
 

 

 

 

 

Czym jest grzech? 

Źródło naszych problemów 

 

Grzech jest wrogiem wszelkiego dobra. Niszczy wszystko, co Bóg chce nam dać, i o własnych siłach nie 

mamy szans uwolnić się od tego śmiercionośnego uścisku. Jezus przyszedł, by uwolnić nas od niewoli 

grzechu. Potrzebujemy jasno zrozumieć naturę grzechu, byśmy mogli prowadzić zwycięskie życie wiary. 

Tylko wtedy będziemy mogli zrozumieć i docenić zbawienie, które Jezus nam oferuje. 

Ewangelia Mateusza 15,1-20 

O co oskarżali Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Jak Jezus na to zareagował? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Czego ta historia uczy nas o tym, co jest dla Jezusa naprawdę istotne? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

W jaki sposób Jezus opisuje źródło naszego problemu? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Źródłem grzechu nie są nasze grzeszne uczynki, lecz nasze grzeszne serce. Grzech to nie tylko jakiś 

konkretny zły czyn, lecz także nadużycie Bożego zaufania. Jest to postawa odwrócenia się od Boga; stan 

serca, który nie współgra z Bożą miłością i sprawiedliwością. 
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Kroki z Jezusem #13 

 



Ewangelia Jana 16,9 

W jaki sposób Jezus definiuje grzech? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

1 List Jana 3,4 

Jaką definicję grzechu podaje Jan? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

List Jakuba 4,17 

Czym jest grzech według Jakuba? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Biblia podaje trzy konkretne definicje grzechu: niewiara, przestąpienie prawa Bożego  

i nieczynienie dobra. Można to zobrazować na przykładzie drzewa: korzeniem jest niewiara, czyli 

oddzielenie od Boga. Jest to stan serca, które zbuntowało się przeciw Bogu. W praktyce chodzi  

o grzeszne myśli, uczucia, pragnienia, motywy itp. Jest to grzech (w liczbie pojedynczej). Owoce, czyli złe 

czyny i słowa są konsekwencjami tego oddzielenia od Boga. Są to grzechy (w liczbie mnogiej). 
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Księga Izajasza 59,1-2 

Co robi grzech?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Grzech (w liczbie pojedynczej) prowadzi do grzechów (w liczbie mnogiej), a te grzechy, które nie zostają 

wyznane i których się nie żałuje, oddalają nas coraz bardziej od Boga. Jest to prawdziwie diabelskie 

błędne koło. 

Księga Ezechiela 36,26-27 

Jakie jest jedyne rozwiązanie dla naszego grzesznego stanu? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ponieważ grzech to nie jedynie zły czyn, lecz grzeszny stan serca, to jedynym skutecznym rozwiązaniem 

jest zmiana serca. Grzech jest jak śmiertelny wirus, który przeniknął całą naszą istotę. Każdy człowiek 

rodzi się z tym „wirusem”. Dlatego dobre uczynki nie rozwiązują problemu. Jedyną szansą jest narodzenie 

się na nowo przez Ducha Świętego, dzięki czemu Bóg daje nam nowy umysł/serce. 

Mój krok z Jezusem 

Co uświadomiłeś sobie dzięki temu studium biblijnemu? Jakie decyzje pragniesz podjąć, aby zastosować 

w swoim życiu to, czego się nauczyłeś? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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grzech (l. poj.)                          

    grzechy (l. mn.) 


