
TRZY SPOSOBY PRZEZWYCIĘŻANIA GRZECHU

1. Unikanie zła

Najlepszym sposobem na pokonanie pokusy jest unikanie jej i uciekanie od niej tak, jak to robił
Józef (Rdz 39:7-12). Więc unikaj wszelkich miejsc, w których możesz być kuszony, a także ludzi,
którzy mogą cię osłabić. Jezus uczy, abyśmy się modlili słowami: „Nie dopuść abyśmy ulegli pokusie”
(Mt  6:13).  W wieczności  będziesz  za  to  wdzięczny  Bogu.  Nawet  na  ziemi,  za  parę  lat  będziesz
wdzięczny Bogu, że odwodził cię od miejsc i ludzi mogących sprawić, że uległ byś jakiejś pokusie,
której wtedy nie byłeś w stanie przezwyciężyć. Jeśli człowiek unika takich ludzi i tego rodzaju miejsc,
to dowodzi, że naprawdę chce się podobać Panu. (zob. Przypowieści 7. Ten rozdział powinien co
pewien czas czytać każdy młody mężczyzna).

Unikaj  zbyt  bliskich  relacji  z  płcią  przeciwną.  Unikaj  literatury  oraz  stron  internetowych,  które
prowokują i rozbudzają pożądliwości. Unikaj nawet oglądania bzdurnych programów telewizyjnych.
Unikaj plotkowania, słuchanie zła, czytania zła i obserwowania zła - bo plotkowanie, słuchanie zła,
czytanie zła i obserwowanie zła, to karmienie się złem. Po co ci te brudne treści, które cię zanie-
czyszczają  i  niszczą.  Od dzisiaj  zamknij  swoje  uszy i  oczy na  te  wszystkie  brudy.  Poznanie  zła,
którym karmią się inni, nigdy nie uczyni cię mądrym. Biblia napomina nas, abyśmy w złym byli „jak
niemowlęta” (1Kor 14:20).  Umysł dziecka jest czysty i nie ma w nim żadnego zła. Jeśli naprawdę
chcesz się uwolnić od brudów tego świata, którymi się przez wiele lat zanieczyszczałeś, to dobrą
nowiną jest to, że Duch Święty pomoże ci oczyścić twój umysł, aby znów był czysty jak u dziecka.
Bóg potrafi to uczynić, więc dziękuj za to Panu. Zostałeś wezwany do bycia „niewinnym w tym, co
złe i mądrym w tym, co dobre” (Rz 16:19), więc proś Ducha Świętego, aby ci pokazał, jak żył Jezus,
a wtedy będziesz wiedział, czym jest bycie „mądrym w tym, co dobre”.

2. Żal za grzechy

Jeśli  odrodzony człowiek dopuści się grzechu, to musi natychmiast tego żałować i  prosić Pana o
przebaczenie. Jeśli człowiek tego nie robi i zaczyna lekceważyć grzech, wtedy zwycięstwo nad grze-
chem staje się coraz trudniejsze. Naucz się więc szybko rozliczać z Bogiem, przyznając się do swoich
grzechów, odwracając się od nich i żałując tego, gdy tylko sobie uświadomisz, że wykroczyłeś poza
Boże standardy świętości. Jeśli żałujesz za każdym razem, gdy dopuścisz się jakiegokolwiek grzechu,
to dajesz Bogu sygnał, że naprawdę zależy ci, aby żyć zwycięskim życiem. Więc, gdy tylko poczujesz
choćby najmniejsze obciążenie sumienia, to załatw tę sprawę natychmiast i od razu wyznaj Bogu ten
grzech, nawet jeśli uważasz, że to był tylko błąd. Przeproś kogo trzeba, jeśli to konieczne, a wtedy
zobaczysz, jak Bóg cię potężnie wzmocni.



3. Wytrwałość

Tajemnica zwycięskiego życia tkwi w wytrwałości. Uczeń mozoli się nad zadaniem domowym tak
długo, aż je nie rozwiąże, tak samo ty unikaj grzechów i pokutuj z nich tak długo, aż osiągniesz
zwycięstwo. Zniechęcanie to powszechny rodzaj pokus, ale ty się nie poddawaj. Zanim się urodziłeś,
Bóg stworzył doskonały plan dla twojego życia (Ps 139:16), więc nie pozwól, aby szatan go zrujnował
Bez względu na cenę, zawsze opowiadaj się po stronie Pana (Słowa Bożego). W Ewangelii Jana 14:30
napisano,  że  kiedy pan tego świata  przyszedł  do Jezusa,  to  nie znalazł  w Nim niczego swojego.
My zostaliśmy zobowiązani do takiego życia, jak Jezus, więc gdy przychodzi do ciebie szatan, to też
nie może znaleźć w tobie niczego swojego, dlatego zawsze „usilnie zabiegaj, abyś we wszystkim miał
czyste sumienie przed Bogiem i przed ludźmi” (Dz 24:16).  Szukaj Boga z całego serca i proś Go o
pomoc,  aby  pomagał  ci  prowadzić  życie  wolne  od  znanych  ci  grzechów,  bo  uleganie  własnym
pożądliwościom otwiera szatanowi drzwi do naszego życia. W Liście do Rzymian 6:1 apostoł Paweł
zadaje pytanie:  „Czy można trwać w grzechu?”,  a nieco dalej  dodaje:  „Czy możemy grzeszyć tylko
dlatego, że nie żyjemy pod prawem, tylko pod łaską?” (Rz 6:15).  Na te obydwa pytania odpowiedź
brzmi:  „W  żadnym  wypadku”.  Pokusy  i  błędy  będą  stałym  elementem  naszego  życia  do  końca
naszych dni, ale po pewnym czasie można dojść do zwycięstwa nad świadomymi grzechami i wtedy
upadki stają się rzadkością. 
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