
              
 Studia teologiczne 

Zadośćuczynienie 

                 Notatki studenta   (Wykładowca: Richard L. Lee) 

Wprowadzenie 

1.  Dlaczego Jezus przyszedł na ten świat? Niektórzy sugerują, że Jezus przyszedł na 
świat, by podać nam etyczną naukę. Skoro nie zachowujemy praw ST, to jak zachowamy 
Jego naukę? Inni mówią, że Jezus przyszedł po to, by być najlepszym przykładem, który 
musimy naśladować. Ale On był zbyt święty, zbyt pobożny, byśmy mogli Go naśladować.  
    
2.  Ewangelia Mateusza 1,21 informuje nas o celu misji Jezusa. Przyszedł zbawić 
grzeszników: Hebrajczyków 2,14, Jezus urodził się po to, by umrzeć.  

3. Jedna trzecia treści Ewangelii dotyczy ostatnich siedmiu dni życia Jezusa, Tydzień 
Pasyjny.  

4.  Listy mówią tylko o wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Nie skupiają się na 
życiu i służbie Jezusa (1 Tymoteusza 1,15). 

5. Termin zadośćuczynienie pochodzi od słowa zadośćuczynić, tzn. dokonać naprawy za 
przestępstwo, grzech lub błąd. Idea sprowadza się do zjednania tych, którzy byli 
wyobcowani wskutek grzechu.     

1. KONIECZNOŚĆ ZADOŚĆUCZYNIENIA 

1. Biblijna konieczność 

1:1  Dlaczego było to konieczne, żeby Syn Boży umarł? Czy nie było innej, prostszej 
metody, dzięki której Bóg mógł dokonać zbawienia? 

1:3   Jeśli istniałby jakiś inny sposób zbawienia grzeszników, który nie obejmowałby 
śmierci Jego Syna, to Bóg obrałby taką metodę. Pamiętaj, nawet Jezus modlił się o 
to w ogrodzie (Mateusza 26,39).   

1:4   (Galacjan 3,21). Gdyby istniała możliwość, że Bóg znajdzie inny sposób zbawienia 
albo usprawiedliwienia grzesznika, wówczas Bóg posłużyłby się nim. Jeśli “Prawo” 
mogłoby tego dokonać, albo można by było znaleźć inne “Prawo” lub zasadę, 
wówczas sprawiedliwość byłaby osiągana przez prawo.   

1:5   (Hebrajczyków 9,22). Przebaczenie może przyjść jedynie przez przelanie krwi. Nie 
ma innego sposobu.  

2. Boska konieczność 

2:1     Boska konieczność jest koniecznością ograniczającą się do samej Osoby Boga, 
który powstrzymuje się przed uciekaniem się do jakichkolwiek innych środków 
zbawienia niż krew krzyża.    

2:2    Po Upadku (3 rozdz. 1 Mojżeszowej) Bóg miał problem. Jak mógł pozostać 
Świętym i Sprawiedliwym zbawiając winnych grzeszników i pozostając 



jednocześnie w pełni Sprawiedliwym i Świętym?  

2:3   Odpowiedzią jest krzyż. Rzymian 3,25-26 opisuje krzyż jako coś niezbędnego, co 
pozwoliłoby Bogu usprawiedliwić grzesznika.  

2:4    Boska konieczność oznacza, że krzyż miał na celu zajęcie się problemem w 
ramach Boga; nie chodziło o uczynienie czegoś w człowieku; było to coś 
obiektywnego, a nie subiektywnego.  

2:5    Trzeba wyjaśnić dwie kwestie:- 

a)   Biblijne znaczenie grzechu. Grzech jest jawnym nieposłuszeństwem i buntem 
przeciwko Świętemu Bogu (1 Jana 3,4; Psalm 51,6 [w angielskiej Biblii Psalm 
51,4]).  

b)  Biblina nauka o Bogu. Bóg jest Święty. On jest Światłością (1 Jana 1,5): Bóg jest 
czysty, prawy i sprawiedliwy w Swoim charakterze; On nie może tolerować grzechu. 
Habakuka 1,13;  Izajasza 57,15; 2 Mojżeszowa 15,11. 

2:6   Jeśli grzech ustawimy obok Świętego Boga, to Bóg ma problem! On musi się 
wzdrygnąć, okazać swoją nienawiść, zareagować sprzeciwem, wyrazić gniew.  

2:7   Gniew Boga nie jest nieopanowaną, niekontrolowaną złością. Gniew Boga jest 
surową reakcją Świętego Boga przeciwko złu, które jest w człowieku; skutkiem 
świętości w Bogu (Rzymian 1,18). 

2:8    Gdyby Bóg nie okazał gniewu, to zaprzeczyłby Swojej naturze. Nie może być 
sprawiedliwym i świętym, po prostu zapominając o grzechu (1 Mojżeszowa 2,17;  
Ezechiela 18,4). 

2:9  Chcąc zbawić grzesznika, Bóg musi poradzić sobie ze swoją Świętością i 
Sprawiedliwością. Jest to Boska Konieczność. On uczynił to w krzyżu (Rzymian 
3,25-26). To jest miłość Boża (1 Jana 4,10). 

2   NATURA ZADOŚĆUCZYNIENIA 

1. Zrozumienie sensu zadośćuczynienia 

1: 1   Rozważmy kilka ważnych terminów, jak zastępstwo, odkupienie, i oczywiście 
nadzwyczaj ważny termin, przebłaganie. 

1:2  Zaczynamy od Starego Testamentu. Nowotestamentowe użycie terminu krew może 
być zrozumiałe jedynie w świetle Starego Testamentu (1 Piotra 1,19; 1 Jana 1,7; 
Rzymian 3,25). Krew w Starym Testamencie oznacza śmierć na skutek przemocy, a 
następnie ofiarną śmierć zastępczą. Jezus nie umarł zwyczajną śmiercią (jak my 
umieramy), lecz umarł jako Zadośćuczynienie za grzech, jako wypełnienie ofiar 
zwierzęcych ST.  

2. Zrozumienie Zadośćuczynienia w Starym Testamencie 

2:1  Starotestamentowy system ofiarowywania zwierząt ukazywał trzy odrębne sfery, 
obrazujące znaczenie Chrystusowego Zadośćuczynienia. 

2:2    Po pierwsze – Zastępstwo. W ramach tego rytuału człowiek, który pragnął 
pojednać się z Bogiem i zadośćuczynić za swój grzech, musiał przyprowadzić do 
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kapłana zwierzę. Następnie kładł on rękę na zwierzęciu, wyznając swoje grzechy 
nad głową zwierzęcia. Przekazywał swe grzechy zwierzęciu. Zwierzę miało ponieść 
jego grzechy; miało być jego ZASTĘPCĄ. 3 Mojżeszowa 1,4: aby zostało przyjęte z 
upodobaniem jako przebłaganie za niego, tzn. w jego miejsce.   

2:3    Podobna ceremonia miała miejsce podczas Dnia Pojednania, opisanego w 16 rozdz. 
3 Księgi Mojżeszowej. Zwróć uwagę na powtarzaną frazę: za siebie – wersety 6, 11, 
17b, 33. We wszystkich przypadkach zwierzęta były przyjmowane przez Boga jako 
zastępstwo za grzeszników.  

2:4  Po drugie – Odkupienie.  Ten termin oznacza usunięcie grzechu przez zapłacenie 
kary. W tym aspekcie zadośćuczynienie Boże rozprawia się z grzechem i winą 
danego człowieka.  

2:5  W Dniu Pojednania (16 rozdz. 3 Mojżeszowej) wypędzano na pustynię kozła, by 
zabrał z dala od ludu wszystkie jego grzechy i nieprawości (16,22). W ten sposób 
grzechy Izraela bywały odkupione, usuwane, rozprawiano się z nimi.  

2:6  W ramach ofiar za grzech (5 rozdz. 3 Mojżeszowej) dany człowiek przychodził 
przed Boga ze swoją ofiarą, która była składana jako zadośćuczynienie, i 
doświadczał Boskiego przebaczenia.  

2:7  Po trzecie – Przebłaganie. Słowo przebłaganie oznacza uspokojenie, złagodzenie 
gniewu lub złości danej osoby. Dosłownie znaczy zakrycie. Było to słowo użyte w 1 
Mojżeszowej 32:20, gdzie Jakub pragnął uspokoić gniew Ezawa. W j. hebrajskim 
czytamy: abym zakrył jego twarz. 

2:8  W teologii jest to zakrycie twarzy Boga poprzez przedstawienie krwi (zastępczego) 
zwierzęcia, by odwrócić Boski gniew. Zatem przez patrzenie na krew, Boski gniew 
jest zaspokojony, Jego święte oburzenie jest uspokojone. 

2: 9  Ceremonia ofiarna ukazuje element przebłagania. W 3 Mojżeszowej 1,3.5 kluczowy 
zwrot to przed Panem (lub u Pana – przypis tłumacza). W j. hebrajskim brzmi to 
dosłownie: przed obliczem Jahwe. Zadośćuczynienie za grzech jest dokonane w 
ofierze (odkupieniu), a święty gniew Boga zostaje uspokojony za pomocą krwi 
złożonej przed Nim.  

2:10  Jest to najważniejszy termin związany z Zadośćuczynieniem. Różnica między 
odkupieniem a przebłaganiem jest taka, że odkupienia dokonuje się za grzech, lecz 
przebłagania dokonuje się względem osoby.  

2:11  Nie wolno myśleć, że krew jest wykorzystana jako pozyskanie lub przekupienie 
gniewnego Boga, by okazał ludziom przychylność. Taka koncepcja jest pogańska, 
nie jest biblijna. Biblia wyjaśnia, że kiedy Bóg dał ludziom ceremonie ofiarowywania 
zwierząt, to uczynił to z miłości do nich (1 Mojżeszowa 22,8). 

3.  Zrozumienie Chrystusowego Zadośćuczynienia 

3: 1  Po pierwsze, śmierć Chrystusa była Zastępstwem (Marka 10,45). To bardzo ważne 
stwierdzenie, gdyż greka jasno uczy o zastępstwie.    

3: 2   Nauka o zastępstwie jest rozwijana w takich wersetach, jak 1 Piotra 3,18; Rzymian 
8,32. 

3:3  Na krzyżu Bóg patrzył na Swego Syna tak, jakby był On nami wszystkimi. W nasze 
miejsce Jezus stał się Zastępcą, ponosząc pełną wagę naszego grzechu (1 Piotra 
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2,24; Izajasza 53,6). 

3:4  Zastępstwo Chrystusa można zobaczyć w 2 Koryntian 5:21; Bóg uczynił Go 
grzechem. Bóg faktycznie uczynił Swego Syna grzechem. A zrobił to „dla nas”, tzn. 
Jako nasz Zastępca.  

3:5  Nie znaczy to, że Jezus był grzesznikiem lub zgrzeszył. Natomiast znaczy to, że 
grzech został Mu przypisany lub policzony.  

3:6  Po drugie, śmierć Chrystusa była odkupieniem. Jego śmierć stanowiła rozprawienie 
się z tymi grzechami, które poniósł na Sobie (Rzymian 6,23). 

3:7  Dlaczego Jezus przyszedł na świat? Przyszedł, by rozprawić się z tym problemem 
grzechu. Rzymian 8,3: przyszedł z powodu grzechu, dosłownie „odnośnie grzechu”.  

3:8  Pisarze Nowego Testamentu mówią o przebaczeniu w bezpośrednim związku z 
Jego ofiarą (1 Jana 1,7; Efezjan 1,7). 

3:9  Po trzecie, śmierć Chrystusa jest przebłaganiem (1 Jana 2,2; Rzymian 3,25). 
Greckie słowo oznacza uspokoić, ułagodzić czyjś gniew. Ewangelia Pawła w Liście 
do Rzymian opiera się o potrzebę takiej ofiary w świetle gniewu Bożego (Rzymian 
1,18; 2,5; 4,15; 5,9). To znaczy, że jako przebłaganie Jezus przyjął na Siebie ciężar 
Boskiego gniewu i sąd nad grzechem.  

3:10  Konieczność śmierci Chrystusa wynikała z gniewu Bożego, płynącego z Jego 
Boskiej Świętości. W ramach Zadośćuczynienia musi być ten element uspokojenia 
gniewu. Nie chodzi o to, że kochający Syn starał się przekupstwem zjednać 
przychylność gniewliwego bóstwa. Jezus został posłany przez Ojca, i był ofiarą 
przebłagalną dostarczoną przez Ojca (Jana 3,16; Rzymian 3,25). Bóg sam 
rozwiązał swój problem. Syn i Ojciec byli zupełnie zjednoczeni w tym akcie.  

3: 11  Spójrz na przebłaganie widoczne na krzyżu. W ogrodzie Getsemane Jezus modlił 
się w wielkiej udręce (Łukasza 22,44; Marka 14,33-34). Jezus wzbrania się przed 
myślą, że będzie musiał przyjąć pełen ciężar gniewu Bożego. Bojąc się tego 
wydarzenia, Syn Boży prosi Ojca, by oddalił od Niego ten kielich (Marka 14,35-36).  
W Starym Testamencie kielich prawie zawsze wskazuje na gniew Boga (Izajasza 
51,17). 

3: 12 W Ogrodzie Getsemane Jezus przytoczył Stary Testament, w którym pojawia się 
element gniewu, który miał na Niego przyjść (Mateusza 26,31). To On był 
Pasterzem, którego miał uderzyć Ojciec (Izajasza 53,4.10). 

3: 13 Patrz na krzyż jako na transakcję między Synem a Ojcem, w której Jezus jest 
środkiem, dzięki któremu Bóg poradził Sobie ze Swoją Boską Koniecznością.  

            3:14 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? (Marka 15,35), co znaczy porzucić, 
pozostawić, opuścić. Ojciec odsunął się od Syna. To była Boska kara za grzech; 
gniew Boga. Nasz grzech został ukarany w Synu. Stał On się przebłaganiem za 
nasz grzech. Paweł mówi, że Chrystus stał się za nas przekleństwem (Galacjan 
3,13). Dlaczego krzyż? Patrz 5 Mojżeszowa 21,22-23. 
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