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i bałwochwalstwa – odsunięcie Bożych 
przykazań z pierwszego miejsca. Inaczej 
jednak grzech wygląda od strony we-
wnętrznej, od strony serca człowieka. I tu 
jest kolosalna różnica między tymi, któ-
rzy widzą swój grzech (Uznaję bowiem 
moją nieprawość, a grzech mój jest za-
wsze przede mną; Ps 51, 5) i nie godzą się 
na niego, odrzucają go, czyli się nawraca-
ją – od tych, którzy z upodobaniem tkwią 
w nim, przyjmując go jako zasadę życiową, 
świadomie Boga ignorując.

Bałwochwalstwo współczesne przybrało 
najgorsze formy od początków istnienia 
świata, gdyż to ludzie szczycący się 

„światopoglądem naukowym”, ludzie 
wykształceni zupełnie się poddali 
bożkom przez siebie wytworzonym. Jest 
to najgorsza postać zatwardziałości serca, 
gdyż bałwochwalca nowożytny zamknął 
się w swoich przekonaniach, umotywował 
to „naukowo”, po to, by z tego labiryntu 
ciemności nie wyjść. Współczesne 
bałwochwalstwo deformuje człowieka, 
odrzuca porządek natury, w tym 
szczególnie natury ludzkiej, aby brnąć 
coraz dalej w złudnym przekonaniu, że to 
on sam jest demiurgiem rzeczywistości.

Artur Winiarczyk
Redaktor Naczelny

„Bałwochwalstwo” wydaje się być termi-
nem przestarzałym, jednakże w dzisiej-
szej postaci tego zjawiska ujawniają się 
najgorsze od starożytności elementy czci 
idoli i bożków. Bałwochwalstwo w znacze-
niu biblijnym jest grzechem przede wszyst-
kim dlatego, że człowiek, nie uznając ob-
jawienia Jedynego Boga, wybiera sobie 
z istniejących już kultów taki, który był-
by dla spełnienia jego osobistych żądz do-
godny. A zatem zasadniczą cechą grzechu 
bałwochwalstwa jest „wytwarzanie” so-
bie bóstwa na swój obraz. Taki zabieg spra-
wia, iż człowiek nie musi się nawracać ani 
zmieniać, tylko wytwarza sobie określoną 
liczbę rytuałów bądź zaklęć, tak aby wy-
imaginowanego „bożka” zadowolić. Oczy-
wiście tym bożkiem jest grzeszne „ja”, któ-
re domaga się czci w takiej zdeformowanej 
formie, gdyż nie jest przez lata poddawane 
przemianie.

Trzeba odróżnić grzechy wynikające 
z ulegania pokusom, emocjom, lękom, lek-
komyślności i słabości człowieka, który 
tak naprawdę nie chce ich czynić, ale czy-
ni, od grzechów, które wynikają z wynio-
słości ducha i pychy. Każdy grzech świado-
my jest odrzuceniem miłości i wszechmo-
cy Boga, przyczynia się do stopniowego po-
głębiania się nienawiści względem Boga, 
co w efekcie wygląda na przejaw pychy 

Demiurg 
i jego bałwan
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