BÓG I JA
WSTÊP DO DOBREJ NOWINY
O JEZUSIE CHRYSTUSIE

Czy zastanawia³e siê, co by³o g³ównym przes³aniem
Jezusa Chrystusa? Otó¿ Pismo wiête, a konkretnie
ewangelie daj¹ nam odpowied na to pytanie. Na
przyk³ad Mateusz mówi nam, ¿e Jezus rozpocz¹³ swoj¹
publiczn¹ s³u¿bê wezwaniem skierowanym do ludzi:
Opamiêtajcie siê, gdy¿ Królestwo Niebios jest blisko.
(Mt 4:17)
Natomiast £ukasz mówi nam, ¿e Jezus tu¿ przed
wst¹pieniem do nieba poleci³ swoim aposto³om, co
maj¹ g³osiæ na ca³ym wiecie:
I ci¹gn¹³ dalej: Zosta³o napisane, ¿e Chrystus bêdzie
cierpia³, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego
imiê g³oszone bêdzie wszystkim narodom 
poczynaj¹c od Jerozolimy  opamiêtanie dla
przebaczenia grzechów. Wy jestecie tego
wiadkami. (£k 24:4648)
To nam pokazuje, ¿e w przes³aniu Jezusa skierowanym
od Boga do nas kwestia opamiêtania zajmuje
kluczowe miejsce. I tutaj rodzi siê pytanie: Dlaczego
jest to dla Boga tak wa¿na kwestia? Dlaczego Bóg
wzywa ludzi do opamiêtania?
¯eby móc odpowiedzieæ na to pytanie nale¿y cofn¹æ
siê do Starego Testamentu, do pierwszych rozdzia³ów
Pisma wiêtego. Tam znajduje siê wyjanienie
powodu, dla którego wezwaniem Jezusa skierowanym

do nas jest wezwanie do opamiêtania siê. To
wyjanienie mo¿na streciæ w nastêpuj¹cy sposób:
Bóg jest wiêty i bêdzie s¹dzi³ nas, którzy grzeszymy
i w zwi¹zku z tym sprawiedliwie zas³ugujemy
na potêpienie i karê.
To wyjanienie zawiera w sobie trzy koncepcje, z
którymi warto siê zapoznaæ, jeli chcemy zrozumieæ
przes³anie Jezusa Chrystusa. Jakie to koncepcje?
1. Bóg jest wiêtym Sêdzi¹
Otó¿ Biblia mówi nam, ¿e Bóg jest Stwórc¹. Bóg
stworzy³ ca³y wszechwiat. Bóg stworzy³ ziemiê i
wszystko co na niej. Bóg stworzy³ nas. Bóg stworzy³
cz³owieka w szczególny sposób, poniewa¿ cz³owiek,
jako jedyne ze stworzeñ, zosta³ uczyniony na Bo¿y
obraz i podobieñstwo.
Bóg te¿ ustanowi³ pewien okrelony porz¹dek jaki ma
panowaæ na ziemi. A my, jako stworzenia nosz¹ce w
sobie obraz Boga jestemy odpowiedzialni przed
Bogiem za to jak realizujemy Jego wolê, jestemy
odpowiedzialni za to jak ¿yjemy w wiecie, który Bóg
stworzy³ i który do Boga nale¿y. Dlatego te¿ Biblia uczy
nas, ¿e Bóg jest sêdzi¹:
S³owo na koniec, gdy wszystko ju¿ powiedziane: Boga
siê bój i Jego przykazañ przestrzegaj  to odnosi siê
do ka¿dego cz³owieka. Gdy¿ nad ka¿dym czynem Bóg

dokona s¹du, nad ka¿d¹ rzecz¹ skryt¹  czy to
dobr¹, czy z³¹. (Kazn 12:1314)
poniewa¿ wyznaczy³ te¿ dzieñ, w którym
sprawiedliwie os¹dzi zamieszka³y wiat. Sêdzi¹
bêdzie Cz³owiek, którego On ustanowi³, a dowód na
to przedstawi³ wszystkim, gdy wzbudzi³ Go z
martwych. (Dz 17:31)
Wiêc Bóg oprócz tego ¿e jest Stwórc¹ to te¿ jest
Sêdzi¹. Bóg bêdzie s¹dzi³ wszystkich ludzi. Ka¿dy
cz³owiek na s¹dzie ostatecznym zda przed Bogiem
sprawê ze swojego ¿ycia. A jeli Bóg bêdzie nas s¹dzi³
to chyba warto zadaæ pytanie o to jaki jest Bóg. Bo¿y
s¹d bêdzie odzwierciedla³ Bo¿y charakter, bêdzie
odzwierciedla³ to jaki Bóg jest.
O Bogu mo¿na powiedzieæ wiele. Bóg ma wiele
ró¿nych atrybutów czyli cech. I tak mo¿emy mówiæ o
tym, ¿e Bóg jest wszechmog¹cy, albo ¿e Bóg jest
niezmienny, albo ¿e jest doskona³y. Mo¿emy
powiedzieæ, ¿e Bóg jest sprawiedliwy, ¿e Bóg jest
mi³oci¹, ¿e Bóg jest dobry. Mo¿emy te¿ powiedzieæ,
¿e Bóg jest wszechwiedz¹cy. Ale najwa¿niejszym
atrybutem Boga, jeli chodzi o kwestiê s¹du, jest to, ¿e
Bóg jest wiêty.
Przeka¿ ca³emu zgromadzeniu synów Izraela: B¹dcie
wiêci, poniewa¿ Ja jestem wiêty, PAN, wasz Bóg.

(3 Moj¿ 19:2)
Ale co to znaczy, ¿e Bóg jest wiêty?
Poni¿sze fragmenty Pisma pokazuj¹ nam na czym
polega wiêtoæ Boga.
Dlatego pos³uchajcie mnie, rozumni: Bóg jest daleki
od niegodziwoci, Wszechmocnemu obca jest
nieprawoæ.
Z ca³¹ pewnoci¹ Bóg nie dopuszcza siê
niegodziwoci, Najwy¿szy nie wypacza prawa. (Job
34:10, 12)
Oto szeæ rzeczy, które PAN odrzuca, siedem, którymi
siê brzydzi: wynios³e oczy, k³amliwy jêzyk, rêce
splamione niewinn¹ krwi¹, serce knuj¹ce pod³e
plany, nogi gotowe biec do z³a, fa³szywy wiadek z
matactwami oraz pod¿egacz, który sk³óca braci.
(Przyp 6:1619)
Twe oczy s¹ zbyt czyste, by patrzeæ na z³o, nie mo¿esz
przygl¹daæ siê krzywdzie. (Hab 1:13a)
Nowina, któr¹ us³yszelimy od Niego i któr¹ wam
przekazujemy, brzmi tak: Bóg jest wiat³em i nie ma
w Nim ¿adnej ciemnoci. (1 Jan 1:5)
Najprociej mówi¹c wiêtoæ Boga polega na tym, ¿e
Bóg nie ma nic wspólnego ze z³em, z grzechem. Bóg
nienawidzi grzechu, brzydzi siê nim, karze za grzech.

Natomiast z drugiej strony Bóg kocha prawoæ, Bóg
kocha sprawiedliwoæ, Bóg kocha to, co dobre.
Dlatego aposto³ Pawe³ napisa³:
Tak wiêc Prawo jest wiête i przykazanie jest wiête,
sprawiedliwe i dobre. (Rzym 7:12)
Poniewa¿ Bóg jest wiêty to Jego Prawo, Jego
przykazania te¿ s¹ wiête, sprawiedliwe i dobre. Zatem
Bóg jaki jest przedstawiony w Biblii jest Bogiem, który
stworzy³ wszystko i który jest wiêtym Sêdzi¹ ka¿dego
cz³owieka. Bóg bêdzie s¹dzi³ nas zgodnie ze swoim
Prawem Moralnym, które jest wiête, dobre i
sprawiedliwe.
2. Jestemy ludmi, którzy grzesz¹
Biblia mówi o nas, ¿e jestemy grzesznikami, to znaczy
¿e jestemy ludmi, którzy grzesz¹. Czy jest to
problem? A jeli tak to czy jest to powa¿ny problem?
Czy jest siê czym przejmowaæ?
Ju¿ zobaczylimy, ¿e Bóg jest wiêty. Zobaczylimy jaki
jest stosunek Boga do grzechu. Zobaczmy zatem co
Biblia mówi nam o nas w zwi¹zku z naszym grzechem.
Na przyk³ad w Licie do Hebrajczyków czytamy takie
oto s³owa:
o ile¿ bardziej krew Chrystusa, który przez wiecznego
Ducha, jako nieskazitelny, ofiarowa³ samego siebie
Bogu, oczyci nasze sumienie od martwych

uczynków, abymy mogli s³u¿yæ ¿ywemu Bogu. (Hbr
9:14)
Ten fragment mówi nam o naszych grzechach cztery
rzeczy.
Po pierwsze, nasze uczynki s¹ okrelone jako martwe
uczynki. Te uczynki s¹ powi¹zane z naszym
sumieniem. A nasze sumienie ocenia nasze uczynki.
Czyli ocenia te rzeczy, które czynimy. Wiêc martwe
uczynki to nasza aktywnoæ. Na to sk³adaj¹ siê nasze
dzia³ania, nie tylko te zewnêtrzne, ale te¿ i te
wewnêtrzne. Wiêc nasze uczynki to te¿ nasze myli czy
nasze pragnienia. Martwe uczynki to nasze w³asne
dzia³ania, to jak ¿yjemy na tym wiecie.
Po drugie, martwe uczynki zanieczyszczaj¹ nasze
sumienie, albo brudz¹ nasze sumienie. Dlatego te¿ jest
tu mowa o oczyszczeniu naszego sumienia od
martwych uczynków. Zatem martwe uczynki s¹ czym
negatywnym. Martwe uczynki to z³e rzeczy, które
czynimy. Czyli inaczej mówi¹c martwe uczynki to
grzechy, które pope³niamy. A grzech pope³niamy za
ka¿dym razem gdy ³amiemy Bo¿e standardy, Bo¿e
normy, Bo¿e Prawo. I te nasze grzechy brudz¹ nasze
sumienie.
Po trzecie, z powodu naszych martwych uczynków nie
mo¿emy s³u¿yæ Bogu. Nasze grzechy powoduj¹, ¿e nie

s³u¿ymy Bogu. Nasze grzechy dyskwalifikuj¹ nas ze
s³u¿by dla Bogu. Pamiêtajmy, ¿e Bóg nienawidzi
grzechu. Wiêc nasz grzech oddziela nas od Boga.
Oddziela nas tak bardzo, ¿e nie mo¿emy Bogu s³u¿yæ.
Bóg jest wiêty i nie przyjmuje i nie akceptuje tego co
grzeszne.
Po czwarte, sami nie mo¿emy oczyciæ naszego
sumienia od martwych uczynków. Nie jestemy w
stanie sami z siebie zmieniæ naszego postêpowania,
naszego dzia³ania, naszych pragnieñ i myli. Sami z
siebie nie jestemy w stanie nie grzeszyæ. To znaczy, ¿e
nasze ¿ycie jest zdominowane przez grzech. A
koncepcja, która mówi, ¿e z³e uczynki mo¿emy
zbalansowaæ poprzez nasze dobre uczynki jest po
prostu b³êdna. Je¿eli wszystko co z nas wychodzi jest
grzeszne to niestety, ale nie jestemy w stanie uczyniæ
przed Bogiem nic dobrego. Dlatego sami nie jestemy
w stanie oczyciæ naszego sumienia, sami nie jestemy
w stanie zmieniæ naszego postêpowania.
W zwi¹zku z tym trzeba powiedzieæ, ¿e okrelenie
martwe uczynki nie dotyczy wy³¹cznie pewnych z³ych
rzeczy, których siê dopuszczamy. Martwe uczynki to
nie wy³¹cznie pewne grzechy, które pope³niamy.
Raczej okrelenie martwe uczynki dotyczy ca³oci
naszego funkcjonowania, dotyczy tego wszystkiego co
czynimy. Wiêc kiedy Bóg patrzy na nasze ¿ycie, na to

wszystko co robimy to widzi wy³¹cznie nasze martwe
uczynki. Bo wszystko co robimy to po prostu s¹
martwe uczynki, to grzech. I taka jest biblijna prawda
o cz³owieku. Cz³owiek jest grzesznikiem, czyli osob¹
zdominowan¹ przez grzech, ow³adniêt¹ przez grzech.
3. Jestemy ludmi, którzy zas³uguj¹ na karê
Mo¿na powiedzieæ, ¿e jest to logiczna konsekwencja
poprzednich dwóch koncepcji. Jeli Bóg jest wiêtym
Sêdzi¹, który bêdzie s¹dzi³ nas, a my jestemy ludmi
grzesz¹cymi, którzy czyni¹ z³o, to oczywiste jest, ¿e
sprawiedliwie zas³ugujemy nie na nagrodê, ale na karê
od Boga. Ale oprócz tego, ¿e jest to logiczna
konsekwencja to jest to tak¿e prawda, o której mówi
nam Bo¿e S³owo.
Przeczytajmy kolejny fragment Pisma wiêtego:
Wy bowiem bylicie martwi z powodu waszych
upadków i grzechów. ¯ylicie w nie uwik³ani, jak inni
w obecnym wieku tego wiata. S³u¿ylicie w³adcy sfer
powietrznych, który rz¹dzi duchem dzia³aj¹cym w
niepos³usznych ludziach. Do takich ludzi zreszt¹ my
wszyscy niegdy nale¿elimy. Targa³y nami ¿¹dze
cia³a, jego pragnienia i pomys³y  bylimy z natury
warci gniewu, zupe³nie tak, jak pozostali. (Ef 2:13)
Moglibymy dokonaæ pewnego uproszczenia tego
fragmentu i powiedzieæ, ¿e z powodu naszych

martwych uczynków jestemy z natury warci gniewu. I
chodzi tu o Bo¿y gniew. Nasze martwe uczynki
powoduj¹ Bo¿y gniew. Mówi nam o tym aposto³ Pawe³
w Licie do Rzymian:
[Rozwiñmy ten temat.] Otó¿ Bóg nie jest obojêtny.
Wszelki przejaw bezbo¿noci i niesprawiedliwoci
ludzi, którzy nieprawoci¹ t³umi¹ prawdê, spotyka siê
z gniewem nieba. (Rzym 1:18)
To znaczy, ¿e nasze martwe uczynki nie powoduj¹ u
Boga pozytywnej reakcji, ale negatywn¹ reakcjê. A jeli
nasze martwe uczynki spotkaj¹ siê z gniewem Boga
znaczy, ¿e otrzymamy za nie karê.
Gdy¿ zap³at¹ za grzech jest mieræ, lecz darem Bo¿ej
³aski jest ¿ycie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym
Panu. (Rzym 6:23)
Zostan¹ oni skazani na wieczn¹ zgubê, z dala od
obecnoci Pana oraz potêgi Jego chwa³y. (2 Tes 1:9)
Kar¹ za nasze martwe uczynki bêdzie wieczna zguba,
oddzielenie od Pana oraz od Jego chwa³y.
Wiêc kara za nasze martwe uczynki jest straszn¹ kar¹,
najgorsz¹ jaka mo¿e byæ. Ale to pokazuje nam jak
bardzo z³e s¹ nasze uczynki w oczach wiêtego Boga,
skoro sprawiedliwy Bóg wyznaczy³ za nie tak¹ karê.
To za³o¿enie, te trzy koncepcje s¹ dla nas z³¹ nowin¹.
Z³¹ nowin¹ jest dla nas to, ¿e Bóg jest wiêtym Sêdzi¹.

Z³¹ nowin¹ jest dla nas to, ¿e nasze uczynki to martwe
uczynki. I z³¹ nowin¹ jest to, ¿e nasze grzechy
sprawiedliwie zas³uguj¹ na potêpienie i karê. Ale Bogu
niech bêd¹ dziêki, ¿e to nie jest wszystko, co Bóg ma
nam do powiedzenia. Z³a nowina jest drzwiami dla
dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Bo¿ym.
Bóg bowiem tak bardzo ukocha³ wiat, ¿e da³ swego
Jedynego Syna, aby ka¿dy, kto w Niego wierzy, nie
zgin¹³, ale mia³ ¿ycie wieczne. Bóg nie pos³a³ swego
Syna na wiat, aby wyda³ On na wiat wyrok, lecz aby
wiat zosta³ przez Niego zbawiony. Ten, kto wierzy w
Niego, nie stanie przed s¹dem; lecz na tym, kto nie
wierzy, ju¿ ci¹¿y wyrok, poniewa¿ odmówi³ wiary w
imiê Jedynego Syna Bo¿ego. (Jan 3:1618)
Wiêcej na temat dobrej nowiny dowiesz siê z naszych
innych publikacji, które s¹ dostêpne na naszej stronie
internetowej:
https://misjalegionowo.pl/traktaty.html
Cytaty Pisma wiêtego pochodz¹ z: Biblia to jest Pismo
wiête Starego i Nowego Przymierza, Ewangeliczny Instytut
Biblijny, 2016
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