnieją pewne niższe grzeczne zachowania, które ludzie 

tego świata wzajemnie sobie okazują jeden w stosunku do drugiego i mogą celować w nich jako ich 

szczególnej wartości.   

 Ale niezależnie od tego, czy skarga jest prawdziwa, czy fałszywa, wypada nam, abyśmy 

zwrócili uwagę na nią, i zapobiegli wszelkim podejrzeniom tego rodzaju. Dlatego musimy naciskać 

na chrześcijan, by postępowali moralnie, i to z prawej pobudki i prawdziwego korzenia, miłości do 

Boga; bo to jest wielki błąd naszych czasów, że ustanawia się coś w rodzaju fałszywej moralności a 

zapomina o tej prawdziwej, która jest zbudowana na wierze w Chrystusa i miłości do Boga. 

 Teraz, ustalanie każdych poszczególnych obowiązków byłoby żmudne. Życie człowieka jest 

krótkie, a prawo we wszystkich koniecznych wyjaśnieniach długie i obszerne; dlatego posiadanie 

pewnej i krótkiej reguły byłoby dla nas bardzo wielką zaletą w tej sprawie.  

 I ta jedna wskazówka, którą wam przeczytałem ze Słowa Bożego, będzie służyć zamiast 

wszystkiego. Jest to pewna reguła, ponieważ daje ją nam Chrystus, który jest samą prawdą; i 

chociaż jest krótka, to jednak jest wystarczająco pełna dla naszego celu, ponieważ w niej zawarta 

jest istota i kwintesencja prawa i proroków, wszystko wciągnięte w jedną komplementarną regułę, 

skrót naszego obowiązku, i jego najlepsze streszczenie, jakie kiedykolwiek istniało. Zdanie to ma 

taką wagę, że cesarz Sewer (jak Laktancjusz relacjonuje z Lampridiusza) był nim tak 

zafascynowany, że słysząc je od jakiegoś Żyda lub chrześcijanina, napisał je w swoim pałacu i 

kazał je wygrawerować złotymi literami w sądach i ogłaszać przy karaniu przestępców. Dlatego 

pokrótce omówię tę regułę i przedstawię ją wam do poważnego rozważenia.  

 W słowach tekstu kazania zawarta jest: —  

I. Reguła życia: ,,wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im 

   czyńcie”.  

II. Pochwała tego: ,,taki bowiem jest zakon i prorocy”. 

III. Cząstka ilatywna: A więc. 

 Moim zadaniem będzie objaśnienie tych rzeczy  

 I. Reguła życia. Ta ogólna reguła może być rozpatrywana zarówno twierdząco, jak i 

przecząco (gdyż przeczenia są zawarte w ich twierdzeniach). Twierdzenie znajduje się w tekście: 

,,wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili”, przeczenie znajduje się w znanym 

powiedzeniu: ,,Czego nie chcielibyście, aby wam uczyniono, nie róbcie tego innym”. Jedno, 

przeczenie, sprzyja powstrzymywaniu wyrządzania krzywdy; natomiast drugie, twierdzenie, wzywa 

nas do czynienia dobra. Przeczenie wymusza sprawiedliwość i słuszność w nas wobec innych; zaś 

twierdzenie, miłość i dobroczynność. Poganie w świetle natury byli bardziej wrażliwi na powyższe 

przeczenie, aby nie krzywdzić innych na ciele, w ich dobytku lub ich dobre imię, tak jak sami nie 



chcielibyśmy być pokrzywdzeni w żadnej z tych rzeczy; dlatego Chrystus, pomijając to, ustanawia 

afirmację, co do której natura ma mniejsze wymagania, aby czynić dobro innym, tak jak pragniemy, 

aby inni czynili nam w naszych krytycznych sytuacjach. 

 Ale ponieważ jedno nie można być dobrze wyjaśnione bez drugiego, zacznę od 

negatywnego rozważenia, które dotyczy prawa i sprawiedliwości wobec osób, ich dobrego imienia, 

dóbr i własności. Zależy nam na uczciwym postępowaniu ze strony innych; dlatego powinniśmy 

być tak gorliwi, aby dać im to samo. Nie ma człowieka, który nie miałby żywego poczucia krzywd, 

które mu wyrządzono. Kiedy jesteśmy krzywdzeni przez kłamstwa, oszczerstwa, ucisk lub 

oszukańczy interes, to jak bardzo perorujemy o prawie i w takich sytuacjach jak bardzo domagamy 

się sprawiedliwości? Podobnie czuły szacunek, i podobny rozsądek powinniśmy mieć w 

postępowaniu z innymi; jak nie chcielibyśmy, aby inni nas zniesławiali, gnębili lub oszukiwali, tak 

nie powinniśmy im tego czynić. W postępowaniu innych ludzi z nami jesteśmy mistrzami w naszej 

sprawie, bystrymi obserwatorami rozpoznającymi słuszność, zdolnymi uczyć tego, co ludzie 

powinni czynić; ale w naszym postępowaniu z innymi nie jesteśmy już prawie nigdy takimi 

uczonymi. Chcielibyśmy być szanowani, chwaleni, aby  inni uczciwie się z nami obchodzili, aby 

inni dbali o nasze dobre imię; a jeśli zostaniemy znieważeni osobiście, zhańbieni słownie, 

pokrzywdzeni na dobytku lub nasze dobre imię zostanie zaszargane, to skarżymy się na krzywdę. 

Dlatego też dobrze powiedziano o Kalwinie, że byłoby o wiele lepiej dla ludzkości, gdybyśmy byli 

tak wiernymi uczniami aktywnych obowiązków, jak jesteśmy bystrymi doktorami w obowiązkach 

pasywnych; to znaczy, abyśmy nie obchodzili się tak z innymi,  jak  nie bylibyśmy zbyt 

zadowoleni, gdyby z nami tak się obchodzono, ale żebyśmy dawali tak, jak chcielibyśmy otrzymać.  

 1. Aby odcisnąć tę regułę na naszych umysłach, podam cztery rozważania w sensie 

negatywnym.  

 A. Że w obowiązkach drugiej tablicy prawa mamy więcej światła poznania niż w pierwszej; 

bo kiedy Chrystus przedstawia sumę obu tych tablic prawa, (Mt 22:36-39 UBG) to mówi nam, iż 

musimy miłować: ,,Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym 

umysłem”, ale kiedy przechodzi do miłości bliźniego to daje miarę łatwiej dostrzegalną; mamy 

miłować bliźniego jak samego siebie. Miłość powie nam, co jest dobre dla nas samych. Miłość 

Boga powinna być preferowana zarówno ponad nas samych, jak i ponad naszych bliźnich. A w 

kierowaniu się i wyrażaniu naszej miłości do Boga, potrzebujemy wielu zasad. Nasze pragnienia 

dobra dla siebie są pełną miarą i regułą tego szacunku, jaki jesteśmy winni naszym bliźnim. Ta 

zasada miłości własnej pokazuje nam, co jesteśmy sobie winni nawzajem. Ale chociaż natura 

odkrywa Boga i rozumuje, że należy czcić Go, to jednak nigdy nie mogłaby wymyślić takiego 

sposobu oddawania czci, jaki jest właściwy Bogu i jaki Bogu się podoba; potrzeba większego 

wyjaśnienia. Niech człowiek będzie wolny od namiętności i nadmiernej miłości własnej, i rozważy, 

co by sam sobie uczynił; to wskaże mu wyraźnie, co należy uczynić innym, którzy dzielą z nami tę 

samą wspólną naturę, którzy mają z nami pierwotne prawo w sprawach, które należą do 

sprawiedliwości i słuszności, i z którymi powinniśmy obchodzić się tak sprawiedliwie, jak 

oczekujemy być przez nich traktowanymi.  

 B. Złamanie tej zasady jest bardziej złe w tym, kto doświadczył goryczy krzywd lub nędzy, 

niż w innym; ponieważ doświadczenie daje nam prawdziwszą wiedzę o rzeczach niż sama 

koncepcja i wyobrażenie o nich. Kto zna rzeczy przez zwykłe rozważanie, zna je tylko z pewnej 

odległości i jakby z daleka; ale kto zna rzeczy z doświadczenia, zna je z pierwszej ręki i czuje ich 

piekący ból. Dlatego sumienie powinno bardziej w nich działać poprzez powściągliwość, ponieważ 

wiedzą, co to znaczy być uciskanym i zhańbionym, oraz pamiętają, jak ciężkim było to, gdy leżeli 

pod wpływem działania jakiegokolwiek zła. Zważmy, jak jest to uczynione argumentem ufności w 

litość Chrystusa, ponieważ jego serce stało się delikatne przez doświadczenie: był kuszony, 

obchodzono się z nim w sposób złośliwy, doświadczał wszystkich naszych smutków; dlatego może 

— to znaczy ma większą zdolność — „dopomóc tym, którzy są w pokusach”, (Hbr 2:18 UBG). A w 

innym miejscu czytamy, że Chrystus ,,nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał”, (Hbr 5:8 

UBG). Czy Chrystus nauczył się czegoś lepiej lub udoskonalił swoją wiedzę, która miała Ducha bez 

miary”? Tak, mógł przejść doświadczalne uczenie się i odczuwanie. Tak że, kiedy cierpiał rzeczy 



tak godne ubolewania i sprzeczne z życiem, które przyjął, to wiedział z doświadczenia, co to znaczy 

zapanować nad naturalnymi skłonnościami życia, podporządkować je woli Bożej, nauczyć się 

posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, i być bardziej współczującym, gdy biedne stworzenia 

zostaną wezwane do spełniania obowiązków przeciwnych ciału i krwi. Dlatego jest to użyte jako 

argument, dlaczego powinniśmy przystąpić do tronu łaski z odwagą: (Hbr 4:15 UBG), „Nie mamy 

bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom”, itd. Doświadczył 

ich na własnej skórze, sam je zna z autopsji. W podobnym duchu jest powiedziane w Wyj 22:21 

(UBG): „Nie zrobisz krzywdy przybyszowi ani nie będziesz go uciskać, gdyż i wy byliście 

przybyszami w ziemi Egiptu”. Izraelici wiedzieli, co to znaczy być wystawionym na zazdrość 

tubylców, gdzie mieli niewielu przyjaciół, a wielu wrogów. Ale zwróćmy szczególną uwagę na Kpł 

19:33-34 (UBG): bo tam to wielkie prawo jest powtórzone: ,,Jeśli przybysz będzie mieszkał z tobą 

w waszej ziemi, nie czyńcie mu krzywdy; Przybysz, który gości u was, będzie jak jeden urodzony 

wśród was. Będziesz go miłować jak samego siebie”; zauważmy, co byśmy chcieli uczynić sobie, 

mamy uczynić przybyszowi. Dlaczego? ,,bo i wy byliście przybyszami w ziemi Egiptu”. Wiedzieli, 

jak uciążliwe było dla ich dusz przebywanie pod jarzmem, jak ciężki był ucisk. Tak więc odnosi się 

to doskonale do wszystkich, którzy padli ofiarą zniesławienia, oszczerstwa i ucisku, tacy ludzie 

powinni być bardzo delikatni i ostrożni, jak mówią o, i co czynią innym. Ci, którzy sami byli 

sługami i odczuwali ciężar ciężkich zadań i niewystarczalnego wynagrodzenia, ciężkiego i 

niemiłosiernego wykorzystania ze strony swoich panów, nie powinni uciskać wszystkich swoich 

pracowników, ani postępować okrutnie ze sługami, gdy sami będą panami; albowiem nie tylko 

prawo Boże, ale ich własne doświadczenie powstanie na sądzie przeciwko nim i zwiększy żądło ich 

sumienia. Dlatego sens poniższej przypowieści dobrze by było rozważyć w naszych czasach: (Mt 

18:33 UBG), ten sługa, który miał swój własny dług przebaczony mu, jednak dusił swego 

współsługę za gardło. „Czyż i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim współsługą, jak ja 

zmiłowałem się nad tobą?”. Kiedy jesteśmy zniewoleni i wzdychamy o naszą wolność, to 

chcielibyśmy mieć sposobność uwielbienia Boga. Jeśli Bóg wysłucha nas w takich sprawach, to czy 

nie powinniśmy być podobnie nastawieni do naszych współsług i nie usiłować polować na każdego, 

kto trochę różni się od nas poglądami, jak na robactwo, aby je uśmiercić i jak na niegodnych, by 

pozwolić im przebywać pośród nas? Człowiek, który jest zadłużony, jak strasznym dla niego jest, 

gdy inni obchodzą się z nim surowo? Tak więc, dla człowieka, który to przeżył na własnej skórze, 

aby miał tak postępować z innymi, jest podwójnym przestępstwem, grzechem przeciwko prawu i 

przeciwko własnemu doświadczeniu. Skarżycie się Bogu w goryczy swojej duszy, gdy jesteście 

poddani powyższym uciskom; i tak samo będą narzekać uciskani przez was na was; dlatego jest to 

bardziej złym, gdy wy uciskacie.   

 C. Obserwacja jest taka: że ta zasada jest duchowa i dotyczy zarówno człowieka 

wewnętrznego, jak i zewnętrznego; nie tylko czynów, słów i praktyki (chociaż jest powiedziane, że 

cokolwiek ludzie wam czynią), ale i myśli. Całe prawo Boże jest duchowe: (Ps 19:7 UBG): „Prawo 

PANA jest doskonałe, nawracające duszę”; nie tylko kieruje działaniami zewnętrznego człowieka, 

ale dotyka też postępowania serca. Jaka jest pierwsza tablica prawa, tak i druga, gdyż napisano, (Mt 

22:39 UBG), ,,A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego 

siebie”. W czym jest podobne? Cóż, jest tak samo duchowe jak pierwsze, i dlatego nie tylko to, co 

robię, ale i co myślę i zamierzam zrobić innym, jest w nim zawarte. Dlatego Chrystus mówi o 

cudzołóstwie popełnianym w sercu przez nieczyste i rozwiązłe myśli i pragnienia. Tak więc, ta 

zasada, która obejmuje całą drugą tablicę prawa dotyczy nie tylko działań, ale także naszego 

wewnętrznego usposobienia i skłonności; i nie tylko zabezpiecza przed ostrymi słowami i 

zewnętrznymi zachowaniami, ale także strzeże przed skrytymi urazami wobec innych w naszych 

sercach, aby nasze uczucia nie były od nich wyobcowane. Zwróćmy bowiem uwagę na to, że co jest 

powiedziane w tekście kazania: ,,….wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im 

czyńcie”, w innych miejscach jest to: ,,Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie”, (Gal 

5:14 UBG); tak, że wszystkie obowiązki i praktyki, które dotyczą dobra bliźniego, muszą wypływać 

z zasady miłości. Sprawiedliwość drugiej tablicy prawa, której wymaga się od chrześcijan, jest 

sprawiedliwością temperowaną i pobudzaną miłością. Chociaż nasze zewnętrzne czyny byłyby nie 



wiadomo jak bardzo chwalebne, to jednak jeśli miłość nie znajduje się u ich podstaw, to nie będą 

one właściwe. Jak to napisano w 1 Kor 13:3 (UBG): „I choćbym rozdał na żywność dla ubogich 

cały swój majątek….a miłości bym nie miał, nic nie zyskam”. Pomyślicie, że to przesadna miłość, 

oddawanie całego swego majątku; tak, ale jeśli nie czyni się tego z miłością, to taki uczynek nic nie 

jest warty, nie jest akceptowany ani nie jest nagradzany przez Boga. A zatem musimy odnieść te 

słowa nie tylko do zewnętrznego człowieka, ale i do zasady miłości, która jest w sercu. 

 D. Twierdzenie: Wszystko, co jest czynione na mocy tej zasady, musi być czynione nie 

tylko z miłości do człowieka, ale i z miłości do Boga i jako akt posłuszeństwa. Albowiem kiedy 

Chrystus daje nam tę wskazówkę, ,,A więc wszystko, cobyście chcieli”, itd., to nie podaje tego jako 

kursu politycznego, aby ustanowić pokój na świecie, ale jako komplementarną regułę prowadzącą 

nas w obowiązkach drugiej tablicy prawa. Miłość własna jest miarą, ale nie jest powodem, 

podstawą ani zasadą naszych działań. Jest to miara, bo z pewnością uczynimy sobie to, co jest 

sprawiedliwe; ale należy uczynić to aktem posłuszeństwa, tak aby zostało zaakceptowane przez 

Boga. Jest to powszechną zasadą, że wszystkie obowiązki moralne muszą być wypełniane jak w 

Panu i dla Pana; z miłości do Boga, z bojaźni Bożej i z posłuszeństwa Jego błogosławionemu 

majestatowi, dlatego jest powiedziane w Ef 5:21 (UBG): „Będąc poddani sobie nawzajem w 

bojaźni Boga”. To musi być wielka zasada, która nami rządzi; nie polityka czy szacunek dla 

naszego własnego interesu, ale sumienie. Musi istnieć właściwa zasada poruszenia, jak również 

sprawiedliwe działanie, jeśli będziemy chcieli czynić dokładnie i zgodnie z prawem Chrystusowym. 

Istnieje więc wielka różnica między chrześcijaninem a innym człowiekiem w wykonywaniu 

obowiązków drugiej tablicy prawa, w jego moralności; gdyż chrześcijanin zmienia obowiązki 

drugiej tablicy prawa w obowiązki pierwszej; jest to rzecz, która jest czyniona w całym Piśmie. Tak 

więc, jeśli daje on jałmużnę, to jego jałmużna jest ofiarą; a ofiara jest obowiązkiem pierwszej 

tablicy prawa, natomiast jałmużna jest wyraźnie obowiązkiem drugiej. Podobnie wszystkie jego 

kontakty (robię przykład z jednej osoby, ale dotyczy on wszystkich); to, co czyni on ludziom, musi 

być dokonane w Panu i dla Pana. Tak więc w tym powyższym przypadku miłość do człowieka jest 

tylko strumieniem pochodzącym z wyższego źródła, którym jest miłość do Boga. Chrześcijanin 

najpierw kocha Boga i rzeczywiście nie kocha nikogo innego jak tylko Boga, bo kocha Boga we 

wszystkich Jego stworzeniach. W ludziach kochamy Jego naturalny obraz, ale w świętych jego 

duchowy obraz: (1 J 4:21 UBG), „A takie przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, 

miłował też swego brata”. Nasza miłość do naszego zwykłego brata musi być wzbudzona i 

mierzona naszą miłością do Boga; a nasza miłość do naszego chrześcijańskiego brata, naszych 

współświętych, musi wypływać z miłości Bożej: (1 J 5:1 UBG), „każdy, kto miłuje tego, który 

zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził”. I to by było na tyle, jeśli chodzi o część 

negatywną.  2. Po drugie, przejdźmy teraz do części afirmatywnej, która ustanowiła miłość; bo 

nie wystarczy, że nie krzywdzimy innych, ale musimy wyświadczać im dobro. Miłość przejawia się 

w dwóch rzeczach, zarówno w dawaniu, jak i przebaczaniu.  

 A. Po pierwsze, w dawaniu: ,,wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im 

czyńcie”. Bądźmy tak samo gotowi do czynienia dobra, jak do jego otrzymywania. Człowiek nigdy 

nie ma prawidłowo nastawionego ducha, dopóki nie będzie miał takiej przyjemności w czynieniu 

dobra innym, jaką ma gdy dobro jest mu czynione przez innych; ba, więcej; bo nasz Pan mówi nam, 

że: ,,Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać” (Dz 20:35 UBG). Dlaczego bardziej 

błogosławioną rzeczą? Ponieważ jest to najbliższe naturze Boga, który daje wszystkim, a nie bierze 

niczego od nikogo. A zatem, jak w innych rzeczach chcielibyśmy naśladować Boga, tak i w tym 

powinniśmy; bo wszystkie dzieła Boże powinny wycisnąć na nas odcisk; Jego wybranie nas 

powinno skłonić nas do wybrania Jego i Jego dróg; Jego miłość względem nas do kochania Go; a 

Jego dawanie powinno skłonić nas także do dawania. Jak dziecko ma członek po członku podobne 

do swojego ojca, tak dziecko Boże powinno być podobne do Boga we wszystkich Jego moralnych 

doskonałościach, a zwłaszcza w Jego dobroci. „Jak więc obfitujecie we wszystko”, mówi apostoł, 

„…..tak i w tym dziele łaski obfitujcie”, (2 Kor 8:7 UBG). A zasada Chrystusa tutaj jest tym, co 

narzuca to (,,wszystko, cobyście chcieli”, itd.,), czy dajemy innym tę pociechę, tę pomoc, i tę ulgę 

we wszystkich ich nieszczęściach, którą chcielibyśmy, aby oni nam dali gdybyśmy byli w tej samej 



sytuacji i w tym samym utrapieniu? Na pewno powiemy, że współczucie powinno być okazywane 

człowiekowi przez jego przyjaciela; a czy mielibyśmy być bezlitośni i zamykać swoje serce, nie 

okazując tego współczucia innym? Gdybyśmy cierpieli z głodu, a nasze dzieci wołały by o chleb, a 

nie mielibyśmy im nic do dania, to czy nie narzekalibyśmy na zatwardziałość serc ludzi, którzy 

mając dobra tego świata, zamykaliby swoje serce przed nami i niczego by nie udzielali, aby 

zaspokoić nasze potrzeby? Cóż, jeśli wiemy co się może dziać w sercu człowieka ubogiego, to nie 

może to nie skłonić nas do przestrzegania tej zasady. A raczej dlatego, że zazwyczaj jaką miarą 

mierzymy innym, taką jest to wynagradzane w nasze zanadrze przez Bożą opatrzność; bo 

czegokolwiek potrzebują od nas inni, jest to niczym wobec tego, co potrzebujemy od Boga i 

nadejdzie czas, kiedy będziemy tak samo biedni przed Bogiem, jak oni przed nami. Na przykład w 

czasie choroby, kiedy wszystko, co z zewnątrz pomaga, zawodzi: (Ps 41:1 UBG), „Błogosławiony, 

kto zważa na ubogiego; PAN go wybawi w dniu niedoli.” Oto ten, kto jest dotknięty cudzym 

stanem jak swoim własnym, kiedy jego z kolei dosięgnie czas ucisku i udręki, w którym to być 

może jego brat nie będzie mógł mu pomóc, to wtedy Pan wspomoże go w chorobie lub w niepokoju 

sumienia; kiedy wszystkie zewnętrzne pociechy będą jak białko jajka, i kiedy biedny, zakłopotany 

grzesznik będzie wołał o miłosierdzie i łaskę wtedy Pan okaże mu miłosierdzie, tak jak wołający 

czynił to innym: (Mt 5:7 UBG) „Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia”. Ci, 

którzy tylko starają się wzbogacić i pocieszyć radością i upodobaniem w dobrych rzeczach, które 

posiadają, nie mogą oczekiwać spełnienia podobnych obietnic. Ale tym, którzy byli miłosierni, 

szczodrzy i gotowi do niesienia pomocy innym, Bóg z upodobaniem okazuje im miłosierdzie; a 

kiedy będą najubożsi, przekonają się, że Bóg zwraca na to uwagę, że byli gotowi ulżyć innym.  

 B. Po drugie, w przebaczaniu obowiązuje ta sama zasada. Niezbędny obowiązek; bo dopóki 

jesteśmy tu na tym doczesnym świecie, będą miały miejsce słabości i wykroczenia, tak że będziemy 

potrzebowali wzajemnie przebaczać sobie i przyjmować przebaczenie. Jest powiedziane w Kol 3:13 

(UBG): „Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw 

drugiemu; jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy.” Podobnie mówi Ef 4:32 (UBG): 

„….przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie”. Zauważmy, apostoł opiera się na 

zasadzie, którą przedłożył Chrystus: ,,A więc wszystko, cobyście chcieli”, itd. Żyjemy na 

doczesnym świecie i w ciele, dlatego nie powinniśmy sztywno wypominać uchybienia innym, aby 

oni lub inni nie postąpili tak z nami, gdy nadejdzie nasza kolej. Potrzebujemy przebaczenia w ten 

sam sposób, bo i my urażamy innych: (Kaz 7:21-22 UBG): „Nie zwracaj też uwagi na wszystkie 

słowa, które wypowiadają ludzie, byś nie usłyszał, jak ci złorzeczy twój sługa. Wie bowiem twoje 

serce, że i ty wielokroć złorzeczyłeś innym”. Znaczenie tego jest takie, że nie powinniśmy 

przejmować się innymi, gdy źle o nas mówią, ponieważ wiemy, że źle mówiliśmy o innych, dlatego 

powinniśmy to puścić mimo uszu z pokorą i nie zwracać na to uwagi; a rozważanie naszych 

namiętności i naszych słabości powinno skłaniać nas do przebaczenia. Byliśmy lub możemy być tak 

źli jak oni; albowiem byliśmy kiedyś, (Tyt 3:3 UBG): „głupi, oporni”, kierowani przez nasze 

niesforne pożądliwości i pragnienia, dlatego powinniśmy okazywać winnym tego pokorę. Ba, i 

znowu możemy się zdziwić: (Jak 3:1), ,,Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi 

bracia,….Wszyscy bowiem w wielu sprawach upadamy”. Niech niewielu z was zostaje 

nauczycielami, to znaczy surowymi lub wyniosłymi, jeśli ktoś inny upadł i obraził nas, gdyż 

otrzymamy surowszy osąd.  

 Apostoł przekonuje na podstawie innego argumentu, Kol  3:13; oraz  Ef 4:32 (UBG): 

„….przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie”. Żaden człowiek nie może nas 

skrzywdzić tak bardzo, jak my grzeszymy przeciwko Bogu; i chociaż jesteśmy tylko jak kropla w 

wiadrze i drobny proch na wadze, to jednak nasze wielkie i liczne grzechy są nam darmo 

przebaczane; dlatego to powinno przemóc nas, aby chętnie i łatwo przebaczać sobie nawzajem. 

Pismo Święte zachęca do tego. Och, kiedy rozważymy przykład Chrystusa, jak Chrystus nam 

przebaczył; kiedy rozważymy wielkość zła, które przebacza, grzechów barwy szkarłatu i 

karmazynu, (Iz 1:18 UBG); gdy weźmiemy pod uwagę naszą własną podłość w porównaniu z nim, 

(Iz 40:22 UBG), „….który zasiada nad okręgiem ziemi – jej mieszkańcy są jak szarańcza”, i gdy 

weźmiemy pod uwagę jego wszechmoc, aby odpłacić za wyrządzone mu krzywdy, jak może 



wrzucić ciało i duszę do ognia piekielnego, to z pewnością powinno to skłonić nas do przebaczania 

innym. Ba, i to jest nie tylko motyw, ale i zasada. Przebaczajmy innym, tak jak Bóg przebacza nam; 

cóż to znaczy? Szczerze, nie obłudnie; ochoczo, nie niechętnie; w pełni, nie połowicznie; 

nieodwołalnie, nie tylko do czasu; ale jak Bóg przebacza i wrzuca wszystkie nasze grzechy w głębię 

morza, tak powinniśmy przebaczać i zapominać grzechy innych.  

 Chrześcijanie, czy mam w tym przypadku przedstawić inny argument, jaka jest potrzeba 

przebaczenia? Przez nią człowiek pokonuje samego siebie, przez to zawstydza stronę, która mu 

wyrządziła krzywdę, i przez nią idzie drogą Bożą, aby odnieść zwycięstwo nad osobą, która mu 

wyrządziła zło. Przez to pokonuje samego siebie, swoją własną naturę, która łaknie zemsty: (Prz 

16:32 UBG), ,,Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest 

lepszy niż ten, kto zdobywa miasto”. Taki człowiek jest w stanie rządzić sobą, więc jest to jego 

chwała; pokonuje mściwe i przewrotne usposobienie, które jest w jego naturze. Przez przebaczenie 

pokonuje i zawstydza stronę, która go skrzywdziła; nie ma innego sposobu, aby to zrobić, jak tylko 

przez przebaczenie. W ten sposób Dawid zwyciężył Saula, (1 Sam  24:17 UBG), kiedy Dawid miał 

przewagę a jednak oszczędził Saula, ten rzekł do Dawida: „Jesteś sprawiedliwszy ode mnie”. Oh, 

jakie to było zwycięstwo, aby przemóc jego okrutne serce i pojednać go. I przez to zachowujemy 

Bożą drogę w zwyciężaniu krzywdziciela; jest to przepisane przez Boga postępowanie, abyśmy w 

ten sposób zwyciężali go przez dobroć i łagodność: (Rz 12:21 UBG), ,,Nie daj się zwyciężyć złu, 

ale zło dobrem zwyciężaj”.  

 Ale w czym mamy wyrażać to przebaczenie innym? Co do zła, które ma zostać 

przebaczone, musimy je uznać albo za obrazę Boga, czasem za wystąpienie przeciwko prawom 

publicznym, albo za obrazę przeciwko nam samym. O ile jest to wykroczenie przeciwko Bogu lub 

prawom publicznym, tutaj nie mamy władzy przebaczania, a kara wynika z dobra powszechnego, 

Kara należy się. Sam Pan, który nam przebacza i odpuszcza ze względu na Chrystusa, zapewnił 

sobie zaszczyt swej rządzącej sprawiedliwości przez zadośćuczynienie; a jeśli prawo tego wymaga, 

nie możemy się w to wtrącać, tylko musimy gorliwie modlić się za winnych do Boga, taki jest nasz 

obowiązek, Jak 4:12; a w niektórych przypadkach możemy wstawiać się u sędziego, aby 

zmniejszyć karę, i jesteśmy do tego zobowiązani.  

 To przebaczenie pociąga za sobą dwie rzeczy — usunięcie wewnętrznej urazy i gotowość 

do wypełnienia wobec winnego wszystkich obowiązków miłości i życzliwości.  

 a.  Usunięcie wewnętrznej urazy i dążenia do prywatnej zemsty: (Kpł 19:17-18 UBG), „Nie 

będziesz w swoim sercu nienawidził swego brata;.Będziesz upominał swego bliźniego i nie 

zniesiesz u niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chować urazy do synów swego 

ludu, lecz będziesz miłował  swego bliźniego jak samego siebie”. Wynika z tego, że nie możemy 

żywić urazy wobec bliźniego, bo wtedy nienawidzimy go w sercu. 

 b. Musi istnieć gotowość w nas do pełnienia wszelkich obowiązków miłości i życzliwości 

wobec tego, kto wyrządził krzywdę, w miarę jak Bóg daje sposobność i zdolności. Istnieje co do 

tego wiele nakazów: (Wyj 23:4-5 UBG): „Jeżeli napotkasz błądzącego wołu swego wroga lub jego 

osła, musisz odprowadzić go do niego. Jeśli zobaczysz, że osioł tego, który cię nienawidzi, leży pod 

swoim ciężarem, nie odmówisz mu pomocy. Owszem, masz mu z nim pomóc”; (Łuk 6:27-28 

UBG): „Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie 

tym, którzy was przeklinają”. Tak więc, tak dalece, jesteśmy zobowiązani do darowania naszej 

osobistej urazy z powodu wyrządzonej nam obrazy, a także do wykorzystywania wszelkich okazji, 

aby uczynić im coś dobrego.  

 Obiekcja. Ale czy nie możemy odwołać się do sędziego w celu obrony naszych praw, i 

wynagrodzenia naszych krzywd?  

 Odpowiedź. Z pewnością możemy, pod warunkiem, że nie pójdziemy do sądu dla 

błahostek; bo kiedy idziemy do sądu z powodu drobnych spraw i to przed niewiernymi, to apostoł 

to gani, (1 Kor 6:2 UBG); i pod warunkiem, że  wcześniej użyto wszystkich dozwolonych środków 

i sposobów, aby usunąć taką okazję, jak to powiedziano w 1 Kor 6:5 (UBG): „Czy nie ma wśród 

was ani jednego mądrego, który może rozsądzić między swoimi braćmi”. I kiedy nie jest to w 

duchu zemsty i surowości, ponieważ chrześcijanin powinien we wszystkim okazywać 



umiarkowanie, (Flp 4:5 KJV), oraz swoją uprzejmość, łagodność i gotowość do przebaczenia. Ale 

jeśli wynikać to będzie z ducha zemsty, a nie z sumienia sprawiedliwości, to wtedy nadużywamy 

Bożego zarządzenia do naszych prywatnych namiętności, (Rz 13:3 UBG).  

 3. Wyjaśniwszy w ten sposób prawo, pozwolę sobie wyjaśnić bliżej tę zasadę.  

 A. Wydaje się, że nie jest ona taka idealna. Ponieważ wielu pragnie i życzy sobie wiele zła, 

to czy powinni pragnąć zła dla innych? Czy ten, który chciałby się upić, miałby upić bliźniego? Czy 

ten, kto dopuszcza się nieczystości, miałby kusić do tego innych? Odpowiedź. Sens tej zasady 

dotyczy nie tego, co robimy w namiętności czy pasji, które nie czynią sprawiedliwości Bożej, ale 

tego, co odnosi się do regularnej woli; nie to, co robimy ze złymi pragnieniami, ale to, co robimy ze 

słusznego rozsądku, to, co robimy dobrze poinformowani, dobrze przemyślawszy to, wolni od 

przeszkadzającej namiętności czy też pasji; to, co jest zgodne z prawem natury wyrytym w naszych 

sercach, co jest najbardziej jasne w naszym przypadku; słowem to, co prawo natury uznałoby za 

obowiązek innych ludzi. Zasada ta nie mówi o nieumiarkowanych grzesznych pragnieniach.  

 B. Ale czy ta zasada nie czyni wszystkich ludzi równymi i niszczy wszelki porządek i 

zwierzchnictwo, jeśli każdy człowiek musi czynić tak, jak chciałby, aby jemu czyniono? Co, czy 

pan nie miałby wymagać od sługi więcej, niż mu sam uczyni? Czy biedny człowiek chciałby, żeby 

bogaty człowiek wspomógł go? Czy bogaty powinien dać mu nie więcej, niż oczekuje otrzymać z 

powrotem od tego biednego człowieka? Nie; chodzi o to, że w tym czasie powinniśmy postawić się 

w sytuacji sługi i tego biednego człowieka. Postawić się na ich miejscu i zastanowić, ,,Gdybym był 

sługą, gdybym był biedny” itd. Powinniśmy się postawić w tej samej równości z nimi i zgodnie z 

prawem proporcji te same rzeczy, które wydawałyby się nam rozsądne, gdybyśmy byli na ich 

miejscu, powinniśmy z radością im czynić. Na przykład, gdybym był sługą i był posłuszny, czy nie 

uważałbym takiego egzekwowania posłuszeństwa za uciążliwe i nierozsądne? Gdybym był biedny i 

zmuszony do szukania wsparcia, czy nie oceniłbym odmowy za surową? Gdybym był panem, to 

czy nie uważałbym danego wykroczenia za szkodzącego mojej władzy?  

 C. Czy to nie ustanawia zemsty i odwetu za krzywdy wyrządzone, aby uczynić innym tak 

jak inni uczynili nam? Odpowiedź. Nie, wręcz przeciwnie; bo to nie dotyczy tego co inni nam 

zrobili; Chrystus tak nie mówi, ponieważ nakazuje, aby to co chcemy, aby nam uczyniono, czynić 

innym. Zobaczmy co mówi Prz 24:29 (UBG): „Nie mów: Zrobię mu, jak on mi zrobił, oddam temu 

człowiekowi według jego uczynku”. Takie rozumowanie w nas samych jest złe i zabiera tę 

prerogatywę z rąk Boga, jedynie którego przywilejem jest oddanie każdemu według jego uczynku. 

Zasadą nie jest patrzenie w przeszłość, ale w przyszłość. Nie chodzi o to, co inni nam zrobili, ale o 

to, co powinniśmy my im zrobić. Myślenie, aby uczynić to samo, co nam uczyniono, z pewnością 

złamałoby tę Chrystusową zasadę i uczyniłoby nas uciążliwymi dla innych przez takie czyny i 

uciążliwymi dla siebie samych, a przez to grzeszylibyśmy nie tylko przeciwko własnemu sumieniu, 

ale także przeciwko zrozumieniu i poczuciu powierzonej nam zasady. Zranienie i zemsta różnią się 

tylko kolejnością. Kto odpłaca krzywdą za krzywdę, tylko naśladuje przeciwnika; a kto naśladuje 

zło w drugim, grzeszy dwukrotnie, zarówno przeciwko prawu, jak i własnemu sumieniu. 

 D. Gdyby cały świat zadowolił się przestrzeganiem tej zasady, wówczas mielibyśmy 

spokojny świat; ale inni są dla nas bardzo opresyjni, niesprawiedliwi i bardzo surowi, co oznacza 

życie ze stratą i sprowadzanie na siebie ograniczenia, od którego inni są wolni. Odpowiedź. 

Spełniajmy wobec nich nasz obowiązek, chociaż oni nie spełniają swojego wobec nas. Grzechy 

innych nie zwalniają nas z prawa Bożego, które jest naszą regułą postępowania, a nie ich uczynki. 

Cokolwiek nam czynią, znośmy to po chrześcijańsku i potulnie wobec nich. Jesteśmy 

odpowiedzialni przed Bogiem za własne czyny, a nie za czyny innego człowieka. Dlatego jeśli 

będziemy potrafić poprowadzić do nich swojego ducha w dobroci, niezależnie od tego jak bardzo 

będą oni źli dla nas, to będziemy mieli pociechę, że staraliśmy się spełnić swój obowiązek.  

 4. Wyjaśniwszy bliżej omawianą zasadę, pozwólcie, że pokażę wam jej podstawy i 

słuszność. Jakie są wewnętrzne podstawy i powody, dla których Chrystus dał nam taką regułę? Bez 

wątpienia opiera się nie na jego samym tylko autorytecie, ale na wielkiej słuszności. Istnieją dwie 

podstawy: —  

A. Rzeczywista równość wszystkich ludzi z natury. 



B. Możliwa równość wszystkich ludzi co do ich sytuacji i stanu w życiu. 

 A. Rzeczywista równość wszystkich ludzi z natury: (Mal 2:10 UBG), „Czy nie mamy 

wszyscy jednego ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg?”. Czy nie zostaliśmy wszyscy stworzeni 

przez tego samego Boga? Tak, i zauważmy, że równość idzie dalej; ,,I z jednej krwi uczynił 

wszystkie narody ludzkie”, (Dz 17:26 UBG), wszyscy pochodzimy od Adama. Nierówne 

zróżnicowanie postaci i pozycji nie odbiera tożsamości natury. Istnieje różnorodność postaci i 

pozycji. Niektórzy są wysocy, inni niscy, niektórzy bogaci, niektórzy biedni, niektórzy są 

rządzącymi, niektórzy rządzonymi, niektórzy nauczycielami, a niektórzy są posłusznymi im; ale 

wszyscy jesteśmy stworzeni z jednej krwi. Podobnie mówi Neh 5:5 (UBG): ,,A przecież nasze ciało 

jest jak ciało naszych braci, a nasi synowie są jak ich synowie”. Niektórzy są wysoko postawieni 

nad innymi, jednak najbiedniejsze stworzenie i my stanowimy jedno ciało i z natury ma ono z nami 

takie samo prawo jak my; dlatego jest powiedziane w Iz 58:7 (UBG): „….nie ukrywać się przed 

nikim, kto jest twoim ciałem”. Nasz ubogi, zabiedzony i głodny brat jest naszym własnym ciałem.  

 B. Możliwa równość wszystkich ludzi pod względem sytuacji i stanu w życiu: są oni z 

natury równi i możliwe, że mogą znajdować się w tym samym stanie w życiu. My stoimy dzisiaj, 

inni upadają; jesteśmy podatni na to samo zepsucie i te same nieszczęścia. Temu samemu zepsuciu, 

(Gal 6:1 UBG). „….jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, 

poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był 

kuszony’. Surowi krytycy mogą popaść w podobne grzechy lub gorsze. Niestety, diabeł jest bardzo 

wytrwały w kuszeniu, a Pan pozwala mu zaskoczyć tych, którzy są surowi dla innych. Dlatego 

powinniśmy okazywać litość i współczucie tym, którzy upadli. A teraz, co do bycia podatnymi na te 

same nieszczęścia to jest napisane, (Hbr 13:3 UBG): „Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli 

razem z nimi więzieni, o uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele”. Istnieje dwojakie 

wyjaśnienie tego miejsca. Niektórzy rozumieją to jako mistyczne ciało Chrystusa; ale ja myślę, że 

chodzi raczej o ciało cielesne, kiedy jesteśmy tutaj w doczesnym życiu. Przed naszym wyjściem z 

ciała mogą nastąpić dziwne zmiany; ci, którzy są najwyższej postawieni, mogą zostać postawieni 

najniżej. W 2 Krl 4:13 (UBG) czytamy o Szunamitce, która dała prorokowi schronienie i gościnę, a 

prorok powiedział: ,,Co chcesz, abym dla ciebie uczynił? Czy można przemówić za tobą do króla 

lub dowódcy wojska?”. A ona odpowiedziała: „Ja mieszkam pośród swojego ludu”. Była zdrowa i 

niczego nie potrzebowała; mogła mieszkać w domu i utrzymywać się wystarczająco dobrze, nie 

potrzebowała, aby prorok wstawiał się za nią u króla; ale potem nadszedł wielki głód i jej 

dziedzictwo zostało zajęte, i ta, która nie chciała być zobowiązana prorokowi, była zobowiązana 

Gehaziemu, słudze proroka, (2 Krl 4:13; 8:3 UBG).  

 Na ziemi mogą nastąpić wielkie zmiany, mogą spaść na nas wielkie nieszczęścia; dlatego, 

ponieważ jesteśmy w ciele, i ponieważ ci, którzy dziś są wysoko na górze, jutro mogą być nisko, na 

dole, dlatego i my też możemy potrzebować podobnej pomocy od innych, toteż musimy okazywać 

tym znajdującym się na dole współczucie. Bóg, który jest wielkim arbitrem spraw ludzkich, może 

zburzyć lub wywyższyć według swego upodobania. W ten sposób wyjaśniłem  Chrystusową regułę, 

będącą pierwszą częścią tekstu.  

 II. Druga część to pochwała tej reguły: „taki bowiem jest zakon i prorocy”, czyli jest to 

suma doktryny Bożej. Prawo i Prorocy byli Pismami które wtedy  obowiązywały, dlatego w wielu 

miejscach używa się przysłowiowego wyrażenia: (Mt 11:13 UBG), „Bo wszyscy Prorocy i Prawo 

prorokowali aż do Jana”, (Łk 16:29 UBG), „Mają Mojżesza i Proroków; niech ich słuchają”. Dz 

24:14 (UBG): „….wierząc wszystkiemu, co jest napisane w Prawie i u Proroków”. Prawo i prorocy 

były całą Biblią, jaką mieli wierzący w tamtym czasie. Chrystus jakby mówił w tekście kazania, że 

Prawo było jakby tekstem, a Prorocy jakby komentarzem do tekstu, aby objaśnić i potwierdzić 

Prawo przez szersze wyjaśnienie. 

 Pytanie. Ale powiecie: Czy to jest cała suma Prawa i Proroków? Czy nie ma tam 

ogłoszonych doktryn wzywających do praktykowanie ich, dotyczących naszego okazywania 

szacunku Bogu i wszystkie ustanowienia odnośnie oddawania Jemu czci; czy nie są one zawarte w 

zakonie i prorokach?  

 Odpowiadam — twierdzenie musi być rozumiane zgodnie z przedmiotem sprawy. To jest 



Prawo i Prorocy, jeśli chodzi o wszystko, co mówią o naszym obcowaniu z ludźmi. Mamy wiele 

reguł w Prawie i u Proroków, gdzie są one bardziej obszernie przekazane, ale wszystkie one 

podporządkowują się tej ogólnej zasadzie. Oddawanie czci Bogu i nasze obowiązki wobec Niego są 

również ustanowione w Prawie i u Proroków; bo kiedy nasz Pan mówił o tym, co jesteśmy winni 

Bogu, jak również człowiekowi, to stwierdził, (Mt 22:40 UBG): „Na tych dwóch przykazaniach 

opiera się całe Prawo i Prorocy”. Są to dwie rzeczy, które całe Prawo i Prorocy starają się ustanowić 

— mianowicie miłość do Boga i człowieka. Ale nasz Zbawiciel tutaj w tekście kazania mówi tylko 

o drugiej tablicy Prawa; czego dotyczy to, co jest zawarte w tym zdaniu. Cała ta część religii, która 

jest niższej półkuli obowiązku, jest wydestylowana do tej kwintesencji ekstraktu. Jak w roztworach 

rzeczy czystość jest pożądana, która w innym przypadku jest w dużej mierze osiągana, gdy płyn jest 

zmieszany z grubszą materią, tak tutaj roztwór, czyli wyciąg z Prawa i Proroków, jest cały 

przedestylowany w odniesieniu do spraw moralnych w to jedno powiedzenie: ,,A więc wszystko, 

cobyście chcieli,” itd.  

 III. Trzecią rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest cząstka ilatywna: ,,A więc”; z czego 

jest ona wywnioskowana? W poprzedzających wersetach omawianego tekstu kazania nasz 

Zbawiciel mówi o byciu wysłuchanym w modlitwie: ,,Jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać 

dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, 

którzy go proszą? A więc wszystko cobyście chcieli”, itd., (Mt 7:11-12 BW). Chrystus przedstawia 

wiele godnych uwagi argumentów i pokazuje, że Bóg jest gotów dać nam dobre rzeczy: ,,Proście, a 

będzie wam dane” itd. Udowadnia to z życzliwości ziemskich rodziców wobec ich dzieci. A zatem 

teraz, aby dać to do zrozumienia, że jeśli ludzie chcą, aby ich modlitwy zostały wysłuchane, to 

muszą przestrzegać tej zasady; muszą wypełniać wszystkie obowiązki sprawiedliwości świeckiej, 

jak również być gorliwi w aktach pobożności. Ograniczając to do wysłuchiwania modlitwy, 

sugeruje to wyraźnie trzy rzeczy: 

 1. Że Bóg jest sędzią ludzkich działań; który zwróci uwagę na to, czy czynimy innym, tak 

jak oni czynią nam; i usłyszymy o tym w swoim postępowaniu z Bogiem; to jest pierwsza i 

najniższa rzecz; i pamiętajmy, że mamy do czynienia z Bogiem tak samo, jak inni mają do 

czynienia z nami. Chrystus pokazuje to, by ukrócić ekscesy tych, którzy są u władzy. Istnieją ludzie, 

którzy myślą, że mogą zrobić wszystko, jeśli są w stanie zrobić to bezpiecznie: (Mich 2:1 UBG), 

„Biada tym, którzy wymyślają nieprawość i knują zło na swoich łożach, a o świcie wykonują je, bo 

jest to w ich mocy”. Chętnie realizują swoje cele i pragnienia, gdy mają władzę do ich realizacji. 

Chrześcijanin powinien zastanowić się nad sprawą i rozważyć nie tylko to, co jest możliwe do 

zrobienia, ale i, co jest sprawiedliwe i zgodne z prawem, aby to wykonać; sumienie powinno 

surowo nas powstrzymywać, gdy nic innego nie może nam przeszkodzić; jak powiedział Józef, 

(Rdz 42:18 UBG): „Zróbcie tak, a będziecie żyć, bo ja się boję Boga". Józef miał pełną przewagę 

nad tymi, którzy wyrządzili mu tyle zła, ale miał też wewnętrzną zasadę zapisaną w swoim sercu, 

która zrodziła czułość: „bo ja się boję Boga". Ale kiedy ludzie robią wszystko, co są w stanie 

dokonać i czynią wszystko tak dalece, jak sięga ich moc, to pamiętajmy, że muszą stanąć przed 

Bogiem, a Bóg może im odpłacić za to, chociaż inni nie mogą. To nie sumienie rządzi większą 

częścią świata, ale korzyści. Gdy nie jest to w interesie ludzi, to nie zrobią oni nic złego; ale kiedy 

mają dość mocy, by zrobić to, co zamierzają, to nie obchodzi ich, jak depczą własnych braci, 

nienawidząc i ścigając ich za pomocą wszystkiego, co jest złe. Trudno jest uniknąć tej pułapki, gdy 

jesteśmy u władzy. Ludzie zapominają o Bogu i nadużywają swojej władzy, i wiele razy, przez 

dziwną opatrzność, sami zostają doprowadzeni do sytuacji, w której cierpią z powodu podobnej 

surowości ze strony innych. Kiedy widzimy ucisk niewinnych i rzeczy przeprowadzane tak 

przewrotnie, to jesteśmy skłonni powiedzieć: ,,Panie, kto wezwie tych ludzi do zdania z tego 

sprawy?. Kto ich oskarży?”. Cóż, westchnienia i jęki uciśnionych przed trybunałem Bożym od 

którego zależą wszyscy ludzie w każdej chwili, będą bardziej autentycznymi świadkami niż 

jakiekolwiek fakty, które mogą być przedstawione w sądzie niższej instancji. 

 2. To Implikuje i rozszerza zasadę, że jakiekolwiek potraktowanie spodziewamy się 

otrzymać z rąk Boga, takie samo w pewnym stopniu powinniśmy okazać innym. Bóg jest gotów 

dać wszystko, pod warunkiem, że jesteśmy gotowi czynić innym tak, jakbyśmy chcieli, aby nam 



uczyniono. Całe miłosierdzie i dobro, jakich od Niego oczekujemy, muszą wpłynąć na naszą 

praktykę i obchodzenie się z ludźmi. Czegokolwiek potrzebują od nas inni, tak samo potrzebujemy i 

my od Boga: (Ef 6:8 UBG), „Wiedząc, że każdy, kto uczyni coś dobrego, to też otrzyma od Pana, 

czy niewolnik, czy wolny”. Tak samo w innych relacjach. W praktykowaniu tej zasady 

chrześcijanie powinni rozważać nie tylko to, w jaki sposób byliby traktowani przez innych ludzi, 

ale także przez Boga ze względu na Chrystusa, co przenosi przykazanie daleko poza pogańskie 

pojmowanie i potężnie rozszerza tę zasadę. Od Boga nie mamy nic prócz niezasłużonego 

miłosierdzia, przebaczenia grzechów itd. Dlatego mamy stosować tę zasadę nie tylko wobec tych, 

którzy nas miłują, ale także wobec naszych wrogów; musimy okazywać miłosierdzie najgorszym ze 

względu na Chrystusa. Rygorystyczna sprawiedliwość, w świetle natury, wymaga, aby krzywdzący 

cierpieli stosownie do wyrządzonego nam zła. Tak - ale czego oczekujemy od Boga? Dlatego mamy 

się zastanowić, jak Bóg postąpi z nami, jeśli będziemy rygorystyczni, surowi oraz srodzy, i trzymali 

się kurczowo swego we wszystkim do krańca możliwości. 

 3. Inne rozważenie, które potężnie wymusza postępowanie według omawiane zasady, jest 

takie, że jeśli czynimy innym takie rzeczy, jakich nie chcielibyśmy, aby inni czynili nam, to Bóg 

uczyni nam to, co uczyniliśmy innym; bo pomsta należy do Niego. Inni mają nie robić nam tego 

samego, ani nie mają tego egzekwować ani pragnąć, ale Bóg tak uczyni. Dobrze jest zastanowić się 

nad Bożym sądem odpłaty lub odwetu: „Jak ty postępowałeś, tak postąpią z tobą. Twoja odpłata 

spadnie na twoją głowę”, (Ab 1:15 UBG). Bezlitosnym i okrutnym wobec swoich braci w dniu ich 

ucieczki z Jerozolimy Bóg odpłaci w ich zanadrze ich własną monetą: ,,….jaką miarą mierzycie, 

taką będzie wam  odmierzone”, (Mt 7:1-2 UBG); (Rdz 9:6 UBG): „Kto przeleje krew człowieka, 

przez człowieka będzie przelana jego krew”. Jest to nie tylko prawem, co ma być uczynione, ale i 

zasadą opatrzności, co Bóg uczyni. Czy jest coś bardziej zwyczajnego niż to, że ze złoczyńcami 

postępuje się według ich własnej niegodziwości? Istnieje wiele przykładów tego sądu odpłaty, Bóg 

robi sprawcom to, co oni zrobili innym. 

 Adoni-Bezek, kiedy Izraelici pojmali go i odcięli mu kciuki i wielkie palce u nóg, 

powiedział: ,,Siedemdziesięciu królów z obciętymi kciukami u rąk i paluchami u nóg zbierało 

okruchy pod moim stołem. Jak ja uczyniłem, tak mi  Bóg odpłacił”. ,,I  przyprowadzili go do 

Jerozolimy, i tam umarł”. Zwykle takie jest postępowanie Boga. Dzieci Izraelitów były topione w 

wodzie z rozkazu faraona. I co z tego wynikło? W krótkim czasie, Faraon i cała jego armia,  

wszyscy utonęli w wodzie. Krew Achaba została zlizana przez psy w miejscu, gdzie przelano krew 

Nabota; a Jezabel, będąc bardziej winna, została pożarta przez nie. Achab tylko dopuścił do 

zaistnienia tego zbrodniczego spisku przeciw Nabotowi, natomiast Jezabel wprowadziła go w życie. 

Achab ukorzył się, dlatego został pochowany z honorami; natomiast Jezabel została pogrzebana w 

brzuchu psów, jej ciało zostało przez nie pożarte. Czytamy również, że szubienica została 

przygotowana dla Mardocheusza, ale powieszono na niej samego Hamana. Henryk III, król Francji, 

został zabity w tej samej komnacie, w której uknuto spisek, by dokonać masakry na protestantach; a 

jego brat przed nim, Karol IX, który przelał tak wiele krwi świętych Bożych, został znaleziony 

ociekający krwią w swoim łóżku. Podobna odpłata Boża opisana jest w Sędz 9:18-19,23-24 UBG. 

Kiedy mężowie z Sychem wyrządzili wielką krzywdę domowi Jerubbaala: „….powstaliście dziś 

przeciw domowi mego ojca i zabiliście na jednym kamieniu jego synów, siedemdziesięciu ludzi”. I 

co wtedy się stało? Sędz 9:23 (UBG): „Bóg posłał złego ducha między Abimeleka a mężczyzn  

Sychem; i mężczyźni Sychem zbuntowali się przeciw Abimelekowi; Aby została pomszczona 

krzywda dokonana na siedemdziesięciu synach Jerubbaala, aby ich krew spadła na ich brata 

Abimeleka, który ich zabił”. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć o obserwacji Austina 

dotyczącej przypowieści o bogaczu i Łazarzu; że ten, który odmówił okruchów ze swego stołu, nie 

mógł otrzymać kropli wody, aby ochłodzić swój język.  

 Ale powiecie: Czy tak samo nie dzieje się i z dobrymi ludźmi, dziećmi Bożymi, jeśli łamią 

Jego prawo, czy Pan nie odpłaca im tak, jak uczynili to innym? Tak; Bóg przestrzega tej samej 

sprawiedliwości; chociaż przebacza karę wieczną i ją anuluje, jednak tutaj na tym doczesnym 

świecie, jeśli chodzi o rzeczy doczesne, winni wierzący otrzymają wet za wet. Jakub wyrugował 

swojego brata; przyszedł do Izaaka jako starszy, młodszy zamiast starszego; w jakiś czas potem 



odpłacono mu tym samym, oto Laban przyprowadził mu starszą zamiast młodszą córkę, Leę 

zamiast Racheli. Asa, który zakuł proroka nogi w dyby, czytamy o nim, że był chory na nogi. Ale to 

nic podam większe przykłady niż ten. Bracia Józefa nie byli ustępliwi wobec swojego brata i nie 

słuchali jego wołania; w końcu przybyli do Egiptu z uczciwym zamiarem zakupienia zboża w 

czasie głodu, jednakże zarządca był nieustępliwa wobec nich: (Rdz 42:6,21): „Naprawdę 

zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu bratu, bo widząc strapienie jego duszy, gdy nas błagał, nie 

wysłuchaliśmy go. Dlatego przyszło na nas to utrapienie”. Co się stało? Jak to działa? Podczas 

burzy rzeczy, które są na dole, widzimy jak wznoszą się na samą górę; tak więc zawsze grzechy w 

ucisku będą wzbierać w górę, stając się bardziej widocznymi, tak że zobaczymy to, czego nie 

widzieliśmy wcześniej. Jak to się stało, że wspomnieli na kłopoty swego brata, skoro nie poznali 

Józefa, a minęło dwadzieścia lat, odkąd go sprzedali? Stwierdzili, że zarządca Egiptu był tak 

nieubłagany, jak oni byli dla ich brata. Boski sąd odpłaty pobudził do działania ich sumienie. 

Kolejny przykład możemy zaczerpnąć z życia apostoła Pawła, który przed nawróceniem zgadzał się 

na ukamienowanie Szczepana i był również obecny przy jego egzekucji; gdyż napisano o 

kamieniujących, że „złożyli swoje szaty u stóp młodzieńca zwanego Saulem”, (Dz 7:58 UBG); 

który sam zauważa to z wielkim żalem później, (Dz 22:20 UBG). No i jak sprawiedliwość Boża 

odpłaciła Pawłowi? Jak Bóg postąpił z Pawłem po jego nawróceniu? Chociaż Szczepan modlił się 

za niego także między innymi: ,,Panie, nie poczytaj im tego za grzech”, to jednak Bóg dał mu 

pewne piekące przypomnienie o jego grzechu. Kiedy Paweł i Barnaba głosili w Listrze, to chociaż 

Barnaba rozdrażnił ich tak samo jak Paweł, tak, że nazwali Barnabę Jowiszem a Pawłem 

Merkurym, ponieważ był głównym mówcą, i chociaż Barnaba, również głosił, to jednak Bóg 

nakazał, aby nie został ukamienowany; natomiast Paweł, który zgodził się na ukamienowanie 

Szczepana, sam został ukamienowany i wywleczony za miasto jako zabity. Jakże musimy być 

dokładni w przestrzeganiu tego, czego się od nas tutaj na tym świecie wymaga, bo Pan w taki czy 

inny sposób odda nam tym samym w nasze zanadrze. Jeśli uczyniliśmy innym to, czego nie 

chwielibyśmy, aby nam uczyniono, to Bóg uczyni nam to, co my uczyniliśmy innym.  

 Zastosowanie.  

 Użytek 1. Aby nas poinformować: —  

 Po pierwsze, jakże pożyteczną dla ludzkości jest religia, nawet w odniesieniu do 

doczesnego życia. Świat ma uprzedzenia do religii, jak gdyby była to rzecz o złej naturze, i 

sprawiała, że ludzie zapominają o uczciwości i ludzkich wyrazach szacunku w przychylnym 

postępowaniu z innymi. Ale z pewnością nie ma powodu do tego uprzedzenia, gdyż religia wymaga 

nie tylko miłości wszystkich w ich różnych rolach i na różnych stanowiskach, ale także czynienia 

im wszystkiego dobrego, jakie tylko możemy, jak również i szukania obiektów, dla których 

możemy czynić dobro i być uczuciowo nastawiony względem nich podobnie jak Bóg. Dlatego 

dopilnujmy, aby tak było w naszym wyznawaniu religii i praktyce, abyśmy dzięki omawianej regule 

mogli odzyskać uznanie dla religii. Gdyby to było praktykowane to:  

 A. Jak bezpiecznie i bez szwanku moglibyśmy żyć jeden obok drugiego! Skąd się biorą 

wszystkie uciski i krzywdy, w które obfituje świat, jeśli nie z braku miłości do bliźnich jak do siebie 

samych? Jak łatwo moglibyśmy zostać doprowadzeni do przebaczania krzywd! I jak cierpliwie 

znosilibyśmy skromne sprzeciwy innych, gdy ich osądy nie są naszej wielkości i formy! Jak daleko 

bylibyśmy od wyrządzania krzywdy innym; wystrzegalibyśmy się tego tak jak  krzywdzenia siebie 

samych. 

  B. Zastanówmy się, jak pożyteczni i wzajemnie pomocni byliby dla siebie ludzie szukający 

dobra innych jak własnego i cieszący się z dobra drugiego jak z własnego. Gdyby świat tylko 

rozważył, jak wiele z chrześcijaństwa polega na miłowaniu i czynieniu dobra, jakby cały świat miał 

tylko jedną duszę, i jedno zainteresowanie, to uczyniłoby to tę religię czymś bardzo miłym dla 

niego. Jeśli się odrzuci omówioną zasadę, to nie będzie nic tak fałszywego, złego i okrutnego, do 

czego nie zostalibyśmy pociągnięci, aby myśleć, mówić lub czynić przeciwko naszym bliźnim.  

 Po drugie, informuje nas, jak bardzo ludzkość jest zdegenerowana i jak niewielu jest 

prawdziwych chrześcijan na świecie. Świadkiem jest nasza niesprawiedliwość wobec dobrego 

imienia, osób i majątku innych. Jesteśmy bardzo krytyczni w ustalaniu własnych praw, proporcji 



oraz tego, co inni są nam winni. Z pewnością mamy wszelkie powody, aby pozwolić innym na to, 

czego słusznie oczekują. Kiedy jesteśmy oczerniani, to stajemy się strasznie zdenerwowani; dlatego 

czy nie powinniśmy być wrażliwi na dobre imię i majątek innych ludzi? Kiedy spłata należnych 

nam długów jest nam  wstrzymywana, to narzekamy na krzywdę. Czy nie powinniśmy być tak 

samo sumienni w szybkiej zapłacie innym? Kupowanie za wielką miarę, a sprzedawanie za 

mniejszą, jest obrzydliwością dla Pana i dla ludzi. Oceniamy rzeczy, które nam uczyniono w taki i 

taki sposób, a czy mielibyśmy być beztroscy w odniesieniu do tego, co czynimy innym? Patrzymy 

ze wstrętem na brak miłości i współczucia okazywane nam w naszych kłopotach, a o wiele bardziej 

na obrażanie nas w naszych nieszczęściach; dlatego czy mielibyśmy ścigać i dręczyć innych, kiedy 

mamy moc czynienia krzywdy?  

 Użytek 2. Napomnienie. Tak jak cesarz Sewer zapisał omawianą regułę na drzwiach swego 

pałacu i sądów, tak też napomnienie nalega, aby ta zasada została głęboko wyryta i zapisana w 

naszych sercach. We wszystkich sprawach dotyczących postępowania wobec innych bądźmy 

wierni; albowiem Bóg, który jest patronem społeczeństw ludzkich, obserwuje, czy czynimy tak, 

jakbyśmy chcieli by nam uczyniono. Pamiętajmy, że jest to krótka zasada, ale wystarczająca; i jest 

również jasna, dlatego powinna bardziej w nas dominować.  

 A. Jest to krótka zasada; a jednak, gdyby dobrze się jej wyuczono i zachowywano ją, to 

oszczędziłoby to światu wielu nieszczęść. Zamieńmy osoby, a nie będziemy potrzebować wielu 

niezrozumiałych zasad, które by nas prowadziły. Gdyby mi to zrobiono, czy przyjąłbym to 

uprzejmie? Zamieńmy się miejscami z bliźnimi, postawmy się na ich miejscu.  

 B. Jest to również jasna zasada. Zauważmy, jak apostoł powiedział o Onezymie, kiedy ten 

się nawrócił, że był podwójnie umiłowanym bratem Filemonowi, zarówno w ciele, jak i w Panu, 

(Fil 1:16 UBG), tak samo mówię o tej regule; jest nam podwójnie droga, zarówno z natury, jak i 

łaski. Wiąże nas światło natury, i jest też zalecona przez Chrystusa.  

 a. Jeśli złamiemy tę zasadę, to zadamy gwałt wrodzonej zasadzie sumienia. Wiele mówi o 

byciu chrześcijanami, ale najpierw muszą stać się dobrymi poganami. Nigdy nie mówmy o 

wyższych tajemnicach wiary w Chrystusa i społeczności z Nim, jeśli żyjemy wbrew światłu natury. 

To, co apostoł mówi o gałęziach naturalnych i gałęziach dzikich, ma zastosowanie w tym 

przypadku. (Rz 11:24 UBG); to, co mówi o osobach, jest prawdą o doktrynach: ,,Jeśli bowiem ty 

zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w 

szlachetne drzewo oliwne; o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną 

w swoje własne drzewo oliwne!”. Oznacza to, że jeśli poganie zostali włączeni w lud przymierza, to 

o ile bardziej Żydzi będą włączeni między tych z własnego ludu, którzy są zbawieni? Tak samo jest 

z doktrynami. Jeśli nauki sprzeczne z naturą lub ponad nią doprowadziły dusze do wiary w 

Chrystusa i w wyższe tajemnice chrześcijaństwa, to z pewnością o wiele bardziej te doktryny, które 

są zgodne z naszą naturą, powinny mieć nasz większy szacunek i poważanie.  

 b. Omawiana zasada jest też zalecona przez Chrystusa. Nasz Pan przekonuje (Łk 6:46 

UBG), że jeśli Go pewni ludzie nazywają Panem i Mistrzem, to dlaczego nie robią tego co On 

mówi?. Kpiną jest nazywanie Chrystusa Panem i Mistrzem a nieprzestrzeganie przy tym Jego 

przykazań i nakazów, jak to było w przypadku tych którzy mówili do Chrystusa: ,,Witaj, królu 

Żydów!” (J 19:3 UBG), a równocześnie pluli na niego i policzkowali go”. ,,A więc wszystko, 

cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie;” ponieważ Chrystus to powiedział i 

potwierdził to, stwierdzając: ,,taki bowiem jest zakon i prorocy”. 

 

 

 19. KAZANIE XIX. - Ef 2:10. 

  

  

 ,,Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, 

które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali” – (Ef 2:10 UBG). 
 

  



 

 Apostoł w kontekście zapewnia, że całe nasze zbawienie jest z łaski, nie z uczynków; a 

teraz tego dowodzi. To, co jest skutkiem zbawienia nie może być jego przyczyną. Nasze dobre 

uczynki są skutkiem zbawienia, jeśli weźmiemy je za nasz pierwszy powrót do Boga; natomiast 

jeśli weźmiemy je za całość zbawienia, czyli naszego ostatecznego wyzwolenia od wszelkiego zła, 

to wtedy uczynki rzeczywiście idą przed nim, ale na drodze porządku, a nie wpływu zasługującego 

na otrzymanie tego zbawienia. Uważanie ich za zupełnie niepotrzebne, zbytnio deprecjonowałoby i 

pomniejszało ich obecność lub współdziałanie; natomiast myślenie, że zasługują na otrzymanie 

zbawienia, byłoby ich przesadnym wywyższeniem, i umieszczaniem ich poza granice ich należnej 

im wartości i miejsca. Apostoł obiera pośredni kurs między tymi obiema skrajnościami. Dobre 

uczynki są konieczne, ale nie zapracowują na zbawienie. Idą przed życiem wiecznym, nie jako jego 

przyczyna, ale droga; gdyż są wypracowywane w nas przez Boga i są skutkami rozpoczętego 

zbawienia; tak że dobro, które czynimy, jest częścią łaski, którą otrzymaliśmy, owocem naszego 

odrodzenia: ,,Jesteśmy bowiem jego dziełem” itd.   

 W słowach tekstu kazania znajdują się dwie rzeczy: —  

I. Stan wierzących: ,,Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 

   Jezusie”. 

II. Cel, dla którego zostaliśmy wprowadzeni do tego stanu: ,,do dobrych 

   uczynków, które” itd.  

 Zaczną od pierwszego i tam zauważam: —  

1. Skuteczność Boga: ποίημα αὐτοῦ, jego dziełem. 

2. Sposób jego działania: κτισθεντες, stworzeni; wszystko pochodzi z 

    nieskończonej stwórczej mocy Boga. 

3. Merytoryczna przyczyna: ἐν Χριστῷ, stworzeni w Chrystusie Jezusie. 

 Z całości wyciągam następującą obserwację: —  

 Doktryna. Że ci, którzy są odnowieni i odzyskani z odstępstwa ludzkości, są jakby na nowo 

stworzeni przez moc Bożą i łaskę Odkupiciela.  

A. Najpierw wyjaśnię słowa tekstu kazania. 

B. Udowodnię je. 

 A. Dla zrozumienia tego, co jest tutaj stwierdzone, należy najpierw wyjaśnić trzy rzeczy:  

a. Naszą relację względem Boga. 

b. Jego sposób współdziałania w celu ustanowienia tej relacji. 

c.  Jak daleko pośrednictwo Chrystusa ma miejsce w tym skutku. 

 a. Po pierwsze, nasza relacja z Bogiem: ,,Jesteśmy bowiem jego dziełem,”. Jesteśmy tacy na 

dwa sposoby; — i. Przez naturalne stworzenie; ii. Przez nadprzyrodzone odnowienie.  

 i. Przez naturalne stworzenie, które daje nam pewne zainteresowanie Nim i nadzieję na 

łaskę od Niego. Jak mówi Dawid w Ps 119:73 (UBG). „Twoje ręce mnie uczyniły i ukształtowały; 

daj mi rozum, abym się nauczył twoich przykazań”; Bóg jest naszym Stwórcą, a celem naszego 

stworzenia jest służenie Bogu; dlatego Bóg daje pewną zachętę, by prosić o łaskę, dzięki której 

możemy Mu służyć. Ale apostoł nie mówi tutaj o pierwszym stworzeniu, ale 

 ii. O odrodzeniu duchowym lub odnowieniu, które nazywane jest drugim lub nowym 

stworzeniem. Jak napisano w 2 Kor 5:17 (UBG): „Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest 

stworzeniem”, czyli przeszło na niego nowe stworzenie. Przez pierwsze stworzenie jesteśmy 

uczynieni ludźmi; przez drugie, świętymi ludźmi. Świętość jest dziełem Boga; zostaliśmy 

odrodzeni i uświęceni przez Jego łaskę i uzdolnieni do czynienia dobra przez Jego Ducha. Teraz, to 

nowe dzieło, którym nas obdarzono, oznacza: — 

 (1.) Zmianę w nas wykonaną, tak że jesteśmy innymi osobami niż byliśmy przedtem, jak 

gdyby innego rodzaju dusza zamieszkała w naszych ciałach. Ta zmiana jest przedstawiona w Piśmie 

w takich określeniach, które sugerują szeroką i dostrzegalną różnicę między tymi dwoma stanami 

— tym, w którym byliśmy wcześniej, i tym, do którego zostaliśmy przeniesieni; taka różnica, jaka 

jest między światłością a ciemnością, (Ef 5:8 UBG); życiem a śmiercią, (1 J 3:14 UBG); oraz 

nowym człowiekiem a starym, (Ef 4:22,24 UBG). Wydaje się, że jesteśmy stworzeniami 



przemienionymi jakby z dzikich zwierząt w ludzi. Zamiast być rządzonymi zmysłami i apetytami, 

jesteśmy kierowani rozumem; a rozum nie tylko zostaje wyniesiony do sprawowania władzy, ale i 

łaska, która jest uświęconym rozumem, kierującym i skłaniającym nas do życia dla Boga. 

 (2.) Ta zmiana jest taka, że musi równać się stworzeniu nowego stworzenia. Istnieją pewne 

zmiany, które nie idą tak daleko, jak — 

 (A.) Zmiana moralna, od wulgaryzmów i rażących grzechów do bardziej trzeźwego trybu 

życia; istnieją bowiem pewne grzechy, które natura odkrywa, a którym można zapobiec za pomocą 

takich racji i argumentów, jakie sugeruje natura, (Rz 2:14 UBG). Można to zrobić w drodze zwykłej 

rozwagi i uważnego zastanowienia się. Natomiast Nowe Stworzenie oznacza taką zmianę, dzięki 

której nie tylko ze zdeprawowanych stajemy się cnotliwi, ale także z cielesnych stajemy się 

duchowi (J 3:6 UBG). Człowiek z natury skłania się ku rzeczom przyjemnym dla ciała i tylko tych 

rzeczy szuka, smakuje i dotyka; ale w tej przemianie Duch ingeruje i czyni go duchem. Przedtem 

człowiek żył tylko jako szlachetniejsze i lepiej usposobione zwierzę lub żywe stworzenie i 

zadowalał siebie, to znaczy, swoje ciało, w mniej lub bardziej czysty sposób, będąc ignorantem, nie 

zważającym na Boga i drugi świat; natomiast nowe stworzenia stają się duchowe, mają duchowe 

skłonności, i nie mogą zadowolić się szczęściem po tej stronie Boga i nieba. Sama zwykła ludzka 

natura nigdy nie może doprowadzić ludzi do takiej zmiany, ale tylko moc Boża.  

 (B.) Tymczasowa zmiana, oznaczająca wpadnięcie w nagłe krótkotrwałe nastawienie  

religijne, które wkrótce mija; jak to było z ukorzeniem się Achaba, (1 Krl 21:27 UBG); lub z tymi, 

którzy wyli na swoich łożach itd., (Oz 7:14 UBG), postępujący ze strachu troszeczkę religijnie w 

swoich utrapieniach i głębokich potrzebach, jak lód podczas rozmrażania, miękcy na górze a 

twardzi na dole; albo jak ci, o których mówi prorok, Jeremiasz (Jer 34:15 UBG): ,,Wy zaś 

nawróciliście się dziś i uczyniliście to, co jest dobre w moich oczach....Lecz cofnęliście się i 

splugawiliście moje imię". Wydawało się, że na chwilę zmienili się ze złego na dobre, jednakże 

potem znów zmienili się z dobrego na złe. Nie będzie to oznaczać nowego stworzenia, bo taka 

zmiana jest rzeczą trwałą: (1 J 3:9 UBG), „bo jego nasienie w nim pozostaje”.  

 (C.) Zmiana zewnętrznej formy, bez zmiany serca; jak wtedy, gdy człowiek zmienia 

stronnictwo w religii, i z ciemiężcy staje się wyznawcą surowszej drogi. Nie; Pismo przeciwstawia 

temu nowe stworzenie, (Gal 6:15 UBG). Nowe stworzenie polega bardziej na posiadaniu nowego 

umysłu, nowej woli i nowych uczuć niż na nowej formie religii. Ołów jest nadal ołowiem, bez 

względu na to, jaki znak jest na nim odciśnięty. 

 (D.) Częściowa zmiana. Ludzie są zmienieni w pewnych rzeczach, ale stara natura wciąż 

pozostaje; ich religia jest niczym nowa łata w starej szacie; serce nie jest na nowo uformowane, aby 

zostawić odcisk na wszystkich naszych działaniach. Odrodzeni duchowo są święci we wszelkim 

swoim postępowaniu, ,,ἐν πάσῃ ἀναστροφή,”, (1 P 1:15; 2 P 3:11; 2 Kor 5:17. Prowadzą nowy 

handel dla innego świata i podejmują inną pracę, której wcześniej byli obcy; muszą mieć nowe 

osłody, nowe pociechy i nowe motywy.  Nowe stworzenie jest całe, a nie w połowie nowe, i w 

połowie stare; ale u wielu serce jest jak ciasto, nie upieczone z drugiej strony. 

 (3.) Kiedy serce jest w ten sposób na nowo ukształtowane i uformowane, to należy do Boga, 

i ma z Nim szczególny związek, (Jak 1:18 UBG). I tak musi być; ponieważ narodzeni na nowo 

mają Bożą naturę i życie. (A.) Naturę, (2 P  1:4 UBG). Są stworzeni na podobieństwo Boga, noszą 

Jego obraz i napis; jest to dziwne dzieło, w którym Bóg okazał swoją mądrość, dobroć i moc; i tak 

są zapieczętowani i oznakowani jako Jego szczególny lud. (B.) Życie Boże, które od Niego wyszło, 

i do Niego dąży. Inni są obcy dla życia Bożego” (Ef 4:18 UBG). Natomiast narodzeni na nowo 

ożywają w nim, (1 P 4:6 UBG). Jego Duch jest w nich zasadą życia, dzięki czemu są naprawdę 

żywi dla Boga, a martwi dla grzechu i świata. 

 (4.) Te mistrzowskie dzieło wykonane na nas jako na nowych stworzeniach znacznie 

przewyższa to, co czyni nas tylko naturalnymi stworzeniami. Te uczynienie naturalnymi 

stworzeniami wynikało z Bożej ogólnej dobroci, natomiast uczynienie nowymi stworzeniami 

wynikało z jego szczególnej miłości; tak że tam jest dobro, tu zaś jest łaska: (2 Tm 1:9 UBG): 

„Który nas….powołał świętym powołaniem….na podstawie swojego postanowienia i łaski”. 

Stworzenia są podtrzymywane Jego powszechną opatrznością, a nowe stworzenia Jego szczególną 



opieką. i przymierzem: „Otwierasz swoją rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje”, (Ps 145:16 

UBG). Ale szczególnie Bóg strzeże i zaopatruje wierzących, (1 Tm 4:10 UBG). Daje innym 

cielesne wygody; ale wierzącym, pokrzepienie duszy i łaski duchowe, (Ef 1:3 UBG). W całym 

stworzeniu istnieje ślad, albo odcisk stóp Boga; natomiast w narodzonych na nowo przywrócony 

jest Jego obraz: (Ef 4:24 UBG), „I przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według 

Boga”. A więc to jest to, o co powinniśmy zabiegać, a mianowicie abyśmy mogli być ponownie 

uczynieni Jego dziełem. Jest to nieszczęsną rzeczą, gdy się jest dziełem Bożym przez stworzenie, a 

nie przez odnowienie. Lepiej nigdy nie być stworzeniem Bożym przez pierwsze stworzenie, jeśli 

nie jest się Jego stworzeniem także przez drugie. W takim przypadku lepiej żebyśmy byli 

zwierzęciem, ropuchą czy wężem, niż człowiekiem; bo gdy zwierzęta umierają, śmierć natychmiast 

kładzie kres ich cierpieniom i przyjemnościom, natomiast w przypadku człowieka nie narodzonego 

na nowo wraz ze śmiercią kończą się wszystkie jego wygody, a zaczynają się jego bóle: zwierzęta 

nie mają wyrzutów sumienia, które zepsuły by im przyjemności, natomiast człowiek ma sumienie i 

dlatego nie może zaznać spokoju, dopóki nie powróci do Boga. 

 b. Po drugie, Boża droga współdziałania, aby ustanowić tą relację. Jest nią stworzenie. 

Słowo to jest często używane: (Ef 4:24 UBG): „I przyoblec się w nowego człowieka, który jest 

stworzony według Boga”. Żadna inna ręka nie może dokończyć tego dzieła. Bóg często określa to 

tym terminem: (Iz 43:7 UBG): „Każdego, kto nazwany jest moim imieniem i którego dla swojej 

chwały stworzyłem, ukształtowałem i uczyniłem”. „Ten lud, który dla siebie stworzyłem, będzie 

opowiadać moją chwałę”, (Iz 43:21 UBG). Tak też jest powiedziane w innych miejscach. 

Stwarzanie jest dziełem wszechmocy, właściwym Bogu. Istnieje dwojakie stworzenie. Na początku 

Bóg uczynił niektóre rzeczy z niczego, a inne ze stworzonej już materii, ale z takiej, która zupełnie 

nie nadawała się do rzeczy, które zostały z niej wykonane; jak wtedy, gdy Bóg stworzył Adama z 

prochu ziemi, a Ewę z żebra człowieka. Weźmy te pojęcie w pierwszym lub drugim znaczeniu, a 

będzie ono pasowało do rozpatrywanej sprawy. 1. Jesteśmy na nowo ukształtowani przez Boga, 

jakby ze stanu nicości, i otrzymujemy nową istotę i nowe życie. W Piśmie często pojawiają się 

aluzje na ten temat; jak na przykład w Rz 4:17 (UBG), „….który….przywołuje te rzeczy, których 

nie ma, tak jakby były”, czy w 2 Kor 4:6 (UBG): „….który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło 

światło”; Bóg wyprowadza życie ze śmierci, i coś z niczego. Istnieje taki dystans między tymi 

dwoma określeniami, że dzieło może być wykonane tylko dzięki Boskiej mocy. 2. Stworzenie z 

nieodpowiedniej materii. Byliśmy całkowicie niezdolnymi do czynienia dobra, przeciwni mu, i 

przewrotnymi jego przeciwnikami. Teraz, aby doprowadzić nas do miłości Boga i świętości, i aby 

przywrócić nam utracony obraz Boga, do tego potrzebne jest to nowe ukształtowanie lub nowe 

uczynienie nas, które musi być postrzegane nie jako rzecz poślednia, naturalna lub pospolita, ale 

jako dzieło Tego, który dał nam swój obraz na początku: (Kol 3:10 UBG), nowy człowiek zostaje 

odnowiony na obraz tego, który go stworzył.” Aby serce z kamienia zamienić w serce mięsiste, to 

Bóg rezerwuje dla siebie, (Ez 36:26 UBG). Te stwarzanie pokazuje dwie rzeczy: —  

 i. Wielkość choroby; widać to wyraźnie w trudności jakie napotyka środek zaradczy. Nic nie 

czyni człowieka tak świadomym zepsucia swojej natury, jak to kiedy słyszymy, przez jakie 

określenia nasze uzdrowienie lub restytucja przez łaskę jest wyrażana. Jest to drugie stworzenie, 

nowe narodzenie, zmartwychwstanie, wzbudzenie z kamienia dzieci Abrahama; a w pewnym sensie 

przemienienie się dzikich zwierząt w aniołów. Z tych rzeczy możemy trochę pojąć wielkość tej 

choroby, na którą chorowała cała ludzkość. Każda zdolność naszych dusz była zarówno osłabiona, 

jak i zepsuta, a Bóg tylko swoją Boską mocą może nas odnowić; gdyż aby zostać wyleczonym, 

musimy zostać uczynieni zupełnie nowymi stworzeniami, a któż może uczynić to lub stworzyć, 

jeśli nie Bóg? Z pewnością nic do tego nie wnieśliśmy. Jakimi wrogami byliśmy wobec naszego 

miłosierdzia! Nie jest sprawą błahą, aby ciemność stała się światłością w Panu; a dzikie, uparte 

stworzenie zostało udobruchane i poddało się dyscyplinie Ducha; aby niewolnik diabła stał się 

poddanym Chrystusa; żeby z kupy śmieci wznieść świątynię Bożą, a gnojowisko zamienić w 

grządkę wonnych korzeni. 

 ii. Uczy nas uwielbiać te odnawiające dzieło. Jeśli ktoś uważa, że takie uzdrowienie nie jest 

wielką sprawą, to z konieczności będzie wynikać z tego, że nie zasługuje ono na wielkie uznanie, i 



przez to Bóg zostanie pozbawiony chwały naszego uzdrowienia. Dlaczego w takim razie to dzieło 

jest tak wywyższone w Piśmie Świętym i użyte są w nim tak wzniosłe wyrażenia na określenie 

tego? Dlaczego nazywa się to otwarciem naszych ślepych oczu; odwróceniem nas od ciemności do 

światłości i od mocy szatana do Boga; ożywieniem umarłych i czynieniem nas nowymi 

stworzeniami? Dlaczego Duch Święty musi być tak obficie wylany na nas dla naszego odnowienia? 

Z pewnością jest to jakaś wielka rzecz, którą wszystkie te wyrażenia mają na celu, dlatego powinna 

być bardziej wywyższona w naszych myślach, abyśmy mogli oddać Bogu należną mu chwałę i 

cześć. I bardzo grzeszą ci, którzy mają myśli pogardliwe lub nisko cenią te odnowienie, albo nie 

widzą absolutnej konieczności tego; i pomniejszając tę wielką zmianę, powodują powstanie 

bystrego podejrzenia, że nigdy się z nią sami nie zapoznali. Z pewnością wszyscy, którzy odczuli 

to, co Bóg uczynił dla ich dusz, wiedzą, jak mało do tego przyczynili się, dlatego nie ośmielają się 

tego lekceważyć i przypisywać to własnemu rozumowi albo woli, lub żywić niedoceniające myśli 

wobec tej łaski. Niestety, w każdym cielesnym sercu istnieje wrogość do świętości, dopóki Bóg jej 

nie usunie i nie ujarzmi, (Rz 8:7; Kol 1:21 UBG). A co może zwyciężyć tę wrogość, jeśli nie Jego 

niezwyciężoną moc? Z pewnością jest to łaskawe i potężne dzieło wiecznie błogosławionego Boga, 

które należy przypisać tylko Jemu. Czy serce kamienne może stać się delikatne samo z siebie? Czy 

martwe serce może ożywić się samo? Albo, czy też stworzenie całkowicie kierujące się zmysłami i 

uzależnione od przyjemności grzechu, może samo z siebie szukać szczęścia w niewidzialnym 

świecie i samo z siebie zapierać się teraźniejszych rzeczy i pokładać wszystkie swoje nadzieje w 

niebie? Nie; to Bóg musi zabrać te serce z kamienia, i ożywić tych, którzy są martwi w 

wykroczeniach i grzechach. 

 c. Po trzecie, jak daleko sięga w tym pośrednictwo Chrystusa? Jesteśmy odnawiani przez 

Bożą moc stwarzającą, ale na skutek interweniującego pośrednictwa Chrystusa. 

 i. Ta stwórcza moc jest wyrażona w odniesieniu do Jego zasług. Życie w łasce zostaje 

nabyte przez jego śmierć: (1 J 4:9 UBG), „….Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, 

abyśmy żyli przez niego”; tutaj duchowo, później na wieki; życie przeciwne śmierci ściągniętej na 

siebie przez grzech. A jak przez niego? Przez Jego bycie przebłaganiem; o czym mowa w 1 J 4:10 

(UBG). Byliśmy w stanie śmierci, kiedy drzwi miłosierdzia zostały nam po raz pierwszy otwarte, 

pod działaniem winy i mocy grzechu; bo dopóki wina i tyrania grzechu pozostają, to Pismo mówi, 

że jesteśmy martwi i obcy życiu Bożemu; natomiast zaczynamy żyć, kiedy po raz pierwszy 

zostajemy odrodzeni przez Ducha Chrystusowego. A tego nie mamy bez Chrystusa będącego 

przebłaganiem za nasze grzechy, to znaczy czyniącego coś, przez co Bóg, bez żadnego uszczerbku 

dla swojej czci, mógłby okazać się łagodnym i przychylnym dla ludzkości; Jego sprawiedliwość, 

świętość i nienawiść do grzechu zostały dostatecznie ukazane w cierpieniach Chrystusa. Teraz, gdy 

honor jego rządzącej sprawiedliwości został zachowany, to jego przebaczające miłosierdzie jest 

udzielane swobodniej. Bóg może być łaskawy dla ludzkości, a mimo to być uznawany za Boga 

nienawidzącego grzechu. 

 ii. W odniesieniu do skuteczności. Chrystus jest ożywiającą głową, albo inaczej Duchem 

ożywiającym, (1 Kor 15:45 UBG). Wszelka łaska, jaką posiadamy, pochodzi od Boga przez 

Chrystusa jako Pośrednika; i od Niego otrzymujemy ją na mocy naszego zjednoczenia z Nim: (2 

Kor 5:17 UBG), „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem.” Gdy tylko 

zostajemy zjednoczeni z Nim jako naszą głową, to Jego łaska zostaje zastosowana do nas przez 

Jego Ducha. Jest ona najpierw stosowana przez łaskę nawrócenia, a następnie stale dostarczana 

przez utwierdzającą łaskę Ducha; dlatego jesteśmy przygotowani do każdego dobrego dzieła. 

Chrystus najpierw stosuje to w nawróceniu, kiedy daruje nam pokutę i nową naturę, (Dz 5:31 

UBG); i zaopatruje w nią przez nieustanny wpływ, (J 15:5 UBG). Żyjemy przez Niego jak gałąź 

przez korzeń. Stąd dowiadujemy się, jak wielkim pożytkiem jest odnawiająca łaska; jest owocem 

łaski pojednania: (2 Kor 5:18 UBG), ,,A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez 

Jezusa Chrystusa”, Bóg udziela łaski tylko jako Bóg pokoju, to znaczy przebłagany przez śmierć 

Chrystusa. Duch Święty jest darem Jego miłości i owocem tego pokoju i pojednania, które Chrystus 

dla nas wyjednał. Najpierw nasz Pan Jezus Chrystus zasłużył sobie na tę łaskę wartością swojej 

ofiary i krwawych cierpień, a potem stosuje ją do grzesznika wszechmocną mocą swego Ducha; 



Chrystus jest najpierw naszym okupem, a potem źródłem życia dla naszych dusz; tak więc zaszczyt 

całego i zupełnego naszego uzdrowienia należy przypisać naszemu Odkupicielowi. Kiedy 

zadośćuczynił Bożej sprawiedliwości za nasze grzechy, to nabył moc przemieniania serca 

człowieka; a nabył tę moc w swoje ręce, a nie w cudze, dlatego dokonuje tego przez swego Ducha, 

(2 Kor 3:18 UBG). Powinniśmy często zastanawiać się, jaki fundament położył Bóg dla okresu 

działania swojej łaski i jak okazał swoją nieskończoną miłość, dając swego Syna jako przebłaganie 

za nas. Kiedy Bóg chciał objawić swoją nieskończoną moc w decydowaniu i przemienianiu serca 

człowieka, to wtedy wszystkie osoby Trójcy  Świętej współdziałały ze sobą: Ojciec w zamierzeniu, 

Syn przez odkupienie i nabycie, a Duch Święty przez skuteczną moc; a wszystko po to, aby 

przywrócić nasze dusze do Boga i uczynić nas zdolnymi do służenia i podobania się Mu. Jest to z 

pewnością dzieło bardzo kosztowne. 

 Dwa powody, dla których jesteśmy stwarzani, jakby na nowo: —  

 (1.) Z powodu zła naszego dawnego stanu. Zrujnowane i zbutwiałe budynki można tylko 

zburzyć, aby zrobić miejsce dla nowego budynku czy domu, aby stanęły w tym samym miejscu. 

Człowiek z natury jest stworzeniem w stanie odstępstwa i dezercji, pozbawiony pierwotnej 

sprawiedliwości, przeciwny Bogu, ba, jest Jego wrogiem, skłonnym do wszelkiego zła, słabym, ba, 

martwym dla wszelkiego dobra duchowego. A co można zrobić z takim stworzeniem, aby wydobyć 

go z jego nędzy, jeśli nie całkowicie na nowo uczynić go i ukształtować, aby mógł mieć nową istotę 

i życie? Pismo Święte przedstawia człowieka jako ślepego w swoim umyśle, (2 P 1:9 UBG); 

przewrotnego w swojej woli, (Zach 7:12 UBG); zbuntowanego w swych uczuciach, (Ef 2:3 UBG),  

czyniącego, ,,to co się podobało ciału i myślom”. Jaką zdrową cząstkę mamy, która pozostała w 

nas, by można nią naprawić resztę? Jeśli chcemy zostać przyprowadzeni do domu, do Boga, to 

musimy z grzesznych i skalanych stać się czystymi i świętymi; a „Któż może wydobyć czystego z 

nieczystego? Ani jeden”, (Hi 14:4 UBG). Musimy z cielesnych stać się duchowymi, dlatego 

musimy narodzić się na nowo, zostać stworzeni na nowo, (J 3:6 UBG). Abyśmy zamiast zajmować 

się sprawami ciała, mogli zajmować się sprawami Ducha, musimy stać się niebiańskimi. Teraz tym, 

który nas do tego przysposabia jest Bóg”, (2 Kor 5:5 UBG). ὁ κατεργαζόμενος, Tym, który 

kształtuje i stwarza nas do tego niebiańskiego stanu, jest Bóg. Ten, który jest twórcą i stwórcą 

wszystkich rzeczy, posiadający nieskończoną mądrość, moc i miłość, stwarza nas na nowo w 

Chrystusie, abyśmy mogli zatroszczyć się o życie wieczne. Niebiańskie usposobienie, jakie w nas 

zostało wszczepiono, jest tego zadatkiem. 

 (2.) Z natury Bożego dzieła, które polega nie tylko na udzieleniu pomocy woli, ale na 

dawaniu nam samej woli lub jej aktu wolicjonalnego; nie lecząc jej słabości, ale uświęcając wolę, 

usuwając z niej grzeszność i skłaniając ją ku sobie. Gdyby wola była tylko w stanie omdlenia i 

zasłabnięcia, to odrobina moralnej perswazji i pobudzenia, zewnętrznego lub wewnętrznego, przez 

słowo i Ducha, załatwiłoby sprawę; ale. nie możemy powiedzieć o tym, jak Chrystus powiedział o 

dziewczynce: „Ona nie umarła, ale śpi”. Nie; Pismo mówi: „byliście umarli w upadkach i w 

grzechach”, (Ef 2:1 UBG). Łaska Boża jest potrzebna nie tylko do ułatwienia, abyśmy mogli łatwiej 

dążyć do i wybierać to, co jest dobre; jak koń jest konieczny, aby człowiek mógł łatwiej przebyć 

swoją podróż, którą w przeciwnym razie mógłby z trudem odbyć pieszo. Nie; jest niemożliwe i 

trudne, aby uciec cielesnemu życiu bez Boga, (Mt 19:26 UBG). Bóg dokonuje takiej przemiany w 

cielesnym sercu człowieka, że ten pogardza doczesnym światem i szuka rzeczy niebiańskich. Nie, 

nie daje nam słabej mocy, abyśmy chcieli i woleli, jeśli nam się podoba, lub słabej mocy, abyśmy 

czynili, jeśli nam się podoba, ale daje nam pełną wolę i działanie (Flp 2:13 UBG); samą wolę i sam 

czyn. W ten sposób przedstawione jest działanie Boga; który odnawia zdolności i pobudza akt woli 

i działania swoim potężnym i zwycięskim wpływem, (Ez 36:26-27 UBG). W przeciwnym razie, 

gdyby łaska dała nam tylko obojętność, tak że człowiek mógłby lub nie chcieć i wykonać daną 

rzecz, wtedy człowiek byłby główną przyczyną jego własnego nawrócenia, a Bóg utraciłby chwałę 

swojej łaski, a zaszczyt tego należałoby przypisać wolności własnej woli człowieka. Bóg nie daje 

samej mocy do pokuty i wiary, i pozostawia to postanowieniu woli człowieka, aby uczynić to 

skutecznym; ale daje samą wiarę i samą pokutę. Wiara jest Jego darem: (Ef 2:8 UBG), „Gdyż wam 

dla Chrystusa dane jest nie tylko w niego wierzyć”, (Flp 1:29 UBG). Odkupiciel został 



wywyższony, ,,aby ludowi Izraela dać pokutę”, (Dz 5:31 UBG). To jest łaska, o którą proszą święci, 

sama wiara, i sama pokuta: (Ps 51:10 UBG), ,,Stwórz we mnie serce czyste”; (Hbr 13:20-21 UBG): 

,,A Bóg pokoju….Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali 

jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach”. Modlimy się nie tylko o łaskę, która daje 

możliwość, ale i skutek; nie tylko o taką, która nas zaprasza i zabiega o nas byśmy czynili dobro, 

ale równocześnie i o taką, która nas usposobi i nakłoni ku czynieniu tego dobra. I to jest łaska, za 

którą dziękujemy; nie moc do pokuty i wierzenia, jeśli nam się podoba, ale do pokuty i wiary w nas 

wytworzonej. Gdyby Bóg dał tylko moc, aby chcieć i woleć, jeśli nam się podoba, i aby czynić, 

jeśli nam się podoba, to człowiek wywyższałby się (1 Kor 4:7 UBG). 

 (3.) W odniesieniu do Chrystusa, jesteśmy Bożym dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie 

(Ef 2:10 UBG), który jest Głową nowego świata, czyli odnowionego stanu. Wszystkie rzeczy są 

nowe w królestwie Chrystusa; następuje zmiana wszystkiego, co było wcześniej. Jest nowy Adam, 

którym jest Jezus Chrystus; nowe przymierze, którym jest ewangelia; nowy raj, nie ten, w którym 

Adam radował się Bogiem pośród zwierząt, ale ten w którym błogosławieni radują się Bogiem 

pośród aniołów; nowa służba, nie według porządku Aarona czy pokolenia Lewiego, ale służba 

pojednania, przekazana w ręce tych, których Bóg zakwalifikował i przysposobił, aby byli 

szafarzami tych świętych tajemnic; nowe obrządki: „….abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a 

nie w starości litery”, (Rz 7:6 UBG), dlatego jeśli jesteśmy w Chrystusie, to musimy być nowymi 

stworzeniami. Jesteśmy do tego zobowiązani i przysposobieni przez ten nowy stan. Niektórzy są w 

Chrystusie zewnętrznie przez chrzest i wyznanie; są widzialnie w przymierzu z Nim, i z mocy 

prawa, są zobowiązani, aby stać się nowymi stworzeniami. Inni są w Chrystusie przez prawdziwą 

wewnętrzną jedność. Tacy ludzie nie tylko powinni być, ale de facto są, nowymi stworzeniami; 

stają się uczestnikami Jego Ducha, (Rz 8:9 UBG), i przez tego Ducha są odnowieni i uświęceni. Tak 

więc, skoro jest nowy Pan i nowe prawo, to wszystko jest nowe; i musi także być nowe stworzenie; 

bo jak ogólny stan Kościoła jest odnowiony przez Chrystusa, tak też jest każdy wierzący. 

 (4.) W odniesieniu do użytku, któremu służy to nowe stworzenie. Jeden jest wspomniany w 

tekście kazania: ,,….stworzeni….do dobrych uczynków,”, ale i inne rzeczy muszą zostać przyjęte. 

 (A.) W celu naszej teraźniejszej społeczności z Bogiem. Dopóki nie zostaniemy stworzeni 

na nowo, to nie nadajemy się do obcowania ze świętym i niewidzialnym Bogiem gorliwie, często, z 

czcią i radością, co jest naszą codzienną pracą i zajęciem. Skutkiem nowego stworzenia jest życie i 

podobieństwo; natomiast ci, którzy nie żyją życiem Bożym, są od Niego wyobcowani, (Ef 4:18 

UBG). Drzewa nie mogą obcować ze zwierzętami, ponieważ nie żyją ich życiem; ani zwierzęta z 

ludźmi, bo mają tylko instynkt, ale nie mają rozumu; ani ludzie z Bogiem, dopóki nie będą mieli 

trochę tej samej natury i życia co On. Gdyby ktoś miał moc, by włożyć ducha ludzkiego w dzikie 

zwierzę, to takie zwierzę potrafiłoby nawet mówić i to rozsądnie. Bóg ma moc wlać Boskiego 

Ducha w swój lud, uświęcić ich dusze, tak aby mogli obcować z Bogiem. Zauważmy, jak w stanie 

niewinności Adam był sam, chociaż otoczony był mnóstwem stworzeń, zwierząt, ptaków i roślin, to 

jednak nie było nikogo, dopóki Ewa nie została stworzona, odpowiedniego, aby miał z nim 

społeczność, ponieważ nie żyły jego życiem; dlatego Pan Bóg powiedział: (Rdz 2:18 UBG) 

„Niedobrze, by człowiek był sam; uczynię mu odpowiednią dla niego pomoc.” Człowiek był sam, 

ponieważ nie miał nikogo takiego jak on, z którym mógłby mieć społeczność jako człowiek, 

używając mowy i rozumu; zwierzęta polne i ptaki powietrzne nie były dla niego odpowiednimi 

towarzyszami; brakowało im środków do utrzymywania kontaktu, czyli rozumu i mowy: tak więc 

bez łaski nie nadajemy się do nawiązywania społeczności z Bogiem, dopóki nie będziemy mieć 

wiary i miłości, aby Go podziwiać, czcić i rozkoszować się Nim. I tak się też rzeczy mają z 

podobieństwem. Zgodność jest podstawą społeczności: (Am 3:3 UBG), ,,Czy dwóch może chodzić 

razem, jeśli się nie zgadzają?” Nasz stan grzechu jest stanem wrogości, a stan świętości stanem 

miłości. Nasz stary kurs uczynił przepaść między nami a Bogiem. (Iz 59:2 UBG); jednakże nowe 

życie i podobieństwo kwalifikują nas do społeczności z Nim: (1 J 1:6-7 UBG). Święte stworzenie 

może słodko przyjść i rozmawiać ze świętym Bogiem”.  

 (B.) W celu naszej służby i posłuszeństwa Bogu. Człowiek nie nadaje się do użytku Bożego, 

dopóki nie zostanie na nowo uformowany i ukształtowany na nowo; musimy być stworzeni w 



Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Każde stworzenie ma zdolności odpowiednie do 

czynności, które należą do tego stworzenia; tak i człowiek musi być na nowo stworzony i na nowo 

uformowany, aby mógł być przygotowany i przysposobiony dla Pana. Nie możemy oczekiwać 

nowych działań, dopóki nie pojawi się nowa natura i życie. Kiedy człowiek odwraca się od grzechu, 

to zostaje przysposobiony do użytku Mistrza i przygotowany do wszelkiego dobrego uczynku, (2 

Tm 2:21 UBG). Naszą pierwszą troską musi być odnowienie naszego serca. Wielu jest 

zaniepokojonych tym lub innym obowiązkiem lub określonymi gałęziami życia duchowego; 

jednakże najpierw musimy zdobyć samo życie. Muszą istnieć zasady, zanim będą mogły istnieć 

działania. Na próżno oczekujemy wzmacniającej łaskę, zanim otrzymamy tę odnawiającą. Jest to 

podobne do postępowania małych dzieci, które próbowałyby biec, zanim nauczyłyby się chodzić 

lub stać. Wielu narzeka na to czy tamto zepsucie, ale nie jęczy pod ciężarem zepsutej natury; jak 

przypuśćmy na przykład, narzeka na myśli błądzące w modlitwie, podczas gdy w tym samym 

czasie serce jest stale niechętne Bogu i wyobcowane od Niego; albo skarży się na bolący ząb, 

podczas gdy śmiertelna choroba ogarnęła ich wnętrzności, lub na skaleczony palec, podczas gdy są 

jednocześnie zranieni w serce — tak samo i tu, niektórzy narzekają na martwotę w spełnianiu 

religijnych obowiązków i brak łaski ożywienia, podczas gdy brakuje im łaski nawrócenia. 

Dmuchaniem na zimny węgiel jest narzekanie na niemoc i przyrodzone słabości, kiedy nasza 

zwyczajowa niechęć i wrogość do Boga nie są jeszcze uleczone, oraz na nieprzydatność do służby, 

kiedy nie wyszliśmy jeszcze ze stanu cielesnego.  

 (C.) W celu przyszłej radości z Boga oraz tej chwały i błogosławieństwa, których 

oczekujemy w Jego niebiańskim królestwie; gdyż nikt tylko nowe stworzenia  nie może wejść do 

nowego Jeruzalem. Jest powiedziane w J 3:3 (UBG): „Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może 

ujrzeć królestwa Bożego”. Widzenie jest użyte na oznaczenie cieszenia się; jednak wyrażenie to jest 

stanowcze, bo jak gdyby nie przewiduje, żeby naturalny człowiek mógł choćby zaglądnąć lub 

wejrzeć poza zasłonę; dlatego naturalny cielesny człowiek ani nie zna swojego prawdziwego 

szczęścia, ani nie dba o nie, ale podąża za swoimi pożądliwościami, dopóki nie zostanie na nowo 

ukształtowany i uformowany. Z natury ludzie są przeciwni królestwu Bożemu, niewidzialnemu, 

przyszłemu, duchowemu, głównie dla duszy; bo z natury są za rzeczami widzialnymi, doczesnymi i 

cielesnymi. Interes ciała kieruje wszystkimi ich wyborami i skłonnościami; a jakże nieodpowiednie 

są one dla nieba! Krótko mówiąc, nasze nędzne ciała muszą zostać przemienione, zanim zostaną 

zabrane do nieba: „Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni”, (1 Kor 15:51 

UBG) — powiedział apostoł Paweł. Jeśli ciało musi zostać zmienione, to o ileż bardziej dusza? 

Jeśli to, co jest nędzne, to o wiele bardziej to, co jest brudne; jeśli ciało i krew nie mogą wejść do 

nieba, dopóki nie zostaną uwolnione od swoich zepsutych przymiotów, to z pewnością winna i 

skalana dusza nie może wejść do nieba, dopóki nie zostanie uwolniona od swoich grzesznych cech. 

 ZASTOSOWANIE. 

  Użytek 1. Informacyjny. 

  A.. Że istnieje coś takiego jak nowa natura, odrodzenie, nowe narodziny i nowe stworzenie. 

Co innego jest uczynienie nas ludźmi, a co innego uczynienie nas świętymi lub chrześcijanami. 

Jako ludzie mamy rozum, wolę, uczucia i zmysły, ale jako chrześcijanie mamy je uświęcone. Świat 

cielesny myśli, że chrześcijaństwo nadaje zwyczajnym rzeczom dziwne nazwy; ale czy jest rzeczą 

normalną wiosłować pod prąd ciała i krwi i wznosić ludzi ponad te skłonności i uczucia, przez które 

opanowany i zniewolony jest ogół świata? Aby człowiek był innym rodzajem stworzenia niż reszta 

ludzi, z pewnością pochodzi to z nowej natury, która została mu dana. Świat zdumiewa się nad 

wierzącymi, którzy pogardzają przyjemnymi i potężnymi atrakcjami zmysłowych rzeczy (1 P 4:4 

UBG).  

 B. Aby dzięki tej nowej naturze człowiek mógł różnić się od siebie jako cielesnego; ma coś, 

czego nie miał przedtem, coś, co można by nazwać nowym życiem i naturą; nowe serce, które jest 

stworzone, (Ps 51:10 UBG); i może wzrastać, (2 P 3:18 UBG). Przy pierwszym nawróceniu 

jesteśmy jedynie obiektami łaski, ale potem jej narzędziami. Najpierw Bóg działa na nas, potem 

przez nas. Na nieodrodzonych Duch działa, podczas gdy oni nie czynią nic dobrego, a czasem 

wręcz przeciwnie; natomiast na odrodzonych działa, gdy pracują, dążą do dobra i trudzą się; 



ożywiając i pobudzając ich skłonność do Boga. Mają oni pewne zasady działania, jest w nich życie; 

a tam, gdzie jest życie, jest jakaś moc do działania, w przeciwnym razie najcenniejsze dary Boże 

poszłyby na marne; dlatego obowiązkiem odrodzonych jest zacząć być aktywnym, (2 P 1:3-5 

UBG). Mamy uświęcony rozum i pamięć, zaszczepione zasobem Boskiej wiedzy, możemy 

zachować w sumieniu rzeczy nam dane i rozwijać je, jeśli tego nie zrobimy, to będziemy wielce 

winni przed Bogiem: (Mt 25:25-26 UBG), „Sługo zły i leniwy!” itd. Mamy skłonność (którą 

musimy  rozniecić) do Boga i rzeczy niebiańskich: (Iz 64:7 KJV), ,,I nie ma nikogo…..kto rusza się, 

aby się ciebie  uchwycić”; (2 Tm 1:6 UBG), „Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar 

Boży, który jest w tobie”.  

 C. Jak mało swojego odzyskania dla Boga i zainteresowania Chrystusem  potrafią dostrzec 

ci, którzy nie są świadomi jakiejkolwiek zmiany w nich dokonanej. Mają swoje stare myśli, swoje 

stare dyskursy, swoje stare namiętności i swoje stare uczucia, a także swoje stare postępowanie 

dalej; starą ciemność i ślepotę, które były w ich umysłach, starą głupotę, otępienie, martwotę i 

nieostrożność, które były w ich sercach, wiedząc niewiele lub nic, lub nie zważając na nic Bożego; 

rządzi nimi stary cel i zakres, do których dawniej odnosili wszystkie rzeczy. Gdyby nastąpiła 

zmiana, byłaby nadzieja, że Odkupiciel działał w ich sercach. Może pamiętasz, drogi czytelniku, jak 

mało gustowałeś kiedyś w sprawach Ducha, jak mało miałeś myśli o Chrystusie lub świętości, jak 

całkowicie oddałeś się rozkoszom ciała, albo korzyściom doczesnego świata; jakie panowanie nad 

tobą miały wtedy twoje pożądliwości i w jak ciężkiej niewoli znajdowałeś się? Czy teraz sytuacja 

się zmieniła? Czy twój gust do rozkoszy cielesnych jest przytłumiony, a dusza bardziej zajęta 

sprawami innego świata? Czy kierunek, cel i nastawienie twojego życia zmierza teraz do Boga i 

twojego zbawienia, i czy wielkie sprawy, którymi się teraz zajmujesz, mają na celu przypodobanie 

się Bogu i zbawienie twojej duszy? Czy nie jesteś sługą twoich własnych zmysłów, cielesnych 

pożądliwości i rzeczy tutaj na dole, czy potrafisz rządzić sobą i opanować te pragnienia? Jest to 

rzeczywista zmiana, ale u wielu, którzy wyznają Chrystusa i udają, że się nim interesują, nie ma 

takiej zmiany, którą można by dostrzegalnie zauważyć; ich stare grzechy, stare pożądliwości i stare 

rzeczy bezbożności nie zostały jeszcze odrzucone. Z pewnością nie powinno się zostawiać tylu 

starych śmieci i zgniłego budynku wraz z nowym. Stare liście jesienne opadają na wiosnę, jeśli 

utrzymają się tak długo; tak i w twoim przypadku, drogi czytelniku, stare rzeczy powinny 

przeminąć i wszystko stać się nowe. 

 D. Informuje nas, w jaki sposób powinniśmy powstrzymywać grzech, pamiętając, że jest to 

stara rzecz, którą trzeba usunąć, i która nie przystoi naszemu nowemu stanowi przez Chrystusa: (2 P 

1:9 UBG), „Kto zaś ich nie ma, jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze 

swoich dawnych grzechów”. Dawne grzechy należy uważać za stare szmaty, które zostały 

odrzucone, i za wymiociny, których nigdy więcej nie wolno zlizywać. Jeśli tak jest i uważamy się 

za ludzi, którym przebaczono stare grzechy, to nigdy nie powinniśmy odbudować tego, co 

zniszczyliśmy, ani rozdzierać starych ran – tak jak mówi 1 P 1:14 (UBG): „….nie ulegajcie 

pożądliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości” – ani nie 

przybierać starej formy i kształtu i powracać do naszego starego poddaństwa i niewoli. Tak mówi 1 

Kor 5:7 (UBG); „Usuńcie więc stary zakwas, abyście byli nowym ciastem”; podobnie stwierdza 

werset 8 powyższego rozdziału: ,,Obchodźmy zatem święto nie ze starym zakwasem ani z 

zakwasem złośliwości i przewrotności, ale w przaśnikach szczerości i prawdy”. Niestosowność 

posiadania grzechu w naszym obecnym stanie powinna wywołać nasze oburzenie: „Cóż mi już do 

bożków?” (Oz 14:8 UBG). Rzeczy doczesne są miłe staremu człowiekowi, dlatego nie powinniśmy 

ich zbytnio szanować; nie są nowymi stworzeniami ci, którzy nie odrzucili pożądliwości starego 

człowieka. 

 Użytek 2.  Aby skierować nas na autorefleksję; czy jesteśmy dziełem Boga, stworzonym w 

Chrystusie Jezusie? To znaczy, czy zostaliśmy uczynieni nowym stworzeniem? Będzie można to 

poznać przez następujące rzeczy — nowy umysł, nowe serce i nowe życie.   

 A. Czy mamy nowy umysł? Nowe stworzenie ma nowe spojrzenie na rzeczy, patrzy na 

wszystko nowym okiem. Widzi więcej odrazy w grzechu, więcej doskonałości w Chrystusie, więcej 

piękna w świętości oraz więcej próżności w świecie, niż kiedykolwiek wcześniej. Przedtem znało 



wszystko według ciała. Nowa wartość i szacunek do rzeczy bardzo odkrywają nastawienie umysłu: 

(Hbr 11:26 UBG), Mojżesz uważał: ,,zniewago znoszone dla Chrystusa za większe bogactwo niż 

skarby Egiptu”. Narodzeni na nowo uważają, że umieranie zewnętrznego człowieka jest hojnie 

wynagradzane przez odnawianie się wewnętrznego, (2 Kor 4:16 UBG). Nowe stworzenie nie tylko 

jest zmienione same w sobie, ale wszystko wydaje się być zmienione wraz z nim. Niebo jest inną 

rzeczą, i ziemia też, niż były przedtem, podobnie jest z grzechem i sprawiedliwością; odrodzony 

człowiek patrzy na swoje ciało i duszę innym okiem.  

 B. Jak ma nowy umysł i osąd, tak i serce odrodzonego człowieka jest uformowane na nowo. 

Wielkim błogosławieństwem nowego przymierza jest nowe serce. A jest ono takie, kiedy skłaniamy 

się ku drogom Bożym i jesteśmy uzdolnieni, aby nimi chodzić.  

 a. Pojawia się nowa inklinacja, równowaga i odważnik na duszy, przechylające ją ku 

rzeczom świętym i niebiańskim. Dawid modlił się o skłonność do świętości, (Ps 119:36 UBG): 

„Nakłoń moje serce do twoich świadectw, a nie do chciwości”. Paweł, z kolei zapewniał, że 

patrzymy na rzeczy niebiańskie, (2 Kor 4:18 UBG): ,,Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na 

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

kiedy zawsze żyjemy w zachwycającym przewidywaniu i oczekiwaniu na przyszłe 

błogosławieństwo.  

 b. Serce również zostaje uzdolnione: (Ez 36:27 UBG), „Włożę mego Ducha do waszego 

wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw”. Tam, gdzie jest nowe serce, tam jest 

dana nowa siła lub łaska, aby służyć Bogu w sposób akceptowalny przez Niego, z nabożną czcią i 

bojaźnią, (Hbr 12:28 UBG). Zaprawdę, Bóg wspomaga tę moc, bo inaczej upadamy i mdlejemy; 

dlatego jest to w pewnej mierze moc, by chcieć i czynić; albowiem królestwo Boże nie opiera się na 

słowie, ale na mocy, (1 Kor 4:20 UBG). Jest to moc przezwyciężania cielesnych pożądliwości; 

niebiański umysł nie jest nam dany na próżno: (1 P 2:11 UBG), „Umiłowani, proszę was, abyście 

jak obcy i goście  powstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy”.  

Jest to także moc do przezwyciężania światowych pożądliwości, (Flp 4:13 UBG). Kiedy nie 

szukamy dla siebie żadnych wielkich rzeczy na tym doczesnym świecie, to możemy lepiej znosić 

wszystkie sytuacje. Wyznaję (jak powiedziałem wcześniej), że Bóg musi wspomagać tę moc 

zarówno w pragnieniu, jak i działaniu, w zamyślaniu i wykonywaniu. Możemy mieć pomoc w 

jednym rodzaju, a w innym nie, gdyż Paweł powiada (Rz 7:18 UBG): „….bo chęć jest we mnie, ale 

wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię”. Chęć jest czymś więcej niż myśleniem, a przekuwanie 

woli na działanie jest czymś więcej niż jedno i drugie. We wszystkim potrzebujemy pomocy Bożej. 

Niektórzy mogą mieć moc, by chcieć, kiedy nie mają mocy, aby to wykonać, tak jak Piotr myślą, że 

mogą zrobić to co czują, że chcą zrobić. Ja jednak opisuję chrześcijanina, czyli nowe stworzenie, 

przez jego moc; ponieważ dzieci Boże nigdy nie są tak opuszczone, żeby nie miały jakiejś pomocy 

od Boga. Istnieje niezbędne wsparcie, czyli pomoce łaski wręcz i absolutnie konieczne, których 

Bóg nie odmawia wierzącym, gdy wstrzymane są hojne i obfite pomoce łaski; dlatego chrześcijanin 

powinien być opisywany przez jego moc, choć wciąż w zależności od Boga.  

 C. Nowe życie lub nowe postępowanie, nazwane postępowaniem: ,,w nowości życia”, (Rz 

6:4 UBG). Z pewnością ten, kto ma nową zasadę, Ducha, a nie ciało; nową regułę, prawo Boże, a 

nie bieg tego świata; i nowy cel, podobanie się, wychwalanie i radowanie się w Bogu, a nie 

podobanie się ludziom i swemu własnemu cielesnemu umysłowi, musi z konieczności iść inną 

drogą zarówno od innych cielesnych ludzi, jak i od tej, którą sam chodził przedtem. A to wszystko 

jest prawdą w odniesieniu do nowego stworzenia; jest ono pod wpływem innej zasady, (Rz 8:12, 

Gal 5:16 UBG); patrzy na siebie jako na posiadające tę inną zasadę, (Gal 6:16, Ps 1:2 UBG); i 

przedkłada sobie  inne zamysły i cel, (Flp 3:20, 2 Kor 5:9 UBG); dlatego musi żyć innym życiem. A 

zatem, po tych rzeczach możemy osądzać swój stan. 

 Użytek 3. Aby napomnieć nas do tego, abyśmy byli dziełem Bożym, stworzonym w 

Chrystusie Jezusie. Ale, ktoś może w tym miejscu zapytać, co mamy robić? Przecież to jest dzieło 

Boga, w którym jesteśmy jedynie pasywni.  

 Odpowiadam: z pewnością nadużyciem tej doktryny jest to, że miałaby usypiać nas na 

kolanach bezczynności; i sprawiała, że myślelibyśmy, że ponieważ Bóg robi wszystko, 



przygotowując nas do nowego życia, to nie możemy nic robić. Duch Boży myśli inaczej: (Flp 2:12-

13 UBG), „...z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i 

chęć, i wykonanie według jego upodobania”. Ta zasada nie może być ani podstawą rozwiązłości, 

ani lenistwa. Jesteśmy zobowiązani zarówno do powrotu do Boga, jak i do używania środków, 

dzięki którym możemy powrócić. Nasza niemoc nie zwalnia nas z naszego zobowiązania. Pijany 

sługa jest dalej sługą, zobowiązanym do wykonywania swojej pracy; jego pan nie traci swego 

prawa z powodu niemożności sługi. Niewypłacalny dłużnik jest dalej dłużnikiem, a jeśli nie może 

spłacić wszystkiego, jest zobowiązany zapłacić tyle, ile może. Poza tym jesteśmy stworzeniami 

znajdującymi się w nędzy; i jeśli jesteśmy tego świadomi, to nasze zainteresowanie nauczy nas 

robić, co tylko możemy, aby z tego wyjść; a to, że Bóg czyni wszystko, jest zobowiązaniem do 

czekania na Niego w używaniu środków, abyśmy mogli spotkać się z Nim na Jego drodze, a On 

mógł spotkać się z nami na naszej. Mówię na Jego drodze; bo Bóg ustanowił pewne obowiązki, do 

przekazywania i zastosowywania tej łaski. Mamy leżeć przy sadzawce, aż wody się poruszą, 

kontynuować nasze uczestnictwo, dopóki Bóg nie udzieli łaski, (J 5: 1-4; Mk 4:24 UBG). Mówię 

też, że Bóg ma spotkać się z nami na naszej drodze; bo Bóg wpływa na wszystkie rzeczy zgodnie z 

ich naturalnymi skłonnościami. Bóg, który oświeca świat przez i za pomocą słońca, pali ogniem, 

przekonuje człowieka, działa koniecznie z koniecznymi przyczynami i dobrowolnie z przyczynami 

dobrowolnymi — nie uciska wolności nowego stworzenia, ale zachowuje naturę i zainteresowanie 

własnego dzieła; pociąga ludzi powrozami ludzkimi, (Oz 11:4 UBG). Przedstawia powody i 

motywy, które musimy wziąć pod uwagę i na ich podstawie obrać pobożną drogę. Obiektem 

odrodzenia jest rozumna istota, na którą Bóg oddziałuje nie jak na pień czy kamień, ale korzysta z 

posiadanych przez nas zdolności, pokazując nam nasz zgubiony stan i możliwość zbawienia przez 

Chrystusa, słodko zapraszając nas do przyjęcia tej łaski, aby mógł przebaczyć nam nasze grzechy, 

uświęcić i uzdrowić naszą naturę oraz poprowadzić nas drogą świętości do życia wiecznego. Tak 

więc mamy korzystać z tych środków; i jest to pewna korzyść, gdy uznajemy nasz obowiązek i 

jesteśmy świadomi konieczności zmiany naszego stanu, bo w przeciwnym razie bylibyśmy 

całkowicie beztroscy i nie zważający na taką sprawę. Natomiast kiedy patrzymy na to jak na 

obowiązek, który musi być wykonany szybko i gorliwie, jeśli chcemy zostać zbawionymi, to 

znajdujemy się na dobrej drodze do uzdrowienia. Przez napominanie domagamy się Bożego prawa i 

uwrażliwiamy stworzenie na jego własne zobowiązanie, aby wykonało tę pracę najlepiej, jak 

potrafi, a przynajmniej przyznało się do długu, wyznało swoją bezsilność i błagało o łaskę. Poza 

tym jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia przed tym odnowieniem, tak jak drewno suszy się przed 

paleniem go. Istnieje kilka przygotowań przed nawróceniem i musimy być w nich aktywni. Jak na 

przykład, żebyśmy się ocknęli i rozważyli naszą sytuację: (Ps 22:27 UBG), ,,Przypomną sobie i 

nawrócą się do PANA wszystkie krańce ziemi”; (Ps 119:59 UBG), ,,Rozmyślałem nad moimi 

drogami i zwracałem kroki ku twoim świadectwom”. Człowiek jest bardzo nierozważny; jego dusza 

śpi, dopóki rozważanie nie obudzi go. Mamy przeszukać i zbadać nasz stan, czy jest dobry, czy zły, 

(Lam 3:40 UBG), ,,Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, nawróćmy się do PANA”. Mamy 

zwracać uwagę na Boże napomnienia: (Prz 1:23 UBG), „Nawróćcie się na moje upomnienie”, aby 

zabrać się za szukanie Boga w najlepszy możliwy sposób: (Oz 5:4 UBG), „Nie chcą zmienić 

swoich czynów, aby się nawrócić do swego Boga”, to znaczy myśleć o odzyskaniu siebie i 

nakierowaniu swej drogi na Niego. Przede wszystkim mamy uważać, abyśmy nie utrudniali dzieła 

Bożego i nie przeszkadzali naszemu miłosierdziu: (Prz 1:25 UBG), ,,Owszem, odrzuciliście całą 

moją radę i nie chcieliście przyjąć mojego upomnienia”. Czasami sumienie jest  przestraszone, albo 

z powodu pobudzenia przez słowo (Dz 24:25 UBG), lub z powodu jakiegoś wielkiego utrapienia i 

udręki, (Rdz 42:21 UBG); w ten czy inny sposób wody zostają poruszone, a my otrzymujemy 

łaskawie wielką pomoc; dlatego zważajmy na te pory. Jednakże powstrzymujmy rozpacz. Ten, 

który zamienił wodę w wino, może zamienić grzeszników w świętych, czy lwy w baranki; nie 

wykluczył nas ze swojej łaski, dlatego nie wykluczajmy też sami siebie. Czy kiedykolwiek porzucił 

niespokojne i czekające dusze, które nie przestają szukać, dopóki nie otrzymają uświęcającego 

Ducha?  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 20. KAZANIE XX. - Ef 2:10. 

  

  

 ,,Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, 

które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich chodzili” – (Ef 2:10 KJV).  
 

  

 Dochodzimy teraz do celu, dlaczego zostaliśmy wprowadzeni do tego stanu, 

,,stworzeni….do dobrych uczynków” itd. Celem nie jest życie bezczynne lub chodzenie samopas, 

ale święcie, zgodnie z wolą Bożą.  

 W tym ostatnim zdaniu: „stworzeni….do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej 

przygotował, abyśmy w nich chodzili”, zauważmy:  

 I. Cel: dobre uczynki; to znaczy uczynki, które przystoją nowemu stworzeniu: krótko 

mówiąc, powinniśmy żyć po chrześcijańsku. 

 II. Akt Boży w tej sprawie: ,,które Bóg wcześniej przygotował”. Słowo to oznacza zarówno 

przygotował, jak i zarządził. 1. Bóg przygotował te uczynki dla nas. 2. Bóg przygotował nas do 

nich. Przygotował je dla nas swoim dekretem lub nakazem. Jeśli rozumiemy to w pierwszym 

sensie, to Bóg, który zarządził ustanowienie celu, wyznaczył również środki, co widać na 

przykładzie choćby Dz 27:31 w porównaniu z Dz 27:24 (UBG); lub też wyznaczył przez swoje 

przykazanie i wyraźną wolę, (Mich 6:8 UBG); i przygotował nas dla nich przez swego Ducha, 

czyniąc nasze serca odpowiednimi do naszej pracy, (Hbr 8:10 UBG), oświecając umysł i skłaniając 

wolę. Pierwszy sens pokazuje ich konieczność, drugi ich łatwość. Bóg przystosował wszystko do 

tego celu, uzdalniając nas do poznania naszego obowiązku i wykonania go. 

 III. Nasz obowiązek: ,,abyśmy w nich chodzili”. Chodzenie wskazuje  zarówno na drogę, 

jak i na działanie. 

 1. Wskazuje na drogę, że dobre uczynki są drogą do uzyskania zbawienia, nabytego i 

przyznanego nam przez Jezusa Chrystusa. Dopóki nie pójdziemy ścieżką dobrych uczynków, nie 

możemy dojść do życia wiecznego. 

 2. Działanie. Chodzenie, z kolei, wskazuje na: — 

 A. Spontaniczność w zasadzie: nie ciągnięcie, ani nie pędzenie, ale chodzenie, pobudzenie 

się do przemieszczania się.  

 B. Postęp w ruchu. Ten, kto chodzi, posuwa się naprzód i zyskuje teren; nie stoi ani nie 

kładzie się, ale idzie spokojnie naprzód.  

 Doktryna. Że nowe stworzenia są zarówno zobowiązane, jak i przysposobione lub 

przygotowane do dobrych uczynków.  

a. Co rozumie się przez dobre uczynki?  

b. Jaki obowiązek spoczywa na nowym stworzeniu, aby uczynić wykonywanie 



    ich sprawą sumienia?  

c. Jak są dopasowywani i przygotowani przez tę nową naturę, która jest im dana 

    przez Chrystusa? 

d. Zastosowanie 

 a. Co rozumie się przez dobre uczynki?  

i. Rodzaje. 

ii. Wymagania. 

 i. Po pierwsze, rodzaje — wszystkie akty posłuszeństwa: mówiąc bardziej  szczegółowo są 

one podzielone na pięć rodzajów lub stopni. 

 (1.) Akty bezpośredniego oddawania czci Bogu, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. 

Akty wewnętrzne to wiara i miłość, zaufanie, zachwyt i cześć. Dzieci Boże są często przez nie 

opisywane — przez wierzenie w Jego imię, (J  1:12 UBG); przez miłość do Boga i rozkoszowanie 

się Nim; (Ps 97:10 UBG), ,,Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie w nienawiści zło”, (Ps 37:4 UBG), 

„Rozkoszuj się  PANEM”, przez ufanie: (Ps 62:8 UBG), „Ufajcie mu w każdym czasie, o narody”, 

przez banie się lub okazywanie czci: (Ps 130:4 UBG), „Ale u ciebie jest przebaczenie, aby się 

ciebie bano.” Zewnętrzne akty oddawania czci Bogu to modlenie się, czytanie i słuchanie słowa 

Bożego, i bycie w społeczności z Bogiem we wszystkich częściach oddawania Mu czci. Bez 

uczynków pobożności jesteśmy praktycznymi ateistami, (Ps 36:1 i Ps 14:1,2,4 UBG). Lud Boży z 

pewnością czyni ich wykonywanie sprawą sumienia: akty wewnętrzne są życiem ich dusz; 

zewnętrzne są ich pociechą, siłą i wsparciem, ich pieśniami w domu ich pielgrzymek, oraz ich 

pokrzepieniem na drodze. Korneliusz, (Dz 10:2 UBG), bał się Boga i zawsze modlił się do Niego; 

Daniel, z kolei, nie ominąłby odmówienia modlitwy ani jednego dnia, choć groziła mu za to śmierć, 

(Dan 6:10-11 UBG). Mało jest gorliwości w tych, którzy nie są często w społeczności z Bogiem, i 

zapominają o Nim przez niezliczone dni, (Jer 2:32 UBG). 

  (2.) Akty powołania zawodowego: każdy człowiek musi pracować w pracy, do której został 

powołany. Bóg z przyjemnością wyznacza i przyjmuje obowiązki naszego powołania jako dobry 

uczynek. Chociaż są tak nisko w hierarchii społecznej, to jednak słudzy mogą czcić Boga przez 

pilne wypełnianie swoich obowiązków: (Tyt 2:9-10 UBG), „Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim 

panom…., aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela”. Dobrze jest być 

pożytecznym dla społeczeństwa ludzkiego, na swoim miejscu; nowa natura pomaga nam być 

takimi: (Fil 1:10-11 UBG), „Proszę cię za moim synem, Onezymem….Który niegdyś był dla ciebie 

nieużyteczny, ale teraz dla ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny”. Wszyscy mają swoją pracę, od 

Pośrednika w Niebie do najbiedniejszego stworzenia na świecie; (J 17:4 UBG), „Ja uwielbiłem 

ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania.” W tym duchu mówi też Tyt 

3:14 (UBG): ,,A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby 

nie byli bezowocni”. Kiedy słuchacze Jana Chrzciciela przyszli dowiedzieć się, co powinni czynić, 

ten odwołał się do powołania zawodowego każdego z nich, żołnierzy, celników itd., (Łk 3:10-12 

UBG); i powiedział by chodzili w nich sumiennie, chwaląc Boga. Bez tych dobrych uczynków 

jesteśmy trutniami we wspólnym ulu, owszem, brzemieniem na ziemi. 

 (3.) Uczynki prawości i sprawiedliwości, aby nikogo nie krzywdzić, aby każdemu oddać to, 

co mu się należy, aby używać wierności w naszych relacjach, (Dz 24:16 UBG). Powaga religii tkwi 

bardzo mocno w sprawiedliwym postępowaniu tych, którzy ją wyznają. Bóg chce, aby świat 

poznał, że religia jest dobrym przyjacielem ludzkiego społeczeństwa: (Neh 5:9 UBG), „Czy nie 

powinniście kroczyć w bojaźni naszego Boga, by uniknąć zhańbienia od pogan, naszych wrogów?”. 

To była pierwotna chwała chrześcijaństwa,. Niektórzy zachowują się tak, jakby postępowali z 

przykazaniami Bożymi jak Chanun z posłańcami Dawida (1 Kron 19:1-4 UBG), odcinają całą 

drugą tablicę prawa i w ten sposób okazują się plamą i skazą religii. Krótko mówiąc, ci, którzy nie 

robią sprawą sumienia spłacanie swoich długów i posługiwania się sprawiedliwością, słusznością i 

uczciwością we wszystkich swoich działaniach, są rabusiami, złodziejami i wrogami ludzkiego 

społeczeństwa. 

 (4.) Uczynki dobroczynności i miłosierdzia: aby przynieść ulgę ubogim, być dobrym dla 

wszystkich, i pomagać innym naszą radą lub napomnieniem. Często jesteśmy do tego wzywani; (Dz 



9:36 UBG): „Mieszkała też w Jafie pewna uczennica…..Dorkas. Jej życie wypełnione było dobrymi 

uczynkami i udzieleniem jałmużny”. W tym duchu mówi też 1 Tm 6:18 (UBG).„Niech innym 

dobrze czynią, bogacąc się w dobre uczynki”. Nie jest to pozostawione naszej arbitralnej decyzji, 

ale nałożone na nas jako część naszej odpowiedzialności i obowiązku, jako dług, który jesteśmy 

winni Bogu. A zatem, jeśli nie wykonujemy tego rodzaju dobrych uczynków, to jesteśmy 

niewiernymi zarządcami dobrych rzeczy powierzonych naszej pieczy. Nie możemy odmawiać Bogu 

jego własnego, kiedy On lub ktokolwiek z Jego własności potrzebują tego. 

 (5.) Myślę, że istnieje także jeszcze inny rodzaj dobrych uczynków, które dotyczą nas, a 

mianowicie trzeźwość, czujność, umartwianie ciała i zapieranie się siebie. Człowiek ma obowiązek 

również wobec siebie samego: (Tyt 2:12 UBG), ,,Pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się 

bezbożności i światowych   pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie”. 

Takie postępowanie przyczynia się do naszego bezpieczeństwa: (1 P 5:8 UBG), Bądźcie trzeźwi, 

czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć”, i należy 

do naszej wierności Chrystusowi: (Gal 5:24 UBG), ,,A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali 

swoje ciało wraz z namiętnościami i pożądliwościami”. Dlatego też weźmijmy je pod uwagę 

również i nazwijmy dziełami naszej duchowej chrześcijańskiej walki, za pomocą których bronimy 

się przed wrogami naszego zbawienia, aby nasze ręce nie były osłabione i omdlałe w dziele Bożym, 

abyśmy mogli kontynuować je nieprzerwanie bez przestawanie. 

 ii. Po drugie, wymagania dotyczące wykonywania dobrych uczynków są następujące:  

 (1.) Aby człowiek znajdował się w stanie dobra: (Mt 7:17 UBG), „.Tak każde dobre drzewo 

wydaje dobre owoce”; był poślubiony Chrystusowi: (Rz 7:4 KJV), „Tak i wy, moi bracia,  

zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście byli poślubieni drugiemu, temu, 

który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili owoc Bogu”, i był wierzący: (Tyt 3:8 

UBG), „…..chcę…..żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach”. 

Cielesny, nieodrodzony człowiek może czynić to, co jest w istocie dobre; ale dopóki nie zostanie 

przemieniony w swoim sercu i stanie, to jego uczynki nie są akceptowane przez Boga. 

 (2.) Zasadami działania muszą być wiara, miłość i posłuszeństwo. Wiara, uznawanie 

Bożego autorytetu: (Ps 119:66 UBG), „Naucz mnie trafnego sądu i wiedzy, bo uwierzyłem twoim 

przykazaniom”. Miłość, skłonienie serca: (2 Kor 5:14 UBG), „Miłość Chrystusa bowiem 

przymusza nas”. Posłuszeństwo, wpływanie na sumienie: (1 Tes 4:3 UBG), ,,Taka jest bowiem wola 

Boga, wasze uświęcenie”, (1 Tm 1:5 UBG): ,,Końcem zaś przykazania jest miłość płynąca z 

czystego serca, z prawego sumienia i wiary nieobłudnej”. Mamy tu rodowód dobrych uczynków; 

nieudawana wiara rodzi dobre sumienie, a ono czyste serce, a te miłość do Boga, a wtedy mają 

miejsce wszystkie poszczególne obowiązki. 

 (3.) Należyte zważanie na okoliczności, aby uczynek był nie tylko dobry, ale i dobrze 

wykonany, (Łk 8:15 UBG), — z tą starannością, czcią, powagą i ochoczością, których wymaga 

natura pracy. 

 (4.) Cel, dobre uczynki muszą być wykonywane na chwałę Bożą: (Flp 1:11 UBG), 

„Napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci 

Boga”. 

 b. Jak nowe stworzenia są zobowiązane do wykonywania tych dobrych uczynków.  

 i. W odniesieniu do Boga, który nakazał, abyśmy w nich chodzili. Jeżeli odwołamy się do 

Jego dekretu, to zobaczymy, że Bóg chce, aby jego wybrany lud odróżniał się od innych przez 

dobro, które czyni na świecie, aby mogli być znani jako wyznawcy dobrego Boga, tak jak dzieci 

diabła są znane przez ich czynienie zła. Boży odwieczny dekret jest uczyniony dla nas jasnym przez 

nasze uczynienie wykonywania dobrych uczynków sprawą naszego sumienia, dzięki czemu 

umacniamy nasze powołanie i wybranie, (2 P 1:10 UBG). Jeśli będziemy uważać to za Jego 

przykazanie i nakaz, to z pewnością powinniśmy zrobić z tego, co nasz Ojciec powierza naszej 

opiece sprawę naszego sumienia. On nas do tego wyznaczył i posłał do winnicy do pracy, dlatego, 

czy mielibyśmy powiedzieć, ,,Idę, panie” (Mt 21:29-30 UBG) i nie pójść; albo włóczyć się i 

zaniedbywać tę sprawę, gdy wyraziliśmy na to zgodę? Lub udawać, że idziemy, a jednak nigdy się 

nie zabrać za to? Sercu pełnemu łaski wystarcza, że coś jest wolą Bożą, ponad wszystkie racje: (1 



Tes 5:18 UBG): „Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga względem was”; (1 P 2:15 

UBG): „Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich 

ludzi”. 

 ii. W odniesieniu do Chrystusa, który umarł, aby przywrócić nam zdolność i możliwość 

czynienia tych dobrych uczynków: (Tyt 2:14 UBG), „Który wydał samego siebie za nas, aby nas 

wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych 

uczynków”, nie tylko po to, by je wykonywać, ale aby czynić je ochoczo i z gorliwością. Jak 

Chrystus przyszedł, aby wynieść pociechę stworzenia do najwyższego poziomu, tak też i obowiązek 

stworzenia do tego samego, aby Jego lud był wybitny w świętości, sprawiedliwości, dobroci i 

prawdzie ponad wszystkich innych. 

 iii.. W odniesieniu do Ducha, który odnawia nas w tym celu; jesteśmy  stworzeni na nowo, 

abyśmy mogli traktować czynienie dobra jako nasze powołanie i jedyne zajęcie. Wszystkie inne 

rzeczy są wartościowe zgodnie z przeznaczeniem,  jakiemu służą; słońce zostało stworzone, aby 

dawać światło i ciepło niższym stworzeniom, a my jesteśmy oświeceni łaską i skłonieni przez nią 

do tego, aby nasze światło świeciło przed ludźmi (Mt 5:16 UBG). 

 iv. W odniesieniu do nieba i wiecznego szczęścia dobre uczynki są drogą do nich. 

Przerywamy lub zaprzestajemy naszego posuwania się naprzód, gdy przestajemy czynić dobro; ale 

im bardziej pilnujemy się, by wykonywać dobre uczynki, tym bardziej postępujemy naprzód na 

naszej drodze: (Flp 3:14 UBG), ,,Biegnę do mety”, do naszej ostatecznej nagrody, a nasze wejście 

do nieba jest pełniejsze i zmierzamy tam z większym pokojem, (2 P 1:11 UBG). 

 c. W jaki sposób wierzący są przysposobieni i przygotowywani przez tę nową naturę, która 

jest w nich wszczepiona, do dobrych uczynków? 

 i. Odpowiedź. Przez przygotowanie dalekie i przygotowanie bliskie. 

 (1.) Przygotowanie dalekie jest ogólną skłonnością i inklinacją do wykonywania wszelkich 

aktów świętego i niebiańskiego życia. Wszystkie stworzenia mają skłonność do właściwych im 

działań, także nowe stworzenie. Tak jak iskry wzlatują w górę, a kamienie w dół z powodu 

skłonności ich natury, tak serca narodzonych na nowo skłaniają się, by podobać się Bogu i służyć 

Mu. Ta skłonność jest naturalna, jej akty są dobrowolne, ponieważ jest to skłonność wolnej woli: 

„Prawo jego Boga jest w jego sercu”, (Ps 37:31; Ps 40:8 UBG). Inni zmuszają się do tego, ale tutaj 

istnieje pokrewieństwo między dobrymi uczynkami a żywotną zasadą, która jest w nas, tak że nie 

potrzebujemy zbytniego przymuszenia: (1 Tes 4:9 UBG), „A o miłości braterskiej nie ma potrzeby 

wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować”. Tak więc, Boże 

pouczenie nie jest przez słowne wyrażenie, ale przez odcisk; Bóg skłonił, dopasował lub odcisnął 

skłonność do czynienia dobrych uczynków w naszych sercach: tak jak nie potrzeba wielu 

argumentów, aby skłonić matkę do dania piersi do ssania jej delikatnemu niemowlęciu; gdyż natura 

ją tego nauczyła, pozostawiając w niej taki instynkt i skłonność, które wystarczająco ją do tego 

pobudzają. 

 (2.) Bliskie przygotowanie nazywa się ochoczością, chęcią i gotowością do każdego 

dobrego uczynku lub gotowym posłuszeństwem do każdego dobrego uczynku, (Tyt 3:1 UBG). 

Podobnie mówi 1 Tm 6:18 (UBG), „chętnie dają”. Podobnie stwierdza apostoł Paweł, ,,jestem 

gotowy nie tylko dać się związać, ale i umrzeć”, (Dz 21:13 UBG). To jest ponad skłonnością. Ogień 

ma skłonność do wznoszenia się w górę, ale coś może gwałtownie go zatrzymać; tak i chrześcijanin 

może mieć wolę do czynienia dobra, silną, a nie bezmyślną, ale mimo to mogą istnieć pewne 

przeszkody, (Rz 7:18 UBG). Skłonność implikuje daleką moc, natomiast gotowość najbliższą i 

natychmiastową; dlatego chrześcijanin powinien zachować gotowość lub odpowiedniość 

usposobienia do wypełniania swego obowiązku, niezależnie od tego czy dotyczy to Boga, nas 

samych, czy innych. Widać to w gorliwości, która znosi wszelkie przeszkody. Wszystkie łaski są 

skuteczne, a gorliwość jest tą żarliwą siłą napędową i działaniem każdej łaski, w której jest ona w 

sile i wigorze. Wiara działa, (Gal 5:6 UBG). Miłość przymusza, (2 Kor 5:14 UBG). Nadzieja 

ożywia, (1 P 1:3 UBG), „do żywej nadziei”. To pochodzi z nowej natury, gdy jest we właściwym 

nastawieniu i sile. Potrzebujemy nie tylko uczynić nasze obowiązki sprawą naszego sumienia lub 

skłaniać się do nich, ale aby i nasze serca nie pozwoliły nam mieć spokoju i odpoczynku bez nich: 



(2 P 1:8 UBG): „Gdy bowiem będą one w was i to w obfitości, to nie uczynią was bezczynnymi ani 

bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Chrześcijanie muszą być gorliwi w 

dobrych uczynkach, (Tyt 2:14 UBG). Paweł burzył się i był napierany w duchu, (Dz 17:16; 18:5 

UBG). 

 (A.) Korzyści, które z tego wynikają to: —  

 (a.) Łatwiej czynimy dobre uczynki, gdy jesteśmy do tego skłonni: (Wyj 35:29 UBG), 

,,Wszyscy synowie Izraela przynosili PANU dobrowolną ofiarę”, (Ps 110:3 UBG), „Twój lud 

będzie ochoczy w dniu twej potęgi”. Istnieje wielka różnica między robieniem rzeczy z przymusu a 

robieniem rzeczy pod wpływem skłonności; między robieniem cegieł przez Izrael w Egipcie a 

budową muru w czasach Nehemiasza, (Neh 4:6 UBG). 

 (b.) Wykonujemy dobre uczynki z większą radością i gorliwością: (1 J 5:3 UBG), ,,a jego 

przykazania nie są ciężkie”, (Ps 112:1 UBG), „Błogosławiony człowiek, który boi się PANA i ma 

upodobanie w jego przykazaniach”. Jest to przyjemnością dla narodzonych na nowo, aby 

wykonywać dobre uczynki; dla innych jest to trud.    

 (c.) Wykonujemy je też ze stałością. To, co jest wymuszone, nie trwa długo; przy pierwszej 

okazji wyrywamy się, odrzucając brzemię, które nas uciska i dręczy. Człowiek nigdy nie będzie 

wytrwały w swoich obowiązkach, dopóki nie trzyma się ich sercem; a nastawieniem serca nie jest 

strach, ale miłość. Nie można takiego człowieka łatwo odwieść od jego miłości i skłonności, 

chociaż można przezwyciężyć jego lęki: (Pnp 8:6-7 UBG), „Przyłóż mnie do swego serca jak 

pieczęć, jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest silna jak śmierć; zawiść twarda jak 

grób. Jej żar jak żar ognia i jak żarliwy płomień. Wielkie wody nie zdołają zagasić miłości, ani rzeki 

jej zatopić. Choćby ktoś oddał cały majątek swego domu za taką miłość, byłby z pewnością 

wzgardzony”. 

 d. Zastosowania są następujące. 

:  i. Udzielenie nagany wielu zadeklarowanym chrześcijanom, którzy nie są bardziej 

przygotowani do Pana i uczynieni gotowymi do wszelkiego dobrego dzieła. Niestety, niektórzy są 

zatwardziali na wszelkie dobre uczynki, (Tyt 1:16 UBG), nienadający się do żadnego 

chrześcijańskiego postępowania. W przypadku innych cała ich świętość polega na byciu mniej 

podłymi i niegodziwymi niż inni. Jeśli unikają większych występków, chociaż swobodnie 

praktykują mniejsze, są uważani za dobrych ludzi. Niektórzy mówią, ale nic nie robią, są jak 

cyprysy, wysokie i piękne, ale bezowocne; lub jak rubin, który z daleka wydaje się być cały w 

ogniu, ale dotknięcie go odkrywa, że jest zimny jak trup: ich gorliwość znajduje się bardziej w ich 

językach niż w ich czynach. Jeszcze inni są bardzo nieprzygotowani, opowiadają się za 

przeciętnością, wykłócają się z Bogiem o każdy cal, obniżają cenę religii tak nisko, jak tylko mogą, 

tak mało oddawania czci i dobroczynności, jak to tylko możliwe, i nie zrobią więcej, niż trzeba, i 

dobrze jest, jeśli to uczynią. Prawdziwa dobroć, jak żywy miód, spada sama z siebie, (2 Kor 8:2 

UBG) i zawsze pragnie czynić więcej dla Boga: (Ps 71:14 UBG), „jeszcze bardziej pomnożę twoją 

chwałę”, (Flp 1:9 UBG), „I o to się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i 

we wszelkie zrozumienie”; (1 Tes 4:1 UBG): „Ponadto, bracia, prosimy was i zachęcamy przez 

Pana Jezusa, abyście – według otrzymanego od nas pouczenia o tym, jak należy postępować i 

podobać się Bogu, coraz bardziej w tym obfitowali”. Ale mało takiego nastawienia można znaleźć.  

 ii. Drugie zastosowanie informacyjne.  

 (1.) Po pierwsze, przyjrzyjmy się odrywaniu dobrych uczynków od ich właściwych 

przyczyn, to znaczy woli Bożej, która wymaga i naszego odnowienia, które nas uzdalnia: jedna 

określa nasz obowiązek, druga czyni nas gotowymi do jego wykonania. Gdy jesteśmy cieleśni, to 

to, co robimy, jest tylko obrazem dobrych uczynków i nie jest prawdziwie ani duchowo dobre. 

 (2.) Po drugie, konieczność dobrych uczynków. 

 (A.) Konieczność wynikowa, jako owoc i cel odnowienia. Wszystkie rzeczy są oceniane 

przez ich użycie. Czemu służy nowe stworzenie, jeśli nie abyśmy mogli kroczyć w nowości życia, 

inaczej byłoby tylko pojęciem. Nie jest nam dane, abyśmy ukryli je w sercu, jako ociężałą, 

bezczynną zdolność, ale abyśmy mogli działać przez nią i rozwijać ją dla Boga. Pan nie stworzył 

żadnego stworzenia na próżno. Rzeczywiście, wszystko, co mamy od Boga, zarówno w naturze, jak 



i w łasce, zostało nam dane po to, byśmy mogli być owocni w świętości. W naturze mamy życie, 

zdrowie i zdolności nie służące niczemu innemu, jak tylko temu, aby przez wykonywanie 

teraźniejszych obowiązków przygotować się na wieczne radości. Wszelkie miłosierdzia Boże 

zobowiązują nas do pracowitości, wszystkie Jego zarządzenia są środkami, aby nam pomóc, 

wszystkie Jego łaski są mocą, która nas uzdalnia; a ponad i wokół nas jest Duch Święty, aby 

pobudzić i ożywić tę moc, (J 4:10; Ez 36:27 UBG).  

 (B.) Konieczność wynikająca z przykazań. Bóg zażądał dobrych uczynków z naszych rąk. 

Teraz, musimy uczynić to, czego zażądał Bóg sprawą naszego sumienia, zwłaszcza że wszystkie 

Jego przykazania są święte, sprawiedliwe i dobre. Gdyby Bóg wymagał czegoś większego, to czy 

nie powinniśmy byli tego zrobić? (2 Krl 5:13 UBG). Ale kiedy zażądał tak szlachetnej pracy, to czy 

mamy Mu odmówić? W jego prawie nie ma nic poza tym, co przystoi Jego naturze, a zachowuje i 

uszczęśliwia naszą. 

 (C.) Konieczność środka, jako drogi do nieba. Dobre uczynki są nieodzownie wymagane od 

osób dorosłych, jeśli chcą być zbawione: (Hbr 12:14 UBG), ,,Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do 

świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana”. Chrześcijanin zostanie osądzony w dniu ostatecznym 

według tego, co uczynił: (Obj 20:12 UBG), „I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących 

przed Bogiem; i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli 

według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków”, (1 P 1:17 UBG): „A 

jeśli Ojcem nazywacie tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków”. 

Wyznanie tego nie załatwi, ale nasze uczynki pójdą na sąd. Podobnie mówi Obj 14:13 (UBG): 

,,..ich uczynki idą za nimi”, to znaczy, że wierzący mają ich owoce i pociechę na drugim świecie, a 

bez nich nie możemy być zbawieni. 

 (D.) Konieczność znaku, jako dowód naszego prawa do zbawienia, zarówno dla innych, jak 

i dla nas samych. Uczynki lub akty zewnętrzne są bardziej odczuwalne i widoczne, a także 

podlegają zauważeniu przez nasze własne sumienia; co jest dobrą rzeczą, gdyż trudniej jest osądzać 

łaskę wewnętrzną niż owoce zewnętrzne. 

  (a.) Jeśli chodzi o innych, to Bóg widzi to, co jest w naszych sercach, ale ludzie nie, dopóki 

skutki tego nie ujawnią. Kiedy Jan Chrzciciel chciał się upewnić co do faryzeuszy, to powiedział 

im: (Mt 3:8 UBG): „Wydajcie więc owoce godne pokuty”. Bojaźń Boża jest bardziej widoczna 

przez akt zewnętrzny niż z nawyku wewnętrznego; dlatego ten opis jest podany w Prz 8:13 (UBG): 

„Bojaźń PANA, to nienawidzić zła. Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust 

przewrotnych”, a następujący w Hi 28:28 (BW): „Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością; a 

unikanie złego rozumem”. Nurt życia człowieka i jego uczynki  najlepiej wyjaśniają i interpretują 

jego serce. W ten sposób psalmista odkrył niegodziwego: (Ps 36:1 UBG), ,,Nieprawość 

niegodziwego świadczy w mym sercu, że nie ma bojaźni Bożej przed jego oczyma”. 

 (b.) Dla nas samych święte postępowanie i pobożność są najpewniejszą nutą naszego 

odrodzenia. Oceniamy innych wyłącznie na podstawie uczynków zewnętrznych, „Po ich owocach 

poznacie ich”, (Mt 7:16 UBG). Miłość zabrania nam dalszego wścibstwa; ale siebie samych 

oceniamy na podstawie  wewnętrznych i zewnętrznych uczynków łącznie. Jeśli mamy w sobie 

wiarę w Chrystusa, miłość do Boga, nienawiść do zła, upodobanie w świętości i głębokie poczucie 

przyszłego świata, które to łaski składają się na nową naturę, to te rzeczy dają w końcowym 

rezultacie święte postępowanie. To rodzi radość i pokój sumienia: (2 Kor 1:12 UBG), „To bowiem 

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

cielesnej mądrości, ale w łasce Boga,  postępowaliśmy na świecie”, (1 J 3:18-19 UBG): ,,….nie 

miłujmy słowem ani językiem; ale uczynkiem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy i 

uspokoimy nasze serca”. 

 (c.) Dobre uczynki nie mogą być przeciwstawiane miłosierdziu Bożemu i darmowej łasce 

ani zadośćuczynieniu, zasługom i sprawiedliwości Chrystusa, czy to w kwestii usprawiedliwienia, 

czy zbawienia, ale zachowywane w należytym podporządkowaniu Bożej łasce i zasługom 

Chrystusa. Na tym polega zadanie tego kontekstu, aby pogodzić łaskę Bożą z koniecznością 

wykonywania dobrych uczynków, i bardzo dobrze może tak być, ponieważ są one częścią 

otrzymanej łaski. Ten jest najbardziej zobowiązany Bogu i wdzięczny za łaskę, który jest 



uzdolniony, aby czynić najwięcej dobra, ponieważ wszystko pochodzi od Boga: (Flp 2:13 UBG), 

„Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według jego upodobania”; tak, że samo nasze 

działanie jest otrzymywaniem. Ale ponieważ istnieją ludzie, których można nazwać sędziami,  

którzy ufają i uczą innych ufać własnym cnotom i uczynkom bez Zbawiciela lub przypisują im rolę 

Zbawiciela; a z drugiej strony libertyni, którzy uczą ludzi, aby nie patrzeć na nic w sobie w ogóle, 

nie jako na dowód, warunek lub środek, ale ufać, że krew Chrystusa jest zamiast wiary, pokuty i 

posłuszeństwa, które są ich obowiązkami, i które mają być przez nich wypełniane, dlatego trzeba 

będzie dobrze wiedzieć, co jest naprawdę rolą i urzędem Chrystusa, czym naprawdę jest urząd 

wiary i pokuty, a czym uczynków, aby być pewnym oddania każdemu tego, co jest mu należne i 

móc całkowicie ufać Chrystusowi, że wypełni ze swojej strony swoje zobowiązania i nie łączyć 

wiary ani żadnych naszych uczynków i obowiązków, w najmniejszym stopniu, z tym zaufaniem i 

czcią, które należą się naszemu Zbawicielowi, ale traktować je zgodnie z tym przeznaczeniem dla 

którego są nakazane, aby je czynić w ewangelii. 

 (i.) Po pierwsze, nasze uczynki, jakiekolwiek by one nie były, czy to obowiązki wobec Boga 

czy człowieka, nie są pierwszą poruszającą przyczyną ani pobudką do skłaniania Boga do okazania 

nam łaski lub doprowadzenia do naszego zbawienia. Nie; ten zaszczyt musi być zarezerwowany dla 

łaski Bożej, która pobudza i porusza wszystkim, co się tyczy naszego zbawienia. Bożą łaską było 

zapewnienie nam Zbawiciela: (J 3:16 UBG): „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego 

jednorodzonego  Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. A 

udzielanie wiary lub łaski nawrócenia  jednym przed drugimi, jest skutkiem tylko Jego miłosierdzia 

i upodobania: (Ef 2:4-5 UBG), „Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej 

wielkiej   miłości, którą nas umiłował,  I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach ożywił nas 

razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni”. Zatem korzyści wynikające z nawrócenia 

wynikają z Bożej miłości i miłosierdzia. Jak  usprawiedliwienie: (Rz 3:24 UBG), 

„….usprawiedliwieni darmo, z jego łaski”, nie tylko z łaski, ale za darmo; to znaczy, że Bóg nie 

został skłoniony do tego naszymi dziełami, ale działał darmo z własnej woli. Następnie życie 

wieczne, otrzymujemy je z łaski Bożej i miłosierdzia naszego Odkupiciela: (Judy 1:21 UBG), 

„oczekując miłosierdzia naszego Pana Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu.” Tak więc łaska jest 

pierwszym sprawcą i zasadą w całej sprawie naszego zbawienia; jest ono pierwotnie z łaski i 

wszystko w nim jest łaską. 

 (ii.) Po drugie, nasze uczynki przed lub po nawróceniu nie są tą sprawiedliwością, ani nie są 

częścią tej chwalebnej sprawiedliwości, dzięki której grzechy są odkupione, gniew Boży 

ułagodzony, wszystkie błogosławieństwa niebios nabyte, a my pojednani z Bogiem. Albowiem 

należy to przypisać tylko zasługom i zadośćuczynieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. „Jeśli 

bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym 

bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie” — (Rz 5:10 UBG). On jest naszą 

przebłaganiem; żyjemy przez Niego: (1 J 4:9-10 UBG), ,,Przez to objawiła się miłość Boga ku nam, 

że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego. Na tym polega 

miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on nas umiłował i posłał swego Syna, aby był 

przebłaganiem za nasze grzechy.” Urzędem i honorem Chrystusa jest bycie ofiarą za grzech i 

przebłaganiem za nas oraz doskonałym Zbawicielem i Orędownikiem; który otrzymał Ducha, aby 

przysposobić nas do naszych teraźniejszych obowiązków i przyszłego szczęścia. Jesteśmy Bożym 

dziełem w Chrystusie. 

 (iii.) Po trzecie, nasze uczynki lub obowiązki, które wykonujemy w posłuszeństwie Bogu, 

nie są pierwszym środkiem zastosowania łaski Odkupiciela ani warunkiem naszego pierwszego 

wejścia do stanu ewangelicznego. Nie; to jest właściwe dla pokuty i wiary: (Rz 3:22 UBG): „Jest to 

sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich, wierzących”. A 

pokuta jest często wymagana także w celu otrzymania przebaczenia i daru Ducha Świętego: (Dz 

2:38 UBG), „Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie 

grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego”; (Dz 3:19 UBG), „Dlatego pokutujcie i  nawróćcie 

się, aby wasze grzechy były zgładzone”. To skruszony, wierzący grzesznik jest tym, który 

kwalifikuje się do tych przywilejów; albo ten, kto z wdzięcznością i pokorą przyjmuje 



ofiarowanego Zbawiciela i zgadza się na przymierze zawarte z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem 

Świętym; zostaje obmyty z grzechów we krwi Chrystusa, pojednany i przyjęty do rodziny Bożej 

oraz uczyniony dziedzicem zgodnie z nadzieją życia wiecznego, (Tyt 3:7 UBG). Ta pierwsza wiara, 

przez którą wierzymy i zgadzamy się na przymierze, wskazuje na zarówno zależność od 

miłosierdzia Bożego i zasług Chrystusa, jak i zgodę na posłuszeństwo lub serdeczne poddanie się 

Bogu. 

 (iv.) Po czwarte, kiedy zgodziliśmy się przyjąć Chrystusa i Jego dobrodziejstwa i oddać się 

Mu, wtedy następują uczynki lub nowe posłuszeństwo, niezbędne do utrzymania naszego prawa do 

przebaczenia i życia. Nikt bowiem nie odnosi korzyści z przymierza Bożego, tylko ci, którzy go 

przestrzegają, jak również je zawierają; bo bez tego nie możemy mieć społeczności z Bogiem: (1 J 

1:7 UBG), „A jeśli chodzimy w światłości, tak jak on jest w światłości, mamy społeczność między 

sobą” — ani dowodu prawdziwości naszej wiary i pokuty. Apostoł Paweł został posłany, aby głosić 

poganom: „,, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne pokuty”, (Dz 26:20 

UBG). Poza tym nie możemy zachować naszego roszczenia i prawa, jeśli nadal nie będziemy 

kontynuować czynienia dobra: (1 Tm 6:18; Ez 18:24 UBG), ,,Ale jeśli sprawiedliwy odwróci się od 

swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, ….czy taki będzie żył? Wszystkie jego 

sprawiedliwości, które czynił, nie będą wspomniane. Z powodu swego przestępstwa, które 

popełniał, i z powodu swego grzechu, którego się dopuścił, z powodu tych rzeczy umrze”. Jest to 

prawda w odniesieniu do obłudnika bez skrupułów i prawdziwego sprawiedliwego człowieka. Tych 

rzeczy nie można mieszać ani przeciwstawiać ich sobie: nie należy ich mieszać, ale oddzielnie 

rozważyć, co jest właściwe łasce Bożej, właściwe zasługom Chrystusa, właściwe wierze, właściwe 

uczynkom; ani nie przeciwstawiać ich sobie tak, aby jedno wykluczało drugie: jak na przykład, aby 

łaska Boża, nie wykluczała zasług Chrystusa lub służyła zamiast nich; ani aby zasługi Chrystusa, 

Jego krwi i sprawiedliwości nie wykluczały wiary i pokuty lub zajmowały ich miejsca; ani aby 

wiara nie wykluczała dobrych uczynków, 

 (v.) Po piąte, wszelka zastosowywana wobec nas łaska jest od początku do końca 

wszczepiana, zarządzana, rozwijana i działa w nas przez Ducha. To On odnawia i uzdrawia naszą 

naturę, jako przychodzący do nas z łaski Bożej i zasług Chrystusa: (Tyt 3:5-6 UBG), „…..według 

swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego 

wylał na nas  obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela.” Przez Ducha Świętego 

działającego w nas stałą nawykową łaską i pobudzającego ją, wierzymy, pokutujemy, jesteśmy 

posłuszni i czynimy wszystko, co jest konieczne, aby uzyskać życie wieczne; dlatego nie można 

tego pominąć, ale uznać za wielką część tej łaski. 

 iii. Trzecie zastosowanie. Aby nas napomnieć, że jeśli chcemy  rzeczywiście okazać się 

nowymi stworzeniami, to żebyśmy byli pełni dobrych uczynków. Argumenty, które nas skłonią do 

tego są następujące: 

 (1.) Jest to konieczny owoc wewnętrznej łaski, i jako taki jasno pokazuje, że jesteśmy 

uczestnikami niebiańskiej mądrości: (Jak 3:17 UBG), „Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede 

wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i 

dobrych owoców”. Cielesny mieszkaniec tego doczesnego świata, za całą swoją mądrość uważa 

dążenie do stania się bogatym dla samego siebie, co w istocie jest tylko głupotą, (Łk 12:21 UBG). 

Jego zajęciem jest tylko życie według ciała, (Gal 6:8 UBG). Całą swoją siłę, czas, troskę i bogactwo 

przeznacza na zaspokojenie swoich cielesnych pragnień; natomiast człowiek narodzony na nowo 

sieje dla Ducha, poświęcając się uczynkom pobożności i dobroczynności. 

 (2.) Czyny zewnętrzne, które wypływają z zasady wewnętrznej, wzmacniają 

przyzwyczajenie; im więcej czynimy dobra, tym bardziej jesteśmy w stanie je czynić, tak jak siła 

fizyczna zwiększa się dzięki ćwiczeniom. Dlaczego prawa ręka jest bardziej zwinna, silniejsza i 

większa niż lewa? Dlatego, że jest częściej ćwiczona, a przez to pełniejsza krwi i płynów 

ustrojowych. Podobnie jest z łaską im więcej działamy wiarą, tym bardziej wiara się wzmacnia i 

zwiększa. Miłość staje się żarliwsza, gdy jest stale ćwiczona, a nadzieja żywsza i skuteczniejsza. 

Uczynki zawsze wzmacniają i powiększają zasady, które doprowadziły do ich wykonania: 

częściowo z własnej natury: (1 J 2:5 KJV), „Lecz kto zachowuje jego słowo, w nim zaprawdę, 



miłość Boża doszła do doskonałości”. Im bardziej taki człowiek okazuje uczynki miłości ku Bogu, 

tym bardziej wzrasta w nim Jego miłość: częściowo dzięki Boskiej odpłacie: (Hbr 6:10 UBG): 

„Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o waszym dziele i trudzie miłości, 

którą okazaliście dla jego imienia, gdy służyliście świętym i nadal służycie”, Bóg wynagradza ich 

docześnie: (2 Kor 9:8 UBG), „A Bóg ma moc udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając 

zawsze wszystkiego pod dostatkiem, obfitowali we wszelki dobry uczynek”; to znaczy udzielić nam 

tyle, abyśmy mogli być hojni w każdym czasie. A kiedy apostoł mówi, że Bóg ma moc, to oznacza 

to nie tylko to, że Bóg jest źródłem wszelkiego bogactwa i suwerennym zarządcą tego, a przez to 

ma moc, aby uczynić nas bogatszymi, a nie uboższymi dzięki naszej hojności, i aby uczynić każdą 

jałmużnę, którą dajemy olejem w baryłce, aby rozmnażał się, gdy go z niej będziemy wylewać, (1 

Krl 17:16 UBG), aby starczyło na każdy cel i na każdą okazję, ale też że Bóg na pewno wynagrodzi 

hojnego, bo apostoł cytuje to ponownie w następnym wersecie, ,,Jak jest napisane: „Rozrzucił, dał 

ubogim; jego sprawiedliwość trwa na wieki”, (2 Kor 9:9 UBG). Jest to zaczerpnięte z Psalmu 112 w 

którym znajdują się niezwykłe obietnice bogactwa i dostatku w które obfitował będzie dom hojnego 

dawcy jałmużny. Bóg nagradza ich na wieki: (2 Kor 9:6 UBG): „Kto skąpo sieje, skąpo też żąć 

będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie.” Teraz jest czas siewu, w przyszłości będzie nasze 

żniwo i plony; otrzymamy hojną nagrodę od Boga w powszechnym zmartwychwstaniu. Bóg 

nagradza także swoje posłuszne sługi duchowo i wewnętrznie; i to nie tylko większą pociechą i 

spokojem, ale i przez zwiększenie samej łaski.; albowiem Bóg, który grzech karze grzechem, 

wynagradza łaskę łaską. Studnie są słodsze gdy się czerpie częściej z nich wodę; z drugiej strony 

rzadko obracany klucz rdzewieje w zamku. Przerwa w wykonywaniu dobrych uczynków czyni nas 

bardziej niezdolnymi i nieprzygotowanymi na nie. 

 (3.) Wykonywanie dobrych uczynków przynosi większą cześć dla Boga: (J 15:8 UBG), „W 

tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc”; (Flp 1:11 UBG): ,,Napełnieni 

owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga”; (2 Tes 

1:11-12 UBG): „Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych 

tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy; Aby imię 

naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim.” Religia Chrystusa nie jest 

religią jałową, ale pełną dobrych uczynków. Jest to wielkim splendorem dla religii w nas, którzy ją 

wyznajemy, kiedy dobro jest naturą naszych serc, a czynienie dobra sprawą naszego życia.  

 (4.) Czynienie dobrego buduje innych i prowokuje do świętego naśladowania: (Hbr 10:24 

UBG): ,,I okazujmy staranie jedni o drugich, by pobudzać się do miłości i i dobrych uczynków.” 

Najbardziej prowokujemy innych naszym przykładem, gdy są oni zimni, niedbali i wsteczni wobec 

uczynków pobożności i miłosierdzia. We wszystkich rzeczach powinniśmy być przykładem 

niebiańskich cnót. 

 (5.) Taki jest owoc, którego Bóg oczekuje od nas, aby drzewa sprawiedliwości rodziły 

owoce sprawiedliwości. Jeśli udaremnimy Jego oczekiwanie, to On nas zetnie i wrzuci w ogień, 

(Mt 3:10 UBG). Dlatego dobre uczynki nie są niepotrzebne. 

 Środki, które nam umożliwią wykonywanie tych uczynków, to:  

 (A.) Upewnienie się, że jesteśmy odnowieni. Martwi nie mogą wykonywać uczynków 

żyjących: „Czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?”, (Mt 7:16 UBG). Naszym pierwszym 

zadaniem jest dopilnować naszego nawrócenia się do Boga. Wszystkie zewnętrzne obowiązki 

zaczynają się w sercu; nie są cenione dalej, niż pochodzą z niego uświęcone.  

 (B.) Zachowujmy swoje serca w poczuciu Bożego autorytetu, abyśmy mogli poczuć we 

własnych piersiach coś, co może nam powiedzieć, że jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa 

Jemu, i może powoływać się na Boże prawo do nas. Dokonuje się tego poprzez częste rozmyślanie 

nad swoim stworzeniem i odkupieniem: nasze stworzenie daje Bogu pełne prawo do nas, a 

odkupienie czyni je wygodnym; a przez oba widzimy, że jesteśmy Jego: (Dz 27:23 UBG): ,,Tej 

nocy bowiem stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę i któremu służę”.  

 (C.) Powierzono nam jego talenty, a z ich pomnożenia musimy zdać sprawę: (Mat 25:14 

UBG), Pan wezwał swoje sługi i wydał im swoje dobra, aby je pomnażali. 

 (D.) Jakąż zachętę otrzymujemy od łaskawego przymierza i Boga, który nie wykorzystuje 



naszych mimowolnych słabości, ale akceptuje wysiłki tych, którzy szczerze robią wszystko, co w 

ich mocy: (Mal 3:17 UBG), ,,Zlituję się nad nimi, jak się lituje ojciec nad swoim synem, który mu 

służy”. 

 (E.) Pamiętajmy często o naszym wielkim zobowiązaniu wobec Boga; nigdy nie możemy 

zrobić dla Niego tyle, na ile zasłużył sobie u nas: (Ps 116:12 UBG), „Cóż oddam PANU za 

wszystkie jego dobrodziejstwa, które mi wyświadczył?”  

 (F.) Czyńmy wszystko tak, jak na oczach Boga i stale polegajmy na Nim: (Ps 16:8 UBG), 

,,Stawiam PANA przed oczami". Uczyńmy go naszym płatnikiem, namiestnikiem i sędzią, a to nie 

tylko zachowa nas szczerymi, ale i pilnymi w dobrych uczynkach. Uczynek nie jest wykonany 

szczerze, kiedy zważamy na człowieka, ani też nie jest wykonany doskonale. Ludzie, którzy tak 

postępują mają swoją nagrodę tylko tutaj, (Mt 6:5 UBG). 

 (G.) Kochaj swoją pracę i uczynki. Mała rzecz zatrzyma tego, który czyni je niechętnie: (Ps 

119:47-48 UBG): „Będę się rozkoszował twoimi przykazaniami, które umiłowałem. Wznoszę też 

swoje ręce ku twoim przykazaniom, które miłuję”.  

 (H.) Uważajcie siebie za bardzo zobowiązanych Bogu, że zatrudni was w jakiejkolwiek 
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