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Tajemniczy grzech Dawida 

2 Księga Samuela 24 opisuje pewien grzech: policzenie przez Dawida, wojowników w Izraelu. 

Fragment ten opisuje jeden z najbardziej tajemniczych grzechów w całym Piśmie Świętym. Jest on 

tajemniczy z powodu okoliczności, w których miał miejsce. Spójrz, co mówi werset 1: „Potem 

ponownie rozgorzał gniew Pana na Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: Nuże, 

policz Izraela i Judę!” 1 Księga Kronik 21 również mówi o tym grzechu i w wersecie 1 czytamy: 

„Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów.” 

Na pierwszy rzut oka te dwa wersety zdają się być ze sobą sprzeczne. 2 Księga Samuela 24:1 mówi, 

że Bóg pobudził Dawida do tego, by policzył Izraela. Ale 1 Księga Kronik 21:1 zdaje się mówić, że to 

szatan pobudził Dawida do tego, by policzył Izraela. A co z Dawidem? Czy to nie on sam zdecydował, 

że policzy Izraela? I dlaczego policzenie Izraela było grzeszne? 2 Księga Samuela 24:10 mówi: „Lecz 

potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana: 

Zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem.”  

Poza tymi pytaniami jest jeszcze jedno pytanie: Dlaczego Bóg gniewał się na Izraela? Pierwsze 

słowa 2 Księgi Samuela 24:1 mówią nam, że Bóg rozgorzał gniewem na Izraela i dlatego pobudził 

Dawida do zrobienia czegoś, co było grzeszne. Wszystko to wydaje się być niejasne. Wydaje się, że 

jest tu wiele pytań. Dlatego właśnie powiedziałem, że jest to tajemniczy grzech. Dopiero kiedy 

zastanowimy się, co mówi reszta Pisma Świętego, możemy spróbować odkryć, co to wszystko znaczy. 

Dlatego tak ważne jest, aby nigdy nie rozpatrywać wersetów w oderwaniu od ich kontekstu. 

Chciałbym, abyśmy spróbowali zrozumieć 2 Księgę Samuela 24, porównując ją z 1 Księgą Kronik 21, 

jak również z innymi wersetami z Biblii. Można tak wiele powiedzieć na ten temat, że po 

zastanowieniu zdecydowałem się na przygotowanie dwóch kazań. Dzisiaj chciałbym, abyśmy 

spróbowali zająć się pytaniem: „Kto pobudził Dawida do grzechu?” (W następnym tygodniu 

przyjrzymy się dokładniej temu, na czym polegał ten grzech.) Dzisiejsze kazanie składa się z dwóch 

części: „Suwerenna Boża wola” oraz „Odpowiedzialność człowieka”.  

 

Suwerenna Boża wola 

Zastanówmy się najpierw nad „Suwerenną Bożą wolą”. 2 Księga Samuela 24:1 mówi nam, że Bóg 

pobudził Dawida przeciwko Izraelowi, aby go policzył: „Potem ponownie rozgorzał gniew Pana na 

Izraela, tak iż pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: Nuże, policz Izraela i Judę!” Jednakże 1 Księga 

Kronik 21:1 zdaje się mówić nam, że to szatan sprowokował Dawida do policzenia Izraela: „Wtedy 

wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów.” 

Następnie dowiadujemy się w 2 Księdze Samuela 24:2, że Dawid sam zdecydował się policzyć Izraela: 

Pozwalamy i zachęcamy do kopiowania i rozprowadzania tego materiału w dowolnej formie,  
pod warunkiem, że nie zmienia się tekstu w żaden sposób i nie pobiera opłaty poza kosztem reprodukcji.  

Wszelkie wyjątki muszą być zatwierdzone przez autora i Zbór Ewangeliczny „Agape” w Poznaniu. 
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„Rzekł więc król do Joaba i do dowódców wojsk, którzy byli przy nim: Obejdźcie wszystkie plemiona 

izraelskie od Dan aż po Beer-Szebę i przeprowadźcie spis ludności, abym się dowiedział, ile jej jest.” 

Czytając te wersety czujemy, że musimy dokonać wyboru: Czy to Bóg pobudził Dawida do grzechu? 

Czy szatan pobudził go do grzechu? Czy też Dawid sam zdecydował się popełnić grzech? Jednakże 

jestem zdania, że Pismo Święte nie pozwala nam dokonać tego wyboru. W rzeczywistości Pismo 

mówi nam, że Bóg, szatan i Dawid w pewien sposób byli wszyscy w to zaangażowani. Działanie 

Dawida było spowodowane suwerenną Bożą wolą, złymi intencjami szatana oraz grzesznym 

pragnieniem Dawida. Co to oznacza? Jak możemy pogodzić te rzeczy? 

Zastanówmy się zatem najpierw nad suwerenną Bożą wolą. 2 Księga Samuela 24:1 mówi nam, 

że to wydarzenie dotyczące policzenia ludu nastąpiło, ponieważ „rozgorzał gniew Pana na Izraela.” 

Nie wiemy, co złego uczynił Izrael. Wiemy jedynie, że Izrael ciężko zgrzeszył i Bóg był bardzo 

rozgniewany. Być może grzechem Izraela było zbuntowanie się przeciwko Bogu i pójście za 

Absalomem zamiast trwania w wierności Dawidowi. Pismo Święte w żaden sposób nie wskazuje na 

to, że lud upamiętał się z tego grzechu. Zatem Bóg zdecydował, że na Izraela spadnie sąd i że użyje 

On Dawida jako środka służącego temu sądowi. Dopuści On do popełnienia grzechu przez Dawida, 

aby sprowadzić sąd na cały naród. Jednakże, jak zobaczymy, służyło to również sprowadzeniu pokoju 

poprzez ofiarę za ich grzech. 

Ale jak to możliwe, że Bóg pobudził Dawida do zrealizowania czegoś, co było grzeszne? Wiele 

osób czyta 2 Księgę Samuela 24:1 i jest zaniepokojona tym, że Bóg „pobudził” Dawida do zrobienia 

czegoś grzesznego. Jednakże Pismo uczy nas, że nic nie dzieje się bez suwerennej Bożej woli. 

Używam słowa „suwerenny”, ponieważ opisuje ono Boże panowanie nad światem. Bóg nie sprawuje 

władzy na odległość. On bierze aktywny udział we wszystkim, co się dzieje. On jest suwerenny i 

stanie się to, co On zdecyduje. Obejmuje to bez wyjątku każdy zły czyn człowieka.  

Rozważmy tylko kilka fragmentów z Biblii. Mojżesz przekazał faraonowi w 2 Księdze 

Mojżeszowej 9:16, że Pan powiedział: „Lecz tylko dlatego zachowałem cię przy życiu, by ci pokazać 

swoją siłę i by rozgłaszano imię moje po całej ziemi.” Możemy chcieć dyskutować nad tym, co 

wydarzyło się najpierw: faraon zatwardził swoje własne serce, czy też Bóg zatwardził serce faraona. 

Jednakże nie możemy zaprzeczyć temu, co mówi nam Pismo. Bóg specjalnie wzbudził faraona, aby 

ten wykonał Jego suwerenną wolę. Faraon zgrzeszył przeciwko Bogu, aby Bóg okazał swoją siłę 

niszcząc Egipt i uwalniając Izraelitów. Apostoł Paweł podkreśla to w Liście do Rzymian 9:16-17: „A 

zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi 

bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono 

imię moje po całej ziemi.”  

Suwerenna Boża wola sprawowana nad grzesznymi działaniami ludzi jest widoczna nie tylko w 

Starym Testamencie, ale również w Nowym. W Dziejach Apostolskich 4:27-28 wczesny kościół modlił 

się: „Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu Synowi twemu, Jezusowi, 

którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić 

wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało.” Wiele osób skupia się na tym, 

jakie zło Żydzi i poganie uczynili, zabijając Jezusa. Ale zwróć uwagę, w jaki sposób modlił się wczesny 

kościół: „aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało.” Wczesny 

kościół wierzył w suwerenną Bożą wolę i modlił się o nią. Oni wiedzieli, że Bóg zaplanował wszystko, 

nawet nikczemne czyny Żydów i pogan. Pismo Święte konsekwentnie naucza, że Boże suwerenne 

zamierzenia kierują wszystkim, włączając w to wszystkie grzeszne działania ludzi. Jak często modlimy 

się w ten sposób? 
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Sądzę, że dla każdego z nas jest to trudne do zrozumienia. Charles Spurgeon powiedział: 

„Wierzę, że każda drobina kurzu tańcząca w promieniach słońca nie porusza ani jednego atomu 

więcej lub mniej niż życzy sobie tego Bóg.” Zdaje się to być dla nas tajemnicą. A jednak, jeśli Bóg nie 

ma wszystkiego pod Swoją kontrolą, nie może być Bogiem. Gdyby drobina kurzu i grzeszne działanie 

człowieka nie były pod Boża kontrolą, świat byłby w chaosie. Bóg byłby jak wynalazca, który łapie się 

za głowę, ponieważ jego wynalazek wymknął się spod kontroli. W 2007 roku bateria działek 

przeciwlotniczych, która faktycznie była skomputeryzowanym robotem zdolnym do automatycznego 

strzelania, wymknęła się spod kontroli. Rzecznik Południowo Afrykańskich Narodowych Sił 

Obronnych, generał brygady Kwena Mangope powiedział, że: „działko, które jest skomputeryzowane, 

zacięło się i doszło do pewnego rodzaju eksplozji, a następnie zaczęło strzelać w niekontrolowany 

sposób zabijając i raniąc żołnierzy.” Do czasu, kiedy działko opróżniło swoje dwa 250 nabojowe, 

automatycznie ładujące magazynki, martwych było dziewięciu żołnierzy, a jedenastu było rannych. 

Ale stworzenie Boże nie jest jak robot, który może się zaciąć i wymknąć się spod kontroli. Bóg 

suwerennie kontroluje każdą część Swojego stworzenia. 

Możemy zatem powiedzieć tak, jak mówi Pismo Święte, że wszystko dzieje się ponieważ Boża 

ręka i jego wyrok ustalił, aby tak się stało (por. Dzieje Apostolskie 4:27-28). Jednakże nie możemy 

wykraczać poza to, co mówi Pismo Święte. Pomimo tego, że Bóg nad wszystkim panuje, nie możemy 

powiedzieć, że Bóg jest autorem grzechu. Tym, czego Pismo zdaje się nauczać, jest to, że Bóg 

dopuszcza grzech dla swojego boskiego celu, ale nie jest autorem grzechu. List Jakuba 1:13 mówi 

nam: „Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg 

bowiem nie jest podatny na pokusy do złego ani sam nikogo nie kusi.” 

Chociaż dowiadujemy się, że Bóg pobudził Dawida do grzechu, dowiadujemy się również, że 

szatan pobudził Dawida do tego samego grzechu. Nie są to sprzeczne opisy. Właśnie tutaj widzimy 

sytuację, gdzie współdziała suwerenność Boża i odpowiedzialność Bożych żywych stworzeń. Boże 

działanie było narzędną czy też pierwotną przyczyną. Działanie szatana było przyczyną drugorzędną 

lub sprawczą. Kiedy Bóg postanawia, że człowiek powinien postępować w prawy sposób, posyła 

Ducha Świętego bezpośrednio, aby pobudził tę osobę do prawości. Jak mówi nam List do Filipian 

2:13: „Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie.” Jednakże, kiedy 

ludzie działają nikczemnie, Biblia nigdy nie mówi nam, że Bóg działa „w” ludziach. Jest raczej tak, że 

Bóg dopuszcza, aby w tej osobie działała ta zła wola. Jak mówi nam List do Efezjan 2:2: „władca, 

który rządzi w powietrzu” jest „duchem”, któremu Bóg pozwolił działać „w synach opornych”. W tym 

sensie Bóg pobudził Dawida. Pozwolił szatanowi działać. 

Bóg sprawuje kontrolę nawet nad diabłem. Bóg i szatan nie są równymi przeciwnikami. 

Widzimy to w innych przykładach w Piśmie Świętym. To Bóg pozwolił szatanowi na oddziaływanie na 

Joba. W Księdze Joba 1:12 czytamy: „Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej 

mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana.” (Księga Joba 1:6-12; 2:1-9). 

Mamy tego przykład w Nowym Testamencie. Czy pamiętasz, co Chrystus powiedział Piotrowi, w 

Ewangelii Łukasza 22:31-32? „Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak 

pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, 

utwierdzaj braci swoich.” Słowo przetłumaczone jako „wyprosił” oznacza „domagał się”. Szatan 

musiał mieć zgodę Boga na kuszenie Piotra. Wszystko to służyło suwerennym Bożym planom. Były to 

środki służące oczyszczeniu Piotra i sprawieniu, że zobaczy swój grzech pychy: on przede wszystkim 

ufał sobie zamiast całkowicie polegać na Bogu. 
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Ta prawda dotycząca suwerennej Bożej woli oznacza, że z powodu grzechu w naszych sercach, 

jeśli mamy czynić to, co jest dobre, potrzebujemy Bożego Ducha Świętego. Potrzebne jest, aby On 

wszczepił w nas łaskę do tego, byśmy byli prawi, która będzie nas pobudzać do czynienia dobrych 

uczynków. Jeśli natomiast mamy czynić to, co jest złe, w naszych sercach jest wszystko, co jest w tym 

celu potrzebne. Szatan stoi obok, skory do pobudzania tego w nas. Wszystko, co Bóg potrzebuje 

zrobić, to nie powstrzymywać zła i pozwolić mu rozwijać się, tak aby pasowało do Jego celów. 

Chociaż Bóg nie jest autorem grzechu, On kieruje grzechem w celu wypełnienia Swojego planu i 

zamierzeń. Syn Dawida, Salomon napisał w Księdze Przypowieści Salomona 16:4: „Pan wszystko 

uczynił dla swoich celów, nawet bezbożnego na dzień sądu.” W wypadku Dawida i Piotra, chociaż Bóg 

nie był autorem tego grzechu, On zaplanował, że dopuści do tego, by ten grzech doszedł do skutku. 

Szatan miał wolną rękę we wpływaniu na nich.  

 

Odpowiedzialność człowieka 

Po tym, jak powiedzieliśmy to wszystko, czy oznacza to, że wszystko to rozumiemy? Nie. 

Powiedziałem to wszystko, ponieważ widzę, że tego naucza Pismo Święte. Muszę przyznać, że 

czasami zmagam się z tym, jak to możliwe, że Bóg wszystko z góry przeznaczył do realizacji, a jednak 

my ponosimy odpowiedzialność. Jednakże, kiedy zwracam się do Biblii nie mogę zaprzeczyć temu, 

czego ona uczy: Bóg planuje wszystko, włączając w to działania grzesznego człowieka. Bóg kieruje 

wszystkim. On prawdziwie jest Bogiem. Ale Biblia uczy również innej prawdy: odpowiedzialności. 

Biblia nie usprawiedliwia szatana z jego grzechu. I ona nie usprawiedliwia osoby, która jest pod 

wpływem szatana. Pismo Święte naucza odpowiedzialności Bożych aniołów, takich, jak szatan, który 

upadł oraz odpowiedzialności każdego z nas. Po drugie, zatem potrzebujemy zastanowić się nad 

odpowiedzialnością człowieka. 

Na przykład Piotr wiedział, że ponosi odpowiedzialność, pomimo tego, że wiedział, iż Bóg 

pozwolił szatanowi go kusić. Jezus ostrzegał Piotra, że zgrzeszy, a jako znak tego grzechu zapieje 

kogut. Kiedy Piotr zaparł się Jezusa trzykrotnie i kogut zapiał, nie czytamy, że Piotr powiedział: „To 

wszystko twoja wina Boże. Ty pozwoliłeś szatanowi mnie kusić.” Nie powiedział on również: „To 

wszystko wina szatana. Gdyby tylko on nie był w pobliżu, nie popełniłbym grzechu.” Nie! W 

Ewangelii Łukasza 22:62 czytamy: „I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.” On wiedział, że 

zgrzeszył. Wiedział, że była to jego wina. On był odpowiedzialny za swój grzech. I dokładnie tak samo 

było z Dawidem. 

Popatrz, co mówi nam 2 Księga Samuela 24:10: „Lecz potem Dawida ruszyło sumienie, że kazał 

przeprowadzić spis ludności. Rzekł więc Dawid do Pana: Zgrzeszyłem bardzo, że to uczyniłem; lecz 

teraz, Panie, odpuść winę sługi twego, gdyż postąpiłem bardzo nierozsądnie.” Dawid wziął na siebie 

pełną odpowiedzialność za swój grzech. Możesz powiedzieć: „Ach, ale Dawid nie miał pojęcia, że Bóg 

pozwolił szatanowi, aby pobudził Dawida do tego, by policzył Izraela.” Być może. Ale Dawid znał 

Boga. On znał prawdę suwerennej Bożej woli. Psalm 23 jest najbardziej lubianym z psalmów Dawida. 

Jego ostatnie słowa mówią: „I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.” Jak mógł to powiedzieć? 

Jak mógł być tego pewien? Dawid mógł to powiedzieć, ponieważ Bóg obiecał, że wszystkie Jego 

dzieci będą z Nim w wieczności. Bóg nie załamuje rąk w rozpaczy, obawiając się, że jedno z Jego 

dzieci będzie zgubione. Nie! On uprzednio ustanowił, że wszystkie one będą tam z Nim. Dawid znał 

Boga, którego wola jest realizowana. A jednak wiedząc, że Bóg uprzednio ustanowił wszystkie rzeczy, 

Dawid nie usprawiedliwiał się ze swojego własnego grzechu. On wiedział, że sam ponosi 

odpowiedzialność. 



5 

 

Planowanie wszystkiego przez Boga nie usuwa naszej odpowiedzialności. Na tym właśnie 

polega problem, jaki ma wielu ludzi z tym, co niektórzy nazywają nauczaniem Kalwinizmu. 

Stwierdzają oni, że jeśli Bóg uprzednio ustanowił i zaplanował wszystko, to możemy równie dobrze 

grzeszyć. Ale nauczanie, że Bóg uprzednio ustanowił wszystkie rzeczy, nie pochodzi od Kalwina, ale 

od Boga. Jest ono tutaj w Piśmie Świętym. Jest tutaj odnośnie Dawida. Jest tutaj odnośnie Piotra. 

Trudno jest nam zaakceptować to nauczanie, ponieważ w naturalny sposób buntujemy się przeciwko 

koncepcji Boga wykraczającego poza nasze pojmowanie. To my chcemy mieć kontrolę nad Bogiem. 

Chcemy, by reagował na to, co my mówimy i robimy. Ale Bóg nie tylko wie, co zrobimy, ale to 

wszystko zostało przez niego uprzednio ustanowione. Gordon J. Keddie trafnie zauważa: „Osobliwe 

jest to, że tak wielu chrześcijan sądzi, iż rozumieją różnicę pomiędzy Bogiem i człowiekiem, a jednak 

nie potrafią pojąć tego, jak Bóg może być absolutnie suwerenny (to znaczy nie rozumieją 

predestynacji i wybrania) a jednocześnie jak człowiek może być w pełni odpowiedzialny (to znaczy, że 

człowiek ma wolność w podejmowaniu decyzji).” Problemem jest to, że w ten sposób nie walczymy 

przeciwko jakiejś ludzkiej koncepcji, dotyczącej Bożej opatrzności i panowania. Walczymy przeciwko 

temu, czego naucza Biblia; temu, co powiedział Bóg. 

Biblia naucza, że Bóg jest suwerenny i On nad wszystkim panuje. Ale uczy nas również, że my 

jesteśmy odpowiedzialni za nasz grzech i potrzebujemy odwrócić się od niego do Boga. Charles 

Spurgeon dobrze to rozumiał czytając Pismo Święte: „To, że wszystko zostało przez Boga uprzednio 

ustanowione oraz że człowiek ponosi odpowiedzialność, to dwie rzeczy, które niewielu potrafi 

zrozumieć. Uważa się, że są one niespójne i sprzeczne; ale nie są. To jedynie słabość naszego osądu. 

Dwie prawdy nie mogą być ze sobą sprzeczne. Jeśli zatem znajduję w jednym miejscu nauczanie, że 

wszystko jest uprzednio ustanowione, jest to prawda; i jeśli w innym miejscu dowiaduję się, że 

człowiek ponosi odpowiedzialność za wszystkie swoje działania, jest to prawda; i to moja głupota 

prowadzi mnie do wyobrażenia sobie, że dwie prawdy mogą w jakikolwiek sposób być ze sobą 

sprzeczne. Te dwie prawdy… są dwoma liniami, które są prawie tak równoległe, że umysł, który 

będzie wciąż za nimi podążał, nigdy nie odkryje, że się zbiegają; ale one się zbiegają i spotkają się 

gdzieś w wieczności, blisko tronu Boga, skąd wytryskuje wszelka prawda.” 

Wyobraź sobie dwa tory kolejowe biegnące równolegle. To suwerenna wola Boga i nasza 

odpowiedzialność. Są dwoma prawdami biegnącymi ramię w ramię. „Żaden człowiek nigdy nie 

będzie miał właściwego poglądu na ewangelię, póki nie będzie wiedział, w jaki sposób patrzeć na te 

dwie linie równocześnie. W jednej z ksiąg jestem uczony, aby wierzyć, że to, co sieję, to zbieram. W 

innym miejscu jestem uczony, iż ‘…nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od 

zmiłowania Bożego’” (Charles Spurgeon).  

Jeśli nie możemy zadowolić się tym, czego uczy Pismo Święte, może to świadczyć o stanie 

naszego serca. Być może nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby ukorzyć się przed naszym Stwórcą 

niezależnie od tego, że nie wszystko rozumiemy? Czy czasami nie zakładamy, że Bóg jest nam winien 

wyjaśnienie? Jakże często chcemy mieć wszystkie odpowiedzi. Ale co powiedział apostoł Paweł w 

Liście do Rzymian 9:19-20, kiedy mówił o woli Boga, który wybrał niektórych do zbawienia i pominął 

innych? „A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O 

człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie 

takim uczynił?” Ostatecznie Paweł również nie potrafił pojąć tego wszystkiego i powiedział nam, że 

powinniśmy pokornie przyjąć te dwie prawdy: suwerenność Bożą i odpowiedzialność człowieka. Czy 

nie powinniśmy z zadziwieniem zastanowić się nad potężnym i niezgłębionym Bogiem? Powinniśmy 

ukorzyć się. Naszym problemem jest pycha. Mamy zbyt wysokie mniemanie o sobie samym i 
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niewystarczające o Bogu. Bóg jest większy niż my pod każdym względem. Jak powiedział Paweł: 

„Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem?” 

 

Nasz oczywisty grzech 

Jeśli można tu cokolwiek powiedzieć, powinny to być słowa: „Nie rozumiem tego wszystkiego, ale 

wiem, że jestem grzesznikiem i potrzebuję cię Boże”? Rzeczą, którą powinieneś zrozumieć ponad 

wszystko, jest to, że jest wszechmocncy i święty Bóg, przeciwko któremu zgrzeszyłeś. Tak czyni każdy 

prawdziwy wierzący. Tak czynił Dawid. O tym czytamy w w. 17: „Oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem.” 

To jest prawdziwe poznanie Boga. Doszliśmy do zrozumienia tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. 

Spędzimy całą wieczność, próbując zrozumieć, kim jest Bóg. Z jakiegoś powodu myślimy, że 

możemy wiedzieć wszystko tu i teraz. Pamiętam, jak wiele miałem pytań, zanim stałem się 

chrześcijaninem. Pewnego razu odwiedziłem pastora i przedstawiłem mu wszystkie moje pytania. On 

zrobił wszystko, co mógł, aby udzielić mi odpowiedzi. Ale czy zostałem chrześcijaninem, kiedy 

otrzymałem odpowiedzi na wszystkie pytania? Nie. Nie była to kwestia intelektualnego zrozumienia 

Boga. Nie jest to kwestia intelektualna, ale duchowa. Dopiero kiedy dostrzegłem mój grzech 

przeciwko Bogu i jedyną odpowiedź na ten grzech, Jezusa Chrystusa, zaprzestałem pościgu za 

odpowiedziami. Problemem nie były pytania dotyczące Boga, na które nie uzyskałem odpowiedzi. 

Problemem było moje pyszne serce; mój grzech przeciwko Bogu.  

Nie znaczy to, że nie możemy zadawać pytań. Ale dla mnie te pytania nie są decydujące. 

Decydujące jest dla mnie to, że spotkałem Boga. Spotkałem Boga, który na tak wiele sposobów nadal 

jest dla mnie tajemniczy. Ale On jest Bogiem, któremu ufam. On jest tym Bogiem, który dał mi nowe 

życie, nie poprzez posiadanie wybitnej wiedzy, ale poprzez oczyszczenie mnie z moich grzechów 

krwią Swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Moją największą potrzebą nie było uzyskanie 

odpowiedzi na wszystkie pytania. Moją największą potrzebą było otrzymanie przebaczenia mojego 

grzechu i znalezienie się we właściwej relacji z Bogiem. 

Zadając pytanie „Kto pobudził Dawida do grzechu?”, zadajemy pytanie „Kto pobudził mnie do 

grzechu?” Odpowiedź składa się z trzech prawd. Po pierwsze, Bóg jest większy niż moglibyśmy to 

sobie kiedykolwiek wyobrazić. On jest Bogiem, wobec którego powinniśmy odczuwać bojaźń. On jest 

suwerennym władcą wszechświata, który panuje nad wszystkimi rzeczami. Po drugie, szatan jest 

wrogiem, którego powinniśmy strzec się przez cały czas. On uczyni wszystko, co w jego mocy, aby 

doprowadzić nas do upadku i odciągnąć od Boga. Potrzebujemy robić wszystko, co tylko możemy, 

aby mu się przeciwstawić. Po trzecie, potrzebujemy zrozumieć i uwierzyć, że wszyscy zgrzeszyliśmy; 

każdy z nas. Nie jest to jedynie stwierdzenie „Nie jestem doskonały i Bóg zaakceptuje mnie, jeśli 

będę się starał.” Nie. Tak jak Dawid potrzebuję powiedzieć: „Oto ja zgrzeszyłem i ja zawiniłem… 

Niechaj raczej twoja ręka dotknie mnie i dom mojego ojca” (2 Księga Samuela 24:17). Potrzebuję 

zobaczyć całokształt swojej winy i to, że zasługuję na karę. Tak jak Piotr, potrzebuję gorzko zapłakać.  

Zatem to ja potrzebuję upamiętać się z tego grzechu i zwrócić się do Boga. Jedynie przez 

zwrócenie się do Boga znajdę przebaczenie. Dlatego Bóg posłał Swojego Syna, na ten świat. On 

przyszedł, aby przez Swoją ofiarę oczyścić nas z naszego grzechu. Kiedy Dawid modlił się, Bóg 

odpowiedział i zesłał na kraj pokój, ponieważ Dawid złożył ofiarę na ołtarzu. Tysiąc lat po tej ofierze, 

inna ofiara została złożona za grzech człowieka. Był nią Jezus Chrystus. Jedynie on może przynieść ci 

pokój pośród  wszystkich twoich pytań, gdyż jedynie On może ponieść twój grzech, dając ci pokój z 

Bogiem. Weź odpowiedzialność za swoje grzechy i zaufaj Jezusowi, że wybawi cię z tych grzechów. 
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