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Kilka myśli 
POJEDNANIE

Gech, yli działanie wbrew woli Boga, 
wbrew miłości Boga i bliźniego, złe życie, sta-
wianie siebie w miejsce Boga i decydowanie, 
co stanowi dobro a co zło, powoduje rozdarcie 
ołeności na linii łowiek - Bóg oraz na li-
nii łowiek - łowiek. Konsekwencją gechu 
był wewnętny niepokój, ucieka od Boga 
i eskalacja gechu, a także niepyjaźń między 
łowiekiem a Bogiem.

Człowiek był świadom winy wobec Boga 
i bliźniego i oduwał potebę pebłagania 
Boga i Jego pebłagania. Jednakże żaden ło-
wiek sam z siebie, o własnych siłach, własnym 
życiem i ynem, nie był i nie jest w stanie 
pojednać się z Bogiem i go pebłagać, „gdyż 
wszyscy zgeszyli i brak im chwały Bożej i są 
urawiedliwieni darmo, z łaski Jego, pez od-
kupienie w Jezusie Chrystusie” Rz 3,23-24.

To Bóg, w swojej miłości, pierwszy wy-
ciągnął rękę do łowieka - rawcy zła, aby 
łowiekowi pebayć i pojednać się. On nas 
miłował nawet wtedy, gdy byliśmy gesznika-
mi- Rzymian 5, 8-11 „Bóg zaś daje dowód swo-
jej miłości ku nam pez to, że kiedy byliśmy 
jesze gesznikami, Chrystus za nas umarł. 
Tym bardziej więc teraz, urawiedliwieni 
krwią jego, będziemy pez niego zachowani 
od gniewu.  Jeśli bowiem, będąc niepyja-
ciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem pez 
śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojed-
nani, dostąpimy zbawienia pez życie jego. 
A nie tylko to, le chlubimy się też w Bogu 
pez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, pez 
którego teraz dostąpiliśmy pojednania”.

Tak więc pojednanie to niezasłużone ze stro-
ny łowieka działanie Boże, rowadzające na 
nowo gesznika w sferę Łaski Bożej, mocą krwi 
Chrystusa gładzącego nasze gechy, jest ono 
widonym znakiem miłości Chrystusa. Do-
konało się ono pez Chrystusa, jedynego po-
średnika - „albowiem jeden jest Bóg, jeden też 
pośrednik między Bogiem a ludźmi, łowiek 
Jezus Chrystus, który siebie samego złożył jako 
okup za wszystkich.” 1 Tym 2,5-6

Tajemnica odkupienia łąy się z tajemnicą 

Kyża - Ef 2,4.5.14-16 „Ale Bóg, który jest Boga-
ty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, 
którą nas umiłował, i nas, któy umarliśmy 
pez upadki, ożywił wraz z Chrystusem- łaską 
zbawieni jesteście- Albowiem ON (Jezus) jest 
pokojem naszym, On rawił, że z dwojga jed-
ność powstała i zbuył w ciele swoim stojącą 
pośrodku pegrodę z muru  niepyjaźni… 
aby yniąc pokój, stwoyć w sobie samym 
z dwóch jednego nowego łowieka i pojed-
nać obydwóch z Bogiem w jednym ciele pez 
kyż, zniweywszy na nim niepyjaźń;” 

Od tej pory Bóg nie pamięta o gechach lu-
dzi, dokonuje się całkowite odnowienie, ura-
wiedliwienie i uświęcenie, jak ytamy w Kol 
1,19-22: „Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby 
w nim zamieszkała cała pełnia boskości, i żeby 
pez niego wszystko, co jest na ziemi i na nie-
bie, pojednało się z Nim dzięki pywróceniu 
pokoju pez krew kyża jego. I  was, któy 
niegdyś byliście mu obcymi i wrogo uosobio-
nymi, a uynki wasze były złe, teraz pojednał 
w jego ziemskim ciele pez śmierć, aby was 
stawić ped obliem swoim jako świętych 
i niepokalanych, i nienagannych.”

Ludzie pojednani z Bogiem pez krew Kyża 
dostępują równoeśnie pojednania z duchami 
niebieskimi i następuje kres wrogości (Kol 2,15;2 
Kor 5,19; Rz 11,15). 

Bóg dokonał także włąenia pogan do Ludu 
Bożego, minął as podziału, wszyscy ludzie 
twoą w Chrystusie jedno ciało, jedną świąty-
nię Bożą (Ef 2,11-22)

Bóg pez Jezusa nas z sobą pojednał i jest 
to darem Bożej Łaski. Dar jest tylko wtedy 
pydatny, gdy obdarowany go pyjmie, 
a dar pojednania łowiek pyjmuje wtedy, 
gdy realizuje jego skutki - życie w światłości 
Boga – „jeśli zaś chodzimy w światłości, jak 
On sam jest w światłości, ołeność mamy 
z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, 
oysza nas od wszelkiego gechu” 1 J 1,7.

Ten, kto chce pyjąć dar pojednania, sam 
musi pebayć tym, któy wyądzili mu 
kywdę, o ym uy nas piąta prośba modli-
twy Oje Nasz, a także podobieństwo o złym 
słudze - Mt 18,23-35 y też Zbawiciel z wyso-
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kości Kyża, wołając: „Oje, odpuść im, bo nie 
wiedzą co ynią” (Łk 11,4;1 P 4,8; Rz 12, 17-19

Pojednanie jest połąone z wytrwałą 
i systematyną pracą nad sobą. Teba pe-
ciwstawić się chęci zemsty, złoeenia, teba 
uchwycić wyciągniętą rękę do zgody albo na-
wet samemu ją wyciągnąć. Takie zachowania 
nie są proste ani łatwe, zwłasza wtedy, gdy 
doznane kywdy i szkody są wielkie. Jest to 
długotrwały proces dawania i brania zarówno 
ze strony rawcy jak i ofiary. Kywdzący musi 
chcieć i być gotowym do naprawy wyądzonej 
kywdy, a pokywdzony musi chcieć i być go-
towym do pebaenia.

Człowiek musi najpierw pyjąć od Boga 
pojednanie i dopiero wtedy, sam będąc pojed-
nanym z Bogiem, pez Niego uzdolnionym, 
powinien działać w kierunku pojednania 
z innymi ludźmi - w rodzinie, wśród pyjaciół, 
wółpracowników, w narodzie, między na-
rodami, wśród ludzi różnych wyznań. Każdy 
cheścijanin, każdy wieący, każdy, który do-
stąpił pojednania, jest wezwany nie tylko pez 
ostoła Narodów św. Pawła, ale pez samego 
Boga: „ nikomu złem za złe nie oddawajcie, 

starajcie się o to, co jest dobre w oach wszyst-
kich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze 
wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi! Nie 
mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi 
Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie 
należy, Ja odpłacę, mówi Pan” Rz 12, 17-19

Bóg pez Jezusa Chrystusa, Miłość objawio-
ną w Kyżu oraz usta ap. Pawła z 2 Kor 5, 17-20 
zachęca i wzywa nas:

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, no-
wym jest stwoeniem; stare peminęło, oto 
wszystko stało się nowe. A to wszystko to jest 
z Boga, który nas pojednał z sobą pez Jezusa 
Chrystusa i poruył nam służbę pojednania, 
to znay, że Bóg w Chrystusie świat z sobą 
pojednał, nie zaliając im ich upadków, 
i powieył nam słowo pojednania: Dlatego 
w imieniu Chrystusa poselstwo rawujemy, 
jakby pez nas Bóg upominał; 
w imię Chrystusa prosimy: po-
jednajcie się z Bogiem”

ks. Andej Mendrok


