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     1 JANA 2, 1 – 2 

    PRZEBACZENIE GRZECHÓW 

Wstęp 

1. Jezus uczył nas tak się modlić: „Ojcze nasz … odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym 

winowajcom”(Mat. 6,12). Jeżeli ma to być wzór modlitwy, rodzaj przewodnika wskazującego, jak 

mamy formułować nasze modlitwy, to to znaczy, że duża część modlitwy ma być poświęcona 

przebaczeniu grzechów. 

2. Musimy więc zadać sobie kilka istotnych pytań. Czy w życiu człowieka wierzącego grzech jest 

bardzo poważną sprawą? Czy Bóg patrzy przychylniej na upadki chrześcijanina niż na nie-

chrześcijanina? Czy możemy się spodziewać, że Bóg będzie bardziej pobłażliwy dla grzeszącego 

chrześcijanina? Czy grzechy wierzącego potraktuje On inaczej niż niewierzącego? Czy szukanie 

przebaczenia grzechów jest czymś ważnym? 

3. W Kościele Anglikańskim formuła modlitwy o przebaczenie grzechów została kiedyś zmieniona na 

następującą: „Przebacz nam grzechy, które popełniliśmy świadomie. Przebacz nam grzechy, które 

popełniliśmy nieświadomie. Przebacz nam grzechy, którymi się już nie przejmujemy.” 

4. Trzecia prośba – „grzechy, którymi się już nie przejmujemy” – uczy nas czegoś bardzo ważnego. 

Świadomi Bożej miłości, znając Jego dobroć, możemy sobie wyobrażać, że Bóg przymyka oko na 

grzechy wierzących; że skoro postrzega nas jako swoje dzieci, to jest wyrozumiały i pobłażliwy i nie 

martwią Go nasze upadki. „Grzechy, którymi się już nie przejmujemy.” To są grzechy tak zakorzenione 

w naszym charakterze i zachowaniu, że przestaliśmy z nimi walczyć, pogodziliśmy się z ich obecnością 

w naszym życiu. „Bóg mi wybaczy – czyż nie taka jest Jego rola?” 

5. Nie! Tak na pewno nie jest. Bóg bardzo poważnie traktuje grzechy chrześcijan; patrzy na nie z tą 

samą surowością, z jaką widzi grzechy świata; i nigdy nie przymyka oka na nasze upadki. Nie może 

nas przyjąć takimi, jacy jesteśmy, z naszymi świadomymi i nieświadomymi grzechami, ani też z 

grzechami, którymi się już nie przejmujemy.  

6. Myślę, że najwyższy czas, aby chrześcijanie zaczęli traktować sprawę grzechu poważnie. Nie 

możemy go zbywać krótką wzmianką w modlitwie, kiedy prosimy, aby Bóg przebaczył nam wszystkie 

grzechy. Konieczne jest bardziej biblijne stanowisko wobec grzechu, postawa podobna do tej, którą  

zajmuje Dawid w swoich Psalmach pokutnych, z Psalmem 51 na czele, i którą w Liście do Rzymian 7 

zajmuje Apostoł Paweł. 

7. Co więcej, musimy pogodzić się z nauka zawartą w 1 Jana 1,5-2,2. To tutaj Jan podkreśla wagę 

grzechu i zwraca uwagę na potrzebę rzeczywistej pokuty i uznania, że przebaczenie grzechów nie jest 

tanie.  

8. Moim głównym celem jest ekspozycja nauczania zawartego w 1 Jana 2,1-2, ale myślę, że na 

wstępie konieczne jest  przedstawienie kontekstu i ukazanie, jak autor dochodzi do tego wspaniałego 

stwierdzenia. 
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1. Kontekst – Grzech i Przebaczenie: 1 Jana 1,5-10  

1.1 Jan rozpoczyna temat od wskazania na świętość Boga – „Bóg jest światłością”(w.5). Powaga tego 

tematu opiera się na Bożej teologii. Jeśli nie będziemy mieć jasnego obrazu Boga i tego jednego Jego 

atrybutu, którego tak często nie bierzemy pod uwagę – Jego absolutnej świętości – to nigdy nie 

potraktujemy poważnie naszych grzechów. Jeśli wystarcza nam, że Bóg ma tylko jedną cechę, 

mianowicie „miłość”, to nigdy nie zrozumiemy nauki Jana i nigdy nie zrozumiemy powagi grzechu. 

Podstawą musi być Boża doktryna. 

1.2 Jan mówi, że skoro Bóg jest święty, nie możemy twierdzić, że mamy z Nim społeczność – poprzez 

modlitwę, uwielbienie czy nabożeństwo – jeśli trwamy w znanym sobie grzechu. Jego język jest 

dosadny i bezceremonialny: „Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, 

kłamiemy …” (w.6). Taka jest naga rzeczywistość. Oszukujemy siebie samych, jeśli myślimy, że mamy 

bezpośredni dostęp do Boga w modlitwie i uwielbieniu, kiedy trzymamy się znanego sobie grzechu, 

lub kiedy nie położyliśmy naszych grzechów przed tronem łaski, pokutując i prosząc o przebaczenie. 

On nazywa nas wówczas kłamcami! 

1.3 Kiedy ktoś nas oszuka lub padamy ofiarą jakichś nieuczciwych praktyk, to może być 

niebezpieczne, a na pewno denerwujące. Ale jest znacznie gorzej, kiedy oszukujemy sami siebie. Jan 

twierdzi, że „jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy”(w.8). Okłamujemy siebie 

samych myśląc, że jesteśmy w porządku przed Bogiem; mamimy siebie samych myśląc, że jesteśmy 

chrześcijanami! Jest aż tak źle. Naprawdę! 

1.4 W wierszu 10 Apostoł powtarza tę kwestię śmiało stwierdzając, że „jeśli mówimy, że nie 

zgrzeszyliśmy,” to robimy coś strasznego, bo obrażamy Boga  i czynimy z Niego „kłamcę”. Jeśli 

lekceważymy grzech, traktujemy go lekko, uparcie przyjmujemy powierzchowną postawę, to 

narażamy się na niebezpieczeństwo popełnienia jeszcze gorszego grzechu, mianowicie nazwania 

Boga grzesznikiem. Kłócimy się z Bogiem i twierdzimy, że On się myli, kiedy mówi, że zgrzeszyliśmy i 

„nie dostaje nam chwały Bożej”. 

1.5 Są trzy straszne skutki nie traktowania grzechu poważnie. Po pierwsze, kłamstwem jest myślenie, 

że mamy społeczność z Bogiem (w.6). Po drugie, oszukujemy samych siebie (w.8). I po trzecie, i to 

najgorsze, popełniamy jeszcze większy grzech nazywając Boga kłamcą (10).  

1.6 Ale jest przebaczenie! Chwała Panu za to. Zwróćmy jednak uwagę na wiersz 9: „Jeśli wyznajemy 

grzechy swoje …”. To nie jest jakieś niewyraźne „Przepraszam, Boże”. Nie, to jest prawdziwa 

spowiedź. Użyte tu greckie słowo (homologomen) znaczy „otwarcie przyznać, że jesteś grzesznikiem i 

że ciężko zgrzeszyłeś; zgodzić się z tym, co Bóg mówi o twoim grzechu i o tym, jakie to poważne”. 

Słowo to obejmuje swym znaczeniem wyznanie Dawida z Psalmu 51, wyznanie Pawła z Rzymian 7, 

wyznanie Joba z Joba 42 i wyznanie i płacz Piotra pod krzyżem po zaparciu się Jezusa. Przyznanie się, 

że zgrzeszyłem przeciwko Bogu angażuje całe nasze serce, duszę i emocje. 

1.7 „…wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy…”(w.9). Kiedy Bóg przebacza, to czyni to 

na podstawie zawartego z nami Przymierza. To jest prawnicze określenie oznaczające darowanie 

wszelkich długów. Bóg przebacza nam nie z racji swej miłości czy życzliwości. To też, ale przede 

wszystkim dlatego, że  obiecał przebaczyć. Źródłem Jego przebaczenia jest Jego sprawiedliwość i 

wierność. To prowadzi nas do rozważenia, jak właściwie działa Boże przebaczenie. 
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2. Twierdzenie – Przebaczenie i jak to działa: 1 Jana 2,1-2 

2.1 Korzystam w swoim gabinecie z komputera, choć bardzo niewiele wiem o tym, na czym tak 

naprawdę polega działanie tej skrzynki. Wiem, że są takie rzeczy jak płyta główna, procesory, karta 

graficzna, karta  dźwiękowa, wentylator itd. I na tym kończy się moja wiedza. Dla moich celów 

wystarcza mi, że wiem, że kiedy stukam w klawisze na klawiaturze, to w komputerze dzieją się 

odpowiednie rzeczy. Może któregoś dnia zacznę rozumieć, co dzieje się w środku! 

2.2 Przebaczenie grzechów to bardzo skomplikowana sprawa. To nie jest tak, że Bóg wzdycha i po raz 

kolejny puszcza w niepamięć nasze grzechy. Nie jest to takie proste i łatwe. W 1 Jana 2,1-2 jak gdyby 

otwieramy skrzynkę i zaglądając do środka uzyskujemy wgląd w to, co rzeczywiście się dzieje, kiedy 

Bóg przebacza grzechy. To w tych dwóch wersetach zaczynamy dostrzegać, jak poważną sprawą jest 

grzech chrześcijanina. W rozdziale 1. czytamy, że Bóg przebacza grzech, ale dopiero na początku 

rozdziału 2. sięgamy głębiej i zaczynamy rozumieć, jak to się dzieje, że Bóg przebacza nam grzechy i 

jakie to jest skomplikowane. Co widzimy, kiedy otwieramy skrzynkę? Co się dzieje, kiedy Bóg 

przebacza nasz grzech?  

Wiersz 1: „A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest 

sprawiedliwy.” 

2.3 Po pierwsze widzimy, że kiedy zwracamy się do Boga o przebaczenie, to potrzebujemy i mamy 

„adwokata”. Jest nim „Jezus Chrystus, który jest sprawiedliwy”(w.1). Opisowe tłumaczenie 

przedstawia Jezusa jako „Tego, który mówi do Ojca w naszej obronie”. I to jest właściwe rozumienie 

słowa użytego w języku greckim: parakleton. To jest rzeczownik, który w klasycznej grece oznaczał 

prawnika, obrońcę lub adwokata. Większość tłumaczeń używa słowa „orędownik”. Sens jest zawsze 

taki sam:  wiąże się z salą sądową.    

2.4 „Ten, który mówi w naszej obronie”. Dlaczego my, chrześcijanie, którzy możemy nazywać Boga 

„ojcem”(w.1) wciąż potrzebujemy, żeby Jezus był naszym adwokatem i przemawiał w naszej obronie? 

Takie wyrażenie pasuje do procedur kryminalnych, kiedy to ktoś zostaje oskarżony o przestępstwo i 

potrzebuje prawnika, który będzie go bronił w sądzie. Czy zatem Bóg stał się naszym Sędzią? Czy grozi 

nam niebezpieczeństwo? Czy nasze grzechy sprawiły, że znowu stoimy przed Bogiem jako winni? 

2.5 Odpowiedź brzmi: „Tak”. Ponieważ Bóg jest światłością, czyli jest święty, nie może patrzeć na 

grzech, nie może lekceważyć grzechu, nie może traktować grzechów lekko, nawet jeśli zostały 

popełnione przez Jego dzieci. Musi przejawić swój gniew i oburzenie. Może trudno nam się z tym 

pogodzić, bo mamy taki obraz Boga, który jest miłością i który w związku z tym przyjmuje nas takimi, 

jacy jesteśmy, i nie przejmuje się naszymi grzechami. Jesteśmy przecież usprawiedliwieni i pogodzeni 

z Bogiem, a nasz grzech i grzechy całkowicie przebaczone dzięki krwi Chrystusa, i co więcej jesteśmy 

członkami Jego rodziny. 

2.6 Ale czy zapominamy o nauce zawartej w Hebr. 12,5-11? Czy zapominamy, że tak jak mądry rodzic 

dyscyplinuje swoje własne dzieci, tak, z miłości, Bóg dyscyplinuje swoje? Spójrzmy na w.6, gdzie dwa 

ważne słowa zostały użyte. Pierwsze to „karci”, które odnosi się do każdego rodzaju dyscypliny, która 

ma w sobie element edukacyjny. Innymi słowy, kiedy popadamy w grzech, Bóg czasem musi nas 

„obudzić”. Może być wtedy bardzo surowy i będzie bolało, ale on „daje nam nauczkę”. 
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2.7 Dalej, w Hebr.12,6b znajdujemy inne słowo. W niektórych wersjach jest tłumaczone jako 

„chłostać, smagać, karać”. Tego samego słowa używa Jezus w Mat. 20,19, kiedy mówi o swojej 

śmierci: „I wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie, i na ukrzyżowanie”. Chodzi o 

słowo „chłostać”, także tłumaczone jako „biczować”. To właśnie słowo jest użyte, kiedy mowa o tym, 

że Bóg karci swoje dzieci. Może nam się ono nie podobać – jak mówi autor listu do Hebrajczyków w 

wierszu 11: „Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne”. Ale przecież Bóg 

traktuje nas jak swoich synów i córki; to znak, że naprawdę nas kocha.  

2.8 Użyjemy jako przykładu tego, co się stało w zborze w Koryncie. Wierzący niegodnie spożywali tam 

Wieczerzę Pańską i Paweł musiał im to wytknąć: „Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a 

niemało zasnęło”(1 Kor. 11,30). I dodaje coś takiego: „Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie 

podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy 

wraz ze światem nie zostali potępieni”(1 Kor. 11,31-32). To, oczywiście, nie jest fragment Pisma 

Świętego, do którego lubimy wracać, ale powinniśmy, ponieważ tak właśnie Bóg z nami postępuje. 

Taka jest Jego dyscyplina; taki gniew z powodu naszego grzechu; możemy być „sądzeni” przez Boga. 

Grzech musimy traktować poważnie – ponieważ Bóg tak czyni. 

2.9 Dlatego, kiedy grzeszymy i prosimy o przebaczenie, potrzebujemy Tego, który „mówi w naszej 

obronie”. Dlatego wzywamy Jezusa. On ma moc być naszym prawnym przedstawicielem, ponieważ 

On jest „sprawiedliwy”. On jest bez grzechu, święty, nieskalany i czysty. On może być naszym 

Pośrednikiem, On ma prawo i moc działać w naszym imieniu. My możemy tylko prosić. Nie możemy 

dowodzić, że jesteśmy słabi, więc na nasz grzech trzeba patrzeć przez palce, albo że są okoliczności 

łagodzące i Bóg powinien pozwolić nam grzeszyć. Nie, jesteśmy winni. Zgrzeszyliśmy. Potrzebujemy 

Pośrednika między nami grzesznikami a świętym Bogiem. Jezus Nim jest. On występuje w naszej 

obronie. 

Wiersz 2: „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale za grzechy całego świata.” 

2.10 Ale jest jeszcze coś więcej. Kiedy otwieramy skrzynkę i zaglądamy do środka, widzimy, że jest tu 

coś jeszcze. Wiersz 2. (w angielskim tłumaczeniu) zaczyna się od małego słowa „i”. Jezus jest kimś 

więcej niż tylko naszym Orędownikiem. W kolejnych słowach czytamy: „On jest przebłaganiem 

związanym z naszymi grzechami” (moje tłumaczenie greckiego tekstu). 

2.11 Jedno ze współczesnych tłumaczeń tego bardzo ważnego greckiego słowa mówi, że chodzi o 

„ofiarę odkupienia za nasz grzech”. Greckie słowo niesie to znaczenie, ale mówi coś więcej. Powinno 

zostać przetłumaczone jako  „przebłaganie”. 

2.12 Co to znaczy „przebłaganie”? Nie jest ot słowo, którego używamy na co dzień. Mówi ono o 

łagodzeniu gniewu jakiejś osoby. Wiąże się z biblijnym nauczaniem na temat Bożego gniewu, bardzo 

jasnym i wyraźnym zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Słowa tego użył Jan Chrzciciel, 

kiedy pytał: „Kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?” (Mat. 3,7). W liście do Rzymian nauka ta 

pojawia się dziesięć razy (1,18; 2,5; 3,5; 4,15; 5,9; 9,2; 12 19; 13,4). Jan używa tego terminu w swojej 

Ewangelii, kiedy wyjaśnia: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy 

żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim”(Jan 3,36). 

2.13 Pamiętajmy, że określenie „gniew Boży” nie oznacza, że Bóg się wścieka i traci panowanie nad 

sobą. Nie o to chodzi. „Gniew Boży” jest raczej wzdraganiem się świętego Boga przed grzechem. Bóg 
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nie może tolerować grzechu, ponieważ jest „światłością”. Jego reakcja na grzech musi być 

negatywna. Nie mogą współistnieć świętość i grzech, światłość i ciemność. Świętość wymaga kary za 

grzech. Bóg jest święty – sprawiedliwości musi stać się zadość. Dlatego Bóg mówi: „Człowiek, który 

grzeszy, umrze” (Ez. 18,20). 

2.14 Gdzie w tym jest miejsce Jezusa? On jest „ubłaganiem”. On staje się tym, który uśmierza Boży 

gniew. Jego śmierć na krzyżu była wynikiem wylania się Bożego gniewu na grzech. Na tym krzyżu 

Jezus, który był bez grzechu, stał się grzechem (2 Kor. 5,21). Nie tylko poniósł grzech; stał się 

grzechem. Czyli jakby to on był grzesznikiem, jakby to on złamał Boże prawo. Stał się drugim 

Adamem, zastąpił grzeszników i musiał ponieść karę świętego Boga. Zapłacił za grzech swoją 

śmiercią. W Liście do Galacjan 3,13 Paweł mówi, że stał się On za nas „przekleństwem”. Spadło na 

niego przekleństwo świętego Boga. To ważne, abyśmy widzieli krzyż jako obiektywne wydarzenie – 

zaspokojenie gniewu świętego Boga. 

2.15 To nie znaczy, że Jezus ponosił karę jak w pogańskich religiach: próbując uzyskać przychylność 

rozgniewanego Boga. Niektórzy ludzie źle pojmują tę naukę i twierdzą, że w tym świetle Jezus staje 

się ofiarą kosmicznego okrucieństwa wobec dziecka; że niewinna istota ponosi karę za grzechy, 

których nie popełniła. Mówią, że to jest niemoralne i nie powinno się tego nauczać. 

2.16 Nie, my tego nie nauczamy. Dlaczego nie? Ponieważ nigdzie w Nowym Testamencie nie czytamy, 

że Jezus próbował zdobyć przychylność zagniewanego Boga. Nowy Testament nie przedstawia Ojca i 

Syna jako przeciwnych sobie – zagniewanego Ojca i kochającego syna. Wprost przeciwnie, krzyż 

został zaplanowany celowo przez Ojca i Syna razem. Bóg Ojciec  posłał swojego Syna na świat w tym 

właśnie celu. Paweł tak to określa w 2 Kor. 5,19: „Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał”. Sam Jezus 

mówi o tym w Ewangelii Jana 14,10: „Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie”. 

2.17 Wracając do 1 Jana 1,2 widzimy, że wciąż potrzebujemy Jezusa, naszej „ofiary przebłagalnej”, bo 

wciąż potrzebujemy przebaczenia grzechów. I to ma sens, kiedy pamiętamy, że „Bóg jest światłością i 

nie ma w nim żadnej ciemności”. Bóg nie zmienił się, kiedy my staliśmy się chrześcijanami. Jest tak 

samo święty, jak zawsze. A zatem wciąż nienawidzi grzechu i Jego świętość wciąż wzdryga się przed 

grzechem. Nasz grzech wywołuje Bożą świętą reakcję. Bóg nie może udawać, że grzech w wierzącym 

człowieku nie istnieje. Sprawa grzechu musi zostać załatwiona. 

2.18 Dlatego, kiedy grzeszymy, Jezus Chrystus jest tym sprawiedliwym, który jako nasz orędownik 

przemawia w naszym imieniu, jest naszą ofiarą przebłagalną. Bóg jest Bogiem i nigdy się nie zmienia. 

Jego miłość do nas nie neguje jego gniewu z powodu grzechu. Jako nasz najwyższy kapłan w niebie, 

Jezus przedstawia Ojcu zasługi swojej śmierci w naszym imieniu. Ponownie wskazuje na swoją ofiarę 

przebłagalną za nasze grzechy. 

2.19 To właśnie znajdujemy w skrzynce, kiedy przychodzimy do Boga i wyznajemy nasze grzechy 

prosząc o przebaczenie. To właśnie się dzieje. 

Wnioski 

1. Po pierwsze zatem, w świetle tego wszystkiego, potraktujmy grzech o wiele poważniej. Ten 

fragment Słowa Bożego mówi nam, że nie możemy traktować grzechu jakby nie miał znaczenia. Nie 

możemy powiedzieć: „Przecież jestem zbawiony, usprawiedliwiony, więc to już nie ma znaczenia, i 

tak będę zbawiony.” Niebezpiecznie jest tak mówić. To znaczy, że nie znasz Boga i prawdopodobnie 
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nigdy go nie poznałeś. Według słów 1 Jana 1,6 „jesteś kłamcą”, jeśli twierdzisz, że należysz do Boga i 

masz z nim społeczność, podczas gdy wciąż hołubisz niewyznany grzech. Oszukujesz wówczas sam 

siebie (w. 8). I popełniasz jeszcze większy grzech, bo czynisz kłamcę z samego Boga. Stawiasz siebie w 

bardzo niebezpiecznej sytuacji. 

2. Kiedy przychodzisz do Boga prosząc o przebaczenie, nie traktuj swoich grzechów lekko, płytko, czy 

powierzchownie. Niech to nie będzie tylko dodatek do modlitwy, rodzaj postscriptum. Grzech jest 

poważną sprawą. Wyznaj go całym sercem. Nie bądź mglisty, bądź precyzyjny. Nazwij grzech, nawet 

kiedy bardzo się go wstydzisz. Staw mu czoła i zobacz go tak, jak widzi go Bóg. Nie szukaj wymówek, 

nie wiń otoczenia, wychowania, rodziców, słabości charakteru. Przyjmij winę na siebie. Naucz się 

korzystać z tych słów Dawida: „Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. 

Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem” (Ps. 51, 5-6). 

3. Po drugie, zwróć uwagę na znajdujące się w tym fragmencie określenie „ojcostwa Boga”. Obawiam 

się, że wielu ludzi źle pojmuje ten opis Boga. To, że Bóg jest „ojcem” nie znaczy, że jest 

dobrodusznym, pobłażliwym dziadkiem. Niestety, jest taka tendencja, żeby widzieć Boga jako 

sentymentalnego ojca na luzie. Nazywam to obrazem misia: Bóg jako miękka przytulanka, można nim 

dowolnie manipulować, może służyć naszym celom. 

4. Uważam, że ten fragment Słowa Bożego zupełnie zmienia takie widzenie. Jan nazywa Boga „ojcem” 

w 1 Jana 2,1: „Mamy orędownika u Ojca”, ale to jest ojciec, który wymaga pośrednika między Sobą a 

nami. To jest Ojciec, który wymaga Chrystusowego „przebłagania”, ponieważ jest święty, nienawidzi 

grzechu i wzdryga się z gniewu. Czy potrafimy przyjąć ojcostwo Boga  w połączeniu z faktem, że „Bóg 

jest światłością”? Czy potrafimy nadać ojcostwu Boga biblijną treść? 

5.Przypomnijmy sobie, jak Jezus odnosił się do Boga. Nazywał go „świętym Ojcem” (Jan 17,11) i 

„sprawiedliwym Ojcem” (Jan 17,25). Czy dlatego właśnie, kiedy uczył nas modlić się, powiedział, 

abyśmy zwracali się do Boga „Ojcze nasz” i dodawali „któryś jest w niebie”? Czy od początku Jezus 

pokazywał, że Bóg Ojciec nie jest jak ziemski ojciec? Nie równaj Boga ze swoim ojcem lub z sobą jako 

ojcem. On jest zupełnie inny. 

6. Po trzecie, zwróćmy uwagę, jak jasno świeci miłość Boża. Sądzę, że tylko na tle Bożej świętości i 

wynikającego z niej gniewu, możemy zacząć doceniać głębię Bożej miłości. Słusznie ktoś powiedział: 

„Gdybyśmy więcej mówili o Bożym gniewie, to więcej znaczyłaby dla nas Boża miłość”. 

7. To właśnie mam na myśli. Człowiek zasługuje na Boży gniew i sąd z powodu swojego grzechu i 

buntu; jakże więc zdumiewające są te tak dobrze nam znane słowa: „Albowiem tak Bóg świat 

umiłował…”. Moje pytanie jest następujące: „Jak święty Bóg może kochać taki grzeszny świat?” Kiedy 

Adam naruszył Boże prawo w ogrodzie Eden i popadł w grzech, dlaczego Bóg wciąż troszczył się o 

człowieka? Dlaczego nie umył rąk i nie przestał zajmować się ludzkością? Mógł powiedzieć: „No cóż, 

próbowałem, zrobiłem to wszystko dla człowieka i oto, co dostałem w zamian. Mam dość. Zetrę 

ludzkość z powierzchni ziemi. Nie chcę już mieć z nimi nic do czynienia.” Mógłbym to zrozumieć, 

gdyby Bóg tak postąpił. Ale Bóg tego nie zrobił. On obmyślił plan zbawienia i latami trwał przy Izraelu, 

aż wypełniło się dzieło odkupienia. Co zrobił? Posłał na ten świat swojego jedynego Syna, uczynił go 

człowiekiem, kazał mu żyć z grzesznymi ludźmi przez trzydzieści trzy lata. A potem posłał go na krzyż, 

gdzie przyjął On na siebie w pełni Boże przekleństwo i gniew przeciwko grzechowi. Trzeciego dnia 

wzbudził go z martwych i teraz jest On naszym Kapłanem i Orędownikiem w chwale.  
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8. „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego 

jako ubłaganie za grzechy nasze”(1 Jana 4,10). To tutaj widzimy całą wspaniałość Bożej miłości. To w 

nauczaniu o Jezusie jako „ubłaganiu za grzechy nasze” widzimy wielkość i głębię Bożej miłości. 

Podkreślałem wagę Bożego gniewu – ale kiedy wspominam o Bożej miłości, myślę, że ma ona jeszcze 

większe znaczenie. „Gdybyśmy więcej mówili o Bożym gniewie, to więcej znaczyłaby dla nas Boża 

miłość.” 

9. Po czwarte, nauczmy się z tego fragmentu czegoś o ewangelizacji. Kiedy zapraszamy niewierzących 

ludzi, aby przyjęli Chrystusa, to z jakiego powodu to robimy? Niektórzy powiedzieliby, że w tym 

nieszczęsnym świecie powinniśmy wołać: „Przyjdź do Chrystusa, On cię pocieszy, da ci szczęście, 

rozwiąże problemy.” Inni może powiedzieliby, że powinniśmy wzywać ludzi do Chrystusa, bo On da 

im powód do życia: świat jest taki bezsensowny, ludzi pociągają narkotyki i alkohol, Chrystus może 

wyciągnąć ich z nieszczęścia, dać nadzieję, cel – chrześcijaństwo jest odpowiedzią.  

10. Chociaż wiele z powyższych rzeczy sprawdza się w życiu chrześcijanina, to nie są to biblijne 

powody, dla których ludzie powinni przychodzić do Chrystusa. Jezus nie przyszedł na ten świat, żeby 

ludzi uszczęśliwiać albo pomagać im jak jakiś niebiański pracownik społeczny. Przyszedł, aby 

rozwiązać problem grzechu, aby uporać się z tym, co nazywamy „Bożym gniewem”. Przyszedł, bo 

przed Bogiem ludzie są w bardzo złym położeniu. 

11. Wyobraźmy sobie człowieka przed sądem. Stoi oskarżony o poważne przestępstwo. Może ma w 

swoim życiu osobistym wiele problemów, może kłopoty z żoną i dziećmi, może trudności w pracy, a 

może uciążliwych sąsiadów lub wymagający naprawy samochód. Ale kiedy tak stoi przed sądem, nie 

myśli o tych wszystkich rzeczach. Najważniejsze jest w tej chwili to, czy zostanie uznany za winnego i 

skazany za popełnione przestępstwo. Wszystkie inne sprawy schodzą na margines, bo najważniejszy 

jest teraz jego status prawny.  

12. Wzywamy ludzi do Chrystusa z powodu ich prawnej pozycji przed Bogiem. Nie chodzi o to, co 

dzieje się w ich osobistym życiu. To, czego potrzebują, to właściwej pozycji prawnej wobec Boga. 

Chrystus umarł, aby stać się „ubłaganiem”, aby odwrócić Boży gniew. Ludzie potrzebują „uciec przed 

przyszłym gniewem”. Potrzebują „orędownika u Ojca”, który będzie mówił w ich obronie.  

13. Zwróćmy wreszcie uwagę na słowa pod koniec studiowanego tekstu z 1 Jana 2,2: „On ci jest 

ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.” Czy zauważyliście 

te słowa: „za grzechy całego świata”? Jan pokazuje nam tutaj, że Jezus dla „przebłagania” umarł za 

grzechy „całego świata”.  

14. Wyrażenie „cały świat” mówi nam o uniwersalnym znaczeniu Jego śmierci. Mówi o ludziach 

każdego rodzaju, wszystkich kultur, każdego rodzaju wychowania i wykształcenia. To jest zbawienie, 

w którym każdy znajdzie całkowite przebaczenie grzechów. Ten Jezus jest Zbawicielem 

uniwersalnym, czyli wszyscy są wzywani do pokuty i wiary w Niego. On nie jest Zbawicielem jedynie 

Żydów albo społeczeństw zachodnich, albo klasy średniej, albo ludzi wykształconych. Nie ma 

znaczenia skąd pochodzisz albo czy jesteś biedny czy bogaty. Zbawienie jest dla ciebie, jeśli tylko 

odwrócisz się od grzechu i zaufasz Chrystusowi. 
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