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 1. CHRZEŚCIJAŃSKIE IMIĘ. 

 



 

 Słowo „chrześcijanin” występuje tylko trzy razy w całym Piśmie Świętym. Miejsca, w 

których to się dzieje, to Dz 11:26; Dz 26:28; i 1 P 4:16 (UBG). Brzmią one następująco: „W 

Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami”. ,,Wtedy Agryppa powiedział do 

Pawła: niemal przekonałeś mnie, żebym został chrześcijaninem”. „Lecz jeśli cierpi jako 

chrześcijanin, niech się nie wstydzi, niech raczej chwali Boga”.  

 Chronologia niektórych wydarzeń zapisanych w Dziejach nie jest całkowicie pewna, ale 

wydaje się całkiem jasne, że naśladowcy naszego Pana nie zostali nazwani chrześcijanami aż 

dopiero po dziesięciu czy dwunastu latach po Wniebowstąpieniu naszego Zbawiciela. 

 Słyszałem kiedyś kazanie na temat Dz 11:26, w którym założono, że po raz pierwszy nadano 

imię chrześcijanin, podobnie jak purytanin lub metodysta jako wyrzut przez wrogów; a zostało 

później przyjęte przez uczniów naszego Pana, jako imię, które chcieli nosić. I nie można 

zaprzeczyć, że w każdej epoce rzucano ohydne epitety pod adresem pobożnych. Pewne jest to 

również z historii procesu i męczeństwa Polikarpa, że przez długi czas wrogowie krzyża używali 

tego określenia, by obrażać i oskarżać. Ale to nie udowadnia, że źli ludzie jako pierwsi nadali to 

imię wierzącym w Chrystusa.  

 Te rzeczy wydają się jasne:  

 1. Chrześcijanin to bardzo odpowiednie imię dla wszystkich naśladowców Chrystusa. Gdyż 

są w Chrystusie. Kochają i adorują Chrystusa. Są gotowi umrzeć za Chrystusa. On jest ich 

Zbawicielem i Odkupicielem. Nie wstydzą się Go, a On nie wstydzi się ich. Są przyjaciółmi, 

naśladowcami i odkupionymi przez Jezusa Chrystusa. On jest dla nich wszystkim we wszystkim. A 

oni są cenni dla Niego, gdyż on tak mówi (Iz 43:4). 

 2. Chrześcijanin to bardzo odpowiednie imię. Dobrze określa lud Boży i samo w sobie 

podsumowuje całą sprawę. Inne nazwy są dane ludowi Bożemu, i niektóre z nich są bardzo 

odpowiednie, jednakże żadne nie jest bardziej trafne niż to.  

 3. Prorok ewangeliczny przepowiedział, że w dniach ostatnich Kościół otrzyma nowe 

określenie: „I ujrzą narody twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie – twoją chwałę. I nazwą cię 

nowym imieniem, które usta Pana ustalą”, (Iz 62:2 UBG). Ten fragment bez wątpienia wskazuje na 

wielkie błogosławieństwo wynikające ze zmienionego stanu i perspektyw Kościoła 

Ewangelicznego. Ale czy nie może być on także interpretowany jako dosłownie spełniony w 

obdarzeniu wierzącego imieniem chrześcijanin? Wielu tak uważa.  4. Nie brakowało też w 

pierwotnym Kościele ludzi, przez których Pan mógł odpowiednio zmienić imię swojego ludu; gdyż 

w bezpośrednim związku z historycznym stwierdzeniem, że „W Antiochii też po raz pierwszy 

uczniów nazwano chrześcijanami” dodane jest: „A w owych dniach przybyli z Jerozolimy do 

Antiochii prorocy. I jeden z nich, imieniem Agabos, powstał i oznajmił przez Ducha, że w całej 

ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za cesarza Klaudiusza”, (Dz 11:26-28). Żyli wtedy natchnieni 

ludzie, którzy potrafili: udzielić poznania zamysłu Boga i przemawiać mocą Jego autorytetu. 

 5. Lud Boży od tego czasu i bez wahania nosił imię chrześcijan. Natchniony historyk 

Łukasz nic nie mówi przeciwko temu. Piotr, z kolei, mówi o tym z aprobatą. Najwyraźniej pobożni 

ludzie od długiego czasu akceptowali je tak, jakby pochodziło od Pana. 

 Ktoś może zapytać: CO TAKIEGO JEST W IMIENIU? Odpowiedź brzmi, że istnieje 

bardzo dużo w imieniu; a w nadawaniu imienia, sprawuje się wielki autorytet. Jest zapisane jako 

jeden z aktów inteligencji i autorytetu Adama, że nadał nazwy całemu bydłu i ptactwu niebieskiemu 

i każdemu dzikiemu zwierzęciu (Rdz 2:20 UBG). Sam Bóg Jahwe potwierdza swoją prerogatywę w 

nadawaniu i zmienianiu imion zgodnie ze swoim upodobaniem. W ten sposób zmienił imiona 

Abrama, Jakuba i Saraj. Polecił także, aby imię Jego wcielonego Syna nazywało się Jezus. Imiona 

są rzeczami, gdy są właściwie stosowane. Jednakże są często noszone niegodnie, i często 

niewłaściwie stosowane. Pomimo tego zaszokowałoby nasze pobożne uczucia to, gdyby pierwotny 

Kościół otrzymał swoje imiona od Kaina, Kanaana, Koracha lub jakiegokolwiek notorycznie złego 

człowieka, zamiast być zwany Jakubem, Izraelem, Józefem, nasieniem Abrahama, i innymi 

podobnymi określeniami wskazującymi na chwałę i cnotę.  

 W chrześcijańskim imieniu jest tak wiele dobrego, że nic nie mogłoby przekonać pobożnych 



ludzi, aby z niego zrezygnowali. Nawet źli ludzie uwielbiają jak nadaje się epitet „chrześcijanin” 

ich bliskim, którzy opuścili ten doczesny świat.  

 Czytelniku, czy jesteś chrześcijaninem; prawdziwym, żywym, stanowczym i 

konsekwentnym? Masz imię, ale czy jesteś go wart? Czy twój związek z Chrystusem jest bliski i 

żywotny? Czy żyjesz w Nim? Czy żyjesz dla Niego? Czy żyjesz na Jego podobieństwo? Czy 

pragniesz żyć i królować z Nim? Czy należycie rozważyłeś znaczenie imienia, które nosisz? 

Oznacza ono o wiele więcej niż urodzenie się w chrześcijańskim kraju. Godnie nosić imię 

chrześcijanina jest największym zaszczytem i największym szczęściem jakie kiedykolwiek 

osiągnięto na ziemi. 

 Chrześcijanin to najwyższa forma zwracania się  do człowieka.  

  

  

 . 2. CHRZEŚCIJAŃSKIE  WYZNANIE. 

 

 

 

 W Nowym Testamencie ten sam czasownik grecki jest oddany jako wyznać (ang. confess) i 

wyznawać (ang. profess). W tych miejscach oddany jest jako wyznać (ang. confess), a mianowicie 

w Mt. 10:32; Łk 12:8; J 1:20; 9:22; 12:42; Dz 23:8; 24:14; Rz 10:9; Hbr 11:13; 1 J 1:9; 4:2-3, 15; i 

2 Jana 1:7 (KJV). W poniższych zaś miejscach ten sam czasownik oddany jest przez wyznawać 

(ang. profess), a mianowicie w Mt 7:23; 1 Tm 6:12; i Tyt 1:16 (KJV). W podobny sposób czasami 

oddawany jest rzeczownik wyznawanie (ang. profession), jak np., w 1 Tm 6:12 (KJV); a już w 

następnym wersecie jest to oddane wyznanie (ang. confession). Jeśli jest jakaś różnica między 

wyznaniem a wyznawaniem, to taka: że te pierwsze jest czynione w obliczu niebezpieczeństwa, 

podczas gdy te drugie jest zwykłym przedstawieniem naszej wiary i praktyki. Każde z tych dwóch 

jest deklaracją przekonań człowieka lub jego wiary. I każde jest wyznaniem tego, co jest uważane 

za prawdę.  

 Chrześcijańskie wyznanie jest wymagane:  

 1. Z samej natury jego przypadku, królestwo Chrystusa jest zarówno duchowe jak i 

dobrowolne. Jeśli ludzie nie zgadzają się, aby Mu służyć, to, są Jego wrogami. Jeśli zaś poddadzą 

się pod Jego jarzmo, to jak mogą bardziej odpowiednio ogłosić ten fakt niż poprzez wyznanie Mu 

swej miłości? Jeśli żaden z chrystusowych przyjaciół nie opowie się otwarcie za Nim to wkrótce nie 

będzie miał On przyjaciół na tym świecie. 

 2. Właściwe i takie, które przystoi wyznanie miłości do Chrystusa jest użyteczne dla innych, 

gdyż ośmiela nieśmiałych uczniów. Utwierdza chwiejnych.  Budzi ospałych i nieuważnych i 

sprawia, że ludzie odczuwają, że istnieje rzeczywistość w religii. Niewiele rzeczy jest bardziej 

przekonywujących ku dobremu niż poważne wyznanie religii Chrystusa. Niejeden człowiek był 

wyniosły i zatwardziały, dopóki nie zobaczył jak jego żona, dziecko lub brat, wstają, aby przyjąć na 

siebie chrześcijańskie wyznanie. Był to dowód   straceńczej niegodziwości arcykapłanów i 

starszych, gdy widząc, że nawet celnicy i nierządnice uwierzyli Janowi, nie żałowali później, aby 

mogli uwierzyć (Mt 21:32). 

 3. Wyznanie chrześcijańskie jest zalecane w Słowie Bożym. Jest określone jako „dobre 

wyznanie”, (1 Tm 6:12). Jest ono samo w sobie słuszne, cudowne, piękne i doskonałe, jak oznacza 

to greckie słowo. 

 4. Wyznanie chrześcijańskie jest nakazane przez Tego, który ma wszelką władzę w tej 

sprawie. Jego słowo i opatrzność jednoczą się, mówiąc: ,,Kto jest za Panem?”; ,,Wyjdźcie spośród 

nich. Odłączcie się, mówi Pan”; ,,Wybierzcie sobie tego dnia, komu będziecie służyć?”.  

 5. Do prawidłowego wyznania chrześcijańskiego dołączone są bardzo chwalebne obietnice, 

a bardzo straszne groźby są wypowiadane przeciwko tym, którzy odmawiają przyjęcia Odkupiciela. 

Posłuchajmy Zbawiciela, który będzie naszym ostatecznym Sędzią: ,,Każdego więc, kto mnie 

wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego,kto się mnie 

wyprze, przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie” (Mt 10:32-33 UBG). 



Porównajmy Łk 12:8-9; Mk 8:38; Łk 9:26; i Rz 10:9-10 (UBG). Ale co zawiera się w 

chrześcijańskim wyznaniu? Jest oczywiste, że posiadanie całej prawdy o Bogu, jaka nam została 

objawiona. Wyznawanie jakiegokolwiek błędu lub fałszu nie może być niczym innym jak 

przynoszeniem ujmy Bogu. Dobre wyznanie wyraźnie oznacza przylgnięcie do prawdy Bożej, gdyż 

żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy. Jest to również deklaracja celu przestrzegania 

wszystkich Bożych ustaw i zarządzeń. Nie ma pobożności tam, gdzie nie ma przestrzegania 

przykazań. Za dobrym wyznaniem zawsze idzie kroczenie drogami Pana, naśladowanie Jego 

przykładu i kształtowanie naszych uczynków, aby zadowolić Go i służyć Jego ludowi. A wszystko 

to jest robione z pokornym poddaniem się Chrystusowi we wszystkim. 

 Chrześcijańskie wyznanie musi być:  

 1. Szczere i serdeczne. Nie tylko nie może być niegodziwie obłudne, ale w nim nie może 

być nawet zwodzenia samego siebie. Musi być uczciwie zrobione. Nie może w nim być żadnych 

zastrzeżeń ani zmian kursu. Wyznawanie miłości bez miłości jest obraźliwe dla każdego zdrowego 

umysłu. 

 2. Musi być pokorne, nie próżne i ostentacyjne. Jehu wzywał ludzi, aby byli świadkami jego 

gorliwości dla Pana. Był biednym i próżnym stworzeniem. 

 3. Chrześcijańskie wyznanie musi być otwarte i publiczne. Chrystus nie czynił sekretu ze 

swojej miłości do nas. Dlatego, dlaczego mielibyśmy ukrywać naszą miłość do Niego? „Tak niech 

wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, 

który jest w niebie”, (Mt 5:16 UBG). 

 4. Nasze wyznawanie powinno być również odważne i nieustraszone. Nie powinniśmy 

wydawać się prosić o przebaczenie za bycie naśladowcami Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł 

powiedział: „Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku 

zbawieniu dla każdego, kto uwierzy” (Rz 1:16 UBG). Istnieje przepraszający sposób wyznania 

prawdy, który wydaje się prowokować sprzeciw. Musimy stanąć w obronie Jezusa, niezależnie od 

tego ile to może nas kosztować. Życie prawdy jest ważniejsza niż życie jakiegokolwiek człowieka 

na ziemi. Musimy opierać się grzechowi nawet do przelania naszej krwi, jeśli to konieczne. 

 5. Wyznanie chrześcijańskie jest trwałe — trwa aż do śmierci. W tej wojnie nie ma 

zwolnienia z walki. „….lecz jeśli się ktoś cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania” – 

mówi Bóg (Hbr 10:38 UBG). W tym dziele mamy wielką zachętę. „Trzymajmy wyznanie nadziei 

niechwiejące się, bo wierny jest ten, który obiecał”, (Hbr 10:23 UBG). Jak wierny jest On, mogą 

świadczyć o tym święci wszystkich wieków. Jego wierność nigdy nie zawodzi. Sięga niebios. I 

rozciąga się na wszystkie pokolenia. 

 

 

  

 3. ŻYCIE CHRZEŚCIJAŃSKIE. 

 

 

 

 Kiedy mówimy o życiu chrześcijańskim, to możemy odnieść się albo do: pełnej łaski zasady 

wszczepionej w serce odrodzonego z Ducha człowieka, albo do zwykłych metod  jej manifestacji. 

Przyjrzyjmy się obu.  

 Życie Boże w duszy wierzącego jest wielką tajemnicą. W każdym razie te życie jest nam 

trochę nieznane. Ale życie dziecka Bożego jest bardzo daleko odsunięte od poznania beztroskich. 

Wierzący sami są ukrytymi Boga. Są karmieni i odżywiani przez ukrytą mannę. Sekret Pana jest z 

nimi. On objawia im swoje przymierze. Ich życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Prawdą jest, że 

kiedy Chrystus, który jest ich życiem, ukaże się, wtedy i oni ukażą się z Nim w chwale. Ale teraz są 

nieznani światu, z wyjątkiem tego, że ich światło świeci w ciemności.  

 Życie chrześcijańskie jest nadprzyrodzone. To coś znacznie powyżej mocy i zdolności 

cielesnego człowieka. Aby niewidomi widzieli, głusi słyszeli, kulawi skakali jak jeleń, a umarli żyli 

— można to wyjaśnić tylko na tej podstawie, że jest to dzieło Boże. Wszyscy jesteśmy martwi w 



wykroczeniach i grzechach, dopóki łaska Boża nie uczyni nas nowymi stworzeniami. Gęste kłęby 

dymu i gęsta ciemność z bezdennej otchłani zawisły nad naszymi umysłami. Mamy oczy, ale nie 

widzimy. Nasze imaginacje są próżne. Nasza pamięć jest skalana. Nasza pomysłowość wymyśla zło 

i głupie uniki i wymówki. Nasza wola jest przewrotna i uparta. Nasza śmiałość w grzechu jest 

przerażająca. Samo pomyślenie o naszym stanie może wywołać dreszcz strachu. Nasza wrogość 

wobec Boga jest śmiertelna. Jeśli tacy zostają zmienieni z nienawiści w miłość i  z grzechu w 

świętość – to musi to mieć miejsce przez moc Boga, przez Jego wielką potęgę.  

 To życie chrześcijańskie jest darem Ducha Świętego a nikt nie zna drogi Ducha. „Wiatr 

wieje, gdzie chce, i słyszysz jego głos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z 

każdym, kto się narodził z Ducha” (J 3:8 UBG). Jest tylko marnością i zarozumialstwem dla nas, 

biednych robaków, gdy twierdzimy, że rozumiemy drogi Boże.  

 Życie chrześcijańskie jest dla duszy, która go doświadcza, nowym życiem. Stary rzeczy 

przeminęły. Wszystkie rzeczy stają się nowe. Jak wszystkie nowe życia jest pełne cudów. Wszystko 

odnoszące się do niego jest świeże i odpowiednie, aby radować serca.  

 I tak jest to szczęśliwe życie. Radość Pana ma w tym wielką siłę. Pogodność duszy, która 

opiera się na Bogu, jest często niesamowita i zawsze potężna.  

 To życie jest również trwałe. Nie zawsze jest równie mocne, ale jest karmione nowymi 

zapasami siły, aż do końca.  

 Oczywiście życie chrześcijańskie jest wielkim miłosierdziem. Tak mówi apostoł 

obrzezanych: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana  Jezusa Chrystusa, który 

według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei” itd., (1 P 1:3 UBG). 

Podobnie mówi apostoł pogan: „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” itd., (Ef 2:4-5 UBG).  Życie chrześcijańskie objawia się:  

 1. Poprzez zdrowy i regularny puls. Dziecko Boże ma serce, a jego pulsowanie nie jest 

spazmatyczne i sporadyczne. Ponieważ Chrystus żyje w nich, życie chrześcijan jest stałe.  

 2.  Życie chrześcijańskie objawia się wołaniem — wołaniem, które dociera do uszu 

Wszechmogącego Pana. Jak tylko Paweł został odnowiony duchowo, powiedziane jest o nim: „Oto 

się modli”. Żaden chrześcijanin nie żyje bez modlitwy. 

 3. Życie chrześcijańskie przejawia się w upodobaniu do odpowiedniego pożywienia. Nawet 

noworodek Duchowy pragnie szczerego mleka Słowa, aby mógł przez nie rosnąć. Po pewnym 

czasie stały pokarm mięsa Słowa Bożego jest wymagany, i nim delektują się wierzący także. 

 4. Zdumiewające jest też, jak dziecko łaski raduje się czystą i niebiańską atmosferą Kościoła 

i zarządzeniami domu Bożego, i słodkimi chwilami obcowania świętych na modlitwie, uwielbieniu, 

w błaganiach i w dziękczynieniu. 

 5. Tacy Chrześcijanie będą wzrastać — rosnąć coraz bardziej w stabilność, zważanie na 

rzeczy niebiańskie, stałość, odwagę, miłość, wiarę i nadzieję. O niektórych Paweł mówił, że ich 

wiara niezmiernie wzrosła. 

 6. Życie chrześcijańskie objawi się w działaniu. Tam, gdzie jest życie, tam prędzej czy 

później będzie ruch. W odpowiednim czasie odnowiony człowiek będzie chodził, skakał i chwalił 

Boga. Kiedy ktoś powiedział do starożytnego  filozofa: „Nie ma czegoś takiego jak ruch”, to 

mędrzec nie odpowiedział ani słowa, a tylko wstał i przeszedł przez pokój. To była odpowiedź 

wystarczająca. Tak więc jeśli ktoś powie, że na świecie nie ma życia chrześcijańskiego, to niech 

przez chodzenie we wszystkich przykazaniach i zarządzeniach Pana nienagannie udowodnimy, że 

się myli. 

 W szczerej pobożności przejawia się rzeczywistość i moc. Na tej ziemi nic nie jest 

potężniejsze. Ale dla prawdziwej pobożności świat wkrótce dobiegnie końca — gdyż krzyki jego 

niegodziwości nieustannie domagają się pomsty. Ale jak dziesięciu sprawiedliwych uratowałoby 

miasta na równinie, tak ze względu na wybranych dzień pomsty został skrócony, a dzień łaski 

przedłużony. 

  

 



 4. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA. 

 

  

  Słowo doktryna czy też nauka znajduje się w Piśmie Świętym ponad pięćdziesiąt razy. 

Posiada różne odcienie znaczenia, ale powszechnie zawiera ideę wiedzy, instruktażu i nauczania. 

Naszą obecną sprawą, którą zajmiemy się jest Chrześcijańska doktryna.  

 Prorocy, Chrystus i Jego Apostołowie nauczali czegoś spójnego i harmonijnego, co można 

uznać za system prawdy. Różni się on od pogaństwa, Mahometanizmu, Deizmu i Judaizmu. 

Doktryna chrześcijańska obejmuje prawdy Ewangelii. Ogólnie składa się z nauki danej nam w 

całym Słowie Bożym. W szczególności składa się z tych wielkich zasad do których przekonywał  

Chrystus i Jego Apostołowie jako wyjaśniające Stary Testament, i jako głoszące zamysł i wolę 

Bożą.   

 Istnieje coś takiego jak doktryna chrześcijańska w opozycji do anty- Chrześcijańskiego 

błędu. Prawda przeciwstawia się fałszowi. Zarówno Salomon, jak i Paweł mówi o „dobrej 

doktrynie” czyli nauce. Cztery razy Paweł mówi o „zdrowej nauce”, która jest tym samym, co 

dobra doktryna. Każda prawdziwa i zdrowa nauka czy też doktryna jest dobra, niezależnie od tego, 

czy podoba się ludziom, czy ich obraża. W Piśmie (KJV) jest nazywana „doktryną Bożą”, 

„doktryną Pana”, „doktryną Boga naszego Zbawiciela”, „doktryną Jezusa”, „doktryną Chrystusa”, 

„doktryną Apostołów”, i „doktryną, która jest zgodna z  pobożnością”. W Piśmie (KJV) jest ona 

także synonimem prawdy, „prawdy w Chrystusie”, „prawdy takiej, jaka jest w Jezusie”, „prawdy 

Bożej” i „słowu prawdy”. W innym miejscu nazywa się to „formą zdrowych słów” i „zdrową 

mową, której nie można potępić”.  

 Doktryna chrześcijańska jest przeciwieństwem tego, co Biblia (KJV) nazywa „obcymi 

doktrynami”, ,,przykazaniami i doktrynami ludzkimi”, „filozofią i próżnym oszustwem”, 

„doktrynami demonów”, „tradycjami ludzkimi”, i „potępieńczymi herezjami”.  

 Tak, że nie można zaprzeczyć, że istnieje coś takiego jak zdrowa doktryna, tak jak istnieje 

niezdrowa doktryna; istnieje także dobra doktryna, tak jak istnieje zła; istnieje doktryna zgodna z 

pobożnością, jak i doktryna z nią sprzeczna; istnieje też słowo, które buduje ludzi w wierze, jak i 

takie, które zżera jak rak. Chrześcijańska doktryna jest zawsze dobra, bezpieczna i budująca.  

 Jesteśmy zobowiązani do rozróżniania między doktryną chrześcijańską a wszystkimi jej 

przeciwieństwami. Słowo Boże wymaga od nas sprawdzania wszystkiego i trzymania się tego, co 

dobre; badania duchów, a nie wierzenia każdemu z nich; i osądzania nauczycieli religijnych według 

ich doktryn. To może być zrobione. Wielu tak zrobiło. Możemy poznać prawdę. „Doktryna 

faryzeuszy” i „doktryna saduceuszy” nigdy się nie zgadzały z doktryną Chrystusa. „Doktryna 

Balaama” i ,,doktryna Nikolaitów” zawsze były w stanie wojny z prawdą i sprawiedliwością, 

zawsze były znienawidzone przez bogobojnych ludzi i zawsze powodowały upadek tych, którzy 

nadstawiali im chętnego ucha. Światłość i ciemność są nie bardziej przeciwne niż prawda i błąd. 

Arszenik i mąka wyglądają bardzo bardzo podobnie; ale jeden zabija, podczas gdy drugie odżywia. 

Wszyscy są zobowiązani do rozróżniania między doktryną chrześcijańską a przeciwstawnymi 

błędami.   

 Doktryna chrześcijańska nie jest wytworem ziemskim. Człowiek nie jest jej autorem. 

Wszelka zbawcza prawda jest zrodzona z nieba. Chrystus tak nauczał: „Moja doktryna nie jest moją 

ale tego, który mnie posłał” (J 7:16 KJV). Zgoda wszystkich ludzi nie może przemienić kłamstwo 

lub bajkę w prawdę. Święci mężowie Boży mówili tak jak zostali poruszeni przez Ducha Świętego. 

Jeśli Bóg coś mówi, to jest to prawda. Jeśli tego nie mówi, to albo to jest nieprawdą, albo nie 

dotyczy naszego zbawienia.   

 Doktryna chrześcijańska musi być znana, kochana i przyjmowana. Jest ona niezbędna do 

właściwych poglądów na Bożą naturę, Jego rządy i oddawanie Mu czci. Zanim ktoś uwierzy, że 

potrzebuje Zbawiciela, musi uwierzyć, że jest grzesznikiem. Ludzie odrzucają prawdę z powodu 

dumy, uprzedzeń lub braku właściwej miłości. Pismo zapewnia nas, w twierdzeniu, że ludzie 

trzymają się fałszywych doktryn, ponieważ „nie przyjęli miłości prawdy”, a to świadczy o 

niegodziwym stanie umysłu. Wszyscy oprócz bezbożnych ludzi kochają prawdę. Nasze zbawienie 



zależy od przyjęcia przez nas chrześcijańskiej prawdy. „….ten, kto nie wierzy, już jest potępiony” (J 

3:18 KJV). „Bo jeśli nie uwierzycie, że Ja jestem, umrzecie w swoich grzechach” (J 8:24 UBG). 

„Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą” (J 17:17 UBG). Oto kilka przykładów 

tego, co Boże Słowo mówi, aby nauczyć nas, jak ważne jest serdeczne przyjęcie samych doktryn 

Pisma Świętego, aby zapewnić nam życie wieczne. Błąd może prowadzić do bigoterii, bluźnierstwa 

czy przesądów – ale nigdy do świętości.  

 Fałszywa doktryna hańbi Boga na każdym kroku. Kala sumienie, psuje serce, zaślepia umysł 

i czyni nasze imaginacje próżnymi. Z drugiej strony prawda prowadzi do pobożności. Kiedy 

natchnieni ludzie chcieli pobudzić lud Boży do odwagi, wytrwałości, pokory, życzliwości, adoracji i 

świętości, to nigdy nie przedstawiali baśni, ale wielkie prawdy Pisma Świętego. Ani Bożym 

przyjaciołom nie wolno, zatrzymywać jakiejkolwiek części prawdy. Odrzucenie niektórych doktryn 

Bożych sprowadza całkowitą ruinę na duszę. Wierzenie kłamstwu w religii jest bardzo 

niepokojącym objawem. ,,Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną 

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

 Musimy nie tylko trzymać się doktryny chrześcijańskiej, ale musimy ją i utrzymać ku 

odrzuceniu przeciwnych błędów. Faryzeusze trzymali dużo prawdy, ale uczynili ją całą daremną 

przez swoje tradycje.  

 I musimy za wszelką cenę i bez względu na jakiekolwiek niebezpieczeństwo trzymać się 

chrześcijańskiej doktryny. ,,Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej”, (Prz 23:23 UBG). Niezwykle duża 

liczba wierzących oddała życie za świadectwo o Panu Jezusie i postąpili mądrze tak czyniąc. Tracąc 

w ten sposób swoje doczesne życie, zapewnili sobie życie wieczne. Byłoby nie trudno wykazać, że 

wszystkie prawdy religii i wszystkie cywilne i religijne swobody i wolność na ziemi są owocem 

cierpień ludzi, którzy ryzykowali życiem dla doktryny chrześcijańskiej.  

  

  

 5. CHARAKTER CHRZEŚCIJAŃSKI — PRZYKŁAD. 
  

  

 Słowo charakter jest często brane w sensie reputacji; ale użyte dokładniej, odnosi się do 

zasad i uczuć, które kontrolują człowieka. Jest to pieczęć na umyśle, odcisk na sercu i suma 

skutków wywieranych na duszę przez wszystkie wpływy, sprowadzone by na nią oddziaływać.  

 Istnieje coś takiego jak charakter chrześcijański. W przeciwnym razie nie ma różnicy 

między chrześcijanami a niewierzącymi. Nawet poganie wyznali, że istnieje różnica między 

chrześcijańskimi sługami a świeckimi w ich zatrudnieniu.   

 Epitety nadane ludziom w Słowie Bożym wyraźnie pokazują, że: istnieje między nimi 

radykalna różnica. Niektórzy nazywani są mądrymi a inni głupimi; niektórzy prawymi, a inni 

niegodziwymi; niektórzy sprawiedliwymi, a inni niesprawiedliwymi; niektórzy pobożnymi, a inni 

bezbożnymi; niektórzy  przyjaciółmi Boga, a inni Jego wrogami; niektórzy sługami Boga, a inni 

sługami grzechu; niektórzy dziećmi Boga, a inni dziećmi diabła. Chrześcijanie to obcy i pielgrzymi, 

a inni to ludzie tego świata. Istnieje radykalna różnica między  charakterami ludzi. Biblia tak mówi. 

Wszystko to jest bardzo uzasadnione, gdyż—  

 1. Łaska Boża uczyniła o wiele więcej dla niektórych ludzi niż dla innych. Zwróćmy uwagę, 

jaką uczyniła różnicę między Szawłem a Neronem, obydwoma krwawymi prześladowcami 

chrześcijan; między Zacheuszem a młodym dostojnikiem żydowskim na którego Jezus spojrzał z 

miłością, a którzy obaj byli chciwymi ludźmi tego świata; między dwoma złoczyńcami na krzyżu, 

którzy obaj zasługiwali na piekło za swoje zbrodnie. Każdy chrześcijanin otrzymał od Pana 

przebaczenie za wszystkie swoje grzechy, przyjęcie w Umiłowanym, błogosławieństwo od Pana i 

sprawiedliwość od Boga swego zbawienia. Został również odnowiony w duchu swojego umysłu 

przez moc Ducha Świętego. Otrzymał nowe serce. Prawo Boga zostało wypisane na jego sercu. 

Został uczyniony nowym stworzeniem. Byłoby potworne, gdyby taki człowiek był, żył i 

postępował jak ktoś, kto nigdy nie został w ten sposób pobłogosławiony. 

 2. Chrześcijanin widział więcej niż niegodziwcy. Jego oczy zostały otwarte na cudowne 



rzeczy z prawa Bożego. Chrystus został objawiony w nim i jemu. Przez wiarę widział Tego, który 

jest niewidzialny. Uchwycił niesamowite przebłyski tego wspaniałego charakteru nie podlegającego 

zepsuciu Boga. Jak zatem taki człowiek mógłby być, żyć lub zachowywać się jak biedny, 

zaślepiony grzesznik, który nie widzi z daleka? 

 3. Chrześcijanin słyszał więcej niż niegodziwcy. Jego uszy zostały obrzezane. Tak usłyszał, 

że zaczął żyć. Jak Łazarz w grobie, usłyszał Syna Bożego mówiącego: „Wyjdź” i miał siłę, aby być 

posłusznym temu. Usłyszał głos Miłości. Usłyszał czułe wołanie krwawiącego miłosierdzia. 

Dlatego z pewnością taki człowiek będzie różnił się od tych, którym takie rzeczy są obce.  

 4. Chrześcijanin poczuł więcej niż grzesznik. Jego serce zostało obrzezane. Jego dusza 

została wypełniona rozkoszami rzeczy, o które  bezbożny się nie troszczy. Wiele razy jego serce 

płonęło w nim z powodu rzeczy, które nigdy nie poruszały bezbożnych. Pan otworzył jego serce, by 

zajęło się sprawami zbawienia. W swoim sercu wierzący myśli zupełnie inaczej niż kiedykolwiek 

wcześniej. 

 5. Chrześcijanin szczerze i pobożnie obiecał żyć dla Boga, a nie dla siebie. Śluby Boże 

spoczywają na nim. Przysiągł, że będzie przestrzegał ustaw Pańskich. Człowiek tego doczesnego 

świata nigdy nie podejmował takich zobowiązań, a jakiekolwiek obietnice złożył, choć nie rażąco 

obłudne, to jednak były przynajmniej bez żadnego pełnego łaski celu, by chwalić Boga. Ulga 

powoduje szybkie odwołanie ślubów powziętych pod wpływem przerażenia sumienia, bólu 

nieszczęścia lub obawy przed bliską śmiercią. Byłoby zdumiewające, gdyby chrześcijanin ze 

wszystkimi jego dobrymi intencjami, uroczystymi ślubami i ustalonymi celami – nie miał 

charakteru całkiem zdecydowanego i bardzo różnego od tego, który posiada grzesznik. 

Chrześcijanin może powoli angażować się w dobre rzeczy, ale gdy raz przyłoży swoją rękę do 

pługa, to już nie ogląda się za siebie. 

 6. Chrześcijanin naprawdę i szczerze oczekuje więcej i wspanialszych rzeczy niż wszyscy 

grzesznicy na świecie, którzy mają przemijające i próżne oczekiwania, oparte na ich własnej 

sprawiedliwości i na błędnych poglądach na charakter Boga. Chrześcijanin posiada uzasadnienie w 

każdej nadziei, którą żywi, w oparciu o Słowo Boże. Wszystkie jego oczekiwania są obudzone 

przez prawdę i ducha prawdy. Żadna jego nadzieja nie zginie. Jego wsparcie w przyszłych 

konfliktach oraz w ostatniej walce będzie większe, niż był w stanie sobie wyobrazić. Korona 

żywota będzie bardziej chwalebna, niż kiedykolwiek przewidywał. Dlatego nie może być inaczej, 

jak tylko tak, że będzie szczególnego rodzaju osobą w całym świętym życiu i pobożności, 

wyczekującą i spieszącą do nastania dnia Bożego. Doskonali świętość w bojaźni Bożej. Żyje   

trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie na tym obecnym złym świecie. Jego charakter różni się od 

charakteru wszystkich wrogów Boga. Bezbożni poznają go — że był z Jezusem. Jego bracia w 

Panu są do niego przyciągani. Żyje przed Bogiem. Sama jego śmierć jest cenna w oczach Pana. 

  

 PRZYKŁAD W OSOBIE WIELEBNEGO WM. PRESTONA, D.D.  

  

 Mniej więcej na początku tego stulecia w Connecticut narodziła się  dziecko, które rosło i 

rozwijało się zdrowo, a w odpowiednim czasie osiągnęło energiczną dojrzałość. Po starannym 

przygotowaniu został wprowadzony na święty urząd. Jego kościelne relacje związane były z 

Protestanckim Kościołem Episkopalnym. Dwukrotnie służył Panu jako pastor kongregacji w 

Columbus w stanie Ohio oraz dwukrotnie, i przez dłuższy czas pracował w Pittsburgh, PA. W tym 

ostatnim miejscu spędził w sumie około trzydziestu najlepszych lat swego życia. Jak wielu innych 

ludzi Bożych, których znałem, opuścił ten świat w szabatowy poranek. To był 25-ty kwietnia. 

Kiedy kościoły w których służył i tysiące Izraela zbierali się w budynkach zbudowanych rękami 

ludzkimi, on po raz raz przyłączył się do śpiewania alleluja w świątyni na wysokościach. Kiedy 

chrześcijanin i wierny weszli do niebiańskiego miasta, Bunyan pisał: „Wtedy usłyszałem w moim 

śnie, że wszystkie dzwony w mieście biły z radości i że tak  powiedziano wchodzącym: "Wejdźcie 

do radości waszego Pana!"  

 Dzień jego śmierci był największym szabatem, jakim kiedykolwiek cieszył się dr. Preston. 

Dla wszystkich takich jak on dzień śmierci jest lepszy niż dzień narodzin. Wszedł na ten świat z 



płaczem jakby utrapienia. A wszedł do nieba z okrzykiem „Zbawienie u Boga i Baranka!” Tutaj 

miał łzy i smutki, znane tylko jemu samemu i jego Zbawicielowi; ale w Kościele w niebie nie 

będzie już więcej się smucił, bo tam Pan Bóg ociera wszystkie łzy ze wszystkich twarzy.  

 Doktor Preston był uroczym człowiekiem. Był z natury sympatyczny i łaska osładzała całą 

jego naturę. Kto kiedykolwiek słyszał, jak mówił twardą lub szorstką rzecz o bliźnim? Kochał lud 

Boży każdej denominacji. Jego dusza została ogrzana miłością, która miała nadzieję, wierzyła i 

znosiła wszystko, do czego pobożni ludzie są powszechnie wezwani, aby mieć nadzieję, wierzyć i 

znosić. Ani z natury, ani w zasadzie, ani w praktyce dr Preston nie był bigotem. Nie znosił tych 

ciasnych poglądów i uczuć, które wierzyły, że moralna doskonałość, znajdowała się głównie w jego 

własnej denominacji. Często chodził do domu Bożego w towarzystwo braci z innych kościołów i 

mieszał swój głos z ich głosem w modlitwie i uwielbieniu. Nigdy nie słyszałem bardziej czułych 

lub ewangelicznych improwizowanych modlitw w dużych zgromadzeniach niż jego, kiedy był 

chyba jedynym przedstawicielem Kościoła Episkopalnego w całej zebranej na modlitwie 

kongregacji.  

 Dr Preston bardzo kochał doktryny łaski. Mocno wierzył w te doktryny, które nauczał 

Paweł, Augustyn, Kalwin i najlepsi angielscy reformatorzy. Na te tematy jego trąbka nie wydawała 

niepewnego dźwięku. Jego wiara była ugruntowana i utwierdzona. Nigdy nie próbował ani nie 

stwarzał pozorów, że dokonuje nowych odkryć w teologii. Zważał bardzo na Słowo Pana dane 

przez proroka Jeremiasza: ,,Stańcie na drogach, spójrzcie i pytajcie o stare ścieżki, gdzie jest ta 

dobra droga – i idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy”, (Jer 6:16 UBG). Naprawdę 

mówi się o nim: „Pastorowie i lud chrześcijański tego miasta, a właściwie cała społeczność, 

opłakuje śmierć oddanego sługi Chrystusa, pastora o nieskazitelnej reputacji, serdecznego  

dżentelmena i chrześcijańskiego przyjaciela”. To świadectwo jest prawdziwe. Przyjaźń między dr 

Prestonem a mną trwała ponad dwadzieścia lat. Zawsze stwierdzałem, że był tak miły jak kobieta, 

tak stały jak skała, tak nieustraszony jak lew i tak prawdziwy jak diament. Często rozmawialiśmy o 

sprawach królestwa. Nigdy nie słyszałem od niego wątpliwej opinii. Nigdy też nie widziałem, żeby 

bał się zgiełku. Był odważny dla prawdy. Nienawidził każdej fałszywej drogi. Śmierć takich ludzi 

jak dr Preston ma prawdziwą moc, która sprawia, że jesteśmy gotowi umrzeć. Społeczność, której 

jest teraz członkiem, składa się z elity wszechświata. Każdy wyborny duch, który odszedł z ziemi 

należy do tej błogosławionej grupy, która oddaje cześć Bogu przed tronem w świecie, w którym 

niegodziwi przestają niepokoić a zmęczeni odpoczywają. Bogu niech będą dzięki za Jego 

niewypowiedziany dar.  

  

  

 6. PROSTOTA CHRZEŚCIJANINA. 

 

 

  W naszej angielskiej Biblii (KJV) i w mowie potocznej bycie prostym jest często tym 

samym, co bycie głupim, niemądrym, łatwowiernym, czy też łatwo oszukanym przez pozory. W 

tym przypadku jest to przeciwieństwo mądrości. Tak więc: ,,Roztropny dostrzega zło i ukrywa się, 

ale prości idą dalej i ponoszą karę”, (Prz 22:3 UBG). „Efraim stał się jak głupia gołębica bez serca”, 

(Oz 7:11 UBG), opisuje podobny charakter. Złą rzeczą jest bycie naturalnym głupcem. Gorzej jest 

zostać uczyniony głupcem przez niegodziwych ludzi i niegodziwe skłonności. Taka prostota nigdy 

nie jest polecana. Jest to najgorszy rodzaj prostoty, ponieważ jest zarówno owocem, jak i przyczyną 

niegodziwości.  

 Czasami prostym człowiekiem jest ten, kto jest słaby, nie poinstruowany, być może nawet 

oszukany, ale uczciwy, poszukiwacz prawdy. Do takich skierowane jest zaproszenie, by przyszli na 

wielką ucztę przygotowaną przez mądrość:,,Ktokolwiek jest prostym, niech wstąpi”, (Prz 9:4 

UBG).  

 Jedno ze słów przetłumaczone jako prostota często oznacza zdrowie, bycie w dobrym stanie, 

szczerość, i wolność od chorób. Tak więc szczere oko jest dobrym okiem, dającym czyste widzenie 

(Mt 6:22; Łk 11:34). Rzeczownik jest tłumaczony jako prostota serca w Ef. 6:5 (UBG) a w Kol. 



3:22 (UBG) jako szczerość serca, gdzie to oznacza trzeźwość lub uczciwość serca.  

 Dalej, prostota jest przeciwieństwem skąpstwa i sknerstwa — i tak oznacza dobroć, hojność 

i obfitość. Tak więc w Rz 12:8 (KJV) przetłumaczono, ,,….jeśli ktoś rozdaje, to w prostocie. W 2 

Kor. 8:2 (KJV) to samo słowo oddano przez: hojność, a w 2 Kor. 9:11 (KJV), przez obfitość.  

 Wreszcie, bycie prostym, to bycie niewinnym, wolnym od złych intencji, nieumiejętnym w 

niegodziwości, nieszkodliwym — tak jak Paweł mówi: ,,....chcę, abyście byli mądrzy w tym, co 

dobre, a prości w tym, co złe”, (Rz  16:19 UBG). Tego samego słowa używa nasz Pan, kiedy mówi: 

„…..Bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice”, (Mt 10:16 UBG) i przez Pawła, 

kiedy mówi: ,,Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów: Abyście byli nienagannymi i niewinnymi 

dziećmi Bożymi, bez zarzutu” (Flp 2:14-15 UBG).  

 Cóż zatem znaczy bycie prostym w odniesieniu do zła? Jest to coś całkowicie zgodnego z 

byciem mądrym w tym, co dobre. Nie jest to naturalna głupota. Jednak cielesnym ludziom często 

wygląda to na szaleństwo, ponieważ tak chętnie naraża się na naturalne zło, zamiast udać się na 

grzeszne drogi. Sztuki złych ludzi nie są znane prostym. Są „tak mądrzy, żeby nie być oszukanymi, 

a jednak tak prostymi, że nie mogą być zwodzicielami”. W złośliwości są dziećmi, natomiast w 

rozumowaniu są dojrzali. Nie jest żadną reputacją dla bogobojnego człowieka bycie adeptem 

sztuczek i szykan oszukańczego świata. Było to nazwane wyrzutem przez jednego ze starożytnych, 

aby król lub filozof tańczył dobrze. Podobnie jest to wstyd dla chrześcijanina, aby był ekspertem w 

podstępach cielesnych ludzi prowadzących do zdobywania wpływów i promowanie samolubnych 

lub podłych zamysłów.  

 Prostota Ewangelii jest bliska pokrewieństwem pobożnej szczerości (2 Kor  1:12 UBG). Nie 

znosi obłudy. Nosi, jeśli można tak powiedzieć, swoje serce w dłoni. Nie chodzi krzywymi 

drogami. „Jest sprawiedliwa, szczera, uczciwa, i prawa we wszystkim”. 

  I jest tak kochająca, jak sprawiedliwa. Nie chowa w sobie złośliwości. Jej język nie jest 

splamiony oszczerstwem, a ręce nieprawością. Jej kroki nie są splamione krwią. Nie przeklina, ale 

w dużej mierze błogosławi. Jest mężna, nie tchórzliwa. Jest pokorna, ale nie służalcza. Jest 

odważna, ale nie zacięta. Obmyśla hojne rzeczy, ale lubi czynić dobro niewidziana. Nie jest 

chełpliwa ani ostentacyjna, a jednak odmawia nie czynienia dobra ze strachu, że mogłaby zostać 

odkryta.  

 Jeśli się wezwie kogoś, kto posiada tę doskonałą cechę, aby się zaparł samego siebie, to nic 

nie będzie łatwiejsze dla niego. Jeśli przedstawić mu pokusy, które opanowują większość ludzi, to 

będą bezsilne. Ich głównym efektem jest zapędzanie go bliżej Boga, bliżej przebłagalni, całkiem na 

łono Dobrego Pasterza. Ta cecha jest pełna łaski. Powinna być kultywowana. Może być bardzo 

wzmocniona modlitwą, Słowem Bożym, praktykowaniem jej, nienawidzeniem każdej fałszywej 

drogi, oraz przebywaniem z ludźmi o czystym umyśle i prostym sercu. W niczym przykład nie jest 

bardziej przekonujący niż w uczeniu się lekcji prostoty.  

 Ponieważ wielkie osiągnięcia w tej doskonałej cnocie nie są często dokonywane, 

powinniśmy tym gorliwiej się starać i modlić o nią. Im więcej jesteśmy kuszeni, aby obrać 

jakikolwiek kurs niezgodny z tą prostotą, tym bardziej powinniśmy sprzeciwić się diabłu, aby od 

nas uciekł.  

 Mamy wzór, który przewyższa wszystkie inne — naszego Pana Jezusa  Chrystusa. Często 

odmawiał zwierzania się innym, bo wiedział, co było w człowieku. Ale nigdy nikt nie oddał się 

Jego mocy ani pod Jego kierownictwo, żeby nie był przez to pobłogosławionym. Kiedy dawał, to 

było z całą hojnością. Kiedy upominał, to z całą łagodnością. Kiedy zapraszał, to robił to z 

nadludzką dobrocią. Jego oko było szczere. Jego serce było niewinne, szczere i kochające. Jego 

umysł był czysty i prawy. Och, bądźmy jak Jezus Chrystus!  

  

  

 7. DROGA CHRZEŚCIJANINA. 

  

  

 „PAN bowiem zna drogę sprawiedliwych, ale droga niegodziwych zaginie”, (Ps 1:6 UBG). 



 Każdy człowiek ma swoją drogę. Postępowanie jest wskaźnikiem charakteru. Maniery 

czynią człowieka. Zachowanie przed Bogiem i człowiekiem mówi, gdzie się idzie. 

 Droga grzeszników jest zła, fałszywa, trudna, niegodziwa, niebezpieczna, i rujnująca. 

Prowadzi do piekła. Nie prowadzi nigdzie indziej. Na końcu spowoduje najbardziej gorzkie 

lamenty, jakie kiedykolwiek słyszano. Nie ma szaleństwa równego grzeszeniu przeciwko Bogu.  

 Ale chrześcijanin też ma swoją drogę. Rzeczywiście, wierzący więcej niż raz są nazywani 

ludźmi drogi. W Dz 9:2 (UBG) czytamy „zwolenników tej drogi”. Ale uczeni wiedzą, że powinno 

być ,,kogokolwiek z tej drogi”. W Dz 19:9 (UBG) jest powiedziane, że niektórzy „mówili źle o tej 

drodze”. To znaczy, że źle mówili o drodze Bożej, o drodze pobożnych ludzi. W Starym 

Testamencie słowo droga ma czasem to samo ogólne znaczenie. 

 W ważnym sensie sam Chrystus jest drogą wierzących. Tak On sam naucza: „Ja jestem 

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

ludzka wchodzi na swoją wznoszącą się i chwalebną karierę wyłącznie przez Chrystusa (Jana 

10:1,7). W ten sam sposób kontynuuje swój niebiański bieg. Jak ludzie przyjęli Chrystusa Pana, tak 

w Nim chodzą. Wielkie życzeniem Pawła było to, aby mógł „znaleźć się w Chrystusie”. To samo 

dotyczy wszystkich, którzy są wyraźnie na drodze do chwały i czci. 

 Droga chrześcijanina jest drogą prawdy. Natchnieni ludzie tak ją nazywają (2 P 2:2 UBG). 

Jest ona prawdziwą drogą. Nie ma w niej błędu. Nikogo nie oszukuje. Nikogo nie rozczarowuje. 

Nie jest zbudowana na bajkach i fikcjach. Jest zbudowany na prawdzie, trwalszej niż góry.  

 Nie ma w niej głupoty. Jest mądra. Często nazywa się ją drogą zrozumienia. Żaden człowiek 

nie postępuje mądrze, dopóki nie stąpa po niej. I żaden człowiek nie ma jakiejkolwiek mądrości 

ponad nią. Porzucenie tej drogi równa się wybraniu śmierci.  

 Ścieżka chrześcijanina jest drogą sprawiedliwości (2 P 2:21 UBG). Jest to droga 

usprawiedliwiającej sprawiedliwości. Tylko na niej każdy człowiek jest ułaskawiany. Tylko na niej 

każdy człowiek może być uznany za sprawiedliwego. Jest to również droga osobistej 

sprawiedliwości. Jest to dobra i prosta droga (1 Sm 12:23 UBG). Jest to też droga świętości. Tak 

prorok mówił o niej: ,,I będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą Drogą Świętą. Nie będzie po niej 

chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy, nie 

zbłądzą”, (Iz 35:8 UBG).   

 Nic więc dziwnego, że tor po którym idzie chrześcijanin nazywa się drogą Boga (Dz 18:26 

UBG); i droga Pana (Ps 27:11 UBG). Jest to droga, którą Bóg wybiera, wyznacza i miłuje. 

Zaszczyca ją swoją obecnością i swoim rozjaśnieniem oblicza. Kto po niej chodzi, chodzi z 

Bogiem. Bóg jest jego przyjacielem, przewodnikiem, pasterzem, jego Ojcem i ogromną radością.  

 Nic więc dziwnego, że Zachariasz, napełniony Duchem Świętym, nazwał ten trakt drogą 

pokoju (Łk 1:79 UBG). Przynosi ona spokój sercu i sumieniu. Zapewnia pokój z Bogiem i 

prowadzi do pokoju z prawymi. Roznieca czyste i przyjazne uczucia wobec wszystkich.  

 Jest to także droga życia i zbawienia (Prz 6:23; 15:24; Jer 21:8; Dz 16:17 UBG). Wszyscy, 

którzy nie chodzą po tej drodze, są martwi w upadkach i w grzechach. Są poza właściwą drogą. 

Pędzą do zguby. Natomiast ci, którzy są na tej drodze, będą żyć w najwyższym tego słowa 

znaczeniu. Tacy należą do Chrystusa. Ponieważ On żyje, oni też będą żyć. Nawet już tutaj są 

uwolnieni od przekleństwa i niezadowolenia Boga. W najlepszym i najwyższy sensie tego słowa, 

posiadają zbawienie.  

 Ta droga jest ciasna, wąska i trudna (Mt 7:14 UBG). Ludzie nie mogą chodzić po niej 

beztrosko. Nie mogą nosić ze sobą swoich występków i pożądliwości. Muszą uczyć się i 

praktykować prawa zapierania się samego siebie. Nie mogą być krnąbrni. Nie mogą też buntować 

się pod silnymi ograniczeniami. Sprawiedliwi są z trudnością zbawiani.  

 Ta droga jest również prosta. Nie jest krzywa. Grzech jest zawsze kręty. Ale pobożny 

człowiek nienawidzi wszelkiej fałszywej drogi. Nie ma podwójnego  języka, ani rozdwojonego 

umysłu. Ma na myśli to, co mówi, i mówi to, co ma na myśli. Mówi prawdę w swoim sercu. Chodzi 

w uczciwości.  

 Jest to także droga żywa (Hbr 10:20 UBG). Nie jest martwa i monotonna; ale żywa i pełna 

wigoru. Rozbudza największe nadzieje na najbardziej solidnych podstawach. 



 Choć w pewnym sensie jest trudna i wymagająca największej staranności i trzeźwości, to 

jednak jest rozkoszna (Prz 3:17 UBG). Dzięki łasce Bożej jest  uczyniona spokojną. To droga 

przestępców jest trudna. Znajdują się oni w okrutnej niewoli. Natomiast sprawiedliwi służą 

dobremu Panu. I to On nosi ciężki koniec każdego krzyża. Jego jarzmo jest łatwe, a Jego brzemię 

lekkie.  

 Droga chrześcijanina jest często ukryta. Jego zasoby są ukryte, a jego motywy nie są 

widoczne. Jego serce jest jego najlepszą częścią. Jeśli mógłby postawić na swoim, to skończyłby z 

grzechem i pokusą na zawsze. Często dopadają go oszczerstwa, uprzedzenia, ubóstwo lub ucisk. 

Jednak jego droga nie jest zakryta przed Panem ani jego sąd nie został przemilczany przez jego 

Boga, (Iz 40:27 UBG). W odpowiednim czasie Jahwe wyniesie na świat swoją sprawiedliwość jak 

światło, a swój sąd jako południe.  

 Ta droga jest też prosta. Szczere serce pod Boską nauką nigdy nie chybi jej. Bóg objawia 

swoje chwalebne tajemnice niemowlętom i ssącym. Prości ludzie o szczerych sercach z pewnością 

znajdą prawdę.  

 To nie jest nowa droga. Tą ścieżką kroczyli święci wszystkich wieków. Po niej chodzili 

Abel, Henoch, Hiob, Daniel, Paweł, Jan i wszyscy męczennicy i wyznawcy prawdziwego Boga. 

Jednym z grzechów i szaleństw w każdym wieku, jest próba pokazania lub znalezienia jakiejś 

nowej drogi. Jednakże Bóg upomina takiego ducha. Posłuchajmy co Bóg mówi: „Tak mówi PAN: 

Stańcie na drogach, spójrzcie i pytajcie o stare ścieżki, gdzie jest ta dobra droga - i idźcie nią, a 

znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy”, (Jer 6:16 UBG).  

 Droga świętych jest jedna, a nie wiele. Nikt nie potrzebuje kłopotać się ze względu na 

pozorne różnice. Gdyż nie ma wielu dróg zbawienia. W tym samym miejscu, gdzie Bóg obiecuje 

jedno serce swojemu ludowi obiecuje im także jedną drogę (Jer 32:39 UBG).  

 Cała droga chrześcijanina jest wytyczona w Słowie Bożym i jest nazwana drogę Jego 

nakazów, drogą Jego przykazań, drogą Jego praw i droga Jego sądów (Ps 119:27,32-33; Iz. 26:8 

UBG). Zaprawdę smutny jest los tych, których bojaźń przed Bogiem nauczana jest przez nakazy 

ludzkie (Iz 29:13 UBG). 

 Droga chrześcijanina często wydaje się długa, ale niech on nie sarka. Trudy i smutki życia 

wkrótce się skończą — na zawsze.  

 Droga bogobojnych ludzi stale zwiększa swój blask. Świeci coraz bardziej aż do dnia 

doskonałego (Prz 4:18 UBG). Powodem tego jest to, że jest to jedyna doskonała droga (Ps 101:2 

KJV). Jest to trakt, który Psalmista nazywa drogą odwieczną. Nie zostanie poplątana..  

  

 

 

 8. POKUSZENIA CHRZEŚCIJANINA. 
  

  

 Słowa kusić i pokusa mają w Piśmie Świętym różne znaczenia stosownie do połączenia, w 

którym się znajdują.  

 1. Kiedy jest powiedziane, że Bóg kusił Abrahama (Rdz 22:1 KJV), to znaczenie tego jest 

takie, że Bóg testował i wystawił na próbę Abrahama. Bóg ma i używa swego prawa w ten sposób, 

aby ujawnić prawdziwe zasady Jego stworzeń. Poddał aniołów próbie. Bóg nie stara się w ten 

sposób poinformować siebie, ponieważ doskonale zna ludzi; ale w ten sposób pokazuje swojemu 

ludowi, a nawet swoim wrogom moc świętych zasad w sercu (Hi 1:8; 1 P 1:6-7 UBG). W Piśmie 

święci są wezwani do uważania tego za radość, kiedy przechodzą takie próby (Jak 1:2-3 UBG). Bóg 

może i będzie przeprowadzać swoje sługi przez takie próby, aby przez to wzmocnić ich dobre 

nawyki i zasady. Wyjdą jak złoto (Hi 23:10 UBG). 

 2. Mówi się, że ludzie kuszą, wystawiają na próbę lub sprawdzają Boga, gdy pod wpływem 

niedowierzania wzywają Go, aby zamanifestował swoją obecność, moc lub dobroć. Jest to wybryk 

nikczemnego kaprysu. W tym sensie Izraelici kusili, doświadczali, i prowokowali Boga na pustyni 

(Wj 17:2-7; Ps 95:8-9; Hbr 3:9 UBG). Kiedy Bóg robi dla nas wszystko, czego naprawdę 



potrzebujemy, to nie mamy prawa wzywać Go, aby uczynił więcej; ani nie możemy mu dyktować, 

kiedy albo jak ma nas wybawić. Ludzie również kuszą Boga, gdy zakładając cudowne zachowanie 

od zła, pędzą nieproszeni w stronę niebezpieczeństwa (Mt 4:6-7 UBG). Kuszą Go też ludzie, to 

znaczy bezpodstawnie Go sprawdzają, kiedy rozrywając Jego sznury, grzeszą bez ograniczeń, jak 

gdyby chcąc zobaczyć czy ukarze ich sprowadzając na nich  zło, którym groził (Mal 3:15 UBG). 

 3. Szatan kusi ludzi, a ludzie kuszą się nawzajem, gdy starają się odwieść jeden drugiego od 

prawdy, od słuszności i od pobożności do błędu, pychy lub niegodziwości. W tym sensie Bóg 

nikogo nie kusi (Jak 1:13 UBG). Bóg brzydzi się nieprawością. Nikogo nie uwodzi i nikt też Jego 

nie uwodzi. 

 4. Czasami pokusa oznacza skuteczne uwiedzenie. ,,Lecz każdy jest kuszony przez własną 

pożądliwość, która go pociąga i nęci”, (Jak 1:14 UBG). W ten sposób ludzie są kuszeni, gdy 

znajduje się w nich coś podatnego na uwodzenie i ulegają mu. 

 W żadnym sensie pobożni ludzie nie są zmuszani do grzechu. Bóg zawsze zapewnia drogę 

ucieczki. Taka droga może wieść przez płonący piec ognisty, przez jaskinię lwów, przez deszcz 

kamieni, przez samą śmierć; ale wciąż jest to droga ucieczki. Nie jest czymś złym, aby umrzeć. W 

jego zamyśle, aby udowodnić, że Hiob był obłudnikiem, szatan został całkowicie zbity z tropu. A w 

swojej próbie zniweczenia dzieła odkupienia, całkowicie mu się nie powiodło. Syn Boży był dla 

niego zbyt potężnym przeciwnikiem. Trzy wielkie środki, które chronią nas przed poddaniem się 

władzy jakiejkolwiek pokusy są następujące:   

 A. Głębokie poczucie własnej słabości. Żadna część Modlitwy Pańskiej nie pasuje do 

naszego przypadku lepiej niż ta: „i nie wódź nas na pokuszenie” (Mt 6:13 BW). Znaczenie tego jest 

takie, żebyśmy nie byli kuszeni ponad nasze siły, i nie wpadli w sidła złego. Błogosławiony jest 

człowiek, który zawsze się boi. Niech ten, kto myśli, że stoi, uważa aby nie upadł. Uważajmy każdy 

na samego siebie, abyśmy i my nie byli kuszeni.  

 B. Wspaniale jest mieć Słowo Boże gotowe na każdą okazję. W sofistyce wróg często 

przekracza naszą siłę rozumowania; ale Słowo Boże jest dla niego zbyt głębokie. Kiedy nasz 

Zbawiciel był kuszony, to nie moralizował ani nie filozofował w tej sprawie. Po prostu cytował 

Pismo Święte, mówiąc: „Napisano”; ,,Napisano”; ,,Napisano”.  

 C. Czujność i modlitwa muszą być stale praktykowane. Łączę je ponieważ Pismo Święte je 

łączy i ponieważ, kiedy są autentyczne i święte, to nigdy nie są rozdzielone. Nasz Pan powiedział: 

„Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”, (Mt 26:41 UBG). Porównajmy to z Mk 

13:33; 14:38; i Kol 4:2 (UBG). 

 Wielkim wybawicielem od pokusy jest sam Bóg (2 P 2:9 UBG). Apostoł mówi: ,,Umie Pan 

pobożnych wyrwać z pokusy”. To tak, jakby powiedział, że Boże zasoby są nieskończone. Bogu 

nigdy nie brakuje mądrości, miłości ani mocy. Często i cudownie wybawia swoich świętych. Nigdy 

nie zawodzi, gdy podejmuje się ich sprawy.  

 Kuszonemu ludowi Bożemu współczucie i wstawiennictwo naszego Pana Jezusa Chrystusa 

są przedstawiane dla ich zachęty. ,,A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są 

w pokusach” (Hbr 2:18 UBG).. „Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł 

współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu”, 

(Hbr 4:15 UBG). „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz 

ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara”, (Łk 22:31-32 UBG). Nic dziwnego więc, że 

święci triumfują. Ich Pan triumfował przed nimi. Przez Niego mogą wszystko. On jest potężny, by 

zbawić.  

 Czy te rzeczy tak się mają? Przyjdźmy więc odważnie do tronu łaski, abyśmy dostąpili 

miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w potrzebie. Miejmy odwagę. Nieufność jest wielkim 

wrogiem pokoju i zwycięstwa. Wszechmoc nigdy nie męczy się i nigdy nie jest zbita z tropu.  

  

  

 9. ZWYCIĘSTWO CHRZEŚCIJANINA NAD POKUSAMI. 
  

  



 Prawie zaskakuje nas to, gdy apostoł Jakub mówi: ,,Bracia moi, poczytujcie to sobie za 

największą radość [uznajcie to za bardzo wielką radość], gdy rozmaite pokusy 

przechodzicie….Błogosławiony człowiek, który znosi  [cierpliwie wytrzymuje czy też wytrwale 

znosi] pokuszenie”, (Jak 1:2,12 KJV). Ale kiedy badamy Słowo Boże, to znajdujemy w nim obfite 

wsparcie i zilustrowanie tej doktryny.  

 Weźmy przypadek naszego Błogosławionego Pana. Był długo i boleśnie kuszony przez 

diabła — i to kuszony tak, jak żaden człowiek. Jednak zobaczmy natychmiastowe szczęśliwe tego 

następstwa: ,,….a oto aniołowie przystąpili do niego i mu służyli” (Mt 4:11 UBG). Podczas gdy 

Jego pokusa trwała, stali na dystans, aby było widoczne, że Chrystus potrafił zwyciężyć swoją 

własną mocą i świętością. Ale kiedy bitwa została stoczona i zwycięstwo odniesione, to radowali 

się w takim Panu; przynieśli Mu jedzenie i umacniali Go, tak jak często umacniają i pocieszają Jego 

kuszony lud. Jeśli szatanowi pozwolono zaatakować Go, to również aniołowie zostali wysłani, aby 

Go adorować i służyć Mu. W ten sposób został przygotowany i zachęcony do odważnego pójścia 

dalej w Jego wielkim dziele zniszczenia dzieł diabła i ustanowienia królestwa Bożego.  

 Podobny rezultat osiąga się, gdy święci znoszą pokuszenie. Wypróbowanie ich wiary 

wypracowuje w nich cierpliwość, stałość, i niebiański heroizm; a cierpliwość wypracowuje 

doświadczenie; doświadczenie zaś nadzieję; a nadzieja nie zawodzi, ponieważ miłość Boża rozlana 

jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Tak jednolicie i tak cudownie 

Pan błogosławi kuszenie ku zbudowaniu swego ludu, że sam Luter powiedział: „Jeden 

chrześcijanin dobrze kuszony jest wart tysiąc innych”. Innym z jego powiedzeń było: „Trzy rzeczy 

tworzą dobrego teologa — rozmyślanie, pokusa i modlitwa."  

 Podobne świadectwa zostały potwierdzone przez innych. Fenelon powiedział: „Pokusy, jak 

pilnik, ścierają większość rdzy z naszej pewności siebie”. Z kolei dr Samuel Clarke powiedział: 

,,Znoszenie pokus i zwyciężanie nad nimi jest właśnie tym, z czego składa się całe życie 

pobożności. Jest to próba, którą Bóg na nas nakłada na tym doczesnym świecie, przez którą mamy 

dawać świadectwo naszej miłości i posłuszeństwa Jemu i naszej przydatności, do uczynienia nas 

członkami Jego królestwa."  

 Jak nieprzygotowany byłby Dawid na konflikty w swoich dojrzalszych latach, gdyby nie 

walczył z lwem, niedźwiedziem i olbrzymem z Gat za młodu! Och, dobrze jest dla człowieka, że 

nosi jarzmo w swojej młodości. Czyni to z niego mężczyznę. „Niech siedzi w samotności i milczy, 

gdy Pan je nań wkłada. Niech przytyka swoje usta do prochu, może jest jeszcze nadzieja”, (Lam 

3:28-29 BW). Wszystkie wielkie charaktery są formowane w mniejszym lub większym stopniu w 

szkole próby — i to nawet ostrej. 

 Różnica między Danielem udającym się do Babilonu — a Danielem widzącym upadek 

monarchii chaldejskiej – był tak wielki, jak tylko można dobrze sobie wyobrazić. Prawie nie było 

dwóch pobożnych ludzi, którzy byliby mniej podobni do siebie niż był młody Izraelita do siebie — 

który później został starym prorokiem.  

 Porównajmy młodego Saula z Tarsu, wołającego: „Panie, co chcesz, abym zrobił?”, (Dz 9:6 

UBG) z takim, jak Paweł, starzec (Fil 1:9 UBG). Jaki wielki to był kontrast! Co spowodowało 

różnicę? Przede wszystkim jego doświadczenie w próbach oraz utrapienia i pokusy.  

 Małe dziecko Mojżesz w sitowiu – i starzec Mojżesz ze swoim nie przyćmionym wzrokiem, 

i jego naturalną siłą, która go nie opuściła w wieku  stu dwudziestu lat nie różnili się tak bardzo 

wyglądem ciała, jak siłą i doskonałością charakteru.  

 Wieczna błogość będzie proporcjonalna do tego, co ludzie wycierpieli dla Chrystusa i Jego 

sprawy na ziemi. Mardocheusz nosił kiedyś złotą koronę; a nasz Zbawiciel koronę cierniową; ale w 

świecie, który ma dopiero nastać, święci będą nosić różne korony. „Błogosławiony człowiek, który 

znosi pokusę; bo gdy będzie wypróbowany, otrzyma koronę żywota, które Pan obiecał tym, którzy 

go miłują”, powiedział apostoł Jakub, (Jak 1:12 KJV). Paweł, z kolei, mówił: ,,Ja bowiem już mam 

być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. Dobrą walkę stoczyłem, bieg 

ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości” (2 Tm  4:6-

8 UBG). A Piotr napisał: „A gdy się objawi Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnącą koronę 

chwały” (1 P 5:4 UBG). Och, cóż to będzie za ukoronowanie: życie, sprawiedliwość i chwała w 



jednym dniu — wszystko za nic — wszystko z łaski — i wszystko na wieczność!  

  

  

 10. POGLĄDY CHRZEŚCIJANINA NA GRZECH. 
  

  

 Zło moralne jest najgorszym ze wszystkich rodzajów zła. Nic nie może się z nim równać. 

Jest gorsze niż zaraza. Jest niewypowiedzianie nienawistne. Bóg nazywa grzech, strasznym i 

wstrętnym. Pobożni ludzie w każdym wieku lamentowali nad nim — lamentowali nad nim dużo w 

innych, a jeszcze więcej w sobie samych. Najgorsza rzecz, jaka może być powiedziana o grzechu to 

– nie, że kopie każdy grób i wyżyma każde westchnienie i płacz z ziemi i piekła, ale że jest 

„niezmiernie grzeszny”.  

 Poglądy człowieka na grzech nadają skłonność całemu jego charakterowi. Jeśli uważa 

grzech za drobiazg, to będzie się z niego śmiał, gdy powinien nad nim płakać. Będzie kpił z niego. 

Będzie igrał z nim. Napełni się nim do syta. Będzie miał marne myśli o Bogu i nisko sobie cenił 

zbawienia. Pogardzi Panem Jezusem Chrystusem.  

 Z drugiej strony, jeśli uważa grzech za bardzo straszny i bardzo nienawistny, to znienawidzi 

każdą fałszywą drogę. Będzie tęsknił za świętością. Będzie łaknął i pragnął sprawiedliwości. Nie 

będzie szedł za radą niegodziwych, ani stał na drodze grzeszników, ani zasiadał w gronie 

szyderców. Będzie brzydził się sobą i czuł wstręt do siebie z powodu grzechu. Będzie pełen 

przerażenia z powodu bezbożnych, którzy nie przestrzegają Bożego prawa. Będzie miał również 

wzniosłe myśli o istocie, doskonałości, słowie, i rządach Boga. Dla niego Chrystus będzie 

najcenniejszy i najznakomitszy spośród dziesięciu tysięcy i cały piękny.  

 Niektórzy pytają: Jak dalece poczucie grzechu wkracza w doświadczenie prawdziwego 

chrześcijanina? W pewnym stopniu i dla niektórych umysłów jest to trudne pytanie. Trudność może 

wynikać po części z faktu, że niektórzy: sprowadzają wszystkie doświadczenia religijne, do tego, że 

odnoszą je do wcześniejszych poczynań na nowo narodzonej duszy. Ale prawda jest taka, że 

pierwsze poglądy i uczucia religijne są tylko małą częścią tego, czego dziecko Boże praktycznie się 

uczy. We wszystkich trzech relacjach o nawróceniu Pawła w Dziejach Apostolskich, nie 

powiedziano ani słowa o jego poczuciu grzechu w tym czasie w czymkolwiek innym niż w 

przeciwstawianiu się sprawie Chrystusa. Ale dzieło łaski w jego sercu dopiero wtedy się zaczęło. W 

Liście do Rzymian 7:7-10 (BW), Paweł mówi nam o kolejnych doświadczenia: ,,….nie poznałbym 

grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie 

pożądaj! Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką 

pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło 

przykazanie, grzech ożył. A ja umarłem”. 

 Wydaje się, że apostoł w powyższym fragmencie Pisma ma na myśli to, że nigdy by nie 

zrozumiał prawdziwej natury grzechu, ogromu swojej winy lub liczby swoich wykroczeń gdyby nie 

Dziesięcioro Przykazań. Jeśli chciałoby się poznać jak bardzo brudne jest zaniedbane mieszkania, 

to należałoby wpuść do niego światło. Dr Watts zauważa rosnące poczucie grzechu u Paula kiedyś 

mówiącego: „Nie jestem godny nazywać się apostołem” (1 Kor 15:9 UBG). Później w życiu Paweł 

mówił: ,,Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych”, (Ef 3:8 UBG). A w jednym z jego 

późniejszych listów, powiedział: „Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z 

których ja jestem pierwszy” (1 Tm 1:15 UBG). Najwyraźniej do końca miał narastające poczucie 

grzechu.  

 Czasami, gdy mówimy o poczuciu grzechu, ludzie myślą, że mówimy o wielkim 

przerażeniu sumienia lub przerażeniu umysłu. Te rzeczy mogą rzeczywiście towarzyszyć poczuciu 

grzechu; ale całkowicie różnią się od niego i w żadnym razie nie są niezbędne do jego zaistnienia. 

Paweł nigdy nie miał mniej przerażenia niż wtedy, gdy zbliżał się do końca życia, a mimo to miał 

bardzo głębokie poczucie grzechu.  

 Ale takie poczucie grzechu, które sprawia, że ewangelia jest dobrą nowiną dla grzesznika, 

wydaje się być wymaganym przez wiele rzeczy w Piśmie Świętym. Nasz Pan powiedział: „Nie 



zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza” (Łk 5:31 UBG). Jednym z najciemniejszych oznak w stanie 

Kościoła Laodycejskiego było jego mówienie, że jest bogaty i wzbogacił się, i niczego nie 

potrzebował - a nie wiedział, że jest nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi (Obj 3:17 

UBG).  

 Poczucie grzechu u Hioba zostało znacznie wzmocnione przez wielkie odkrycia, których 

doświadczył o majestacie i chwale Boga: ,,Dotąd moje ucho słyszało o tobie, lecz teraz moje oko 

cię ujrzało. Dlatego żałuję i pokutuję w prochu i popiele”, (Hi 42:5-6 UBG). Poszerzone widoki na 

Bożą chwałę miały ten sam wpływ na Izajasza i sprawiły, że wykrzyknął: „Biada mi! Już 

zginąłem”, (Iz 6:5 UBG).  

 Im głębsze poczucie grzechu w człowieku, tym żywsza jest jego wdzięczność za 

przebaczenie i zbawcze miłosierdzie. Tak nauczał nasz Pan: ,,Przebaczono jej wiele grzechów, gdyż 

bardzo umiłowała. A komu mało przebaczono, mało miłuje” (Łk 7:47 UBG).  

 W podobny sposób im głębsze poczucie grzechu w człowieku, tym głębsza będzie jego 

pokora; a pokora jest Królewską drogą do świętości, szczęścia i nieba.  

 Jeśli tak jest z nami, to jest dobrym kaznodzieją ten, kto nam tak głosi, i to jest dobra 

książka, która zwiększa nasze słuszne poczucie grzechu. Jedną z najlepszych książek jakie John 

Owen kiedykolwiek napisał jest zatytułowana ,,O zamieszkującym w nas grzechu” (ang. 

„Indwelling Sin”). Dobrze nadaje się do pokazania ludziom źródła nieprawości, które znajduje się 

w ich sercach. Z  tego samego powodu mogę spokojnie polecić ,,Zachowywanie serca”, 

(ang.„Keeping the Heart”) Flavela, „Próba zbawczego zainteresowania Chrystusem” (ang, Trial of a 

Saving Interest in Christ”) Guthrie i wiele innych dzieł purytańskich z XVII wieku.  

 Przede wszystkim jednak „przez zakon jest poznanie grzechu”. Luter powiedział, że jeśli 

przez jeden dzień nie zdołał porównać swojego serca z Dziesięcioma Przykazaniami, to odczuwał 

spadek pobożnych uczuć. Jednym z najlepszych podręczników badania samego siebie jest wykład 

Westminsterskiego Zgromadzenia o prawie Bożym. Niech każdy poważny człowiek uczciwie 

przeczyta udzielone tam odpowiedzi na pytanie, jakie grzechy są zakazane w każdym z przykazań; i 

jeśli nie jest ślepy i głupi, to jego wstręt do samego siebie wtedy wzrośnie.  

 Jednakże każdy pogląd na siebie, który prowadzi nas do rozpaczy, jest szkodliwy. 

Prawdziwy i uczciwy wniosek z poczucia własnej choroby jest taki, że potrzebny jest nam lekarz. 

Właściwe poczucie grzechu powinno nas coraz bardziej prowadzić do patrzenia na Jezusa i 

modlenie się, aby stał się dla nas mądrością i sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Bogu 

niech będą dzięki za Jego niewysłowiony dar. 

 Dlatego chrześcijanie często przyznają, że nie ma małych grzechów. Ludziom łatwo jest 

wpaść w zakłopotanie i głupio mówić o tym, co jest nieskończone. Ale dla nas wszystko, co jest 

nieograniczone, niezmierzone, niezgłębione i nieskończone, może być bezpiecznie nazwane 

nieskończonym. Czy zatem grzech jest nieskończonym złem?  

 Jeśliby grzech nie był nieskończonym złem, to dlatego, że majestat Boga, chwała, i władza 

nie byłyby nieskończone, gdyż przeciwko nim popełniany jest cały grzech.  

 Jeśliby grzech nie był nieskończonym złem, to nie mógłby wymagać nieskończonego 

przebłagania; ograniczone zadośćuczynienie byłoby wszystkim co mogłoby być sprawiedliwie 

wymagane za skończone przestępstwo; gdyż wymierna rekompensata jest wszystkim co może być 

słusznie zażądane za przestępstwo, które może być w pełni oszacowane. Jeśliby grzech nie był 

nieskończonym złem, to czy można by wtedy udowodnić, że w ogóle jest złem? Bóg ma wszystkie 

roszczenia, wszelkie prawa i wszelką suwerenność, albo nie ma ich wcale. Nasz zobowiązania 

wobec Niego są nieograniczone, niekończone, i niekończące się lub są nieprawdziwe. Jeśli On jest 

taki sam jak my, to wcale nie jest Bogiem. Powód dlaczego fałszywych bogów można i należy 

traktować z pogardą, jest taki, że są marnościami. Są kpiną.  

 Obecność Boga jest nieskończona; Jego moc jest nieskończona; Jego natura jest 

nieskończona i Jego istnienie jest nieskończone; tak więc zgrzeszenie przeciwko Niemu, musi być 

nieskończoną zniewagą i złem. Jeśli grzech nie jest nieskończonym złem, to musimy przyznać, że 

kara za jego popełnienie którą grozi Pismo jest przynajmniej w jednym sensie, nieskończona – jest 

nieograniczona w czasie trwania; tak, jest bezkresna, niezmierzona i straszna jak piekło.  



 Bóg niejednokrotnie nazywa grzech „strasznym”. Jest on dla Niego obrzydliwą rzeczą, 

której nienawidzi. Nie można wykazać, że Bóg nienawidzi ropuch, węży, hien lub cokolwiek, co 

stworzył. Natomiast wiemy, że nienawidzi grzechu z nieskończonym wstrętem.  

 Źle jest, gdy można naprawdę powiedzieć o czynie, że jest nieużyteczny, niebezpieczny lub 

podły; ale grzech jest doskonałością niegodziwości; jest bardziej niebezpieczny niż loty aeronauty; 

jest tak niepożyteczny, że kiedy ktoś go popełnia, to sieje wiatr, aby zbierać burzę; i kocha śmierć.  

 Słowo Boże przyznaje, że grzech jest wielki, ponieważ Bóg jest wielki. "Jeśli człowiek 

zgrzeszy przeciw człowiekowi, będzie go sądzić sędzia, ale jeśli  człowiek zgrzeszy przeciw PANU, 

któż się za nim wstawi?” (1 Sm 2:25 UBG).  

 Francis Spira1 powiedział: „Człowiek zna początki grzechu, ale kto może?” powiedzieć 

jakie są jego granice?”.  

 „….grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć” (Jak 1:15 UBG). 

  „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć”, (Rz 6:23 UBG).  

  

  

 11. GRZECHY USIDLAJĄCE CHRZEŚCIJANINA. 
  

  

 Grzechy są różnie klasyfikowane. Mówimy o grzechu pierworodnym i grzechu 

rzeczywistym, o grzechach zaniedbania i grzechach popełnianych; o grzechach ukrytych i 

grzechach jawnych, o grzechach ułomności, i grzechach zuchwałych, o grzechach wbrew naturze i 

grzechach osaczających.  

 Grzechy usidlają nas z różnych przyczyn. Niektóre są niejako organiczne. Wiele osób jest 

drażliwych, kłótliwych, podatnych na lekkomyślność lub przygnębienie z powodu ich naturalnego 

temperamentu.  

 Niektóre grzechy panują w zależności od kraju, w którym żyją ludzie,  i dlatego nękają 

wszystkich mieszkających w danym kraju. I tak przez setki lat — od czasów Epimenidesa do 

czasów Pawła — Kreteńczycy byli strasznie zawzięci, żarłoczni i oddani kłamaniu. Niekiedy fala 

nieprawości przetacza się przez lud, i wydaje się, że wszyscy są nękani tymi samymi grzechami. 

Starotestamentowy prorok opisuje taki stan rzeczy, gdy mówi o swoim ludzie: „Najlepszy z nich 

jest jak oset; najuczciwszy — jak płot ciernisty”, (Mich 7:4 UBG).  

 Inne grzechy usidlają nas z powodu uczenia się ich. I tak plotkowanie jest nauczane przez 

przykład całych rodzin. To samo dotyczy wielu innych grzechów języka. Urzędowe stanowisko 

prowadzi niektórych do grzechów, do których byli dawniej, mało skłonni. Stanowisko w urzędzie 

może rodzić władcze usposobienie. Wielu popada w grzechy z powodu uprzedzeń, które były silne i 

nieuzasadnione. Znam człowieka, który popełnia więcej głupstw z niechęci do widzenia knedli 

jabłkowych na stole obiadowym niż z jakiejkolwiek innej przyczyny.  

 Usidlających grzechów jest wiele — tak różnych, jak ludzki charakter i zawód. Nabierają 

siły z nawyku, podobnie jak wszystkie wady. Czasami jedna osoba ma ich kilka. Grzechy żyją w 

rodzinach. Rzadko, jeśli w ogóle, grzech zostaje znaleziony sam jeden.  

 Jak możemy pozbyć się usidlających grzechów? To bardzo ważkie pytanie. Zasługuje na 

najpoważniejszą uwagę. Bez wyczerpywania tematu, proponuje się następujące sugestie:  

 1. Uzyskaj i zachowaj głębokie i sprawiedliwe poczucie grzechu, jako złej i gorzkiej rzeczy, 

strasznie obraźliwej dla Boga, samej w sobie bardzo nienawistnej i całkowicie rujnującej duszę. 

Żaden człowiek nigdy nadmiernie nie nienawidził ani nie bał się grzechu. Najgorszą rzeczą, jaką 

kiedykolwiek powiedziano o grzechu, było to, że jest on „niezmiernie grzeszny”. 

 2. Dowiedz się, jakie są twoje usidlające cię grzechy. Nie będzie to łatwe. Jednakże można 

uzyskać o nich jasną wiedzę. Czasami twoi znajomi dają ci dobre wskazówki. Mówią, być może 

bardzo delikatnie, że to jest wina tkwiąca w twoim charakterze, że jesteś surowy lub 

niewyrozumiały, albo próżny, pyszny lub zorientowany na ten doczesny świat. Czy nie mają racji? 

Być może twoi wrogowie mówią jaśniej i nieprzyjemnym tonem, że: jesteś uparty, zarozumiały, 

chciwy, nieuprzejmy lub samolubny. Czy jest jakaś prawda w tym, co mówią? Co prorok Natan (to 



znaczy twój pastor) mówi na kazaniach, co porusza twoje sumienie? Co to jest, co pojawia się z 

taką mocą, kiedy jesteś pogrążony w melancholii, albo kiedy jesteś w utrapieniu? Co powoduje 

niepowodzenie w tak wielu twoich próbach uczynienia i otrzymania dobra? 

 3. Pamiętaj, że grzech, podobnie jak wąż, umiera z trudnością. To dotyczy wszystkich 

grzechów, zwłaszcza usidlających. Dlatego dołóż wszelkich starań, aby dokonać eksterminacji 

grzechu. Jeśli go nie zabijesz, to on zabije ciebie. Twoje wieczne dobro jest zagrożone. Użyj 

wszelkich środków, jakie są w twojej mocy. Niektóre grzechy można pokonać tylko przez post i 

modlitwę. Wypróbuj te środki. Jeśli twój usidlający grzech to miłość do świata, to zobacz, co 

możesz zrobić, aby opanować go przez jakiś szlachetny sekretny akt dobroczynności lub wkład w 

szerzenie ewangelii. Jeśli masz skłonność do noszenia urazy, to codziennie módl się o to samo 

miłosierdzie, aby mogło zostać dane także tym, których nie lubisz, tak samo jak tobie, i wcześnie 

podejmij się lub stwórz okazję, aby zrobić im przysługę. 

 Nigdy nie unikaj krzyża. Jeśli zauważysz, że leży na twojej drodze, to weź go i nieś z 

wytrwałością. „Nie gardź małymi obowiązkami; gdyż były one dla niejednego zbawionego 

człowieka wspaniałą dyscypliną pokory. Nie gardź! małymi próbami; gdyż prawidłowo 

wytrzymane, często przygotowywały charakter na przejście ognistej próby. I nie gardź małymi 

krzyżami; gdyż kiedy wzięte i z miłością zaakceptowane z ręki Pana, sprawiły, że ludzie  stawali się 

przygotowani do przyjęcia wielkiej korony, korony sprawiedliwości i żywota, którą Pan obiecał 

tym, którzy Go miłują."  

 4. Wysoko ceń sobie świętość. Jest ona doskonałością moralną. Jest bardzo piękna. Sprawia, 

że człowiek staje się podobny do Boga. Nic bezbożnego nie wytrzyma próby doskonałej świętości 

w bojaźni Bożej. Taka jest wola Boża co do ciebie, twoje uświęcenie. „Bądźcie więc świętymi, bo 

ja jestem święty”, (Kpł 11:45 UBG), mówi Pan. 

 5. W ujarzmianiu zepsucia niektórzy, odkryli że dobrze jest, aby poświęcić szczególną 

uwagę przez jakiś czas na jakiś jeden poszczególny usidlający grzech. W niektórych przypadkach to 

może okazać się skuteczne. Jednakże nie zapominajmy, że jeden grzech zawsze wskazuje na 

obecność innych, a gdy mamy oko na jednego złodzieja, to inni mogą być tuż za nami.  

 6. Strzeżmy się okazji do pobłażania swoim usidlającym grzechom. Jeśli w mowie masz 

skłonność do przesadzania lub ozdabiania historii wymysłami, to nie opowiadaj często lub 

niepotrzebnie historii. Jeśli w handlu jesteś skłonny do przesadzania z zachwalaniem tego, co masz 

na sprzedaż, lub deprecjonowania tego, co masz kupić, to rób jak najmniej takich transakcji i 

używaj do tego jak najmniejszej ilości słów. 

 7. Kiedy zdobędziesz przewagę nad zepsuciem, to idź za ciosem. Grzech umiera tylko pod 

wieloma silnymi ciosami. A kiedy myślisz, że jest martwy może tylko śpi. Wykonuj swoją pracę 

dokładnie. 

 8. Szukaj stałej pomocy Ducha Świętego. On bada wszystkie rzeczy. Nienawidzi 

nieprawości. Kocha wszelką czystość. Jego zamieszkiwanie w nas zrobi więcej niż straż aniołów w 

wypędzaniu grzechu. On jest Duchem świętości. On jest jej autorem. „Nie wojskiem ani siłą, ale 

moim Duchem, mówi PAN zastępów”, (Zach 4:6 UBG). 

 9. Myśl dużo o Chrystusie. Wysoko ceń sobie Jego cześć. Niech Jego imię będzie jak 

wylany olejek. Chodź w Nim, chodź z Nim, żyj dla Niego, umieraj dla Niego. Czerp siłę i 

motywację z Jego nauk, Jego przykładu, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, Jego 

wniebowstąpienia, Jego zasiadania po prawicy Boga i Jego wiecznego królestwa. 

  

  

 12. POCZUCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CHRZEŚCIJANINA.  
  

  

 Bóg jest niezależny i suwerenny. Człowiek jest zależny i odpowiedzialny. Każdy rozsądny 

człowiek wie, że musi zdać sprawę ze swojego życia Bogu. Natura człowieka i jego relacje z 

Bogiem czynią to odpowiednim, że powinien działać zgodnie z prawem moralnym i być 

odpowiednio osądzonym.  



 Żaden człowiek nie może mieć zbyt poważnych poglądów na fakt, że musi na końcu ostać 

się lub upaść, stosownie do uczynków dokonanych w ciele. Każdy człowiek na co dzień robi 

rzeczy, które wpłyną na jego przeznaczenie na całą wieczność.  

 Człowiek ma nieśmiertelny rozsądek i oczywiście zawsze będzie odpowiedzialny. 

Cierpienie tego nie zakończy. Szczęście tego nie zniszczy. W rządzie Bożym nie ma prawa 

przedawnienia. Ani też człowiek lub anioł nie posiadają mocy powrotu do nieistnienia. Niektórzy 

zaprzeczyli, że ta odpowiedzialność będzie nieskończona.  

 Ale jeśli odpowiedzialność nie jest wieczna, to relacje Boga z człowiekiem może ustać lub 

zmienić się. Nie mogą ustać, bo Bóg nie może zaprzeć się samego Siebie. Nie mogą również ustać, 

ponieważ to czy człowiek będzie pod prawem nie jest pytaniem oddanym jego wyborowi lub 

decyzji.  

 Nie mogą także zmienić się relacje Boga i człowieka. Zmiana musi być na dobre lub na złe. 

Gdyby mogły zmienić się na lepsze, to nie byłyby teraz doskonale prawidłowe i święte. Jeśli zaś 

mogłyby się zmienić na gorsze, to przestałyby być doskonale prawidłowe i święte.  

 Jeśli odpowiedzialność nie jest wieczna, to inteligentna istota może: pozbyć się przez 

grzeszenie swoich obowiązków i odpowiedzialności. 

 Jeśli odpowiedzialność nie jest wieczna, to grzech dokonuje swojego własnego uleczenia, 

przynajmniej w odniesieniu do tego, żeby nie podlegać już karze. Straciłby swoją winę przez swój 

ogrom lub uporczywość.  

 Jeśli odpowiedzialność nie jest wieczna, to istnieje świat lub stan gdzie można bezkarnie 

obrażać Boga. A jeśli tak by było, to odpłata w każdym przypadku byłaby całkowicie arbitralna i 

nie byłaby wymagana przez sprawiedliwość.  

 Jeśli odpłata nie jest wieczna, to grzech jest albo złem, które na dłuższą metę staje się nie do 

opanowania, i Bóg w końcu będzie patrzył nań przez palce, ponieważ nie wie, jak postępować ze 

starymi przestępcami; albo w przeciwnym razie zło uznane teraz za należące do nieprawości jest 

przesadą, a w takim razie, kto ośmieli się to powiedzieć?  

 Jeśli odpowiedzialność nie będzie wieczna, to nie będzie czymś tak bardzo złym 

wyrządzenie zniewagi Bogu w innych światach lub stanach, jak jest to w tym świecie, lub w 

obecnym stanie.  

 Jeśli odpowiedzialność nie jest wieczna, to musi być tak, że Boże rządy moralne będą 

stopniowo słabły lub zanikną pod pewnymi względami.  

 Jeśli odpowiedzialność nie jest wieczna, to przez analogię rozumowania fakt, że jedno 

kłamstwo jest słusznie karalne, nie dowodzi, że wiele kłamstw zostanie ukaranych.  

 Jeśli odpowiedzialność nie będzie wieczna, to sprawiedliwość może przestać być 

sprawiedliwością, zarówno u Sędziego całej ziemi, jak i w niektórych Jego stworzeniach, zwłaszcza 

tych, które grzeszą skandalicznie. 

 Nie ma czegoś takiego, jak napełnienie stworzenia do pełna w dobrym lub złym w 

jakimkolwiek sensie, które uniemożliwia dalszy wzrost. Gdzie znajdują się jakiekolwiek podstawy 

do takiego wierzenia? Nie ma ich w Słowie Bożym. Jaki to rozdział i werset? Nie można ich 

znaleźć. Wyrocznie Boże uczą nas czegoś przeciwnego: „….od zła do zła przechodzą”, (Jer 9:3 

UBG); „Lecz ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło”, (2 Tym 3:13 UBG). Kiedy 

Pismo Święte mówi o tym, że jesteśmy pociągnięci do odpowiedzialności za czyny dokonane w 

ciele, to równocześnie ostrzega nas, że nasza odpowiedzialność zaczyna się w tym życiu. Teraz 

działamy pod prawem. Jesteśmy teraz pod władzą moralną. Tak, że życie teraz jest rzeczą poważną. 

Słowo Boże nigdzie nie mówi ani nie sugeruje, że nasze zobowiązania wobec Boga lub nasza 

odpowiedzialność wobec Niego wygasają, gdy opuszczamy ten świat i przechodzimy do innego. 

Czy rządy moralne nie są w samej swojej naturze uniwersalne i nieskończone, ponieważ są 

sprawiedliwe, i ponieważ Bóg się nie zmienia? Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a Jego 

panowanie nie ma końca. Czy to nie jest zdrowa mowa, której nie można potępić? Niech Bóg 

będzie wywyższony; a człowiek poniżony.  

  

 



 13. WIARA CHRZEŚCIJANINA.  

  

 Słowo Boże mówi: „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony”, (Dz 16:31 

UBG). Wydaje się to być bardzo prostą drogą — ta droga wiary w Odkupiciela. Dobrze pasuje ona 

do mojego przypadku. jestem głupi i ignorantem; zaś Chrystus jest mądrością Bożą. Jestem bardzo 

grzeszny i winny; Chrystus jest Panem - naszą Sprawiedliwością. On jest końcem prawa ku 

sprawiedliwości każdego kto wierzy, (Rz 10:4 UBG). Jestem bardzo słaby; i bez siły; zaś Chrystus 

jest mocą Boża ku zbawieniu. Nie mam przykrycia dla mojego grzechu. Ale zasługi Chrystusa są 

białym i czystym płótnem, którym moja uboga dusza może być pięknie przyodziana. Moje łzy nie 

mogą zmyć moich grzechów; ale krew Jezusa Chrystusa oczyszcza od wszelkiego grzechu. W 

Chrystusie grzesznicy chwalą się posiadaniem większych błogosławieństw niż aniołowie — nawet 

odkupieńczej miłości i odkupieńczej łaski!  

 Nie muszę nosić w ręku żadnych pieniędzy. Dzięki ewangelii zbawienie jest darmowe i bez 

pieniędzy. Dobrze, że nie muszę płacić za zbawienie. Gdybym musiał, to byłbym na zawsze 

zgubiony. Jestem biednym grzesznikiem – tak biednym, jak moje grzechy mogą mnie uczynić. Nie 

mam nic, co by mnie mogło polecić sprawiedliwemu i świętemu Bogu. Zasługuję na całą wieczną 

karę, którą On wydał na mnie. Jestem winny. Jestem cały niegodny; ale Jezus jest godzien! Polegam 

na Jezusie. Biorę Jezusa za mojego Zbawiciela. On jest całym moim pragnieniem i całym moim 

zbawieniem. On poniósł całą klątwę prawa, którą byłem obłożony. Umarł, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, niewinny za winnych. On jest Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata. 

Jego ranami jesteśmy uleczeni. 

 Ktoś kiedyś powiedział: „Nie jestem uczonym, proszę pana; sam siebie nauczałem przez 

ostatnie piętnaście lat, i teraz mogę przeczytać sporą część Biblii; ale nie mogę zrozumieć 

wszystkich tych wielkich słów. Ach, proszę pana, to słowo „wierzyć” jest wielkim słowem w moim 

odczuciu: jest dla mnie wszystkim; i tak dalece jak mogę je zrozumieć nie ma innego sposobu na 

przyjście do Jezusa. Mówi: „Chodźcie do mnie;' i, dzięki Bogu, jestem bardzo szczęśliwy, że 

przychodzę do Niego, wierząc w Niego”.  

 O tak! Nikt nie może zbyt dużo polegać na Chrystusie, który każe nam czynić te wielkie 

dzieło — te dzieło Boże — wierzyć w Pana Jezusa. Wierzenie w Niego sercem jest zawsze ku 

sprawiedliwości. To jest patrzenie na Niego. To jest przychodzenie do Niego. To przyjęcie Go do 

końca wszystkich zamysłów i celów całego zbawienia. Jest to odrzucenie wszystkich innych 

planów i przyjęcie planu Ewangelii. Jest to także odrzucenie wszystkich innych lekarzy i 

zaakceptowanie jedynego wielkiego Lekarza.  

 Nie ma też niebezpieczeństwa bycia odrzuconym, jeśli przyjdziemy do Chrystusa. On mówi 

tak: „….a tego, który przyjdzie do mnie, nie wyrzucę precz”, (J 6:37 UBG). Odkąd ludzie zaczęli z 

wiarą wzywać Go, On nigdy nikogo nie odrzucił ze swojej obecności. Skruszony łotr na krzyżu, 

drżący dozorca więzienia i miliony innych spojrzały na Niego i zostały zbawione. We wszystkich 

annałach czasu nie można znaleźć żadnego zapisu o grzeszniku wierzącym sercem, żeby potem 

zginął w swoich grzechach.  

 Co więcej, zadośćuczynienie Chrystusa jest wystarczające. Chrystus zadośćuczynił prawu. 

Zrobił wystarczająco dużo. Wystarczająco wycierpiał. Przelał wystarczająco dużo swojej krwi. Jego 

przedsięwzięcie jest chwalebnym przedsięwzięciem; i będzie okazywać się coraz bardziej i bardziej 

chwalebne przez całą wieczność. Jego zasługi są w zupełności wystarczające.  

 

   „Gdyby cały grzech, który ludzie popełnili  

   Wolą, słowem, myślą, i uczynkiem,  

   Odkąd powstały światy i zaczął płynąć czas,  

   Położono na głowie jednego biednego grzesznika;  

   To tylko krew Jezusa Chrystusa  

   Mogłaby za tę masę grzechu zadośćuczynić,  

   I usunąć ją całą!"  

 



 Kto ośmieli się twierdzić, że jest jakaś granica wystarczalności zadośćuczynienia  

Chrystusa? Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o żadnym bogobojnym człowieku, który by 

próbował popełnić tak zuchwały grzech! 

 Wtedy drzwi są tak bardzo otwarte: „Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi" (Obj 3:8 

UBG). I wszelkie potrzebne przygotowania są wykonane: "Oto ….. wszystko jest gotowe” (Mt 22:4 

UBG). A Pan jest tak żarliwy: „Jak żyję, mówi Pan, BÓG: Nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby 

bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od swoich złych dróg. 

Dlaczego macie umrzeć, domu Izraela?”, (Ez 33:11 UBG). A ja jestem w takiej potrzebie  pomocy, 

takiej właśnie pomocy, jaka jest mi ofiarowana w Chrystusie Jezusie. „Spójrzcie na mnie, abyście 

byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego” (Iz 45:22 

UBG). Od Boga Jezus stał się dla nas mądrością i sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. 

Jest wszystkim we wszystkim. Tylko przez wiarę w Chrystusa wchodzimy w odpoczynek — 

błogosławiony odpoczynek, który będzie trwał wiecznie.  

 

   „Odpocznij, zmęczona duszo;  

   Kara jest poniesiona, a okup zapłacony,  

   Za wszystkie twoje winy dokonano pełnego zadośćuczynienia.  

   Nie staraj się robić tego, co uczynił Chrystus.  

   Weź darmowy prezent i uczyń radość swoją własnością.    

 Nigdy więcej nie bądź trapiona poczuciem winy i strachem,  

   Odpoczywaj, słodko odpoczywaj."  

  

 Taka jest wiara słabego; i taka jest wiara silnego wierzącego. Jej istotą jest poleganie na 

osobie i dziele Odkupiciela. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony.  

 

 

 14. DLACZEGO Z UFNOŚCIĄ SPOCZYWAM  W CHRYSTUSIE? 

  

  

 To pytanie przysłał mi znajomy. Chętnie na nie odpowiem. I zacznę od stwierdzenia, że jeśli 

w ogóle pokładamy zaufanie w Chrystusie, to im mocniej to robimy, tym lepiej. Słaba wiara może 

być zarówno autentyczna, jak i zbawiająca; ale im jest silniejsza, tym bardziej uwielbiony jest Bóg i 

tym większy jest nasz pokój.  

 Chlubienie się cielesnym ramieniem lub poleganie na nim jest bardzo niemądre. Natomiast 

nigdy nie postępujemy tak mądrze, jak wtedy, gdy chlubimy się Panem. Chlubienie się Krzyżem 

Chrystusa jest dozwolone, ba, godne pochwały. A silna ufność w Syna Bożego usuwa góry smutku i 

trudności. Wiara nie może być zbyt silna. Zaufanie staje się zuchwalstwem tylko wtedy, gdy nie jest 

uzasadnione przez Pismo Święte. Im bardziej pełnie i bez wahania daję wiarę każdemu słowu, które 

wypowiedział Bóg, tym więcej postępuję zgodnie ze zdrową mądrością. Oto kilka powodów:  

 1. Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Jest Bogiem ponad wszystkim – błogosławionym na 

wieki. Cała pełnia Boskości mieszka w Nim cieleśnie. Jest On prawdziwym Bogiem i życiem 

wiecznym. Ma wszystkie doskonałości Jahwe. Zna wszystkie moje pragnienia i słabości, wszystkie 

moje grzechy i niedole.  Zna także złość moich wrogów i głupotę mego serca. Ma moc 

podporządkowania sobie całej mojej natury i pokonania podstępów i machinacji moich wrogów. 

Jego łaska jest wszech-wystarczająca. Jego miłość jest nieskończona. Jego mądrość nie może być 

pokonana, ani Jego mocy nie można się oprzeć. Chrystus jest Bogiem. Nie mogę nigdy 

wystarczająco Mu ufać. Ufnie spoczywam w Nim, ponieważ jest Bogiem i jest godnie wielbiony w 

niebie i na ziemi.  

 2. Spoczywam z ufnością w Chrystusie, ponieważ jest On człowiekiem. Ma całą moją 

naturę, z wyjątkiem grzechu. Ma serce brata. Ma odczucie mojej niemocy. Wypił kielich smutku z 

fusami. Zakosztował goryczy śmierci. Wie, co to znaczy być odrzuconym przez ludzi i 

opuszczonym przez Boga. Nie mam smutku, z którym Chrystus nie jest zaznajomiony. Solidaryzuje 



się ze mną we wszystkich moich niewinnych radościach i gustach, jak również w moich 

cierpieniach i pokusach. ,,Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć 

naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu”, (Hbr 4:15 

UBG). 

 3. Spoczywam z ufnością w Chrystusie, ponieważ Bóg Ojciec Go aprobuje i ufa Mu. To Bóg 

przygotował mu ciało. On chwalebnie namaścił Go i oddzielił do Jego dzieła. Dwa razy słyszalnym 

głosem oświadczył: „To jest mój umiłowany  Syn, w którym mam upodobanie” (Mt 3:17; 17:5 

UBG). Trwał przy Nim w całym Jego przedsięwzięciu. Wskrzesił Go z martwych. Posadził Go po 

swojej prawicy. Cały sąd przekazał Swemu Synowi. Chrystus jest rozkoszą Swojego Ojca. Dlatego 

musi być bezpieczne i mądre dla mnie, że spoczywam w Tym, któremu ufa Jego Ojciec. 

 4. Spoczywam z ufnością w Chrystusie, ponieważ On nigdy nie zawiódł w zbawieniu i 

wspieraniu każdego, i wszystkich, którzy uciekli do Niego po zbawienie. Ze wszystkich, którym 

zabrakło niebieskiego odpoczynku, nikt nie zaufał Panu Jezusowi Chrystusowi. Ludzie, którzy 

męczą się, mdleją i odwracają od świętego przykazania nigdy nie widzieli prawdziwej chwały, 

która jest w Chrystusie Jezusie. Dla nich nigdy nie był najznakomitszy spośród dziesięciu tysięcy i 

całkowicie piękny. Mogli powiedzieć, że całe ich pragnienie i cała ich nadzieja były w Chrystusie, 

ale byli wtedy zwiedzeni. Słuchajcie co umiłowany uczeń mówi o takich ludziach: „Wyszli spośród 

nas, ale nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, zostaliby z nami. Lecz wyszli spośród nas, aby się 

okazało, że nie wszyscy są z nas”, (1 J 2:19 UBG). 

 5. Spoczywam z ufnością w Chrystusie, ponieważ dał mi wszelką pewność, którą mogę 

pragnąć. Słowem i uczynkiem, a także przez swoją bolesną śmierć, a przez swoje obecne 

chwalebne życie, jestem przekonany, że zrobi wszystko to, co służy ku dobremu Jego wierzącemu 

ludowi. Słuchajcie co mówi: „Ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć”, (J 14:19 UBG). Posłuchajcie 

też Pawła: ,,On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże 

nie miałby z nim darować nam wszystkiego?”, (Rz 8:32 UBG). Obietnice są wielkie i cenne, i 

prawie niezliczone. Nie znam człowieka, który  kiedykolwiek je policzył. „Ile jest bowiem obietnic 

Boga, w nim są ,,tak”, (2 Kor 1:20 UBG). Ani nie są one obciążone niewykonalnymi warunkami. 

Każdej pokornej duszy mówi On: „Nigdy cię nie porzucę ani nie opuszczę” (Hbr 13:5 KJV).  

 6. Spoczywam z ufnością w Chrystusie, ponieważ przeżyłem błogosławione doświadczenie 

Jego łaski i współczucia. Kiedyś byłem biednym zagubionym grzesznikiem, bliskim zginięcia. 

Moje poczucie winy było przerażające. Przeszedł obok i powiedział: „Żyj, bo cię odkupiłem!” 

Znalazłem przebaczenie i akceptację w Jego krwi i sprawiedliwości. Cały byłem skalany i miałem 

złe serce niewiary. On zabrał serce z kamienia i dał mi serce mięsiste. Byłem ślepy. Nie widziałem 

piękna w świętości ani w Jezusie Chrystusie. On namaścił moje oczy i ujrzałem Jego chwałę, pełną 

łaski i prawdy. Kiedyś się bałem Wszechmogącego, ale Chrystus dał mi Swojego Ducha, abym 

wołał: ,,Abba, Ojcze”. Kiedyś kochałem grzech, a niektóre jego formy bardzo mocno; ale dzięki 

łasce Chrystusa, nienawidzę próżnych myśli i wszelkiej fałszywej drogi. Brzydzę się tym, co jest 

złe. Pozostawiony sam sobie byłem słaby jak woda. Nie miałem mocy, by czynić dobro. Ale dzięki 

Jego łasce mogę wszystko, bo On mnie wzmacnia. Moje doświadczenie mnie zaskakuje i 

zachwyca. 

 7. Spoczywam z ufnością w Chrystusie Jezusie, bo On nie mógł odrzucić żadnego 

grzesznika, który przyszedł do Niego, bez odrzucenia jedynej nagrody kiedykolwiek obiecanej Mu 

za całą Jego pracę i cierpienia. Nagrodą tą był widok biednych zagubionych grzeszników 

powracających ze swoich grzechów i wędrówek do Wielkiego Pasterza i Biskupa dusz. Pismo 

Święte wyraźnie naucza, że nagrodą dla Chrystusa będzie to, że „….ujrzy swoje potomstwo, 

przedłuży swoje dni i to, co się podoba PANU, przez jego rękę szczęśliwie się spełni”, (Iz 53:10 

UBG), że „Odkupieni PANA powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na 

ich głowach”, (Iz 35:10 UBG); i że za wszystkie swoje cierpienia Bóg da Mu „dział wśród 

wielkich, aby dzielił się zdobyczami z mocarzami”, (Iz 53:12 UBG). Z pewnością powinienem być 

gotowy polegać na Odkupicielu, który uczynił i wycierpiał wszystko, czego od Niego wymagano 

dla mojego zbawienia. Umiłowawszy swoich, umiłował ich do końca. Czy teraz odrzuci dusze, 

które kupił za tak wysoką cenę? Uważam, że nie. 



 8. Z ufnością spoczywam w Chrystusie, bo On jest Królem na świętej górze Syjon, dzierży 

berło sprawiedliwości, ma wiele koron na swojej głowie, faktycznie ujarzmia wszystkich swoich 

wrogów i jest Panem wszystkiego ku chwale Boga Ojca; i ponieważ nadal jest Wielkim Prorokiem 

(i drogą życia), który powiada:,,….uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca”; oraz 

ponieważ jest On moim Wielkim Arcykapłanem, który zawsze żyje, aby wstawiać się za mną. Jego 

Ojciec zawsze wysłuchuje Go. I dlatego jest On w stanie  zbawić na zawsze wszystkich, którzy 

przez Niego przychodzą do Boga. 

 Z tych i wielu podobnych powodów z ufnością spoczywam w Chrystusie. I nie będę 

rozczarowany. Patrzę tylko na Niego. Aniołowie nie mogą mnie zbawić. Mój brat nie może zapłacić 

Bogu okupu za mnie. Nie mogę sam się zbawić. Do kogo mogę się udać, jeśli nie tylko do Jezusa? 

On ma słowa życia wiecznego. Tylko w Nim spocznę, i to ufnie i na zawsze, i w Nim odpocznienie 

moje będzie chwalebne.  

 Oczywiście taki człowiek całkowicie wyrzeka się własnej sprawiedliwości.  

 Pewnego razu jechałem przez stan New Jersey koleją żelazną Camden and Amboy. Tuż 

przed dotarciem do wschodniego końca zostaliśmy zatrzymani przez kilka minut na części trasy, 

gdzie grunt był bardzo jałowy. Nie miałem ze sobą przyjaciela. Większość pasażerów wydawała się 

także być bez towarzyszy. Różne uwagi padały jakby dla uszu wszystkich. W końcu pewien 

dżentelmen, patrząc na białe piaski, powiedział: „Jak ta ziemia przypomina własną 

sprawiedliwość?”. Ktoś odpowiedział: „Tak, że im więcej jej się ma, tym jest się biedniejszym”. 

Uznałem, że zagadka była dobra, a odpowiedź doskonała. Im więcej posiada się własnej 

sprawiedliwości, tym się jest biedniejszym.  

 Wydaje mi się prawdą, że im biedniejszym jest się w dobru moralnym, tym więcej ma się 

własnej sprawiedliwości. Innymi słowy, im dalej ktoś brnie  w grzech, tym trudniej jest 

doprowadzić go do właściwego spojrzenia na jego grzechy. Przez więcej niż pięćdziesiąt lat, w 

miarę jak miałem okazje, odwiedzałem więzienia i swobodnie rozmawiałem z ich więźniami. 

Towarzyszyłem kilku nieszczęśliwym ludziom na ich publicznej egzekucji. Przez cały ten czas 

nigdy nie usłyszałem ani jednego szczerego i pełnego przyznania się do zbrodni. Jeden mężczyzna 

przyznał, że zabił swoją żonę; ale wydawał się usprawiedliwiać, mówiąc, że był pijany, kiedy to 

robił. Nigdy nie widziałem skazańca, który by uznał rzetelność procesu sądowego, prawdziwość 

świadków i bezstronność sędziego. To niesamowita obserwacja. Jestem nią wielce zaskoczony. Jak 

znawca prawa wspomniany w Łk 10:29 (UBG), wszyscy chcieli, ,,się usprawiedliwić”.  

 Jak to jest? Można śmiało odpowiedzieć, że przestępstwa przeciwko obu obiektom to jest 

przeciw osobie i majątkowi strasznie zatwardzają serce. Ale prawdą jest też, że im więcej ludzie 

grzeszą – tym mniejsze mają poczucie grzechu, chyba że Duch Boży bardzo pobudzi ich sumienie. 

Im więcej ludzie grzeszą, tym bardziej stają się ślepi. Im głębiej człowiek wchodzi w ciemną 

jaskinię, tym bardziej niewyraźna jest jego percepcja.  

  

  

 15. NADZIEJA CHRZEŚCIJANINA. 

  

  

 „Miej nadzieję w Bogu”. Dlaczego nie miałbym mieć? Potrzebuję właśnie takiego 

przyjaciela. On ma cała moc i siłę, a ja jestem bardzo słaby. Nie mogę nawet pomyśleć jednej 

dobrej myśli sam z siebie. Nie umiem też się modlić tak, jak powinienem. Jeśli Pan nie pomoże 

moim ułomnościom, to nic nie zrobię dobrze. Ale mogę uczynić wszystko, jeśli On mnie przepasze 

mocą. Będę pokładał nadzieję w Bogu.  

 Ma też całą wiedzę, aby zrozumieć całą moją sprawę i całą mądrość niezbędną do 

kierowania wszystkim, co mnie dotyczy. On nie popełnia błędów. Nigdy nie daje się oszukać. 

Nigdy nie daje się przechytrzyć. Wie wszystko. Zna moje słabości. Zna moje smutki. Zna moje 

serce. I jest tak mądry, że chwyta przebiegłych w ich własnej przebiegłości. Jego mądrość nigdy nie 

zawodzi. Nigdy nie jest zakłopotany ani zmieszany.  

 Ma tyle miłosierdzia i dobroci, ile potrzebuję. Jego życzliwość jest: tak wielka, że ludzka 



wiara nigdy nie widziała jej szczytu, dna, długości ani  szerokości. Ocean Boskiej miłości jest 

bezkresny i niewyczerpany. Boża miłość jest silna. Przewyższa miłość kobiet. Jest nieskończona. 

Daje niesamowite rezultaty. Wypełnia wszystkie pobożne serca radością. Napełnia niebo śpiewem 

Alleluja. Och, będę pokładał nadzieję w Bogu.  

 Jeśli nie mam nadziei w Bogu, to będę skłonny patrzeć w siebie – a jestem głupcem i 

grzesznikiem, robakiem i ślepcem, którego łatwiej zgnieść niż mola, (Hi 4:19 UBG). i niegodny 

najmniejszego miłosierdzia Bożego. Kto kiedykolwiek  pokładał ufność w sobie, że jest prawym, 

mądrym lub silnym i nie okrył się hańbą? Nie śmiem opierać się na własnym zrozumieniu, ani 

polegać na mojej mądrości i pokładać nadziei w mojej własnej sprawiedliwości. Panie Boże 

Wszechmogący Ojcze, Synu i Duchu Święty udziel mi łaski pokładania nadziei w Tobie.  

 Ani też nie śmiem szukać pomocy u żadnego człowieka. Wszyscy źli ludzie są głupcami i 

grzesznikami; z kolei, wszyscy pobożni ludzie powiedzieli, że nie są godni niczyjego ważkiego 

zaufania. Najlepsi z nich wołają: „Jestem zgubiony”, albo „Jestem grzesznym człowiekiem”, czy 

też, „Och, nędzny ja człowiek”. Nie śmiem patrzeć na nich, aby uzyskać od nich jakąkolwiek 

skuteczną pomoc. Muszę mieć nadzieję w Bogu.  

 Nie śmiem także czynić aniołów obiektami mojej nadziei. Nie mają mądrości, dobroci ani 

mocy, z wyjątkiem tej, którą czerpią od Pana. Pozostawieni samym sobie zawiedli by całkowicie. 

Nie są czyści w oczach Bożych, i Bóg oskarża ich o głupotę. Jako słudzy Boga mogą mi usługiwać, 

i Jego mocą i na Jego polecenie pomóc mi. Ale to z miłosierdzia Pana, a nie z miłosierdzia aniołów, 

jesteśmy zbawiani. Nie mogę czcić aniołów. Pokładam nadzieję w Bogu.  

 Chciałbym ufać z pełnym przekonaniem. Moje serce jest zaangażowane w w tę sprawę. Nie 

chciałbym zawieść tutaj. Wstydzę się, że tak wolno zarzucam tu kotwicę a nie gdzie indziej. Położę 

moją nadzieję w Bogu.  

 Mając nadzieję w Bogu — nigdy się nie zawiodę. Wszystko wyjdzie dobrze na końcu. 

Miłosierdzia mogą być długo opóźniane, ale przyjdą o bardzo dobrej porze, w najlepszym czasie, w 

czasie wybranym przez nieskończoną mądrość i dobroć. Spójrzmy na stare pokolenia i zobaczmy, 

czy istniał kiedykolwiek ktoś taki, kto ufał Panu i był rozczarowany? Wszyscy święci w chwale 

jednomyślnie stwierdzają, że Bóg spełnił wobec nich wszystkie zobowiązania, jakie kiedykolwiek 

podjął. Dlatego będę miał nadzieję w Jego prawdzie, miłosierdziu i mocy.  

 Nie jest też zuchwalstwem, że pokładam nadzieję w Bogu. On sam kazał mi tak zrobić. 

Zawsze bezpieczne i słuszne jest posłuszeństwo woli Pana i słuchanie Jego poleceń. To samo w 

sobie jest bardzo przyjemnym nakazanym mi  obowiązkiem. Gdyby nakazano mi, abym rozpaczał, 

że nie dostanę pomocy od Boga, to sama myśl o czymś takim zmroziłaby moją duszę ze zgrozy. 

Jednakże mogę zgodnie z prawem przyjść do Boga z odwagą. Mogę przyjść nawet przed Jego 

przebłagalnię. Mogę napełnić moje usta argumentami. Mogę nazwać Go moim Bogiem, Ojcem, 

Pasterzem, Skałą, Przyjacielem, moim Działem, moja niezmierną Radością, i moim wiecznym 

Wszystkim. Och, będę pokładał nadzieję w Bogu, jeśli tylko On zechce mi pomóc to zrobić.  

  

   TRZYMAJ SIĘ NADZIEI, ZAWSZE.  

 

   „Bóg porusza się w tajemniczy sposób 

   Aby uczynić Swoje cuda;  

   Stawia swoje kroki w morzu, 

   I jedzie na burzy.”  

 

   „Głęboko w niezgłębionych kopalniach 

   Z niezawodną umiejętnością,  

   Przechowuje Swoje jasne plany, 

   I spełnia Swoją suwerenną wolę.”  

 

   „Wy bojaźliwi święci, świeżą odwagę weźcie: 

   Chmury, których tak bardzo się boicie  



   Są wielkie miłosierdziem i pękną  

   W błogosławieństwach na waszych głowach.” 

 

   „Nie sądźcie Pana według słabego rozumu,  

   Ale ufajcie Mu w sprawie Jego łaski;  

   Za marszczącą brwi opatrznością  

   Ukrywa uśmiechnięte oblicze.”  

   

   ,,Jego cele szybko dojrzeją  

   Rozwijane co godzinę;  

   Pączek może mieć gorzki smak,  

   Ale słodki będzie kwiat.”  

 

   ,,Ślepa niewiara z pewnością zbłądzi,  

   I bada Jego dzieła na próżno;  

   Bóg jest swoim własnym interpretatorem, 

   I to wyjaśni."   

 

 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który według 

swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez wskrzeszenie Jezusa 

Chrystusa z martwych”, (1 P 1:3 UBG)- Piotr.  

 ,,A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali 

w nadzieję przez moc Ducha Świętego”, (Rz 15:13 UBG) - Paweł.  

 „Dobrym jest, aby człowiek zarówno miał nadzieję jak i cierpliwie czekał na zbawienie 

PANA”, (Lam 3:26 KJV) - Jeremiasz. 

 ,,Pamiętaj o słowie danym twemu słudze, w którym kazałeś mi mieć nadzieję” (Ps 119:49 

KJV). ,,A teraz czego mam oczekiwać, Panie? W tobie jest moja nadzieja”, (Ps 39:7 UBG). PANIE, 

mam nadzieję na twoje zbawienie i wykonuję twoje przykazania”, (Ps 119:166 KJV) - Dawid.  

  

 

 16. ZAUFANIE CHRZEŚCIJANINA. 

 

 

 W swoich najciemniejszych dniach Hiob powiedział: ,,Oto choćby mnie zabił, jeszcze będę 

mu ufać” (Hi 13:15 UBG). Był to szlachetny cel, i błogosławione postanowienie.  

 1. Było to wymagane. Zaszła taka potrzeba. Okoliczności Hioba były nadwyrężające i 

wymagały, aby zajął swoje stanowisko zdecydowanie na właściwym gruncie. Takie zajęcie 

mocnego stanowiska doskonale sprawdziło się w jego przypadku. Nie wiedział, co może nadejść; 

ale cokolwiek by się nie stało, postanowił przylgnąć do Pana.  

 2. Było to postanowienie natychmiastowe. Nie towarzyszyła temu żadna zwłoka. Hiob nie 

potrzebował czasu i argumentów, które by miały doprowadzić go do dobrego celu. Wypowiedział to 

tak szybko, jak tylko zaszła taka potrzeba. Nie zwlekał, ale pospiesznie uciekł do Boga. 

 3. Niewątpliwie często je powtarzał wcześniej. To jest w naturze pobożności, że lgnie do 

Pana z zamiarem serca. Jak ktoś powiedział później: „Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa 

życia wiecznego” (J 6:68 UBG). Nie ma pobożności bez szczerej ufności w Boga. 

 4. Było nieudawane. Hiob miał na myśli to, co powiedział; i powiedział to,  co miał na 

myśli. Był szczery. Żaden obłudnik w podobnych okolicznościach nie używałby takiego języka, ale 

poddaliby się w rozpaczy - złorzeczył (lub wyrzekł się) Bogu i umarł. 

 5. Było to mądre postanowienie. Nigdy nie postępujemy tak głupio, jak wtedy, gdy 

odrywamy naszą ufność od Boga. O bojaźliwych jest napisane w Piśmie Świętym, że mają swój 

udział z obrzydliwymi, mordercami, i wszystkimi kłamcami, (Obj 21:8 UBG). Powodem, dla 

którego ludzie nie ufają Bogu, jest: to, że są niegodziwi. Nie znają Go ani nie kochają, a nawet 



nienawidzą Go. Nigdy nie postępujemy tak mądrze, jak wtedy, gdy zrzucamy nasze brzemię na 

Pana. 

 6. To prawda, że człowiek z Uz zachowywał się dziwnie. Lud Boży składa się ze 

szczególnych ludzi. Nie są z tego świata. Smakują rzeczy, które są z Boga, a nie z ludzi. Są 

narodzeni z góry. Są też wyuczeni przez Boga. W zachowaniu Hioba było coś zupełnie 

niezwykłego. Niewielu z mu współczesnych, ani z wieków przeszłości, naśladowało Hioba. Nie jest 

powszechnie uważane za mądre, aby stawiać życie i wszystko na własną wiarę — wiarę w Boga. 

 7. A zatem cel Hioba musiał być pełen Łaski Bożej. Dzięki tej łasce  Hiob powiedział, co 

zrobił. Sam w sobie Hiob był tak słaby jak inni ludzie. Na końcu brzydził się sobą i pokutował w 

prochu i popiele. Ale Pan był z nim i umożliwił mu być świadkiem dobrego wyznania. Hiob miał 

pomoc z nieba. Nie było to mocą ani siłą, ale Duchem Bożym, że wybrał swoje oparcie.  

 8. Jego postanowienie zostało dotrzymane. Od niego nigdy nie zboczył. Chociaż powiedział 

pewne rzeczy, które mu nie przystawały, to jednak nigdy nie odwrócił się od Boga. Najlepsze 

postanowienia, jeśli zostaną naruszone, to  na nic się nie zdadzą. Do końca Hiob zaprzeczał 

oskarżeniu o podłą obłudę. I do końca również trzymał się Pana swego Boga. 

 9. Jego cel i działanie w oparciu oń okazały się dobre. Pan zaaprobował  ogólne zachowanie 

Hioba. Natomiast  do jednego z przyjaciół Hioba rzekł: ,,Mój gniew zapłonął przeciw tobie i 

przeciw dwom twoim przyjaciołom, ponieważ nie mówiliście o mnie prawdy jak mój sługa Hiob” 

(Hi 42:7 UBG). ,,I tak Pan błogosławił ostatnie lata Hioba bardziej niż początkowe” (Hi 42:12 

UBG). Hiob nie ufał na daremno. Wszystko dobrze się skończyło. „Słyszeliście o cierpliwości 

Hioba i widzieliście koniec przygotowany przez Pana; że Pan jest pełen litości i  miłosierdzia”, (Jak 

5:11 UBG). 

 10. Im ciemniejsza jest nasza droga, tym bardziej powinniśmy ufać. Bóg czasami zabija 

swój lud. Zabija i ożywia. Ma klucze śmierci i piekła. Hiob myślał, że Pan prawdopodobnie 

uśmierci go wyczerpującą chorobą. A mimo to nie mógł i nie chciał porzucić Skały swego 

zbawienia. 

 Czytelniku, czy pójdziesz za przykładem Hioba? Nie możesz zrobić lepiej. Odejście wstecz 

od Wszechmogącego jest zgubą. Nieufanie Mu jest szaleństwem. Nie ma ani jednego cnotliwego 

uczucia związanego z odejściem od Boga żywego. Wyrzeczenie się Jahwe to śmierć. Jeśli Mu 

ufasz, to nie pozwól, aby inne zaufanie miało miejsce. Wyrzeknij się wszystkiego innego. Niektórzy 

czynią złoto swoją ufnością; inni ufają rydwanom, jeszcze inni koniom; dalsi łukom, jeszcze dalsi 

mieczom; inni własnej mocy, a niektórzy łupiestwom. Ale mądrzy i pobożni ludzie ufają tylko Panu 

ich Bogu (Hi 31:24; Ps 20:7; Ps 44:6; Iz 40:30-31 KJV). 

  Wszyscy powinni ufać Panu — nawet wdowa, sierota, pozbawiony przyjaciół, a także 

stojący na krawędzi śmierci (Ps. 22:9; Jer. 49:11; Ps. 65:5; 1 Tym. 4:10 KJV).   

 Korzyści z takiego zaufania jest wiele.  

A. Jest to jedyna droga do wielkiego duchowego dobrobytu. „….kto pokłada ufność w PANU, 

będzie nasycony”, (Prz 28:25 UBG). Por. Ps 31:19 (UBG).  

B. To jest wspaniałe lekarstwo na strach, który wprowadza duszę w niewolę. „Oto Bóg jest moim 

zbawieniem, zaufam i nie będę się lękał”, (Iz 12:2 UBG). Porównaj Iz. 50:10 (UBG).  

C. Jeśli nie ufamy Panu, to nie możemy oczekiwać żadnej trwałej radości lub stałości charakteru. 

„Ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki”. „….jego serce 

jest stateczne, ufa PANU” (Ps 125:1; 112:7 UBG). 

D. Bezpieczeństwa nie znajduje się żadnym innym sposobem, jak tylko  pobożnym zaufaniem. 

,,słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich którzy mu ufają”; ,,….kto ufa 

PANU będzie bezpieczny” (Ps. 18:30; Przyp. 29:25 UBG). Porównaj Dan. 3:28. 

E.  Nasza użyteczność i pocieszenie zależą od zaufania do Jahwe, „Ufaj PANU i czyń dobrze; 

będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony”, (Ps 37:3 UBG).  

F. Zaufanie do Boga jest wielką pociechą w starości. Tak odkrył to psalmista. „Ty bowiem jesteś 

moją nadzieją, Panie BOŻE, jesteś moją ufnością od młodości”, (Ps 71:5 UBG); ,,Dlatego i w 

starości, gdy będę już siwy, nie opuszczaj mnie, Boże”, (Ps 71:18 UBG). 

 Och, „Lepiej ufać PANU, niż kłaść swoją ufność w człowieku. Lepiej ufać PANU niż kłaść 



swoją ufność w książętach”, (Ps 118:8-9 KJV). Kiedy ludzie nauczą się tego i będą to tak 

praktykować? 

  

  

 17. DOBRE POSTANOWIENIA CHRZEŚCIJANINA. 

  

  

 „Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi postanowieniami”. Nie wiem kto pierwszy 

wypowiedział to niepokojące zdanie. Ale zawiera ono straszną prawdę. Ogromna rzesza ludzi trafia 

do piekła na wieczność, którzy nie tylko nigdy nie mieli jakiegokolwiek zamiaru tak zrobić, ale w 

rzeczywistości mieli przeciwny cel. Jednak ich dobre postanowienia zawiodły. Ich postanowienia 

nie były tak poważne, jak powinny były być. Zostały również wykonane siłą ludzką. Biedny 

grzesznik, który je powziął, nie wiedział, że miał podstępne serce, zły świat i wielkiego zwodziciela 

za przeciwników w tej walce. Nie wiedział, że nie ma w sobie siły do czynienia dobra, że sam z 

siebie nie jest wstanie, by cokolwiek pomyśleć dobrego, i że nie mógł nawet modlić się 

prawidłowo, dopóki Duch Święty nie umożliwi mu tego. Dlatego te postanowienia nie były 

pokorne, ani nie uczyniły uniżonym tego, kto je powziął. Wręcz przeciwnie, wypełniły jego umysł i 

serce głupotą i próżnością. Głupio przypuszczał, że był lepszy, ponieważ je powziął. W 

konsekwencji je złamał. Droga do piekła jest wybrukowana dobrymi postanowieniami, które 

zostały złamane, a nie zachowane.  

 Droga do nieba jest wybrukowana dobrymi postanowieniami, z ustalonymi celami i 

świętymi determinacjami umysłu, uformowanymi pod głębokim poczuciem słabości i niegodności, 

z pobożną ufnością w obiecaną pomoc łaski Bożej i ze świętą bojaźnią i zazdrością o własne serce. 

Pamiętam, kiedy było odważnie i nierozsądnie głoszone, że regeneracja to nic innego jak tylko 

zmiana rządzącego  celu. Był to wielki praktyczny błąd, który spowodował wypełnienie wielu 

kościołów niegodnymi członkami, i który zrodził bardzo powierzchowną klasę wyznawców. 

Obecnie bardzo niewielu utrzymuje te stanowisko. Niektórzy, przeciwstawiając się temu błędowi, 

użyli być może nieostrożnych wyrażeń: sprawiając wrażenie, że pobożność rośnie i kwitnie bez 

żadnych ustalonych celów w sercu. To było równie niebezpieczne, jak ten błąd , który zwalczało. 

Gdzie i kiedy jakikolwiek mądry człowiek kiedykolwiek podjął się lub wykonał jakąkolwiek wielką 

lub dobrą pracę bez ustalonego i rozmyślnego celu, aby ją wykonać? Ktokolwiek chciałby zostać 

uczonym, zebrać plony lub zbudować dom, naturalnie najpierw  formułuje  i ustala swój plan, a 

potem wprowadzo go w czyn. Życie bez celu jest niejasne i próżne. Ustalmy sobie najpierw jakiś 

cel, a następnie postarajmy się z całej mocy go osiągnąć. Przypatrzmy się kilku przykładom w 

Piśmie. 

 ,,I Abram wziął swoją żonę Saraj, Lota, syna swego brata, i cały dobytek, który zgromadzili, 

i dusze, które nabyli w Charanie, i wyszli, aby udać się do ziemi Kanaan; i przybyli do ziemi 

Kanaan”, (Rdz 12:5 UBG). Jeśli nie pójdziemy, aby coś uczynić, to tego nie zrobimy. Postawmy 

praktyczny cel przed sobą a przez Boże błogosławieństwo będziemy mogli go osiągnąć. 

Posłuchajmy co powiedział syn marnotrawny: ,,Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie; I nie jestem już godny nazywać się twoim 

synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników”, (Łk 15:18-19 UBG). Te postanowienie 

zostało podjęte w wyniku smutnych doświadczeń i zdrowego opamiętania się. Było pokorne. Było 

także szczere, bo jest dodane dalej: ,,Wtedy wstał i poszedł do swego ojca” (Łk 15:20 UBG). Jeśli  

ten zagubiony syn pozostałby znacznie dłużej w tej krainie głodu, to umarł by. Nie jest zgodne z 

mądrością, aby robić cokolwiek bez ustalenia najpierw celu, aby to zrobić.  

 Przeczytajmy Psalmy Dawida a zobaczymy, jak często i jak poważnie  postanawiał miłować, 

modlić się, chwalić i być posłusznym Panu. Czy mógłby być tak wybitnym sługą Pana, gdyby nie 

był tak w pełni zdecydowany w swoim umyśle, i nie miał tego na celu? Tak dalece jak Pismo i 

rozum mówią na ten temat, to wyraźnie wymagają:  

 1. Aby nasze dobre postanowienia nie były podejmowane pochopnie lub pośpiesznie, ale 

aby były dobrze rozważone. Głupotą jest, aby człowiek zastanawiał się dopiero po złożeniu ślubów. 



Bóg brzydzi się wszystkimi fałszywymi pretekstami, i wszystkimi pustymi wyznaniami. Pomyśl, i 

zastanów się poważnie i świadomie, zanim złożysz jakąkolwiek obietnicę nawet człowiekowi. Ale 

gdzie transakcja jest zawierana z Bogiem, to nie możemy być zbyt zazdrośni o własne serca. Gdyż 

On nie ma przyjemności w głupcach. 

 2. Każdy cel służenia Bogu powinien być szczery, a nie obłudny; ochotny, a nie oporny; i 

serdeczny, a nie formalistyczny. Bóg miłuje ochotnego dawcę. Syn marnotrawny miał ogromne 

poczucie wstydu, ale nie miał niechęci do powrotu. Brał winę na siebie, ale miał nadzieję, że 

przynajmniej będzie mu wolno zająć miejsce najemnego sługi, które było większym niż te na jakie 

zasłużył i znacznie lepsze niż jego obecny stan. 

 3. Strzeżmy się ograniczania naszych postanowień poświęcenia się Bogu. Niektórzy są 

gotowi zaangażować się, by służyć Mu czczymi słowami. Inni wydają się gotowi, by służyć Mu 

sekretnie; ale nie są gotowi, aby składać  dobre wyznanie przed wieloma świadkami. Niektórzy 

byliby skłonni się zaangażować przez jakiś czas, ale nie są gotowi służyć Bogu przez całe życie, ba, 

przez całą wieczność. Jeszcze inni chcą oszczędzić taki czy inny grzech. Mówią, że to mała sprawa. 

Ale to nie jest właściwa droga. Czytelniku, nie postępuj tak z Bogiem. Daj Mu wszystko; bo w 

końcu jest to niewiele, co możesz zrobić dla Tego, który tak wiele uczynił dla ciebie.  

 4. We wszystkich swoich postanowieniach miejmy oko na osobie, dziele, łasce, przykładzie, 

cierpieniach, sprawiedliwości, mocy i wstawiennictwie Chrystusa. Bez Niego nic nie możemy 

uczynić. Jego krew może oczyścić, i nic innego nie może zmyć plamy grzechu. Jego ofiara 

kapłańska może pomóc w sprawie odpuszczenia, natomiast nasze łzy nie mogą zmyć ani jednego 

grzechu. Pan Jezus jest potężny, aby zbawić, a my potrzebujemy Wszechmocnego Zbawiciela. On 

jest końcem prawa ku sprawiedliwości dla każdego, kto wierzy. On jest Alfą i Omegą. Patrzmy na 

Jezusa. 

 5. Nigdy nie zapominajmy o naszej zależności od mocy i zamieszkiwania w nas Ducha 

Bożego. On jest świętym olejem namaszczenia, za pomocą którego pokorne dusze są czynione 

królami i kapłanami Boga. Jesteśmy ślepi, ale Duch Święty jest maścią, która otwiera ślepe oczy. 

Jesteśmy niemowami w chwaleniu Boga, ale pod Jego mocą język jąkających się będzie mówić 

wyraźnie. Jesteśmy smutni i przygnębieni w dobrych rzeczach, ale On jest olejkiem wesela dla 

wszystkich świętych. 

 Słowa, w których formułowane są nasze postanowienia, mogą być bardzo nieliczne, ale 

powinny być bardzo sprecyzowane. Niektórzy zalecili przymierze w pełni sporządzone i w jasnych 

określeniach. W wielu przypadkach może to być dobre. Niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli 

słowa nie będą dobrze dobrane, to na końcu uwikłają sumienie. Ale prawy umysł raczej nie będzie 

zakłopotany prostym postanowieniem Jozuego, lub takim jaki znajduje się w jednym z naszych 

hymnów:  

 

    „Tutaj, Panie, oddaję się Tobie,  

    To wszystko, co mogę zrobić” 

  

 Jak człowiek myśli w swoim sercu, takim jest. Co zamierzamy lub co mamy na celu w 

swoim sercu? Jakie są nasze dobre postanowienia? Czy spełniamy te postanowienia, których się 

podjęliśmy?  

  

  

 18. CHRZEŚCIJANIN ŻYJE WEDŁUG ZASAD. 

  

  

 Pewien wielki człowiek ostatniego stulecia powiedział: „Ten, kto nie żyje według zasad, nie 

żyje wcale”. Być może w tym twierdzeniu znajduje się więcej prawdy niż niektórzy są, na pierwszy 

rzut oka, skłonni przyznać. Życie jest bardzo krótkie. Bardzo wielka praca jest do zrobienia – albo 

będziemy zgubieni na zawsze. Zamieszanie jest bardzo złe. Bardzo utrudnia wszystkie dobre 

rzeczy. Nie ma przykładu sukcesu bez planu. Metoda jest niezbędna dla dobrego nawyku, a dobry 



nawyk dodaje wigoru charakterowi.  

 Życie według zasad nie polega na gromadzeniu i pamiętaniu wielu pojęć, choć zakłada 

pewną znajomość dobrych maksym. Ludzie, którzy mają odnowione serce, postępują prawidłowo w 

życiu do pewnego stopnia, zanim poznają wszystkie zasady, które powinny rządzić ludzkim 

postępowaniem. Tak więc maksymy są dobre i należy je studiować. Niektóre zasady Słowa Bożego 

są roztropne. Takich jest wiele rzeczy w Księdze Przysłów. Niektóre rzeczy dotyczą oddawania czci 

Bogu, jak w Kazaniu na Górze i w wielu listach; inne  są praktyczne, jak te przedstawione w 

dwunastym rozdziale Listu do Rzymian; a jeszcze inne są doświadczalne, jak w Psalmach. Całe 

Pismo Święte jest natchnione przez Boga i przynosi pożytek w pewien sposób w rozwijaniu Bożego 

życia w duszy. Następujące zasady będą bardzo pomocne dla wielu:  

 1. Stawiajmy Pana zawsze przed sobą. Żyjmy jakby widząc Tego, który jest niewidzialny. 

Często mówmy: Boże, widzisz mnie. Przed Bogiem musimy zdać rachunek. W Nim żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy. Od Niego pochodzi nasz owoc! On jest naszą Skałą, naszym 

Schronieniem, naszą Wysoką Wieżą i naszą Siłą. Błogosławiony ten, kto tak dostosowuje swoje 

działanie, aby zadowolić swego Stwórcę. Niektórzy zdeklarowani chrześcijanie żyją tak, jakby 

myśleli, że nie ma Boga. 

 2. Poznawajmy, wierzmy i praktykujmy całe Słowo Boże. Nie ulegajmy uprzedzeniom 

wobec jakiejkolwiek części Biblii. Cała jest prawdą – wszystko w niej jest cenną prawdą. Część 

Pisma, którą lekceważymy prawdopodobnie zawiera prawdę najbardziej potrzebną do 

skorygowania niektórych z naszych wad. Groźby ostrzegają, wskazówki prowadzą, obietnice 

zachęcają, doktryny pouczają, przykłady pociągają, historie ilustrują, Psalmy zachwycają. „Prawo 

twoich ust jest lepsze dla mnie niż tysiące sztuk złota i srebra.”, (Ps 119:72 UBG). ,,….ceniłem 

słowa jego ust bardziej niż mój własny pokarm”, (Hi 23:12 UBG). 

 3. Przyjmijmy czysty schemat doktryn Ewangelii. Nie zaczynajmy w Duchu, by potem od 

Niego odejść i mieć nadzieję, że przez ciało zostaniemy uczynieni doskonałymi. Bardzo smutno jest 

widzieć ludzi odwracający się od chwalebnej Ewangelii błogosławionego Boga, do baśni, 

jakkolwiek sprytnie mogą być wymyślone. Do czegokolwiek dotarliśmy w ewangelicznej wiedzy, 

tego trzymajmy się mocno. Nigdy nie odrzucajmy pierwszych zasad; nigdy nie dajmy się zwieść 

żadnej formie niezdrowych słów. Cóż plewie do pszenicy? Tak długo, jak Chrystus jest dla nas 

wszystkim we wszystkim, jesteśmy bezpieczni; ale kiedy rozkoszujemy się jakimkolwiek innym 

sposobem życia, to jesteśmy winni duchowego nierządu. W żaden sposób nie możemy bardziej 

obrazić Boga niż przez lekceważenie Jego Syna. 

 4. Oszacujmy odpowiednio zarówno czas doczesny jak i wieczność. Czas doczesny, bo jest 

tak krótki, ponieważ jego ziemskie dążenia są tak próżne, i ponieważ od właściwego jego 

wykorzystania zależą wieczne konsekwencje. Oszacujmy wieczność, ponieważ jest wiecznością — 

nie ma granic i jest rozleglejsza niż morze. Wieczność przydaje piekłu jego nieprzeniknionego 

mroku; a niebu niezawodną trwałość jego radości. 

 5. Róbmy wszystko, co należy w każdej chwili, która mija. Nie rozglądajmy się i nie 

patrzmy na obowiązki przyszłości, która może nigdy nie nadejść. Nie marnujmy życia na próżny żal 

z powodu przeszłości, której nie można odzyskać. Po prostu wykonujmy obecny obowiązek. 

Stańmy w swojej zmianie. Bądźmy na swoim stanowisku. Czuwajmy i módlmy się. Na cokolwiek 

nasze ręce natkną  się, róbmy to z całą naszą mocą, (Kaz 9:10 UBG). Nikt nie ma ani nie daje tak 

dobrej pewności, że w przyszłości okaże się wierny, jak ten, kto jest teraz wierny Bogu i 

sprawiedliwy na wszystkich swoich drogach. 

 6. Czyńmy dobro wszystkim ludziom, kiedy mamy okazję. Czyńmy uprzejmości i przysługi 

hojną ręką. Czyńmy innych szczęśliwymi i sprawdźmy, czy to nie czyni nas naprawdę 

błogosławionymi. Widziałem małe dziecko poproszone o podzielenie się swoim jabłkiem z 

towarzyszem zabaw. Odmówiło marszcząc od razu brwi i wyglądało nieszczęśliwie. Widziałem też 

inne dziecko poproszone o zrobienie tego samego; w odpowiedzi ono z dobrotliwym uśmiechem, 

który mówił o wewnętrznej radości, wezwało swoją matkę, aby podzieliła ten soczysty owoc. 

Wszystkie złowrogie namiętności dręczą ich posiadaczy; natomiast wszystkie życzliwe uczucia 

przyczyniają się do szczęścia. 



 7. Kolejną dobrą zasadą, według której należy żyć, jest: Nigdy nie kpijmy z grzechu i nigdy 

nie żartujmy ze świętych rzeczy. Niech będzie napisane: świętość dla Pana, na Jego dniu, Jego 

słowie, oddawaniu Mu czci, na Jego imieniu i Jego sprawie. 

 8. Nigdy nie próbujmy dowiedzieć się, jak blisko możemy dojść do grzechu bez 

zgrzeszenia. Kto kocha niebezpieczeństwo, zginie w nim. Samuel Patch wykonał wiele głupich 

skoków do wody, ale tylko ostatni był śmiertelny. W brzydzeniu się złem i trzymaniu się tego, co 

dobre, nie ma niebezpieczeństwa nadmiaru. 

 9. Nigdy nie oczekujmy wielkich rzeczy od lenistwa ani nie traktujmy beztroski jako rodzica 

jakiegokolwiek dobra. Słabe wysiłki nie mogą dać potężnych rezultatów. To tylko ręka pracowitego 

jest tą, która wzbogaca. 

 10. Niezłomnie przeciwstawiajmy się niepotrzebnym opóźnieniom w robieniu czegokolwiek 

dla chwały naszego Mistrza, dla dobra bliźnich, lub dla własnego zbudowania. Duch opieszałości 

jest jedną z najbardziej zwodniczych ze wszystkich pokus Wielkiego Niszczyciela. Proponuje po 

prostu by coś odłożyć, być może, na godzinę lub dzień. Wzdragając się na myśl o ostatecznym i 

całkowitym zaniedbaniu tego, co w ten sposób odracza. Dlatego wykonujmy tego samego dnia i tej 

samej godziny te obowiązki, których dana godzina i dzień wymagają. 

  

  

 19. WROGOWIE CHRZEŚCIJANINA. 

  

 

 To była dobra modlitwa Dawida: „….prowadź mnie ścieżką prostą, ze względu na moich 

wrogów”, (Ps 27:11 UBG). Podobnie jest napisane w Ps 5:8 (UBG): „Prowadź mnie, PANIE, w 

swojej sprawiedliwości ze względu na moich wrogów”. Boże prowadzenie jest pod każdym 

względem błogosławieństwem. Gdy jesteśmy otoczeni przez wrogów, to wtedy musimy upaść, 

chyba że Bóg nas poprowadzi i ochroni. W takim czasie wielkim miłosierdziem jest bycie 

zachowanym od zakłopotania odnoszącego się do obowiązku. "Prosta ścieżka”, gładka, jasna, 

otwarta droga jest od Pana. Powody są oczywiste. 

 Nasi wrogowie są liczni. ,,Liczni są moi prześladowcy i nieprzyjaciele”, (Ps 119:157 UBG). 

Jak psy otaczają niektórych pobożnych ludzi. Całe ich stada  ścigają niektórych przez całe życie. 

Jeden człowiek często walczy przeciwko tysiącu wrogów.  

 Nasi wrogowie często mają władzę, bogactwo i wpływy po swej stronie. Są też zdrowi (Ps 

38:19 UBG). Nie śpią, dopóki nie uczynią czegoś niegodziwego; ani nie miarkują swojej wrogości. 

Są jak dzikie bestie. Ryczą (Ps 74:4 UBG). Burzą się (Ps 83:2 UBG). Są bardzo gwałtowni.  

 Rzeczywiście często są zabójczy. Od czasów faraona ich wielkiego wzoru, każdy woła: 

„Będę ścigał, dogonię, będę dzielił łupy; nasyci się nimi moja dusza, dobędę swój miecz, zgładzi 

ich moja ręka”, (Wj 15:9 UBG).  

 Nie ma nic bardziej zauważalnego niż wesołość niegodziwców wobec świętych rzeczy i 

niewinnych ludzi. ,,….nasi wrogowie śmieją się z nas”, (Ps 80:6 UBG). Tak więc nadal mamy na 

świecie okrutne szyderstwa, (Hbr 11:36 KJV), nawet tam, gdzie „biczowanie” i „więzienie” są 

bezprawne. Niegodziwi uwielbiają też wołać – Ha! Ha!  

 Często nasi wrogowie są z nami tak spokrewnieni, że nie mamy więcej pokoju w domu niż 

poza nim (Mich 7:6 UBG). W takim przypadku są dymem w oczach i cierniem w ciele.  

 Bardzo często są pełni zdrady. „….pocałunki wroga są zwodnicze.” Judasz nie był ani 

pierwszym, ani ostatnim, który udawał przyjaźń z najpodlejszą obłudą.  

 Wrogość niektórych ludzi nie ma świąt. Nigdy nie słabnie. Nigdy się nie oziębia. ,,I Saul stał 

się wrogiem Dawida na zawsze” (1 Sam. 18:29 UBG). Tacy wrogowie często wywierają głębokie 

wrażenie na innych, przekonując ich, że jesteśmy źli. Niemała część poddanych Saula naprawdę 

wierzyła, że Dawid był złym człowiekiem, tak, że Dawid mówił: „Stałem się pośmiewiskiem dla 

wszystkich moich wrogów, zwłaszcza dla moich sąsiadów, i postrachem dla znajomych; ci, którzy 

mnie widzą na dworze, uciekają przede mną. Zapomniano o mnie jak o umarłym, stałem się jak 

rozbite naczynie”, (Ps 31:11-12 UBG). 



 Nawet pobożni ludzie mogą być często bardzo przygnębieni taką nienawiścią. Dawid 

mówił: „Moje oko zaćmiło się od smutku, zestarzało się z powodu wszystkich moich wrogów”, (Ps 

6:7 UBG). Przeczytajmy sobie także Księgę Lamentacji i zobaczmy jak Jeremiasz wzdychał i 

płakał z powodu wściekłości swoich wrogów.  

 Niemałą mądrością jest wiedzieć, jak traktować naszych wrogów. Bóg dał Salomonowi 

wielkie błogosławieństwo, ponieważ nie prosił o życie swoich wrogów (1 Krl 3:11-12; 2 Kron 1:11-

12). Mamy miłować swoich wrogów (Mt 5:44; Łk 6:27-35). W ogóle musimy się za nich zawsze 

modlić, nakarmić ich, gdy są głodni, ubrać ich, gdy są nadzy i pożyczać im, gdy tego potrzebują.  

 Bóg zawsze staje po stronie sprawiedliwych przeciwko ich nikczemnym wrogom. Jego 

obietnica brzmi: „….będę wrogiem twoich wrogów i będę dręczyć tych, którzy cię dręczyli”, (Wj 

23:22 UBG). Bóg nigdy nie wyda pobożnego człowieka na pastwę jego wrogów”, (Ps 41:2 UBG). 

 I bardzo łatwo jest Bogu pokonać i obalić wszystkich naszych wrogów. Mówi: „….ześlę do 

ich serc lękliwość….tak, że będzie ich ścigać szelest opadającego liścia i będą uciekać jak przed 

mieczem, i będą padać, chociaż nikt nie będzie ich ścigać” (Kpł 26:36 UBG). Proszę zobaczyć 

także Wj 23:27 (UBG).  

 W cieniu Bożych skrzydeł Jego lud jest bezpieczny od wszystkich swoich  nieprzyjaciół. 

Bóg uśmierza wroga i mściciela. „Ty bowiem jesteś moją ucieczką i wieżą warowną przed 

wrogiem”, (Ps 61:3 UBG). Bóg może sprawić, że nasi najgorsi wrogowie będą żyć z nami w pokoju 

(Prz 16:7 UBG). Bóg może zamienić wrogów w przyjaciół: ,,…. sprawię, że wróg zatroszczy się o 

ciebie w czasie utrapienia i ucisku”, (Jer 15:11 UBG). Moc Boża może ujarzmić każdą wolę i 

zmienić każde serce.  

 Każde dziecko Boże może zatem zwracać się do każdego wroga, tak jak uczynił to 

pierwowzór Kościoła: „Nie ciesz się z mojego powodu moja nieprzyjaciółko! Chociaż upadłem, 

powstanę; choć siedzę w ciemności, PAN  jest moją światłością. Zniosę gniew PANA, bo 

zgrzeszyłem przeciwko niemu, aż będzie bronił mojej sprawy i wykona dla mnie sąd. Wyprowadzi 

mnie na światło i ujrzę jego sprawiedliwość. Ujrzy to moja nieprzyjaciółka i wstyd okryje tę, która 

do mnie mówi: Gdzie jest PAN, twój Bóg? Moje oczy będą patrzeć na nią, gdy będzie podeptana 

jak błoto na ulicach”, (Mich 7:8-10 UBG). 

 Och, jak słodki będzie odpoczynek nieba. Tam nikczemnicy zaprzestają swoich ataków, tam 

też odpoczywają znużeni a sprawiedliwi mają wieczne wyzwolenie od wszystkich swoich wrogów.  

 Nieżyjący już pisarz dał taką dobrą praktyczną radę: „Czy masz wrogów? Jeśli tak, to idź 

prosto i nie zwracaj na nich uwagi. Jeśli zablokują ci drogę, to idź dookoła nich i wypełniaj swoje 

obowiązki bez względu na ich złośliwość. Człowiek który nie ma wrogów, rzadko nadaje się do 

czegokolwiek – jest ulepiony z tego rodzaju gliny, który jest tak łatwy w obróbce, że każdy ma w 

tym udział. Rzetelny charakter — taki, który myśli za siebie i mówi to, co myśli — na pewno 

zawsze będzie mieć wrogów. Są mu potrzebni jak świeże powietrze; utrzymują go przy życiu i 

aktywności. Pewna sławna postać, która była otoczona wrogami, zwykła mawiać: „To iskry, które, 

jeśli nie będą rozdmuchiwane przez nas, zgasną same z siebie.” Niech to będzie twoim uczuciem, 

gdy będziesz starać się żyć tak by zadać kłam skandalicznym oszczerstwom rzucanym przez tych, 

którzy są zgorzkniali wobec ciebie. Jeśli zatrzymasz się, aby się spierać z nimi, to robisz, tak jak 

tego pragną, i otworzysz drogę do kolejnych urągań. Dlatego niech tacy biedni ludzie mówią; 

będzie miała miejsce reakcją, jeśli wykonasz, choćby tylko swój obowiązek, i setki, które były 

przedtem wyobcowane od ciebie, przybędą do ciebie i uznają swój błąd”.  

  

  

 20. PASTERZ CHRZEŚCIJANINA. 
  

  

 „PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych 

pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody”, (Ps 23:1-2 UBG).  

 ,,….prowadzi mnie”. — Z pewnością potrzebuję kogoś, kto by mnie poprowadził. Jestem 

taki biedny, tak ślepy, tak słaby i tak głupi, że pozostawiony samemu sobie, muszę śmiertelnie 



zbłądzić. Przez długi czas potrzebowałem pomocy piastunek i przewodnictwa rodziców i 

nauczycieli; a kiedy przestałem ją mieć, to potrzebowałem pomocy Bożej tak dużej jak zawsze. 

Kierowanie swoimi krokami nie leży w mocy człowieka, który chodzi. Nie posiadamy w naszym 

języku prawie żadnej formy mowy, która wyrażałaby smutniejszy stan niż wtedy, gdy mówimy o 

człowieku: „Jest pozostawiony samemu sobie.” Panie, nigdy mnie nie opuszczaj ani nie porzucaj, 

abym nie był zgubiony.   

 Pan prowadzi mnie delikatnie. Nawet gdy wokół panuje zgiełk i zamieszanie, jestem 

niesiony prawie tak, jakby nie było poruszenia na świecie. Kiedy Bóg daje pokój, to któż może go 

zakłócić? Pan jest prawdziwszy w swojej przyjaźni niż brat, bardziej litościwy niż ojciec, bardziej 

kochający niż matka, i bardziej delikatny niż kobieta. Nie trapi ochoczo. I nigdy nie prowadzi mnie 

inaczej niż mądrze. Nie popełnia błędów. Zna drogę, którą powinienem iść. Wie, ile słodyczy, oraz 

ile goryczy jest dla mnie najlepsze. Rozumie mnie w pełni. Wie, że mój duch ustałby przed Nim, 

jeśli zostałbym potraktowany srogo. Och, jak On miesza miłosierdzie z sądem!  

 To prawda, że często prowadzi mnie w tajemniczy sposób. Nie potrafię odróżnić końca od 

początku. Nie widzę z daleka. Gdybym doskonale pojął wszystkie Boże drogi, to myślę, że byłbym 

zdolny do kierowania samym sobą, przynajmniej do pewnego stopnia. Ale kiedy wszystkie Jego 

fale i nawałnice przechodzą nade mną, to jakże mogę coś powiedzieć? Czy Jakub, Józef, Bunyan 

lub Rogers wybraliby drogę, którą Pan ich prowadził? Czy święci nie wołają od dawna: „O Panie, 

jak długo?” Ślady Jego stóp znajdują się w morzu; a chmury i ciemność otaczają Go. Nie zdaje 

relacji z żadnej ze swoich spraw. Jego osądy są bardzo głębokie. Ale nigdy nie czyni źle. Prowadzi 

mnie ścieżkami sprawiedliwości. Sprawiedliwość i sąd są siedzibą Jego tronu. Patrząc wstecz na 

całą moją przeszłość mogę prawdziwie powiedzieć: „Wyświadczyłeś dobro twemu słudze, PANIE” 

(Ps 119:65 UBG); ,,Wiem, PANIE,….że słusznie mnie trapiłeś”, (Ps 119:75 UBG).  

 Prowadzi mnie zawsze — w pomyślności i przeciwnościach; w radości i w smutku; w 

samotności i gdy jestem otoczony innymi ludźmi. Gdyby mnie zostawił nawet na godzinę byłbym 

zgubiony. Kiedy śpię, Ty, Panie, czuwasz nade mną. Kiedy się budzę, to dalej jestem z Tobą. Czy na 

lądzie, czy na morzu zawsze jestem strzeżony przez potężną moc Bożą.  

 On mnie prowadzi, a ja mu zaufam. Zasługuje na całe moje zaufanie. To mój grzech i moja 

głupota, że jestem tak powolny w sercu, by położyć zaufanie w Nim. Postaram się zrobić to lepiej. 

Panie, daj mi dziedzictwo tych, którzy szukają schronienia w cieniu Twoich skrzydeł. Jesteś moją 

Tarczą, moim Schronieniem, moją Mocną Skałą, moim Bogiem i Zbawicielem. 

 On mnie prowadzi, i pójdę za Nim. Włożę moją rękę w Jego i pójdę gdziekolwiek Jego 

roztropność mnie skieruje. Nigdy jeszcze mnie nie poprowadził w niepotrzebne kłopoty. Kiedy 

utrapienie osiągnie swój cel, to ulga,  nadejdzie w jakiejś formie. Będę zważał na ślady Jego stóp i 

pójdę dokładnie naprzód. Będzie mnie prowadził według swojej rady, a potem przyjmie mnie do 

chwały. Och, jeśli chwała ma iść za smutkiem i udręką,  to nie powiem już nic:  

 

    „Ścieżka smutku i tylko sama ta ścieżka,  

    Prowadzi do krainy, gdzie smutki są nieznane”. 

 

 Muszę się zadowolić tym, żeby wyszło po Jego myśli. Moja wola jest wolą robaka, głupca i 

grzesznika. „Nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, o Boże”. Nie przejmuję się tym, co się 

stanie, jeśli końcem będzie życie wieczne — wieczny odpoczynek na łonie Boga. Prowadź mnie 

dalej, w górę i poprzez, o Panie. Bądź po mojej prawicy i lewicy w dzień i w nocy. Wzmacniaj mnie 

siłą w mojej duszy.  

  

  

 21. ADWOKAT CHRZEŚCIJANINA. 
  

  

 Kto potrzebuje adwokata? Oskarżony. A czy jesteśmy oskarżeni? Tak; i to słusznie o wiele 

przestępstw. Grzech nas zrujnował. Nieprawości niestety przemogły w nas. Sprowadziły na nas 



hańbę przed Bogiem, aniołami i ludźmi. Nasze własne sumienia oskarżają nas i skazują. Nie 

możemy odpowiedzieć nawet za jedno z tysiąca naszych wykroczeń. W sądzie niebios nasze imiona 

są nic nie warte. Bóg często nam o tym przypomina, mówiąc, że jeśli okazuje miłosierdzie lub 

oszczędza nas – to nie ze względu na nas. Jest to wielkie miłosierdzie Pana, że nie jesteśmy 

całkowicie zniszczeni.  

 A czy jest jakiś adwokat dla takich przestępców? Tak. Czy jest on grzesznym człowiekiem 

takim jak my? Nie. Taki nie mógłby nawet sam odpowiedzieć za siebie. Czy jest to zatem jakiś 

święty anioł? Nie. Gdyby taki ktoś usłyszał całą historię naszej winy, to odrzuciłby naszą sprawę z 

odrazą z powodu takiej podłości i niewdzięczności. To jest Jezus Chrystus. Prowadzi i zarządza 

nasza sprawą przed Jego Ojcem. Mamy adwokata. Bogu niech będzie dzięki za to.  

 Nasz Adwokat może położyć rękę na naszym obrażonym Sędzi. Nie uznaje to za rabunek, 

aby być równym Bogu. W Nim Ojciec ma upodobanie. I w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia 

Boskości. Wszystkie tłumy w niebie wielbią Go. Jemu Ojciec przekazał cały osąd i wszelką władzę. 

Jesteśmy zobowiązani do czczenia Syna, tak jak czcimy Ojca. Bóg nadał mu imię, które jest ponad 

wszelkie imię. Jest pełen mocy, podobnie jak prawdy i łaski. Nie ma nikogo takiego jak On. Jest On 

także ponad wszystkim, Bogiem błogosławionym na wieki.  

 Ma też naszą naturę. Był kiedyś płaczącym dzieckiem, i nie mającym przyjaciół 

nieznajomym, boleśnie kuszonym przez diabła. Jest kością z naszej kości i ciałem z naszego ciała. 

Ma serce brata. Zna z doświadczenia wszelkiego rodzaju smutek, który był możliwy do 

wycierpienia przez niewinność. Ponad wszystkimi innymi był On mężem boleści. Płakał; pocił się 

krwią; łaknął; był spragniony; zmarł na krzyżu; ponosząc gniew Boży.  

 I był bez grzechu. Nie znał grzechu. Był święty, niewinny, niepokalany i oddzielony od 

grzeszników. Piłat nie znalazł w Nim żadnej winy. Niewierność nie wykryła skazy w Jego 

charakterze. Wszechwiedząca czystość ogłosiła Go za osobę bez grzechu i bez skazy. Teraz 

możemy się w Nim chlubić. Jeśli zgrzeszymy, mamy Adwokata u Ojca — Jezusa Chrystusa, 

SPRAWIEDLIWEGO. Nasza nadzieja wypływa z Jego godności i Jego zasług; w żadnym sensie z 

niczego w nas. On jest PANEM NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ. To jest Jego imię.  

 Następnie jest On wypróbowanym Przyjacielem grzeszników. Bóg wypróbował Go i 

stwierdził, że jest On wiernym jako Adwokat ludzi. Wielu pokutujących wypróbowało Go i odkryło 

łaskawym. Nigdy nie podjął się sprawy i przegrał ją. Jest potężny, by zbawić. Jego orędownictwo 

nie może nie odnieść sukcesu. Ojciec zawsze Go słucha. Wszyscy odkupieni w chwale są 

pomnikami skuteczność Jego wstawiennictwa.  

 Wszystko to jest sprawiedliwe. Wydał samego siebie za nas jako ofiarę   Bogu na miłą woń. 

Wylał swoją duszę na śmierć. Pan uczynił swoją duszę ofiarą za grzech. Nie odkupuje nas srebrem i 

złotem, ale swoją najcenniejszą krwią. Okup, który zapłacił miał nieskończoną wartość. Nie ma 

ograniczeń co do jego wystarczalności.  

  

   „Drogi umierający Baranku, Twoja drogocenna krew”  

   Nigdy nie straci swojej mocy  

   Aż cały wykupiony Kościół Boży  

   Nie będzie zbawiony, aby już nie grzeszyć."  

  

 Te błogosławione ręce, które zostały dla nas przebite na Kalwarii, to ręce wzniesione za nas 

przed wiecznym i chwalebnym tronem w Niebie.  

 Niewiele wiemy o sposobie Jego orędownictwa, z wyjątkiem tego, że jest bardzo 

chwalebne, pełne godności i mocy, i że wstawia się za nami. I to nam wystarczy. Dr Doddridge 

opisuje Go jako przedstawiającego swoich wybranych Ojcu, przyznając, że są godni śmierci, ale 

jednocześnie stwierdzając, że umarł za nich.  

 Nie ma wątpliwości co do istoty Jego orędownictwa. Jest to w pełni wyjaśnione w Jego 

wielkiej modlitwie wstawienniczej zapisanej w siedemnastym rozdziale ewangelii Jana. Czy jakaś 

pokorna dusza życzy sobie mieć pewne podstawy do nadziei? Ma je w obronie swojej sprawy przez 

Chrystusa. „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja 



prosiłem za tobą, żeby nie  ustała twoja wiara”, (Łk 22:31-32 UBG). I nie ustała — jego wiara 

przywołała go do porządku i sprawiła, że gorzko zapłakał.  

 Korzystając z obrony Chrystusa, przedstawmy, jaka jest nasza sprawa; nie próbujmy nic 

ukrywać; powiedzmy Mu wszystko i powierzmy Mu całą sprawę. Nikt nie jest w stanie zniszczyć, 

jeśli On broni. I nikt nie może potępić tych, których On usprawiedliwia.  

 Nie musimy też być zniechęceni do szukania Jego miłosierdzia przez wielkość naszej winy. 

Chrystus zbawia największego grzesznika tak ochoczo, jak najmniejszego z nich. Jest w stanie 

zbawić na zawsze wszystkich, którzy przychodzą do Boga przez Niego. Czytelniku, możesz 

pomyśleć, że twoja sprawa jest bardzo zła – i tak jest. Ale nie jesteś gorszy od największego z 

grzeszników. Możesz być największym; ale nie jesteś poza największym. Miej nadzieję w  

miłosierdziu Chrystusa. Och, połóż w Nim całą swoją ufność. Oprzyj się na Jego wszechmocnym 

ramieniu. Weź Go za swojego Adwokata-Orędownika.  

  

  

 22. ZADATEK CHRZEŚCIJANINA. 

  

  

 Natchnieni pisarze są niezmiernie zdecydowani, aby wpoić swoje myśli w umysły innych. 

Chwytają się wszystkiego, co im w tym pomoże. Mówią o oraniu ugoru, o siewie i zbiorze, o 

budowaniu i podróżowaniu, kiedy dzięki tym rzeczom mogą opisać lub wyjaśnić, co mają na myśli. 

Gdy Paweł zobaczył ołtarz z napisem „Nieznanemu Bogu”, to natychmiast powziął zamiar, aby im 

opowiedzieć o tym Bogu. Podobnie czynią oni. Czasami kupowanie i sprzedawanie na różnych 

warunkach i zwyczaje z tym związane odpowiadają temu celowi. Nie obchodzi ich, czy 

zastosowanie lub pomysł jest pogański lub żydowski, byle by tylko był stosowny do rozpatrywanej 

sprawy. Paweł często odnosi się do wyścigów, zapasów i walki w celu wyjaśnienia tego co ma na 

myśli. Podobnie zapożyczył słowo  Arrabon z handlu między Fenicjanami, aby nauczyć wierzących 

bardzo ważnej prawdy.  

 To słowo Arrabon jest zawsze oddawane przez wyraz zadatek, w sensie  zastawu, czy znaku 

czegoś, co ma nadejść. Występuje trzykrotnie w Nowym Testament, i tylko w pismach Pawła: 

,,Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg; Który też 

zapieczętował nas i dał do naszych serc Ducha jako zadatek” (2 Kor 1:21-22 UBG); ,,A tym, który 

nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam dał też Ducha jako zadatek”, (2 Kor 5:5 

UBG); ,,w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym; 

Który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności, dla 

uwielbienia jego chwały”, (Ef 1:13-14 UBG). 

 Na wiele sposobów Bóg pociesza swój lud. Czasami jest to robione przez sakramenty, które 

są znakami i pieczęciami Jego przymierza. Czasami ma to miejsce przez obietnice i przysięgi, żeby 

przez te dwie niezmienne rzeczy Jego święci mogą mieć silną pociechę. Czasami jest to za pomocą 

znaków dobroci, pewnych widzialnych dowodów Bożej troski, takie jak te o którym jest wzmianka 

w Ps 41:11 (UBG): „Po tym poznam, że mnie sobie upodobałeś”. Porównajmy to z Ps 86:17 

(UBG). A czasami jest to poprzez dawanie nam ZADATKU. 

 Ale czym jest zadatek? Brown definiuje to jako „Coś danego na własność, aby zapewnić, że 

to, co więcej jest obiecane, będzie dane we właściwym czasie. Różni się od zastawu, ponieważ nie 

jest zwracany, gdy pełna płatność zostanie dokonana”. Burrill, z kolei, mówi, że „zadatek jest 

częścią ceny zapłaconej za sprzedane mienie lub towary lub pieniądzmi przekazanymi na znak, że 

interes jest ratyfikowany lub uczynienia kontraktu wiążącym; często nazywany jest pieniędzmi 

zadatku”. Wydaje się, że kupcy Fenicji albo pierwsi, albo najbardziej szeroko uciekali się do 

arrabonu, zadatku. Osoba, która  zlekceważyła powagę lub zobowiązania wynikające z dania 

zadatku, okryłaby się niesławą.  

 Teraz zadatkiem, który Bóg daje swojemu ludowi, jest Duch Święty, Pocieszyciel, 

Uświęcający i Przewodnik swojego odkupionego ludu. Pokój sumienia, zapewniony nam przez 

Błogosławionego Ducha Bożego, jest pewnym zwiastunem życia i pokoju poza grobem. Kto ma 



owoce Ducha, ten ma samego Ducha. A kto ma Ducha Bożego, jest świątynią Boga, i w ten sposób 

jest oddany, konsekrowany i naznaczony jako należący do Najwyższego. Jego miejsce jest 

miejscem Bożego ludu. Jego światło nie jest ciemnością. Jego serce jest domem wszystkiego, co 

może uszlachetniać ludzki charakter. Jak pierwsze namaszczenie Dawida z przykazania Bożego 

dało niezawodną rękojmię, że będzie królował nad Izraelem, tak namaszczenie chrześcijanina przez 

Ducha Świętego nieomylnie świadczy o jego nadchodzącej wielkości i o jego wiecznej 

szczęśliwości. Łaski Ducha Bożego w naszych sercach, nieomylnie zapewnia lud Boży, że we 

właściwym czasie ich odpoczynek będzie chwalebny.  

 Tytuł prawny własności wierzących znajduje się w sprawiedliwości Chrystusa. Wiara 

wierzących z pewnością przywłaszcza sobie zasługi Odkupiciela. Wiara jest owocem Ducha, darem 

Bożym — darem, którym nikt,  kto trwa w więzach nieprawości lub w goryczy żółci, nigdy nie 

został obdarzony. .  A kto ma żywą wiarę, ma też wszystkie inne łaski Ducha — miłość, nadzieję, 

radość, cierpliwość, pokorę, łagodność, odwagę, miłosierdzie, braterską życzliwość i wytrwałość. 

W nowym narodzeniu nie powstają potworne twory. Lęk bez nadziei, albo nadzieja bez lęku, 

przedstawiałyby nam bardzo smutny charakter. Zaufanie bez czci, czy radość bez pokory, nie jest 

typem duszy zrodzonej z góry.  

 W ten sposób zapewniona jest piękna symetria charakteru. Lud Boży jest ozdobą Boga. 

Zdobi doktryny Boga ich Zbawiciela. Wierzący są Jego świadkami na tym niegodziwym świecie. 

Są podobni do Boga tak dalece, jak są pobożni. Wiedzą w kogo uwierzyli. Są znani Bogu, a ludzie 

poznają ich, że byli z Jezusem.  

 W odpowiednim czasie i dzięki Bożej łasce tacy dowodzą, że skutkiem sprawiedliwości jest 

spokój i pewność na wieki. Widzą, że nic nie może im zaszkodzić, ponieważ są naśladowcami tego, 

co dobre. Wiedzą, że są z prawdy, i uspokoją swoje serca przed Nim. Dopuszczenie takich do 

chwały jest zaiste wielkim wydarzeniem. Jednakże mieli prawo tego oczekiwać. Mając na sobie 

szaty weselne, jest słusznym, że powinni pójść na ucztę weselną. Chodzili z Bogiem na ziemi — i 

dlatego chodzą z Nim w chwale!  

  

 

 23. RADOŚĆ CHRZEŚCIJANINA. 

  

  

 Pismo Święte tak często i tak pilnie wzywa sprawiedliwych, aby radowali się, jak wzywa 

bezbożnych do płaczu i smutku. „Lecz niech się radują wszyscy, którzy tobie ufają”, (Ps 5:11 

UBG). „Niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy”, (Ps 48:11 UBG). „Ale niech 

sprawiedliwi będą weseli, niech sprawiedliwi się radują, niech się radują przed Bogiem; tak, niech 

radują się niezmiernie”,  (Ps 68:3 KJV). ,,Zawsze się radujcie”, (1 Tes 5:16 UBG). To są tylko 

próbki tego, co można znaleźć zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie.  

 Ani radość sprawiedliwych nie jest próżna i pusta. Ma on dobry powód do najwyższych 

uniesień, jakim kiedykolwiek się oddaje. Sam Jahwe jest niewyczerpanym źródłem radości dla 

pokornych. Psalmista nazywa Boga swoją „niezwykłą radością”. Najciemniejszą przepaścią, do 

której ludzki umysł kiedykolwiek zagląda, jest przepaść ateizmu. Świat bez słońca byłby ponury, 

ale świat bez Boga byłby okropny. Nic dziwnego, że pobożni tak unoszą się radością nad istnieniem 

Boga i nad wszystkimi Bożymi doskonałymi cechami. „Alleluja, gdyż Pan Bóg wszechmocny 

króluje!”, to pieśń śpiewana wszędzie tam, gdzie znajdują się święte istoty.  

 Zbawienie Boże jest sprawą wiecznej radości świętych w niebie i na ziemi. Plan, Autor, 

koszt, natura i cel odkupienia – napełniają duszę pobożnym zdumieniem i radością 

niewypowiedzianą i pełną chwały.  

 W podobny sposób pobożni radują się z każdej dobrej rzeczy, ze wszystkich powszechnych 

dobrodziejstw Opatrzności. Wiedzą, że wszystko jest wysyłane w miłości. Cieszą się nawet w 

ucisku. Męczennicy z radością myli ręce w płomieniach, które ich trawiły i śpiewali pochwały dla 

Immanuela, aż ich głosy zatonęły w śmierci.  

 Ta radość nie zmniejsza się, a raczej zwiększa i zapewnia trwałość —  staje się trzeźwa 



przez drżenie, to znaczy przez świętą ostrożność i zbawienny lęk. ,,Tak więc kto myśli, że stoi, 

niech uważa, aby nie upadł”, (1 Kor 10:12 UBG), jest zdrową przestrogą i nie przygnębia żadnego 

bogobojnego człowieka. Bojaźń Boża jest ściśle związana z pobożną radością. To było wtedy, gdy 

prorok mając tak chwalebną wizję Boga, zatrząsł się, jego wargi zadrżały, a zgnilizna weszła w jego 

kości i zadrżał cały w sobie, że z radością wykrzyknął: „Zaiste, drzewo figowe nie wydaje owocu, a 

na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W 

ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w 

Bogu mojego zbawienia”, (Hab 3:17-18 BW). Widzimy więc, jak przez lęk działa radość, i jak 

przez lęk staje się doskonała. Bo święci służą Panu z bojaźnią i radują się ze drżeniem (Ps 2:11 

UBG).   

 Chrześcijanin ma wielką radość, gdy Królestwo Niebieskie zostaje po raz pierwszy 

ustanowione w jego własnym sercu. Żaden dzień nie jest bardziej pamiętny niż dzień czyjegoś 

zaślubienia Chrystusowi. Jak mogłoby być inaczej? Biedna dusza, długo gnębiona przez diabła, 

mająca wszystkie swoje szlachetne zdolności obciążone łańcuchami ignorancji, winy, zepsucia i 

nędzy i zmuszona do służby podłym pożądliwościom — jest w tym czasie uwalniana od swoich 

okrutnych nadzorców i doświadcza chwalebnej wolności synów Bożych. „Jeśli więc Syn was 

wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni”, (J 8:36 UBG).    Często w swojej 

pielgrzymce dusza może mieć chwalebne wizje  tajemnicy Boga i Chrystusa. Jeśli nie zostanie 

zabrana na górę przemienienia, to przynajmniej wstępuje na górę zarządzeń Chrystusowych, i tam 

jest nasycana, jakby szpikiem i tłustością. Wtedy jest czyniona jakby rydwanami Amminadaba (Pnp 

6:12 KJV). Posiada słodką społeczność z Niebem. Jego społeczność jest prawdziwie z Ojcem i z 

Jego Synem, Jezusem Chrystusem.  

 Pod koniec swojego wielkiego dzieła na temat chwały Chrystusa, John Owen, załączył 

rozdział o drodze i środkach wydobrzenia z duchowego podupadania, i otrzymania świeżych źródeł 

łaski. Pisze w nim: „Istnieją dwie rzeczy, których ci, którzy po długim wyznaniu Ewangelii 

wkraczają w granice wieczności, pragną i za którymi tęsknią. Jedną jest, aby wszystkie ich wyłomy 

mogły zostać naprawione, ich podupadanie duchowe uzdrowione, a ich odstępstwa uleczone. Drugą 

jest to, żeby mogli mieć świeże źródła życia duchowego i energiczne działania wszystkich łask 

Bożych, w duchowym zorientowaniu umysłu, świętości i obfitym rodzeniu owoców ku chwale 

Boga, czci Ewangelii i ku wzrostowi ich własnego pokoju i radości. Te rzeczy cenią bardziej niż 

cały świat i wszystko, co jest na nim”. Takim w bardzo przyjemnym stopniu Bóg spełnia ich 

pragnienie. Powiedział, że tak zrobi. Posłuchajmy Go: „Aż do waszej starości ja jestem ten sam i aż 

do siwizny będę was nosić. Ja was uczyniłem, ja też nosić będę; ja mówię, będę was nosił i was 

wybawię”, (Iz 46:4 UBG). Ponownie mówi: „Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i 

kwitnący”,(Ps 92:14 UBG). Ponieważ Bóg jest wierny, to daje wzrost pokoju i radości  swoim 

sędziwym sługom. Spotkałem wielu takich w moim życiu.  

 Spotkałem takich w zeszłym roku. Powiedzieli mi, że po prostu czekają, że nie mają 

dręczących lęków, że radość Pańska jest ich siłą, i że ich serca są tam, gdzie jest ich skarb — czyli 

w niebie. Błogosławieni są tacy. Ich radości niosą ich całkiem wysoko ponad ich próby i smutki.  

 Młody sad pełen kwiatów jest wspaniałym widokiem. Ale dojrzały sad jesienią, pełen 

soczystych owoców, jest jeszcze bardziej uroczy. Ten ostatni to rzeczywistość; ten pierwszą był 

tylko obietnicą. Końcem siewu są żniwa. Końcem życia w pobożności jest pocieszenie i radość w 

Duchu Świętym. Ten, kto mówi, że nie ma solidnej ani obfitej radości dla chrześcijanina, jest obcy 

żywotnej pobożności. Gdyż radość Pana jest jego siłą. 

  

  

 24. SMUTEK CHRZEŚCIJANINA. 

  

  

 „Bóg miał na ziemi jednego Syna bez grzechu, ale nigdy syna na ziemi bez utrapień”. To od 

dawna było uważane za jedno z najlepszych powiedzeń Augustyna. Jest bardzo prawdziwe i 

całkiem zgadza się z Pismem. W pełni potwierdza to powiedzenie proroka Dawida: ,,Liczne są 



cierpienia sprawiedliwego”, (Ps 34:19 UBG). Błogosławiony Paweł mówi: „Kogo  bowiem Pan 

miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje”, (Hbr 12:6 UBG). A 

sześćdziesiąt lat po Swoim wniebowstąpieniu do chwały sam Pan Jezus powiedział: „Ja wszystkich, 

których miłuję, strofuję i karcę”, (Obj 3:19 UBG). 

 Wszystko to, jeśli właściwie się to rozważy, wydaje się sprawiedliwe i odpowiednie. Bo jeśli 

Zbawiciel cierpiał, to słusznym jest też, aby i zbawiani także cierpieli. To jest wspaniałą rzeczą, aby 

zostać upodobnionym do Chrystusa w usposobieniu lub cierpieniu. ,,Jeśli cierpimy, z nim też 

będziemy królować”, (2 Tm 2:12 UBG). „Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla was, i tego, 

czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest kościół”, (Kol 

1:24 UBG). Jak cierpienia Chrystusa przygotowały Go na bycie Wodzem naszego zbawienia i 

współczującym  nam  Przyjacielem, tak nasze cierpienia uświadamiają nam cierpienia naszego Pana 

i zwiększają naszą sympatię do Niego we wszystkich Jego przedsięwzięciach dla nas.  

 Istnieje „jeśli trzeba”, (1 P 1:6 UBG), wszystkich prób dzieci Bożych na ziemi. Ich bóle 

kształtują ich czystość. Bóg wkłada ich do pieca, aby mógł usunąć ich żużel, zabrać wszystkie ich 

grzechy i wydobyć ich jako czyste złoto. „Gdyż nie trapi chętnie ani nie zasmuca synów ludzkich”, 

(Lam 3:33 UBG). Nie ma upodobania w oglądaniu jak Jego wybrani cierpią, natomiast raduje się 

oglądaniem jak Jego obraz w ich sercach jest doprowadzany do doskonałości. Karci ich dla ich 

korzyści, aby mogli być uczestnikami Jego świętości. Jest mądrym i dobrym Ojcem, a wszyscy 

Jego wybrani na ziemi są mniej lub bardziej kapryśni. Błogosławione niech będzie Jego imię. Nie 

przestanie ich karać, dopóki ich wola nie podda się Jego woli i nie rozraduje się w ucisku. Tym 

samym Pan jest uczczony, a ich zbawienie promowane.  

 Przyszła chwała będzie w pewnym stopniu proporcjonalna do tego, co lud Chrystusowy 

cierpi dla Niego tutaj. Korona męczeństwa jest niezwykle jasna. Chwalebny tłum, który widział 

Jan, składał się z tych, którzy przybyli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we 

krwi Baranka. Jak słodki będzie odpoczynek po zamieszaniu, pokój po wojnie i cichy dom po 

długiej i niebezpiecznej podróży.  

 Gdzie jest doświadczony duchowny, który nieczęsto widział jak rok cierpienia, czyni więcej 

dla chwały Chrystusa niż pięć lat służby?  

 N.D. był niskim człowiekiem, którego mowa brzmiała bardzo nietypowo. Nie był popularny. 

Żył na uboczu. Miał niewiele doczesnych dóbr, ale nikt nie oskarżał go o skąpstwo. Na swoje 

możliwości udzielał potrzebującym hojnie. Był wielkim uczniem Słowa Bożego. Widział w 

ludziach wiele rzeczy, których nie mógł pochwalić. I w takich wypadkach nie zachowywał 

milczenia. Był bardzo punktualny w uczęszczaniu do domu Bożego. Organizował nabożeństwa 

rodzinne w swoim domu z wielką regularnością. Nikt nie widział żadnych uchybień w jego 

moralności. Ale nie potrafił on wyrazić się dobrze na żaden temat. Jego maniery były sztywne i 

niezręczne.  

 Kiedy był wyznawcą religii przez około dwadzieścia pięć lat, zaczął bardzo cierpieć. Miało 

miejsce powikłanie chorób u niego. Nigdy nie zaobserwowano żadnego takiego przypadku choroby 

ciała w całej okolicy. Nie mógł spać czasami przez sześć tygodni pod rząd. Doświadczał ciągłego i 

nieznośnego bólu. Nikt nie mógł patrzeć na niego bez odczuwania wielkiego bólu z powodu jego 

cielesnej dolegliwości. Gasł szybko. W ogóle nie mógł chodzić. Nie mógł także obrócić się w 

łóżku. W tej ostrej próbie jego pobożność świeciła z wielką jasnością. Żadne szemranie nie 

wyrwało się z jego ust. Nie okazywał zniecierpliwienia. Jego pokora i łagodność były bardzo 

uderzające. Był pełen wdzięczności dla Boga i człowieka. Za najmniejszą oddaną mu przysługę, 

dziękował, czyniąc wzmiankę w słowach pełnych szacunku i wdzięczności. Jego cały charakter 

wydawał się być zmieniony. 

 Nie wyznawał jednak, że niedawno się nawrócił. Wręcz przeciwnie, wciąż wierzył, że 

spotkał się ze zbawczą przemianą serca już dawno temu. Z zachwytem opowiadał o wielu 

przyjemnych dniach, jakie miał w młodości w samotności lub podczas publicznego wielbienia 

Boga. Wydawało się, że pamięta z dokładnością Pismo, gdyż trafnie cytował niemałe fragmenty 

Słowa Bożego. Dla wielu był cudem. Tak, był cudem też dla siebie samego. Wyrażał swoje poglądy 

tak szczerze jak zawsze, ale z największą łagodnością i miłością. Dużo mówiono o jego przypadku. 



Niejeden chrześcijan przeszedł wiele mil, aby go zobaczyć. Uczucie wszystkich odwiedzających 

wydawało się być bardzo podobne do uczucia proroka, który zobaczył krzak gorejący ogniem, a 

mimo to nie strawiony płomieniem: „Podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko”, (Wj 3:3 UBG). I 

naprawdę dobrze było zobaczyć, jak łaska mogła podnieś wierzącego i nieś go, i przeprowadzać 

przez cierpienie, podczas gdy jego ciało był męczone wyrafinowanymi torturami.  

 N. D. żył kilka lat po tym okresie gwałtownych cierpień, ale nigdy nie przestał być inwalidą, 

prawie bezradnym i często pełnym bólu. Jego wiara wydawała się niezmiernie rozwinięta. Jego 

końcem był pokój. Ta małe narracja powinna nas nauczyć —  

 1. Nie osądzać charakteru jedynie na podstawie głosu lub manier. Niektórzy pobożni ludzie 

w ogóle nie mają manier — a niektórzy bardzo pobożni ludzie mają bardzo złe maniery. 

 2. Powinniśmy jednak uczyć się, aby polecać innym naszą religię za pomocą takich 

sposobów, które są przyjemne, urocze i cieszą się dobrą opinią. Pobożność nie jest wrogiem 

uprzejmości życia. 

 3.  Żaden człowiek nie wie, co może zrobić i co może znieść – dopóki nie zostanie 

wypróbowany i nie otrzyma nowych dostaw łaski. N. D. uważał siebie za cud miłosierdzia.  

 4. Niech nikt nie osądza swojego brata. Słaby brat zostanie podtrzymany, bo Bóg może go 

utwierdzić, (Rz 14:4 UBG). Ten, kto jest najpokorniejszy, ten jest najlepiej przygotowany do 

wytrzymania ostrych prób. 

 5. Bardzo się mylimy, gdy lekceważymy najmniejszych z uczniów Chrystusa, i 

najbiedniejszych ze świętych. W czasie próby mogą całkiem przyćmić nas. 

 6. Jest pewne, że ani N.D., ani żaden inny pobożny człowiek, który opuścił ten świat, nie 

żałował wszelkich cierpień, jakie kiedykolwiek znosił na ziemi. Wszystko jest dobre, co kończy się 

w chwale. 

 7. Niesamowita jest ta wyróżniająca miłość Boga, która często wybiera ludzi którzy z natury 

nie są ani atrakcyjni, ani sympatyczni – i czyni ich pomnikami odkupieńczego miłosierdzia. 

,,Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te sprawy przed mądrymi i roztropnymi, a 

objawiłeś je niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż tak się tobie upodobało”, (Mt 11:25-26 UBG). 

 Poniższa „Pieśń zmęczonego sługi” została niedawno wydrukowana w kilku czasopismach. 

  

     „Jeszcze jeden dzień pracy dla Jezusa,  

     Jeden mniej życia dla mnie!  

     Ale niebo jest bliżej,  

     A Chrystus jest droższy  

     Dla mnie niż wczoraj.  

     Jego miłość i światło  

     Wypełniają całą moją duszę tej nocy. 

     Jeszcze jeden dzień pracy dla Jezusa: 

     Jak chwalebny jest mój Król;  

     To radość, nie obowiązek,  

     Aby opowiadać o Jego pięknie;  

     Moja dusza wznosi się na skrzydłach  

     Na samą myśl  

     Jak Chrystus kupił jej życie. 

     Jeszcze jeden dzień pracy dla Jezusa, 

     Słodka, słodka to była praca, 

     Aby opowiadać tę historię,  

     Aby pokazać chwałę,  

     Gdzie wchodzi trzoda Chrystusa.  

     Jak to świeciło  

     W tym moim biednym sercu! 

     Jeszcze jeden dzień pracy dla Jezusa.  

     W nadziei, w wierze, w modlitwie,  



     Jego słowo, wypowiedziałem,  

     Jego chleb, połamałem  

     Duszom omdlałym z rozpaczy; 

     I kazałem im uciekać  

     Do Tego, który mnie zbawił.  

     Jeszcze jeden dzień pracy dla Jezusa.  

     Tak, i męczący dzień.  

     Ale niebo świeci jaśniej,  

     A odpoczynek się zbliża.  

     Na każdym kroku drogi.  

     A Chrystus jest wszystkim;  

     Upadam przed Jego obliczem.  

     O błogosławiona praca dla Jezusa; 

     O odpocznij u stóp Jezusa!  

     Tam trud wydaje się przyjemnością, 

     Moje potrzeby są skarbem,  

     Który dla Niego wygląda słodko.  

     Panie, jeśli mogę, będę służył  

     Tobie więcej kolejnego dnia.  

  

  

 25. SMUTEK CHRZEŚCIJANINA — więcej na ten temat. 
  

  

 Smutek nie jest grzechem. Niech będzie za to błogosławiony Bóg! Jezus też płakał. Łzy 

często były pokarmem i napojem ludu Bożego dniem i nocą. Smutek jest naturalny dla ludzi. Może 

stać się grzeszny, ale niekoniecznie jest taki. W rzeczywistości często jest błogosławieństwem i 

przynosi więcej dobrego niż sama radość. Posłuchajmy mędrca: „Lepszy jest smutek niż śmiech; bo 

przez smutek twarzy serce szlachetnieje. Serce mądrych jest w domu żałoby; ale serce głupich w 

domu wesela”, (Kaz 7:3-4 UBG). Dzień rozpaczliwego smutku wydaje się być zarezerwowany dla 

niegodziwych (Iz 17:11 UBG). Dla świętych nie ma nocy bez ranka. Światło jest siane dla 

sprawiedliwych, a radość dla prawych sercem. Płacz może trwać przez noc, ale radość nadchodzi 

rankiem. Błogosławiony, kto ma nadzieję zbawienia, aby dodawała mu otuchy w drodze.  

 Dawid czasami narzekał, że jego smutek był codziennością, a czasami że był nieprzerwany. 

Smutek jest często wielki i wysusza krew i ducha. Hiob mówił: „Moje oko zaćmiło się od smutku, a 

wszystkie moje członki są jak cień”, (Hi 17:7 UBG). Nigdy nie powinniśmy pozwalać, aby nasz 

smutek stał się burzliwy,  prowadząc nas do zachowywania się jak wół nieprzyzwyczajony do 

jarzma. Wydaje się, że był to jeden z dołów błędu, w który kiedyś wpadł człowiek z Uz (Hi 6:8-11).  

 Często smutek jest nieuleczalny. Kiedy tak jest, jesteśmy w niebezpieczeństwie pogrążenia 

się w ponurości lub uczynienia naszych serc twardymi jak kamień – oba bardzo niebezpieczne stany 

umysłu. O wiele lepszy sposób i bardziej prawidłowy polega na pokornym zniesieniu smutku bez 

wypowiadania jakichkolwiek głupich słów przeciwko Bogu czy człowiekowi. „Dobrze jest, gdy 

mąż nosi jarzmo w młodości. Niech siedzi w samotności i milczy, gdy Pan je nań wkłada”, (Treny 

3:27-28 BW). Niech smutni powierzają swoje drogi Panu. ,,Przez wszystkie dni wyznaczonego mi 

czasu będę czekał, aż nadejdzie moja zmiana”, (Hi 14:14 UBG) – było jednym z mądrych 

powiedzeń Hioba. 

  Stoicyzm nie jest cnotą. Kiedy Bóg wzywa nas do płaczu, powinniśmy płakać. Nieczułość 

nigdy nie jest miła Bogu — zatwardziałość serca pod działaniem sądów Bożych jest bardzo podła. 

,,A Wszechmocny Pan Zastępów, nawoływał w owym dniu do płaczu i skargi, do wyrywania 

włosów i opasania się worem. A zamiast tego: oto wesele i radość”, (Iz 22:12-13 BW). Gardzenie 

karceniem Pana jest gardzeniem samym Panem.  

 Ale smutek może być nadmierny. Dobrze jest płakać, gdy Bóg nas wzywa do tego; ale złe 



jest omdlewanie, gdy jesteśmy przez Niego karceni. Nasz umiar powinien być tak wyraźnie znany 

w smutku, jak w radości. Bożemu ludowi nie wolno opłakiwać śmierci nawet wielkich i pobożnych 

osób, tak jak ci, którzy nie mają nadziei lub jak poganie (Kpł 19:28; Pwt 14:1; 1 Tes. 4:13 BW). 

Powinniśmy się modlić, abyśmy nie mieli „nadmiaru smutku”, „smutku za smutkiem” lub „smutku 

bez nadziei”, jak go nazywa Biblia.  

 Nie możemy pozwolić sobie na to, by nasz smutek stał się nadmierny, tak jak nie mamy 

prawa, aby pobłażać naszej radości by zamieniła się w dzikość czy rozwydrzenie. Smutek ma 

tendencję do łamania ducha (Prz 15:13 KJV). Dlatego musimy zachęcać siebie w Panu, naszym 

Bogu do trwania. Kiedy nasz smutek jest nadmierny, to staje się smutkiem według świata. Ale któż 

może się ostać, kiedy Bóg daje smutek w gniewie? (Hi 36:10 UBG).  

 Dopiero Ewangelia sprawia, że smutek i wzdychanie są skutecznie  zmuszane do ucieczki. 

Tylko przez wiarę ludzie w tym życiu mogą wejść do odpocznienia. Wierzący i tylko oni mogą być 

jakby smutni, ale zawsze radujący się (2 Kor 6:10 UBG). Dla takich Bóg jest rzeczywiście ostoją i 

przyjacielem. Słuchajmy, co On mówi: ,,Napoiłem spragnioną duszę i nasyciłem wszelką smutną 

duszę”,  (Jer 31:25 UBG). Przez wiarę Ten, który był mężem boleści i  oswojony z cierpieniem staje 

się naszą pociechą i naszą ostoją. Och, zważajmy na Niego! (Hbr 12:3; 2 Tm 2:11-13 UBG). 

 Naszą wielką ucieczką w czasach smutku musi być tron łaski. Czy cierpi, ktoś między 

nami? Jeśli tak, to niech się modli. Dawid odkrył, że to był najlepszy sposób (Ps 116:3- 4 UBG).  

 Czytelniku, czy jesteś czuły i pełen litości dla dzieci smutku? Powinieneś taki być. 

„Strapionemu należy się litość od przyjaciela” (Hi 6:14 UBG). Och, bądź delikatny i unikaj 

wszelkiej szorstkości w postępowaniu ze smucącym się.  

  

  

 26. NIENAWIŚĆ CHRZEŚCIJANINA DO BŁĘDU. 
  

 

 Prawda jest światłem. Ujawnia. Jest jednością. Jest harmonijna. Żadna  prawda nie 

zaprzecza jakiejkolwiek innej prawdzie. Prawda nie ma w sobie żadnej dysharmonii, żadnej 

niezgody, i żadnych sprzeczności. Podobnie jak jej Autor, jest prosta, wieczna i niezmienna. 

Pochodzi od Boga, który nie może kłamać, nie może oszukiwać, nie może się mylić, i nie da się 

przechytrzyć. Grzech i świętość nigdy nie były tym samym i przez całą wieczność będą różne. To 

co prawe i to co nieprawe nie mogą się pogodzić, ponieważ jedno jest zgodne z prawdą, a drugie 

walczy przeciw prawdzie. Jedno jest z góry; a drugie z dołu. Prawda jest przeciwieństwem fikcji, 

bajki i fałszu.  

 Cała prawda jest jednakowo prawdziwa, ale nie każda prawda jest równie ważna. Aksjomaty 

geometrii są tak samo prawdziwe jak pierwsze zasady Ewangelii, jednakże człowiek może być 

szczęśliwy, święty i zbawiony, nie znając żadnej prawdy matematycznej; natomiast życie wieczne 

zależy od naszego znania Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłał. W sztuce i naukach prawda 

może mieć wielką wartość dla człowieka nimi zajmującego się, ale dla tego, którego powołanie 

zawodowe lub wykonywana praca są inne, nie ma to znaczącej wartości. Natomiast wszelka 

chrześcijańska prawda ma wielką cenę dla każdego człowieka. Od tego zależy jego wieczne dobro. 

Nie możemy za nią dać za dużo. „Kupuj prawdę i nie sprzedawaj jej”, (Prz 23:23 UBG). Mędrcy ze 

Wschodu odbyli długą podróż, aby zobaczyć Tego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem; i spełnili 

swój cel. Nie poszli za żadną głupią sprawą. To była wielka suma, za którą dowódca wojska 

rzymskiego uzyskał obywatelstwo rzymskie. Był to przywilej warty posiadania; ale nie sięgał poza  

to doczesne życie. Wielu, którzy go nie posiadało, żyło cnotliwie i pobożnie, i byli szczęśliwi poza 

grobem. Tak więc ten, kto posiada prawdę, jest błogosławiony na wieki wieków.  

 Żaden brak nie jest tak przerażający dla człowieka, niż bycie pozostawionym bez 

miłosierdzia Bożego i prawdy. Wszystko inne jest znośne. To natomiast  jest nędzą nie do 

zniesienia. Ezechiasz słusznie myślał, że dobrze z nim będzie, jeśli pokój i prawda będą za jego dni. 

Kiedy Mesjasz jedzie pomyślnie, to dzieje się tak z powodu prawdy, łagodności i sprawiedliwości. 

Kiedy Bóg chciał pobłogosławić filantropów i dobrodziejów, to powiedział: „….miłosierdzie i 



prawda są z tymi, którzy obmyślają dobro”, (Prz 14:22 UBG). Nie ma też nigdy smutniejszego 

stanu rzeczy w społeczeństwie, niż wtedy gdy prawda leży na ulicy, bo wtedy sprawiedliwość stoi z 

daleka, i prawość nie może wejść. 

 Z drugiej strony kłamstwo jest przeciwieństwem prawdy. Wprowadza w błąd, oszukuje, i 

zwodzi, tak dalece, jak jest przyjmowane. Jest potomstwem złego. Kiedy ludzie rozkoszują się 

kłamstwami, to wewnętrznie przeklinają. Wyrok Boży na tych którzy tak postępują brzmi: ,,….kto 

mówi kłamstwa, zginie”, (Prz 19:9 UBG). Jeśli ktoś wątpi, w to, że Bóg czuje wstręt do kłamstw w 

postaci fałszu mówionego ludziom, to niech przeczyta okropną historię Gehaziego. A jeśli ktoś 

wątpi w to, że Bóg czuje odrazę do kłamstw wypowiedzianych do Niego, to niech przeczyta 

przerażającą historię Ananiasza i Safiry.  

 Kłamstwa w postaci religijnego błędu bardzo nie podobają się Bogu. Fałszywi nauczyciele 

swoimi kłamstwami powodują, że ludzie błądzą. A tym samym zasmucają serca bogobojnych ludzi. 

W ten sposób trapią tych, których Bóg chciałby pocieszyć. Kiedy ludzie mówią kłamstwa w 

obłudzie, to możemy być pewni, że ich sumienie jest przypalone gorącym żelazem. Tak samo 

pewnym jest, że jeśli człowiek kocha słowo Boże — to nienawidzi kłamstwa i brzydzi się nim. Nic 

nie jest bardziej obraźliwego dla Boga niż fałszywa doktryna. Jest ona oszczerstwem rzucanym na 

Wszechmocnego. jest także śmiertelną trucizną. Zjada jak rak.  

 To zdumiewające, jak gorzka jest złośliwość ludzi wobec wszystkich, którzy są zasmuceni 

ich fałszywymi doktrynami. „Kłamliwy język nienawidzi tych, których uciska”, (Prz 26:28 UBG). 

Najpodlejsze namiętności dochodziły do głosu skierowane przeciwko wszystkim prorokom, 

apostołom i nieustraszonym przyjaciołom prawdy przez wszystkich autorów niegodziwych 

dogmatów..  

 „….żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy”, (1 J 2:21 UBG). Oznacza to, że żadne 

kłamstwo nie jest częścią prawdy. Żadna fałszywa doktryna nie jest jakąkolwiek częścią 

chrześcijaństwa. Pool stwierdził: „Każda część fałszywej doktryny tak źle pasuje i nie zgadza się z 

podstawami Bożej prawdy, że roztropni chrześcijanie mogą rozpoznać, że nie jest ich częścią”..  

 Uwagi.  

 1. Poważnym obowiązkiem jest bycie mężnym w obronie prawdy. Ludzie, których zawód, 

urząd lub pozycja wzywa do tego, a nie są tacy – są słusznie potępieni przez Pana i umieszczeni 

wśród największych wrogów Boga i człowieka (Jer 9:3 UBG). Nad ludźmi w takim stanie słusznie 

wylewane są najbardziej gorzkie łzy. Jeśli nie można zmienić takich ludzi, to będą całkowicie 

zgubieni. 

 2. Pokój Boży i prawda Boża idą w parze. Nie możemy mieć tego pierwszego bez tej 

drugiej. Święci pisarze często je łączą. Dlaczego mielibyśmy głupio próbować je rozdzielić? Są 

ściśle zjednoczone we wszystkich dobrych rządach, we wszystkich szczęśliwych rodzinach i we 

wszystkich cnotliwych ludziach. 

 3. Żadne kłamstwo nie ma mocy uświęcającej. Pochodzi z niegodziwości i prowadzi do 

niegodziwości. Bóg może nas zbawić pomimo pewnych błędów, ale nie zbawi nas przez nasze 

błędy. „Uświęć ich w twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą”, (J 17:17 UBG). 

 4. Prawdziwa wolność jest mocą prawdy w rękach Świętego Ducha. „….prawda was 

wyzwoli”, (J 8:32 UBG). Każdy błąd jest niegodziwy. Zniewala. Degraduje. Znikczemnia. 

Sprzeciwia się Bogu prawdy i Duchowi prawdy. 

 5. Prawda może być zatrzymywana w niesprawiedliwości, (Rz 1:18 UBG). Wielu tak 

uczyniło. Źle jest nie znać prawdy. A rujnującym jest znać prawdę, a mimo to nie przestrzegać jej. 

Praktyka jest życiem pobożności. „Każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu”, (J 18:37 UBG) – 

mówi Chrystus. ,,Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre”, (1 Tes 5:21 UBG). 

  

  

 27. CHWALEBNE BOGACTWA CHRZEŚCIJANINA.  

  

  

 „Jakby nieznani, jednak dobrze znani, jakby umierający, a oto żyjemy, jakby karani, ale nie 



zabici; Jakby smutni, jednak zawsze radośni, jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający, jakby nic nie 

mający, jednak wszystko posiadający”,(2 Kor 6:9-10 UBG). Chrześcijanin to paradoks. Ponieważ 

ma Chrystusa, to posiada niezgłębione Jego bogactwa. Cztery razy Paweł mówi o  bogactwach Jego 

chwały. Jest to hebrajska forma wyrażenia, równoważna stwierdzeniu „Jego chwalebne bogactwa”. 

W Liście do Rzymian 9:23 (UBG) apostoł stwierdza, że Bożym planem było: ,,….żeby dać poznać 

bogactwo swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował ku chwale”. W 

Efez 1:18 (UBG) modli się, aby oczy ich umysłu zostały oświecone,  aby: ,,wiedzieli, czym jest 

nadzieja jego powołania, czym jest bogactwo chwały jego dziedzictwa w świętych”. W Efez. 3:16 

(UBG), z kolei, modli się, aby Bóg „według bogactwa swej chwały sprawił, żeby wasz wewnętrzny 

człowiek był utwierdzony mocą przez jego Ducha”. A w Kol 1:27-28 (UBG) czytamy o  tajemnicy 

objawionej świętym: ,,Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej 

tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały”. Jasne jest zatem, że wszystko zawarte w 

tym wyrażeniu zostanie zamanifestowane w świętych, będzie przez nich poznane, wzmocni ich i 

zapewni im błogosławieństwa chwalebnej wieczności.  

 Czym więc są te „chwalebne bogactwa”? Kto oprócz Boga może w pełni odpowiedzieć na 

to pytanie? Czasami mówi On do nas o nich. Przez jednego apostoła mówi nam o miłości, radości, 

pokoju, cierpliwości, życzliwości, dobroci, wierze, łagodności i powściągliwości, (Gal 5:22-23 

UBG). Za innym razem mówi nam o wierze, cnocie, poznaniu, wstrzemięźliwości, 

powściągliwości, pobożności, braterskiej życzliwości i miłości, (2 P 1:5-7). Cóż za piękna 

konstelacja cnót jest tutaj wymieniona. Są one łaskami Ducha Świętego. Ten, kto je posiada, ma 

wspaniałe bogactwa. Dlatego nic mu nigdy nie zaszkodzi.  

 W innym miejscu Bóg mówi: „Wszystko bowiem jest wasze: Czy Paweł, czy Apollos, czy 

Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to co teraźniejsze, czy to, co przyszłe - wszystko jest 

wasze” (1 Kor 3:21-22 UBG). Czyż nie są to bogactwa chwały? Ten świat i następny, ze 

wszystkimi prawdziwymi błogosławieństwami w obu, należą do ludu Boga Najwyższego. To jest 

ten sposób, w jaki Chrystus osobiście wyraził tę sprawę: „Zaprawdę powiadam wam, że nie ma 

nikogo, kto by opuścił dom, rodziców lub braci, żonę lub dzieci, dla królestwa Bożego; I nie 

otrzymał o wiele więcej w tym czasie, a w przyszłym świecie życia wiecznego”, (Łk 18:29-30 

UBG). Podobnie Paweł mówi, że: pobożność zawiera „obietnicę życia obecnego i przyszłego”, (1 

Tm 4:8 UBG)..  

 Możemy zatem podsumować te bogactwa chwały w ten sposób: Wierzący mają pełne i 

darmowe przebaczenie wszystkich swoich grzechów; są w pełni zaakceptowani w Umiłowanym; są 

odziani w nieskazitelną sprawiedliwość Chrystusa; są przyjęci do rodziny Bożej; ich tytuł prawny 

do nieba przez Chrystusa jest niekwestionowany; są odrodzeni z Ducha; wzrastają w łasce; ich 

uświęcenie jest zapewnione; mają pokój w wierze; są pewni zwycięstwa nad grzechami, światem, 

ciałem, diabłem, wszelkim smutkiem, śmiercią, piekłem i grobem; posiadają elementy i zasady 

wszystkich cnót i niezawodnie będą mieli je doprowadzone do doskonałości; mają Boga za swego 

Ojca, Chrystusa za swego Zbawiciela, a Ducha Świętego za swego Pocieszyciela, mają nadzieję w 

Bogu za swoją kotwicę, a niebo za swój dom; będą mieli śmiałość w dniu sądu; będą jak Chrystus i 

z Chrystusem na zawsze; odziedziczą wszystko.  

 Och, któż nie chciałby być chrześcijaninem?  

  

  

 28. KILKA ROZWAŻAŃ  STAREGO CHRZEŚCIJANINA. 
  

  

 Długotrwałe i bolesne próby zatopiłyby lud Boży w smutku, gdyby nie to, że Pan im daje 

błogosławione kordiały i wkłada pod wierzących swoje wieczne ramiona. Rzeczywiście smutne jest 

przypadek człowieka, gdy miłosierdzie Boże nie może doprowadzić do swego celu, bez zniszczenia 

człowieka. Bóg nigdy nie odmówił nikomu swojego miłosierdzia, dopóki grzech nie pozostawił 

swego strasznego piętna. 

  Jak Bóg jest Ojcem sierot, tak też jest Wspomożycielem bezradnych.  



 Kto tak się boi, że nie kocha, i kto tak kocha, że się nie boi swojego  Stwórcy — obaj są 

jednakowo pozbawieni prawdziwej pobożności.  

 Ten, kto ufa wielkim ludziom, jest tak samo głupi, jak ten, kto ufa podłym łotrom.  

 Boża łaskawość równa się Jego majestatowi.  

 Wiedza człowieka szybko się wyczerpuje.  

 Skoro stworzenie nieożywione i zwierzęta wysławiają Boga, to dlaczego człowiek miałby 

się spodziewać, że zostanie pozostawionym, aby robił, co mu się podoba, i czcił lub hańbił Boga, 

stosownie do tego co wybierze?  

 Nasze okoliczności nigdy nie są tak przygnębiające, aby Wszechmocny nie mógł udzielić 

nam skutecznej pomocy.  

 Najgorsze choroby to grzeszne namiętności.  

 Ani ludzie, ani aniołowie nigdy nie są lepiej zajęci niż w posłuszeństwie przykazaniom 

Bożym.  

 To smutne, że tak wielu przechwala się usprawiedliwieniem lub woła o przebaczenie — 

którzy jednak nigdy nie mówią o uświęceniu ani nie modlą się o czystość.   

 Nauczywszy się śpiewać na chwałę Boga tu na ziemi— nie stracimy tej niebiańskiej sztuki 

po przejściu przez Jordan.  

 „Każde stworzenie jest dla nas tym, czym Bóg je uczynił — przyjacielem lub wrogiem."  

 Niech wszyscy, którzy posiadają niezwykły dobrobyt pamiętają, że ich stan ma pokusy, 

które nie są ani odrobinę mniej dotkliwe niż pokusy skrajnej niedoli.  

 Pierwsi chrześcijanie, którzy nawrócili się z pogaństwa, często pisali prawie tak, jakby 

właśnie uciekli z przedmieść zatracenia.  

 Ci, którzy uczciwie i serdecznie przyjęli sprawiedliwość Chrystusa — na pewno będą 

zważać na Jego ślady stóp i będą szli tak, jak On.  

 Wszystkie cierpienia i rozterki człowieka można słusznie przypisać jego odstępstwu od 

swego Stwórcy.  

 Poprzez cuda łaski Bożej, naturalne zło, które przytrafia się bogobojnym ludzie jest 

środkiem nie tylko powstrzymywania, ale także wykorzeniania zła ich serc i przygotowanie ich do 

chwały.  

 Serce Chrystusa i serce Jego ludu, zgadzają się co do wszystkich podstawowych spraw.  

 Jeśli Pan dostatecznie pomaga swemu ludowi w próbach, to okazuje: się tak uprzejmy, jak 

przy udzielaniu wybawienia.  

 Ponieważ cały plan zbawienia miał swój początek w miłosierdziu, dobroci i życzliwości 

Jahwe, i ponieważ On się nie zmienia, to możemy być pewni, że doprowadzi całą pracę, którą 

rozpoczął, do końca.  

 Najwspanialszą rzeczą w zbawieniu jest doskonała spójność Bożej bogatej łaski z nieugiętą 

sprawiedliwością.  

 Istnieje wystarczająco dużo cudów w naturze osoby Pośrednika i w Jego niesamowitej 

historii, gdy przebywał na ziemi, aby napełnić najmądrzejszych i najlepszych z ludzi adorującym 

podziwem, dopóki nie zostaną przyjęci poza zasłonę, aby mogli ujrzeć Króla w Jego chwale.  

 Bóg jest tak zdeterminowany, by nasze serdeczne uczucia przejawiały się we wszystkich 

naszych przystępowaniach do Niego, że jeśli tego punktu nie spełnimy, to nic Go nie zadowoli. 

 Nic nie jest bardziej potrzebne niż pomoc Ducha Bożego. Bez wiatru, żagle nie poniosą 

statku naprzód. Bez ognia z nieba, ofiara Eliasza nie byłaby lepsza niż ta złożona Baalowi. Bez 

ducha ciało jest martwe.  

 Byłaby to tajemnica sprowadzająca się do sprzeczności, gdyby zbawienie Boże nie 

wytworzyło rządzących oraz zachwycających emocji w duszach Jego prawdziwych dzieci.  

 Tych dziewięciu trędowatych, którzy nie powrócili, aby oddawać chwałę Bogu, było tak 

bardzo zadowolonych ze swego uzdrowienia jak ich dziesiąty towarzysz; ale nie byli w ogóle 

wdzięczni sprawcy tak wielkiego miłosierdzia.  

 Przykro jest widzieć, jak nauczyciele schlebiają swoim uczniom, a pastorzy swoim 

owieczkom; ale wszystko to byłoby nieszkodliwe, gdyby ludzie nie schlebiali  sobie i nie 



odmawiali przyjęcia dowodów przeciwko sobie.  

  

  

 

 29. CO MOGĘ ZROBIĆ? 

  

 

 "Co mogę zrobić?" zapytał jeden grzesznik: „Jestem biednym, słabym i błądzącym 

stworzeniem. Nic nie wiem jak należy, dopóki nie zostanę pouczony przez Boga. Odkrywam, że 

moja siła jest doskonałą słabością. A moja mądrość to głupota. Popełniam wiele błędów. Kiedy 

chciałbym czynić dobro, trzyma się mnie zło."  

 Teraz, drogi czytelniku, pozwól, że powiem kilka jasnych rzeczy dla twojego 

przewodnictwa i zachęty. Prawdą jest, że jeśli jesteś pozostawiony sam sobie, to jesteś tak słaby jak 

źdźbło trawy. Myśl o sobie tak mało, jak pozwala na to prawda, i mów przy tym: „Tylko w PANU 

mam wszelką sprawiedliwość i siłę”, (Iz 45:24 UBG). Patrz z dala od siebie. Bez wątpienia często 

ufałeś sobie w głupi i grzeszny sposób, zapominając, że: „Młodzież ustaje i mdleje, a młodzieńcy 

potykają się i padają; Ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych się; wzbiją się na skrzydłach 

jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną”, (Iz 40:30-31 UBG). Nigdy nie 

możemy zbytnio wyzbyć się swojego ja; i nigdy nie potrafimy zbyt mocno ufać Panu.  

 Zatem, właściwe poczucie twojej słabości, jest dalekie od bycia dyskwalifikacją dla 

użyteczności, gdyż jest tak naprawdę przygotowaniem do niej. ,,Gdy bowiem jestem słaby, wtedy 

jestem mocny”, (2 Kor12:10 UBG) — jest prawdą w odniesieniu do całego ludu Bożego na 

wszystkich ich drogach i we wszystkich ich obowiązkach. Pozwól, że ci doradzę, abyś nigdy nie 

popadał w stan obojętności, albo wrogości wobec jakiejkolwiek dobrej pracy lub planu. Jest 

niemożliwe, aby każdy człowiek mógł skutecznie pomóc w każdym przedsięwzięciu. Ale niech nie 

zniechęca ani nie przeszkadza innym, którzy mogą popchnąć je naprzód.  

 Uważaj też, abyś podczas nie robienia niczego dobrego, nie robił czegoś złego. Niektórzy 

wyznawcy chrześcijaństwa wyrządzają wiele szkód. Okazują takie cielesne uczucia, są tak bardzo 

podobni do ludzi tego doczesnego świata, praktykują tak mało roztropności, tak często pozwalają, 

aby o ich dobru mówiono źle i okazują taki brak delikatności sumienia – że dają wrogowi wielką 

okazję do ganienia ich.  

 Jeśli chciałbyś być użyteczny na dużą skalę, skorzystaj z poniższych wskazówek:   

 1. Na cokolwiek natknie się twoja ręka, rób to z całej mocy. Nie postępuj  ospale z żadną 

dobrą rzeczą. Słabe wysiłki wabią sprzeciw i wprowadzają w zakłopotanie.  

 2. Wierz z całą pewnością, że Bóg może i obdarzy błogosławieństwem odpowiednie plany 

właściwie realizowane. Nie bądź niewierny. Weź Boga za Jego słowo. Nigdy nie polega się na nim 

na próżno. 

 3. Bądź cierpliwy, a nie niespokojny i rozdrażniony. Rolnik ma wielką cierpliwość i czeka 

na drogocenne owoce ziemi. Wiele planów nie można zrealizować w jeden dzień czy miesiąc. 

Gdyby jakiś człowiek chciał mieć las dębów, to nie może oczekiwać, że w pełni zobaczy swoje 

pragnienia spełnionymi w ciągu nawet jednego długiego życia. Siejmy ziarno. Sadźmy  żołędzie. 

 4. Nie próbuj kontrolować Opatrzności, ale wywiedz się co do niej i dostosuj się do jej 

planów. Ludzie mogą czasem marzyć o sprawieniu by woda płynęła w górę strumienia. Ale tak 

naprawdę nigdy im się to nie udaje. „Nie dbajcie o wielkie rzeczy, ale się ku niskim skłaniajcie”, 

(Rz 12:16 KJV). 

 5. Nie dawaj się łatwo zniechęcić. Mieć nadzieję.. Zawsze ją okazuj. Pewien bardzo 

doświadczony robotnik powiedział, że często widział jak najszczęśliwsze rezultaty powstawały z 

prac wykonywanych w czasie nastania największych zniechęcających okoliczności. Wielu 

stwierdziło to samo. Dlatego nie zważaj za bardzo na zniechęcenia. 

 6. Módl się dużo. „Częste modlenie się, to żarliwe modlenie się”. Rozbij swój namiot blisko 

przebłagalni. Módl się bez ustanku. Nigdy nie bądź cicho na Syjonie. „Głos, który toczy gwiazdy, 

wypowiedział wszystkie obietnice”. Powołuj się na nie przed Bogiem. Używaj języka jednego z 



dawnych patriarchów: „Nie puszczę cię, aż mi pobłogosławisz”, (Rdz 32:26 UBG). 

 7. Pozyskaj, o ile możesz, modlitwy i współpracę innych, zwłaszcza pokornych pobożnych 

ludzi. Czekanie na wielkich by pomogli i udzielili patronatu jest bardzo żmudne i zniechęcające. 

Prawie nic nie jest takie jak to. Ludzie zdrowego rozsądku i żarliwej pobożności, zajmujący średnie 

stanowiska i status społeczny w społeczeństwie, są zazwyczaj najlepszymi pomocnikami. 

 8. Uczyniwszy wszystko, co w twojej mocy, oddaj siebie i swoje starania w całości 

wielkiemu miłosierdziu Bożemu w Chrystusie Jezusie. Staraj się, aby twoje wysiłki i ty sam 

zostaliście obmyci zadość czyniącą krwią. Swobodnie przyznaj, że jesteś niczym, że na nic nie 

zasługujesz, i że wszystko, na co ośmielasz się mieć nadzieję, że zaistnieje i otrzymać — jest 

całkowicie dzięki suwerennej łasce Bożej. Bądź pokorny. 

 

 

 30. PRZYDATNOŚĆ POŚMIERTNA. 

 

 

 Dr Doddridge w jednej ze swoich książek ma rozdział ukazujący, że powinniśmy uwielbiać 

Boga w naszej śmierci. A i rozum wskazuje, że powinniśmy starać się żyć tak, aby być użytecznymi 

nawet po śmierci. Pismo Święte mówi o Ablu: „….choć umarł, jeszcze mówi”, (Hbr 11:4 UBG). To 

było powiedziane o człowieku prawie cztery tysiące lat po jego śmierci. I to powinno zachęcić nas 

do gorliwości w służbie naszego Mistrza. Takie przypadki nie są rzadkie i nie ograniczają się do 

dawnych czasów.  

 Bóg nigdy nie przestanie przyznawać się do swojego ludu i jego pobożnej pracy. Ich 

modlitwy, przykłady, powiedzenia i pisma wywierają wpływ jeszcze długo po tym jak pożegnali się 

z ziemią. Niezależnie od tego jak dawno temu szczere błagania i wstawiennictwo za sprawą 

Chrystusa zostały zaniesione, to jednak, są w dalszym ciągu miłą wonią przed Bogiem. Wielu 

sugerowało, że Saul z Tarsu został nawrócony i zbawiony prawdopodobnie w odpowiedzi na 

ostatnią modlitwę pierwszego męczennika, Szczepana. Istnieje równie miła woń w modlitwie 

jednego z psalmistów: „Ześlij swoje światło i prawdę”, (Ps 43:3 UBG), jak w dniu, w którym 

została po raz pierwszy zaniesiona. A dobre życie, jak Bóg ma w nim upodobanie. Nigdy tego nie 

zapomina. W Jego księdze pamiątkowej wszystko jest dokładnie zapisane, aż do podania kubka 

zimnej wody włącznie. Dobra pieśń, czy powiedzenie, albo księga może być błogosławieństwem 

długo po tym, jak jej pobożny autor zasnął snem śmierci. Ich zaleta zawsze zależała od prawdy, 

której nauczali, i ducha, którym tchnęli – a wcale nie od naturalnego życia tego, który napisał dane 

dzieło. Błogosławiony niech będzie Bóg za wszystkie jasne nadzieje, które Jego lud ma 

uzasadnione, aby żywić, że będą po śmierci użyteczni na tym doczesnym świecie, jak i że 

otrzymają również chwałę, cześć i nieśmiertelność w świecie, który ma nadejść. Amen.  


