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QUO VADIS HOMINE? 

DOKĄD IDZIESZ CZŁOWIEKU? 

 

 

 

 
 „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do 

życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!”(Mt7,14) 

 

 

 



 

 

 

 

„Bo królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to 

sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. 

(Rz 14,17) 

 

 

Dziełem Chrystusa dla świata jest to, że wydobył nas z upadku 

rajskiego i uwolnił każdego człowieka swoją mocą z grzechu.  

I to jest Jego sprawiedliwość. 

A sprawiedliwością naszą jest uznać Jego dzieło dla nas. 

 Bez wątpliwości. 

Naszym pokojem jest przyjąć Jego pokój, który nam przyniósł. 

Radością jest trwać w Duchu Świętym, którego nam dał, bo 

jesteśmy przez Ojca przyjęci na synów Bożych do Królestwa 

Bożego. 

 

 

 



,,, 

Święta Mario Matko Boża 

Gwiazdo Poranna  

Jutrzenko, 

która świecisz w naszych sercach 

i rozświetlasz mroki ziemskiej natury, 

rozkazując ciemnościom  

aby zajaśniały światłością, 

i modlisz się za nami odkupionymi 

Drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa, 

i prowadzisz nas, potomstwo swoje  

które miażdży głowę szatanowi,  

do zbawienia, 

 wstawiaj się za nami 

 do Boga Ojca o to, 

aby łaska, którą nam Bóg dał, 

żeby spoczęła na nas 

i żebyśmy byli w pełni zdolni  

 i godni ją przyjąć.   
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I.UPADEK 

Co wydarzyło się w Raju? 

 „A tak przekazał Pan Bóg człowiekowi: Z wszelkiego drzewa 

tego ogrodu możesz spożywać do woli, ale z drzewa poznania 

dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie 

umrzesz”.(Rdz 2,16-17) 

„A wąż był (…) przebiegły (…). On to rzekł do niewiasty: Czy 

rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich 

drzew tego ogrodu?  

Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego 

ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w 

środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a 

nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do 

niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy 

spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak 

Bóg będziecie znali dobro i zło». Wtedy niewiasta spostrzegła, że 

drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla 

oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. 

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, 

który był z nią: a on zjadł”.(Rdz 3,1-6) 

Kim jest wąż? 

To „(…) wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i 

szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię”.(Ap 12,9) 

Działanie diabła było tak podstępne, że niewiasta – Ewa, nie 

zorientowała się, że jest złe. Sprawiało wrażenie dobrej rady, 

wynikającej z chęci pomocy. 

Ale tak naprawdę było podważeniem słowa Bożego:  
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«Na pewno nie umrzecie!” (Rdz 3,4) 

Było kłamstwem. 

Bo diabeł „od początku był zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, 

bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, 

bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”.(J 8,44). 

Wzięcie tego kłamstwa za prawdę i postąpienie według niego 

było złamaniem zakazu Bożego. Było błędem, grzechem 

określanym jako pierworodny, który w konsekwencji 

spowodował utratę życia duszy - jej śmierć. 

Co to jest życie duszy?  

Obecność Boga, Jego tchnienie, życie w Jego miłości, w Jego 

Duchu, w Prawdzie, pulsowanie światłością, potęgą i mocą Bożą. 

Śmierć nastąpiła z powodu oderwania się od życia. 

Nie chodzi o śmierć, która następuje wraz z ustaniem 

czynności życiowych, tylko śmierć z powodu błędu duchowego, 

oderwania się od życia wiecznego, którym jest Bóg.  

Działanie diabła, upadek rajski spowodował, że człowiek uległ 

śmierci duchowej i stał się niewolnikiem grzechu, niewolnikiem 

diabła - „Komu bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik”. 

(2P 2,19)  

„Pierwszy człowiek Adam, dusza żyjąca” (1Kor 15,45) - przez 

nieposłuszeństwo Bogu i złamanie zakazu, stał się duszą 

obumarłą. Dusza została zbrukana, utraciła życie, świętość, nie 

mogła już być siłą duchową człowieka. Dusza to centrum natury 

duchowej, jej rdzeń. 

Człowiek przepełniony dotąd światłością, w jednej chwili 

zgasł. Zgasło światło życia w nim - w jego duszy, zgasło światło 
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Prawdy i chwały Bożej. Zapanował mrok – życie w oderwaniu od 

Boga, życie ograniczone śmiercią, w iluzji i chwale własnej.  

Źródło mocy zostało zaanektowane przez diabła, przez siły 

ciemności. Dusza nie utraciła swej mocy, ale tą mocą zaczął 

dysponować diabeł, i natura duchowa, której siłą była dusza, 

stała się naturą grzeszną, a nie czystą i doskonałą jak dotychczas, 

gdy człowiek żył w oddaniu Bogu i kierował się prawem Bożym.  

Przez przewodnictwo Adama, człowiek został poprowadzony 

w ciemność. Był grzeszny, czy chciał czy nie. Nikt nie był już 

zdolny do prawego życia, poza tymi, których Bóg wybrał i 

obdarzył łaską wiary (Abraham, Mojżesz, prorocy). 

Nastąpił upadek duchowy człowieka, który objął cały rodzaj 

ludzki.  „(…)przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a 

przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich 

ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”.(Rz 5,12).  

„Albowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 

wszyscy stali się grzesznikami”.(Rz 5,19). 

Ale nie taki był zamysł Boga wobec człowieka. Nie taki. 

Nie dla śmierci go stworzył, ale dla nieśmiertelności. 

„Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go 

obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez 

zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą”.   

(Mdr 2,23- 24) 

 I choć diabeł przez swoje zawistne działanie spowodował, że 

Adam, pierwszy człowiek—dusza żyjąca utracił życie, to nie mógł 

zniszczyć miłości Boga do człowieka. Bóg nie pozostawił go w 

śmierci duszy na zawsze. 
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„ A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą 

miłość, jaką nas umiłował (…) nas, umarłych na skutek 

występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”.(Ef 2,4-5) 

„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, 

ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 

przebłagalną za nasze grzechy”.(1J 4,10) 

 „Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła”.        

(J 3,8) 

Dziełem diabła był grzech pierworodny Adama. Była śmierć 

duchowa,  powstanie grzesznej natury duchowej człowieka. 

Dziełem Syna Bożego było odkupienie winy Adama; 

przywrócenie życia duszy, uśmiercenie natury grzesznej i 

zrodzenie nowej, czystej natury duchowej. 

 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia 

grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w 

domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn 

was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni.» (J 8,34-36) 
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II.NOWE ŻYCIE.  

„Chodźcie i słuchajcie, chcę opowiedzieć,  

co uczynił On mojej duszy!” (Ps 66,16) 

 

Zostaliśmy wybawieni ze skutków grzechu pierwszego 

człowieka. Wybawieni i usprawiedliwieni.  

Uczynił to Chrystus. On tylko był wystarczającym okupem - 

Sprawiedliwy za niesprawiedliwych, Niewinny za winnych.  

„ Chrystus (…) umarł za grzechy, sprawiedliwy za 

niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić”.(1P 3,18) 

„Przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy; spadła 

Nań chłosta zbawienna dla nas”.(Iz 53,5).  

 

Nasza duchowa natura, która stała się grzeszna z powodu 

upadku Adama została uśmiercona na Krzyżu.  

„Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli”.(2Kor 5,14) 

„ (…) przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim 

złączeni w jedno”.(Rz 6,5) 

Z Nim złączeni w jedno – razem z Nim przybici do Krzyża, 

razem z Nim złożeni do grobu i „razem z Nim powstali z 

martwych”( Kol3,1) „jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia”. 

(Rz 6,13)  

„Zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my 

wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki 

chwale Ojca”.(Rz 6,2) 

 „ (…) umarliśmy razem z Chrystusem (…) z Nim również żyć 

będziemy”.(Rz 6,8) 
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Zostaliśmy z Nim, i w Nim razem uśmierceni, z Nim razem 

pogrzebani w grobie. A po trzech dniach, gdy Bóg Ojciec 

wskrzesił Jezusa Chrystusa, my zostaliśmy uczynieni całkowicie 

nową naturą duchową, ogromnej potęgi i mocy, z natury 

Zmartwychwstałego Chrystusa. 

 „Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 

Jezusie”.(Ef 2,10) 

Jesteśmy dziełem Boga na nowo stworzeni w Jezusie 

Chrystusie - z Jego Ducha.  

Otrzymaliśmy zamiast kierownictwa duszy Adama - 

przewodnictwo Chrystusa, Jego Ducha. 

Nie mamy już ducha Adamowego. 

Mamy Ducha Chrystusowego, Ducha ożywiającego – dającego 

życie. 

 „Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, 

duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym”.              

(1Kor 15,45) 

Św. Jan Paweł II w katechezie z dnia 12.8.1987 

powiedział:  „Widzimy, jak ponad światem dzieci pierwszego 

Adama, przeznaczonych na śmierć, wznosi się można postać 

Chrystusa, „ostatniego Adama”, który stał się „duchem 

ożywiającym” . 

Można postać Chrystusa nie tylko wznosi się ponad światem 

dzieci pierwszego Adama, przeznaczonych na śmierć. Można 

postać Chrystusa rozpoczęła nową erę. Erę żyjących dzieci 

Bożych, obdarzonych czystością i niewinnością Chrystusową, erę 

synów Bożych przeznaczonych do życia wiecznego. 
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Nie ma już linii pokoleniowej dzieci pierwszego Adama. 

Chrystus był ostatnim Adamem tzn. ostatnim, który urodził się z 

linii pokoleniowej obciążonej grzechem, ale sam mu nie 

podlegał; „doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo, z 

wyjątkiem grzechu”.(Hbr 4,15) 

Adam przez nieposłuszeństwo Bogu sprowadził grzech 

pierworodny na całą ludzkość. A Chrystus przez doskonałe 

posłuszeństwo i złożony ze swojego życia okup za winę, pokonał 

władzę Adama nad ludzkością i jego wina nie przechodzi już na 

następne pokolenia. 

 Chrystus wydobył nas z ciemności, którą sprowadził Adam i 

połączył ze światłością Boga, ponieważ On sam w nas stał się 

światłością. I na zawsze z nami pozostał. I w Jego światłości się 

rodzimy, bo „światłość prawdziwa oświeca każdego człowieka, 

gdy na świat przychodzi”.(J 1,9) 

„Ja jestem światłością świata”.(J 8,12) 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata”.(Mt 28,20) 

Rozpoczęła się linia pokoleniowa synów Bożych, ożywionych 

Duchem Chrystusowym. 

Bóg „z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych 

synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej 

woli”.(Ef 1,5) 

„Otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy 

wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem 

naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.. Jeżeli zaś jesteśmy 

dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami 

Chrystusa”.(Rz 8,15-17) 
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Przyjęcie synostwa, dziedzictwa Bożego, przyjęcie 

bezgrzeszności dzieje się tylko z mocy wiary.  

Czyli inaczej można powiedzieć za św. Pawłem - kto nie 

uwierzy w Chrystusa, nie uwierzy, że został uśmiercony, że został 

pogrzebany, że Chrystus został po trzech dniach wskrzeszony, a i 

my zostaliśmy uczynieni nową istotą i żyjemy; gdy nie uwierzy, 

pomrze w swoich grzechach.  

„ Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus 

umarł(…) za nasze grzechy, że został pogrzebany, że 

zmartwychwstał trzeciego dnia…”(1Kor 15,3-4) 

„ A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza 

wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tak więc i ci, 

co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie”.(1Kor 15,17-18) 

Ale ten, kto uwierzy, nie pozostaje w grzechach, tylko jest 

synem Bożym. 

Czy syn Boży, którym uczynił go Bóg, może mieć grzeszną 

duszę? 

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe. 

Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą 

przez Chrystusa (…)nie poczytując ludziom ich grzechów”.      

(2Kor  5,17-19) 
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III. ŚWIADECTWO 

„Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są 

uświęcani. Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro 

powiedział: 

Takie jest przymierze, które zawrę z nimi  

w owych dniach, mówi Pan:  

dając prawa moje w ich serca,  

także w umyśle ich wypiszę je.  

 A grzechów ich oraz ich nieprawości  

więcej już wspominać nie będę”.(Hbr 10,14-17)  

„I dlatego [Chrystus] jest pośrednikiem Nowego Przymierza, 

ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, 

popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do 

wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy”.(Hbr 9,13-15) 

„Kto wierzy w Syna Bożego, Ten ma w sobie świadectwo 

Boga”.(1J 5,10) 

„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne,  

a to życie jest w Jego Synu”.(1J 5,11) 

 „Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże 

więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o 

swoim Synu”.(1J 5,9) 

„Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy,  

w Nim zaś nie ma grzechu. Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy”. 

(J 3,5-6)  

„Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim 

nasienie Boże; 
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 taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga”.(J 3,9) 

 

Cielesny człowiek rodzi się z ciała, ze związku kobiety i 

mężczyzny.  

Z miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga, rodzi się 

człowiek duchowy – z Jego Ducha.  

„To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha 

narodziło, jest duchem”.(J 3,6) 

Kto uwierzy w Chrystusa i Jego dzieło odkupienia, otrzymuje 

życie – Ducha Chrystusowego. Otrzymuje Jego czystość, Jego 

światłość, Jego doskonałość; niepojętą i niezrozumiałą dla 

ludzkiego umysłu.  

Chrystus – „Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga 

prawdziwego”. (Credo) 

Kto uwierzy, rodzi się z życia i doskonałości Boga. 

 Tych narodzin nie można nie zauważyć, ponieważ są  

odczuwalne również cieleśnie. Gdy człowiek rodzi się z Boga, 

czyli gdy wraca życie do duszy, czuje się je w każdej komórce 

ciała. To życie jest jak strumienie orzeźwiającej wody, 

rozlewające się po wysuszonej ziemi, czyniąc ją w jednej chwili 

zdolną do wydania obfitego plonu. 

Jakość tego życia Bożego jest tak inna, tak radosna, tak pełna, 

że nie chce się już go nigdy utracić. W jednej chwili człowiek 

pojmuje prawdę i odzyskuje właściwy kierunek - duchowy sens 

swojego życia. Przestaje być nieurodzajną, suchą ziemią, leżącą 

odłogiem.  
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Ten, kto uwierzy, otrzymuje Ducha i „strumienie wody żywej 

płyną z jego wnętrza”.(J 7,38-39) 

„«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie 

do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną 

z jego wnętrza». A powiedział to o Duchu, którego mieli 

otrzymać wierzący w Niego”.(J 7,37-39) 

  Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza – nie grzech. 

Ten, kto uwierzy przyjmuje życie Chrystusa, Jego 

ożywiającego Ducha. A w Chrystusie nie ma grzechu. Jest 

świętość.  

Uznanie swojej bezgrzeszności jest prawdziwą wiarą, bo jest 

uznaniem dzieła Chrystusa, dzieła Boga i oddaniem Jemu chwały 

i sprawiedliwości. 

„Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie 

samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o samych sobie, że 

Jezus Chrystus jest w was?”(2Kor 13,5) 

A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne,  

a to życie jest w Jego Synu”.(1J 5,11)  

 

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było 

Słowo”.(J 1,1)  

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I 

oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje 

od Ojca, pełen łaski i prawdy”.(J 1,14) 

„W Nim było życie, a życie było światłością ludzi”.(J 1,4) 
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„Wszystkim tym (…), którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z 

krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili”. 

(J 1,12-13) 

„Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, lecz 

Narodzony z Boga strzeże go, a Zły go nie dotyka”.(1J 5,18) 

Ten kto uwierzył w Chrystusa, czyli w Niego i dzieło, które 

uczynił dla nas, czyli ten kto przyjął życie, z Boga się narodził i 

stał się dzieckiem Bożym - przestał być niewolnikiem szatana. 

Powrócił do życia w pierwotnej jedności z Ojcem, do trwania w 

Jego chwale. Odzyskał wolność i świętość duszy.  

„Kto wierzy w Syna Bożego,  

Ten ma w sobie świadectwo Boga.(...) 

A świadectwo jest takie: 

że Bóg dał nam życie wieczne,  

a to życie jest w Jego Synu”.(1J 5,10-11) 

 

„Kto nie wierzy Bogu, uczynił Go kłamcą”.(1J 5,10) 

 

IV. UŁASKAWIENIE 

 „W miłości swej i łaskawości  

On sam ich wykupił”.(Iz 63,9) 

Kto uwierzył Bogu, oddaje Mu cześć. 

Kto uwierzył Bogu, przyjął Jego łaskę. 

Nowe życie duszy, życie wieczne, które otrzymaliśmy od 

Boga, jest Jego darem, Jego łaską dla nas. Otrzymaliśmy ją bez 
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żadnego naszego udziału czy zasługi. Tylko z powodu miłości 

Boga. 

 „On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 

przebłagalną za nasze grzechy”.(1J 4,10) 

„Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego 

Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie 

spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie 

odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na 

nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, 

usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia 

wiecznego”.(Tyt 3,4-7) 

 „On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na 

podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego 

postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie 

Jezusie przed wiecznymi czasami”..(2Tym 1,9)  

„W Nim mamy Odkupienie przez Jego Krew, odpuszczenie 

występków, według bogactwa Jego łaski”.(Ef 1,7) 

A bogactwo Jego łaski jest ogromne. Bóg wybaczył nam 

upadek czyli winę praojca Adama, i wymazał wszystkie grzechy 

popełnione przez człowieka od upadku do Odkupienia. 

 „Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem 

łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich 

łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, 

Jezusa Chrystusa.(…) Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi 

wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze 

wszystkich grzechów”.(Rz 5,15-16)  
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Otrzymaliśmy łaskę i zostaliśmy ułaskawieni. 

Ułaskawienie oznacza życie, ponieważ zostaliśmy ułaskawieni 

od śmierci. Zostało ono obiecane i zapowiedziane przez 

Proroków: 

„Wasze przymierze ze Śmiercią zostanie zerwane, i nie ostoi 

się wasz układ z Szeolem”.(Iz 28,18) 

I obietnica została dotrzymana. Otrzymaliśmy ułaskawienie 

nie tylko od winy, ale i od śmierci.  

Grzech jako wina sprowadził śmierć. 

 „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga 

dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.       

(Rz 6,23) 

 Śmierć oderwała nas od chwały Bożej.  

A Chrystus dał duszy swoje życie, swoją tożsamość i 

przywrócił ku chwale Bożej. 

 I ci, którzy przyjmują ułaskawienie, jednoczą się z tym 

życiem.  

I wówczas zaświadczają o królestwie, które do nich 

powróciło, o królestwie które przywrócił w ich życiu sam Bóg, 

czyli Ten, który dał ułaskawienie. 

I mogą pełnoprawnie powiedzieć: 

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”.(Ga2,20) 

Ułaskawienie spowodowało to, że zostałem wyzwolony,  

wyrwany śmierci i przenikniony życiem Chrystusa. W tej chwili 

żyjąc Chrystusowym życiem, zaświadczam o łasce która mi 

została dana. 
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A ci, którzy nie przyjmują ułaskawienia, w rezultacie gardzą 

łaską Boga, gardzą Jego darem, gardzą Jego miłosierdziem, 

gardzą Jego królestwem. 

Wiara jest to przyjęcie ułaskawienia. 

Przyjęcie i radowanie się z wolności; czucie się wolnym, 

niewinnym i usprawiedliwionym.  

I wtedy Bóg jest wychwalany, Jemu cześć i chwała jest 

oddawana za to co uczynił. Bo nie dzięki sobie człowiek jest 

sprawiedliwy i wolny, ale dzięki Temu, który go ułaskawił. 

 Bo tylko Bóg  miał władzę i moc, aby to uczynić, tylko On. 

I On to uczynił. Przez swoją miłość i miłosierdzie. 

  I wszyscy ludzie zostali ułaskawieni, bo „Ojciec zesłał Syna jako 

Zbawiciela świata” (1J 4,14), i  Chrystus „jest ofiarą przebłagalną 

za grzechy całego świata”.(1J 2,2) 
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*** 

 „A teraz rozważcie, co On wam wyświadczył,  

i dziękujcie Mu pełnym głosem. 

Błogosławcie Pana sprawiedliwego 

i wywyższajcie Króla wieków”.(Tb 13, 7) 

 

 „Oddajcie Panu, synowie Boży, 

oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę. 

Oddajcie chwałę Jego imieniu, 

na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana”.(Ps 29,1-2) 

 

„Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,  

którego grzech został puszczony w niepamięć. 

Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy,  

w którego duszy nie kryje się podstęp”.(Ps 32, 1-2) 

 

„Panie, mój Boże, 

z krainy umarłych wywołałeś moją duszę 

i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu”.(Ps 30,4) 

 

 „Wróć, moja duszo, do swego spokoju,  

bo Pan ci dobro wyświadczył.  

Uchronił bowiem moje życie od śmierci(…), 

Będę chodził w obecności Pańskiej  

w krainie żyjących”.(Ps 116, 7-9) 

 

„Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, 

Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 

Dusza moja chlubi się Panem, 

niech słyszą to pokorni i niech się weselą”.(Ps 34,2-3) 
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„Będę Cię wielbił przez całe me życie 

i wzniosę ręce w imię Twoje, 

Moja dusza syci się obficie, 

a usta Cię wielbią radosnymi wargami”.(Ps 63,5-6) 

 

„Ogromnie się weselę w Panu, 

dusza moja raduje się w Bogu moim, 

bo mnie przyodział w szaty zbawienia, 

okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, 

jak oblubieńca, który wkłada zawój, 

jak oblubienicę strojną w swe klejnoty”.(Iz 61,10) 

 

 

„Duszo moja, uwielbiaj Pana, wielkiego Króla”.(Tb 13,16) 

 

 

 

„O jak są pełne wdzięku na górach  

nogi zwiastuna radosnej nowiny,  

który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,  

który obwieszcza zbawienie,  

który mówi do Syjonu:  

«Twój Bóg zaczął królować».(Iz 52,7) 
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V.DWIE NATURY 

   Głoszenie bezgrzeszności wywołuje zazwyczaj sprzeciw, ale 

wynika to z niewiedzy i niezrozumienia natury człowieka. 

   Św. Jan mówi: „Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy”(J 3,5-6), a 

jednocześnie oznajmia też:  

„Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie 

oszukujemy i nie ma w nas prawdy”.(1J 1,8) 

Więc mamy grzech czy nie? 

Chrystus odkupił nasze dusze. 

Dusza jest czysta, wolna od grzechu, ale pozostaje grzech w 

ciele. 

„Bo czyż jakikolwiek grzech popełniony przez człowieka jest 

poza ciałem?” (1Kor 6,18) 

I człowiek dostrzegając ten grzech w ciele, przypisuje go 

duszy. 

Ale św. Paweł mówi: 

„Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, 

nie mieszka dobro; bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, 

ale wykonać - nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale 

czynię to zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie 

chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie 

mieszka”.(Rz 7,18-20) 

„Albowiem wewnętrzny człowiek ma upodobanie zgodne z 

Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo 

inne, które (…) bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu 

mieszkającego w moich członkach”.(Rz 7,23) 
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Święty Paweł mówi wyraźnie o dwoistej naturze człowieka – 

duchowej i cielesnej, które są odrębne, a jednocześnie związane 

ze sobą, ponieważ są razem w jednym człowieku. W ten sposób 

wywierają wpływ na niego w zależności od tego, która natura 

jest nadrzędna. 

Może nim kierować człowiek wewnętrzny lub ciało. 

Każda z tych natur ma inne cele i wartości i w tym sensie 

można powiedzieć, że są wrogie sobie. 

Człowiek wewnętrzny to duchowa natura, która po 

odkupieniu jest we władzy Bożej i dąży do tego, czego chce 

Duch. 

Sam Bóg sprawia „przez Ducha swego wzmocnienie siły 

wewnętrznego człowieka”.(Ef 3,16) 

Natura cielesna, ciało – przeciwnie. 

 „ A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie 

podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest 

do tego zdolna”.(Rz 8,7) 

Cóż więc mamy zrobić z tą naturą niezdolną do wypełnienia 

Prawa Bożego i żyjącą pod prawem grzechu? Czy jesteśmy 

bezsilni wobec niej? 

„Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, tej 

śmierci?”.(Rz 7,25)      

Nie. Nie jesteśmy bezsilni. Dzięki miłosierdziu Bożemu 

objawionemu przez dzieło Jezusa Chrystusa, prawo grzechu 

utraciło bezwzględną władzę nad ciałem, ponieważ panującym 

nad nim stał się Chrystus. 

„Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma 

już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w 
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Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci”. 

(Rz 8,1-2) 

„Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało 

czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego 

w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla grzechu wydał w tym 

ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, 

wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale 

według Ducha”.(Rz 8,3-4) 

   Ciało jako natura przeciwna Bogu nie jest zdolne do 

wypełnienia Prawa Bożego. Tego co chce ciało, nie można 

powstrzymać do końca nakazami i zakazami, tylko panowaniem 

Ducha Bożego. Wtedy ono naturalnie wypełnia Prawo.  

   I to właśnie uczynił możliwym Chrystus. 

 „On, który obie części uczynił jednością, bo zburzył 

rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy 

Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch 

stworzyć w sobie jednego nowego człowieka”.(Ef 2,14-15) 

 On  pozbawił mocy Prawo przykazań, wyrażone w 

zarządzeniach  i Sam stał się w nas Prawem. 

  „ A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla 

usprawiedliwienia każdego, kto wierzy”.(Rz 10,4) 

Ci którzy są w Chrystusie Jezusie, czyli synowie Boży, czyli ci, 

którzy uwierzyli w odkupienie duszy i przyjęli ułaskawienie, 

przyjęli Ducha Chrystusowego, nie podlegają już nadrzędnej 

władzy grzechu w ciele. Nie postępują zgodnie z ciałem, zgodnie 

z grzechami w ciele. Oni je dostrzegają, ale im nie ulegają. Nie 

muszą je poskramiać przez stosowanie nakazów i zakazów, czyli 
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przestrzeganie Prawa, bo żyją z całej siły w chwale Bożej. Są 

mocą i potęgą Bożą, bo mocą i potęgą jest w nich Chrystus. I On 

w nich panuje. I oni są wolni.  

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w 

niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!”.(Ga 5,1) 

„Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności”.         

(Ga 5,13) 

I im bardziej człowiek żyje tą wolnością, im bardziej w niej 

trwa, tym bardziej wychwala Chrystusa, Boga, i tym bardziej 

zaświadcza o Jego prawdomówności. 

 

„Temu, który nas miłuje  

i który przez swą Krew 

uwolnił nas od naszych grzechów,  

 i uczynił nas królestwem 

– kapłanami dla Boga i Ojca swojego,  

Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen”.(Ap 1,5-6) 
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VI.POWOŁANIE 

„Przeto przypatrzcie się bracia, 

 powołaniu waszemu!”(1Kor 1,26) 

 

Życie w wolności od grzechu jest doskonałym naśladowaniem 

Chrystusa i wypełnieniem się woli Bożej w nas. 

Św. Piotr mówi: „Zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego 

śladami”.(1P 2,21) 

„On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. 

On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, 

ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam, w 

swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali 

być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości”(1P 2,22-24) 

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”(Łk 9,23) 

Co to dla nas oznacza? 

Chrystus był czysty i doskonały w grzesznym ciele, któremu 

nie uległ. 

I my po odkupieniu również jesteśmy czyści i doskonali, w 

grzesznym ciele, któremu mamy nie ulec. 

Mamy Go naśladować, czyli tak się sprzeciwiać grzechowi jak 

On to czynił. A On to czynił przez całkowitą ufność i 

posłuszeństwo Ojcu.  

Wiedział kim jest. Wiedział, że jest Synem Bożym. 

„A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na 

Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» 

Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem»”.(Mt 26,63) 
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I co czynił jako Syn Boży? 

Nieustannie był oddany Bogu z całą mocą, trwał z Nim w 

jedności – „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). I trwanie w tej 

jedności czyniło Go niedostępnym dla zła. Ojca tylko wolę 

wypełniał i nigdy grzechowi nie uległ.  

„Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak 

mi Ojciec nakazał”.(J 14,31) 

Nie pełnił woli swojego ziemskiego ciała, ale wolę swojego 

Ojca w Niebie. Trwając w nieustannej czystości, zaprowadzał 

porządek Boży w ciele, które niekiedy stawiało opór. Najmocniej 

widoczny był on podczas modlitwy w Ogrójcu, gdy przerażenie i 

lęk ciała przed śmiercią sięgnęło zenitu. Ale pomimo trudu, nie 

stał się posłuszny ciału, zwyciężyło posłuszeństwo i miłość do 

Ojca.  

Ci którzy uwierzyli, że Chrystus ich odkupił, są również synami 

Bożym, pełnymi Ducha Świętego, i mają iść przez życie w taki 

sposób jak On. 

„Gdy (…) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 

zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił 

tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 

synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do 

serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze! A 

zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, 

to i dziedzicem z woli Bożej”.(Ga 4,4-7) 

 „W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę 

waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście 
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naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany”.        

(Ef 1,13) 

 „Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są 

synami Bożymi”.(Rz 8,14) 

Synowie Boży są doskonałą naturą Chrystusową, czystą duszą, 

w ciele w którym jest grzech, czyli postawa przeciwna Bogu i 

Jego Prawu. 

Chrystus dał nam samego Siebie, dał nam swojego Ducha i 

mamy postępować według Jego postawy. 

„Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś 

dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niechże więc grzech nie króluje w 

waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim 

pożądliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako broń 

nieprawości na służbę grzechowi, ale oddajcie się na służbę Bogu 

jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia, i członki wasze 

oddajcie jako broń sprawiedliwości na służbę Bogu. Albowiem 

grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście 

poddani Prawu, lecz łasce”.(Rz 6,11-14)  

Mamy postępować według Jego postawy, czyli trwać 

nieustannie w więzi z Ojcem, w oddaniu i doskonałym 

posłuszeństwie Jemu, czyli trwać w jedności z Duchem Bożym i 

postępować według Ducha, a nie według ciała.  

 „Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć 

mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka 

was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie 

popędy ciała - będziecie żyli”.(Rz 8,12-13) 
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„ A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało 

swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. Mając życie od 

Ducha, do Ducha się też stosujmy”.(Ga 5,24-25) 

Grzech w ciele nie jest naszą winą. 

Grzech w ciele jest naszą pracą. 

Chrystus uwolnił nas od winy, abyśmy mogli wypełnić pracę. 

Bo mocą Ducha Bożego staczamy zwycięską bitwę z ciałem, 

czyli z jego naturą przeciwną Bogu i wszelkim złem, które przez 

nie chce wpłynąć na człowieka i zmusić do grzesznego 

postępowania. Czyli nie staczamy bitwy własnymi 

umiejętnościami, ale czyni to sam Duch Boży, gdy w Nim 

trwamy. 

„(…)postępujcie według Ducha, a nie spełnicie pożądania 

ciała”.(Ga 5,16) 

„Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki 

według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz 

posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych. 

Udaremniamy ukryte knowania i wszelką wyniosłość przeciwną 

poznaniu Boga i wszelki umysł poddajemy w posłuszeństwo 

Chrystusowi…”. (2Kor 10, 3-5) 

Przy pomocy Ducha, możemy uśmiercać popędy ciała tylko 

wtedy, kiedy Ducha Bożego mamy, czyli kiedy wierzymy w 

odkupienie duszy. Kiedy Go nie mamy, czyli kiedy nie wierzymy, 

jest to niemożliwe. 

Więc bezgrzeszność duszy, gdy w nią wierzymy i w niej 

istniejemy, czyni bezgrzesznym ciało. Bo ono w tym momencie 

ma już innego Pana i innemu Panu służy. 

„Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy”.(J 3,6)  
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I wówczas ciało nie jest mieszkaniem grzechu, ale 

przybytkiem Ducha Świętego, bo ten kto przyjmuje otrzymaną 

łaskę – dar czystości i niewinności duszy, należy już do Chrystusa, 

do Boga. On jest jego Panem i „zły go nie dotyka”.(1J 5,18) 

 „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha 

Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie 

należycie do samych siebie? Za [wielką] bowiem cenę zostaliście 

nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” (1Kor 6,19-20) 

Chwalcie więc Boga w waszym ciele! A to oznacza, że życie 

duchowe musi się  przejawić w cielesności. 

 Nasze ciało ma się stać przybytkiem Boga, bo do tego zostało 

powołane. W naszym ciele nie ma przejawiać się prawo grzechu, 

ale prawo Boże, „albowiem prawo Ducha, który daje życie w 

Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i 

śmierci”.(Rz 8,2) 

 Gdy przez wiarę trwamy w Duchu Chrystusa, On sam 

pokonuje grzech w naszym ciele. On swoją mocą, a nie my swoją 

mocą. 

    „Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze 

zwyciężać w Chrystusie …”(2Kor 2,14)  

Mając Jego Ducha, mamy Jego władzę nad grzechem w ciele. 

Więc nie skupiamy się na winie, ale na Jego obecności i mocy 

w nas. 

I wtedy wola Boża wypełnia się w nas w najdoskonalszy 

sposób. 

Stan ciała, czyli stan psychiczny, emocjonalny, myśli, 

przekonania, decyzje, działania człowieka, one są wymiernym 

świadectwem tego czy żyje on w Bogu czy nie. Jeżeli jest w nim 
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lęk, złość, agresja, niepokój, rozdarcie wewnętrzne, depresje, złe 

myśli itp. to nie ma na pewno obecności Boga. Nie ma człowieka 

nowego, ale ciągle stary. Nie ma syna Bożego. 

Bo synowie Boży to nie są ci, którzy są udręczeni ciałem.  

Synowie Boży to ci, w których panuje Duch Święty, i w 

których żyje żywy Chrystus. To są ci, którzy uwierzyli.  

I trwając nieustannie w prawdzie odkupienia duszy, stajemy 

się nowym człowiekiem, Chrystusowym, takim jak mówił o sobie 

św. Paweł: 

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć 

nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest 

życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego 

siebie wydał za mnie”.(Ga 2,20) 

 Czyli nie mamy już innego postępowania jak tylko dobre, bo 

miłość w nas działa, miłość przyjęta przez wiarę. I jesteśmy „jako 

wybrańcy Boży - święci i umiłowani”.(Kol 3,12)  

I Chrystus jest w nas wszystkim. 

„(…)boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego 

uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku 

głębszemu poznaniu według obrazu Tego, który go stworzył. A tu 

już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, 

barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we 

wszystkich Chrystus”.(Kol 3,9-11) 

 I wszędzie jest światłość. Światłość ze Światłości. I w duszy i 

w ciele. Jeden człowiek i jedna natura. Człowiek doskonały. 

Człowiek Światłości. 

I to jest nasze przeznaczenie, to jest nasze powołanie.  
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I przez nieustanne trwanie w łasce odkupienia ono się 

wypełnia.  

Łaska odkupienia jest łaską uświęcającą i przez trwanie w niej 

człowiek „uświęca się jak On jest święty”.(1J 3,3).  

„A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście 

współobywatelami świętych i domownikami Boga - zbudowani 

na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem 

węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała 

budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także 

wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie 

Boga przez Ducha”.(Ef 2,19-22)  

„Dlatego bardziej jeszcze, bracia, starajcie się umocnić 

wasze powołanie i wybór! To bowiem czyniąc nie upadniecie 

nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do 

wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa 

Chrystusa”.(2P 1,10-11) 

Wypełnienie tego powołania, tego przeznaczenia jest 

nakazem zadanym człowiekowi od początku jego stworzenia. 
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VII. NAKAZ BOŻY 

 

„Panie miłosierdzia,  

któryś wszystko uczynił swoim słowem  

 i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka,  

by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały,  

by władał światem w świętości i sprawiedliwości  

i w prawości serca sądy sprawował”.(Mdr 9,1-3) 

„by godnych otrzymała osadników - dzieci Boże -  

ta ziemia, u Ciebie nad wszystkie cenniejsza”.(Mdr 12,7) 

 

 

Człowiek został stworzony przez Boga nie tylko po to, aby 

sobie mniej lub bardziej beztrosko żył na ziemi, ale po to, aby 

ziemia, która była chaosem i pustkowiem, aby otrzymała 

godnych osadników, którzy uczynią ją ziemią świętą i Bożą. Aby 

to co niedoskonałe, ziemskie, fizyczne, cielesne, stało się 

duchowe i doskonałe, przeniknięte chwałą Bożą.  

Czyli Bóg stworzył wszystko najpierw co fizyczne, takim jakim 

jest, a człowieka uczynił dopiero w 6 dniu, aby wznieść to co 

fizyczne, do doskonałości Bożej. 

 „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży 

go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”.(Rdz 1,27) 

Człowiek został stworzony z Mocy, Potęgi i Światłości Bożej. 

I to jest nasza prawdziwa tożsamość.  

Bóg stworzył człowieka ze swojej natury i połączył z naturą 

cielesną - „umieścił skarb w glinianych naczyniach”. (2Kor 4,7) 

Uczynił to aby moc, potęga i światłość Boga rozmnażała się w 

tej również naturze, w całym człowieku i poza nim. 
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 Bo Bóg mówił o rozmnażaniu do człowieka duchowego, 

stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, a nie do cielesnego. 

„Bo Bóg jest duchem…” (J 4,24) 

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go 

stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im 

błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 

abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście 

panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i 

nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi»”(Rdz 1,27-28) 

W jaki sposób panuje Bóg nad wszechświatem? 

Swoim Duchem przenika go. Swoją światłością przenika go. 

Co więc nakazał ? 

Wy, którzy zostaliście stworzeni na wzór i podobieństwo Boże 

- panujcie na wzór i podobieństwo Bożego panowania. Idźcie i 

nieście światłość, i wznoście stworzenie do doskonałości, aby 

chwała Boża wzrastała w was i wokół was. 

Takie było zadanie Adama i Ewy. Mieli trwać w światłości Ojca 

i nieść światłość, panować nad naturą cielesną, światem 

materialnym i rozszerzać Królestwo Boże na ziemi. Aby przez 

doskonałe panowanie nad powierzoną im ziemią, powierzonym 

im stworzeniem, służyć Bogu. Ale kiedy więź z Bogiem została 

zerwana, nie było już to możliwe. 

Chrystus przez odkupienie przywrócił nas do tej więzi, 

„pojednał z Bogiem”(Rz 5,10) i uzdolnił do wypełnienia tego 

zadania. Bo nadal ono człowieka obowiązuje. Bo nie został nigdy 

zwolniony z nakazu Bożego i ono nadal jest w mocy. 

Chrystus przez odkupienie wypełnił Boży zamysł dla nas, 

abyśmy my mogli wypełnić Boży zamysł dla świata. 
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„Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów 

Bożych.”(Rz 8,19) - czyli tych, którzy obdarzeni mocą Bożą 

zapanują nad złem w świecie i nad złem w ciele . 

Bo nasze ciało, to też stworzenie, które jęczy z powodu 

niewoli zepsucia i czeka na zrodzenie w chwale Bożej.  

„Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha 

w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już 

posiadamy pierwsze dary Ducha i my również całą istotą swoją 

wzdychamy, oczekując  odkupienia naszego ciała”.(Rz 8,22-23) 

„Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z 

własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w 

nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, 

by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”.(Rz 8,20-21) 

Nasze powołanie to wypełnienie zadanej pracy, wypełnienie 

nakazu Boga, Jego Świętego Prawa. 

I ciało w którym żyjemy, oczekuje na naszą doskonałą 

postawę i świadomość bezgrzeszności. Czyli oczekuje synów 

Bożych, którzy wydobędą je z udręczenia, bo zostało mu 

obiecane, że będzie mogło „uczestniczyć w wolności i chwale 

dzieci Bożych”.(Rz 8,21)  

Zostało mu obiecane, że przyjdzie syn Boży, „narodzony z 

Boga ”(1J 5,18). Przyjdzie i to ciało wydobędzie z udręczenia, a 

sam temu udręczeniu nie ulegnie. Bo syn Boży jest tym, który 

panuje i który dostrzega grzech w ciele, ale jest w pełni 

świadomy, że grzech ciała nie jest jego grzechem i że pragnienia 

ciała nie są jego pragnieniami.  

Bo w pełni został przeniknięty świadomością swojej 

prawdziwej tożsamości. Wie, że jest człowiekiem stworzonym 
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przez Boga, na Jego wzór i podobieństwo. Bo z mocy Bożej, w 

Chrystusie Panu, jest nowym człowiekiem, tym prawdziwym. 

 I w pełni to odczuwa. I nie jest już słaby i udręczony, ale 

mocny,  bo wie, że „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i 

miłości”.(2Tym 1,7) 

I żaden problem, nie może go pokonać, bo mocą w nim jest 

sam Chrystus. I jest w pełni tego świadomy. 

 I świadomy jest, że jest tym, który przyszedł zapanować 

Bożym pokojem i zmiażdżyć głowę temu, przez którego ten świat 

tkwi w chaosie.  

I on staje się tym panującym, tym oczekiwanym.  

   I w mocy Boga panuje nad całą ziemią, nad chaosem, nad złem, 

a ziemia i wszelkie stworzenie raduje się ciszą, spokojem, 

miłością i łagodnością Boga.  

I daje wszelkiemu stworzeniu Ducha, którego ma od Boga 

żywego, i ono wtedy też ma „przystęp do Boga Ojca, w jednym 

duchu”.(Ef 2,18) 

I stając się synem Bożym, trwając w Duchu Chrystusa - 

wszystko to czynimy, wypełniając naszą pracę, wypełniając nasze 

powołanie, wypełniając Boży nakaz, wypełniając Prawo Święte. 

I tak rozszerza się Królestwo Boże w nas, i rozszerza się 

Królestwo Boże wokół nas. I jesteśmy płodni tak jak nakazał Bóg. 

Jakże więc ważne jest, abyśmy panowali w ten właściwy 

sposób nad naturą cielesną! 

I to panowanie nad naturą cielesną - to są nasze dobre 

uczynki w ciele, do których zostaliśmy odgórnie przeznaczeni i 

bez których nasza wiara jest martwa.  
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„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 

Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, 

abyśmy je pełnili”.(Ef 2,10) 

 „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa 

wiara bez uczynków”.(Jk 2,26) 

Według nich otrzymamy zapłatę: 

„Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem 

Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w 

ciele, złe lub dobre”.(2Kor  5,10) 

„ Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego 

razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego 

postępowania”.(Mt 16,27). 

Jakże więc ważne jest, aby świadczyły o nas te „ dobre czyny, 

które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili”.(Ef 2,10) ! 

„Oni będą moją własnością, mówi Pan Zastępów, w dniu, w 

którym będę działał, a będę dla nich łaskawy, jak jest litościwy 

ojciec dla syna, który jest mu posłuszny. Wtedy zobaczycie 

różnicę (…) między tym, który służy Bogu, a tym, który Mu nie 

służy”.(Ml 3,17-18) 

Jakże więc ważne jest, aby wypełnić nasze powołanie! 

To jest sprawa naszego życia wiecznego lub śmierci.  

Bo ten, kto uwierzył Bogu i uwierzył w dzieło Chrystusa, 

wypełnia nakaz Boży i „ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze 

śmierci przeszedł do życia”.(J 5,24) 

Przeszedł do życia, ponieważ je przyjął, a zamiast ciała 

śmiertelnego, powstaje w nim ciało nieśmiertelne. 
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VIII.NIEŚMIERTELNE CIAŁO 

„Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam, 

duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było 

jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe 

było potem. Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - 

z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i 

niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak też nosić 

będziemy obraz niebieskiego”.(1Kor 15,45-49) 

Panowanie nad naturą cielesną, to nie tylko panowanie nad 

grzechem w ciele. Nie chodzi tylko o to, że człowiek przestaje 

czynić zło. Wydobywanie ciała z niewoli grzechu przez 

przenikanie go światłością Chrystusa, jest równocześnie jego 

przemianą duchową, ponieważ zostało ono uzdolnione do tego, 

aby istnieć w chwale Bożej. Natura duchowa, która w nim 

powstaje, jest niewidoczna dla zmysłów fizycznych, ale realnie 

istniejąca, nieśmiertelna, przeznaczona do zmartwychwstania.  

„Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się 

zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; sieje się niechwalebne - 

powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; zasiewa 

się ciało zmysłowe - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało 

ziemskie powstanie też ciało niebieskie”.(1Kor 15,42-43) 

Gdy człowiek uwierzy w odkupienie, przyjmie bezgrzeszność 

duszy i rodzi się z Boga do nowego życia, jest duchowym 

noworodkiem. Gdy trwa niezachwianie w tej wierze, czyli w 

doskonałej postawie syna Bożego, to przez nieustannie aktywną, 

żywą obecność Chrystusa w nim, Duch Boży przenika 

nieustannie śmiertelną naturę cielesną aż do całkowitej 

przemiany, do zwycięstwa życia nad śmiercią.  
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I tak wzrasta do pełni dojrzałości, człowiek duchowy, 

Człowiek Światłości. 

I to on dziedziczy życie wieczne. Nie ten cielesny. 

„Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść 

królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć 

dziedzictwa w tym, co niezniszczalne”.(1Kor 15,50) 

„Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem 

niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest 

wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. (…)To bowiem, co 

widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie”. 

(2Kor 4,16-18) 

 „Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w 

niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w 

nieśmiertelność.  A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w 

niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w 

nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały 

napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć”. (1Kor 15,53-54) 

Naszym przeznaczeniem nie jest śmierć. 

Naszym przeznaczeniem jest dzieło Boże i  nieśmiertelność.  

 

Człowiek Światłości w pełni zrodzony, ma ciało nieśmiertelne, 

nie podlegające prawom świata materialnego, czyli takie jakie 

miał Zmartwychwstały Jezus Chrystus. Żyje, pomimo 

uśmiercenia ciała fizycznego. 

Człowiek Światłości jest tym, który powstaje zgodnie z 

powołaniem i zamiarem Boga, który „wybrał nas przed 

założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
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obliczem”.(Ef 1,3-4) aby ci „którzy są wezwani do wiecznego 

dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy”.(Hbr 9,13-15) 

Aby nastąpiło „wykonanie tajemniczego planu, ukrytego 

przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy”.(Ef 3,8-9). Planu, 

który został już „wydobyty na światło”.(Ef 3,9) 

I ta przemiana nie dzieje się po naszej śmierci, ale teraz, gdy 

żyjemy w ciele. 

Teraz możemy wypełnić powołanie, aby otrzymać 

dziedzictwo – wieniec chwały, zbawienie wieczne.  

Teraz, nie po śmierci. Teraz jest na to czas. 

Gdzie są synowie Boży? 

Gdzie jest Człowiek Światłości? 

Quo vadis homine? - Dokąd idziesz człowieku? 
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I.NAUKA KOŚCIOŁA 

„Szczęśliwy mąż, który złożył  

swą nadzieję w Panu,  

a nie idzie za pyszałkami 

i za zwolennikami kłamstwa”.(Ps 40,5) 

 

Pismo święte bardzo jasno i wyraźnie mówi o odkupieniu i 

wolności od grzechu, którą otrzymaliśmy. 

Dlaczego nie jest to powszechna świadomość chrześcijan? 

Właściwie to jest zupełny brak tej świadomości.  

Przyczyną jest nauka Kościoła zaprzeczająca Odkupieniu i 

utrwalająca świadomość grzeszności człowieka, oraz manipulacja 

naturą behawioralną dla podporządkowania wiernych.  

Kościół werbalnie mówi o odkupieniu, ale niewerbalnie, 

poprzez faktyczne działania neguje je. 

Kościół nie uznaje odkupienia przez Chrystusa, ponieważ 

podstawą Jego nauki jest to, że człowiek rodzi się z grzechem 

pierworodnym, który jest usuwany poprzez chrzest udzielany w 

Kościele. W 418 r. na Synodzie w Kartaginie został wprowadzony 

zapis, który w sposób manipulacyjny zanegował Chrystusowe 

odkupienie i chrześcijaństwo sprowadził na manowce.  

 

Zapis Kartagiński brzmi: 

 "Uznano również: jeśli ktoś przeczy temu, że należy chrzcić 

dzieci zaraz po urodzeniu, albo mówi, że się je chrzci wprawdzie 

dla odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymują w spuściźnie od 

Adama żadnego grzechu pierworodnego, który miałby być 

odpuszczony przez kąpiel odrodzenia, i skutkiem tego u tych 
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dzieci forma chrztu ,,dla odpuszczenia grzechów" nie jest 

prawdziwa, lecz fałszywa — niech będzie wyłączony ze 

społeczności wiernych. Tego bowiem, co mówił Apostoł: „Przez 

jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, a przez grzech 

śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ 

wszyscy zgrzeszyli" [Rz 5,12], nie należy rozumieć inaczej, ale 

tylko tak, jak zawsze to rozumiał katolicki Kościół na całym 

świecie. Według tej zasady wiary dlatego chrzci się prawdziwie 

dzieci dla odpuszczenia grzechów, chociaż same nie mogły 

jeszcze popełnić żadnego grzechu, aby poprzez odrodzenie 

doznały obmycia z tego, co ściągnęły na siebie wskutek 

narodzin." (BF 41)  

Pokrętność tego zapisu oraz zastosowane w nim manipulacje 

zostały szczegółowo przedstawione w DODATKU (Patrz: broszura 

„ZAPIS KARTAGIŃSKI - analiza psychologiczna” oraz artykuły 

„ZAPIS KARTAGIŃSKI - uzupełnienie analizy”)  

Zapis Kartagiński, który powstał w 418 roku jest 

fundamentalny, ponieważ następne kanony o grzechu 

pierworodnym były jego utrwalaniem i podstawą nauczania 

zawartego w Katechizmie Kościoła Katolickiego. 

 

Ogólnie mówiąc, zapis ten nakazuje człowiekowi pod karą 

ekskomuniki wyrzec się Chrystusowego odkupienia, czyli 

poczytać w sumieniu grzech pierworodny, który jakoby jest 

usuwany przez chrzest w Kościele. 

Ale Duch Święty, którym chrzci Chrystus, nie może spocząć na 

tym, kto nie uwierzył, że „Baranek Boży  zgładził grzechy świata” 

(J 1,29), tylko wierzy, że rodzi się z grzechem pierworodnym. 

Chrzest nie został dany po to, aby usunąć grzech 
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pierworodny. 

Chrzest Chrystusowy jest dla tych, którzy już uwierzyli, że go 

nie mają; wynika ze świadomości uśmiercenia naszej grzesznej 

natury i przywrócenia nas do chwały Bożej. 

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali 

chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w 

Jego śmierć?”.(Rz 6,3)? 

Kto otrzymuje chrzest, jest zanurzony w Jezusie Chrystusie, 

czyli jest zanurzony w śmierci. Co to znaczy? 

 Nie ma grzechów! Nie może ich mieć, dlatego że został 

uśmiercony stary człowiek.  

 „Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy 

razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe 

życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca”.    

(Rz 6,4) 

Chrzest jest osobistym przyjęciem Chrystusowego 

odkupienia, poprzedzonym wiarą w to odkupienie.  

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”.(Mk 16,16)  

 „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - 

w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni 

w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa”.(Gal 3,26-27) 

I taki chrzest jest bardzo istotny, bo przyobleka nas w Jezusa 

Chrystusa i włącza w Jego doskonałość:  

Bo przez odkupienie otrzymaliśmy synostwo Boże, a przez 

wiarę, i chrzest na znak tej wiary, przyjmujemy je osobiście i 

staje się ono w nas faktem. 
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Jeżeli zatem twierdzi się, że człowiek rodzi się z grzechem 

pierworodnym, a usunięty jest on dopiero przez chrzest w 

Kościele, to jest to jednoznaczne zaprzeczenie nauce Ewangelii.  

Jest to zaprzeczenie prawdzie prorockiej. 

Jest to odrzucenie Miłosierdzia. 

Jest to „obelżywe zachowanie wobec Ducha łaski”.             

(Hbr 10,29) 

   Jest to ujmowanie Chwały Jezusowi Chrystusowi i Jego 

Drogocennej Krwi. 

„Pomyślcie, o ileż surowszej kary stanie się winien ten, kto by 

podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą 

został uświęcony, i obelżywie zachował się wobec Ducha łaski”. 

(Hbr 10,29) 

ODKUPIENIE – oznacza wymazanie winy, czyli w konsekwencji 

UNIEWINNIENIE. 

 Jeśli nie ma uniewinnienia od winy Adama, to po cóż byłaby 

potrzebna śmierć samego Syna Bożego? Po cóż? 

„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 

wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie 

darować? ”.(Rz 8,32) 

 

Zapis Kartagiński jest przez swoje oddziaływanie wymierzony 

przeciwko Prorokom, przeciwko Chrystusowi i przeciwko synom 

Bożym. Neguje chrzest Janowy, neguje odkupienie, neguje 

czystość i niewinność duszy. 

Jest precyzyjnie ukierunkowany w udaremnienie zamiaru 

Bożego wobec człowieka. 
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Precyzyjnie, ponieważ jest dokładnym wykorzystaniem 

przestróg ewangelicznych, aby właśnie zadziało się to, co nie 

powinno: 

   „I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy 

będą ożywieni”. (1Kor 15,22) 

   „Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży 

względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego”.(Łk 7,30) 

   A więc zmuszony został człowiek do tego, aby pozostał w 

Adamie i nie przyjął chrztu Janowego. Aby nie został ożywiony w 

Chrystusie, aby nie przyjął Jego Świętego Ducha i aby zamiar 

Boży w nim się nie wypełnił. 

Te przestrogi zostały wykorzystane w taki sposób, aby stały 

się filarami utrzymywania człowieka w upadku. 

 

II.NOWINA  DOBRA i ZŁA 

„Wyzwól mnie, mój Boże, od moich nieprzyjaciół,  

chroń mnie od powstających na mnie!”(Ps 59,2) 

„Bo oto czyhają na moje życie,  

możni przeciw mnie spiskują,  

a we mnie nie ma zbrodni ani grzechu, o Panie”.(Ps 59,4) 

 

 

Kościół nakazuje nieustannie oczyszczać duszę z grzechów. 

A to oznacza, że należy do tych, którzy „uporczywie trzymając 

się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się 

usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga”(Rz 10,3), i tego też 

naucza wiernych. 
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Przypisywanie grzechu duszy jest w swej istocie oskarżaniem 

Chrystusa, bo po Odkupieniu to On w niej panuje. 

  „A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, 

poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za 

sprawcę grzechu. A  to jest niemożliwe”.(Ga 2,17) 

To On jest „Pasterzem i Stróżem dusz naszych”.(1P 2,25) 

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w 

niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1) 

 

Świadomość niewinności - jest trwaniem w wolności 

przywróconej przez Chrystusa i nie poddawaniem się na nowo 

pod jarzmo niewoli. 

Poszukiwanie grzechu - jest zaprzeczaniem dziełu Chrystusa, 

które dla nas uczynił i ugruntowywaniem świadomości 

niewolnika grzechu.  

Świadomość niewinności - łączy ze światłością, z Chrystusem i 

gloryfikuje Jego władzę. 

Poszukiwanie grzechu - łączy z ciemnością, z szatanem, i 

gloryfikuje jego moc. 

Człowiek został wtłoczony w system nieustannego 

poszukiwania grzechu w sobie i przez to zatracił kompletnie 

świadomość prawdy i dzieła Chrystusa. Jest tak przytłoczony 

swoją grzesznością, że sama myśl o bezgrzeszności jest dla niego 

przerażająca i bluźniercza. 

Jest wyuczony, że brak grzechu to pycha. 

Ale brak grzechu to łaska i Boży dar. 
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Przez nakaz nieustannego poszukiwania grzechu, nie pozwala 

się człowiekowi przyjąć tej najgłębszej tajemnicy, którą jest 

światłość. 

   „Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we Mnie 

wierzy, nie pozostawał w ciemności”.(J 12,46) 

  „A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie 

bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło”.(J 3,19) 

 Nie chodzi o doskonałe poznawanie swoich grzechów, ale o 

doskonałą dbałość o światłość w nas. 

A koncentrowanie się na poszukiwaniu grzechu, jest 

skupianiem się na działaniu szatana i odrywa od trwania w 

Duchu Chrystusa.  

Jest kroczeniem na niskościach, a nie wysokościach.  

Jest wbrew nakazom Ewangelii. 

„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, 

szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając 

po prawicy Boga”.(1Kol 1,1) 

Wznoście się ku doskonałości. Na niej się koncentrujcie. Nie 

na grzechu. Na światłości, którą zostaliście przeniknięci, a ta 

świadomość będzie was czynić mocnymi i nieugiętymi wobec zła. 

„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 

światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!”.(Ef 5,8) 

Dusza jest rozświetlona blaskiem Boga, Jego światłością.  

Chrystus oddał swoje życie za życie duszy.  

Ją wydobył ze śmierci i jej przywrócił życie. 

„Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w 

Bogu”.(Kol 3,3) 
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Nasza dusza ukryta jest z Chrystusem w Bogu. Czy w Nim jest 
grzech? 

 „Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim 

ukażecie się w chwale”.(Kol 3,4) 

Gdy uwierzycie, wtedy przyjmiecie swoje życie – Chrystusa, 

Jego doskonałość i miłość, i wówczas w pełni się objawi Jego 

obecność w was i zostaniecie przeniknięci chwałą Bożą. 

Bóg stwarzając nas na nowo w Jezusie Chrystusie, oddzielił to 

co było z grzechu, czyli to co jest złym duchem, od duszy, i 

przeniknął ją Swoim Duchem. I dusza jest przenikniona chwałą 

Bożą. 

Chwała Boża w niej jest – nie grzech.  

„Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy słabi i grzeszni” - tymi 

słowami rozpoczyna się Liturgia Mszy św. To jest ZŁA NOWINA. 

A podstawą Kościoła założonego przez Chrystusa i 

tworzonego przez pierwszych chrześcijan jest DOBRA NOWINA – 

jesteśmy wolni od grzechu i umocnieni w Chrystusie. 

 

„Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. (…) 

teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni.(…) 

zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna”.              

(Rz 5,8-10)  

 „Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc 

każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka 

okazać doskonałym w Chrystusie”.(Kol 1,28) 

 „Jesteście bowiem ponownie do życia powołani, nie z 

ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, 

które jest żywe i trwa. (…)Właśnie to słowo ogłoszono wam jako 

Dobrą Nowinę”.(1P 1,23-25) 
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A jedna z pieśni kościelnych brzmi: 

„Wygnańcy Ewy do Ciebie wołamy, 

Zlituj się, zlituj, niech się nie tułamy”. 

 

   Wygnańcy? Nie jesteśmy już nimi od prawie dwóch tysięcy lat i 

nie musimy Go prosić o to, co już dawno dla nas uczynił. 

„A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie(…) nas, umarłych na 

skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do 

życia.(…) Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach 

niebieskich - w Chrystusie Jezusie”.(Ef 2,4-6) 

Prawie dwa tysiące lat temu Bóg nam wybaczył.  

„Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie 

poczytując ludziom ich grzechów”.(2Kor 5,19) 

I co czynili Apostołowie? 

„W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! On to 

dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy 

się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”.(2Kor 5, 20-21) 

„Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe. 

Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą 

przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania”.(2Kor  5,17-18) 

Posługa jednania to głoszenie odkupienia, głoszenie 

uniewinnienia. 

Pojednajcie się z Bogiem - uwierzcie, że zostaliście odkupieni, 

że dusze wasze są czyste i niewinne, a będziecie w tej jedności z 

Nim żyli. Pojednanie stanie się waszym udziałem. 

Jakże odmienne to są nowiny – dzisiejszego Kościoła i 

Apostołów. 
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Św. Piotr w swoich prorockich słowach mówił, o tym, że taka 

zamiana nastąpi. 

„(..)będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was 

zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a 

sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich 

rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona 

bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi 

słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od 

dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi”. (2P 2,1-3)  

Kościół mówi o Chrystusie, ale nie prowadzi do Chrystusa. 

Słowami mówi o prawdzie, ale duchem nie świadczy o niej. 

 Na przestrzeni wieków, były oczywiście pojedyncze osoby, 

święci, którzy przez ogromną miłość do Boga i gorliwość 

duchową, mocą Boga przekroczyli wewnętrznie te ograniczenia. 

Ale to były jednostki, które wydobyły się spod wpływu systemu. 

Oni  służyli  Bogu, nie systemowi. 

Bo w obecnym Kościele wyraźnie zarysowuje się podział na 

kler i laikat, a nazwa „kościół” dotyczy dziś właściwie kleru, 

instytucji i systemu.  

I jest to instytucja pełna ludzi słabych i niedojrzałych 

duchowo. Stan wewnętrzny instytucji Kościoła Katolickiego 

obrazują coraz liczniejsze, nie dające się już ukryć skandale, 

demoralizacja, nadużycia finansowe, itd. Jest to obraz 

panoszącego się szatana. To nie Chrystus panuje w sercach wielu 

księży, na każdym stopniu hierarchii kościelnej, którzy ulegli 

zniewoleniu. Nie ma go tam. Dlaczego?  

Bo żyją według złej nowiny. Bo wyparli się oni Władcy, który 

ich nabył (2P 2,1), więc są we władzy cielesnych pragnień i 

pożądliwości. „Bo (…) szukają własnego pożytku, a nie - 
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Chrystusa Jezusa”.(Flp 2,21) 

Natomiast Kościół założony przez Chrystusa, a który stanowili 

Apostołowie i pierwsi chrześcijanie wzrastał w świętości i 

głębokim umiłowaniu Chrystusa i „prawdy, która ich wyzwalała”. 

(J 8,31-32) 

W swoich listach św. Paweł, często zwraca się do tych, którzy 

uwierzyli i byli umocnieni, w taki sposób:  

 „Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz 

brat, do Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi 

świętymi, jacy są w całej Achai”.(2Kor 1,1) 

„Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz 

brat, do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach”.     

(Kol 1,1-2) 

„Pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie! 

Pozdrawiają was bracia, którzy są ze mną. Pozdrawiają was 

wszyscy święci….”(Flp 4,21) 

„Bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie 

uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa”. 

(Hbr 3,1) 

Św. Paweł miał pełną świadomość dzieła Chrystusa. Wiedział, 

że ci, którzy uwierzyli w odkupienie i trwają w nim, są czystymi i 

doskonałymi duszami. Żyjąc w Chrystusie, są święci.  

 Dzięki łasce Chrystusa sam przeszedł radykalną zmianę od 

religijnego, niewierzącego Żyda do wierzącego chrześcijanina, w 

pełni żyjącego prawdą, której poznanie otrzymał i którą 

wytrwale głosił.  

„Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie 

Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej 
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bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił 

mi ją Jezus Chrystus”.(Ga 1,11-12) 

Bezpośrednio od Chrystusa otrzymał pełne poznanie i to On 

nakazał mu, aby głosząc je „otworzył im oczy i odwrócił od 

ciemności do światła, od władzy szatana do Boga. Aby przez 

wiarę we Mnie otrzymali odpuszczenie grzechów i dziedzictwo ze 

świętymi".(Dz 26,18) 

I św. Paweł mówi: 

„Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do 

świętości. A więc kto te słowa odrzuca, nie człowieka odrzuca, 

lecz Boga, który przecież daje wam swego Ducha Świętego”.  

(1Tes 4,7-8) 

Św. Paweł i Apostołowie niestrudzenie przymnażali chwały 

Chrystusowi, głosząc dzieło odkupienia i wyzwolenia duszy. 

Dzisiejszy Kościół ujmuje chwały Chrystusowi, negując 

odkupienie, zaprzeczając wyzwoleniu duszy. 

A przecież za życie duszy poniósł Chrystus śmierć na Krzyżu, nie 

za nasze życie biologiczne. Za życie naszej duszy przelał swoją 

Drogocenną Krew!  

Przyszedł odkupić nas duchowych, aby ten świat otrzymał synów 

Bożych. 

„W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew”.(Ef 1,7) 

Jak można mówić, że nadal rodzimy się z grzechem 

pierworodnym i że nasza dusza jest grzeszna!? 

Struktura dzisiejszego Kościoła oparta jest tak naprawdę nie 

na trosce o prawdę, nie na trosce o Chrystusa, nie na trosce o 

duszę człowieka, ale na głębokim zniewoleniu tych, którzy do 

niego przynależą. Chrześcijanie nazywani są wiernymi - ta nazwa 
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odzwierciedla jednak nie wierność wobec Chrystusa, ale 

wierność i podporządkowanie Kościołowi. 

 Zniewolenie to dokonane zostało przez manipulację na 

naturze behawioralnej, zwierzęcej człowieka. Przez manipulację, 

która wykorzystuje głębokie oddziaływanie natury instynktu, 

które można określić psychologicznie jako pogłębiony syndrom 

sztokholmski. 

(Patrz DODATEK – „POGŁĘBIONY SYNDROM SZTOKHOLMSKI”) 

 

III.PUŁAPKA 

„Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, 

bo nam niewygodny:  

sprzeciwia się naszym sprawom(…) 

zwie siebie dzieckiem Pańskim  

(…)i chełpi się Bogiem jako ojcem”.(Mdr 2,12,13,16) 

 

Podstawą manipulacji, której celem jest uruchomienie natury 

dzikiej, zwierzęcej jest wprowadzenie w lęk.  

Człowiek został wprowadzony w lęk przez zagrożenie 

ekskomuniką czyli wydaleniem z Kościoła, JEŻELI NIE UZNA, ŻE 

RODZI SIĘ Z GRZECHEM PIERWORODNYM. 

A wydalenie z Kościoła oznacza dla niego utratę zbawienia. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego (KKK) czytamy: 

KKK780 Kościół jest na tym świecie sakramentem zbawienia, 

znakiem i narzędziem jedności Boga i ludzi. 

 
KKK1250 (…)Czysta darmowość łaski zbawienia jest 

szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i 
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rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, 

pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. 
 

KKK846 „Poza Kościołem nie ma zbawienia” (…) 

Sobór święty... opierając się na Piśmie świętym i Tradycji, 

uczy, że ten pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. 

Chrystus (…) podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu, 

potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego 

ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę. Nie mogliby 

więc zostać zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół 

założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako 

konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do niego, 

bądź też w nim wytrwać”. 

 

 „Poza Kościołem nie ma zbawienia” są to słowa św. Cypriana, 

który żył w połowie III w, a więc jeszcze przed zniekształceniem 

drogi wiary, czyli przed wprowadzeniem zapisu kartagińskiego. 

To twierdzenie było w owym czasie prawdziwe, ponieważ 

przynależność do Kościoła, który tworzyli pierwsi chrześcijanie i 

późniejsze enklawy chrześcijańskie, była jednoznaczna z 

przynależnością do Chrystusa . 

Wtedy rzeczywiście Kościół był mistycznym ciałem Chrystusa 

czyli zgromadzeniem ludzi napełnionych Jego Duchem. Ciało 

mistyczne - czyli duchowe. 

Funkcjonuje nadal nazwa „kościół”, ale została ona 

zawłaszczona, ponieważ nie ma w dzisiejszym Kościele 

Chrystusowego Ducha. Odrzucając Odkupienie pozostaje on 

bowiem w duchu Adama, czyli duchu upadłym, duchu ciemności. 

Nie jest tym, kim mówi, że jest. 

„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was 

w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie 

ich po ich owocach” - mówi Chrystus w Ewangelii św. Mateusza . 

(Mt 7,16) 
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Czy widzimy te same owoce Ducha Świętego, w które 

obfitował pierwszy Chrystusowy Kościół?  

Ale poprzez używanie nazwy „kościół” stawia się znak 

równości między Kościołem Chrystusowym, a obecnym. 

Wmawia się  wiernym, że to jest nadal ten sam Kościół: 

 

KKK748(…)Kościół nie ma innego światła niż światło 

Chrystusa. 

 

     Sądząc, że jest to prawda, chrześcijanie są przeświadczeni, że 

trzymanie się Kościoła jest równoznaczne z trzymaniem się 

Chrystusa. 

Ekskomunika, to słowo dla nich złowrogie, oznacza wyrok, 

który jest przerażający: „Piekło. Nie zostaniesz zbawiony”. 

 Słowo ekskomunika wywołuje ogromny, paraliżujący lęk. Ten 

silny lęk uruchamia natychmiast działanie natury behawioralnej, 

instynktownej, dzikiej i wszystkie tego konsekwencje. 

Dzika natura potrzebuje samca Alfa. Staje się nim w tym 

momencie Kościół ze swoim autorytatywnym, noszącym wręcz 

znamiona tyranii, nauczaniem. KKK jest pełen tego typu zasad 

dotyczących roli i nauczania Kościoła np. 

KKK85 Zadanie autentycznej interpretacji słowa Bożego, 

spisanego czy przekazanego przez Tradycję, powierzone zostało 

samemu tylko żywemu Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła, 

który autorytatywnie działa w imieniu Jezusa Chrystusa", to 

znaczy biskupom w komunii z następcą Piotra, Biskupem 

Rzymu.  

 

KKK87 Pamiętając o słowach Chrystusa skierowanych do 

Apostołów: „Kto was słucha, Mnie słucha" (Łk 10, 16), wierni z 

uległością przyjmują nauczanie i wskazania, które są im 

przekazywane w różnych formach przez ich pasterzy. 
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KKK181 (…)Kościół jest Matką wszystkich wierzących. „Nie 

może mieć Boga za Ojca, kto nie ma Kościoła za Matkę"50. 50 Św. 

Cyprian, De catholicae unitate Ecclesiae: PL 4, 503 

(I ponowne nadużycie nauki św. Cypriana!) 

Użycie słowa „matka” jeszcze bardziej umacnia człowieka w 

naturze uległości i oddania wywołując w nim odpowiednie 

odruchy. Matka dla każdego (nie bierzemy pod uwagę 

patologicznych sytuacji) jest słowem kojarzącym się z miłością, 

dobrem, troską, zaopiekowaniem. Matka chce przecież dla 

dziecka tylko dobra. Uległość wyzwala się automatycznie. 

Aby utrzymać człowieka w tej uległości, potrzebne jest 

działanie samca Alfa z pozycji przemocy i siły. Natura zwierzęca 

pamięta, że jest to dla niej korzystne, wiec naturalne dla niej są 

działania Kościoła, który wykorzystuje tę naturę i przez nią 

przemawia do człowieka stosując system kar i nagród oraz 

przemoc psychiczną. 

Nagroda – odpusty, sakramenty, obietnica nieba. 

Kara – grzech, brak sakramentów, piekło. 

Przemoc psychiczna – autorytaryzm, zastraszanie. 

Ekskomunika to bat służący do panowania nad stadem. 

Establishment duchowny pod pozorem działań, którym 

nadaje się znaczenie duchowe i nazywa się je wiarą, 

wykorzystuje naturę zwierzęcą człowieka, która jest związana z 

naturą duchową, aby zwierzęca panowała nad duchową. Aby 

duchowa natura nigdy w pełni w człowieku nie powstała. 

Człowiek sprowadzony do natury zwierzęcej jest posłuszny, 

ponieważ akceptuje panujące w niej zasady hierarchii. 
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Posłuszeństwo i podporządkowanie wyższemu w hierarchii jest 

tu naturalne i automatyczne. Ponadto zajmując swoje 

wyznaczone miejsce w stadzie, czuje się spokojny i bezpieczny. 

Więc z „uległością przyjmuje nauczanie”(KKK87), które trwa 

przez setki lat i przez setki lat trwa w naturze cielesnej zamiast 

wzrastać duchowo.  

Rozłączenie z naturą zwierzęcą, cielesną, może się stać tylko 

przez pełne przyjęcia Ducha Chrystusowego czyli uwierzenie w 

Odkupienie i przyjęcie uniewinnienia, ułaskawienia. 

Ale wtedy człowiek musi opuścić stado, które tak dobrze zna i 

jest już w nim przez stulecia osadzony, więc czuje się 

niespokojny, zaniepokojony i wylękniony. Bo zniewala go 

mechanizm, którego nie dostrzega. W naturze podświadomej 

niezmiernie głęboko ukrytej, odczuwa spokój wtedy, kiedy 

spełnia życzenia tego świata, autorytetu, kogoś do kogo należy. 

Rozrywanie tej przynależności, wywołuje frustrację, poczucie 

winy, poczucie że przekracza pewne granice i czyni coś 

niedobrego. To powoduje, że nieświadomie sam karze się 

wewnętrznie, i sam się ogranicza i broni przed zmianą. 

 Boi się więc uwierzyć i sam przeciwstawia się naturze 

duchowej, ponieważ nie chce być wyłączony ze stada. Woli się 

podporządkować i trwać w tym co jest, bo wtedy ponownie 

czuje się spokojnie i bezpiecznie.  

Czyli działa samo-zaciskająca się pętla syndromu 

sztokholmskiego. 

 

Tylko radykalny wybór Chrystusa i wiara w moc Odkupienia 

rozrywa tą pętlę.  

Dopóki człowiek nie uwierzy w Odkupienie, nie przyjmie 

ofiarowanej mu wolności, natura behawioralna będzie panować 
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nad duchową. Bo tylko panowanie Chrystusa w sercu człowieka, 

jest nad nią siłą nadrzędną.  

 I tę zasadę, wykorzystał Kościół ale nie po to aby pomóc 

człowiekowi wzrosnąć, ale aby go zatrzymać na drodze do Boga i 

w rezultacie zrujnować duchowo. 

 Wykorzystał wiarę jako siłę nadrzędną, aby zatrzymać ludzi w 

naturze zwierzęcej. Sam w niej tkwi, wybierając władzę, i nie 

pozwala innym się z niej wydobyć. Trzyma człowieka w 

potrzasku, aby nigdy nie osiągnął etapu ewolucji, który czyni go 

człowiekiem w pełni duchowym, Człowiekiem Światłości. 

( Patrz DODATEK - „ EWOLUCJA”)  

 Człowiek duchowy, żyjący według Ducha, to moc i potęga 

Boża. Gdy staje się silny siłą Boga, żadne zło go nie pokona. Nikt i 

nic nie jest w stanie go usidlić, ponieważ panuje w pełni nad 

złem. Nie jest podatny na manipulacje, więc całkowicie wymyka 

się spod władzy i kontroli przez establishment duchowny i 

świecki.  

Dlatego, aby do tego nie dopuścić, działania przeciwko 

naturze duchowej są bardzo precyzyjne i wyrafinowane. Nie są 

one bezpośrednio wymierzone w naturę duchową, tylko  

umacnia się człowieka w naturze behawioralnej zwierzęcej, 

cielesnej i w ten sposób uniemożliwia powstanie duchowej. 

Establishment duchowny sprowadzając człowieka do natury 

behawioralnej zwierzęcej, pokonuje jego siłę przez słabość, 

ponieważ natura zwierzęca choć niższa ewolucyjnie, jest nadal 

bliższa człowiekowi. Jest jego słabym punktem, ponieważ gdy 

ona jest w nim siłą nadrzędną, człowiek nie myśli już racjonalnie; 

wyłącza się mózg racjonalny tzw. kora nowa, a działa pramózg 

czyli tzw. mózg gadzi, i łatwo nad nim zapanować.  
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Działa pogłębiony syndrom sztokholmski czyli całkowite 

zanurzenie się w naturze cielesnej i uzależnienie od niej. 

W ten sposób establishment wykorzystuje słabość  człowieka, 

aby sam się niszczył i nie zdążał tam gdzie powinien. 

Ponadto pozoruje działania duchowe, które niby są wiarą, ale 

one nie przynoszą człowiekowi owoców. Ale on nie patrzy na 

owoce swoje i tych co go prowadzą. Ślepo ufa, nie 

podejrzewając zasadzki. Jest ugruntowywany w przekonaniu, że 

kroczy drogą duchową, drogą wiary o której mówią Ewangelie. 

Ale owocem wiary jest bezgrzeszność, niewinność, czystość i 

sprawiedliwość. Owocem wiary jest przyjęcie synostwa Bożego. 

Rzeczywiste bycie nim. Owocem wiary jest Człowiek Światłości. 

A droga, którą prowadzi ludzi Kościół, choć jest określana 

mianem wiary, jest w istocie socjotechniką i z prawdziwą wiarą – 

trwaniem w nieustannym zjednoczeniu z Duchem 

Chrystusowym, ma niewiele wspólnego.  

Wiara w Jezusa Chrystusa to nie rytuały, ceremonie, ilość 

odmawianych modlitw, bo wtedy dzieje się tak, jak przepowiadał 

Izajasz: 

 „Ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie 

tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; 

ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi 

zwyczajem”.(Iz 29,13) 

Wiara w Jezusa Chrystusa to nie jest wiara w to, że był ktoś 

taki, że poniósł śmierć na krzyżu, że zmartwychwstał. To nie jest 

wiara w te wydarzenia. To jest wiara w ich sens, istotę i 

przejawia się faktycznym stanem wewnętrznym bycia 

przenikniętym światłością i miłością Boga, Jego Duchem.  
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I wtedy istnieje w nas moc prawdy i nie ma już obecności 

złego ducha, ale jest Duch Chrystusa, który nieustannie 

utrzymuje naszą łączność z Ojcem i wznosi naszą duszę do 

doskonałości. 

Wiara to obecność Ducha Chrystusa. 

Wiara to nie jest wiedza. Wiedza może prowadzić do wiary, 

ale nią nie jest. Wiedza nie jest tożsama z realnie istniejącą 

obecnością żywego Ducha Chrystusa. 

 „Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do niego nie 

należy”.(Rz 8,9) 

I Chrystus nauczał: 

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do 

Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.(J 14,6) 

„ Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali 

Mu cześć w Duchu i prawdzie”.(J 4,24) 

Ale aby tak się stało, człowiek musi żyć w naturze duchowej, 

musi przyjąć duchową tożsamość.  
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IV.TOŻSAMOŚĆ 

„Zastawili sieć na moje kroki  

i zgnębili moje życie.  

Przede mną dół wykopali”.(Ps 57, 7) 

 

Człowiek został osaczony i przez setki lat ugruntowany w 

fałszywej tożsamości, opartej na naturze behawioralnej 

zwierzęcej, w oderwaniu od Chrystusa. Pozostaje związany z 

cielesnością jako swoją tożsamością i tak już wzrasta, zamiast 

wzrastać w Duchu, w Chrystusie. 

      A Chrystus jasno powiedział: „Duch daje życie; ciało na nic się 

nie przyda”.(J 6,63) 

A człowiek cały czas trwa naturze cielesnej i myśli, że jest nią. 

Jest w tym przekonaniu nieustannie utrwalany przez nakaz 

poszukiwania grzechów, czyli nieustannego skupiania się na tym, 

co się dzieje w jego naturze behawioralnej, cielesnej. 

 W naturze cielesnej panują odruchy, działające samoistnie i 

niezależnie. Odruchy instynktowne związane z agresją, 

przemocą. Bo natura zwierzęca została zaprogramowana tak, 

aby bronić ciała, aby mogło przetrwać. Zwierzętom, agresja i 

przemoc panująca w tej naturze pomagała zachować życie, ale 

człowieka wyniszcza.  Odruchy instynktowne zawsze będą takie 

same, i nie można ich zmienić, tak jak nie można zmienić 

funkcjonowania np. układu krwionośnego czy oddechowego. Ale 

można im nie ulegać. A człowiek im ulega i ulega szatanowi, 

który nieustannie „podkręca” te odruchy. Ulega, ponieważ nie 

ma świadomości, że jest duszą, która ma moc panowania nad 

nimi.  
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Jest utwierdzany w świadomości słabego, upadającego 

ciągle grzesznika, żyjącego według natury cielesnej, a nie w 

świadomości człowieka wyzwolonego, syna Bożego 

przenikniętego Duchem Bożym. 

 „(…) co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba 

porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek 

zwodniczych żądz, (…) i przyoblec człowieka nowego, 

stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 

świętości”.(Ef 4,22-24) 

 

Jeżeli człowiek po Odkupieniu żyje naturą cielesną, nie jest 

synem Bożym, ponieważ żyje „według doczesnego sposobu tego 

świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest 

ducha, który działa teraz w synach buntu”.(Ef 2,2) 

Jest synem buntu, narażonym na Boży gniew. 

„Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w członkach: 

rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona 

jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na 

synów buntu”.(Kol 3, 5-6) 

Koncentrowanie na grzechu powoduje, że człowiek jest 

nieustannie w relacji ze swoim ciałem, a nie w relacji z duszą. 

Natura behawioralna cielesna nie jest naturą duszy. Nie 

można przypisywać czynów natury behawioralnej duszy. To co 

się dzieje w naturze behawioralnej, nie dzieje się w duszy. 

 W naturze duszy jest Chrystus i Jego panowanie. Dusza jest 

czysta i doskonała jak czysty i doskonały jest Chrystus. 

Dusza jest odrębna. 
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 Jest wyzwolona z grzechu, czyli złej postawy Adama, który 

wybrał podporządkowanie tej naturze cielesnej i sprowadził na 

ludzi jej panowanie. 

Chrystus nas z tej złej postawy wyzwolił. 

„To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała, dawny nasz 

człowiek został z Nim współukrzyżowany po to, byśmy już dłużej 

nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, został wyzwolony 

z grzechu”.(Rz 6,6-7) 

Człowiek przestał być niewolnikiem grzechu, niewolnikiem 

natury cielesnej. Nie musi już z nią walczyć, aby żyć zgodnie z 

Prawem Bożym. Chrystus w nim jest Prawem i gdy w nim panuje, 

człowiek w pełni naturalnie i spontanicznie wypełnia Prawo Boże 

i jego postępowanie jest zawsze doskonałe.  

Chrystus dał nam swoją siłę i moc, i gdy wierzymy w Jego 

dzieło i trwamy w świadomości wyzwolenia, uniewinnienia, a nie 

w świadomości grzesznika, doświadczamy realnie Jego 

panowania nad naturą behawioralną cielesną, zwierzęcą. Ciało 

przenika Chrystusowy pokój. 

Pokój niezmiernie głęboki – cisza w umyśle, cisza w sercu, 

cisza w emocjach, cisza w głębi, w trzewiach. Nie ma myśli, które 

niepokoją, nie ma pragnień, które udręczają. Jest tylko 

wszechogarniający pokój. 

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje 

świat, Ja wam daję”.(J 14,27) 

To nie jest pokój, wynikający z kontrolowania emocji i 

behawioralnych odruchów ciała. Człowiek istnieje w innym 

miejscu, poza tą naturą - w Duchu Bożym. Staje się przeniknięty 

pokojem nie z tego świata - ze świata nieba. Ma w sobie 

łagodność i miłość i wszystkie owoce Ducha Świętego. One są 
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jego naturą, jego nową tożsamością - nie odruchy zwierzęcej 

natury behawioralnej. Behawioryzm zwierzęcy zostaje 

zastąpiony przez behawioryzm duchowy. 

 Nie działa w oparciu o instynkt. 

 Działa w oparciu o miłość.  

Chrystus dał nam nową tożsamość, nowe miejsce życia. Ale w 

tym miejscu istnieje się nie przez poszukiwanie grzechu, ale 

przez przyjęcie niewinności, ułaskawienia. 

„Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma 

już potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w 

Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i 

śmierci”.(Rz 8,1-2) 

 „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe”.     

(2Kor 5,17) 

Człowiek dosłownie staje się nowy: inaczej myśli, inaczej 

czuje, inaczej postrzega świat – w sposób Boży, i jest to dla niego 

zupełnie naturalne. 

Gdy uwierzy prawdziwie w dzieło Chrystusa, tak właśnie się 

dzieje. Trwa w Jego Duchu. Jest z Nim zjednoczony, a nie z 

ciałem. Jest duchowy, a nie cielesny. Żyje według Ducha, a nie 

według ciała. 

 „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego 

chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce 

Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś 

Ducha - do życia i pokoju.(…) A ci, którzy żyją według ciała, Bogu 

podobać się nie mogą”.(Rz 8,5-8) 

„Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, 

nieczystość, rozpusta, uprawianie bałwochwalstwa, czary, 



QUO VADIS HOMINE?  

66 | S t r o n a  

nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za 

zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i 

tym podobne. (..) Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 

opanowanie”.(Gal 5,19-23) 

 „Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli 

tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha 

Chrystusowego, ten do Niego nie należy”.(Rz 8, 9) 

Jeżeli człowiek uznaje, że rodzi się z grzechem pierworodnym 

tym samym wyrzeka się Chrystusa, ponieważ Chrystusowego 

Ducha otrzymują ci, którzy uwierzyli w odkupienie. 

Kościół odłącza od Chrystusa.  

I to jest tragedia chrześcijan, której nie są kompletnie 

świadomi. 

„Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek 

sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała 

zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie 

wieczne”..(Ga 6,7-8) 

Oczywiście nie można negować tego, że poprzez Kościół 

ludzie dowiedzieli się o Chrystusie i Jego nauce i do pewnego 

momentu pozwoliło im to wzrastać w poznawaniu Boga, ale 

pozostają na etapie, który uniemożliwia im zbawienie. 

Chrystus i Jego nauka zostały wykorzystane jako zachęcająca 

przynęta, aby w rezultacie złapać w potrzask. Aby przez 

zastawione sidła wpędzić w zasadzkę. Niby dać Chrystusa, ale 

odebrać Chrystusa.  

„Ten, kto ma Syna, ma życie,  

a kto nie ma Syna Bożego,  

nie ma też i życia”.(1J 5,12) 
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Chrześcijanie nie chcą dostrzegać kłamstw i złych czynów 

establishmentu kościelnego i oszukują samych siebie.  

A dzieje się tak dlatego, ponieważ autorytet kościelny stał się 

podstawą i fundamentem ich osobowości. Czują się dobrze, 

ponieważ czują się zintegrowani wewnętrznie. Są tym kim są – 

naturą cielesną. Pomimo że nie jest to ich prawdziwa tożsamość, 

nie chcą zmian, boją się zmian. Bo po co zmieniać? Wszyscy tak 

dookoła żyją, tak żyli przodkowie. 

 Tylko, że tak nie żyli prawdziwi chrześcijanie - 

prachrześcijanie. A jeśli człowiek uważa się za chrześcijanina, to 

powinien podążać za prawdą i autorytetem Boga. 

 Ale ludzie wolą autorytet Kościoła. Boją się, że jeśliby ten 

autorytet zniknął, rozpadnie się ich osobowość, rozpadnie się ich 

tożsamość, ponieważ ten autorytet powoduje ich spójność 

wewnętrzną. Trzymają się więc kurczowo tego autorytetu i są od 

niego zależni.  

Ale przecież otrzymaliśmy już nową tożsamość… tą właściwą, 

a jest nią Chrystus. Przyjmując Chrystusa, On staje się naturą 

spójności osobowości. 

Człowiek nie ulega wtedy dezintegracji, tylko zamiast być 

zjednoczony z ciałem i jego potrzebami, staje się zjednoczony z 

duszą i jej potrzebami.  Żyje i to życiem prawdziwym. 

Nasze życie jest w Chrystusie Panu ukryte w Bogu. I ci, którzy 

uwierzą że umarli, że zostali pogrzebani razem z Nim, i powstali 

w tym momencie kiedy On powstał, jednoczą się ze swoją 

doskonałą naturą w Chrystusie – to jest prawdziwa tożsamość. 

I gdy uwierzą, rozpad autorytetu kościelnego nie wywołuje  

traumy. Ci którzy przyjmują Chrystusa, pozostają w stanie 
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równowagi. Wznoszą się ku Bogu w radości, którą On ich 

przenika. 

Człowiek musi dokonać radykalnego wyboru. Nie może 

zachować starej tożsamości i jednocześnie mieć Chrystusa, bo 

jest to niemożliwe. 

„Nikt nie może dwom panom służyć”.(Mt 6,24) 

„ Nie możecie pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie 

możecie zasiadać przy stole Pana i przy stole demonów”.            

(1Kor 10,22-23) 

„Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe 

życie z mego powodu, ten je zachowa”.(Łk 9,24) 

 

Kurczowe trzymanie się człowieka autorytetu kościelnego, 

wynika również z lęku przed karą. Ale kto go może ukarać?  

Bóg ? – że zbliża się do Niego, by żyć w chwale Bożej. 

Kościół? – że wykluczy go z „kościoła grzeszników”, nie 

służącego Chrystusowi. 

 A poza tym w Polsce na osobisty wybór Chrystusa zostało 

dane oficjalne pozwolenie władz kościelnych. 

19 listopada 2016 roku został uroczyście odczytany 

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, a 

wraz z nim ogłoszono: 

 

„Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam 

potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy 

nie wygasłe prawa. (…) Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi 

i chwały, z wielką wiarą i miłością wołamy: Króluj nam 

Chryste!” 
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Każdy chrześcijanin w Polsce ma więc wolną drogę i wybór, 

potwierdzoną prawem danym niechcąco przez sam Kościół. Nie 

musi już być podporządkowany autorytetowi kościelnemu, tylko 

Chrystusowi. Otrzymał oficjalne pozwolenie, aby wybrać 

Chrystusa czyli Jego bezwzględne panowanie nad sobą. 

Chodzi tylko o to, aby nie poprzestać na słowach. Aby 

naprawdę uwierzyć Chrystusowi i Jego dziełu, wybrać swoją 

prawdziwą tożsamość, wybrać życie. 
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*** 

„Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, 

nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! 

 Bo śmierci Bóg nie uczynił 

i nie cieszy się ze zguby żyjących”. (Mdr1,12-13) 
 

«Cóż więc mamy czynić?» (Łk 3,10) 
 

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.(Dz 5,29) 

 

„Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc 

niewolnikami ludzi”.(1Kor 7,23) 

 

„Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić!”   

(1P 3,14) 

 „Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze 

gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was 

uzasadnienia tej nadziei, która w was jest”.(1P 3,15) 

 

„Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, jest Początkiem i Końcem 

wszystkiego. (…) On jest jedynym nauczycielem, który ma nas 

pouczyć, jedynym Panem, od którego zależymy, jedynym 

wodzem, z którym mamy być złączeni, (…) jedynym pasterzem, 

który ma nas nakarmić, jedyną drogą, po której mamy kroczyć, 

jedyną prawdą, w którą mamy wierzyć, jedynym życiem, które 

ma nas ożywiać, jedynym, który powinien nam wystarczyć we 

wszystkim.(…) 

 Jeśli jesteśmy w Jezusie Chrystusie i Jezus Chrystus w nas, 

nie musimy się obawiać żadnego potępienia”. 

(Z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny” św. 

Ludwika de Montfort) 
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V. NASZ OJCIEC 

„Zmiłuj się nad nami, Panie, 

bo wzgardą jesteśmy nasyceni. 

Dusza nasza jest nasycona 

szyderstwem zarozumialców  

i wzgardą pyszałków”.(Ps 123,3-4) 

 

 

Manipulacja na naturze behawioralnej, widoczna jest również 

w Modlitwie „Ojcze Nasz”, najpopularniejszej i najistotniejszej 

modlitwie chrześcijańskiej. Modlitwie, której nauczył nas Jezus 

Chrystus.  

Chodzi o 7 werset, który w wersji ewangelicznej (Biblia 

Tysiąclecia) brzmi: nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. Natomiast 

w wersji tradycyjnie odmawianej brzmi: nie wódź nas na 

pokuszenie.  

Kim jest Bóg, nasz Ojciec, jeśli człowiek ma do niego wołać: 

nie wódź nas na pokuszenie? 

Pomimo wielu głosów, aby ujednolicić i wprowadzić tylko 

wersję nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, Kościół w Polsce z 

uporem udowadnia, że nie wódź nas na pokuszenie jest 

najwłaściwszym i najlepszym, najbardziej dosłownym 

tłumaczeniem tego wersetu. Przecież w tłumaczeniu nie chodzi 

tylko o dosłowność, ale przede wszystkim o ducha modlitwy. 

Przecież „litera zabija, Duch zaś ożywia. ”(2Kor 3,6)  

Nauczanie Chrystusa to nie same słowa. To przede wszystkim 

Duch Boży, płynący wraz z tymi słowami, to głębia prawdy 

duchowej w nich zawarta. „Słowa, które Ja wam powiedziałem, 

są duchem i są życiem”.(J 6,63) 
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Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie – duch tych słów jest 

wznoszący i oddający chwałę Bogu. Jest zgodny z duchem całej 

modlitwy. 

Nie wódź nas na pokuszenie – duch jest „ściągający w dół” i 

ubliżający Bogu. Jest drastycznie przeciwny duchowi całej 

modlitwy. 

Wmawia się wiernym, że nie wódź nas na pokuszenie jest 

poprawne. Głównym argumentem za, jest teza, że Bóg wystawia 

człowieka na pokusy, które mają być dla niego próbą, 

umocnieniem.  Czyli Bóg podstawia przeszkodę i patrzy: 

przejdzie czy nie przejdzie? Przeszedł – umocniony. Nie 

przeszedł – odrzucony. Taka jest jego taktyka wychowawcza. 

Więc właściwa jest ta prośba, bo Bóg choć wodzi na pokuszenie, 

to ma dobre intencje. Wodzi, ale nie wodzi. 

Człowiekowi można wmówić, że czarne jest białe i on w to 

nawet uwierzy, ale nie można oszukać jego natury 

behawioralnej, jego wewnętrznych reakcji na oba wersety. 

Natura behawioralna nie poddaje się argumentacji logicznej. Jest 

bodziec i natychmiastowa reakcja. 

 Łatwo to sprawdzić. Każdy może to uczynić i rozpoznać te 

reakcje, jeśli skupi się na moment na czuciu wewnętrznym. 

Co czujesz, gdy widzisz dziecko proszące ojca: Tato, nie wódź 

mnie na pokuszenie?  

A co czujesz, gdy widzisz dziecko proszące ojca: Tato, nie 

dopuść, abym uległ pokusie? 

Można te reakcje opisać następująco. 

Gdy dziecko mówi: Tato, nie wódź mnie na pokuszenie – 

występuje natychmiastowe napięcie, niepokój, lęk o dziecko, 
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odruch jego ratowania i ogromna wrogość do jego ojca. Cóż to 

za zwyrodnialec? Co on temu dziecku chce zrobić? Brr.  

A gdy dziecko mówi: Tato, nie dopuść, abym uległ pokusie – 

występuje uspokojenie, radość, ulga, że dziecko jest w dobrych 

rękach i ma dobrego tatę. Tatę, który się nim opiekuje, pomaga, 

a dziecko mu ufa i ma w nim oparcie. Uff. 

Te reakcje zaobserwowane w ciele są jednoznaczne i one są 

wymiernym uzasadnieniem poprawności lub niepoprawności 

danego wersetu. Bo albo zbliża do Ojca, albo od Niego oddala. 

Albo zwiększa ufność albo zwiększa wrogość. 

I tu jest odpowiedź na pytanie: dlaczego opór i upór Kościoła 

w sprawie zmiany 7-go wersetu jest tak ogromny? Tak ogromny, 

że aż zadziwiający i niezrozumiały. 

Ale jest zrozumiały, jeśli weźmie się pod uwagę 

oddziaływanie tych wersetów na naturę behawioralną, ponieważ 

wówczas ujawniają się prawdziwe intencje establishmentu 

kościelnego. 

Utrzymując werset nie wódź nas na pokuszenie wpływa się na 

to, aby w uczuciach człowieka wobec Boga wywoływać 

nieustannie niechęć, odrzucenie Boga, strach przed Nim. Aby 

człowiek nigdy nie zaufał Bogu. Aby nigdy nie przyjął Jego miłości 

i nie pokochał Go. Aby w jego naturze behawioralnej  

ugruntować nieustającą wrogość wobec Boga. Aby ona tam 

trwała i aby to się nie zmieniło. Dlaczego? 

Dlatego, aby człowiek nie pojął kim jest, aby nigdy nie poznał 

swojej wewnętrznej natury duchowej. Bo gdyby człowiek zaufał, 

uwierzył Bogu, otworzył przed Nim i dla Niego swoje serce, Bóg 

by w nim panował.  Bóg by go przemienił i w rezultacie tej 

przemiany stałby się mocą i potęgą Bożą w tym świecie. Nie 
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dałby się ujarzmić i nikt nie miałby już na niego wpływu. Bo 

służyłby Bogu – nie innym ludziom, którzy tylko ciągną z niego 

zyski dla siebie. Służyłby Bogu - nie demonom i złu. 

Więc to nie jest bez znaczenia, który werset jest mówiony. To 

ma ogromne znaczenie.  

Przez setki lat, przez tą kolejną sprecyzowaną manipulację, 

utrzymuje się człowieka z dala od Boga. Przez karkołomne, 

teologiczne wywody nakazuje mu się kłamstwo brać za prawdę i 

ignorować wewnętrzne odczucia. Tylko, że ignorować nie 

oznacza usunąć. Tych odczuć usunąć się nie da; one są, tylko 

zepchnięte w głąb. Nie są już uświadamiane, ale nadal istnieją i z 

poziomu nieświadomego oddziałują na całą naturę psychiczną i 

emocjonalną człowieka, wywołując niepokój, rozdarcie, choroby. 

 I kiedy człowiek pragnie świadomie zbliżyć się do Boga, z 

poziomu podświadomego włącza się hamulec – natura 

behawioralna broni go zaciekle przed Bogiem, którego ukazano 

jej jako wroga, wywołując ogromny opór, zatwardziałość, 

niechęć, lenistwo duchowe itp. Lęk przed Bogiem i wrogość 

wobec Niego jest chyba najmocniejszym hamulcem na drodze 

duchowej. Przez swoją wolę człowiek powstrzymuje Boże 

Miłosierdzie wobec siebie. Choć pragnie Bożej miłości, to broni 

się przed nią zaciekle, nie będąc tego świadomy. Zamiast 

przyjmować łaskę, odrzuca ją. 

 Jakie to bolesne i tragiczne…. 

 Jeżeli człowiek nie zaufa aż do samych trzewi Bogu, to jego 

droga duchowa zamiast radosnego wznoszenia się jest 

karkołomnym trudem, nie przynoszącym żadnego duchowego 

wzrostu. Jest tylko działaniem pozorowanym. Jest chodzeniem w 

kółko jak koń w kieracie, który zrobił wiele, wiele kilometrów i 

nigdzie nie doszedł, bo ciągle jest w tym samym miejscu. 
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 ( więcej o Modlitwie Pańskiej - patrz DODATEK – „7 WERSET 

MODLITWY PAŃSKIEJ – analiza psychologiczna”, „PRAWO 

MIŁOŚCI – a 7 werset Modlitwy Pańskiej”, „ODPUŚCIŁEŚ NAM 

NASZE WINY JAKO MY ODPUŚCILIŚMY NASZYM WINOWAJCOM”)   

Gdyby nie zmiany w nauce Ewangelii dokonane na Synodzie 

w Kartaginie w 418 r. i nie sterowanie siódmym wersetem 

modlitwy „Ojcze nasz”, te setki lat spowodowałyby, że świat dziś 

byłby królestwem Boga na ziemi, Jego wola jako w niebie tak i na 

ziemi by się działa. 

 A czyim jest królestwem? – widać gołym okiem. Bo człowiek 

zamiast być pogromcą zła, do czego został przeznaczony i do 

czego uzdolnił go przez odkupienie Chrystus, stał się 

niewolnikiem zła, bo tak został przekierowany. 

Przyglądając się więc wnikliwie, od podszewki, stosowanej 

przez Kościół (establishment kościelny) swoistej inżynierii 

behawioralnej widać, że jego działania mają tak naprawdę na 

celu zatrzymać człowieka w ciemności i nie dopuścić do 

panowania Boga w sercach ludzkich. Dla utrzymania władzy i 

bogactwa, zatrzymuje człowieka w śmierci duszy, nie dopuszcza 

do powstania w pełni życia Bożego w nim i uniemożliwia 

duchowe przemienienie ciała, czyli w rezultacie odbiera życie 

wieczne.  

To jest proceder, któremu można tylko nadać miano 

ludobójstwa. Ten, kto naprawdę pojmuje czym jest życie, wie, że 

to jest prawda. 

Ale jak powiedział Chrystus:  „Nie ma bowiem nic zakrytego, 

co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się 

nie miano dowiedzieć”.(Mt 10,26) 
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*** 

„Niegodziwcy, co zamyślili ujarzmić lud święty,  

legli, uwięzieni ciemnością, zniewoleni długą nocą”.(Mdr 17,2) 

 

„Albowiem Duch Pański wypełnia ziemię,  

Ten, który ogarnia wszystko, ma znajomość mowy.  

Zatem się nie ukryje, kto mówi niegodziwie,  

i nie ominie go karząca sprawiedliwość.  

 Zamysły bezbożnego zostaną zbadane  

i dojdzie do Pana wieść o jego słowach,  

dla potępienia jego złych czynów”. ( Mdr 1,7-9) 

„A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów,  

bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana”. (Mdr 3,10) 

„To myśmy zboczyli z drogi prawdziwej,  

nie oświeciło nas światło sprawiedliwości  

i słońce dla nas nie wzeszło.  

Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby,  

błądziliśmy po bezdrożnych pustyniach,  

a drogi Pańskiej nie poznaliśmy.  

Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo,  

co dało chełpliwe bogactwo?  

To wszystko jak cień przeminęło  

i jak wieść, co przebiega;  

jak okręt prujący pieniącą się toń:  

śladu jego nie znajdziesz, gdy przeszedł,  

ni bruzdy po jego spodzie wśród fal”. (Mdr 5, 6-10)  
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VI. PRZEBUDZENIE 

„Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu”.(Rz 13,11) 

 

Wydawać by się mogło, że skoro postawiono tak wiele sideł, 

tak wiele przeszkód, to bardzo trudne będzie wydobycie się z 

nich. 

Ale one działają, dopóki człowiek jest nieświadomy ich 

istnienia. Kiedy już wie, może się przebudzić i zerwać dręczące 

go jarzmo. 

Wystarczy, że zaufa Chrystusowi, Bogu. 

On „z zamknięcia wypuszcza jeńców, z więzienia tych, co 

mieszkają w ciemności”.(Iz 42,7) 

Wystarczy, że przyjmie ułaskawienie i zacznie nim żyć. 

Bo każdy człowiek już ma naturę duchową doskonałą w 

Chrystusie. 

I ma Matkę.  

Św. Maria Matka Boża jest Tą, która została ustanowiona 

naszą Matką i której jako synowie zostaliśmy oddani i okryci jej 

płaszczem. 

 

«Niewiasto, oto syn Twój» (J 19,26) 

«Oto Matka twoja.» (J 19,27) 

 

Jak Chrystus otrzymał Matkę, aby narodzić się w ziemskim 

świecie, tak my otrzymaliśmy Matkę, aby narodzić się w świecie 

Prawdy. 
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Święta Maria Matka Boża - współodkupicielka jest tą, która 

ma w sobie wszystkie te przymioty, których my potrzebujemy 

aby w nim się narodzić i żyć. 

Ma w sobie doskonałą ufność Bogu, doskonałe oddanie, 

doskonałą pokorę, doskonałą wiarę, wszystkie przymioty 

owoców Ducha Świętego i darów Ducha Świętego. 

 Ona uczy doskonałej postawy serca.  

 Ona zna tajemnicę doskonałości: 

„Wielbi dusza moja Pana  

i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”.(Łk1,46) 

Św. Maria Matka Boża, święta Niewiasta, namaszczona na 

matkę potomstwa, które miażdży głowę szatanowi. 

Ona zna tajemnicę synów Bożych. 

Ona zna tajemnicę naszych narodzin z Boga i dla Boga. 

Ona jest Gwiazdą Poranną, Jutrzenką naszego przebudzenia. 

Ona nas chroni i pomaga nam nieustannie. 

 

Zdrowaś Mario, łaski pełna, 

Pan z Tobą 

Błogosławiona jesteś między niewiastami 

i błogosławiony owoc żywota Twojego- Jezus. 

 

Święta Mario, Matko Boża 

módl się za nami odkupionymi 

i prowadź nas do zbawienia. 

Amen 
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*** 

 

„Zbudź się, o śpiący,  

i powstań z martwych,  

 a zajaśnieje ci Chrystus”. 

(Ef 5,14) 

 

 

 „Przebudź się, przebudź!  

Przyodziej moc twą, Syjonie!  

Oblecz się w szaty najokazalsze,  

o Święte Miasto, Jeruzalem!  

Bo już nie wejdzie nigdy do ciebie  

żaden nieobrzezany ani nieczysty.  

 Otrząśnij się z prochu, powstań,  

o Branko Jerozolimska!  

Rozwiąż sobie więzy na szyi,  

  pojmana Córo Syjonu!” 

(Iz 52,1-2) 
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Pismo Święte objawia, że Jezus Chrystus odkupił świat i uwolnił 

wszystkich ludzi od grzechu pierworodnego. 

 

Św. Jan Damasceński mówi o tym w ten sposób: 

„Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek innego, 

zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał piekło, 

darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do wzniesienia się 

ponad doczesność i ponad samą śmierć, zgotował powrót do 

dawnej szczęśliwości, otworzył bramy raju, umieścił naturę 

naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego dziećmi i dziedzicami”.  

( J. Damasceński „Wykład wiary prawdziwej”) 

Tą Prawdą i radością z niej wynikającą żyli pierwsi chrześcijanie i 

przyjmowali chrzest, na znak włączenia w moc Chrystusowego 

Odkupienia. 

Powszechna wśród nich była świadomość, że człowiek jest 

WOLNY od grzechu pierworodnego, ponieważ Chrystus wykupił 

nas „raz na zawsze”.(Hbr 7,27) 

W 418 roku, na synodzie w Kartaginie wprowadzono zapis, 

nakazujący wierzyć pod karą ekskomuniki, że dzieci rodzą się z 

grzechem pierworodnym, który zostaje usunięty przez chrzest w 

Kościele. 

Zapis ten ugruntowany został przez późniejsze wypowiedzi 

doktrynalne Kościoła.  

Efekty „zapisu kartagińskiego” trwają więc w rezultacie do dnia 

dzisiejszego i determinują wiarę chrześcijan. 
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Przedstawiona analiza psychologiczna, wszechstronnie ukazuje 

jakie oddziaływanie miał kartagiński zapis synodalny, jakie 

zostały zawarte w nim manipulacje, jakie zniekształcenia 

spowodował, oraz co najistotniejsze - jakie zagrożenia 

sprowadził i sprowadza. 

 

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 

mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w 

piekle”.(Mt 10,28) 

 

QUO VADIS CHRZEŚCIJANINIE? 
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Synod w Kartaginie 418 r. 

kanon 2 

 

          W kanonie 2 tego synodu czytamy: 

 "Uznano również: jeśli ktoś przeczy temu, że 

należy chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, albo mówi, 

że się je chrzci wprawdzie dla odpuszczenia 

grzechów, lecz nie otrzymują w spuściźnie od Adama 

żadnego grzechu pierworodnego, który miałby być 

odpuszczony przez kąpiel odrodzenia, i skutkiem tego 

u tych dzieci forma chrztu ,,dla odpuszczenia 

grzechów" nie jest prawdziwa, lecz fałszywa — niech 

będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Tego 

bowiem, co mówił Apostoł: „Przez jednego człowieka 

grzech wszedł na ten świat, a przez grzech śmierć, i 

tak na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ 

wszyscy zgrzeszyli" [Rz 5,12], nie należy rozumieć 

inaczej, ale tylko tak, jak zawsze to rozumiał katolicki 

Kościół na całym świecie. Według tej zasady wiary 

dlatego chrzci się prawdziwie dzieci dla odpuszczenia 

grzechów, chociaż same nie mogły jeszcze popełnić 

żadnego grzechu, aby poprzez odrodzenie doznały 

obmycia z tego, co ściągnęły na siebie wskutek 

narodzin." (BF 41) 
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I. REAKCJE BEHAWIORALNE 

Czytając powyższy tekst, zauważyć można pojawiające się 

trudności w zrozumieniu sensu. Tekst jest tak sformułowany, że 

wywołuje zamęt. Powody tego są następujące: 

A. Zewnętrzne  

Użyto zdań wielokrotnie złożonych, co czyni tekst 

nieprzejrzystym, utrudniającym klarowne zrozumienie sensu, 

wywołuje pomieszanie mentalne. 

B. Wewnętrzne 

Użycie formy nakazu, o charakterze szantażu emocjonalnego 

- jeśli ktoś przeczy(….) niech będzie wyłączony, (…) nie należy 

rozumieć inaczej, ale tylko tak - uruchamia pomieszanie 

emocjonalne, lęk i wymusza odruchowe podporządkowanie się 

zapisowi.  

 Sformułowanie: niech będzie wyłączony ze społeczności 

wiernych - ma bardzo silne, negatywne oddziaływanie na 

odbiorcę.  

Jest tzw. operatorem emotywnym lub inaczej mówiąc 

sterownikiem emocjonalnym, czyli bodźcem wywołującym 

określone reakcje emocjonalne w naturze behawioralnej 

człowieka. Działanie operatorów emotywnych jest bezwzględne, 

automatyczne, natychmiastowe, odruchowe. Określony bodziec 

(operator emotywny) wywołuje określone reakcje. Nie można  

powstrzymać ich pojawienia się.  

 W tym przypadku, sformułowanie: niech będzie wyłączony ze 

społeczności wiernych  jest groźbą – zapowiada karę. Jest 

operatorem emotywnym, wywołującym u osoby, zapoznającej 

się z treścią tego zapisu synodalnego, lęk przed karą i 
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odrzuceniem, a tym samym lęk przed sprzeciwieniem się.  

Zapowiadaną karą jest wykluczenie. Zwrot będzie wyłączony – 

jest tożsamy ze zwrotem będzie wykluczony, ekskomunikowany i 

jest bardzo silnym operatorem emotywnym, uruchamiającym lęk 

przed wyrzuceniem poza społeczność.  

W przestrzeni behawioralnej człowieka istnieje tzw. „instynkt 

stadny”. Zachowania instynktowne nie są wynikiem 

racjonalnego i świadomego namysłu. Są automatycznym 

odruchem, o dużej sile oddziaływania na decyzje człowieka, 

podejmowane w sposób nieświadomy. Instynkt stadny nakazuje 

robić to co wszyscy, aby pozostać w stadzie, bo przebywanie 

poza stadem jest niebezpieczeństwem, zagrożeniem dla życia. 

Przebywanie w stadzie wytwarza poczucie bezpieczeństwa, daje 

gwarancje na przetrwanie. 

 Oznacza to, że jeśli zostanie się postawionym przed 

perspektywą wykluczenia ze stada (społeczności), pojawia się 

ogromny, niekontrolowany lęk i człowiek ślepo podporządkuje 

się, zrobi wszystko, aby tylko nie być wykluczonym, narażonym 

na zagrożenie życia. Tego typu lęk i wynikające z niego poczucie 

zagrożenia, może nasilić się do stanu paniki i w rezultacie 

powodować paraliż mentalny oraz niezdolność do 

samodzielnego myślenia. 

A jak należy myśleć? Sformułowanie: …nie należy rozumieć 

inaczej, ale tylko tak, jak zawsze to rozumiał katolicki Kościół na 

całym świecie - przez sugestywny nakaz ukierunkowuje i zmusza 

do zgodzenia się z podaną interpretacją. Człowiek zmuszony jest 

do przyjęcia z góry ustalonego, jednoznacznego autorytetu 

Kościoła. 

 W połączeniu z opisanymi wcześniej mechanizmami, pojawia 
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się jeszcze lęk przed przeciwstawieniem się autorytetowi.  

W przypadku oddziaływania analizowanego tekstu - skutkiem 

tego konglomeratu lęków, mogą być trudności w koncentracji 

uwagi podczas czytania/słuchania tekstu, trudności ze 

zrozumieniem sensu oraz niechęć do wniknięcia w treść zapisu.  

Ponadto, uruchomienie lęku przed wydaleniem poza 

społeczność, może spowodować dodatkowo agresję wobec tych, 

którzy będą chcieli powstrzymać daną osobę przed 

instynktownym działaniem. Czyli chęć podporządkowania się, 

ulegnięcia odruchom, będzie silniejsza od chęci rozpoznania 

rzeczywistej sytuacji.  

W tym przypadku - może pojawić się agresja wobec tych, 

którzy będą zachęcali do pogłębionej analizy tekstu. 

 

Opisane powyżej czynniki mają wpływ na to, że u osoby 

czytającej, wytwarza się niechęć do zgłębiania zawartej treści, 

niezrozumiały opór podszyty niepokojem. Osoba otrzymuje 

wewnętrzne komunikaty: Zostaw to, nie ruszaj! Nie przyglądaj 

się temu! To niebezpieczne! Zagrożenie! Uciekaj! Mają one 

wyraźny charakter alarmu. W naturze behawioralnej został 

uruchomiony lęk i odruch ucieczki. 

 

To jest I etap reakcji i już w tym momencie może nastąpić 

wycofanie, rezygnacja i poddanie, czyli bierne 

podporządkowanie się zapisowi bez wnikania w to, co on 

oznacza. 

Przejście przez ten etap otwiera dopiero możliwość zgłębienia 

i zrozumienia treści i sensu zapisu. 
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II. UKRYTY SENS ZAPISU 

Z chaosu zapisu, jeśli zostanie wydobyte sedno, pojawia się 

następująca treść: 

 

Jeśli ktoś uważa, że chrzest nie zmywa grzechu 

pierworodnego, otrzymanego od Adama, ponieważ 

tego grzechu już nie posiada - niech będzie 

wykluczony ze społeczności. Na dowód, 

przedstawiamy słowa św. Pawła (Rz 5, 12), który 

mówi: „Przez jednego człowieka grzech wszedł na ten 

świat, a przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi 

śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli". 

Człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym i 

dlatego niemowlęta się chrzci, aby je uwolnić z 

grzechu pierworodnego. I nie wolno tego inaczej 

rozumieć! 

Jeszcze upraszczając:  

Każdy rodzi się z grzechem pierworodnym. Grzech ten 

usuwany jest przez chrzest, który otrzymuje się w 

Kościele. Kto się z tym nie zgadza zostanie usunięty z 

Kościoła! 

 

Czyli, Kościół stosując chrzest w takim zapisie, jest dawcą 

Odkupienia, tzn. wyzwolenia z grzechu pierworodnego. 

 To znaczy, że nie Jezus Chrystus! 

 Nie zgadza się to z Prawdą zawartą w Ewangelii. 

 „ W Nim mamy Odkupienie, przez Jego Krew”.(Ef 1,7) 

 „To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie”. 

(Hbr 7,27) 
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„Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej 

[Bożej] woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa 

Chrystusa raz na zawsze”. (Hbr 10,10) 

  

 Na kartach Ewangelii w wielu miejscach znajdujemy 

informacje o tym, że Jezus Chrystus przez swoje doskonałe 

posłuszeństwo i śmierć na krzyżu, odkupił cały świat i człowiek 

jest wolny. Cały świat, a nie ludzi ochrzczonych, więc to nie 

chrzest usuwa grzech pierworodny - sic! 

 „On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie 

tylko nasze, lecz również całego świata ”.(1J 2,2) 

 Od tej pory człowiek rodzi się w światłości. 

  „Była światłość prawdziwa, która oświetla każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi”.(J 1,9) 

„Ja jestem światłością świata”.(J 8,12) 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 

świata”.(Mt 28,20) 

  „Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i 

On także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez 

śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest 

diabła”.(Hbr 2,14)  

Również, cytowany w omawianym kanonie św. Paweł, w 

dalszym ciągu swojej wypowiedzi mówi: „A zatem, jak 

przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok 

potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na 

wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie”.(Rz 5,18) 

Dlaczego nakazuje się wierzyć, że każdy człowiek zanurzony 

jest w ciemności, gdy na świat przychodzi? 
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Dlaczego została pominięta dalsza część wypowiedzi św. 

Pawła, która w zasadniczy sposób zmienia sens całości? 

   

Ukrycie prawdy, nakazanie innym wierzyć w kłamstwo i 

nieustanne powtarzanie go, jest już samo w sobie manipulacją, o 

której mowa w popularnym stwierdzeniu, że kłamstwo 

wielokrotnie powtarzane, staje się prawdą.  

Przedmiotem ukrytej manipulacji w zapisie kartagińskim jest 

ŻYCIE WIECZNE. 

W zapisie jest przedstawione, że: 

1. Nie nastąpiło Odkupienie, ponieważ każdy rodzi się z 

grzechem pierworodnym.  

2. Uwolnienie od grzechu pierworodnego następuje przez 

chrzest, który otrzymuje się  dzięki Kościołowi.  

3. Nie wolno myśleć inaczej, ponieważ grozi za to kara. 

W rezultacie następuje: 

1. Faktyczne zanegowanie  ODKUPIENIA PRZEZ CHRYSTUSA. 

2. Uznanie Kościoła jako głównego dobroczyńcy, dzięki 

któremu przez chrzest człowiek staje się niby wolny, ale jest 

wprost przeciwnie. 

3. Następuje wtórne poczytanie grzechu pierworodnego w 

sumieniu, którego chrzest nie usuwa. Człowiek pozostaje nadal 

w ciemności.  

Jakie są tego konsekwencje? 

W dużym skrócie można to przedstawić następująco: 

Grzech pierworodny został usunięty przez Chrystusa i 

człowiek mógł ponownie żyć w światłości, więzi duchowej z 

Bogiem. Chrzest był przyjmowany na znak wiary i nawrócenia, 
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czyli świadomego przyjęcia Odkupienia i podjęcia życia, które 

wynikało z tej świadomości.  

Życia, które prowadziło do rozkwitu jego natury duchowej i 

wydania owoców, których oczekuje od nas Bóg. 

 „(….) aby resztę czasu w ciele przeżyć już nie dla 

[wypełniania] ludzkich żądz, ale woli Bożej”.(1P 4,2)  

  Chrześcijanie przyjmowali chrzest, zanurzając się w zbawczej 

i ożywczej śmierci Jezusa Chrystusa, czyli zanurzając w Jego 

zwycięstwie i Jego mocy. 

  „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzy 

otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Jezusa Chrystusa, 

zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem (……..) zostaliśmy 

razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w 

nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale 

Ojca”.(Rz 6,3-4)  

Chrzest stanowił włączenie w posłuszeństwo Chrystusowi, 

aby poddając się Jego mocy „nie oddawać na  służbę grzechowi, 

ale na służbę Bogu” (Rz 6,13) i mieć udział w radości i wolności, 

która nastała.  

 Nie usuwano poprzez chrzest grzechu pierworodnego.(sic!) 

Przyjmując Odkupienie, człowiek mógł wzrastać w światłości 

Bożej, coraz mocniej „przyobleczony w Chrystusa” (Ga 3,27), 

wolny od pierwszej śmierci - do duszy powróciło Życie. Miłując 

Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, mógł zdążać do 

Królestwa Bożego. Powstawał człowiek duchowy, stało przed 

nim otworem ZBAWIENIE WIECZNE. Prawdziwi, pierwsi 

chrześcijanie, żyli właśnie tą Prawdą. Mieli udział w „pierwszym 

zmartwychwstaniu”. Stawali się ludźmi pełnymi Ducha Świętego 

i mocy Bożej. 
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 „Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym 

zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz 

będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc 

lat”.(Ap 20,6) 

Twierdzenie, że każdy ma grzech pierworodny, działa jak 

złapanie w sidła. Przez nakaz poczytywania grzechu 

pierworodnego (zawarty w analizowanym zapisie synodalnym), 

przywrócona jest ciemność i odebrana wolność, możliwość 

wznoszenia się do Boga. Człowiek pozostaje ponownie w 

pierwszej śmierci. Jego duchowy wzrost zostaje powstrzymany, 

zahamowany! 

Człowiek żyje już tylko naturą biologiczną, behawioralną. 

Nie rozwija się wyższa świadomość duchowa, co uniemożliwia 

rozumienie Prawd Duchowych. Następuje duchowa amnezja, 

regresja prawdziwego chrześcijaństwa.  

Ponieważ zapis ten nie jest powszechnie znany, a obecnie 

używa się zwrotów mówiących o Chrystusie jako Odkupicielu, 

kłamstwo zostaje ukryte pośród słów prawdy. Wszystko wydaje 

się z pozoru być w porządku, ale ponieważ ten zapis ma 

charakter fundamentalny, oddziałuje nieustannie w przestrzeni 

podświadomej człowieka. 

 

III. SYNDROM SZTOKHOLMSKI 

 Zapis w Kartaginie przetrwał już 1600 lat. Podczas chrztu 

nadal odpuszcza się grzech pierworodny, a jednocześnie głosi się 

nauki o odkupieniu przez Chrystusa i nikt nie reaguje na 

wynikające z tego sprzeczności. 

Dlaczego? 
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Rozumiejąc, co jest tak naprawdę ukrytym sensem zapisu z 

Kartaginy, można rozpoznać kolejne psychologiczne 

mechanizmy, które mają wpływ na naturę behawioralną 

człowieka, na bardzo głębokim poziomie. Są to mechanizmy 

obronne, które w psychologii opisane są jako „syndrom 

sztokholmski" 

 „Termin „syndrom sztokholmski" wziął swą nazwę od 

wydarzeń, które miały miejsce w Sztokholmie w roku 1973. 23 

sierpnia 1973 roku dwóch mężczyzn wkroczyło do banku, aby go 

obrabować. Kiedy na miejsce przyjechała policja, rabusie wzięli 

zakładników (trzy kobiety i mężczyznę) i przetrzymywali ich przez 

sześć dni. Gdy z kolei przybyła ekipa ratunkowa, zakładnicy nie 

wykazali najmniejszej woli współpracy, bronili swoich 

porywaczy, obwiniając za całą sytuację policję. Po upływie 

pewnego czasu od porwania, jeden z uwolnionych zakładników 

założył fundację, której celem było zbieranie funduszy dla 

prawników porywaczy, a jedna z zakładniczek zaręczyła się z 

oprawcą. 

Objawy i symptomy syndromu sztokholmskiego to: 

- pozytywne uczucia ofiary wobec sprawcy 

- pozytywne uczucia sprawcy względem ofiary 

- pomocne zachowania ofiary wobec sprawcy 

- negatywne uczucia ofiary wobec rodziny, przyjaciół, 

autorytetów próbujących ją ratować 

- niezdolność zaangażowania się w zachowania, które 

mogłyby doprowadzić do jej uwolnienia od sprawcy. 

By zaistniał syndrom sztokholmski, muszą wystąpić określone 

warunki. Ofiara: 
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- spostrzega, że jej przeżycie zależy od dobrej woli sprawcy 

- nie widzi możliwości ucieczki 

- dostrzega drobne uprzejmości ze strony sprawcy 

- jest izolowana od perspektyw odmiennych od perspektywy 

sprawcy.  

Schemat rozwoju syndromu sztokholmskiego wygląda 

następująco: 

 W sytuacji stresującej, traumatycznej sprawca grozi ofierze, 

że pozbawi ją życia, jeśli nie będzie podporządkowywała się jego 

woli. Sprawca może znęcać się psychicznie i fizycznie nad ofiarą, 

pokazując w ten sposób, że jej dalsze przeżycie jest zależne tylko 

i wyłącznie od jego woli. Ofiara nie może liczyć na pomoc innych 

ani ucieczkę. Z upływem czasu coraz lepiej poznaje sprawcę, wie, 

co wyzwala łańcuch agresywnych reakcji i co może temu 

zapobiec. Najmniejszy przejaw pozytywnych uczuć ze strony 

sprawcy sprawia, że ofiara zaczyna dostrzegać w nim wybawcę, a 

nawet przyjaciela. Sam fakt przeżycia ofiary, niestosowania 

przemocy, pozwolenia na skorzystanie z toalety, dostarczania 

żywności lub napoju powoduje, że ofiara zaczyna odczuwać 

pozytywne emocje względem prześladowcy. Ludzie z zewnątrz, 

którzy starają się uwolnić ofiarę, nie są już w jej oczach 

wyzwolicielami, lecz osobami, które chcą skrzywdzić jej jedynego 

obrońcę. 

Jednym z wyjaśnień syndromu sztokholmskiego może być 

zjawisko dysonansu poznawczego. Teoria dysonansu 

poznawczego tłumaczy, jak i dlaczego ludzie zmieniają swoje 

poglądy, opinie, odczucia. 

 Dysonans poznawczy to nieprzyjemny stan organizmu, 

samoistnie motywujący do jego usunięcia. Pojawia się, gdy 
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człowiek ma przed sobą dwie informacje poznawcze, kolidujące 

ze sobą. W sytuacji traumatycznej na początku występują 

uczucia negatywne wobec sprawcy. Jednak fakt, że żyje, że 

doświadcza niewielkich przejawów dobroci z jego strony, 

powoduje, że zaczynają pojawiać się pozytywne emocje. Żeby 

pozbyć się dysonansu, sprawca zaczyna być postrzegany nie jako 

wróg, ale jako przyjaciel, walczący w słusznej sprawie.” 

 

Jaki jest związek zapisu w Kartaginie z opisanymi powyżej 

mechanizmami? 

Syndrom sztokholmski opisuje mechanizmy jakie uruchamiają 

się w sytuacji uwięzienia, przemocy i zagrożenia życia, pomiędzy 

oprawcą i ofiarą. W pierwszej chwili wydaje się absurdem 

zastosowanie takiego porównania do relacji Kościół i  

chrześcijanie.  Przecież Kościół nikogo nie więzi. 

W sposób fizyczny nie. Ale mamy tu do czynienia z przemocą 

zastosowaną w przestrzeni duchowej. Nakazane po raz 

pierwszy w zapisie z 418 roku, a aktualne do dzisiaj zasady 

chrztu, powodują ponowne przywołanie grzechu pierworodnego 

w sumieniu i pozostawienie go tam, ponieważ Kościół grzechu 

pierworodnego nie może usuwać. Zrobił to już JEZUS CHRYSTUS! 

 „To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie”. 

(Hbr 7,27) 

 „W Nim mamy Odkupienie, przez Jego Krew”.(Ef 1,7) 

 

 Człowiek ponownie zostaje zanurzony w ciemności i 

uwięziony. Następuje w ten sposób ZAMACH NA ŻYCIE 

WIECZNE. Człowiek staje się ofiarą i więźniem w przestrzeni 
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duchowej! 

Zapis wywołuje w głębi natury człowieka wstrząs psychiczny, 

taki jak przy nagłej utracie wolności i w naturze podświadomej 

człowieka uruchamia się lawinowo system mechanizmów 

obronnych i proces syndromu sztokholmskiego. 

 Wszystkie opisane powyżej etapy tego syndromu znajdują tu 

przełożenie poczynając od tego, że „w sytuacji stresującej, 

traumatycznej, sprawca grozi ofierze, że pozbawi ją życia, jeśli 

nie będzie podporządkowywała się jego woli”. 

Analizowany zapis  kanonu 2, działa w wymiarze duchowym 

w taki sposób, że człowiek staje się ofiarą, której grozi się utratą 

życia wiecznego, jeśli nie podporządkuje się woli Kościoła. 

Można nawet rozszerzyć poczucie zagrożenia na życie doczesne, 

jeśli weźmie się pod uwagę skutki wykluczenia ze społeczności w 

czasach, kiedy religia chrześcijańska była religią państwową i 

wykluczenie ze społeczności miało dalekosiężne konsekwencje. 

Co się dzieje dalej? „Najmniejszy przejaw pozytywnych uczuć 

ze strony sprawcy sprawia, że ofiara zaczyna dostrzegać w nim 

wybawcę, a nawet przyjaciela”.  

 Reakcja obronna powoduje u ofiary wyparcie wszelkiego 

zagrożenia, zupełne niedostrzeganie, ignorowanie go. Człowiek 

zatraca chęć ratowania się, bo już nie dostrzega swojej sytuacji 

jako niewoli. Żeby przetrwać i poradzić sobie z opisanym 

dysonansem poznawczym, traktuje niewolę jako wolność. W taki 

sam sposób zachowują się dzisiaj chrześcijanie w stosunku do 

narzuconych zasad chrztu i do Kościoła. 

 „Ludzie z zewnątrz, którzy starają się uwolnić ofiarę, nie są 

już w jej oczach wyzwolicielami, lecz osobami, które chcą 

skrzywdzić jej jedynego obrońcę”. 
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Osoby próbujące zwrócić uwagę na zniekształcenie powstałe 

w zapisie synodalnym oraz wynikające z tego konsekwencje dla 

zbawienia duszy, odbierani są przez innych chrześcijan, jako 

wrogowie, którzy burzą poczucie bezpieczeństwa (fałszywego 

bezpieczeństwa - sic!).  

Zastosowanie analizy psychologicznej w oparciu o syndrom 

sztokholmski, w przypadku zaistniałej przemocy na duszy 

człowieka i jego zniewolenia duchowego, jest uzasadnione tym 

bardziej, że spełnione są wszystkie warunki jego wystąpienia. 

Można zauważyć, że mechanizmy te dotyczą nie tylko 

wiernych, ale i  duchownych (kleru), którzy obecnie znaleźli się 

równocześnie w roli ciemiężcy (nieświadomego) i ofiary. 

 

Warto również dodać, że mechanizmy opisane w syndromie 

sztokholmskim są mechanizmami, które charakteryzują wszelkie 

zniewolenia, i istnieją wszędzie tam, gdzie jest roztaczana władza 

nad drugim człowiekiem. Umiejętne wykorzystanie tych zasad 

przez elity rządzące, powoduje, że ludzie nie zauważają procesu 

zniewalania i żyją w złudnym poczuciu wolności. W tym celu 

wykorzystywany jest również system ustawodawczy, formułując  

odpowiednie ustawy, mające na celu zabezpieczenie zysków 

establishmentu. 
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IV. PROGRAMOWANIE DUCHOWE 

   „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” 

   (Zastosowane tu określenie „programowanie duchowe,” 

zostało wykorzystane na użytek opisania, konstrukcji 

manipulacji, która w końcowym efekcie dotyczy natury 

duchowej człowieka). 

Analizując sens zapisu, wyłania się bardzo głęboko ukryta 

manipulacja, stanowiąca zasadnicze sedno. 

 Można zauważyć, że tekst jest podzielony na 2 części: 

 Pierwsza brzmi: „Uznano również: jeśli ktoś 

przeczy temu, że należy chrzcić dzieci zaraz po 

urodzeniu, albo mówi, że się je chrzci wprawdzie dla 

odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymują w 

spuściźnie od Adama żadnego grzechu pierworodnego, 

który miałby być odpuszczony przez kąpiel odrodzenia, 

i skutkiem tego u tych dzieci forma chrztu ,,dla 

odpuszczenia grzechów" nie jest prawdziwa, lecz 

fałszywa — niech będzie wyłączony ze społeczności 

wiernych. Tego bowiem, co mówił Apostoł: „Przez 

jednego człowieka grzech wszedł na ten świat, a przez 

grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć 

przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli" [Rz 5,12], nie 

należy rozumieć inaczej, ale tylko tak, jak zawsze to 

rozumiał katolicki Kościół na całym świecie.” 

 

 

Przez operatory emotywne, powodujące tzw. motywowanie 

negatywne (kara za niepożądane zachowanie) i zawikłaną 

konstrukcję tekstu, wytwarzany jest odpowiedni stan psychiczny. 

Odpowiedni tzn. taki, w którym jest: pomieszanie, lęk, paraliż 

mentalny, ograniczona percepcja bodźców, przymglenie 
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świadomości. Odpowiedni do czego? 

 Świadomość człowieka zostaje krok po kroku przygotowana i 

w rezultacie doprowadzona do stanu zwiększonej podatności na 

sterowanie zewnętrzne i podatności na sugestie.  

 Część druga, to ostatnie zdanie zapisu: „Według 

tej zasady wiary dlatego chrzci się prawdziwie dzieci 

dla odpuszczenia grzechów, chociaż same nie mogły 

jeszcze popełnić żadnego grzechu, aby poprzez 

odrodzenie doznały obmycia z tego, co ściągnęły na 

siebie wskutek narodzin.” 

 

Zwróćmy uwagę na słowo ściągnęły. Jest to operator 

emotywny z odnośnikiem. W odniesieniu emocjonalnym, ma 

pejoratywne znaczenie, więc wyzwala wewnętrzne odczucie, że 

chodzi o coś niedobrego. Nie używa się zwrotu ściągnęły w 

znaczeniu ściągnąć na siebie coś dobrego, ale np. ściągnąć na 

siebie nieszczęście, zagrożenie. 

Jakie zagrożenie mogły na siebie ściągnąć dzieci? 

Zauważmy, że wg. tego zapisu dzieci obmywa się przez kąpiel 

odrodzenia z tego, co na siebie ściągnęły wskutek narodzin.(sic!) 

 „Była światłość prawdziwa, która oświetla każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi”. (J 1,9) 

Tym co dzieci „ściągają na siebie wskutek narodzin” jest 

Jezus Chrystus i Jego Odkupienie. W takim razie dzieci 

obmywane są z Jezusa Chrystusa i Jego Odkupienia! 

 

Zgadzając się na podaną formułę zapisu, taki w rezultacie 

następuje efekt. 
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Śledząc całość zapisu kartagińskiego widać 2 warstwy 

oddziaływania, tak ukryte jedna w drugiej, że trudno w pierwszej 

chwili dostrzec ich wzajemną spójność i kompleksowe działanie. 

1. Warstwa zewnętrzna:  

- To wprowadzenie w sposób autorytatywny, informacji 

o istnieniu grzechu pierworodnego u dzieci, jako 

istniejącym dla nich zagrożeniu. Mogą one zostać 

wydobyte, tylko przez chrzest w Kościele, który w tym 

momencie staje się automatycznie wyzwolicielem, 

któremu należna jest wdzięczność. Już nie Chrystusowi( 

sic!). 

2. Warstwa wewnętrzna:  

 – To uruchomienie, przez odpowiednią konstrukcję, 

rytmikę i operatory emotywne, ciągu reakcji, które 

spowodują podjęcie niewłaściwej decyzji, mającej 

charakter pułapki. 

 Jakie jest to wzajemne oddziaływanie? 

Gdy operator emotywny „ściągnęły” inicjuje odniesienie do 

zagrożenia życia dziecka,  w tym samym momencie, w człowieku 

uruchamiają się lawinowo silne reakcje emocjonalne, 

instynktowne, na najniższym poziomie instynktu, związane z 

odruchem obrony potomstwa: gwałtowny, silny lęk o życie 

dziecka, wzmożone napięcie, gorączkowe poszukiwanie źródła 

zagrożenia i ratunku, bez względu na cenę. 

 Przez odpowiednią sugestię zostaje mu „podsunięte” 

racjonalne określenie zagrożenia (dla ukrycia tego, co w 

rzeczywistości się dzieje). Jest nim grzech pierworodny, usuwany 

przez kąpiel odrodzenia, czyli chrzest. To sprecyzowanie 

zagrożenia i zaoferowanie pomocy, wywołuje uspokojenie i ulgę, 
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więc przyjmuje je bez oporów i z wdzięcznością. Nie dostrzega, 

że w tym momencie, równocześnie dobrowolnie zgadza się na 

obmycie dziecka ze światłości.  

Cały przedstawiany tu proces zachodzi błyskawicznie, w 

głębokich przestrzeniach natury behawioralnej.  

Sytuacja wyzwolonego uczucia zagrożenia, w której człowiek 

podejmuje taką decyzję ma charakter skrajny i wywołuje oprócz 

silnego afektu również: zmącenie świadomości, upośledzenie 

zdolności rozeznawania bodźców, zaślepienie. To sprawia, że 

odpowiednio ukierunkowany, dokonuje niekorzystnego, wręcz 

tragicznego w skutkach wyboru. 

 Sądzi, że wybiera dla dziecka wolność, a w rezultacie mu ją 

odbiera! 

 Przez tą decyzję dziecko jest wyrwane ze światłości i 

zanurzone ponownie w ciemność. 

Jest istotne, aby rodzic uczynił to dobrowolnie, bo tylko w ten 

sposób mogło zaistnieć zerwanie więzi z Bogiem. Przez 

poczytanie w sumieniu dziecka grzechu pierworodnego. 

Każdy kto się rodzi, rodzi się w światłości. Ale żeby wyrwać 

dziecko ze światłości, rodzic musi sam podjąć taką decyzję. 

Musi przerwać to przez akt własnej woli i wybrać zło. Dlatego 

nakazuje mu się dokonanie wyboru tego zła, ale przez 

stworzenie zagrożenia! 

Człowiek sądzi, że decyzję podjął autonomiczne, 

samodzielnie, a tymczasem przez odpowiednią konstrukcję 

zapisu, która wyzwala określone reakcje behawioralne (patrz 

rozdz. I i III) zostaje uwikłany i zniewolony.  

Zostaje mu ukazany pozorny zysk, a ukryta jest przed nim 
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strata i zysk zainteresowanych dokonaniem przez niego takiego 

wyboru.  

 Dziecko tak naprawdę przyszło na świat bezpieczne, 

zanurzone w światłości, obecności Bożej, wyzwolone, z wolną 

duchową naturą, a zostaje mu poczytany w sumieniu grzech 

pierworodny i ponownie jest zanurzony w ciemności, która staje 

się w późniejszym jego życiu, źródłem duchowych problemów. 

Z powodu instynktownych reakcji rodziców, lęku o życie na 

poziomie biologicznym, zostaje dziecku odebrane życie wieczne!  

Bo dziecko do czasu dorosłości jest odgórnie poddane woli 

rodziców, i ich wybór, ich decyzja, jest już automatycznie jego 

wyborem, jego decyzją. 

„Jak długo dziedzic jest nieletni (…) podlega on opiekunom i 

rządcom”.(Ga 4,1-2) 

 W tej decyzji wzrasta, a ona panuje nad nim i nie może jej 

odwrócić. Panuje nad nim, bo podjęta została w głębi jestestwa, 

w trzewiach człowieka!  

 Skutki tej decyzji mogą zostać zerwane, usunięte, tylko 

przez nadrzędną siłę, którą jest Jezus Chrystus. Przez 

przebudzenie się i przez przyjęcie Jego Odkupienia!  

 „W Nim mamy Odkupienie, przez Jego Krew”.(Ef 1,7) 

 

 Wybór dokonany przez pierwsze osoby, których 

bezpośrednio dotyczył zapis kartagiński, przez pokolenia został 

utrwalony. 

Ponadto ugruntowały go późniejsze zapisy synodalne (patrz - 

Aneks). W chrzcie nadal jest usuwany grzech pierworodny. 

 Dlaczego możliwe było utrzymywanie tego stanu przez tak 
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długi okres czasu? 

 Istotne jest to, że wybory dokonywane na poziomie 

instynktownym, są ogromnie silne i zakorzeniają się bardzo 

głęboko w naturze podświadomej człowieka. A te, które 

związane są z ochroną potomstwa, ochroną początku życia, są 

najsilniejsze i jako takie, które służą przetrwaniu gatunku, 

przenoszone są na następne pokolenia. 

 Dokonany w ten sposób wybór, pomimo że jest zły, przez 

racjonalizację zdefiniowany jako najlepszy, zostaje utrwalony. Im 

dłuższy czas upływa od momentu zaistnienia, tym utrwalenie 

jest głębsze. Z czasem zapomniane zostaje źródło powstania i 

wybór jest niekwestionowany. 

Podjęty w wyniku zapisu kartagińskiego, zły duchowo wybór 

wewnętrzny, spowodował ponadto, ogromne cierpienie i ból 

duszy. Był doświadczeniem traumatycznym. Aby móc sobie z 

tym poradzić i żyć dalej, w psychice uruchomiły się mechanizmy 

obronne: początkowo stłumienia, a z czasem głębokiego 

wyparcia i racjonalizacji, blokujące możliwość zmiany.  

Z tego powodu zastosowana w zapisie kartagińskim rytmika 

manipulacji, obejmuje nie tylko doraźny efekt, ale dotyczy 

również oddziaływania długofalowego.  

Dotarcie do sedna problemu i obnażenie miejsca, w które 

została wycelowana manipulacja - miejsca Życia w człowieku - 

może wywołać szok, ponieważ w pył zostaje rozbita konstrukcja 

pułapki i dotknięty moment traumy.  

Człowiek w pierwszej chwili, może wcale nie chcieć pozbyć się 

zniewolenia, które bierze za wolność i sam staje się gorliwym i 

zażartym obrońcą swojego więzienia. Więzienie to stało się już 

jego „domem”. Dawno zapomniał jak naprawdę wygląda dom - 
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miejsce Życia, obecności Boga w jego sercu. Będzie zwalczał 

tych, którzy chcą mu pomóc wyjść. Czyli - klasyczny syndrom 

sztokholmski. 

„Jego domem my jesteśmy, jeśli ufność i chwalebną nadzieję, 

aż do końca wytrwale zachowamy”.(Hbr 3,6)  

 

V. UKRYTA INTENCJA ZAPISU 

   Ustalenia synodu w Kartaginie z 418 r. były kolejnym, 

sukcesywnym krokiem, który miał ścisły związek z zakrojoną na 

szeroką skalę akcją tępienia enklaw chrześcijańskich i 

prawdziwych wyznawców Chrystusa, czyli tych, którzy nie żyli już 

w ciemnościach spowodowanych grzechem pierworodnym, ale 

światłością przyjętą dzięki Odkupieniu.  

   Mając owoce i dary Ducha Świętego, byli ludźmi 

niepodatnymi na wszelkie manipulacje, odróżniającymi fałsz od 

prawdy. Żyli głęboką wiarą, z której płynęło poznanie. Nie byli 

również związani lękiem o życie ziemskie, ponieważ w pełni 

pojmowali naturę życia wiecznego. 

  Sensem ich życia było trwanie w nieustannej ufności Bogu, 

Odkupieniu przez Jezusa Chrystusa. Wzrastali duchowo, 

świadomi wagi odkupienia duszy i zbawienia wiecznego. Byli 

chrześcijanami w prawdziwym sensie tego określenia. 

„Jeśli bowiem objawiona przez aniołów mowa okazała się 

mocna, a wszelkie przekroczenie i nieposłuszeństwo otrzymały 

słuszną zapłatę, jakże my unikniemy [kary], jeśli nie będziemy się 

troszczyć o tak cenne zbawienie? Było ono głoszone na początku 

przez Pana, a umocnione w nas przez tych, którzy je słyszeli. Bóg 

zaś uwierzytelnił je, znakami, cudami, różnorakimi przejawami 

mocy i udzieleniem Ducha Świętego, według swej woli”.(Hbr 2,2-4) 
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Warto zwrócić uwagę, że niemożliwe było dokonanie 

manipulacji na naturze behawioralnej człowieka, dopóki istniały 

enklawy chrześcijańskie. Pierwsi, prawdziwi chrześcijanie nie żyli 

już bowiem według natury behawioralnej, ale duchowej. Dlatego 

enklawy poprzez różne formy wymierzonych przeciwko nim 

działań, zostały unicestwione. 

 Po zniszczeniu enklaw chrześcijańskich, na kolejnych 

synodach wprowadzano zmiany, nowe zasady: przymus 

gromadzenia się w budynkach kościelnych, ugruntowanie 

hierarchii kościelnej, podkreślanej dodatkowo odpowiednimi 

strojami, zinstytucjonalizowanie wiary.  

   Dodatkowo, przez uczynienie w IV, z chrześcijaństwa religii 

państwowej, chrześcijanami stawali się ludzie nie z powodu 

świadomego wyboru Chrystusa, tylko nakazu. 

   Następująca w związku z tym degradacja wiary i głębokiego 

chrześcijaństwa, stanowiła podatny grunt do zaszczepienia 

pokrętnego zapisu w 418 roku.  

Warto zauważyć, że w momencie ustanowienia 2 kanonu 

synodu w Kartaginie w 418 roku, automatycznie pierwsi 

chrześcijanie w świetle tego zapisu byli heretykami, którzy 

podlegali „…wykluczeniu ze społeczności wiernych” 

Paradoksalnie Ci, „heretycy”, stali się świętymi i stanowią dziś 

swoisty „posag” Kościoła , który ich tym zapisem potępił. 

Biorąc pod uwagę kontekst historyczny, zauważa się, że 

ustalenia w Kartaginie w 418 r. miały zamykać w sposób prawny, 

drogę duchowego wzrostu tym, którzy kroczyli śladami nauk 

Apostołów i służyli prawdziwie Bogu. Miały też powstrzymywać 

ewentualnych, przyszłych naśladowców, którzy chcieliby być 

gorliwymi w wierze i naprawdę wypełniać nauki Jezusa 
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Chrystusa.  

Został ustanowiony pośrednik zbawienia – Kościół, który czyni 

siebie usuwającym grzech pierworodny, więc chrześcijanie są 

przekierowywani z relacji z Chrystusem, na relację z Kościołem 

instytucjonalnym. 

Często słyszymy twierdzenie, że Kościół i Chrystus to jedno. 

Ale czy Kościół w swoim obecnym duchowym kształcie, jest na 

pewno tym samym, co pierwotny Kościół, którego założycielem 

jest Jezus Chrystus? Czy chrześcijanie prowadzeni przez ten 

Kościół, odnajdują głębię życia duchowego, tak jak poznawali ją i 

rozwijali w sobie chrześcijanie pod przewodnictwem Apostołów i 

w pierwszych wiekach? 

Dzisiejsi chrześcijanie nie dostrzegają już zagrożenia 

płynącego z zapisu, ponieważ przez wieki została utrwalona, 

nakazana forma chrztu i wszystko wydaje się być w porządku. 

Sądzą, że dzięki Kościołowi otrzymują dobro (uwolnienie od 

grzechu pierworodnego) i nie pojmują wyrządzanej przez ten 

zapis krzywdy. 

Dlatego też ukryta intencja i prawdziwy sens zapisu, mogą 

być niezrozumiałe dla dzisiejszych chrześcijan. 

   

VI. SKUTKI ZAPISU 

   Skutki zapisu zostały już zasygnalizowane w treści niniejszej 

analizy, ale ze względu na ich wagę, można je dodatkowo 

zaakcentować i krótko podsumować:  

Zestaw wszystkich opisanych mechanizmów nie może być 

przypadkowy. Wskazuje na celowe i świadome działanie, mające 

charakter manipulacji. Wymierzona jest ona w konkretny cel - 
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odkupienie duszy i zbawienie wieczne. 

Nakaz przyjęcia grzechu pierworodnego skutkuje 

zatrzymaniem rozwoju duchowej natury człowieka i zniekształca 

prawdziwy sens chrześcijaństwa. W porównaniu z drogą 

pierwszych chrześcijan, nastąpiło „wykolejenie”. Mało kto 

zauważa, że nie jest na właściwych torach i że jego życie 

wieczne, zbawienie, jest w ogromnym niebezpieczeństwie. 

Chrześcijanie zachowują się jak ludzie zahipnotyzowani, w 

letargu, są powierzchowni w wierze i uwikłani w ceremoniały. 

A przecież nawołuje św. Paweł „zabiegajcie o zbawienie z 

bojaźnią i drżeniem”.(Flp 2,12) 

Na przestrzeni wieków widać jakie spustoszenie duchowe 

wprowadził ten zapis synodalny z 418 roku.  

Powstaje pytanie: Komu w tamtych czasach zależało na takim 

obrocie zdarzeń? 

A któż jest prawdziwym, odwiecznym wrogiem Chrystusa i 

dusz ludzkich? 

„Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew krąży, szukając, 

kogo pożreć”.(1 P 5, 8) 

 On nigdy nie zrezygnował ze zniszczenia człowieka. Poprzez 

ludzi, którzy mu się poddawali w sposób bardziej lub mniej 

świadomy, których serca i umysły anektował, rozbudzając w nich 

niskie żądze zysku i władzy, realizował swój plan wyeliminowania 

Boga z serc ludzkich. 

 Konsekwencje tego obserwujemy w stanie dzisiejszego 

Kościoła, chrześcijan i na wielu płaszczyznach życia społecznego. 

Czy istnieje wyjście z tej sytuacji? 

Czy coś można zmienić? 
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Przedstawiona analiza „zapisu kartagińskiego” i ujawnienie 

wszystkich ukrytych mechanizmów manipulacji oraz intencji,  

może budzić poczucie bezradności, ale okazuje się, że w 

misternej konstrukcji zapisu znalazła się luka, droga do wolności.  

 

VII. WYJŚCIE 

„Oto postawiłem jako dar przed Tobą drzwi otwarte, których 

nikt nie może zamknąć”.(Ap 3,8) 

Analiza tekstu ukazuje paradoksalnie, również wyjście z 

sytuacji. Nie jest ono widoczne w pierwszej chwili, gdy 

uruchamiają się reakcje behawioralne, ale kiedy serce przestanie 

kołatać się w trwodze, niepokoju i następuje uspokojenie 

umysłu, można dostrzec furtkę, światło w tunelu. 

 Zawarte jest ono w pierwszej części zapisu, która brzmi: 

"Uznano również: jeśli ktoś przeczy temu, że należy 

chrzcić dzieci zaraz po urodzeniu, albo mówi, że się je 

chrzci wprawdzie dla odpuszczenia grzechów, lecz nie 

otrzymują w spuściźnie od Adama żadnego grzechu 

pierworodnego, który miałby być odpuszczony przez 

kąpiel odrodzenia, i skutkiem tego u tych dzieci forma 

chrztu ,,dla odpuszczenia grzechów" nie jest 

prawdziwa, lecz fałszywa — niech będzie wyłączony 

ze społeczności wiernych.” 

 

Przedzierając się przez brak przejrzystości i zawiłość tekstu, 

możemy dostrzec, że ta formuła chrztu nakazuje dokonać 

określonego wyboru, dla uniknięcia kary. Ale wbrew pozorom 

można dokonać innego wyboru i to bez konsekwencji kary. 

Jaką treść w uproszczeniu zawiera ten zapis? 



QUO VADIS HOMINE?  

109 | S t r o n a  

Jeśli ktoś uważa, że dzieci nie rodzą się z grzechem 

pierworodnym, który miałby być usuwany poprzez 

chrzest - niech będzie wyłączony ze społeczności 

wiernych. Czyli: Jeśli ktoś wierzy, że Chrystus uwolnił 

wszystkich ludzi (również dzieci) z grzechu 

pierworodnego - niech będzie wyłączony ze 

społeczności wiernych. 

Zabrania się zatem wybrać Odkupienie Chrystusa, a nakazuje 

wybrać posłuszeństwo Kościołowi. W swej istocie, zapis ten 

weryfikuje postawę wiary i implikuje dokonanie radykalnego 

wyboru.  

Wyboru, który jest tak naprawdę wyborem wewnętrznym, a 

nie zewnętrznym. Jest aktem serca. 

Jaki to jest wybór? 

Uwierzyć Chrystusowi lub uwierzyć Kościołowi. 

Jest to wybór, w którym nie ma miejsca na kompromis.  

Uwierzyć Chrystusowi, to z pełnym przekonaniem i 

pewnością przyjąć świadomość Odkupienia. Gdy jest to przyjęcie 

szczere, prawdziwe, serce wypełnia ogromna radość, głęboka 

wdzięczność Chrystusowi i odczucie Jego miłości i doskonałej 

troski.  

Nie ma żadnego wykluczenia, ponieważ ono w 

rzeczywistości nie istnieje. Istnieje natomiast przynależność do 

Chrystusa. Tej przynależności, nie chce się utracić za żadną cenę. 

 I znika wtedy lęk, bo „w miłości nie ma lęku, lecz doskonała 

miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się 

lęka, nie wydoskonalił się w miłości”.(1J 4,18) 

Uwierzyć Kościołowi, to ulec panice, lękowi, to zgodzić się na 

kłamstwo, czyli w rezultacie wyrzeczenie Odkupienia dla 
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własnego, pozornego i jakże mizernego zysku.  

Bo czy przynależność do społeczności wylęknionych, 

indoktrynowanych wiernych jest zyskiem?  

Czy zyskiem jest troska o byt doczesny, zamiast troski o 

Chrystusa, o życie wieczne? 

Czy zyskiem jest brak Chrystusa w sercu? 

Serce będące w okowach lęku, nie jest w stanie otworzyć się 

na Jego Obecność i działanie Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie 

przyjmie z całą świadomością Odkupienia Chrystusa, nie uwierzy, 

ŻE JEST WOLNY - nie wydostanie się z lęku i będzie żył w pętli 

odruchów behawioralnych i zniewoleniu.  

Nie pozna swojej prawdziwej tożsamości – syna Bożego i 

Człowieka Światłości, bo poznanie to otwiera tylko prawdziwe, 

rzeczywiste przyjęcie Odkupienia Chrystusa i działanie Jego 

mocy. 

Bezpośrednia, osobista relacja z Chrystusem, miłowanie Go, 

coraz głębsze zanurzanie się w przywróconej przez Odkupienie 

światłości – „przyoblekanie” w Niego, to one kształtują 

człowieka, przemieniając go i stwarzając na nowo. 

 „Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między 

Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie 

samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym 

czasie”.(1Tym 2,5-6) 

Odkupienie przez Chrystusa jest bezpośrednio działające w 

sercach, które wierzą i które Go wybierają.  

Więc chodzi o to, aby pozostawić niewłaściwy wybór, a 

pozostać we właściwym. 

 Pozostać w wyborze Chrystusa i umacniać się w Nim.  
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„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?”(Rz 8,35) 

Bo prawdziwym chrześcijaninem jest ten, kto naprawdę 

wierzy w Odkupienie Chrystusa, które jest nieustannie działające 

i przyjmuje „ w darze drzwi otwarte”.(Ap 3,8)  

Przyjmuje drzwi otwarte - i to jest wyjście dla wszystkich. 

A w sytuacji chrztu dziecka, jeśli rodzic wierzy głęboko w 

swoim sercu, że Chrystus wykupił świat, że jest wolny od grzechu 

pierworodnego zarówno on sam jak i jego dzieci, to ta 

świadomość odkupienia będącego nieustannie w mocy, jest 

ochroną. 

 Gdy jego serce trwa w Prawdzie, działa moc Chrystusa i 

sprawia, że dziecko, które chrzci, pozostaje nadal w światłości 

Bożej. 

A więc w odniesieniu do dzisiejszej formy chrztu, prawdziwy 

chrześcijanin unika złapania w pułapkę przez pierwszą część 

formuły chrzcielnej (usuwanie grzechu pierworodnego), a 

wówczas w pełni wypełnia się działanie drugiej części 

(przyoblekanie w Chrystusa). 

Więc tak naprawdę, nawet jeśli nastąpiło ograniczenie 

zewnętrzne, nie istnieje wewnętrzne, gdy serce człowieka jest 

wolne od lęku. A jest wolne od lęku, gdy wierzy w Odkupienie i 

trwa w ufności  Chrystusowi. 

 „W Nim mamy Odkupienie, przez Jego Krew”.(Ef 1,7) 

  „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie 

mogą. Bójcie się raczej Tego, który  duszę i ciało może zatracić w 

piekle”.(Mt 10,28) 

Cała batalia związana z „zapisem kartagińskim” toczy się w 

istocie o ten wybór serca! 
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 Czyż nie przypomina to kuszenia Ewy w Raju? 

 Czyż nie jest to powtórne stanięcie przed wyborem? 

 To jest wybór pomiędzy ŻYCIEM, a DUCHOWĄ ŚMIERCIĄ.  

 Między ZBAWIENIEM, a utratą ŻYCIA WIECZNEGO. 

Bo wybór Chrystusa, czyli autentyczna wiara w Jego 

Odkupienie, otwiera drogę do Królestwa Bożego. Jest 

odzyskaniem wolności duchowej. Umożliwia przyjmowanie Łaski 

Bożej i przez nieustannie pogłębianie wiary, nieustanne trwanie 

w świadomości Odkupienia, czyni dopiero realnym osiągnięcie 

„wieńca chwały”- zbawienia, życia wiecznego! 

Bez tego wyboru jest to niemożliwe! 

Jeśli tego wyboru człowiek nie dokona, to na cóż zdał się trud 

Chrystusa? 

 

„Tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia 

grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, 

lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują”.(Hbr 9,28). 

 

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 

przyjdzie?”(Łk 18,8) 
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„Oto stoję u drzwi i kołaczę, 

Jeśli ktoś posłyszy mój głos  

i drzwi otworzy, 

wejdę do niego  

i będę z nim wieczerzał, 

 a on ze Mną. 

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną 

 na moim tronie, 

jak i Ja zwyciężyłem  

i zasiadłem z mym Ojcem  

na Jego tronie”.  

(Ap 3,20-21) 
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Postscriptum 1 

Celem niniejszej analizy nie jest zanegowanie i obalenie wartości 

chrztu, ale zwrócenie uwagi na nieprawidłowości, związane z 

usuwaniem  przez chrzest grzechu pierworodnego, ukazanie ich 

źródeł i skutków. 

Chrzest zanurzający w Chrystusie jest formą właściwą i zgodną z 

Bożym zamiarem. Jest umocnieniem łączności z Chrystusem.  

 Chrzest zanurzający w grzech pierworodny, to zrywanie tej 

więzi. 

Dzisiejsza formuła chrztu zawiera 2 części. Pierwsza - jest 

usuwaniem grzechu pierworodnego. Druga - przyobleczeniem w 

światłość Chrystusa.  

Aby grzech pierworodny mógł zostać usunięty, najpierw musi 

zostać poczytany w  sumieniu, ponieważ nie można usuwać 

czegoś, czego nie ma. 

 A poczytanie tego grzechu w sumieniu, automatycznie niweluje 

działanie części drugiej. 

 

 

„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w 

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (…..) A oto Ja jestem z wami 

przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.(Mt 28,19-20) 
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Postscriptum 2 

 

„Jedynym grzechem, który jest przekazywany z pokolenia na 

pokolenie jest grzech pierworodny, który jest usuwany na chrzcie 

świętym” – czytamy w opinii teologicznej przedstawionej przez 

Komisję Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski z dnia 

05.10.2015r.  

To zdanie niechcący, potwierdza przedstawione w analizie 

konsekwencje „zapisu kartagińskiego”. 

I nasuwa się pytanie:  

Dlaczego grzech pierworodny, skoro został już usunięty na 

chrzcie, jest przekazywany z pokolenia na pokolenie…? 

 

KKK404 „Przekazywanie grzechu pierworodnego jest jednak 

tajemnicą, której nie możemy w pełni zrozumieć.” 

 

Przekazywanie grzechu pierworodnego po Odkupieniu  nie jest 

tajemnicą. 

Grzechu pierworodnego po Odkupieniu nie można przekazać, bo 

już go Chrystus usunął. Ale przez poczytywanie go sobie w 

sumieniu, człowiek sam uniemożliwia działanie łaski, którą 

otrzymał, i ten mechanizm jest przekazywany pokoleniowo.  

W ten sposób człowiek przez pokolenia jest utrzymywany w 

ciemności i to już jest skutek działania podjętego z 

premedytacją, dla duchowego zniszczenia ludzkości.            
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ANEKS 

Zapis Kartagiński, powstał w 418 roku, a następne kanony o 

grzechu pierworodnym były jego utrwalaniem i podstawą 

nauczania zawartego w Katechizmie Kościoła Katolickiego 

 

Synod Rzymski 862 r. 

Rozdział 9 (4) - „Wszyscy bowiem, którzy mówią, że ci, 

którzy odradzają się źródłem przeświętego chrztu, wierząc w 

Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie są jednocześnie obmywani z 

grzechu pierworodnego, niech będą obłożeni anatemą”. [tzn. 

ekskomuniką]. 

 
Sobór Trydencki 1546 r. 
Kanon 4 - „ Jeśli ktoś przeczy temu, że należy chrzcić dzieci 

zaraz po urodzeniu, chociażby pochodziły od rodziców 

ochrzczonych, albo mówi, że wprawdzie chrzci się je dla 

odpuszczenia grzechów, lecz nie otrzymały one w spuściźnie od 

Adama żadnego grzechu pierworodnego, który trzeba zgładzić 

obmyciem odrodzenia, aby dostąpić życia wiecznego (i twierdzi), 

że skutkiem tego forma chrztu u tych dzieci nie jest prawdziwa, 

lecz fałszywa - niech będzie wyłączony ze społeczności 

wiernych. 

Albowiem tego, co mówi Apostoł: „Przez jednego człowieka 

grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób 

śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli" (Rz 5, 12), nie należy rozumieć inaczej, ale tylko tak, 

jak rozumiał to zawsze Kościół katolicki na całym świecie. 

Według tej bowiem zasady wiary, pochodzącej od Apostołów, 

dzieci chrzci się naprawdę dla odpuszczenia grzechów, chociaż 

same nie mogły jeszcze popełnić żadnego grzechu, aby poprzez 

odrodzenie dostąpiły obmycia z tego, co ściągnęły na siebie 

wskutek narodzin. Albowiem, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z 

Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego" (J 3,5)”. 

 
Czyli  powtórzenie kanonu 2 z Kartaginy 418 r.  
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Katechizm Kościoła Katolickiego 
 
KKK419 „Uznajemy więc za Soborem Trydenckim, że 

grzech pierworodny wraz z naturą ludzką jest przekazywany 

«przez zrodzenie, a nie przez naśladowanie», i że jest on 

«własnym grzechem każdego»" 

 

KKK403 (…) Kościół zawsze nauczał, że (….) skłonność do 

zła i podleganie śmierci nie są zrozumiałe bez ich związku z 

grzechem Adama i faktem, że on przekazał nam grzech, z 

którego skutkami rodzimy się wszyscy i który jest „śmiercią 

duszy". Ze względu na tę pewność wiary Kościół udziela chrztu 

na odpuszczenie grzechów nawet małym dzieciom, które nie 

popełniły grzechu osobistego. 

 

KKK1250 Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem 

pierworodnym naturą, również potrzebują nowego narodzenia 

w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i 

przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są 

powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest 

szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i 

rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, 

pozbawialiby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym. 

 

Czy tak naucza Ewangelia? 
 
KKK419 - grzech pierworodny wraz z naturą ludzką jest 

przekazywany przez zrodzenie. 

EWANGELIA - Światłość prawdziwa oświetla każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1,9) 

KKK403 - Adam przekazał nam grzech, z którego skutkami 

rodzimy się wszyscy. 

EWANGELIA - Światłość prawdziwa oświetla każdego 

człowieka, gdy na świat przychodzi. (J 1,9) 

Czy św. Jan kłamie? 
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KKK1250 - Dzieci, rodzą się z upadłą i skażoną grzechem 

pierworodnym naturą potrzebują nowego narodzenia w chrzcie, 

aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do 

Królestwa wolności dzieci Bożych, 

EWANGELIA – On to uwolnił nas spod władzy ciemności i 

przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym 

mamy odkupienie – odpuszczenie grzechów.(Kol 1,13-14) 

 
Regularnie przez stulecia zostaje człowiekowi wmawiane, że 

nadal rodzi się z grzechem pierworodnym, a tym samym 

regularnie podważany zostaje fakt dokonanego przez Chrystusa 

odkupienia. 

I postanowiono - każdy kto uwierzy, że został już przez Jezusa 

Chrystusa odkupiony, zostanie usunięty z Kościoła. 

 Czyżby powtórka z przeszłości? 

„Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za 

Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi”.(J 9,22)  
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Postscriptum 
 
 

KKK171 Kościół, który jest „filarem i podporą prawdy” (1 Tm 3, 

15), zachowuje wiernie „wiarę raz tylko przekazaną 

świętym”.(?)  

 

 

 

 

 „Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem,  

którzy zamieniają ciemności na światło, a światło na ciemności”. 

(Iz 5,20-21) 
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JAK WINNI… TAK USPRAWIEDLIWIENI 

Dlaczego w Zapisie Kartagińskim wykorzystuje się autorytet 

św. Pawła do gloryfikowania czynu Adama, a nie dzieła 

Chrystusa?  

 Cytowany w omawianym kanonie fragment wypowiedzi św. 

Pawła brzmi: „Przez jednego człowieka grzech wszedł na ten 

świat, a przez grzech śmierć, i tak na wszystkich ludzi śmierć 

przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”.(Rz 5,12) 

A św. Paweł, w dalszym ciągu swojej wypowiedzi mówi: „nie 

tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem łaski. Jeżeli 

bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich 

śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar 

Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa 

Chrystusa.(Rz 5,15) „A zatem, jak przestępstwo jednego 

sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn 

sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie”.(Rz 5,18) 

Przestępstwo Adama to nieposłuszeństwo Bogu - grzech 

pierworodny.  

Czyn sprawiedliwy Chrystusa to posłuszeństwo Bogu aż do 

śmierci krzyżowej - odkupienie z grzechu pierworodnego. 

Obarczenie grzechem Adama trwało do dnia odkupieńczej 

śmierci Chrystusa. 

 „W Nim mamy odkupienie, przez Jego Krew”.(Ef 1,7) 

„A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy 

Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające 

życie”.(Rz 5,18) 
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Ten werset wyraźnie stwierdza, że jak czyn Adama sprowadził 

na wszystkich ludzi zerwanie więzi z Bogiem i śmierć duszy, tak 

czyn Jezusa Chrystusa przywrócił wszystkim ludziom ponownie 

więź z Bogiem i życie duszy. 

Czyli tak, jak w jednym momencie, na wszystkich ludzi, w 

każdym czasie spadła wina Adama, tak gdy Chrystus umarł na 

Krzyżu, w jednym momencie, w każdym czasie, na wszystkich 

ludzi przyszło wyzwolenie z tej winy. 

„On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie 

tylko nasze, lecz również całego świata”.(1J 2,2) 

„Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej 

[Bożej] woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa 

Chrystusa raz na zawsze”.(Hbr 10,10) 

 Cytowane powyżej wszystkie słowa św. Pawła i św. Jana są 

jasne, proste, jednoznaczne i nie pozostawiające wątpliwości, że 

Chrystus odkupił wszystkich ludzi, w jednym momencie i raz na 

zawsze.  

A Kościół twierdząc, że to poprzez chrzest usuwany jest 

grzech pierworodny mówi: Nie. Wina spadła na wszystkich i trwa 

do dzisiaj, a odkupienie otrzymali tylko wybrani, tzn. ochrzczeni.  

Odkupienie jest reglamentowane, odbywa się na raty i jest 

zarezerwowane dla ludzi ochrzczonych. I tylko w Kościele można 

je otrzymać. ( I na dodatek odpłatnie) 

A przecież Chrystus odkupił nas jeszcze przed założeniem 

Kościoła - Kościół powołał do istnienia po swoim 

Zmartwychwstaniu, powołał go z ludzi odkupionych. 

 „Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w 

oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni”.(Rz 5,6)  
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„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że 

Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami (….) 

teraz przez Jego Krew zostaliśmy usprawiedliwieni”.(Rz 5,8-9) 

Inaczej można byłoby powiedzieć: nie było jeszcze Kościoła, 

nie było jeszcze żadnej świadomości chrześcijańskiej. On był 

jedynym chrześcijaninem. On był jedynym synem Ojca. A gdy nas 

wyzwolił, my staliśmy się także synami naszego Ojca, braćmi 

Chrystusa.  

 Kościół twierdząc, że wszyscy nadal rodzą się z grzechem 

pierworodnym, podtrzymuje winę Adama, i tym samym oddaje 

chwałę Adamowi, czyniąc go większym od Chrystusa.  

Bo czy rozprzestrzenienie się winy Adama miało moc 

natychmiastowego działania we wszystkich czasach, a 

rozprzestrzenienie Odkupienia nie? 

To znaczy, że moc winy Adama jest większa od mocy Boga? 

To znaczy, że Adam jest mocą nadrzędną, a nie Chrystus? 

Gloryfikując winę Adama, w rezultacie Kościół uznaje, że 

Chrystus nas nie odkupił, odbiera chwałę Jezusowi Chrystusowi 

i odziera Go z mocy Synostwa Bożego! 

Bo czy moc winy Adama jest tak potężna, że spadła na 

wszystkich ludzi w jednym momencie, a Ten, „który z Ojca jest 

zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, Światłość ze 

Światłości, Bóg Prawdziwy z Boga Prawdziwego, zrodzony, a nie 

stworzony, współistotny Ojcu” był za słaby, żeby uwolnić nas 

wszystkich w jednym momencie? 

Przecież o ileż potężniejszy jest Chrystus! 

O ileż bardziej, z wielką mocą i potęgą Bóg zapanował nad 

grzechem i wyzwolił człowieka! 
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Dlaczego nacisk jest na trwanie grzechu pierworodnego, a nie 

na wyzwolenie z niego przez Jezusa Chrystusa? 

 To cóż uczynił Chrystus na Krzyżu?! 

Odkupił nas w tym momencie ? Tak czy nie?  

Czy św. Paweł kłamie? - mówiąc: 

 „Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich 

łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, 

Jezusa Chrystusa.(Rz 5,15) „A zatem, jak przestępstwo jednego 

sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn 

sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi 

usprawiedliwienie dające życie”.(Rz 5,18)  

 

Dlaczego nakazuje się wierzyć w to, że człowiek nadal rodzi 

się z grzechem pierworodnym aż pod karą ekskomuniki?  

Przecież „jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie 

wszyscy będą ożywieni”.(1Kor 15,22) 

 

 

 

„A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok 

potępienia, kimkolwiek by on był”.(Ga 5,10) 
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FILARY MANIPULACJI 

 Manipulacja kartagińska została osadzona na dwóch filarach: 

1. wprowadzenie w lęk 

2. poczytanie winy 

One zapewniają osiągnięcie zamierzonego celu. 

Celem tym jest zmuszenie człowieka do przyjęcia winy, której 

nie ma, czyli grzechu pierworodnego. 

  Wprowadzenie w lęk. 

Wprowadzenie w lęk jest wykorzystaniem bezwarunkowych 

odruchów natury behawioralnej człowieka. 

Odruchy bezwarunkowe powstają samoistnie i nie mamy na 

nie wpływu. Nie można tych reakcji powstrzymać, bo one są 

automatyczne. Są bardzo silne i głęboko zapisane w 

przestrzeniach wewnętrznych. Te odruchy to głównie lęk, 

agresja, walka o przetrwanie, seksualność. Determinują najniższą 

przestrzeń natury behawioralnej zwaną zwierzęcą, dziką, 

instynktowną.  Jest ona stała, niezmienna. Określone bodźce 

wywołają w niej zawsze określone, niezmienne, bezwarunkowe 

reakcje emocjonalne.  

Znając zasady działania natury behawioralnej, z łatwością 

można z zewnątrz tą naturą sterować - wyzwolić w człowieku te 

reakcje jakich się oczekuje, aby osiągnąć zamierzony, ściśle 

określony efekt. Z góry można przewidzieć jaki odruch 

bezwarunkowy wywołają określone bodźce (słowo, obraz, 

dźwięk) czyli operatory emotywne.  

 W systemie zniewalania społecznego głównie używane są 

operatory emotywne wywołujące lęk. Człowiekiem 

przestraszonym jest bardzo łatwo zarządzać. Dlaczego? 
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Lęk jest bardzo silną reakcją behawioralną. Upośledza 

racjonalne myślenie, a gdy się mu ulegnie, wywołuje stan 

emocjonalnej histerii. Człowiek w lęku nie myśli, nie wie, nie 

rozumie, nie korzysta z logicznego myślenia. Trudno mu odróżnić 

prawdę od fałszu, jest pogubiony, bezradny i w związku z tym 

łatwo przyjmuje zewnętrzne sugestie. 

W lęku człowiek traci poczucie integralności, wewnętrznej 

siły, staje się bezbronny i jest łatwym łupem dla tego, kto  chce 

mieć nad nim władzę. 

Lęk jest stanem bardzo nieprzyjemnym, wywołującym 

ogromne cierpienie i udręczenie psychiczne. Człowiek dąży do 

jego natychmiastowego usunięcia, chce znów poczuć się 

bezpiecznie i odzyskać psychiczny komfort. Za wszelką cenę. Jeśli 

tą ceną będzie podporządkowanie się, zrobi to, co mu się 

nakaże. Bez namysłu i zrozumienia podejmie też podsunięte mu 

decyzje, nawet gdy są dla niego niekorzystne. 

Człowieka przestraszonego można pokierować tam, gdzie się 

chce. Można sprawić, aby dobrowolnie zrobił to, do czego chce 

się go zmusić. A jeśli człowiek nie zauważa misternej konstrukcji 

„podprowadzenia”, robi to co ktoś chce, będąc w pełni 

przekonany, że sam tego chce, że jest to jego autonomiczna 

decyzja.  

Oczywiście, gdy człowiek jest świadomy procesów, które w 

nim zachodzą, może tym mechanizmom nie ulec. 

 

W analizowanym zapisie kartagińskim wprowadza się 

człowieka w lęk przez straszenie bezpośrednie i pośrednie. 

 bezpośrednie - przez oznajmienie kary wykluczenia,    

ekskomunikowania: 
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„(…)jeśli ktoś przeczy temu, że należy chrzcić dzieci zaraz po 

urodzeniu, albo mówi, że (…. )nie otrzymują w spuściźnie od 

Adama żadnego grzechu pierworodnego(….) — niech będzie 

wyłączony ze społeczności wiernych”. 

 pośrednie  - przez implikowanie kary utraty zbawienia 

wiecznego. 

Dla chrześcijanina zbawienie jest sprawą kluczową, bo 

oznacza ono realizację głównego celu, którym jest osiągnięcie 

życia wiecznego duszy. Życia w Królestwie Bożym. A grzech 

pierworodny to uniemożliwia, jest przeszkodą. Kiedy więc 

człowiek zostaje zmuszony do poczytania sobie w sumieniu 

grzechu pierworodnego - w tym samym momencie 

automatycznie uruchamia się w jego naturze behawioralnej 

panika i lęk o zbawienie. A żeby nie utracić zbawienia, chce się 

pozbyć grzechu pierworodnego, a ponieważ kościół mu to 

obiecuje, nie chce być z niego usunięty .  

W rezultacie oszołomiony i skołowany, z lęku o utratę 

zbawienia poczytuje sobie grzech pierworodny, przez co właśnie 

traci zbawienie. 

Lęk, który wyzwala zapis kartagiński jest tak silny, 

obezwładniający, że większość osób nie chce w ogóle spojrzeć i 

racjonalne zastanowić się nad jego sensem, nie chce analizować, 

nie chce poszukiwać Prawdy.  

Chce zachować swoje status quo. 

Spirala lęku skutecznie to utrwala; człowiek poddał się 

zapisowi z powodu lęku, a potem nie może się spod jego wpływu 

wydobyć z powodu lęku. 
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Poczytanie winy  

Wprowadzenie w lęk jest przygotowaniem gruntu pod 

zasiew, którym jest poczytanie winy grzechu pierworodnego. 

Aby można było uwalniać z czegoś drugiego człowieka, musi 

on mieć to, z czego ma być uwolniony. W przeciwnym razie nie 

miałoby to sensu. Uwalnianie nie byłoby potrzebne.  

Aby można było uwalniać człowieka z grzechu 

pierworodnego, z którego już został wyzwolony, musi on 

uwierzyć, że nadal go ma.  

Poczytanie winy odbywa się na dwóch poziomach:  

 Na poziomie zewnętrznym – przez stwierdzenie winy 

wprost, czyli oznajmienie: każdy rodzi się z grzechem 

pierworodnym, bo wina Adama spadła na każdego. 

 „Tego bowiem, co mówił Apostoł: „Przez jednego człowieka 

grzech wszedł na ten świat, a przez grzech śmierć, i tak na 

wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” 

[Rz 5,12], nie należy rozumieć inaczej, ale tylko tak, jak zawsze to 

rozumiał katolicki Kościół na całym świecie. Według tej zasady 

wiary dlatego chrzci się prawdziwie dzieci dla odpuszczenia 

grzechów(….)”itd. 

 Przez autorytatywny nakaz, a jednocześnie wykorzystanie 

autorytetu św. Pawła, w sposób manipulacyjny, człowiek jest 

zmuszany do zgodzenia się z tym twierdzeniem i przyjęcia winy. 

Samo zmuszanie nie oznacza jednak, że automatycznie zostaje 

ona przyjęta. Człowiek musi dokonać potwierdzenia; uznania, 

poczytania jej w swoim (czy dziecka) sumieniu. Odbywa się to na 

następnym poziomie. 

 Na poziomie wewnętrznym – jako wtórna konsekwencja 

zapisu.  
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Wewnętrzny przekaz wypływający z zapisu brzmi: musisz 

przyjąć chrzest, jeśli chcesz być z tej winy grzechu 

pierworodnego uwolniony. 

Zgadzając się na chrzest, tym samym automatycznie człowiek 

uznaje, że jest winny. 

Pytanie przed chrztem brzmi: O co prosisz Kościół? W tym 

przekazie implikuje się równocześnie pytanie – Czy chcesz być z 

tej winy uwolniony? Czy chcesz - bo ją masz. Przekazuje się 

domyślny komunikat: masz ją, jesteś winny.  

Domyślne poczytanie winy jest działaniem podprogowym, 

które przebiega poza świadomością człowieka. Jeśli odpowiedź 

wewnętrzna na pytanie – czy chcesz? brzmi: tak, chcę - wtedy 

następuje pełne uznanie tej winy. 

W tym momencie, już samodzielnie, z własnej woli człowiek 

poczytuje sobie (dziecku) grzech pierworodny w sumieniu. 

Kiedy jako dorosły przyjmuje chrzest w tej formule, poczytuje 

grzech sobie. Kiedy chrzci dziecko poczytuje go dziecku, 

obarczając jego sumienie. 

 Wybór rodziców jest dla dziecka obowiązujący i całkowicie 

przyjęty jako własny. Dzieje się tak dlatego, ponieważ dziecko 

poddane jest woli rodziców. 

„Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od 

niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu 

określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom”.       

(Ga 4,1) 

Procesy wewnętrzne zachodzące w duchu rodzica, są więc 

równocześnie procesami zachodzącymi w duchu dziecka i 

kształtują go. Stanowią zbiór nieuświadomionych przekonań i 
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postaw, którymi kieruje się później w dorosłym życiu, i 

przekazuje dalej swoim dzieciom.  

Człowiek zostaje złapany w sidła. Otrzymał wolność, a 

dobrowolnie oddał się w niewolę. Choć jest wolny, trzyma się 

ciemności. 

 

Obciążenie całej ludzkości grzechem pierworodnym Adama 

dokonało się bez udziału woli człowieka, bez jego wyboru. 

Odkupienie całej ludzkości przez Chrystusa dokonało się bez 

udziału woli człowieka, bez jego wyboru. 

Ale życie świadomością wolności wynikającej z Odkupienia, – 

dokonuje się tylko przez osobisty, indywidualny wybór 

Chrystusa, wybór Odkupienia. 
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KOŃ TROJAŃSKI 

Oddziaływanie zapisu kartagińskiego oparte jest na zasadzie 

podstępu przypominającego działanie konia trojańskiego. 

Koń trojański to zbudowany podczas wojny trojańskiej wielki 

koń, zrobiony z drewna, w którym ukryli się wojownicy greccy w 

czasie zdobywania Troi, pozorując jednocześnie odstąpienie od 

oblężenia. Mieszkańcy Troi wprowadzili go do miasta, a ukryci 

wojownicy otworzyli w nocy bramy grodu i w rezultacie Grecy 

zdobyli Troję. Przenośnie - koń trojański oznacza ukryte 

niebezpieczeństwo, zdradę, zasadzkę. 

W zapisie kartagińskim, użyte sformułowania, dobór słów, nie 

są przypadkowe, ale ściśle określone, aby miały precyzyjne 

oddziaływanie. 

Specyfikacja zapisu jest tak prowadzona, aby w umyśle 

poprowadzić osobę, odpowiednią ścieżką, do punktu 

docelowego, którym jest samodzielne, wewnętrzne zrozumienie 

celu chrztu.  

Ponieważ są 2 warstwy zapisu, jedna oddziaływująca w 

przestrzeni świadomej, a druga w podświadomej, to 

wewnętrzne zrozumienie celu chrztu jest różne, odmienne. 

W sferze świadomej, w kanonie jest nieustanne odnoszenie 

się do grzechu pierworodnego w taki sposób, aby utrzymać 

świadomą uwagę  na odpowiedniej ścieżce myślowej. 

 1. Najpierw mówi się, o tym, że jeśli ktoś uważa, że dzieci, nie 

otrzymują w spuściźnie od Adama grzechu pierworodnego to 

jest wykluczony z Kościoła. 

2. Dla uwiarygodnienia tezy o obciążeniu grzechu 
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pierworodnego cytuje się wybiórczy, niepełny fragment 

wypowiedzi św. Pawła. 

3. Następnie podaje się uzasadnienie: „Według tej zasady 

wiary dlatego chrzci się prawdziwie dzieci dla odpuszczenia 

grzechów, chociaż same nie mogły jeszcze popełnić żadnego 

grzechu, aby poprzez odrodzenie doznały obmycia z tego, co 

ściągnęły na siebie wskutek narodzin”. 

Nie mówi się wprost, że dzieci obmywane są z grzechu 

pierworodnego, ale z tego, co ściągnęły na siebie wskutek 

narodzin. Poprzez działania opisane w punkcie 1 i 2, człowiek 

automatyczne dokonuje w przestrzeni świadomej, racjonalizacji i 

uznaje, że tym co ściągnął na wskutek narodzin, z czego 

obmywane jest dziecko w czasie chrztu - to jest grzech 

pierworodny. 

Ale w głębokiej przestrzeni podświadomej jest prowadzony 

ścieżką wewnętrzną do pamięci Prawdy. A Prawdą jest to, że na 

skutek narodzin „ściąga na siebie światłość Chrystusa”, bo 

„światłość prawdziwa oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi”.(J 1,9) I tam głęboko w pamięci uczuciowej, człowiek 

to wie.  

Więc w przestrzeni podświadomej zgadza się w rezultacie na 

obmycie ze światłości. Samodzielnie dokonuje aktu wyrzeczenia 

się Chrystusa. 

Wydawać by się mogło, że człowiek otrzymuje bardzo 

korzystny i dobry dar dla swojego duchowego wzrostu, ale w 

konsekwencji zostaje podstępnie wyniszczony.  

I czyż nie przypomina to zasady działania konia trojańskiego?  
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CHRZEST JANOWY  

Zapis Kartagiński jest również odrzuceniem chrztu 

Janowego. 

Można uznać, że chrzest Janowy, to zamierzchła przeszłość i 

nas nie dotyczy. Mylne przekonanie. Jako wydarzenie fizyczne 

rzeczywiście istniało dawno temu. Ale na planie duchowym jego 

oddziaływanie jest nadal w pełni aktualne. 

Wiemy, że chrzest Jana Chrzciciela był Bożym poleceniem i 

postanowieniem. Jan nie przyszedł we własnym imieniu. Głosił i 

czynił to, co Bóg mu nakazał przez Ducha Świętego. 

Jan Chrzciciel zapowiedziany był przez Proroków i Anioła 

Bożego, i sam też nazwany został prorokiem Najwyższego. 

„Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości,  

by wszyscy uwierzyli przez niego”.(J 1,7) 

„Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi:  

Głos wołającego na pustyni:  

Przygotujcie drogę Panu”.(Mt 3,3) 

„On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego 

wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę”.(Mt 11,10) 

 „Będzie bowiem wielki w oczach Pana (…)już w łonie matki 

napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów 

Izraela nawróci do Pana, Boga ich”.(Łk 1,15-16) 

 „(…)on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, (…) by 

przygotować Panu lud doskonały”.(Łk 1,17) 

W jaki sposób Jan miał przygotować Panu lud doskonały, idąc 

w duchu i mocy Eliasza, idąc w duchu prawdy i miłości? 
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Ojciec Jana, Zachariasz, gdy został napełniony Duchem 

Świętym prorokował, mówiąc: 

„A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz,  

bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi. 

 Jego ludowi dasz poznać zbawienie  

 przez odpuszczenie mu grzechów,  

 dzięki litości serdecznej Boga naszego.  

Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, 

by zajaśnieć tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,  

aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju”. (Łk 1,76-79) 

 

 Jan  zapowiadał Miłosierdzie Boże, dzięki któremu zostanie 

świat oczyszczony z grzechów przez Jezusa Chrystusa, aby lud 

„co w mroku i cieniu śmierci mieszkał”, co „niegdyś był 

ciemnością, stał się światłością w Panu”.(Ef 5,8). Aby stał się 

ludem, o którym jest powiedziane: 

„ Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim 

kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność 

przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was 

wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, 

którzyście byli nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, 

którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy 

miłosierdzia doznali”.(1P 2,9-10) 

Św. Jan Chrzciciel już „głosił dobrą nowinę”(Łk 3,18), już 

zwiastował dzieło Odkupienia, które miał dokonać Chrystus:  

„(…) zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto 

Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.(J 1,29) 

I udzielał chrztu na znak nawrócenia, czyli przyjęcia wiary w 

Chrystusa i Jego dzieło. 
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 „Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby 

uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest Jezusa”.(Dz 19,4) 

Czyli, aby uwierzyli, że to jest „Baranek Boży, który gładzi 

grzech świata”.(J 1,29)  

W tym sensie św. Jan „głosił chrzest nawrócenia dla 

odpuszczenia grzechów”.(Łk 3,3) Sam ich oczywiście nie 

odpuszczał, ale głosił Tego, który to uczyni, aby gdy Chrystus 

dokona odkupienia świata, ci którzy uwierzą, mogli przyjąć 

chrzest Chrystusowy, czyli przyjąć Ducha Bożego. 

 „Ducha, którego mieli otrzymać wierzący w Niego”.(J 7,39) 

Chrzest Janowy jest to przyjęcie do swojego serca prawdy 

wolności od grzechów. 

Chrzest Janowy jest podstawą przyjęcia chrztu 

Chrystusowego. 

„Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za 

mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu 

sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem”. 

(Mt 3,11) 

Ten, kto się chrzci, najpierw musi uwierzyć w odkupienie - w 

czystość, niewinność i bezgrzeszność swojej duszy, a wtedy 

dopiero może w pełni zaistnieć w nim chrzest Chrystusowy. 

Jeśli nie ma tego, który uwierzył w wolność od grzechów, nie 

może na nim spocząć Duch Święty. 

Kto nie uwierzył Janowi w głoszone przez niego odkupienie i 

miłosierdzie, tym samym nie przyjął jego chrztu, i w rezultacie 

udaremnia chrzest Chrystusowy. 
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 Jeśli zlekceważysz posłańca, wzgardzisz Tym, który go posyła 

i posłaniem, które głosi. 

„Faryzeusze zaś i uczeni w Prawie udaremnili zamiar Boży 

względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego”.(Łk 7,30) 

Wiara w to, że człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym 

jest w swej istocie odrzuceniem poselstwa św. Jana Chrzciciela i 

jego chrztu, jest brakiem wiary w Tego, który zgładził ten grzech i 

wszystkie inne jakie z niego wynikały. 

Udaremnienie łaski Bożej względem siebie, jest to nie 

uznanie czystości swojej duszy. 

Chrztem Janowym dla nas jest to, że ten kto chrzci dziecko 

lub siebie, ma pełną świadomość, że jest wolny od grzechu 

pierworodnego, ponieważ Chrystus już to uczynił zgodnie z 

prorocką zapowiedzią. I przyjmując chrzest Chrystusowy 

przyobleka się w Chrystusa, przyjmując nowe życie. 

Zapis Kartagiński jest więc nakazaniem, pod karą ekskomuniki 

odrzucenia chrztu Janowego. Człowiek przez wprowadzenie w 

lęk został zdezorientowany i zmuszony do postawy, która 

udaremnia zamiar Boży względem niego. Został zmuszony do 

tego, aby przez poczytanie sobie w sumieniu grzechu 

pierworodnego, nadal „w mroku i cieniu śmierci mieszkał”            

(Łk 1,79), choć Bóg przywrócił go już do życia w swojej światłości, 

do życia w więzi z Nim. 

Ewangelia mówi jasno, że nieprzyjęcie chrztu św. Jana 

powoduje udaremnienie Bożego zamiaru wobec człowieka, czyli 

ułaskawienia i napełnienia Duchem Bożym. 

Jest to przestroga, ostrzeżenie, aby tak nie czynić.  

A co robi Kościół? Przestrogę wykorzystuje jako cel. 
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Wprowadza zapis, który właśnie powoduje udaremnienie 

zamiaru Bożego. 

A przecież przyjęcie uniewinnienia i daru Ducha Świętego od 

Chrystusa lub jego odrzucenie, jest podstawą ostatecznego 

rozliczenia człowieka przez Boga. 

„On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On 

wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 

spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”.(Mt 3,11 -12) 

 „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, 

ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w 

Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna 

Bożego”.(J 3,17-18) 

Wiara w imię Jednorodzonego Syna Bożego jest tożsama z 

wiarą w Jego dzieło, które uczynił dla nas. Nie można wierzyć w 

Chrystusa, nie wierząc jednocześnie w Jego dzieło. 

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 

uwierzy, będzie potępiony”.(Mk  16,16) 

Na co więc został skazany człowiek, któremu odebrano 

świadomość odkupienia!? 
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I.SYNDROM SZTOKHOLMSKI 

Nazwa syndromu wiąże się z napadem na Kreditbanken przy 

placu Norrmalmstorg w Sztokholmie 23 sierpnia 1973 roku, 

podczas którego napastnicy przez kilka dni (między 23 a 28 

sierpnia 1973) przetrzymywali zakładników (trzy kobiety i 

mężczyznę). Jakie było zaskoczenie, kiedy po uwolnieniu z 

sześciodniowego uwięzienia, te osoby zamiast cieszyć się z 

uwolnienia, stanęły po stronie przestępców i w czasie 

przesłuchań odmawiały współpracy z policją. Po upływie 

pewnego czasu od porwania, jeden z uwolnionych zakładników 

założył fundację, której celem było zbieranie funduszy dla 

prawników porywaczy, a jedna z zakładniczek zaręczyła się z 

oprawcą. 

Więc osoby te zmieniły postrzeganie sytuacji tak głęboko, że 

zaczęły  postrzegać swoich oprawców, jako tych którzy są im 

przychylni, i stały się ich sojusznikami, a nawet kimś więcej. 

W syndromie sztokholmskim dzieje się tak, że po pewnym 

czasie stosowania przemocy (fizycznej, jak i psychicznej) między 

ofiarą a katem wytwarza się specyficzna więź. Osoba 

pokrzywdzona zaczyna z czasem usprawiedliwiać swojego 

dręczyciela, lubić, a nawet kochać i nie odczuwa potrzeby 

uwalniania się od niego. 

Termin został użyty przez szwedzkiego kryminologa i 

psychologa, Nilsa Bejerota, który współpracował z policją 

podczas tego napadu i który przedstawił swoje obserwacje 

dziennikarzom. Określenie „syndrom sztokholmski” wkrótce 

przyjęło się wśród psychologów na całym świecie. 

Inne opisane przypadki syndromu sztokholmskiego dotyczą 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryminologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nils_Bejerot&action=edit&redlink=1
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zakładników uprowadzonych samolotów oraz porwanych osób. 

Jak psychologia objaśnia mechanizmy działania tego 

syndromu? - Syndrom sztokholmski jest skutkiem 

psychologicznych reakcji na bardzo silny  stres, jest 

mechanizmem przetrwania, jest walką o życie.  

Pojawia  się on w sytuacjach silnie traumatycznych, jak 

podczas porwania, uwięzienia, wykorzystywania seksualnego, 

bycia zakładnikiem, jeńcem wojennym, członkiem sekty. Ale 

występuje nie tylko w skrajnych i losowych przypadkach. 

Dotyczy również przemocy domowej, oraz toksycznych 

związków miłosnych, opartych na dominacji jednego z 

partnerów. 

 Skutki syndromu nie ustępują automatycznie po zakończeniu 

trwania krytycznej sytuacji, mogą utrzymywać się jeszcze przez 

długi czas.  

 Schemat rozwoju syndromu sztokholmskiego to pewne 

procesy zachodzące w psychice pod wpływem zagrożenia utraty 

życia. Można je przedstawić następująco: 

 W sytuacji stresującej, traumatycznej sprawca grozi ofierze, 

że pozbawi ją życia, jeśli nie będzie podporządkowywała się jego 

woli. Może znęcać się nad ofiarą, stosując przemoc psychiczną i 

fizyczną, demonstrując w ten sposób swoją władzę nad jej 

życiem. Ofiara nie może liczyć na pomoc innych ani ucieczkę. 

Sytuacja ta jest więc dla osoby uciemiężonej ekstremalna, 

wywołująca głęboką bezradność. Aby ratować siebie i nie 

odczuwać w taki sposób zaistniałego położenia, w którym się 
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znalazła, zmienia automatycznie jego postrzeganie, nie 

zauważając kiedy to się dzieje. 

Początkowo skupia się na tym, aby nie rozdrażniać oprawcy i 

nie wywoływać agresji z jego strony. Z czasem niewielkie nawet 

przejawy pozytywnych uczuć ze strony oprawcy sprawiają, że 

ofiara zaczyna dostrzegać w nim dobroczyńcę, a nawet 

przyjaciela. Za wielkoduszność bierze fakt że żyje, że chwilami 

nie doświadcza przemocy, że np. dostarczono jej żywność -           

i zaczyna odczuwać pozytywne emocje względem prześladowcy. 

A ci którzy przychodzą, aby ją uwolnić, nie są już w jej oczach 

wyzwolicielami, lecz osobami, które chcą skrzywdzić jej obrońcę. 

Więc ofiara tak dalece zmienia swoje przekonania, priorytety, 

potrzeby, że nie jest w stanie dostrzec absurdalności sytuacji i 

działać zgodnie z realną rzeczywistością. W jej oczach 

rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Lęk, niepokój i chęć 

zachowania życia, zmieniły jej percepcję tak bardzo, że stała się 

niewolnikiem tej percepcji. 

Psychologia wyjaśnia, że działanie syndromu sztokholmskiego 

jest spowodowane głównie przez mechanizm dysonansu 

poznawczego. Teoria dysonansu poznawczego tłumaczy jak i 

dlaczego ludzie zmieniają swoje poglądy, opinie, odczucia. 

Dysonans poznawczy to stan nieprzyjemnego napięcia 

psychicznego, pojawiający się u danej osoby wtedy, gdy 

jednocześnie występują dwa elementy poznawcze (np. myśli i 

sądy), kolidujące ze sobą. Dysonans może pojawić się także 

wtedy, gdy zachowania nie są zgodne z postawami. Stan 

dysonansu wywołuje napięcie motywacyjne i podejmowanie 

zabiegów, mających na celu zredukowanie lub złagodzenie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Motywacja
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napięcia.  

W sytuacji traumatycznej związanej z uwięzieniem, 

porwaniem, itd. na początku występują oczywiście uczucia 

negatywne wobec oprawcy, jednak z czasem ulegają one 

zmianie. Najmniejsze nawet przejawy dobroci z jego strony 

powodują, że u ofiary zaczynają pojawiać się pozytywne emocje. 

Żeby pozbyć się dysonansu, oprawca zaczyna być postrzegany 

nie jako wróg, ale jako przyjaciel. 

Przyglądając się mechanizmom działającym w syndromie 

sztokholmskim można dostrzec jeszcze kolejny, głębszy 

mechanizm - siłę i moc oddziaływania natury instynktownej, 

zwierzęcej w człowieku. I ten mechanizm można nazwać 

pogłębionym syndromem sztokholmskim.  

II.INSTYNKT 

Jak to psychologia wyjaśnia, syndrom sztokholmski jest 

mechanizmem przetrwania, jest walką o życie. Przetrwanie, 

walka o byt, o życie - to działanie właśnie z poziomu instynktu. 

Na tym poziomie nie działa logika ani racjonalne myślenie. Działa 

zew natury.  

A kiedy natura instynktowna uruchamia się w człowieku, 

całkowicie nad nim panuje. Staje się on nią i działa według tej 

natury. Załamaniu ulega jego dotychczasowa osobowość i 

dlatego zmianie ulegają jego dotychczasowe przekonania, 

odczucia itd. Staje się innym człowiekiem, ale można powiedzieć 

- zdegradowanym psychicznie. 

Jak działa natura instynktowna, zwierzęca? 



QUO VADIS HOMINE?  

143 | S t r o n a  

Ona rządzi się swoimi prawami: prawem przetrwania gatunku 

oraz prawem przemocy i hierarchii życia w stadzie. 

Rządzi ten, który jest najmocniejszy – samiec alfa. On zajmuje 

najwyższą pozycję w stadzie. Rządy sprawuje przez przemoc, 

choć z punktu widzenia samca alfa nie jest to przemoc, ale 

zachowanie właściwego porządku w stadzie. Osobniki 

nieposłuszne karane są poturbowaniem. Ale zdecydowana 

większość jest jemu automatycznie podporządkowana, ponieważ 

to gwarantuje poczucie bezpieczeństwa. Po pierwsze 

zapewniona jest opieka najsilniejszego, a po drugie bunt jest 

nieopłacalny, ponieważ grozi poturbowaniem przez samca alfa i 

wykluczeniem ze stada, czyli skazaniem na niechybną śmierć. 

I w tej naturze naturalną sytuacją jest podporządkowanie 

samcowi alfa i postrzeganie go jako obrońcy. I nie tylko. Samiec 

alfa jest, z punktu widzenia tej natury, najbardziej atrakcyjny - 

silny, zdolny zapewnić przetrwanie i „mocne” potomstwo. Nic 

więc dziwnego, że ofiara zakochuje się w oprawcy. Dla natury 

instynktownej nie jest on oprawcą, tylko najlepszym „samcem” 

dla zachowania gatunku. Tylko to się liczy. Tak działa instynkt. 

Przemoc nie jest traktowana tu jako przemoc, tylko naturalny 

przymiot siły samca alfa. Ponadto, związek z samcem alfa 

gwarantuje wysoką pozycję w stadzie. Należy się więc go 

trzymać i być mu podporządkowanym, aby zyskać jego względy. 

Z punktu odniesienia tej natury, człowiek nie postrzega 

zaistniałej sytuacji jako niewolę, ale właściwe miejsce życia. Jest 

przecież w miejscu bezpiecznym, ponieważ samiec alfa zapewnia 

opiekę. W zamian wymagane jest tylko posłuszeństwo i 

lojalność. W przeciwnym razie grozi mu utrata względów samca 

alfa, kara, a nawet wykluczenie ze stada, co jest czymś 
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najgorszym. W tym systemie niewola nie jest więc niewolą, bo w 

naturze instynktu priorytetem jest przetrwanie, zachowanie 

życia. 

Zgodnie z tym wewnętrznym nakazem, człowiek wybiera 

trwanie w tej sytuacji. Ten nakaz płynący z jego wnętrza nie jest 

odbierany  w tym momencie jako przemoc, ale wybór własny. Ta 

instynktowna potrzeba całkowicie nad nim panuje. To jest walka 

o życie na poziomie instynktu. Aby żyć musi się 

podporządkować, bo w przeciwnym razie pojawia się paniczny 

lęk o życie, płynący z trzewi, głębi natury wewnętrznej. 

Aby sprowadzić człowieka do natury zwierzęcej, wystarczy 

wywołać w nim lęk, poczucie zagrożenia. Działają one jak 

katalizator. Natychmiast budzą się w nim mechanizmy tkwiące w 

głębokiej naturze podświadomej, które to właśnie zmieniają jego 

percepcję i przejmują nad nim władzę. Im silniejszy lęk, tym 

silniejsza reakcja. 

 Przejście na poziom instynktu usuwa konflikt wewnętrzny - 

dysonans poznawczy i człowiek jest już uspokojony, ponieważ 

działa w zgodzie ze sobą. Zmienia swoje wartości, aby odnaleźć 

sens i bezpieczeństwo w sytuacji zniewolenia. Nie pozwala na 

uwolnienie siebie i nie rozumie tych, którzy dostrzegają 

niewłaściwość czy wręcz absurdalność jego zachowania. On nie 

czuje, że jest w niewoli. Czuje, że jest na właściwym miejscu, 

korzystnym dla siebie i pozytywnym, dającym mu gwarancję 

bezpieczeństwa. Uznał, że te działania, warunki, przynoszą mu 

poczucie bezpieczeństwa i nie chce ich porzucić. Trzyma się ich 

kurczowo, bo ich porzucenie oznaczałoby zagrożenie życia.  
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Paradoksalnie - trwanie w sytuacji wywołanej przez lęk, staje 

się jego poczuciem bezpieczeństwa. 

Z tej perspektywy, zrozumiałe jest więc, że broni zaciekle 

swojego miejsca, a jako oprawców traktuje właśnie tych, którzy 

chcieliby mu pomóc. Staje się wobec nich agresywny, ponieważ 

postrzega ich jako wrogów, którzy chcą mu odebrać to, co dla 

niego najcenniejsze. Niewola, w której się znalazł jest jego 

poczuciem bezpieczeństwa, a uwolnienie zagrożeniem. Staje się 

więc zatwardziałym strażnikiem własnej niewoli. 

Działa tu samo-zaciskająca się pętla. Próba podjęcia 

uwolnienia się wywołuje ogromne napięcie wewnętrzne, lęk, a 

to powoduje jeszcze mocniejsze działanie syndromu 

sztokholmskiego, bo tylko jak się podporządkuje, może przestać 

ten lęk odczuwać.  

Z tego też względu, osoby u których zaistniał w wyniku 

traumy syndrom sztokholmski, są głęboko przez niego 

zniewolone, osaczone, i wyprowadzenie ich z tego stanu może 

być trudne i czasochłonne. 

Bo syndrom sztokholmski powoduje, że wyłącza się mózg 

racjonalny, mózg myślący czyli kora nowa. Ster przejmuje 

najstarsza część mózgu tzw. mózg gadzi, ten który rządzi się 

własnymi prawami. Który w dużym stopniu niezależny jest od 

świadomości i funkcjonuje poza jej kontrolą, a jest najsilniej 

aktywny i dominujący w chwilach stresu, zagrożenia życia. 

Przejęcie steru przez mózg gadzi sprawia, że załamuje się 

poprzednia tożsamość człowieka, a on staje się tak głęboko 

zanurzony w tożsamości instynktownej, dzikiej, że gdy zostaje 

uwolniony od oprawcy, rzeczywistość tego świata jest mu obca. 
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W pierwszej chwili uwolnienia, zachowuje się jak zwierzę, które 

złapane we wnyki, gdy chce się go wydostać z pułapki, jest 

przerażone, szamoce się i atakuje przychodzącego mu z pomocą. 

Człowiek nie rozumie, że chce mu się pomóc. On rozumie świat, 

w którym przez jakiś czas tkwił, a ten do którego ma powrócić, 

jest mu obcy. Dlatego musi niejako na nowo przypomnieć sobie 

kim jest, odnaleźć siebie, zostać „oswojony”.  

I mówiąc o pogłębionym syndromie sztokholmskim w 

aspekcie duchowym, chodzi o to, że człowiek został 

sprowadzony do natury behawioralnej i tak głęboko się w niej 

zanurzył i został od niej uzależniony, że nie potrafi już odnaleźć 

swojej natury duchowej.  

Natura duchowa jest mu obca. Takie stany jak łagodność, 

cierpliwość, miłość, pokój i inne owoce Ducha Świętego są dla 

niego trudne i niezrozumiałe. Natomiast lęk, niepokój, przemoc, 

agresja, czyli natura zwierzęca, dzika, jest światem który zna, 

rozumie i umie się w nim poruszać. Naturalne jest dla niego 

funkcjonowanie w tych stanach.  

I gdy chce się człowieka z nich wydobyć, to natura dzika 

paraliżuje go i uniemożliwia zmianę. Tak dalece jest z nią 

utożsamiony, że wręcz czuje się zmuszony wewnętrznie do 

„bycia lojalnym” wobec niej i nie pozwala sobie na wyrwanie się 

z niej z korzeniami. 

Z tego też względu wydobycie się z natury zwierzęcej może 

być niekiedy długotrwałe. Człowiek musi się oswoić ze swoją 

właściwą tożsamością. A dzieje się to wtedy, kiedy pozwala 

Bogu, Chrystusowi na przenikanie siebie Jego Duchem. 
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 I wówczas pojawia się w nim uczucie odnalezienia 

właściwego miejsca życia. I zaczyna odczuwać realnie swoją 

duchową tożsamość, a będąc z nią coraz bardziej oswojony, 

zaczyna w niej normalnie żyć, funkcjonować i być w niej 

osadzony. 

Ale przenikanie obecnością Ducha Świętego, jest możliwe 

tylko wtedy, gdy człowiek uwierzy w czystość i niewinność swojej 

duszy, i zaufa w pełni Bogu. 

I Kościół zamiast pomóc człowiekowi wydobyć się z tej natury 

zwierzęcej, to go w niej umacnia, czyniąc go tym samym ofiarą i 

swoim niewolnikiem. 
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I.ETAPY EWOLUCJI 

„Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co 

ziemskie; duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi - 

ziemski, drugi Człowiek - z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; 

jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz 

ziemskiego, tak też nosić będziemy obraz niebieskiego”.          

(1kor 15, 46 -49) 

 

Przyglądając się naturze wewnętrznej człowieka można 

zauważyć jej ewoluowanie na przestrzeni dziejów opisanych w 

Starym i Nowym Testamencie, i wyróżnić 3 etapy tej ewolucji: 

1. Etap wyjściowy - natura zwierzęca (człowiek ziemski). 

2. Etap pośredni -natura zwierzęca, a jednocześnie 

                               stymulacja natury duchowej. 

3. Etap docelowy - natura duchowa (człowiek z nieba). 

Etap 1 

Na tym etapie, w człowieku panowała niemalże bez granic 

natura instynktowna, zwierzęca, drapieżna. Głównym motorem 

postępowania człowieka była walka o przetrwanie. Kto silniejszy 

ten lepszy. Kto silniejszy ten panuje. Człowiek był 

zdeterminowany przez lęk o życie, żył w gotowości do walki i 

ataku. Wszędzie obecna była przemoc, gwałt. Człowiek kierował 

się zawiścią, zazdrością, zemstą, pożądliwością, ogólnie mówiąc 

najniższymi popędami ciała. Był grubiański i prymitywny. Ta 

dzika natura w nim była wówczas tak dominująca i silna, że aby 

została opanowana konieczne było poddanie jej bardzo silnym 

bodźcom zewnętrznym. Człowiek musiał poczuć ból i cierpienie, 
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żeby się nauczył, że czegoś nie wolno robić. Tylko radykalna kara 

była w stanie „do niego przemówić.” Łagodność nie. 

Aby powstrzymać barbarzyński wówczas stosunek ludzi 

wobec siebie, brak poszanowania życia ludzkiego, Bóg 

wprowadził zasadę: 

„Upomnę się u człowieka o życie człowieka i u każdego o życie 

brata. Kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew 

jego, bo człowiek został stworzony na obraz Boga".(Rdz 9,5-6).  

Prawo Starego testamentu oparte na tej zasadzie było bardzo 

surowe np. 

 „Jeśli kto tak uderzy kogoś, że uderzony umrze, winien sam 

być śmiercią ukarany”.(Wj 21,12) 

 „Jeśli sędziowie, zbadawszy sprawę dokładnie, dowiodą 

fałszu świadkowi, który fałszywie oskarżył brata swego, uczyńcie 

mu, jak on zamierzał uczynić swemu bratu. Twe oko nie będzie 

miało litości.(…) Życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, noga za 

nogę". (Pwt 19,18-21). 

Te zasady były surowe, ale na tamtym etapie jednak zasadne. 

Wprowadzały one pewien porządek w wymierzaniu kary. 

Porządek bardzo prymitywny, ale dla natury zwierzęcej tylko taki 

był zrozumiały. Potrzebny był jej silny samiec Alfa, który silnym 

kopniakiem, a wręcz śmiertelnym ciosem wobec nieposłusznego 

zaprowadza porządek w stadzie. Porządek, który dziś można by 

określić współczesnymi słowami „nie czyń drugiemu, co tobie 

niemiłe”. Taki właśnie był docelowy zamiar Boga:  

„Usuniesz zło spośród ciebie, a reszta słysząc to, ulęknie się i 

nie uczyni więcej nic takiego pośród siebie”.(Pwt 19,20) 
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 Usuwanie zła spośród ludu, nieraz przybierało formę różnych 

trudnych okoliczności zewnętrznych, w postaci kataklizmów, 

najazdów obcego państwa itp. Bóg, pomimo że jest kochający, 

aby powstrzymać wówczas swój lud od zła wychowywał go 

„twardą ręką”. Tylko tak mogła się wyrazić troska i miłość Boga.  

W odczuciu ówczesnych ludzi był Bogiem mściwym, okrutnym 

i karzącym. 

„Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan; 

mścicielem jest Pan i Władcą gniewu;  

Pan mści się nad swymi wrogami i  

długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół.  

 Przed Nim drżą góry  

i pagórki się rozpływają;  

a ziemia trzęsie się od Jego oblicza -  

i ląd, i wszyscy jego mieszkańcy”.(Na 1,2-5) 

Z perspektywy dzisiejszego człowieka taki obraz Boga 

wywołuje niechęć do Niego i często jest uzasadnieniem dla Jego 

odrzucenia. Ale to działanie Boga wynikało z Jego doskonałej 

pedagogiki i nie było przeznaczone dla tej epoki. Było tylko na 

tamten czas. 

Bo Bóg chciał i chce nadal, doprowadzić człowieka w ewolucji 

do pełni doskonałości. By przejawił tą naturę Jego doskonałości, 

którą w nim umieścił, bo przecież „na obraz Boży go stworzył”. 

(Rdz 1,27)  

„Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go 

obrazem swej własnej wieczności”.(Mdr 2,23) 
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Etap 2 

Na tym etapie następowało dalsze, nieustanne 

opanowywanie natury zwierzęcej i zmniejszanie jej wpływu, a 

umacnianie duchowej. Bóg zaczął stymulować umacnianie 

natury duchowej, która również w człowieku istniała, ale była 

pod jarzmem natury instynktu i behawioryzmu. Bóg dał mu 

Przykazania, z których najgłówniejszymi jest Dekalog i oznajmił:  

 „Będziecie wypełniać moje wyroki, będziecie przestrzegać 

moich ustaw, aby według nich postępować. Człowiek, który je 

wypełnia, żyje dzięki nim. Ja jestem Pan!” (Kpł 18,4-5) 

„Ja jestem Pan, który was uświęca!” (Kpł 20,8) 

Od tej pory te przykazania stały się zasadami porządkującymi 

życie człowieka. Uczyły go rozróżniania dobra i zła na takim 

poziomie jaki był wówczas możliwy, uczyły go rozróżniania 

prawości, sprawiedliwości od grzechu. 

„Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak 

nie poczytuje, gdy nie ma Prawa”.(Rz 5,13) 

 „Prawo stało się dla nas wychowawcą”.(Ga 3,24) 

„On strzeże ścieżek prawości,  

 ochrania drogi pobożnych.  

 Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość,  

i rzetelność - i każdą dobrą ścieżkę,  

gdyż mądrość zagości w twym sercu,  

wiedza ucieszy twą duszę”.(Prz 2,8-10)  

Bóg oddziaływał nadal na naturę zwierzęcą przez system kar i 

nagród, aby motywować go do wyborów zgodnych z podanym 
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Prawem, aby człowiek uniknął dalszego wyniszczania i 

deprawowania natury duchowej. Człowiek był już zdolny do 

opanowania i dokonania wyboru. Za grzech była kara, za 

prawość nagroda. 

„Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze 

występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia 

względem tych, którzy Mnie nienawidzą. Okazuję zaś łaskę aż do 

tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają 

moich przykazań”.(Wj 20,5-6) 

Przykazania uczyły człowieka posłuszeństwa, które było 

korzystne dla umacniania jego natury duchowej, choć trudne i 

wymagające dla natury zwierzęcej. 

 „Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale 

smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, 

błogi plon sprawiedliwości”.(Hbr 12,11) 

Przestrzegając Bożych Praw człowiek coraz bardziej 

pojmował, że Prawa nie są tylko nakazami i ograniczeniami, ale 

pomocą dla niego by wzrastał we właściwym kierunku. Aby nie 

ulegał złym popędom ciała, które krzywdzą jego i innych, aby nie 

postępował sprzecznie z zasadami Bożymi, czyli aby nie grzeszył. 

Przykazania nie powodowały uwolnienia człowieka od natury 

zwierzęcej,  ale była ona „trzymana na smyczy”, aby nie 

panowała w sposób tak całkowity nad naturą duchową jak 

dotychczas, aby mogła wzrastać jego świadomość duchowa i aby 

mógł w odpowiednim czasie, wyznaczonym przez Boga, 

otrzymać pełne wyzwolenie. 
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„Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak 

wprowadzeniem lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do 

Boga”.(Hbr 7,19) 

Wychowywanie przez Prawo było etapem przejściowym i 

spełniało swoją rolę do czasu objawienia się wiary. 

 „Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i 

prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa”.(J 1,17) 

„A (…) kresem Prawa jest Chrystus, który przynosi 

usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy”.(Rz 10,4) 

„(…)byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu 

aż do przyszłego objawienia się wiary. (…) Gdy jednak wiara 

nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy 

bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie 

Jezusie”.(Ga 3,24-26). 

Cóż to oznacza? 

Człowiek dorósł, dojrzał do wydobycia się spod wpływu 

natury zwierzęcej, behawioralnej, do wyzwolenia z niewoli jej 

żywiołów, aby przez wiarę żyć nową naturą, naturą syna Bożego.  

„Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od 

niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego. Aż do czasu 

określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom. My 

również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli 

"żywiołów tego świata". Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał 

Bóg Syna swego(..) aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, 

abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że 

jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, 
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który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, 

lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej”.        

(Ga 4, 1-7) 

A syn - to jest już natura duchowa, nie zwierzęca. To już 

radykalna zmiana świadomości i tożsamości. 

 

Etap 3 

„Tyś, Panie, naszym Ojcem,  

Odkupiciel nasz - to Twoje imię odwieczne”.(Iz 63,16) 

Miłość Boga do człowieka, troska o jego przemianę, objawiła 

się na tym etapie przez ogromne miłosierdzie. 

„(…) niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, 

spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy 

potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. 

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, 

jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, 

razem z Chrystusem przywrócił do życia.(…) Razem też wskrzesił i 

razem posadził na wyżynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie. 

(…). Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę”.(Ef 2,3-8) 

 „(…)dawny nasz człowiek został z Nim współukrzyżowany po 

to, byśmy już dłużej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem 

umarł, został wyzwolony z grzechu”.(Rz 6,6-7) 

„W Nim mamy Odkupienie przez Jego Krew - odpuszczenie 

występków, według bogactwa Jego łaski”.(Ef 1,7) 

Odkupienie – czyli wyzwolenie, uniewinnienie, ułaskawienie, 

uwolnienie. 
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Odkupienie jest punktem zwrotnym w ewolucji człowieka. 

Otworzyło etap kształtowania człowieka całkowicie duchowego.  

Etap ten, w uproszczeniu, wygląda następująco: Bóg, przez 

odkupienie, uwolnił duszę od obciążenia grzechem, od 

panowania nad nią natury cielesnej i skutków tego panowania. 

Przywrócił jej bezwzględną czystość i jednocześnie wypełnił 

Duchem Świętym, Duchem swojego Syna. Przywrócił jej 

nadrzędną władzę nad naturą behawioralną cielesną, aby w 

rezultacie i ta, doświadczając panowania duszy, została 

przemieniona do stanu duchowego. Aby obie natury uzyskały w 

ostatecznym rezultacie stan światłości, stan Bożej doskonałości i 

niebiańskiego istnienia, określany jako zbawienie.  

„On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z 

martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 

nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i 

niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy 

bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, 

gotowego objawić się w czasie ostatecznym”.(1P 13,5) 

„On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części 

uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W 

swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w 

zarządzeniach, aby z dwóch stworzyć w sobie jednego nowego 

człowieka”.(Ef 2,14-15) 

Na tym etapie ewolucji wyborem nie jest już - przestrzegać 

przykazań czy nie, aby opanować naturę zwierzęcą. Wyborem 

jest życie według niej, albo według natury duchowej. 
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 „Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego 

chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego, czego chce 

Duch”.(Rz 8,5) 

„Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: 

nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, 

nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, 

niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne.  

 (…) Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 

cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, 

opanowanie”.(Ga 5,19-23) 

„ Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli 

tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha 

Chrystusowego, ten do Niego nie należy”.(Rz 8,9). 

 A więc pomimo że Bóg dał, można nie mieć. Dlaczego? 

 Bo aby mieć, trzeba przyjąć. A przyjęcie następuje przez 

wiarę. Rozwój natury wewnętrznej człowieka na tym etapie 

ewolucji zdeterminowany jest przez wiarę. Już nie przez 

przestrzeganie Prawa, ale wiarę. Wiarę w odkupienie, wiarę w to 

co Bóg mu uczynił i objawił. 

 „(…) dzięki ciału Chrystusa, umarliście dla Prawa, by złączyć 

się z innym – z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli 

przynosić owoc Bogu”.(Rz 7,4) 

„ W Nim także i wy usłyszawszy słowo prawdy, Dobrą Nowinę 

waszego zbawienia, w Nim również uwierzyliście i zostaliście 

naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany”. 

(Ef1,13) 

„ A sprawiedliwy z wiary żyć będzie”.(Rz 1,16) 
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Tę ewolucję człowieka opisuje dokładnie w swoich Listach św. 

Paweł.  

Mówi o istnieniu podwójnej natury w człowieku i drodze, 

którą powinien podążać, aby stał się jedną, tą właściwą, 

duchową, Chrystusową. 

„Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do 

czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że 

nie czynicie tego, co chcecie”.(Ga 5,17) 

„Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę (…) zatem już nie ja to 

czynię, ale mieszkający we mnie grzech”.(Rz7,16-17) 

„ (….)jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu”.(Rz 7,14) 

„Oto, czego uczę: postępujcie według Ducha, a nie spełnicie 

pożądania ciała”.(Ga 5,16) 

 I św. Paweł ukazuje swoim życiem, że: ja tak właśnie żyłem 

jak nauczałem i „teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie 

Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie 

życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował 

mnie i samego siebie wydał za mnie”.(Ga 2,20)  

Czyli - dusza moja została wyzwolona i przyobleczona w 

Chrystusa i teraz On we mnie żyje. A nie żyje już ten, który dawał 

tożsamość ciału, który był zwiedziony, umarła ta grzeszna 

natura.  

 

Przez wiarę w Syna Bożego, wiarę w dzieło miłosierdzia, które 

Bóg uczynił, człowiek jednoczy się z Chrystusem. Jego Duch 

przenika go. 

„Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem”. 

(1Kor 6,17) 
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I napełniony Duchem Bożym, ma moc władania nad naturą 

cielesną, zwierzęcą, przyczyną grzechu w nim. Nie ona w nim 

panuje, panuje w nim Bóg. Bóg jest w nim nadrzędną mocą. 

 Człowiek w pełni wierzący, czyli taki który w pełni uwierzył w 

wyzwolenie duszy z grzechów, ma tożsamość doskonałości i 

czystości Chrystusa. I żyje Jego naturą. Ma Chrystusowego Ducha 

i jego „życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu”.(Kol 3,3) 

I tak jak Chrystus, trwa w Ojcu, a Ojciec w Nim. 

   „Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”.(J 14,11) 

I nie ma już swoich myśli, swoich pragnień. Ma myśli Boże, 

pragnienia Boże i choć nadal odczuwa je jako własne, nie 

pochodzą one od niego. Staje on się zgodnie z zamiarem i łaską 

Boga, synem Bożym, Człowiekiem Światłości, człowiekiem 

duchowym. 

Człowiek duchowy z łatwością doświadcza poznania prawd 

duchowych i stają się one dla niego jasne i proste, w 

przeciwieństwie do człowieka zmysłowego czyli żyjącego tylko 

naturą cielesną, dla którego są one trudne i niezrozumiałe. 

„Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z 

Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego 

poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś 

duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest 

sądzony”.(1Kor 2,14-15) 

Człowiek duchowy żyje w ciele, ale ma pełną świadomość 

odrębności od ciała, a jednocześnie pełne poczucie realności 

swojego życia w przestrzeni duchowej. Niebianin – to nie jest dla 

niego tylko puste słowo, to rzeczywistość. 
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Jego pożywieniem nie jest pokarm fizyczny, materialny, tym 

żywi ciało. Jego pokarmem jest Boża Miłość. W niej się zanurza, z 

niej czerpie, przez nią wzrasta.  

To jest czerpanie ze Źródła życia. 

Człowiek duchowy wzrasta, karmiąc się nieustannie tym 

chlebem, bo o nim to mówił Chrystus: 

  „Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto 

Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z 

nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi 

przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na 

wieki”.(J 6,57-58) 

Człowiek duchowy nie znika z tego świata. Pozostaje nadal w 

ciele, ale żyje naturalnie według Bożych praw i nakazów. To tak 

jakby został włączony w inny system zarządzania. Nie panuje nad 

nim instynkt, panuje nad nim Bóg. 

Doświadczenia ciała nie są udziałem jego serca. Jego serce 

jest niezależne od zachodzących wydarzeń i trwa w Bożym 

pokoju.  

Jest człowiekiem „o nienaruszalnym spokoju i łagodności 

ducha, który jest tak cenny wobec Boga”.(1P 3,4) 

Jego działania są zawsze właściwe. 

„Usta sprawiedliwego głoszą mądrość, 

a język jego mówi to, co słuszne. 

Prawo Boże jest w jego sercu 

i nie chwieją się jego kroki”.(Ps 37,30-31) 

Kiedy człowiek żyje w naturze cielesnej, instynktownej, 

automatyczne i naturalne są dla niego decyzje i działania, które 

podejmuje według emocji i pragnień ciała. 
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Kiedy żyje w naturze duchowej również automatyczne i 

naturalne są jego decyzje i działania, ale są one już dokonywane 

zgodnie z Duchem Bożym – z Jego pragnieniami. Wypełniony 

mocą Bożą panuje wówczas całkowicie nad naturą ciała. A to 

panowanie jest przenikaniem jej światłością i zaprowadzaniem w 

niej porządku duchowego, aż do ostatecznego przemienienia. 

Tak właśnie żył Chrystus. Żył naturą duchową, pomimo 

oddziaływania na Niego behawioralnej natury ciała, które 

przecież posiadał. Do końca był całkowicie posłuszny Duchowi 

Bożemu. Chrystus ukazał drogę. Wskazał jak mamy żyć. I mamy 

iść Jego śladami i w Jego Duchu, a dokona się w nas właściwa 

przemiana. 

„Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał 

światło życia”. (J 8,12) 

Obecnie trwa 3 etap ewolucji. Człowiek ma do wyboru utknąć 

w naturze zmysłowej, cielesnej, zwierzęcej lub doświadczyć 

całkowitej przemiany duchowej. Przemiana jest dla wszystkich, 

ponieważ „Chrystus Jezus, (…) wydał siebie samego na okup za 

wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie”.(1Tym 2,5-6) 

Ale trzeba uwierzyć w Odkupienie i zapragnąć z całego serca 

nowego życia. Bóg pouczył nas o Odkupieniu, zapowiadając 

najpierw ten czas przez Proroków, a po Odkupieniu objawiał 

przez Apostołów, którzy sami doświadczali tej przemiany i głosili 

Dobrą Nowinę o dziele Jezusa Chrystusa dla nas i przeznaczeniu 

człowieka. 

Bóg doprowadził człowieka do miejsca, w którym jest on już 

przez Niego ukształtowany i dojrzały, aby sam zechciał wybrać 

życie w swojej doskonałej naturze.   
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Sam, świadomie. Bez bata i pręgierza. 

Jeśli chcesz, to chodź – zaufaj, uwierz. 

„I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie,  

 kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie”.(Ap 22,17) 

 

Wiara wymaga bezwzględnej ufności Bogu, „ofiary ducha 

skruszonego i pokornego serca”.(Ps 51,19) 

Wiara jest jednoczeniem się przez głęboką ufność i oddanie, z 

nową naturą – Duchem Chrystusowym i trwaniem w tej 

jedności.  

 „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe”.     

(2Kor 5,17) 

Głębia przemiany i wzrost duchowy są wprost proporcjonalne 

do siły wiary i miłości do Boga. 

 Im silniejsza wiara, tym większa miłość do Boga. Im większa 

miłość do Boga, tym silniejsza wiara, tym głębsze poznanie 

prawdy duchowej, tym głębsze poznanie prawdziwego siebie. 

 Od momentu Odkupienia to wiara warunkuje przemianę 

człowieka i jego wzrost w naturze duchowej, a końcowym 

rezultatem jest dojść „do człowieka doskonałego, do miary 

wielkości według Pełni Chrystusa”.(Ef 4,13) 

„A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie, jeśli się cofnie, nie 

upodoba sobie dusza moja w nim”.(Hbr 10,38) 

Przez wiarę w odkupienie duszy, człowiek traci starą 

tożsamość - człowieka cielesnego, a zyskuje nową - człowieka 

duchowego, syna Bożego.  
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„Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego 

życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne”.(J 12,25) 

Chrystus, Jego Duch, jest nową tożsamością człowieka i bez 

wiary w Niego i Jego dzieło, wszelkie koncepcje rozwoju 

człowieka są tylko zwiedzeniem, utknięciem i zapędzeniem go w 

kozi róg. Nigdy nie pozna Bożej Chwały, Mocy, Miłości i 

Nieśmiertelności jaka jest dla niego przeznaczona. Będzie 

tombak brał za złoto i zamiast życia w pełnym rozkwicie, umrze z 

nędzy duchowej. 

Obecny etap ewolucji prowadzi człowieka do wyboru, który w 

swej istocie jest wyborem między śmiercią, a życiem. Ale życiem 

nie w takim pojęciu jak pojmuje człowiek cielesny, ale tak jak 

pojmuje Bóg. Chodzi o życie duszy. 

A jeśli człowiek nie przyjmie życia, które otrzymał przez 

odkupienie, zmierza ku drugiej śmierci. 

„Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym 

zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz 

będą kapłanami Boga i Chrystusa…”.(Ap 20,6) 

 

Wiara to ewolucyjna konieczność człowieka, aby mógł stać się 

tym kim jest, urzeczywistnić potencjał, który otrzymał. 

„Ty natomiast o człowiecze Boży (…) walcz w dobrych 

zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś 

powołany”.(1Tym 6,11-12) 

 

„Wam zatem, którzy wierzycie, cześć!” (1P 1,7) 
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II.OD UPADKU DO ZWYCIĘSTWA 

Ewolucja natury wewnętrznej człowieka jest ściśle związana z 

upadkiem człowieka w Raju. Te 3 etapy ewolucji odzwierciedlają 

w swej istocie drogę człowieka od upadku pierwszych ludzi i 

szatańskiego zniewolenia, do wyzwolenia z tej niewoli i pełnego 

zwycięstwa Boga w człowieku. 

Szatan ma naturę zwierzęcą.  

Szatan ma naturę zwierzęcą od momentu, kiedy sprzeciwił się 

Bogu i utracił czystą, duchową naturę Bożą. 

Pierwotnie był on namaszczonym cherubem; należał do 

najważniejszych aniołów. Przechadzał się po niebie, jako postać 

najwyższej rangi na najwyższej pozycji. Został stworzony przez 

Boga i był doskonale piękny.  

„Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i 

skończonego piękna … Obok cheruba, który bronił wstępu, 

postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej … Nienagannym 

byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony …”  

(Ez 28,12-19 Biblia warszawska) 

Szatan jednak odwrócił spojrzenie od swojego Stwórcy. Z 

powodu ogarniającej go pychy zaczął się wywyższać. Pragnął 

postawić samego siebie w miejsce Boga. Swoimi kłamstwami 

zwiódł jedną trzecią zastępów niebieskich, które stanęły po jego 

stronie. 

„Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności,  

zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Rzuciłem cię 

na ziemię…”(Ez 28,17 Biblia Tysiąclecia) 

 „O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! 

Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! A przecież to ty 
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mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron 

wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na 

najdalszej północy. Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z 

Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo 

dno przepaści”.(Iz 14,12-15 Biblia warszawska). 

„O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! 

Powalony jesteś na ziemię” - Jakże jest teraz odmienną, upadłą 

naturą. Teraz jest to „ogromny smok, wąż starodawny, który 

zwie się diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię”.    

(Ap 12,9 Biblia Tysiąclecia) 

 

Pismo Święte bardzo wyraźnie mówi o tym, że ludzie żyją 

naturą zwierzęcą, która jest tak naprawdę naturą szatańską. Bo 

przez rajskie kuszenie został człowiek do niej sprowadzony. 

Przestał żyć w naturze duchowej pochodzącej od Boga, a zaczął 

żyć w naturze zwierzęcej sterowanej przez diabła. 

 Bóg przestał być jego Panem, a panem stał się szatan „Komu 

bowiem kto uległ, temu też służy jako niewolnik”.(2P 2,19) Od 

momentu upadku stał się więc niewolnikiem szatana, to jemu 

zaczął podlegać. A komu człowiek podlega, według tego się 

kształtuje. 

Gdy Adam służył Bogu, Duch Boży go kształtował. Gdy uległ 

kuszeniu, utracił Ducha Bożego, a zaczął kształtować się na wzór 

ducha szatańskiego, a wraz z nim wszyscy ludzie. 

 „Albowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka 

wszyscy stali się grzesznikami”.(Rz 5,19).  

Innymi słowami można powiedzieć, że natura behawioralna 

zwierzęca, stała się nadrzędną naturą człowieka i jego życie, 

stało się życiem według ciała: 
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„W bólu będziesz rodziła dzieci, ku twemu mężowi będziesz 

kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą”. 

(Rdz 3,16) 

„W pocie oblicza twego będziesz musiał zdobywać 

pożywienie”.(Rdz 3,19) 

Szatan mógł przez naturę behawioralną łatwo panować nad 

światem.  

 Chrystus nazwał go „władcą tego świata”(J 12,31), św. Paweł 

nazwał „bogiem tego świata” (2Kor 4,4), a św. Jan napisał, że 

„cały zaś świat leży w mocy Złego”.(1J 5,19). 

Ale Apostołowie mówią o sobie, oraz o tych, którzy uwierzyli 

w Chrystusa, jako o tych, którzy tej mocy zła nie podlegają, a 

więc nie żyją tą naturą instynktowną, cielesną. 

 „Wiemy, że jesteśmy z Boga, cały zaś świat leży w mocy 

Złego”.(1J 5,19) 

„Myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z 

Boga”.(1Kor 2,12)  

„Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie 

Chrystusie. On zaś jest prawdziwym Bogiem i Życiem wiecznym”. 

(1J 5,20) 

Ponieważ są zanurzeni w Bogu, Jezusie Chrystusie, żyją już 

naturą duchową. Nie żyją tą naturą zwierzęcą, Oni przeszli na 3 

etap ewolucji - zrodzili się z Boga. Uwierzyli Bogu, przyjęli nową 

naturę swojego istnienia. 

„Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat;  

tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza 

wiara”.(1J 5,4) 

A co można powiedzieć o nauce Kościoła? 
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„Oni są ze świata, dlatego mówią tak, jak świat, a świat ich 

słucha”.(1J 4,5) 

Ale mamy wybór.  

Nie jesteśmy już zniewoleni przez szatana nadrzędna siłą. 

Chrystus nas uwolnił. Możemy więc dokonać wyboru i „odwrócić 

się od ciemności do światła, od władzy szatana do Boga i przez 

wiarę w Chrystusa i Jego dzieło otrzymać odpuszczenie grzechów 

i dziedzictwo ze świętymi”.(Dz 26,18) 

 

 

„Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa 

Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby 

wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca 

naszego. Jemu to chwała na wieki wieków! Amen”.(Ga 1,3-5) 
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1.Ojcze nasz, który jesteś w Niebie 

2. Święć się imię Twoje!  

 3.Przyjdź królestwo Twoje 

4.Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi 

 5.Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  

6. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym 

winowajcom  

7. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie 

8.Ale nas zbaw od złego! 

Amen 
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Modlitwa Pańska, czyli modlitwa OJCZE NASZ, to najbardziej 

znana i najważniejsza modlitwa chrześcijańska. 

 Jest darem Ojca Niebieskiego dla swoich dzieci. A nauczył nas jej 

Syn Boży, Jezus Chrystus. 

Jest najpiękniejszą z modlitw, gdy mówimy ją w wersji 

ewangelicznej. 

 Jest druzgocąca, gdy mówimy ją w wersji tradycyjnej. 

Ta diametralna różnica spowodowana jest przez werset siódmy. 

Analiza psychologiczna ukazuje, jak wymowa siódmego wersetu 

ma wpływ na duchowy rozwój chrześcijan. 

Analiza może wywołać poruszenie, wstrząsy, emocje. To wbrew 

pozorom dobry symptom. To objawy odczuwania i tlącego się 

życia natury duchowej. 

 Ich brak, to alarmujący stan znieczulenia duchowego i sygnał do 

zmiany. 

Ale „niech się nie trwoży serce wasze”.(J 14,2) 

Ratunek jest bardzo prosty: uwierzyć Chrystusowi i jego nauce 

zawartej w Ewangelii. 

Chrystus nas nie okłamał.  

Parafrazując, można o Nim powiedzieć:  

Oto Ten, który nas odkupił. Oto Ten, który mówi i czyni prawdę. 

Nie ma w Nim podstępu (por. J 1,47) 

On przywrócił nas do życia w jedności z Bogiem. 

Uwierzyć Chrystusowi – to wybrać Zbawienie. 
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I. PANIE, NAUCZ NAS SIĘ MODLIĆ… 

 

 W Ewangelii św. Łukasza, kiedy uczniowie proszą: „Panie, 

naucz nas się modlić….”, Jezus Chrystus odpowiada: 

 

„Kiedy będziecie się modlić, mówcie: 

 

„Ojcze, niech się święci Twoje imię; 

niech przyjdzie Twoje królestwo! 

Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień 

i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy 

każdemu, kto przeciw nam zawini; 

i nie dopuść byśmy ulegli pokusie”. 

(Łk 11,2-4) 

 

Podobnie, w Ewangelii św. Mateusza, Jezus Chrystus mówi: 

„Wy zatem tak się módlcie: 

 

  „Ojcze nasz, który jesteś w niebie,  

  niech się święci imię Twoje!  

  Niech przyjdzie królestwo Twoje;  

  niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.  

  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;  

  i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, 

  którzy przeciw nam zawinili;  

  i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, 

  ale nas zachowaj od złego!”  

  (Mt 6,8 -13)  
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Podczas liturgii Mszy św. kapłan mówi: 

 

Módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus: 

 

 Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 

 święć się imię Twoje!  

 Przyjdź królestwo Twoje; 

 bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. 

 Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,  

 i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym 

winowajcom.  

 I nie wódź nas na pokuszenie, 

ale nas zbaw od złego! 

 

Czy to jest na pewno ta modlitwa, której nauczył nas Jezus 

Chrystus? 

Pozornie wydaje się ta sama, ale tą samą nie jest. Istnieje 

zasadnicza różnica dotycząca wersetu siódmego. 

 

II. WERSET SIÓDMY 

Istnieją dwa warianty siódmego wersetu Modlitwy Pańskiej: 

1. Tradycyjny - i nie wódź nas na pokuszenie 

2. Ewangeliczny - i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie 

Czy mają one identyczne znaczenie? 

Modlitwa Pańska stanowi całość, zawierającą określony, 

spójny duchowo sens. W wersji ewangelicznej jest on 

zachowany. W wersji tradycyjnej, mówionej przez wiernych, jest 

rozbity w pył.  
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Modlitwa Pańska jest modlitwą duszy do Boga. Ma charakter 

wznoszący, porywający duszę ku Panu, jest jak unoszenie się 

ptaka w locie, który szybuje radośnie w górę.  

Gdy płynie modlitwa w wersji ewangelicznej, ten lot jest 

niezakłócony. 

Gdy płynie modlitwa w wersji tradycyjnej, wers siódmy działa 

jak nagły, celny strzał myśliwego. Koniec lotu i szybowania w 

górę. Jest już tylko gwałtowne pikowanie w dół, bez życia. 

Dramatyczny scenariusz.  

Ten opis, to nie literacka wyobraźnia. To zobrazowanie tego, 

co realnie dzieje się w duszy człowieka. 

Ktoś mógłby powiedzieć, że to przesada, że tego nie czuje.  

To prawda, większość osób tego nie czuje. Nie odczuwa, bo 

nastąpiło znieczulenie, co tylko świadczy o ich złej kondycji 

duchowej. 

Aby zrozumieć dlaczego taki stan nastąpił, koniecznie jest 

odwołanie się do działania natury behawioralnej człowieka. 

 

III. REAKCJE BEHAWIORALNE 

  Behawioryzm, to reakcje człowieka, które nie są zależne od 

jego woli i świadomości. Są instynktowne. Mają na celu ochronę 

życia biologicznego. Funkcjonują według schematu: określony 

bodziec - określona reakcja. Działanie jest automatyczne, 

natychmiastowe i nawet najlżejsze bodźce wywołują oddźwięk.  

Natura behawioralna jest wrażliwym, żywym organizmem, 

reagującym na wszelkie emocjonalne niuanse. Człowiek w tej 

przestrzeni jest niezmiernie czuły i nie ma możliwości, aby nie 

reagował. 
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 Te reakcje są ściśle przewidywalne. 

Działanie natury behawioralnej wykorzystywane i 

nadużywane jest, przez stosowanie odpowiednich bodźców, 

wszędzie tam, gdzie chce się sterować zachowaniem ludzi. Czyli - 

w manipulacji społecznej. 

Wiedza na ten temat pomaga tylko w ograniczonym zakresie: 

można nie ulec manipulacji, ale nie można powstrzymać 

behawioryzmu. Inaczej mówiąc - można nie ulec, na przykład 

lękowi, gdy się go odczuje, ale nie można powstrzymać 

pojawienia się lęku, w przestrzeni behawioralnej. (Przekroczenie 

praw behawioryzmu jest możliwe tylko przez działanie mocy 

Bożej). 

Jeżeli bodźcem są słowa zawierające emocjonalną treść, są to 

tzw. operatory emotywne.  

Jeżeli rozważymy w tym kontekście zdania; „Nie wódź nas na 

pokuszenie” oraz „Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie”, to 

zauważyć można, jak odmienne są reakcje behawioralne 

człowieka, w przypadku tych operatorów emotywnych i jak 

odmienne są wynikające z tego implikacje.  

 

1. Wersja tradycyjna: Nie wódź nas na pokuszenie 

Słowa te brzmią jak błaganie: nie kuś nas do zła, nie 

sprowadzaj na manowce, nie czyń nam tego, czego nie chcemy, 

przed czym się wzbraniamy, nie narażaj nas na 

niebezpieczeństwo. 

Jak można scharakteryzować osobę, która „wodzi na 

pokuszenie”? 

Jest zwodzicielem. 
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  Ma niedobre intencje, chce przyczynić się do upadku, 

grzechu,  jest zła, pokrętna, niebezpieczna. Stwarza poczucie 

zagrożenia.  

Zwrot ten jest operatorem emotywnym, wyzwalającym 

momentalnie w naturze behawioralnej lęk, niepokój, alarm – 

niebezpieczeństwo!  

 Co może czuć dziecko, gdy myśli o ojcu, że może wodzić, być 

zwodzicielem? Głęboko, w przestrzeni behawioralnej pojawia się 

automatycznie, oprócz niepokoju i lęku; nieufność, obawa, 

zamknięcie, niechęć, dystans, chęć ucieczki, wycofanie. 

 Należy się wycofać, zamknąć na ten związek, ponieważ nie 

wiadomo, czego się spodziewać. Istnieje obawa, że może 

zaszkodzić. I co najistotniejsze; takiemu ojcu NIE MOŻNA UFAĆ!  

 Na pewno nie sprzyja to umacnianiu relacji, ale wprost 

przeciwnie - NIE CHCĘ MIEĆ Z NIM DO CZYNIENIA.  

Psychiczna więź z ojcem zostaje podważona, wewnętrznie 

zerwana! 

Jeżeli to nie jest przekonywujące, to proszę sprawdzić, jakie 

uczucia budzą się, gdybyśmy byli świadkiem rzeczywistej 

sytuacji, w której dziecko prosi: Tato mój, nie wódź mnie na 

pokuszenie. 

 Już samo to zdanie, budzi wewnętrznie sprzeczne uczucia i 

dysonans. Zwrot tato mój - mówi o serdecznym związku 

uczuciowym. Nie wódź mnie na pokuszenie - o zagrożeniu 

stwarzanym przez tego, który jest bliski dziecku. Jak możliwe jest 

takie zestawienie?! 

To tak jakby zapytać: „Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi 

o chleb, czy poda mu kamień?” .(Łk 11,11)  
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Jak możliwe jest, aby tato był bliski, czyli godny zaufania, a 

jednocześnie podstępny? 

Jak możliwe jest, aby był przyjacielem, a równocześnie 

krzywdzicielem? 

   Słysząc z ust dziecka: tato, nie wódź mnie na pokuszenie, 

jest się wewnętrznie targanym przez sprzeczne uczucia. Coś 

trzeba wybrać, opowiedzieć się natychmiast za jedną z opcji, aby 

uspokoić gwałtowne emocje, wybrnąć z dysonansu.  

Dokładnie taki sam proces, powstaje w głębi natury 

behawioralnej, przez wprowadzenie do Modlitwy Pańskiej 

wersetu nie wódź mnie na pokuszenie, ale już odgórnie 

nakazano, co należy wybrać. Należy odsunąć się od Ojca naszego 

w Niebie i zdystansować wobec Niego.  

    

   2. Wersja ewangeliczna: Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie 

Gdy wypowiadane są słowa: „nie dopuść, abyśmy ulegli 

pokusie”, prosimy w rezultacie: broń nas, strzeż, pomagaj, 

wspieraj, opiekuj się nami. Ty jesteś Panem tego świata, Ty masz 

moc chronienia nas przed złem. Tobie ufamy, do Ciebie się 

uciekamy i w Tobie pokładamy nadzieję. 

Kim jest Ten, do którego zwracamy się w ten sposób?  

Jest obrońcą. 

Kimś, w kim mamy oparcie, ochronę, pomoc, poczucie 

bezpieczeństwa.  

   W przestrzeni behawioralnej pojawia się: pokój, ulga, 

ufność, wyciszenie, pewność, pokora, zadowolenie, otwartość, 

miłość, wdzięczność, chęć kontaktu.  

   Gdy dziecko zwraca się do ojca jako do obrońcy, jest 
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uspokojone, radosne, beztroskie, wzrasta w poczuciu 

bezpieczeństwa, zaopiekowania. O takim ojcu śmiało może 

powiedzieć: kocham mojego tatę, UFAM MU i CHCĘ Z NIM BYĆ 

BLISKO.  

  I my, patrząc na dziecko proszące: Tato mój, nie dopuść 

abym uległ pokusie, czujemy, że wszystko jest w porządku i nie 

popadamy w dysonans. Jesteśmy o to dziecko spokojni. 

Dostrzegamy mocną i niezawodną rękę ojca, gotowego ustrzec 

swoje dziecko, gdy znajdzie się w opresji. 

 To nie jest obojętne, którą wersją Modlitwy Pańskiej się 

modlimy. 

W pierwszej, z nie wódź – zrywamy więź z Bogiem z powodu 

NIEUFNOŚCI. 

W drugiej, z nie dopuść – umacniamy więź z Bogiem poprzez 

UFNOŚĆ. 

A przecież dla chrześcijan wzrastanie w wierze, to wzrastanie 

w relacji osobistej z Bogiem, której podstawą jest ufność. To 

dzięki niej otwieramy się na Jego łaskę i miłosierdzie. 

Pan Jezus powiedział do św. Faustyny: „Łaski z Mojego 

miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest ufność. Im 

dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą 

dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam 

wszystkie skarby swych łask”. (św. Faustyna Dz1578)               

Nie można bez ufności wejść w zażyłość z Bogiem, 

doświadczać Jego obecności, czerpać ze źródła Życia i wznosić się 

duchowo wzwyż. Nie można kochać Boga, nie ufając mu. 

Gdy się patrzy w głąb na ludzi, to w tej przestrzeni, gdzie 

powinna palić się żywym płomieniem miłość ku Bogu, są 
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zgliszcza. Jest marazm, apatia.  

Dzisiejszy, przeciętny chrześcijanin nie ma osobistej, żywej, 

opartej na ufności relacji z Bogiem. Jest w tym kontakcie 

wyobcowany, obojętny, powierzchowny. 

 Modlitwa Pańska jest mówiona mechanicznie, bez życia. 

Wielowiekowa tradycja wyryła głęboko swój ślad, mający 

charakter regularnej indoktrynacji. 

 

IV. INDOKTRYNACJA 

Brak jakiejkolwiek reakcji ze strony Kościoła na sprzeczności 

wersji ewangelicznej i tradycyjnej, swoista zmowa milczenia, 

działa jak niewerbalny, złowrogi nakaz: należy mówić nie wódź i 

nie podlega to dyskusji. 

Werset nie wódź nas na pokuszenie jest odgórnie 

preferowany i  w dziwny sposób uzasadniany w Katechizmie 

Kościoła Katolickiego: 

   Punkt 2846 KKK brzmi:  

  „Prośba ta [nie wódź nas na pokuszenie] nawiązuje do 
poprzedniej, ponieważ nasze grzechy są skutkiem przyzwolenia 
na pokusę. Prosimy naszego Ojca, by nas nie "wodził na 
pokuszenie". Pojęcie greckie, które występuje w tym miejscu, 
jest bardzo trudne do przetłumaczenia. Ma ono wiele znaczeń: 
„abyśmy nie ulegli pokusie", „nie pozwól, byśmy doznali 
pokusy". „Bóg nie podlega pokusie ku złemu, ani też nikogo nie 
kusi" (Jk 1, 13); przeciwnie, chce nas wszystkich wyzwolić. 
Prosimy Go, by nie pozwolił nam wejść na drogę, która prowadzi 
do grzechu. Jesteśmy zaangażowani w walkę "między ciałem, a 
Duchem". Prośba ta jest błaganiem o Ducha rozeznania i mocy”.  

   Wyjaśnienie to jest nieklarowne, niespójne, wywołujące 
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pomieszanie wewnętrzne. Zdania są wzajemnie sprzeczne, a w 

uproszczeniu sens jest mniej więcej taki: 

   Nasze grzechy są skutkiem naszego ulegania pokusie, ale 
prośmy, aby to Bóg Ojciec nie wodził nas na pokusy, bo On nas 
na nie naraża. Pojęcie greckie, które jest podstawą do 
tłumaczenia tego wersu, ma wiele znaczeń,  które mówią o tym, 
że prosimy Boga, aby nam pomógł, bronił przed uleganiem złu, 
nie pozwolił byśmy doznali pokusy. A i św. Jakub mówi, że Bóg 
nikogo nie kusi. Ale należy się modlić „nie wódź nas na 
pokuszenie”, co oznacza, że prosimy Boga, by nie pozwolił nam 
wejść na drogę, która prowadzi do grzechu i dał nam Ducha 
rozeznania i mocy . 

Dlaczego podstawą uzasadnienia nie stały się, cytowane 

słowa św. Jakuba Apostoła, które są bardzo wyraziste duchowo, 

jasne i jednoznaczne? 

„Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi. Bóg 

bowiem nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi. To 

własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci”.           

(Jk  1,13-14) 

Ponadto: 

  Według objaśnienia KKK 2486, w analizowanym wersecie 

„prosimy Go [ Ojca], by nie pozwolił nam wejść na drogę, która 

prowadzi do grzechu”.  

Jeśli tak, to który werset oddaje logicznie, sens tej prośby? 

Nie pozwól nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu - 

nie wódź nas na pokuszenie. 

Czy? 

Nie pozwól nam wejść na drogę, która prowadzi do grzechu - 

nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. 
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 W punkcie 2849 KKK czytamy: 

 „W tej prośbie do naszego Ojca, Chrystus jednoczy nas ze 

swoją walką i swoją agonią. Usilnie przypomina nam, byśmy w 

jedności z Nim zachowali czujność serca”. 

W Ewangelii, opisana jest scena w Ogrójcu, gdy Jezus 

Chrystus tuż przed pojmaniem, stacza wewnętrzną duchową 

walkę. Prosi wówczas uczniów, by w jedności z Nim zachowali 

czujność serca  i trwali na modlitwie. Zwraca się do nich 

słowami: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. 

(Mt 26,41) 

Chrystus nie mówi: Czuwajcie i módlcie się, aby Ojciec nie 

wodził was na pokuszenie.  

 

Punkty 2847, 2848 KKK, uzasadniające znaczenie wersetu nie 

wódź nas na pokuszenie mówią o tym, że Bóg zsyła pokusy, 

albowiem potrzebne są one do wewnętrznego wzrostu 

duchowego, poprzez staczanie wewnętrznej walki, do której Bóg 

Ojciec jednocześnie udziela sił. 

To w takim razie, zgodnie z tym tokiem uzasadnienia, werset 

powinien brzmieć (o ironio !) wódź nas na pokuszenie, wystawiaj 

na próbę, bo to jest dla naszego dobra i duchowego wzrostu. 

Bóg rzeczywiście dopuszcza istnienie kuszenia, ale nigdy nas 

na nie, nie wodzi. 

 

V. DYSONANS  

Chrześcijanin, słyszy z jednej strony, że Bogu należy ufać, a 

równocześnie nakazuje mu się zwracać do Boga, jako 

zwodziciela.  
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Wprowadzony zostaje zamęt oraz dysonans poznawczy, czyli 

zaistnienie jednocześnie dwóch sprzecznych ze sobą informacji. 

To rodzi konflikt wewnętrzny i ogromny dyskomfort psychiczny.  

Słowo nie wódź jest operatorem emotywnym, który 

uruchamia w podświadomych przestrzeniach natury 

behawioralnej niepokój, lęk, poczucie zagrożenia, a sprzeczność 

informacji wytwarza dodatkowo cierpienie i ból psychiczny. 

 Nie wiadomo, ufać Bogu czy nie ufać? 

„Nie wódź nas na pokuszenie, 

 ale zbaw nas od złego”. 

 Nie wiadomo, kusi czy zbawia? 

 W przestrzeni behawioralnej zostają uruchomione 

mechanizmy obronne, mające na celu zachowanie równowagi 

psychicznej, czyli, wyeliminowanie tych wszystkich negatywnych 

stanów. Aby sobie poradzić z wewnętrznym rozdarciem, 

człowiek tłumi odczuwanie przykrych emocji, a następnie 

wypiera je ze swojej świadomości. 

Jednocześnie, przyjmuje bez większego protestu 

przedstawioną wersję wersetu siódmego nie wódź jako tą, która 

jest właściwa, bo jest potwierdzona autorytetem Kościoła i 

wielowiekową tradycją. W ten sposób racjonalizuje swój wybór, 

a to pozwala mu się uspokoić. Przyjmuje zło za dobro i może 

pozbyć się dyskomfortu psychicznego.  

Stan wyparcia jest utrwalany z lęku, że jakakolwiek próba 

wejrzenia w tę przestrzeń, ponownie wywoła cierpienie. 

Człowiek boi się konfrontować z tym, co w głębi czuje.  

Następuje sukcesywne znieczulanie, aż do totalnej 

obojętności i odrętwienia. To odrętwienie sprawia, że traktuje 
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się wers siódmy, jakby był bez znaczenia. 

Bo bez znaczenia stała się relacja z Bogiem.  

Gdy mamy z kimś bliską więź, to jej utrata boleśnie nas 

dotyka. Ale, gdy ktoś obcy pojawia się i znika z naszego życia, 

rzeczywiście pozostajemy obojętni. 

   Czy o taki efekt chodziło? 

Właściwie można powiedzieć, że tym sposobem zostaliśmy 

„duchowo osieroceni”. Żyjemy w poczuciu samotności, 

opuszczenia, oddzielenia od Boga. 

 I choć Bóg Ojciec jest zawsze przy nas, to jakby niedostępny. 

Nie możemy Go odczuwać, cieszyć Jego obecnością, kochać. 

Przez zaszczepiony lęk, znieczulenie, zakorzenione odrętwienie i 

niewerbalny nakaz posłuszeństwa, zostało to jednoznacznie 

zabronione. 

A jakże ogromne znaczenie ma to w przypadku formowania 

neofitów, czyli nowo nawróconych chrześcijan. Ucząc się tej 

modlitwy w wersji tradycyjnej – nakazanej, od pierwszej chwili 

narażani są na cierpienie i chaos. Nie będąc jeszcze 

znieczulonymi, reagują wewnętrznie zgodnie z behawioryzmem, 

czyli lękiem przed Ojcem zwodzicielem. Otrzymują sygnał 

alarmujący o niebezpieczeństwie, ale przez nakaz posłuszeństwa 

Kościołowi, muszą ten alarm zignorować, wyłączyć, poddać się 

fałszowi. 

Jak daleko mogą posunąć się na swej chrześcijańskiej drodze, 

skoro już przy starcie włączono im hamulec ?  

Opisane mechanizmy, które dzieją się w naturze 

behawioralnej dotyczą każdego, kto zetknął się z tradycyjną 

wersją Modlitwy Pańskiej i nią się modli.  
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To, że ich nie czuje, nie znaczy, że go ominęły. To oznacza, że 

nastąpiło bardzo głębokie stłumienie i wyparcie.  

A wszelkie stłumione i wyparte emocje nie znikają, ale 

stwarzają napięcie wewnętrzne. Im silniejsze stłumienie, tym 

większe napięcie.  

Pod pozorem spokoju, trwa nieustanne udręczenie duszy.  

 W życiu codziennym, znienacka pojawiają się stany 

niezrozumiałego rozdrażnienia, frustracji, niepokoju, agresji. 

Zerwana łączność z Bogiem, powoduje brak duchowego 

porządku, uleganie złu, chaos, a w konsekwencji problemy w 

różnych dziedzinach życia. 

 

VI. OJCZE NASZ 

Gdy spojrzymy w duchu na modlitwę Ojcze Nasz, wyraźnie 

można zauważyć, że werset siódmy w wersji tradycyjnej, jest 

niespójny z całością modlitwy.  

Gdy odmawiamy modlitwę Ojcze Nasz, to do szóstego wersu 

jest ona zgodna w swej wewnętrznej naturze. Wers nie wódź nas 

na pokuszenie, zakłóca tę zgodność. Wdziera się z innej 

przestrzeni.  

 

Płynie w duchu modlitwa pełna życia:  

 Ojcze nasz w Niebie 

 Niech święci się Imię Twoje 

 Bądź uwielbiony w naszym życiu 

Tobie cześć i chwała na wieki wieków.  

Ciebie i tylko Ciebie, pragnie nasza dusza.  

Chcemy Twojego Królestwa, Twojego panowania, 
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Twojej woli, Twojego Miłosierdzia.  

Ty nieustannie karm nas swoją Miłością, swoim Życiem, 

Swoją Obecnością w naszych sercach.  

Jak radośnie jest zanurzać się w Tobie…. 

I nagle: 

 Prosimy Cię, nie wódź nas na pokuszenie, 

 nie wystawiaj na pokusy, nie zwódź 

 boimy się …. 

 

W tym momencie, dalszy ciąg modlitwy traci życie, siłę i sens.  

Słowa są wypowiadane literalnie, ale w duchu nastąpiło 

rozerwanie więzi z Bogiem. Słowa są na ustach, ale nie ma ich już 

w sercu. 

Nie można już z otwartym sercem i radością kontynuować tej 

unoszącej pieśni życia. Nie można już trwać w bliskości Ojca i 

czerpać z Jego miłości. 

Jednocześnie moc duchowa, zgromadzona w pierwszej części 

modlitwy jest zainwestowana - poprzez rozbijający werset nie 

wódź nas na pokuszenie - w umocnienie ciemności. 

 

Modlitwa Pańska dana nam jest przez samego Jezusa 

Chrystusa. Jezus znał Ojca i pragnął, aby ludzie też Go poznali. 

„(….) jak Mnie zna Ojciec, … Ja znam Ojca”.(J 10,15) 

 „…niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca, i że tak czynię, jak 

Mi Ojciec nakazał”.(J 14,31) 

   Skoro Chrystus dał nam tę modlitwę, to zapewne „uczynił 

tak jak Mu Ojciec nakazał”. 



QUO VADIS HOMINE?  

185 | S t r o n a  

   A czy pragnieniem Boga nie jest to, abyśmy Go poznali i 

miłowali? 

   Chrystus nauczał nas tej modlitwy, aby nam pomóc poznać 

Ojca i był świadomy w pełni jej duchowego sensu. Sensu 

spójnego, jednoznacznego, bez miejsca na domysły i kalkulacje. 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: 

„Jezus nie pozostawia nam jednak jakiejś formuły do 
mechanicznego powtarzania. Jak w każdej modlitwie ustnej, 
przez Słowo Boże Duch Święty uczy dzieci Boże modlitwy do 
Ojca. Jezus podaje nam nie tylko słowa naszej synowskiej 
modlitwy, ale równocześnie daje Ducha, przez którego stają się 
one w nas „duchem i życiem" (J 6, 63) Co więcej, na dowód i dla 
umożliwienia naszej synowskiej modlitwy Ojciec „ wysłał do serc 
naszych Ducha Syna swego, który woła ABBA, Ojcze” (Ga 4,6)” 
(KKK 2766). 

 Jest tu zawarte prawidłowe zrozumienie spójności duchowej 

modlitwy, a jednocześnie, w rzeczywistości występuje ignorancja 

i ten spójny sens modlitwy nie jest zachowany. 

Bo czy to możliwe, aby Duch Syna Bożego wołał: ABBA, 

Ojcze, nie wódź Mnie na pokuszenie? 

Już powyższe zestawienie jest wystarczające, aby określić, 

który werset jest zasadny.  Ale i tak pojawiają się głosy, że 

odmienność w brzmieniu wersetu siódmego, wynika z różnicy 

tłumaczenia w przekładach Biblii.  

 Tłumaczenie przede wszystkim powinno zachować duchowy 

sens całości. W przeciwnym razie jest niewłaściwe, 

nieprofesjonalne. A jeśli jest niewłaściwe, to dlaczego 

utrzymywane? 

 Upieranie się przy wersji nie wódź, jest jak stawanie w 

obronie…… nie tego ojca. W tym miejscu nasuwają się słowa 
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Chrystusa, który upominał: „Wy macie diabła za ojca….”(J 8,44).  

 Werset siódmy - nie wódź - wyraźnie budzi takie skojarzenie. 

Czy to nie diabeł „wodził na pokuszenie” Ewę w Raju? 

A czy gdyby dzisiaj Chrystus znalazł się w świątyni i usłyszał 

modlitwę, którą dał na „pokarm dla wielu”, czy byłby obojętny, 

czy też ponownie „rozpaliłaby Go gorliwość o dom Ojca”?(J 2,17) 

On, Syn, który zawsze ukazywał prawdziwe oblicze Ojca, czy 

pozostałby nieczuły na fałszywy obraz Tego, Którego miłował i 

Który miłował?  

Jego pragnieniem było ukazać nam Ojca miłującego każdego 

człowieka. 

Czy zgodziłby się na to, abyśmy modlili się do Ojca -

zwodziciela? 

Czy nie padłyby ostre słowa oskarżenia?: „Kto jest z Boga, 

słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie 

jesteście”.(J 8,47)  

Słuchajmy słów Bożych i módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus 

Chrystus.  

 

VII. WYBÓR 

Módlmy się tak, jak nas nauczył Jezus Chrystus, ponieważ nie 

chodzi o różnicę poglądów, czy wersje tłumaczenia, ale o nasz 

osobisty wybór Boga, naszą osobistą z Nim relację. 

Z powodu wprowadzenia, opisanego wcześniej dysonansu 

poznawczego, człowiek odciął się od bliskiego kontaktu z Bogiem 

Ojcem. Właściwie został do tego zmuszony i wmówiono mu, że 

wszystko jest w porządku. Nie pozwala się myśleć o zmianie, „bo 

nie ma to znaczenia”.  
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Ale jest wiele osób, które czują, że nie jest to prawda. Trudno 

jednak w kręgach kościelnych, uzyskać wsparcie w tej sprawie. 

Zazwyczaj jest się zbywanym, a wątpliwości traktowane są jako 

fanaberie ludzi  świeckich. 

Czy fanaberią jest walka o Prawdę? 

Czy fanaberią jest stawanie w obronie Boga Ojca? 

Czy fanaberią jest bronienie się przed osłabianiem więzi z 

Nim? 

Czy fanaberią jest zabieganie o ufność Bogu? 

Można argumentować, że przecież są inne modlitwy, więc 

jakże ta jedna może mieć aż taki wpływ.  

Ta jedna jest podstawowa, zasadnicza, najczęściej 

odmawiana. A co najważniejsze - jest pierwszą, jakiej uczy się 

dzieci. Od najmłodszych lat rozpoczyna się indoktrynacja, 

zniekształcany jest obraz Ojca, podważana ufność. Tworzy się 

podwaliny zaburzenia, kładzie kiepski fundament. Z góry można 

przewidzieć, jaki będzie w przyszłości stan takiego domu. 

   Można argumentować, że święci też modlili się tą modlitwą, 

a doszli do świętości. Wyjątek potwierdza regułę.  

   I nie możemy być pewni, jak naprawdę się modlili. Być może 

właściwie. A na pewno ich ogromna wiara i ufność Bogu, 

stanowiła niezawodną broń i wpływy behawioryzmu, przez moc 

Bożą zostały pokonane, nie tworzyły już bariery. 

Dla przeciętnego chrześcijanina, który nie jest jeszcze tak 

umocniony, bo nie może, bo są mu stawiane na tej drodze 

przeszkody, te wpływy behawioryzmu skutecznie podcinają 

skrzydła.  

 Aby się wznieść, musi ufać, a ufność jest podważona. Błędne 
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koło. 

Czy jest z niego wyjście?  

Tak. „Prostować drogę Pańską”.(J 1,23) 

Tak. Dokonać w sercu wyboru – UFAM TOBIE.  

Tak. Uwierzyć Chrystusowi.  

Tak. Modlić się Modlitwę Pańską, jak nas nauczył Jezus 

Chrystus, a wraz z nią odbudować zachwianą więź z Bogiem.  

 A właściwie, to powrócić do trwania w tej łączności, do 

której przez Odkupienie, przywrócił nas Jezus Chrystus i nie 

pozwolić jej sobie odebrać. 

Człowiek został postawiony w Modlitwie Pańskiej, przed 

wyborem: 

uwierzyć Kościołowi i zablokować relację z Bogiem, za cenę 

pozornego spokoju,  

lub uwierzyć Chrystusowi i przekraczając barierę lęku, 

wyłączyć się z przynależności wewnętrznej, do indoktrynowanej 

społeczności wiernych. 

Czyli możemy wybrać: 

Posłuszeństwo Kościołowi i pozorne życie z Bogiem,  

lub posłuszeństwo Chrystusowi i prawdziwe życie z Bogiem. 

Nie chodzi o akty zewnętrzne, ale o akt serca. 

O przywrócenie w sercu pierwszeństwa  Bogu. 

 Albowiem; 

 „Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na 

właściwym”. (św. Augustyn) 
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„Boże, choć Cię nie pojmuję 

Jednak nad wszystko miłuję 

Nad wszystko co jest stworzone 

Boś Ty Dobro Nieskończone”. 

 

 

 

 

 

 

 

Postscriptum 

Według internetowego słownika synonimów języka polskiego 

(synonim.net )  synonim - wodzić kogoś na pokuszenie oznacza: 

 

brać kogoś na lep, brać kogoś na 

plewy, czarować, kusić, mamić, namawiać, nęcić, omamiać, 

 pociągać, podpuszczać, prowokować, przyciągać, przynęcać, 

przywabiać, uwodzić, wabić, werbować, wieść kogoś na 

pokuszenie, wystawiać kogoś na 

próbę, zachęcać, zanęcać, znęcać. 
 

Czy naprawdę, Bóg Ojciec miałby mieć takie intencje wobec nas i 

musielibyśmy prosić Go, aby tego nie czynił? 

http://synonim.net/synonim/bra%C4%87+kogo%C5%9B+na+lep
http://synonim.net/synonim/bra%C4%87+kogo%C5%9B+na+plewy
http://synonim.net/synonim/bra%C4%87+kogo%C5%9B+na+plewy
http://synonim.net/synonim/czarowa%C4%87
http://synonim.net/synonim/kusi%C4%87
http://synonim.net/synonim/mami%C4%87
http://synonim.net/synonim/namawia%C4%87
http://synonim.net/synonim/n%C4%99ci%C4%87
http://synonim.net/synonim/omamia%C4%87
http://synonim.net/synonim/poci%C4%85ga%C4%87
http://synonim.net/synonim/podpuszcza%C4%87
http://synonim.net/synonim/prowokowa%C4%87
http://synonim.net/synonim/przyci%C4%85ga%C4%87
http://synonim.net/synonim/przyn%C4%99ca%C4%87
http://synonim.net/synonim/uwodzi%C4%87
http://synonim.net/synonim/wabi%C4%87
http://synonim.net/synonim/werbowa%C4%87
http://synonim.net/synonim/wie%C5%9B%C4%87+kogo%C5%9B+na+pokuszenie
http://synonim.net/synonim/wie%C5%9B%C4%87+kogo%C5%9B+na+pokuszenie
http://synonim.net/synonim/wystawia%C4%87+kogo%C5%9B+na+pr%C3%B3b%C4%99
http://synonim.net/synonim/wystawia%C4%87+kogo%C5%9B+na+pr%C3%B3b%C4%99
http://synonim.net/synonim/zach%C4%99ca%C4%87
http://synonim.net/synonim/zan%C4%99ca%C4%87
http://synonim.net/synonim/zn%C4%99ca%C4%87
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I.PRAWO MIŁOŚCI 

„Zbliżył się także jeden z uczonych w Piśmie, który im się 

przysłuchiwał, gdy rozprawiali ze sobą. Widząc, że Jezus dobrze 

im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich 

przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, 

Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga 

swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim 

umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania 

większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, 

Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego 

prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą 

mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy 

niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus widząc, że rozumnie 

odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa 

Bożego».(Mk 12,28-34) 

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 

Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.  

To jest Prawo miłości. 

Prawo miłości jest prawem istniejącym od samego początku 

istnienia wszechświata, od zawsze. Jest odwieczne jak Bóg. Bo 

Bóg jest miłością i miłosierdziem. I tylko mając Jego miłość, 

miłujemy. 

„Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg 

trwa w nim”.(J 4,16) 

Prawo miłości nie zostało stworzone przez człowieka, przez 

jego rozumienie Pism, Ewangelii. Jest ono dane odgórnie. Przez 



QUO VADIS HOMINE?  

192 | S t r o n a  

Boga. Boga, który jest doskonały, kochający i miłość Jego jest 

nieustająca. Przez Boga, który jest dawcą wszelkiego życia i nie 

ma w Nim zła. 

Bóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości.  

Prawo miłości było naturalnym życiem człowieka przed 

upadkiem w Raju, ponieważ żył on zanurzony w miłości Boga. 

Upadek był w swej istocie zachwianiem w człowieku tego prawa. 

„Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą 

zamieszkałą ziemię”(Ap 12,9) przez podstępne działanie 

wprowadził zwątpienie w miłość i doskonałość Boga. Człowiek 

zaczął ulegać wpływowi natury niższej, wpływowi sił ciemności. 

Bóg wiedząc o tym i chcąc go ustrzec przed czyhającym 

duchowym niebezpieczeństwem, dał mu prawa „zapisane w 

zarządzeniach”, aby kierował się nimi aż do czasu, kiedy 

ponownie Prawo miłości stanie się jego naturą. 

  Kiedy człowiek będzie mógł wołać z głębi swego serca: „ Jest 

moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a Prawo Twoje 

mieszka w moim wnętrzu”.(Ps 40,9) 

Wypełnienie przez człowieka Prawa miłości, stało się 

możliwe, dzięki Chrystusowi i Jego dziełu Odkupienia. On 

przywrócił człowieka do jedności z Bogiem, do istnienia w miłości 

Bożej. 

Mówi św. Jan: 

 „W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna 

swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki 

Niemu”.(1J 4,9) 

„Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”.    

(1J 4,16) 
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„My miłujemy, ponieważ Bóg sam pierwszy nas 

umiłował”.(1J 4,19) 

Nie można miłować, nie przyjmując miłości Bożej.  

Nie mamy miłości z siebie samych, tylko mamy ją, bo Bóg nas 

miłuje i gdy przyjmujemy Jego miłość, to kochamy Go tak jak On 

tego pragnie - całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 

swoim umysłem i całą swoją mocą.  

Poznać i uwierzyć miłości jaką Bóg ma ku nam – to przyjąć 

łaskę odkupienia. Przyjąć dar wybaczenia. Przyjąć życie. 

„ My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy 

braci, kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci”.(1J 3,14) 

 

Aby uwierzyć miłości jaką Bóg ma ku nam, to trzeba Mu 

bezwzględnie zaufać. Ufność jest z wiarą nierozerwalnie 

związana. 

Jeśli człowiek nie zaufa Bogu to i nie uwierzy Jego miłości. 

Będzie się przed nią bronił i nie pozwoli, aby wypełniła jego 

serce. 

Zaufać Bogu, to zaufać Jego dobroci, zaufać że nas nigdy nie 

skrzywdzi, nie oszuka, „nie złamie nadłamanej trzciny”(Iz 42,3). 

Zaufać, że Jego intencje wobec nas są czyste i szczere. 

 Zaufać Bogu, to pozwolić Mu kochać siebie, przenikać i 

kształtować, żyć w Jego miłości, być Jego miłością dla tego 

świata. 

 Zaufać do końca, całkowicie, doskonale. 

„ Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy 

pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest i my 

jesteśmy na tym świecie”.(1J 4,16-17) 
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W Bogu nie ma zła. Bóg to dobro. On nie ma wobec nas 

podstępnych intencji. Nie bawi się człowiekiem, nie rzuca kłód 

pod nogi.  

Bóg po prostu kocha i wylewa swoją miłość w nieustannie 

płynącym i niewyczerpanym strumieniu miłosierdzia. Bo taka 

jest Jego natura. Miłowanie. 

I miłości Boga nie można wytworzyć przez różne mniej czy 

bardziej karkołomne techniki umysłowe. Nie można jej wysłużyć 

przez usilne starania i dobre uczynki. To przynosi tylko 

zadowolenie czy uspokojenie temu, kto to czyni, ale to nie 

oznacza, że miłość Boża jest w nim realnie istniejąca. 

Miłości Bożej trzeba się poddać. Tak po prostu. 

Ze spokojem i ogromną ufnością. 

A człowiek ufa ludziom, którzy go zawodzą, a nie ufa Bogu, 

który nie zawodzi.  

Ale został też odpowiednio do takiej postawy wytrenowany. 

 

II.NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE 

7 werset modlitwy Pańskiej - nie wódź nas na pokuszenie, 

skutecznie przyczynił się do wyeliminowania miłości z serc 

ludzkich. 

7 werset modlitwy Pańskiej w tym brzmieniu jest 

zaprzeczeniem Prawa miłości, jest sprzeciwieniem się Prawu 

Bożemu. 

Werset w tym brzmieniu wywołuje w głębokiej naturze 

podświadomej, naturze behawioralnej, lęk i niepokój wobec 

Boga. U każdego. Bez względu na to czy człowiek wie, że ma 

naturę behawioralną czy nie. Bo nie od wiedzy to zależy. Tą 
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naturę posiada każdy, a reakcje w niej są odruchowe i nie można 

ich pojawienia się powstrzymać. 

Prośba nie wódź nas na pokuszenie brzmi jak wołanie 

zrozpaczonego człowieka o zaprzestanie krzywdzenia go. Jak 

błaganie oprawcę o litość i łaskę: Błagam oszczędź mnie i daruj 

mi życie. Nie krzywdź mnie, nie niszcz, ulituj się nade mną i nie 

czyń mi krzywdy! 

Cóż to za okrutny Bóg, do którego tak trzeba się zwracać!? 

 Jakież On ma podstępne i nieczyste intencje wobec ludzi! 

Gdzie On chce ich zwieść? Co chce im złego uczynić? Co czyha na 

tych, którzy Go wybierają? Jakie zasadzki i przykre 

doświadczenia? Strach pomyśleć. 

Cóż to za okrutny Bóg!? 

Nie można mu zaufać, nie można w Nim znaleźć oparcia, nie 

można od Niego doznać opieki i poczucia bezpieczeństwa. 

Taki Bóg wywołuje lęk. 

 A „lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka,  

nie wydoskonalił się w miłości”.(1J 4,18) 

Z powodu lęku serce człowieka szczelnie się zamyka, aby 

przypadkiem nie miał Bóg do niego dostępu. Człowiek broni się 

przed relacją uczuciową z Bogiem. W tej sytuacji nie jest ona 

możliwa dla niego. Pozostaje więc w relacji powierzchownej, 

formalnej, opartej tylko na słowach i wyuczonych zwyczajach. 

 „Ten lud zbliża się do Mnie tylko w słowach, i sławi Mnie 

tylko wargami, podczas gdy serce jego jest z dala ode Mnie; 

ponieważ cześć jego jest dla Mnie tylko wyuczonym przez ludzi 

zwyczajem”.(Iz 29,13) 
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Jest sercem daleko od Boga – a więc nie wypełnia 

przykazania: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim 

sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją 

mocą.  

Wprost przeciwnie. 

Lęk i nieufność implikują podejrzliwość, niechęć, a w 

rezultacie wrogość wobec Boga.  

Wrogość czyli odrzucenie miłości Boga. 

Werset nie wódź nas na pokuszenie poprzez swoje bardzo 

głębokie oddziaływanie w przestrzeniach nieuświadamianych 

przez człowieka, prowadzi go w rezultacie do realizacji anty-

przykazania: 

Będziesz odrzucał Pana, Boga swego, całym swoim sercem, 

całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. 

A to oznacza również, że: 

 Nie będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. 

Odrzucając Boga, nie może miłować swego brata, bo nie ma 

w sobie miłości. 

„Każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego,  

który życie od Niego otrzymał”.(1J 5,1) 

I w rezultacie odrzuca wolę Boga.  

 „Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje 

Boga, miłował też i brata swego”.(1J 4,21) 

Nie miłując Boga, nie można miłować bliźniego swego jak 

siebie samego. 

Kiedy człowiek miłuje samego siebie? 
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Kiedy przyjmuje miłość Bożą. Bo ta miłość usuwa w nim 

wszelkie zło i wszelką autodestrukcję. 

 A kiedy nie ma w człowieku zła i destrukcyjnych 

mechanizmów, nie daje też tego innym. 

 Miłość Boga, gdy wypełnia serce człowieka, zmienia go 

całkowicie. I Bóg wtedy kocha jego sercem. I ta miłość jest 

doskonała, przekraczająca granice ludzkiej miłości, zdolna 

miłować tam, gdzie wcześniej dla człowieka nie było to możliwe. 

Odrzucenie Boga, oznacza odrzucenie tej miłości. 

„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,  

ponieważ miłość jest z Boga,  

     a każdy, kto miłuje,  

narodził się z Boga i zna Boga.  

     Kto nie miłuje, nie zna Boga, 

bo Bóg jest miłością”.(1J 4,7-8) 

 

Dlaczego odbiera się człowiekowi Boga? Dlaczego zamiast 

miłości, wzmacnia się w nim lęk, przemoc i agresję? 

 

III.PRZEMOC  

OJCZE NASZ - jest modlitwą do naszego Ojca. 

Zasady miłości w relacji Boga do ludzi, Ojca do swoich dzieci, 

są proste i szczere. Nie ma w nich podstępu. Czysta miłość 

płynąca z serca do serca. 

Nie wódź na pokuszenie ukazuje relację z Ojcem trudną, 

wymagającą od człowieka podejrzliwości, napięcia, czujności aby 

uniknąć potencjalnie zastawionych przez Boga pułapek. 
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To tak jakby w rodzinie, ojciec ustalił zasady wychowania 

polegające na tym, że stawia dziecko w trudnych dla niego 

sytuacjach, aby zobaczyć jak sobie ono z tym poradzi. Bo takie 

próby będą go wzmacniać. A więc postawi mu na drodze 

niespodziewaną przeszkodę i zobaczy: przewróci się czy nie? 

Albo zrywa go ze snu w środku nocy – bo musi wyrosnąć na 

twardego i odpornego człowieka. 

Czy takie dziecko wzrasta w miłości? Nie. 

 Wzrasta w lęku i nienawiści do ojca, który go prześladuje. 

Żyje w napięciu, bo nigdy nie wie co go spotka. Uczy się reakcji 

agresywnych, aby móc obronić się przed atakiem, który jeszcze 

nie nastąpił, aby być przygotowanym i wyprzedzić atak. 

Co z tego wynika? 

 Gdy człowiek naprawdę, osobiście poszukuje natury Bożej, to 

gdy prosi w modlitwie: nie wódź nas na pokuszenie - głęboko, w 

przestrzeniach wewnętrznych, doznaje szoku i ogromnej traumy. 

Bo zamiast radosnej, pewnej, bezpiecznej relacji z Ojcem 

napotyka na Boga, który nieustannie zastawia na niego sidła, 

który czyha na jego upadek, który chce go zniszczyć, skrzywdzić, 

a może i zabić.  

Człowiek postrzega Boga jako terrorystę, który stosuje na nim 

przemoc. W związku z tym, przyjmuje wewnętrznie postawę 

nieustannej czujności, aby rozpoznawać i omijać potencjalne 

zasadzki, postawę nieustannej gotowości do obrony przed 

atakiem, gotowości do walki, i tkwi w stanie permanentnego 

stresu. 

Kościół uważa, że to jest właśnie właściwe kształtowanie 

człowieka, bo wtedy staje się on odporny na ataki i umocniony 

duchowo. 
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 Czy Bóg naprawdę chce pomóc wzrosnąć człowiekowi 

duchowo przez wystawianie go na próby i dręczenie?  

Przecież Bóg jest miłością. Otacza nas opieką i nie dopuszcza, 

abyśmy ulegli pokusie. Zachęca nas abyśmy nieustannie się Jemu 

oddawali, abyśmy Mu ufali. 

A Kościół chcąc koniecznie zachować operator emotywny nie 

wódź nas na pokuszenie, przez jego oddziaływanie aż do 

fundamentów tożsamości człowieka, wmawia mu, że doskonały 

Bóg Ojciec jest naszym wrogiem. I w teologicznych zawiłościach 

tłumaczy, że to, że On jest naszym wrogiem jest dla nas 

korzystne. 

Kościół nie chce, aby człowiek zaufał Bogu.  

Chce utrzymać wrogość człowieka wobec Boga. 

Aby wrogość trwała, aby rozszerzała się przemoc w relacjach, 

w rodzinie, a w rezultacie w społeczeństwie. 

Bo przez nieustannie umacnianie wrogości wobec Boga, 

człowiek ma wewnętrznie głęboko zaszczepiony niepokój, 

agresję, przemoc, nie zdając sobie z tego sprawy. I są one 

przekazywane pokoleniowo, stając się fundamentem relacji 

rodzinnych i społecznych. 

Ci, którzy modlą się nie wódź nas na pokuszenie, to nawet 

jeśli naprawdę szczerze poszukują Boga, to i tak w ich głębi 

istnieje wrogość wobec Niego, ponieważ uważają, że nie wódź 

nas na pokuszenie jest właściwe. I boją się z tego zrezygnować, 

boją się Boga zobaczyć właściwie.  

Stosują na sobie przemoc i zmuszają swoją naturę 

wewnętrzną, aby żyła w tym oddaleniu od Boga. Nie chcą słyszeć 
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swojego głosu wewnętrznego, ponieważ odgórnie, 

autorytatywnie, zabroniono im tego.  

Zerwali więc łączność ze sobą, ze swoją wewnętrzną naturą, 

tylko dlatego, że uznali, że establishment duchowny, który 

wprowadza zamęt i przemoc mówi prawdę, a oni sami nie są 

zdolni do jej pojmowania.  

W rezultacie, nie ufając Bogu, czując wobec Niego wrogość, 

„nie poznają i nie wierzą miłości, jaką Bóg ma ku nam”.(1J 4,16) 

Skazują się na życie w permanentnym lęku i niepokoju.  

 „On bowiem jest naszym pokojem”.(Ef 2,14) 

Nie wybierają odkupienia, tkwią w ciemności i duchowej 

śmierci.  

Nie mogą odnaleźć swojej duchowej tożsamości, do której 

drogę przez odkupienie otworzył Chrystus. 

Chrystus przyszedł ujawnić na ziemi Prawo miłości. Ujawnić i 

wypełnić. Ukazał człowiekowi zdolność do zaistnienia w chwale 

Bożej. Ukazał mu, że może istnieć w Bogu, zachować Jego prawo 

i wejść do światłości Bożej. 

Przez doskonałą relację Syna z Ojcem, przez nieustanne 

trwanie w Jego obecności, przez nieograniczoną, niezmierną 

ufność, oddanie i doskonałe posłuszeństwo, wypełnił dzieło dla 

przywrócenia nas Ojcu. 

 Złożył ofiarę ze swojego życia cielesnego, aby uświęciło się 

imię Ojca w nas i na całej ziemi, aby Jego Królestwo zaistniało w 

nas i na całej ziemi, aby Jego wola wypełniła się w nas i na całej 

ziemi. 

Aby nieustannie Jego obecność trwała w naszych sercach. 

Jego obecność. Jego miłość. 
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I aby tą miłość przyjąć, musimy odrzucić zdeformowany obraz 

Boga „Ojca dusz naszych” (Hbr 12,9), który zakorzeniony został 

„na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w 

sprowadzaniu na manowce fałszu”. (Ef 4,14) 

 

Przez właściwą, wytrwałą modlitwę i pogłębiającą się z dnia 

na dzień ufność Bogu, ufność Jego miłości i miłosierdziu, 

zatrzaśnięte w lęku, skamieniałe ludzkie serce zostanie 

uzdrowione i ożyje. 

I Prawo miłości stanie się jego życiem, jego krwioobiegiem, 

jego pulsowaniem, jego prawdą. 
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„ODPUŚCIŁEŚ NAM NASZE WINY, 

 JAKO MY ODPUŚCILIŚMY NASZYM 

 WINOWAJCOM”. 

 

 

 

 

 

 

 

Moc Ducha św. jest nieustannie żywa i nieustannie objawia 

nowe tajemnice  
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I. PRZECIW PRAWDZIE 

Werset 6 Modlitwy Pańskiej brzmi: 

Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym 

winowajcom. 

Jaki jest ogólnie w duchu, sens tej modlitwy? 

Ojcze odpuść nam nasze winy, dlatego że my odpuszczamy 

naszym winowajcom. Odpuść nam nasze winy w takim stopniu, 

jak my odpuściliśmy naszym winowajcom. Tyle nam wybacz, ile 

my wybaczyliśmy. Odmierz nam według tej miary, nie więcej. Jak 

my innym czynimy, tak Ty nam uczyń. Musisz się ograniczyć do 

naszego ludzkiego pojmowania Twojego miłosierdzia. 

Zasługujemy na Twoje przebaczenie, bo my przebaczamy. 

Mamy swój wkład. Wykonaliśmy pewną usługę, za którą 

oczekujemy zapłaty. Wykazaliśmy się. Teraz Twoja kolej, teraz Ty 

się wykaż dobrą wolą i uczyń co słuszne. Najpierw my, potem Ty. 

Czynimy to, co myślimy, że od nas oczekujesz. Zobacz jak 

staramy się, byś był zadowolony z nas, byś nam wybaczył. 

Oczekujemy, że jeśli my się dobrze sprawimy, Ty nas nagrodzisz i 

okażesz swoje miłosierdzie, wybaczysz nam. Odpuścisz nam 

nasze grzechy, w zamian za nasze starania. 

Od stuleci funkcjonuje takie rozumienie tego wersetu i jest 

ono ugruntowane nauką Kościoła. W KATECHIZMIE KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO znajdujemy następujące wyjaśnienie:  

„KKK 594 Dlaczego mówimy: Odpuść nam nasze winy, jako i 

my odpuszczamy naszym winowajcom?  

Prosząc Boga Ojca o przebaczenie, uznajemy się przed Nim za 

grzeszników. Lecz wyznajemy jednocześnie Jego miłosierdzie, 

ponieważ w Jego Synu i przez sakramenty „mamy odkupienie - 

odpuszczenie grzechów" (Kol 1,14). Nasza prośba jednak 
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zostanie wysłuchana tylko pod warunkiem, że najpierw my sami 

ze swej strony przebaczyliśmy naszym winowajcom.” 

 

„KKK 2840 Powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że 

strumień miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak 

długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom. Miłość, 

podobnie jak Ciało Chrystusa, jest niepodzielna: nie możemy 

miłować Boga, którego nie widzimy, jeśli nie miłujemy brata i 

siostry, których widzimy. Gdy odmawiamy przebaczenia naszym 

braciom i siostrom, nasze serce zamyka się, a jego 

zatwardziałość sprawia, że staje się ono niedostępne dla 

miłosiernej miłości Ojca; przez wyznanie grzechu nasze serce 

otwiera się na Jego łaskę”. 

 

A co to oznacza? 

1. Jesteśmy grzesznikami, a nie - odkupionymi przez 

Chrystusa. Pozostajemy nadal we władzy grzechu. 

2. Usprawiedliwienie z grzechu następuje przez Prawo i 

jest zależne od naszych uczynków. 

3. Miłosierdzie Boże jest warunkowe. Musimy na nie 

zasłużyć przez nasze dobre uczynki - Bóg nam wybaczy, 

jeśli najpierw my przebaczymy i wybaczy nam tyle, ile my 

wybaczymy. 

4. Miłosierdzie Boże jest dla nas niedostępne, dopóki 

my nie uczynimy naszych dobrych uczynków. 

„Powinno wzbudzać w nas przerażenie to, że strumień 

miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak 

długo, jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom”. 

Ta sugestia wyzwala natychmiastowy lęk, że możemy 

nie otrzymać miłosierdzia, jeśli nie będzie naszego wkładu, 
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co kieruje człowieka bardzo mocno w stronę gorączkowego 

starania się o uczynki i zapomnienia głębokiego sensu 

miłosierdzia Bożego. 

5. Grzeszność warunkuje miłosierdzie. Czyli na łaskę 

Boga otwieramy się dopiero wtedy, gdy uznamy się za 

grzeszników. Jeśli nie uznamy się za grzeszników, nie działa 

miłosierdzie.  

 

W co mamy wierzyć ? 

- w naszą grzeszność czy odkupienie z grzechów? 

W co mamy wierzyć ? 

- w nasze starania czy darmowość Bożego Miłosierdzia?  

Co nas wyzwala? 

 - uczynki czy wiara? 

Co nas wyzwala? 

- przestrzeganie Prawa czy łaska? 

 

II. ZDJĘCIE ZASŁONY 

A Duch Święty objawia; czyni jawnym, to co było zakryte. 

„Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od 

Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków.  

Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa 

dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy; wszyscy 

bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują 

usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez Odkupienie które 

jest w Chrystusie Jezusie.  

Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę 

mocą Jego Krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego 

względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości 
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Bożej - wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w 

obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i że On sam jest 

sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa.  

Gdzież więc podstawa do chlubienia się?  

Została uchylona!  

Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków?  

Nie, przez prawo wiary”.(Rz 3,21-27) 

 

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. 

A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”.(Ef 2, 8-9) 

„Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis dłużny, 

przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym 

przeciwnikiem, usunął z drogi, przygwoździwszy do krzyża”.    

(Kol 2,14) 

„W Nim mamy Odkupienie przez Jego Krew - odpuszczenie 

występków, według bogactwa Jego łaski”.(Ef 1,7) 

Zostaliśmy odkupieni mocą Przenajświętszej Krwi Jezusa 

Chrystusa.  

Co to znaczy odkupieni? 

Co uczynił dla nas Chrystus? 

„(…) przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni (…) 

zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna Jezusa 

Chrystusa”. (Rz 5,9-10) 

„On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do 

królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy 

odkupienie – odpuszczenie grzechów”.(Kol 1,13-14) 

Przez nieposłuszeństwo Adama, pierwszego człowieka 

„grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób 
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śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy 

zgrzeszyli”.(Rz 5,12). Dusza utraciła życie Boże, człowiek utracił 

więź z Bogiem.  

Chrystus wziął na siebie nasz grzech, czyli grzech Adama który 

na nas spoczął. Wziął na siebie całe zło Adama i pokonał przez 

posłuszeństwo, przez wypełnienie woli Ojca do samego końca. 

Przez doskonałe posłuszeństwo Chrystusa aż do śmierci na 

Krzyżu, dusza nasza została wykupiona, uwolniona od winy 

Adama i wszystkich grzechów, została uwolniona od śmierci. 

Dusza nasza odzyskała życie Boże, swój blask, czystość, 

niewinność i doskonałość, a człowiek został wyzwolony spod 

prawa grzechu i śmierci. 

„A Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, 

jaką nas umiłował, i to nas umarłych na skutek występków, 

razem z Chrystusem przywrócił do życia - łaską jesteście 

zbawieni- razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach 

niebieskich – w Chrystusie Jezusie".(Ef 2,4-6) 

„Teraz (…) dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie nie ma już 

potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w 

Chrystusie Jezusie wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci”. 

(Rz 8,1,2)  

Odkupienie objęło wszystkich – bez wyjątku. Przez Jednego 

przyszła sprawiedliwość i wolność dla wszystkich. W jednym 

momencie zostali wszyscy uniewinnieni i wolni. Wszyscy – my, ci 

którzy nam zawinili, i ci którym my zawiniliśmy. On to przyszedł 

na świat i wybaczył wszystkim, wszystkim co do jednego, bo jak 

przez jednego przyszła śmierć i grzech, tak przez Jego jednego 

Chrystusa Pana przyszło Odkupienie i wszyscy są wolni. 

„Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na 
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wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich 

łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, 

Jezusa Chrystusa. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok 

potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich 

grzechów”.(Rz 5,15-16)  

„A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na 

wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy 

Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające 

życie”.(Rz 5,18)  

Miłość Boża to sprawiła. 

„W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, 

ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 

przebłagalną za nasze grzechy”.(1J 4,10) 

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus 

umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.(…) teraz przez 

Jego Krew zostaliśmy usprawiedliwieni”.(Rz 5,8-9) 

Bóg to uczynił z powodu miłości do nas, z powodu swojego 

miłosierdzia. Nie z powodu naszych uczynków. Miłosierdzie Boże 

nie jest nagrodą za nie. Byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy nas 

umiłował i obdarzył wolnością.  

Bóg jest wolny od ludzkiego myślenia i ludzkiej logiki. Nie 

możemy przykładać naszej miary do Bożego miłosierdzia. Nie 

możemy zniekształcać prawdy o Bożym miłosierdziu. To przez 

Odkupienie przez Drogocenną Krew Jezusa Chrystusa, 

miłosierdzie Boże w nas zaistniało.  

A miłosierdzie w nas zaistniało nie dlatego, że my jesteśmy 

miłosierni, ale dlatego, że Bóg jest miłosierny. I miłosierdzie, 

wybaczenie, otrzymali od nas nasi winowajcy nie dlatego, że my 
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jesteśmy miłosiernymi, ale dlatego, że Bóg przez swoje 

miłosierdzie, w nas wybaczył innym.  

I Drogocenna Krew nas oczyściła, i tylko Drogocenna Krew 

jest mocą naszego wykupienia. Ceną za naszą duszę jest tylko 

Krew Chrystusa, bo nie istnieje nic cenniejszego.  

Jaką wartość w oczach Boga ma nasza dusza! 

I Drogocenna Krew jest mocą oczyszczenia nas bez naszego 

udziału. Nikt nie jest zdolny dołożyć czegokolwiek do mocy 

Drogocennej Krwi Jezusa Chrystusa. I żadna nasza zasługa nie 

jest tu potrzebna, jest zbędna, nieprzydatna. Jest bezsilna i 

śmieszna.  

Cóż można dodać do Potęgi, Mocy i Doskonałości 

Chrystusowego Odkupienia?  

Kto może cokolwiek dołożyć do mocy Drogocennej Krwi 

Jezusa Chrystusa? 

Nikt nie może dołożyć i nic nie może dołożyć. Jakże trzeba być 

pysznym, aby myśleć, że można.  

Ale po cóż dokładać do Potęgi, Mocy i Doskonałości?  

Już raz człowiek dołożył. W Raju. 

 

III. KUSZENIE RAJSKIE 

„Niewiasta odpowiedziała wężowi: «Owoce z drzew tego 

ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w 

środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a 

nawet go dotykać, abyście nie pomarli». Wtedy rzekł wąż do 

niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy 

spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak 

Bóg będziecie znali dobro i zło». Wtedy niewiasta spostrzegła, że 

drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla 
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oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. 

Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, 

który był z nią: a on zjadł”.(Rdz 3,2-6) 

Co powiedział w Raju wąż (diabeł)? Jakie było jego kuszenie? 

 

Sss sss…. Czy Bóg na pewno mówi wam prawdę? Może Bóg 

coś przed wami ukrył? Nie chce wam dać wiedzy, nie chce dać 

wam mądrości. Na pewno nie chce waszej chwały. Chce was 

ograniczyć, musicie coś z tym zrobić, musicie wziąć sprawy w 

swoje ręce. Nic złego się nie stanie z tego powodu. Musicie być 

samodzielni, musicie myśleć samodzielnie, czynić samodzielnie. 

Sss…Nie obawiajcie się, to będzie korzystne. Nawet pomożecie 

Bogu, bo będziecie mądrzy jak On, będziecie wiedzieli, co jest 

dobre a co złe. Posiądziecie tą mądrość i wyręczycie Go. 

Przysłużycie się Bogu przez wasze uczynki. Bóg na pewno będzie 

zadowolony. Będzie was wtedy bardziej kochał. Bo może teraz 

Bóg nie kocha was w pełni? Może Bóg jednak nie jest dobry i 

doskonały? Sss… 

Ale Bóg jest dobry i doskonały. I miłuje nas. Do końca nas 

umiłował. I niepotrzebne jest nasze działanie tam, gdzie jest 

doskonałe działanie Boże.  

Gdy się modlimy Odpuść nam nasze winy jako i my 

odpuszczamy naszym winowajcom, co czynimy? 

Po pierwsze - nie uznajemy Odkupienia. A winniśmy.  

Odpuszczenie win już się dokonało. Przez ofiarę Jezusa 

Chrystusa. 

„(…) przez swą Krew uwolnił nas od naszych grzechów,  

i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego”.  

(Ap 1,5-6) 

Po drugie – podważamy darmowość Odkupienia. 
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  „wszyscy (….) dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego 

łaski, przez Odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie”.            

(Rz 3, 24) 

Podważając darmowość Odkupienia, ulegamy kuszeniu - 

abyśmy wykazali samodzielność i dołożyli. Dołożyli do 

doskonałego działania Bożego, dołożyli do doskonałej Mocy i 

Potęgi Bożej, dołożyli do pełni Bożego miłosierdzia, dołożyli do 

niepodważalnej mocy Drogocennej Krwi - dołożyli do 

Odkupienia.  

I wyjaśnienie Odkupienia nie wymaga zawiłych teologicznych 

uzasadnień i kombinacji. Wystarczy prosta odpowiedź. 

Cóż uczynił Chrystus na Krzyżu? 

„On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie 

tylko nasze, lecz również całego świata”. (1J 2,2) 

„W Nim mamy Odkupienie przez Jego Krew - odpuszczenie 

występków, według bogactwa Jego łaski”. (Ef 1,7) 

 Usunął nasze grzechy – tak czy nie? 

 Odkupił nas - tak czy nie? 

  

(…) Chrystus Jezus, (…) wydał siebie samego na okup za 

wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie”.(1Tym2, 5-6) 

Odkupił wszystkich - tak czy nie? 

 

„To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie”. 

(Hbr 7,27) 

Uczynił to raz na zawsze – tak czy nie? 

 

„Na mocy tej [Bożej] woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę 

ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze”.(Hbr 10,10) 

Jesteśmy uświęceni raz na zawsze – tak czy nie? 
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„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w 

niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1) 

Jesteśmy wolni- tak czy nie? 

 

TAK czy NIE? 

 

 „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, 

od Złego pochodzi”.(Mt 5,37) 

 

A św. Paweł przestrzega nas:  

„A obawiam się jednak, ażeby nie były odwiedzione umysły 

wasze od prostoty i czystości wobec Chrystusa w taki sposób, jak 

w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę”.(2Kor 11,3) 

Prawda o Odkupieniu naszej duszy jest prosta. Chrystus to 

uczynił przez swoją Drogocenną Krew i jesteśmy wolni. Uczynił 

to raz na zawsze, całkowicie, i dając nam swojego Ożywiającego 

Ducha, w pełni przywrócił Bogu. Nie ulegajmy pokusie 

dokładania naszych uczynków, aby otrzymać to, co już 

otrzymaliśmy. 

IV. KUSZENIE POWTÓRNE 

Potrzeba samodzielności to kontynuacja kuszenia rajskiego. 

To przed tym dokładnie kuszeniem ostrzega nas werset 7 

Modlitwy Pańskiej – „nie dopuść abyśmy ulegli pokusie” . 

Abyśmy nie ulegli pokusie i nie myśleli, że jakakolwiek 

umiejętność, zdolność ludzka, poszukiwanie grzechów po 

Odkupieniu, pomoże nam. Jeżeli poszukujemy grzechu po 

Odkupieniu to znaczy, że nie uwierzyliśmy Bogu, że nie żyjemy 

wiarą, ale zwątpieniem, że Drogocenną Krew nie uznajemy za 
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wystarczająco skuteczną. To znaczy, że uznajemy, że uczynek 

nasz może coś dołożyć do Drogocennej Krwi i że w jakikolwiek 

sposób możemy się przysłużyć i zasłużyć. To znaczy, że ulegamy 

pokusie, że przez uczynek nasz możemy coś dołożyć do 

Miłosierdzia Bożego. To znaczy, że ulegamy pokusie 

samostanowienia dobra i zła, to znaczy, że odchodzimy od 

prostoty i czystości wobec Chrystusa i dajemy się zwieść w taki 

sposób, jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę.  

Sss sss….Posłuchaj mnie człowieku....posłuchaj. Co ty myślisz, 

że jesteś już wolny? Bez grzechów? Jak możesz tak myśleć? Bóg 

powiedział, że jesteście już wolni, ale co z tego? Spójrz na siebie, 

kim ty jesteś? Marnością. Jak możesz myśleć, że jesteś czysty! Nie 

możesz wierzyć w to, co mówi Bóg. Poszukaj, dobrze poszukaj, 

na pewno znajdziesz swoje grzechy. Ty dopiero musisz się 

oczyścić, aby być wolnym, aby być Jego godnym. Musisz uczynić 

się wolnym na swój sposób. Wykazać się, postarać, zasłużyć. Bóg 

na pewno będzie zadowolony, jeśli zobaczy twoje starania. Nic 

się nie stanie jak weźmiesz sprawy w swoje ręce. Pomyśl, co 

może ci pomóc? Pomyśl, masz wiedzę, ona ci pomoże, użyj 

swojego rozumu. Cóż z tego, że Bóg jest Mądrością i Pełnią. Ty 

sam wymyśl, wiesz sam, co jest dobre, a co złe dla ciebie, wiesz 

sam co ci pomoże. Bądź kreatywny, twórczy człowieku, Bóg na 

pewno to pochwali. No, do roboty człowieku, staraj się, staraj... 

Sss… 

Dość! Nie będę dłużej tego słuchać! 

 

Boże Wszechmogący i Doskonały, Ojcze mój! 

Broń mnie przed tym, który sączy truciznę do mojego ucha, 

który chce bym słuchała jego, zamiast Ciebie.  

Broń mnie przed taką pokusą. Nie dopuść, abym jej uległa. 
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Nie dopuść abym uległa pokusie zwątpienia w czystość i 

niewinność mojej duszy. Umacniaj mnie, abym trwała w 

pewności mojej niewinności. Aby moja wiara była wiarą z mocą. 

Nie dopuść abym oparła się na moim sumieniu i na moim 

ludzkim pojmowaniu dobra i zła. Abym zamiast przyjąć Twoją 

łaskę, zaczęła się starać, by na nią zasłużyć. Abym zamiast ufać, 

zaczęła się opierać, abym zamiast wierzyć, zaczęła podważać. 

Gdy wierzę Twemu Słowu, wierzę, że jestem wolna od grzechów, 

moja dusza jest wolna. Chrystus mnie odkupił. Przez Jego śmierć 

mnie usprawiedliwiłeś, wybaczyłeś i dałeś Chrystusowego Ducha.  

A tam gdzie Duch Chrystusowy, tam wolność. On we mnie 

mieszka, On jest moją potęgą i Panem. On jest Stróżem mojej 

duszy, On jej strzeże, On sam. A On jest zwycięzcą i On daje mi 

swoje zwycięstwo. I jestem niezwyciężona! 

Precz szatanie!  

Otrzymałam. Uwierzyłam. Jestem niewinna. 

V. PRAWO I ŁASKA 

Wiara w Chrystusa i jego Odkupienie przez Drogocenną Krew 

nas wyzwala. Nasze uczynki nas nie wyzwalają. Nasze uczynki, 

czyli skupianie się na wypełnianiu Prawa, one nas nie wyzwalają. 

Są rozpaczliwą próbą „upchania śmieci pod dywan” i nazwanie 

tego porządkiem. 

Św. Paweł Apostoł mówi: 

„(…)my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć 

usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie 

Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za 

pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia”.            

(Ga 2,16) 
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Przed Odkupieniem podstawą zdążania ku Bogu było Prawo. 

Prawo czyli Dekalog oraz wszelkie nakazy i zakazy ustanowione 

przez zarządzenia ówczesnych władz religijnych. Przestrzeganie 

Prawa i wymaganie uczynków z nim związanych, pomagało 

porządkować życie człowieka, ale nie prowadziło do 

usprawiedliwienia i duchowej przemiany, przeznaczonej dla 

niego. Nie mogło i nigdy nie powinno być celem samym w sobie.  

„(…) a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do 

celu Prawa nie doszedł. Dlaczego? Ponieważ [zabiegał o 

usprawiedliwienie] nie dzięki wierze, lecz –jakby to było możliwe 

– dzięki uczynkom”.(Rz 9,31-32)  

 

„Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i 

trzymani w zamknięciu aż do przyszłego objawienia się wiary. 

Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, [który miał 

prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali 

usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy 

poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze 

jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie”.(Ga 3,24-26). 

Prawo spełniało pomocniczą rolę na drodze duchowej, ale 

Odkupienie wyznaczyło jedynie właściwy i prowadzący do celu 

kierunek: drogę wiary w Jezusa Chrystusa i jego dzieło. – „Ja 

jestem Drogą, Prawdą i Życiem”.(J 14,6) 

„A (…) kresem Prawa jest Chrystus, który przynosi 

usprawiedliwienie każdemu, kto wierzy”.(Rz 10,4) 

 „Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach 

Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty 

każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje 
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wykonać Księga Prawa. A że w Prawie nikt nie osiąga 

usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z 

wiary żyć będzie.(…) Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas 

wykupił (...) abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha ”. 

(Ga 3,10-14) 

Chrystus przyniósł Nowe Przymierze - zniósł nadrzędność 

władzy Prawa i ukazał drogę doskonałego wypełnienia Prawa. 

„W swym ciele pozbawił On mocy Prawo przykazań wyrażone 

w zarządzeniach”.(Ef 2,15)  

Pozbawił mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, 

bo sam stał się Prawem. Mając w sobie Ducha Chrystusowego, 

mamy Prawo w naszych sercach, bo nie ma już człowieka 

grzesznego, ale jest nowy, ten w którym żyje Chrystus, żyje Boża 

miłość. Nie ludzka egoistyczna, ale Boża doskonała.  

 „Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a 

Bóg trwa w nim”.(1J 4,16) 

„Kto bowiem miłuje drugiego, wypełnił Prawo. Albowiem 

przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i 

wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego 

swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. 

Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”.(Rz 13,8-10) 

 

Miłość przyjęta przez wiarę w Odkupienie, ona jest 

doskonałym wypełnieniem Prawa. I nasze postępowanie jest 

wtedy zawsze właściwe, zawsze doskonałe. Nasze uczynki też 

takie są. I nie wynikają z usilnego starania się, aby być lepszym, 

aby się naprawić, aby być godnymi Bożej miłości. Są już naturą 

życia, które powstało z przyjęcia Tej Miłości; przyjęcia 

miłosierdzia, przyjęcia mocy Odkupienia przez Drogocenną Krew. 
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Są wynikiem wiary i z nią współistnieją, „wiary, która działa przez 

miłość” (Ga 5,6). Są nowym życiem, nowego człowieka, którego 

przywrócił do życia przez swą śmierć Chrystus. 

 „Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto stało się nowe”.            

(2 Kor 5,17) 

Skupianie się na uczynkach według Prawa, oznacza brak wiary 

w Odkupienie. Prowadzi do wymyślonego rozliczania się przed 

Bogiem według swojego pojmowania dobra i zła. Bo nasze 

sumienie jest dobrym przewodnikiem tylko wtedy, gdy wierzymy 

w Odkupienie i trwamy w Duchu Świętym, ponieważ wówczas 

On sam jest naszym sumieniem. A jeśli wątpimy, to przez 

powtórne kuszenie jest ono deprawowane i prowadzi do 

złudnego pojęcia prawdy, wolności, czystości i 

usprawiedliwienia.  

Uczynki nie są wiarą. 

Wiarą jest całkowita pewność Odkupienia. 

Wiara daje nam udział w tym, co Chrystus dla nas uczynił. 

Tylko całkowita pewność Odkupienia czyni nas niewinnymi, 

wolnymi, czystymi i usprawiedliwionymi. Tylko całkowita 

pewność Odkupienia czyni nas napełnionymi obecnością Ducha 

Świętego.  

„W Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni 

pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany”.(Ef 1,13) 

„Teraz (...) dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie nie ma już 

potępienia. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w 

Chrystusie Jezusie wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci”. 



QUO VADIS HOMINE?  

218 | S t r o n a  

(Rz 7,1-2)  

„Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański - tam 

wolność”.(2Kor 3,1) 

Gdy powracamy do naszych starań i zabiegów i skupiamy się 

na przestrzeganiu uczynków według Prawa, to znaczy, że 

wątpimy. I tracimy obecność Chrystusa w sercu, tracimy Jego 

światłość, Jego życie w nas, tracimy obecność Ducha Świętego. 

Skupianie się na uczynkach według Prawa nie jest więc 

niewinne. Jest dla nas wręcz niebezpieczne, jest ogromnym 

zagrożeniem duchowym. 

„Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie 

usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski”.(Ga 5,4) 

A przecież 

„Łaską (…) jesteście zbawieni przez wiarę. 

A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  

nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił”.(Ef 2,8-9) 

I pyta nas Chrystus słowami św. Pawła: 

„Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha 

otrzymaliście na skutek wypełnienia Prawa za pomocą 

uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze?”(Ga 3,2) 

A jak brzmi odpowiedź? 

„Nie mogę odrzucić łaski danej mi przez Boga. Jeżeli zaś 

usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł 

na darmo”.(Ga 2,21) 
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VI. UNIEWINNIENI 

Nie mogę odrzucić łaski danej mi przez Boga. Nie mogę 

odrzucić usprawiedliwienia i niewinności, którą mi ofiarował. Nie 

mogę odrzucić Jego miłości i daru, który dla mnie przeznaczył. 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, 

ale miał życie wieczne”.(J 3,16) 

Nie mogę pozostać obojętna na ten wielki dar, którego w 

pełni jeszcze nie pojmuję, ale który przeczuwam i na który z 

radości drży moja dusza.  

Nie mogę pozostać obojętna na życie, które otrzymałam.  

Nie mogę pozostać obojętna na to, co uczynił dla mnie 

Chrystus. 

Nie mogę. Nikt nie może. Nikt nie powinien. 

Bo wszystkim nam wybaczono. Wszyscy zostaliśmy 

uniewinnieni. Wszyscy jesteśmy niewinni. 

 Ale nie wszyscy w to wierzą i chcą żyć tą świadomością 

niewinności.  

Odpuszczono nam nasze winy.  

Odpuszczono nam nasze winy i naszym winowajcom. 

Odpuszczono nam nasze winy i naszym winowajcom, tak jak 

byśmy to my odpuścili naszym winowajcom.  

Chrystus w nas to uczynił za nas.  

On w nas stał się sprawiedliwością Bożą. 

 

„On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, 

abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą”.(2Kor 5,21) 

„Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa 

dla wszystkich, którzy wierzą.(…..) a dostępują usprawiedliwienia 
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darmo, z Jego łaski, przez Odkupienie które jest w Chrystusie 

Jezusie”.(Rz 3,22) 

Przez to, że Chrystus złożył ofiarę ze swojego życia, wszyscy 

możemy wołać, że jesteśmy wolnymi i niewinnymi. 

„Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet 

własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, 

jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż 

może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? 

Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok 

potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co 

więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się 

za nami?” (Rz 8,31-34) 

  „A jeżeli to, że szukamy usprawiedliwienia w Chrystusie, 

poczytuje się nam za grzech, to i Chrystusa należałoby uznać za 

sprawcę grzechu. A jest to niemożliwe”.(Ga 2,17) 

Wszyscy zostaliśmy uniewinnieni. Za darmo. 

I mamy w tej niewinności pozostawać i żyć dla chwały Bożej. 

„ A właśnie za wszystkich Chrystus umarł po to, aby ci co żyją 

już nie żyli dla siebie lecz dla Tego, który za nich umarł i 

zmartwychwstał”.(2Kor 5,15) 

 

I werset 6 Modlitwy Pańskiej, w objawieniu Ducha Świętego 

brzmi: 

Odpuściłeś nam nasze winy jako my odpuściliśmy naszym 

winowajcom. 

Ojcze nasz, odpuściłeś nam nasze winy.  

Ojcze nasz, odpuściłeś nam nasze winy i naszym winowajcom. 

Ojcze nasz, odpuściłeś nam nasze winy i odpuściłeś winy 



QUO VADIS HOMINE?  

221 | S t r o n a  

naszym winowajcom, tak jak byśmy to my odpuścili naszym 

winowajcom. 

Ojcze nasz, odpuściłeś nam nasze winy jako my byśmy 

odpuścili naszym winowajcom, jako my byśmy to uczynili. To Ty 

w nas wybaczyłeś winy wszystkim tym, którzy je wobec nas 

zawinili, i wybaczyłeś wszystkie winy nasze, które zawiniliśmy 

wobec innych. 

„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”(Łk 23,34). 

Przyjąłeś Ojcze tą prośbę Syna Twego jako naszą i wybaczyłeś. 

Przyjąłeś ofiarę Syna Twego, jak byśmy to my złożyli ofiarę ze 

swojego życia i całkowicie wyrzekli się zła. Chrystus to uczynił, 

wszystkie nasze winy poniósł, ale Ty Ojcze przyjąłeś jego ofiarę 

jak byśmy to my uczynili, jako my byśmy ponieśli karę za winy. I 

wolność otrzymaliśmy taką, jak my byśmy ponieśli tą karę. 

Przez nas, Ty w nas odpuściłeś winy naszym winowajcom. 

Przez Syna Swego, przez Odkupienie Jego Drogocenną Krwią 

uczyniłeś nas sprawiedliwymi, wolnymi i czystymi. Nie ma w nas 

grzechu, nasze winy zostały zmazane, winy tych, których 

oskarżaliśmy i którzy nam zawinili, zostały zmazane. Jesteśmy 

wolni i inni wokół nas są wolni. Są doskonali w Chrystusie. 

Wszyscy. I dałeś nam chwałę, ponieważ miłosierdzie w nas 

zaistniało. Chrystus to uczynił, On nas uwolnił, nie żadna zasługa 

nasza. Nie ma tam naszych zasług, jest Twoje miłosierdzie. 

Ojcze nasz, uznajemy Drogocenną Krew Twojego Syna jako 

jedynie potężną, jedynie wyzwalającą nas i uznajemy, że uczyniła 

to całkowicie. Chrystus umarł za nas i uczynił nas wolnymi, i nie 

mamy już grzechu, ponieważ Ty Ojcze nasz w Niebie, Jego pokutę 

uznałeś jako naszą pokutę, Jego śmierć jako naszą śmierć, Jego 

okup jako naszą wolność i nasze życie. I nie mamy już grzechu, 

bo Ten, który złożył ofiarę ze swojego życia, wziął na siebie 

wszelki grzech nasz, „bo grzechem uczyniłeś Tego, który nie znał 
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grzechu”. I w Nim zostaliśmy uniewinnieni i mamy przystęp do 

Ciebie Ojcze, w jednym Duchu, w Duchu Jezusa Chrystusa.  

Ojcze, dałeś nam Syna Swego, aby przez swoją mękę, swoją 

śmierć przywrócił nam chwałę i godność synów Bożych, 

przywrócił nam dziedzictwo, przywrócił nam odwieczną 

niebiańską doskonałość, tą, którą mieliśmy ze zrodzenia. Aby 

przywrócił nam łaski, przywrócił nam czystość, przywrócił nam 

jedność z Tobą Ojcze przez Wieczne Przymierze i posadził po 

Twojej prawicy.  

 

„Krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a nie cokolwiek 

innego, zwyciężył śmierć, zgładził grzech praojca, pokonał 

piekło, darował nam zmartwychwstanie, udzielił siły do 

wzniesienia się ponad doczesność i ponad samą śmierć, 

zgotował powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramy 

raju, umieścił naturę naszą po prawicy Boga, uczynił nas Jego 

dziećmi i dziedzicami”. ( J. Damasceński „Wykład wiary prawdziwej”) 

 

VII. SYNOWIE BOŻY 

Staliśmy się dziećmi Bożymi i dziedzicami. I stało się tak z 

zamysłu Bożego, z powodu Jego miłości do nas. 

„Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 

przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku 

chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w 

Umiłowanym”.(Ef 1,5-6) 

„Gdy (…) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 

zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił 

tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane 

synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do 

serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba Ojcze! A 
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zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, 

to i dziedzicem z woli Bożej”.(Ga 4, 4-7) 

Uwierzywszy w Jezusa Chrystusa, Odkupienie, wolność od 

grzechów - stajemy się synami Bożymi, pełnymi Ducha Świętego, 

którzy są przez Niego prowadzeni. 

„W Nim również – uwierzywszy, zostaliście naznaczeni 

pieczęcią, Duchem Świętym, który był obiecany”.(Ef 1,13) 

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami 

Bożymi”.(Rz 8,14) 

A synostwo Boże to nie tylko chwała i dziedzictwo, ale także 

głęboki sens naszego życia, wkroczenie na drogę wypełniania się 

w nas Bożego dzieła, Bożego zamysłu. 

„Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów 

Bożych”.(Rz 8,19) 

Synowie Boży są z upragnieniem oczekiwani przez 

stworzenie. 

Dlaczego? 

Synowie Boży - ci, którzy uwierzyli, dziedziczą potęgę, moc 

Boga, moc zwycięstwa, panowanie nad złem. Są silni mocą Bożą 

w nich. A tę moc daje im Chrystus, bo uwierzyli w Niego. I Jego 

moc, potęga, światłość w nich istnieje i powoduje uwolnienie od 

wszelkiego zła, uwolnienie od złego - szatana, całkowite 

zmiażdżenie królestwa ciemności. 

Synowie Boży panują nad złem i na to panowanie oczekuje 

stworzenie. 

Kim jest stworzenie? 

„Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z 

własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w 

nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, 
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by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych”.(Rz 8,20-21) 

„Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha 

w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już 

posiadamy pierwsze dary Ducha i my również całą swoją istotą  

wzdychamy, oczekując  odkupienia naszego ciała”.(Rz 8,22-23) 

Stworzenie żyje w niewoli zepsucia, niewoli prawa grzechu i 

czeka na wyzwolenie. 

I św. Paweł mówi tak: 

„Albowiem wewnętrzny człowiek [we mnie] ma upodobanie 

zgodne z Prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam 

prawo inne, które (…) bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu 

mieszkającego w moich członkach”.(Rz 7,23) 

„Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, tej 

śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana 

naszego”.(Rz 7,25) 

O czym jest mowa? 

Mamy podwójną naturę - duchową i cielesną; duszę i ciało. 

Nasza dusza jest czysta i wolna od grzechu, ale ciało nie. 

Nasza natura cielesna, poddana marności jest wystawiona 

nieustannie na miotanie przez zakusy diabła. Jest bezbronna i 

żyje w niewoli prawa grzechu, w nadziei na wydobycie z niego. 

A więc to my, nasza natura cielesna - brat ciało, jest 

stworzeniem udręczonym, jęczącym, oczekującym z 

upragnieniem objawienia synów Bożych. Synów Bożych, którzy z 

miłosierdzia Bożego powstają i miłosierdziem Bożym 

obdarowują. Synów Bożych, którzy mają moc panowania nad 

grzechem. Którzy mają moc wyzwolenia brata ciało - udręczone 

stworzenie, cierpiące w bólach rodzenia, aby też zostać 
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zrodzonym do nowego życia. Aby też uczestniczyć w wolności i 

chwale dzieci Bożych, aby też żyć w ciszy, pokoju i radości, aby 

też stać się naturą duchową, bo do tego zostało przeznaczone.  

 Jeśli nie mamy tej świadomości łatwo możemy pomylić 

grzechy ciała z grzechami duszy, przypisać je naszej duszy i 

podejmować usilne próby oczyszczania jej. Ale duszy nie 

możemy oczyścić, bo jest czysta. A ciału nie pomagamy.  

Grzechy, które dręczą ciało ustępują tylko przez synów 

Bożych. 

Jak Chrystus był oczekiwanym, upragnionym wyzwolicielem 

naszych dusz z jarzma grzechów, z niewoli zepsucia, tak syn 

Boży, który powstał z mocy Odkupienia jest wyzwolicielem ciała 

z tego jarzma.  

Jednocześnie jesteśmy wolnym synem Bożym i zniewolonym 

stworzeniem. Jednocześnie jesteśmy wyzwolonym i 

wyzwalającym. 

Otrzymał miłosierdzie i niesie miłosierdzie. 

Niesie miłosierdzie i miłosierdzia dostępuje. 

„Błogosławieni miłosierni,  

albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.(Mt 5,7) 

I plon zbiera, bo dzieło wykonuje. 

„Idą i płaczą niosąc ziarna na zasiew. 

Lecz wracają z radością niosąc swoje snopy”.(Ps 126) 

„Błogosławieni, którzy się smucą,  

albowiem oni będą pocieszeni”.(Mt 5,4) 

I zaprowadza pokój Boży,  

tam gdzie jest udręczenie. 
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„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,  

albowiem oni zostaną nazwani synami Bożymi”.(Mt 5,9) 

 

Syn Boży - ten, który umarł dla grzechu i stał się nowy, daje 

nowe życie ciału i prowadzi życie w nowości Ducha. 

„(…) dzięki ciału Chrystusa, umarliście dla Prawa, by złączyć 

się z innym – z Tym, który powstał z martwych, byśmy zaczęli 

przynosić owoc Bogu. Jak długo bowiem wiedliśmy życie cielesne, 

grzeszne namiętności przez Prawo działały w naszych członkach, 

by owoc przynosić śmierci. Teraz zaś Prawo straciło moc nad 

nami, gdy umarliśmy dla tego co trzymało nas w jarzmie, tak, że 

możemy pełnić służbę w nowości Ducha, a nie według 

przestarzałej litery”.(Rz 7,4-7) 

Wydobycie jęczącego stworzenia z udręczenia dzieje się w tej 

samej chwili, w której wierzymy i stajemy się synami Bożymi. W 

tym samym momencie to się dzieje. W tym samym momencie 

przez Ducha Chrystusowego jednoczą się z Ojcem - syn Boży 

przez Chrystusa, a brat ciało przez Syna Bożego. I w tej samej, 

jednej chwili, strumienie światłości przenikają całego człowieka. I 

chwała Boża się objawia i oblicza jaśnieją światłością. Syn Boży i 

udręczone stworzenie w jednej chwale Bożej – oto jest Człowiek 

Światłości. 

I nie ma tu żadnych kombinacji i innych naszych uczynków, o 

które musimy dbać i o które musimy się starać, poza tymi 

jedynymi - uwierzyć w Odkupienie, niewinność, wolność duszy 

od grzechów, trwać w synostwie Bożym i nieść wyzwolenie z 

grzechów bratu ciało, udręczonemu stworzeniu.  

To są nasze uczynki w ciele i dla ciała. 

I to są nasze dobre uczynki, do których jesteśmy zobowiązani 
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przez synostwo Boże i dla których Bóg nas przeznaczył. 

„Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 

Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, 

abyśmy je pełnili”.(Ef 2,10) 

Bez tych uczynków „nasza wiara jest martwa”.(Jk 2,26) 

To jest żywa wiara. 

To jest służenie dziełu Bożemu. To jest pełnienie woli Bożej. 

Odkupienie duszy, jej uświęcenie - jest dziełem Chrystusa. 

Odkupienie ciała, jego uświęcenie – jest zadaniem synów 

Bożych. 

Jeżeli nie wierzymy w Odkupienie duszy, nie stajemy się 

synami Bożymi, Duch Boży w nas nie mieszka i wówczas ulegamy 

grzechowi, który dręczy ciało. Zamiast wyzwalać z niewoli ciało, 

popadamy w niewolę ciała.  

A ci, którzy nie wierzą, żyją „według doczesnego sposobu tego 

świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest 

ducha, który działa teraz w synach buntu”.(Ef 2,2) 

 Możemy więc być synem Bożym lub synem buntu.  

 Możemy żyć pod wpływem Ducha Bożego, lub pod wpływem 

ciała. 

 Możemy być duchowi lub cieleśni.  

Będąc cielesnymi, słuchamy ciała. Będąc duchowymi, żyjemy 

w nim i je wyzwalamy, i prowadzimy ku przemienieniu. I 

zaczynamy stawać się jedną naturą – tylko duchową, aż do 

pełnego jej wydobycia i rozkwitu.  

„Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego 

chce ciało, ci zaś, którzy żyją według Ducha – do tego czego chce 

Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś 
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Ducha – do życia i pokoju.(….)A ci, którzy według ciała żyją, Bogu 

podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz 

według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś 

ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy”.    

(Rz 8,5-9) 

Musimy nieustannie żyć tak, aby do Niego należeć - do 

Chrystusa. Trwać w wierze w Odkupienie, trwać w świadomości 

niewinności, trwać w Duchu Chrystusowym, trwać w synostwie 

Bożym. Nie poczytywać sobie grzechu ciała jako swojego 

grzechu, nie poszukiwać własnych dróg i sposobów wyzwolenia 

się przez uczynki,  i nie wypadać z łaski. 

Musimy żyć tak jak mówi św. Paweł: 

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć 

nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest 

życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego 

siebie wydał za mnie”.(Ga 2,20)  

 A gdy trwamy w Duchu Chrystusowym - wypełniamy dzieło 

synów Bożych i „w Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą 

w Panu świątynię”.(Ef 2,21). 

I to jest nasza droga, prawda i życie.  

„Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę 

Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego - życie 

wieczne”.(Rz 6,22)  

I wtedy o nas to będzie mowa: 

„To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku 

i opłukali swe szaty, i w Krwi Baranka je wybielili. 

Dlatego są przed tronem Boga 

i w Jego świątyni cześć mu oddają”.(Ap 7,14) 
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VIII. DOKONAŁO SIĘ 

Przez Krew Baranka dokonało się. 

„To jest Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na 

odpuszczenie grzechów”.(Mt 26,28) 

„A gdy Jezus skosztował octu rzekł: <Dokonało się!> I 

skłoniwszy głowę oddał ducha”.(J 19,30) 

Dokonała się wola Ojca. Dokonało się złożenie okupu – 

Niewinny za winnych. Sprawiedliwy za niesprawiedliwych 

(1P3,18) Jeden za wszystkich. Dokonało się nasze wyzwolenie, 

gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, dokonało się nasze 

uniewinnienie, dokonało się uśmiercenie naszej grzesznej 

natury, dokonało się zwycięstwo życia nad śmiercią, dokonało 

się zwycięstwo nad szatanem, dokonało się zwycięstwo 

światłości nad ciemnością. Dokonało się dzieło Drogocennej Krwi 

Jezusa Chrystusa. Dla nas. 

Jak wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny, święte jest Imię 

Jego! 

Otrzymaliśmy Ducha Chrystusowego, Ducha ożywiającego. 

Otrzymaliśmy siebie nowych, Bożych i świętych. Otrzymaliśmy 

wolność i niewinność. 

W darze otrzymaliśmy. Dar można otrzymać, ale nie przyjąć. 

Zostaliśmy wydobyci z grzechu nie z własnej woli, ale to, czy 

chcemy być wolnymi, żyć tą wolnością i niewinnością, żyć 

Duchem Chrystusowym zależy już od naszej woli, od 

świadomego wyboru, aktu wiary. 

Wiara jest aktem serca prostego, ufnego, uległego i oddanego 
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Bogu, a jednocześnie serca otwartego, pewnego, odważnego.  

Wiara sprawia, że przenikają człowieka strumienie światłości, 

przenika człowieka obecność Boga, Jego potęga, Jego Moc, 

Prawda. 

Wiara jest jak usunięcie tamy dla potężnych strumieni łaski, 

strumieni wody żywej, strumieni miłosierdzia.  

Wiara czyni w nas Odkupienie faktem. Faktem staje się nasza 

wolność od grzechów, faktem staje się nasza czystość i 

niewinność, bezgrzeszność, faktem staje się synostwo Boże. I 

faktem staje się nowe życie. 

Nie wyzwalają nas nasze starania, nie nasze uczynki, nie nasze 

umiejętności, nie nasza wiedza, nie nasze wyobrażenia, nie nasze 

spekulacje intelektualne, nie rozważania teologiczne. Nie słowa, 

mnóstwo słów. Wyzwala nas tylko wiara. 

Wiara pełna mocy, która płynie z pewności prawdy, pewności 

niewinności. Wiara pełna mocy, która czyni nas tymi, którzy 

mają udział w Chrystusowej obecności, w obecności Boga Ojca i 

Ducha Świętego. 

To przez wiarę w Syna Bożego i Odkupienie, Bóg wypełnia w 

nas wszystkie swoje obietnice. 

Dokonało się. 

 „ Syn Boży, Chrystus Jezus, (…) nie był "tak" i "nie", lecz 

dokonało się w Nim "tak". Albowiem ile tylko obietnic Bożych, 

wszystkie są "tak" w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada 

się nasze "Amen" Bogu na chwałę”. (2Kor 1,19-20) 
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     Ojcze Nasz,  

który jesteś w Niebie.  

Wołamy do Ciebie my, synowie Twoi, 

Tobie chwała i cześć na wieki! 

Uświęciło się Imię Twoje w nas 

przez Drogocenną Krew Jezusa Chrystusa,  

którą zostaliśmy oczyszczeni. 

„I dusza nasza 

jak ptak się wyrwała z sideł ptaszników, 

sidło się podarło i zostaliśmy uwolnieni”.(Ps 124) 

I przyszło Królestwo Twoje na ziemię,  

bo nabył nas Chrystus Krwią swoją 

i uczynił Twoim Królestwem, 

„narodem świętym,  

ludem Bogu na własność przeznaczonym,  

jako ci, którzy miłosierdzia doznali".(1P2,9) 

I wola Twoja jako w Niebie, 

tak na ziemi się wypełniła, 

„bo zechciałeś aby w Nim zamieszkała cała Pełnia 

I aby przez Niego znów pojednać wszystko ze sobą;  

i to, co na ziemi i to, co w niebiosach”.(Kol 1,20) 

Hosanna! Hosanna na wysokości! 

Pełne są niebiosa i ziemia Chwały Twojej! 

I Twoje Miłosierdzie w nas zaistniało. 

I Twoim darem dla nas jest wolność nasza. 

A Twój Syn - Chleb Żywy, który z Nieba stąpił, 

On jest naszym chlebem powszednim, 

On jest w naszych sercach,  

On w nas panuje, 

On jest naszym usprawiedliwieniem. 

Przez Jego Krew odpuściłeś nam nasze winy, 
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I odpuściłeś winy naszym winowajcom, 

jako my byśmy im odpuścili. 

A kiedy jesteśmy tego pewni, 

nie ulegamy pokusie dokładania naszych starań, 

naszych uczynków, do Twego Miłosierdzia. 

Gdy wierzymy w to co uczyniłeś, 

Ty nie dopuszczasz,  

abyśmy ulegli pokusie zwątpienia 

w naszą wolność od grzechów, 

ale trwamy w tej wolności, 

napełnieni Duchem ożywiającym, 

zrodzeni z Boga. 

A „kto się narodził z Boga, nie grzeszy, 

lecz Narodzony z Boga strzeże go, 

a Zły go nie dotyka”.(1J 5,18) 

I nasze postępowanie jest wolne od wszelkiego zła, 

bo nie ma już naszego sumienia, które nas zwodzi,  

ale Ty sam, w nas jesteś Prawdą i Prawem. 

„I jak niegdyś byliśmy ciemnością,  

teraz jesteśmy światłością w Panu”.(Ef 5,8) 

Amen 

 

 

Ci, którzy nie uwierzyli w Odkupienie i żyją tylko wedle 

wypełniania Prawa przez uczynki, nadal czekają na wypełnienie 

Modlitwy Pańskiej. 

Ci, którzy uwierzyli w Odkupienie i żyją wedle wiary, w nich 

Modlitwa Pańska „dokonała się”. 
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«Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?» 

Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło 

Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». 

(J 6,28-29) 
 

 

„Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?”  
(J 9,35) 

 
Czy wierzysz w Jego dzieło, w to co uczynił dla nas? 
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„Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, 

wierni w miłości będą przy Nim trwali”. 

 (Mdr 3,9) 
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