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Poziom 3 Lekcja 10 

 

NIGDY WIĘCEJ ŚWIADOMOŚCI GRZECHU 
Opracował Don Krow 

 

 Pewnego dnia pijak wszedł do swojego samochodu, pojechał w zupełnie przeciwnym kierunku 

i spowodował kolizję czołową z innym pojazdem. W tym wydarzeniu zginęła 18-letnia dziewczyna. 

Jej rodzina pozwała człowieka do sądu i wygrała 1,5 miliona dolarów w procesie sądowym. 

 

 Zamiast wziąć te pieniądze, rodzina zgodziła się na 936 dolarów. Zrobili tak, ponieważ chcieli, aby 

ten mężczyzna zapłacił w szczególny sposób. Chcieli, aby ten pijak zapamiętał, co zrobił. Miał 

on co tydzień wypisywać czek na 1 dolara z imieniem tej dziewczyny i co tydzień go wysyłać 

rodzinie. Pomyślałbyś, że to dobry układ: zamiast 1,5 miliona dolarów, jedynie 936. Na początku 

płacenie 1 dolara tygodniowo szło łatwo, ale po jakimś czasie pisanie na czeku imienia dziewczyny, 

którą zabił, zaczęło dominować jego myślenie. Co tydzień wpadał w depresję, myśląc o dziewczynie, 

którą zabił. 

 

 Po latach w końcu przestał robić wpłaty. Rodzina ponownie go pozwała do sądu i nakazała 

mu wznowienie wpłacania. W przeciągu ostatnich 7 lat, ów mężczyzna rezygnował z płacenia 5 czy 

6 razy. Jednakże za każdym razem, gdy lądował w sądzie, nakazywano mu wznowienie wpłat. 

Rodzina powiedziała, że nie jest już na niego zła, ale chce jedynie, by pamiętał co zrobił. 

 

 Jeśli o tym pomyślisz, ta rodzina jest w takim samym stopniu zniewolona, co ten mężczyzna. 

Co tydzień dostają czek, który przypomina im o stracie, tak że w pewnym sensie nie mogą zostawić 

śmierci swojej córki za sobą. 

 

 Ten człowiek pozywa teraz tę rodzinę do sądu za „okrutną i niespotykaną karę”. On mówi: 

„To mnie dobija! Niszczy moje życie! Nie mogę nawet zostawić przeszłości, aby kontynuować swoje 

życie”. 

 

 W świetle tej historii spotkałem wielu chrześcijan, którzy czuli, że są pod tego samego rodzaju 

osądem. Mówią: „Jezus spłacił wszystko”, ale nadal czują się, jakby musieli co tydzień spłacać 

wymaganie religijnych obowiązków, bo inaczej Bóg ich nie zaakceptuje. 

 

 

Pytania 

 

1. Jaką relację może ten człowiek utrzymywać z ową rodziną, kiedy dzieją się takie rzeczy? 

____________________________________________________________________________ 

 

2. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:1. Czego Prawo nie mogło zrobić? 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:1. Na co wskazuje nam ten werset mówiąc, że ofiary 

Starego Testamentu nie były w stanie uczynić nikogo doskonałym? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:2. Gdyby ofiara okazała się załatwić problem grzechu, jaki 

miałaby wpływ na tego, kto ją składa? 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Do czego był przymuszony ten pijany kierowca?_____________________________________ 

 

6. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Bóg udoskonalił swoich ludzi przez: 

A. dobre uczynki. 

B. chodzenie do kościoła. 

C. przestrzeganie Dziesięciu Przykazań. 

D.  przez ofiarę Jezusa. 

 

7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Ofiara Jezusa (przyjęta wiarą) udoskonala wierzącego: 

A. do czasu następnego grzechu. 

B. z dawnych grzechów. 

C. na zawsze. 

 

8. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:1-18. O jakich dwóch mężczyznach opowiada 

ta historia?___________________________________________________________________ 

 

9. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:2,5. Kto w tej historii jest kłamcą i oszustem? 

____________________________________________________________________________ 

 

10. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:7. Jestem pewien, że Bogu nie podobało się zachowanie 

Abrahama. Kogo jednak Bóg napomniał, Abrahama czy Abimelecha?____________________ 

 

Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 15:1,18 i List Jakuba 2:23 i powiedz dlaczego? 

____________________________________________________________________________ 

 

11. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:7, 17-18. Pomimo tego, że Abraham zawinił, kto miał się 

modlić o kogo? 

A. Abraham za Abimelecha. 

B. Abimelech za Abrahama. 

C. Mieli modlić się o siebie wzajemnie? 

 

12. Przeczytaj List do Rzymian 8:31. Pomimo tego, że czasem zawiedziemy, kogo mamy 

po swojej stronie?______________________________________________________________ 

 

13. Przeczytaj List do Rzymian 4:8. Pomimo naszych pomyłek, Bóg powiedział że czego nie 

zrobi?_______________________________________________________________________ 

 

14. Przeczytaj List do Hebrajczyków 8:12-13. Czego Bóg obiecał nie robić w Nowym Przymierzu? 

____________________________________________________________________________ 

 

15. Przeczytaj List do Efezjan 2:5, 8-9. Jak zostaliśmy zbawieni?___________________________ 

 

16. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Jak nie zostaliśmy zbawieni?____________________________ 

Jak zostaliśmy zbawieni?________________________________________________________ 
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17. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. Przez całą wieczność będziemy wychwalali Boga za zbawienie 

nas przez __________ On _____________________nas w Umiłowanym (Chrystusie Jezusie). 

 

 

Wersety użyte w pytaniach 
 

 List do Hebrajczyków 10:1 - Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie 

sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, 

przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. 

 

 List do Hebrajczyków 10:2 - Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie 

mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? 

 

 List do Hebrajczyków 10:14 - Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy 

są uświęceni. 

 

 1 Ks. Mojżeszowa 20:1-18 - Potem wyruszył stamtąd Abraham do ziemi Negeb i mieszkał między 

Kadesz i Szur, a następnie przebywał w Gerar. I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: Ona jest moją 

siostrą. Toteż Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Ale Bóg przyszedł do Abimelecha we śnie 

tej nocy i rzekł mu: Umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. Ponieważ Abimelech 

nie obcował z nią, rzekł: Panie! Czy i ludzi sprawiedliwych chcesz zabić? Wszak on sam powiedział 

mi: Ona jest moją siostrą. A ona też mówiła: On jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca 

mojego i czystymi dłońmi. Wtedy rzekł mu Bóg we śnie: Również Ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie 

serca swego. Toteż Ja cię uchroniłem, abyś nie zgrzeszył przeciwko mnie, i nie dopuściłem, abyś jej 

dotknął. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się za ciebie, abyś żył. 

Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. Wtedy Abimelech wstawszy 

wcześnie rano zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko; a mężowie 

ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: Cóżeś nam uczynił? I cóż 

ci zawiniłem, żeś ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech? Postąpiłeś ze mną, jak nie godzi 

się postępować. I rzekł jeszcze Abimelech do Abrahama: Do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? 

Abraham zaś odpowiedział: Powiedziałem sobie: Zaiste, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu i zabiją 

mnie z powodu żony mojej. Zresztą, ona jest naprawdę siostrą moją, jest córką ojca mojego, choć nie 

córką matki mojej; pomimo to została żoną moją.  Gdy więc Bóg wyprawił mnie na wędrówkę z domu 

ojca mego, rzekłem do niej: Tę przysługę będziesz mi wyświadczała: Wszędzie, gdzie przyjdziemy, 

powiesz o mnie: On jest bratem moim. Wtedy Abimelech wziął owce i bydło, niewolników i niewolnice, 

i dał Abrahamowi. Zwrócił mu też jego żonę Sarę. Następnie rzekł Abimelech: Oto kraj mój jest przed 

tobą, mieszkaj tam, gdzie ci się podoba. Do Sary zaś rzekł: Oto daję bratu twemu tysiąc srebrników; 

niech to będzie dla ciebie osłoną przed podejrzeniami w oczach tych wszystkich, którzy są z tobą, tak 

że wobec wszystkich jesteś uniewinniona. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha 

i żonę jego, i niewolnice jego, tak że znowu mogły rodzić, gdyż Pan zamknął każde łono w domu 

Abimelecha z powodu Sary, żony Abrahama.  

 

 1 Ks. Mojżeszowa 20:2,5 - I mawiał Abraham o swej żonie Sarze: Ona jest moją siostrą. Toteż 

Abimelech, król Geraru, posłał i wziął Sarę. Wszak on sam powiedział mi: Ona jest moją siostrą. 

A ona też mówiła: On jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. 

 

 1 Ks. Mojżeszowa 20:7 - Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie modlił się 

za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi. 

 

 1 Ks. Mojżeszowa 15:1,18 - Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo 
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Pana: Nie bój się, Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita!; W dniu tym zawarł Pan 

przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej 

rzeki Eufrat: 

 

 List Jakuba 2:23 - I wypełniło się Pismo, które mówi: I uwierzył Abraham Bogu i poczytane 

mu to zostało ku usprawiedliwieniu, i nazwany został przyjacielem Boga. 

 

 1 Ks. Mojżeszowa 20:7, 17-18 - Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. On będzie 

modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy 

twoi. I modlił się Abraham do Boga, a Bóg uzdrowił Abimelecha i żonę jego, i niewolnice jego, tak 

że znowu mogły rodzić, gdyż Pan zamknął każde łono w domu Abimelecha z powodu Sary, żony 

Abrahama.  

 

 List do Rzymian 8:31 - Cóż tedy na to powiemy?  Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 

 

 List do Rzymian 4:8 - Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. 

 

 List do Hebrajczyków 8:12-13 - Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie 

wspomnę więcej. Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia 

i starzeje, bliskie jest zaniku.  

 

 List do Efezjan 2:5,8-9 - i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską 

zbawieni jesteście Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie 

z uczynków, aby się kto nie chlubił. 

 

 List do Tytusa 3:5 - zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla 

miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego.  

 

 List do Efezjan 1:6 - ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 

 

 

Odpowiedzi 

 

1. Jaką relację może ten człowiek utrzymywać z ową rodziną, kiedy dzieją się takie rzeczy? 

Relację pełną nieprzebaczenia, goryczy i kłótni. 

 

2. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:1. Czego prawo nie mogło zrobić? Nie mogło uczynić 

tego, kto oddaje cześć doskonałym (bez zmazy i skazy). 

 

3. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:1. Na co wskazuje nam ten werset mówiąc, że ofiary 

Starego Testamentu nie były w stanie uczynić nikogo doskonałym? One były kontynuowane; 

Powtarzane bez przerwy - codziennie, co tydzień, co miesiąc. Fakt, że były one 

powtarzane udowadnia, że nie mogły one na stałe rozwiązać problemu grzechu. 

 

4. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:2. Gdyby ofiara okazała się załatwić problem grzechu, 

jaki miała by wpływ na tego, kto ją składa? Ten kto ja złożył, nie musiałby mieć więcej 

świadomości grzechów (zawsze dobity przez swoje porażki). 

 

5. Do czego był przymuszony ten pijany kierowca? Do nieustannego pamiętania o swoim 
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grzechu. 

6. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Bóg udoskonalił swoich ludzi przez: D. przez ofiarę

Jezusa.

7. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Ofiara Jezusa (przyjęta wiarą) udoskonala wierzącego:

C. na zawsze .

8. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:1-18. Odpowiedz na następujące pytania. O jakich dwóch

mężczyznach opowiada ta historia? O Abrahamie i o Abimelechu.

9. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20: 2,5. Kto w tej historii jest kłamcą i oszustem? Abraham.

10. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:7. Jestem pewien, że Bogu nie podobało się zagranie

Abrahama. Kogo jednak Bóg napomniał, Abrahama czy Abimelecha? Abrahama.

Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 15:1,18 i List Jakuba 2:23 i powiedz dlaczego? Ponieważ

Abraham miał przymierze z Bogiem i był przyjacielem Boga.

11. Przeczytaj 1 Ks. Mojżeszową 20:7, 17-18. Pomimo tego, że Abraham zawinił, kto miał się

modlić o kogo? A. Abraham za Abimelecha.

12. Przeczytaj List do Rzymian 8:31. Pomimo tego, że czasem zawiedziemy, kogo mamy

po swojej stronie? Boga.

13. Przeczytaj List do Rzymian 4:8. Pomimo naszych pomyłek, Bóg powiedział że czego nie

zrobi? Nie policzy nam naszych grzechów.

14. Przeczytaj List do Hebrajczyków 8:12-13. Czego Bóg obiecał nie robić w Nowym Przymierzu?

Obiecał nie pamiętać naszych grzechów i zatrzymywać ich przeciwko nam.

15. Przeczytaj List do Efezjan 2:5, 8-9. Jak zostaliśmy zbawieni? Jego łaską; to znaczy okazaną

nam Jego niezasłużona przychylnością i dobrocią.

16. Przeczytaj List do Tytusa 3:5. Jak nie zostaliśmy zbawieni? Przez uczynki sprawiedliwości,

które robiliśmy. Jak zostaliśmy zbawieni? Przez Jego miłosierdzie. Obmył nas przez kąpiel

odrodzenia i uczynił nas nowymi przez swojego Ducha Świętego.

17. Przeczytaj List do Efezjan 1:6. Przez całą wieczność będziemy wychwalali Boga za zbawienie

nas przez łaskę. On zaakceptował nas w Umiłowanym (Chrystusie Jezusie).
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