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Gdyby Bóg cię zapytał o to, czy jesteś dobrym człowiekiem, to
jaka byłaby twoja odpowiedź? Zapewne byłaby to odpowiedź
pozytywna. Powiedziałbyś, że raczej tak. Szybko porównałbyś
się z innymi ludźmi, którzy dopuścili się poważnych
przestępstw, i na tej podstawie powiedziałbyś, że nie jesteś jak
oni. To twoim zdaniem sprawia, że jesteś dobrym
człowiekiem. Twoim punktem odniesienia są inni ludzie i ich
uczynki. Ale czy to, aby na pewno czyni cię dobrym
człowiekiem? Jest lepszy sposób żeby to sprawdzić.

A gdybyś to ty zapytał Boga czy jesteś dobrym człowiekiem, to
jak myślisz, co Bóg by odpowiedział? Czy Bóg uznałby cię za
dobrego człowieka? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czego
potrzeba, żeby Bóg mógł powiedzieć o tobie, że jesteś dobrym
człowiekiem? Czy zastanawiałeś się jaki jest Boży punkt
odniesienia, czyli co jest podstawą Jego sądu? Jest to o tyle
ważne, że dobrzy ludzie otrzymują życie wieczne, a źli
otrzymują piekło, wieczne oddzielenie od Boga. Nie ma nicze-
go pośredniego, nie ma trzeciej opcji.

Jeśli chodzi o kwestię bycia dobrym to nie musimy
spekulować. Nie musimy się zastanawiać, co Bóg odpowie,
ponieważ już dawno Bóg nam to powiedział w swoim Słowie,
w Piśmie Świętym. W pierwszej księdze Biblii jest powiedzia-
ne, że Bóg spojrzał na wszystko co stworzył i uznał to za bar-
dzo dobre (1 Mojż 1:31). Bóg stworzył człowieka jako dobre-
go. Ale potem czytamy o tym, że Adam z Ewą zgrzeszyli
przeciwko Bogu - złamali jego przykazanie. Grzech pierwszych
ludzi przyniósł ze sobą różne konsekwencje. Między innymi



to, że człowiek przestał być dobry. Od momentu grzechu
człowiek stał się zły i grzeszny. Jego serce stało się złe, opano-
wane przez grzech. Jezus mówił, że z serca  pochodzą złe myśli,
zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe
świadectwa, bluźnierstwa (Mat 15:19). Z serca człowieka nie
pochodzą dobre rzeczy, ale złe. Grzech nie pochodzi z
zewnątrz, ale z wewnątrz człowieka. A ponieważ człowiek jest
zły dlatego Bóg postanowił zgładzić człowieka poprzez potop i
na nowo odbudować ludzkość używając sprawiedliwego Noe-
go. Ale to w żaden sposób nie rozwiązało problemu grzechu
ponieważ człowiek dalej czynił zło w oczach Boga.

Dlatego Bóg posłał do nas Jezusa, który w czasie swojej ziem-
skiej służby wzywał ludzi do opamiętania i do uwierzenia
ewangelii. Czyli Jezus wzywał wszystkich ludzi (i dalej wzywa),
żeby odwrócili się od grzechu i nawrócili do Boga. Dlaczego
Jezus wzywał ludzi do opamiętania? Ponieważ ludzie są źli.

Więc nauczanie Biblii jest bardzo jasne w tej kwestii. Z
Bożego punktu widzenia nie ma dobrych ludzi. Tak jak nie
ma zimnego słońca, tak jak nie ma gorącego lodu, tak nie ma
dobrego człowieka. Wszyscy zgrzeszyli, nie ma ani jednego
sprawiedliwego, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego
(List do Rzymian 3:10, 12).

Może nie popełniłeś jakiegoś strasznego przestępstwa jak ci,
którzy dopuścili się wielkiego zła, ale to wcale nie czyni ciebie
kimś dobrym. Z Bożego punktu widzenia jesteś takim samym
przestępcą Bożego prawa jak oni i sprawiedliwie zasługujesz na
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taką samą karę, na wieczne potępienie. Może nie złamałeś
przykazania Nie zabijaj, ale jeśli Bóg w twoim życiu nie jest na
pierwszym miejscu to złamałeś pierwsze przykazanie. Tak czy
owak jesteś przestępcą Bożego prawa.

Jest to gorzka prawda, która jest trudna do przełknięcia.
Niemniej jednak Bóg mówi nam o tym  w swoim Słowie. A
mówi nam po to, żeby nam pomóc. Żebyśmy, jeśli chodzi o
zbawienie, przestali polegać na swoich własnych staraniach,
zabiegach czy uczynkach i zaczęli polegać na Jezusie Chrystu-
sie, Synu Bożym, oraz na tym czego Jezus dokonał dla naszego
zbawienia poprzez swoją śmierć oraz zmartwychwstanie.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat zbawienia
prosimy o skontaktowanie się z nami:


