Jezus przyszed³ do nas z konkretnym przes³aniem. Aposto³
Pawe³ podsumowa³ je w 2 Licie do Koryntian 5:2021: Dlatego
w miejsce Chrystusa g³osimy poselstwo jakby samego Boga,
który przez nas kieruje do ludzi wezwanie. W miejsce Chrystusa
b³agamy: Pojednajcie siê z Bogiem. On Tego, który nie pozna³
grzechu, za nas uczyni³ grzechem, abymy my w Nim stali siê
sprawiedliwoci¹ Boga.

Bóg posy³aj¹c do nas swojego Syna, Jezusa Chrystusa, pos³a³ go
z konkretnym przekazem. Jaki to przekaz? Aposto³ Pawe³ mówi
nam, ¿e jest to wezwanie do pojednania siê z Nim. Bóg wzywa
nas do zawarcia z Nim pokoju. Tym samym Bóg mówi nam, ¿e
pomiêdzy Nim a nami istnieje konflikt. A tam, gdzie jest konflikt
to relacje czy stosunki pomiêdzy zaanga¿owanymi stronami s¹
zerwane.
W tym konflikcie to Bóg jest stron¹ poszkodowan¹. My z kolei
jestemy tymi, którzy wyrz¹dzili Bogu z³o. Wiêc ci¹¿¹ na nas
nasze winy. I te winy bêd¹ nam ci¹¿yæ i oddzielaæ nas od Niego,
dopóki nie uregulujemy naszego zobowi¹zania. To my nie
jestemy w porz¹dku wobec Boga, a nie odwrotnie.
Dodatkowo Bóg ostrzega nas, ¿e pewnego dnia rozliczy siê z
ka¿dym z nas osobicie. Ka¿dy z nas stanie na s¹dzie
ostatecznym i odpowie bezporednio przed Nim. I jeli nie
pojednamy siê z Nim, dopóki ¿yjemy to póniej, po naszej
mierci, ju¿ nie bêdzie takiej mo¿liwoci. Wiêc jeli nie
uregulujemy naszego zobowi¹zania teraz to zostaniemy
skazani na wieczne potêpienie, które jest przeciwieñstwem
¿ycia wiecznego. Bóg nie chce, abymy tak skoñczyli, dlatego
te¿ pos³a³ swojego Syna, aby wezwa³ nas do pojednania siê z
Nim.

Ale jakie jest nasze zobowi¹zanie wobec Boga? Czy jestemy
Bogu co winni?
Aposto³ Pawe³ mówi w tym fragmencie, ¿e nasze problemy w
relacji z Bogiem wynikaj¹ z naszych grzechów. A o grzechu
mo¿emy mówiæ wy³¹cznie wtedy, kiedy z³amane zostaj¹ Bo¿e
przykazania. Grzech jest przestêpstwem Bo¿ego prawa. Wiêc
generalnie naszym problemem jest to, ¿e w naszym ¿yciu nie
czynimy tego co dobre, co w³aciwe, co s³uszne, co siê podoba
Bogu. (Takie w³anie jest moralne prawo Boga.) Co prowadzi
do tego, ¿e w wiecie, który Bóg stworzy³, i który do Niego
nale¿y, i w którym On ustanowi³ swoje zasady, my po prostu
czynimy z³o. A Bóg jest wiêty. Bóg z grzechem nie ma nic
wspólnego. Bóg nienawidzi grzechu. Dlatego to w³anie grzech
powoduje konflikt pomiêdzy nami a Bogiem. To w³anie nasz
grzech powoduje, ¿e nasz zwi¹zek z Bogiem jest zerwany.
Zatem Bóg wzywa nas do pojednania siê z Nim. To znaczy, ¿e
Bóg wzywa nas do tego, abymy uporz¹dkowali nasze
zobowi¹zanie wobec Niego jakim jest nasz grzech. Mo¿na na
grzech spojrzeæ jak na d³ug, który mamy u Boga. Bóg wzywa
nas, abymy sp³acili nasz d³ug teraz i w ten sposób pojednali
siê z Nim.

Ale jak sp³aciæ nasz d³ug? Co zrobiæ,aby nasze grzechy zosta³y
przebaczone? Co zrobiæ, aby nasze winy zosta³y zmazane?
Aposto³ Pawe³ mówi nam w tym fragmencie, ¿e pojednanie z
Bogiem mo¿e nast¹piæ przez Bo¿ego Syna, którym jest Jezus
Chrystus. On nie tylko przyszed³ z wezwaniem od Boga. On te¿
przyszed³ z zadaniem do wykonania jakie zleci³ mu Bóg.
Aposto³ Pawe³ napisa³: On Tego, który nie pozna³ grzechu, za

nas uczyni³ grzechem, abymy my w Nim stali siê
sprawiedliwoci¹ Boga.
Zatem aposto³ Pawe³ mówi nam, ¿e to Jezus jest narzêdziem
danym przez Boga, dziêki któremu mo¿emy staæ siê
sprawiedliwoci¹ Boga. Czyli to pojednanie pomiêdzy Bogiem a
nami mo¿e siê dokonaæ wy³¹cznie poprzez Jezusa Chrystusa.
To pojednanie jest mo¿liwe dziêki temu, ¿e Jezus ¿y³
doskona³ym (bezgrzesznym) ¿yciem oraz wzi¹³ na siebie nasze
grzechy, kiedy zawis³ na krzy¿u, na którym te¿ zmar³. I Bóg
wzbudzaj¹c go z martwych og³osi³ ca³emu wiatu, ¿e
pojednanie z Nim jest mo¿liwe tylko poprzez Jego Syna.
Dlatego nie ma innej mo¿liwoci, aby nasze grzechy zosta³y
przebaczone jak tylko przez osobist¹ wiarê w Pana Jezusa
Chrystusa. I w³anie do tego wzywa nas Bóg przez swojego
ukochanego Syna.

Jeli masz jakie pytania lub chcesz dowiedzieæ siê wiêcej na
temat pojednania siê z Bogiem prosimy o skontaktowanie siê z
nami:

al. 3-go Maja 22a, 1 piętro
(wejście w bramie od ul. Broniewskiego)

kontakt@misjalegionowo.pl
www.misjalegionowo.pl
Nabożeństwa:
Niedziela, godzina 11:00

