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CO SIĘ DZIEJE, GDY CHRZEŚCIJANIN ZGRZESZY?
Opracował Don Krow
Dzisiaj chcemy rozważać na temat: „Co się dzieje, gdy chrześcijanin zgrzeszy?”. Biblia w 1 Liście
Jana stwierdza, że Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie
ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści
nas od wszelkiej nieprawości. Jako chrześcijanie, w końcu się potkniemy i ewentualnie zgrzeszymy.
To co nas odróżnia od stanu przed nawróceniem to fakt, że teraz mamy nową naturę. Smucimy się,
gdy zgrzeszymy. Nie chcemy grzeszyć, chcemy żyć sprawiedliwym życiem. Ale co się dzieje, kiedy
zgrzeszymy? Czy potrzebujemy znów być zbawieni? Czy tego naucza Biblia? W takim przypadku
nie mielibyśmy żadnej pewności i w pewnym sensie, bylibyśmy w gorszej sytuacji niż świat;
przynajmniej świat nie przechodzi tortur w swoim sumieniu, gdy zgrzeszy. Dla nas wierzących,
grzech nie może być centrum uwagi. List do Hebrajczyków 10:2 stwierdza, że przez ofiarę Jezusa,
osoba wierząca nie powinna mieć więcej świadomości grzechów (grzesznego sumienia). Innymi
słowy, grzech nie powinien skupiać naszej uwagi na sobie. Na Bogu należy się koncentrować.
List do Rzymian 4:2 mówi: Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego
chlubić, ale nie przed Bogiem. Jeśli zbawienie zostało dokonane na podstawie naszych zasług, wtedy
możemy się chwalić. Możemy powiedzieć: „Hej, Panie! Ja naprawdę bardzo dziękuję
za to, co uczyniłeś na krzyżu, ale należy pamiętać także o tym, co ja zrobiłem!”. Tak więc przez całą
wieczność, będziemy klepać Jezusa po plecach i siebie nawzajem, za to wszystko czego wspólnie
dokonaliśmy. Nie! Bóg zaplanował zbawienie w taki sposób, że człowiek nie będzie miał z niego
żadnej chluby i chwały. Cała chwała i chluba będzie w Panu Jezusie Chrystusie
(List do Rzymian 3:27). Dar życia wiecznego jest rzeczywiście darem i nie może być zasłużony
(List do Rzymian 6:23).
List do Rzymian 4:2 mówi, że jeśli Abraham został usprawiedliwiony ze swoich uczynków, miałby
jakiś powód do dumy, ale tak się nie stało. W jaki sposób Pismo mówi, że człowiek jest zbawiony?
Przez swoje uczynki? Przez własną pracę? Przez to wszystko co robi? W jaki sposób Abraham został
uznanym za sprawiedliwego? Czy przez to, co zrobił lub czego nie zrobił, czy też po prostu przez
wiarę, zaufanie i poleganie na Bogu? Biblia mówi w Liście do Rzymian 4:3, że Abraham uwierzył
Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość.
Co trzyma mnie na mojej pozycji i chroni przed zagładą, nawet jeśli zdarzają się momenty,
że popadnę w grzech? To, że Jezus poniósł wszystkie moje grzechy na krzyż i przez wiarę w Niego
(nie przez moje uczynki), jestem usprawiedliwiony (uznany za sprawiedliwego przed Bogiem).
List do Rzymian 4:6 mówi: jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela
usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Dawid mówi w Starym Testamencie, że nadejdzie taki
dzień, dzień nowego przymierza, kiedy Bóg uzna kogoś za sprawiedliwego, bez żadnych jego zasług.
Później w wersecie 7 czytamy: ...i których grzechy są zakryte. To jest właśnie sedno: Błogosławiony
mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. (List do Rzymian 4:8). Ten werset nie mówi o tym,
że czasami Bóg policzy, a czasami nie policzy. Ten werset stwierdza: Błogosławiony mąż, któremu
Pan grzechu nie poczyta. W grece to taki zabieg stylistyczny. Oznacza on, że Bóg nigdy, przenigdy
nie zalicza i nie przypisuje nam grzechów. To jest ta Dobra Nowina Nowego Przymierza. List
do Hebrajczyków 10:16 mówi: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Częścią
tego przymierza jest to, co Bóg mówi w wersecie 17: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę
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więcej.
Co trzyma cię na właściwej pozycji, w sprawiedliwość i pojednaniu z Bogiem, nawet jeśli
zgrzeszysz i nie zdążysz tego grzechu wyznać? Jest to twoja wiara w Jezusa Chrystusa. Jego imię
jest Jezus, on ratuje ludzi z ich grzechów (Ew. Mateusza 1:21).

Pytania
1. Przeczytaj List do Rzymian 4:5. Bóg usprawiedliwia (czyni sprawiedliwymi) ludzi, którzy
są…?
_____________________________________________________________________________
2. Przeczytaj List do Rzymian 4:2-3. Bóg przypisał Abrahamowi (gdy uwierzył) coś, czego
wcześniej nie miał. Co to było?
_____________________________________________________________________________
3. Przeczytaj List do Rzymian 4:22-24. Jeśli uwierzyliśmy jak Abraham, co Bóg nam przypisał?

_____________________________________________________________________________
4. Przeczytaj List do Rzymian 4:6. Bóg przypisuje sprawiedliwość w stosunku do osoby:
A. zgodnie z jej uczynkami.
B. niezależnie od uczynków.
C. zgodnie z tym, jak bardzo jest miła.
5. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Jak długo wierzący są doskonali przed Bogiem?

_____________________________________________________________________________
6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość otrzymuje się…?
A. zarabiając na nią.
B. jako dar.
C. zasługując na nią.
7. Co oznacza słowo dar?
_____________________________________________________________________________
8. Żeby zaufać Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, musisz uwierzyć, że On cię doprowadzi
do…?
A. kościoła.
B. nieba.
C. Rosji.

Wersety użyte w pytaniach
List do Rzymian 4:5 - Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia
bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość
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List do Rzymian 4:2-3 - Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego
chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane
mu to zostało za sprawiedliwość.
List do Rzymian 4:22-24 - I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego,
że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane
i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych.
List do Rzymian 4:6 - jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela
usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków.
List do Hebrajczyków 10:14 - Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy
są uświęceni.
List do Rzymian 5:17 - Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą
w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa.

Odpowiedzi
1. Przeczytaj List do Rzymian 4:5. Bóg usprawiedliwia (czyni sprawiedliwym) ludzi, którzy
są…? BEZBOŻNI.
2. Przeczytaj List do Rzymian 4:2-3. Bóg przypisał Abrahamowi (gdy uwierzył) coś, czego
wcześniej nie miał. Co to było? Sprawiedliwość, pojednanie z Bogiem.
3. Przeczytaj List do Rzymian 4:22-24. Jeśli uwierzyliśmy jak Abraham, co Bóg nam przypisał?
Sprawiedliwość i pojednanie z Bogiem.
4. Przeczytaj List do Rzymian 4:6. Bóg przypisuje sprawiedliwość w stosunku do osoby…
B. niezależnie od uczynków.
5. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Jak długo wierzący są doskonali przed Bogiem?
Na zawsze.
6. Przeczytaj List do Rzymian 5:17. Sprawiedliwość otrzymuje się…? B.

jako dar.

7. Co oznacza słowo dar? Coś podarowanego za darmo, bez żadnych kosztów poniesionych
przez osobę otrzymującą.
8. Żeby zaufać Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi, musisz mu zaufać, że cię doprowadzi do
B. nieba.
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