
Zagadka
Człowiek nazywa to błędem, a Bóg bezprawiem.

Człowiek nazywa to wpadką, a Bóg wstętem.
Człowiek nazywa to wadą, a Bóg zarazą.

Człowiek nazywa to szansą, a Bóg wyborem.
Człowiek nazywa to frajdą, a Bóg fatalną decyzją.
Człowiek nazywa to niemocą, a Bóg nieprawością.

Człowiek nazywa to luksuses, a Bóg duchowym trądem.
Człowiek nazywa to wolnością, a Bóg bezprawiem.
Człowiek nazywa to drobiazgiem, a Bóg tragedią.

Człowiek nazywa to pomyłką, a Bóg pogwałceniem prawa.
Człowiek nazywa to słabością, a Bóg samowolą.

Człowiek nazywa to przyjemnością, a Bóg profanacją.



Co kaŜdy chrześcijanin 
powinien wiedzieć 

o grzechu?



czyli
poznaj co niszczy cię 

od środka



Grzech to chybienie celu 
hebr. chata, grek. hamartia. 

Grzech jest buntem przeciwko Bogu
i odnosi się do wszystkiego co nie 

osiąga poziomu BoŜej doskonałości.

Co to jest grzech? 
(jego natura)



Grzech ma miejsce, gdy jest:

- Przestępstwo prawa 1Jn 3,4 

- Bunt lub odstępstwo od Boga Ezch 2,3

- Wszelka nieprawość 1 Jn 5,17

- Moralna nieczystość 2 Sm 12,9,13

- Postępowanie wbrew przekonaniu Rz.14,23

- Nieczynienie dobrze, mimo iŜ umiemy Jk 4,17

- Złe myśli tak jak złe czyny Mt 5,28



Niewiara w Jezusa Chrystusa Jn.16,9

Największy grzech



Grzech jest…

- Kąśliwy jak wąŜ Ps 140,4; Mt,23,33 

- PoŜera jak niedźwiedź Dn 7,5

- Niszczy jak szarańcza Jl 2,25

- Nieczysty jak bezpański pies Prz 26,11

- Przebiegły jak lis Łk 13,32

- Zajadły jak wilk Jn 10,12

- DrapieŜny jak lew Ps 22,13; Dn 7,4

- Brudny jak świnia 2 Pt 2,22.



Jak powstał grzech? 

Bóg nie jest autorem grzechu. 
Grzech został znaleziony w Szatanie

(jako pycha) Ezch. 28,15.
Szatan wprowadził go do wszechświata, 

ale człowiek go zaprosił na ziemię 
przez nieposłuszeństwo.



Jak powstaje grzech?
Jk 1,14-15

1. Pokusa – z zewnątrz 
2. PoŜądliwość – z wewnątrz 
3. Pozwolenie – nasze ja.



Powszechność grzechu

Wszyscy ludzie zgrzeszyli Rz. 3,23
Dowodem jest historia, filozofia, 

sumienie, nasze dzieci oraz Biblia.



Źródło grzechu

Są 3 źródła grzechu: 
1. Świat 1 Jn 2,16-17, 
2. Ciało Gl 5,16-21, 
3. Szatan Jn 8,44.



Podział grzechów
1 Jn 2,16-17

1. PoŜądliwość ciała (nieczystość, nieumiarkowanie) 
2. PoŜądliwość oczu (chciwość) 
3. Pycha Ŝycia (egocentryzm, zazdrość, gniew). 



Inny podział grzechów

1. Grzechy czynu 
(robimy to co nie powinniśmy) 

2. Grzechy zaniedbania 
(nie robimy to co powinniśmy) 

3. Grzechy przeciw Bogu - boŜki 
(robimy co przysłania nasze powołanie lub
nie robimy tego co odkrywa nasze powołanie). 



Konsekwencje grzechu
(skutki grzechu)

- oddziela od Boga - próba ukrycia się przed Bogiem 
1M. 3,7-10. 

- przeklęcie całego stworzenia: choroby, ból, łzy, 
smutek, śmierć. 

- człowiek rodzi się na podobieństwo Adama 1M. 5,3

- śmierć fizyczna 1M. 5r. 

- śmierć duchowa Rz. 6,23, której końcem jest 
wieczność w piekle.



Konsekwencje grzechu
(skutki grzechu)

- Przytępia słuch Dz. 28,27. 

- Zaślepia oczy Ef.4,18

- Zbija z tropu twe nogi Iz. 53,6

- Zanieczyszcza język Rz.3,13-14

- Oszukuje serce Jr 17,9

- Otępia intelekt 1 Kor, 2,14

- Niszczy duszę Ech 18,4



Konsekwencje grzechu
(u wierzącego)

Niewierzący grzeszy, a wierzący moŜe zgrzeszyć

- Brak światła 1Jn 1,6. 

- Brak radości Gl 5,22. 

- Brak pokoju BoŜego Kol 3,15

- Brak miłości 1Jn 2,5

- Brak społeczności 1 Jn 1,3

- Brak pewności 1 Jn 3,19-22

- Brak świadectwa 1 Jn 3,9-10



Moc grzechu



Moc grzechu

Grzech ma diabła za ojca, wstyd za przyjaciela
i śmierć jako zapłatę. 

Grzesznikiem jest ten, kto:
- zaniedbuje swoje nawrócenie do Boga Iz 9,13;
- nie szuka go a wręcz o Nim zapomina Iz 17,10;
- opuszcza Go Iz 1,4, albo odrzuca 4M 11,20;
- pogardza Nim 5M 31 i nie słucha Go Jr 7,24;
- buntuje się przeciwko Niemu 1Król 8,50; Iz 1,2;
- postępuje z Nim zdradliwie Jr 3,20 idąc za innymi
bogami. 



Co robić z grzechem?
(zastosowanie)

1. Grzech trzeba uznać jako grzech Ps 51,3,6

2. Wyznać grzech Bogu

3. Zerwać z grzechem - porzucić

4. Uporządkować z ludźmi (przeprosić)

5. Znienawidzić grzech. 



Co robić z grzechem?
(zastosowanie)

Lekarstwo - jedynie Jezus moŜe nam pomoc.

Co Jezus robi z grzechem?: 

• Uwalnia od winy

• Uwalnia od mocy grzechu (nie musimy grzeszyć)

• Uwalnia od następstw grzechu (daje zbawienie)

• Uwolni od obecności grzechu



Co robić z grzechem?
(zastosowanie)

Środki zapobiegawcze :
- Słowo BoŜe
- Chodzenie z Chrystusem
- Moc Ducha Świętego 
Ostateczne zwycięstwo nad grzechem:
1Kor 15,25-28; Hebr 12,22-24; Obj 21,4-5



Rozpowszechnianie

dozwolone

Aby uzyskać wersję w PowerPoint 

pisz na adres: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


