
NAWRÓCENIE NA ODPUSZCZENIE GRZECHÓW  
 
Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone 
na słowo Świętego od wschodu słońca aŜ do zachodu, rozradowane, Ŝe Bóg o nich pamiętał.[...] 
Albowiem postanowił Bóg zniŜyć kaŜdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z 
ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. (Ba 5,5.7) 
Obchodził więc Jan całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, 
jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieŜki dla Niego! KaŜda dolina niech będzie wypełniona, kaŜda góra i pagórek zrównane, 
drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! (Łk 3,3-5) 
Mam właśnie ufność, Ŝe Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa 
Jezusa. [...] A modlę się o to [...], abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem 
sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga. (Flp 1,6.9-10) 
 

Dzieje Starego Testamentu to dzieje wezwań, 
które kieruje do ludzi Bóg: bądźcie w więzi ze 
Mną, przestrzegajcie moich wskazań, a będzie to 
słuŜyło waszemu Ŝyciu. JeŜeli jednak zlekcewa-
Ŝycie mnie, to nie Ja sprawię, Ŝe zgniecie, ale 
zło, które czyniliście, ono samo was zgubi. Tak 
ostrzega Bóg, a człowiek z reguły Go nie słucha 
i wtedy spada na świat cierpienie za cierpieniem. 
Historia biblijna jest pełna takich doświadczeń. 
W obliczu nich ludzie nie raz próbują coś 
zmienić w swoim Ŝyciu, zacząć inaczej postę-
pować, nie grzeszyć, ale ich wysiłek staje się 
słomianym zapałem i nie przynosi trwałych 
efektów. Człowiekowi nie udaje się zmienić 
samego siebie! ZauwaŜenie tego ma kluczowe 
znaczenie. 

Izrael Starego Testamentu wskutek od-
stępstw od Boga stracił swoją toŜsamość i dostał 
się pod panowanie Babilończyków. Wtedy 
prorok Baruch posłał do niego krzepiące słowo 
zapowiedzi powrotu. Nadejdzie dzień, Ŝe wró-
cicie z wygnania, w które poszliście wskutek 
waszych grzechów i powrócicie do waszego 
Jedynego Boga. Będzie to  dzień pełen chwały, 
sam Bóg wyrównywać będzie przed wami drogę 
powrotu... 

Tyle obietnicy BoŜej w Starym Testamencie. 
Potrzebujecie POWROTU z niewoli, w którą 
sami zabrnęliście i ja wam ten powrót 
umoŜliwi ę. Jak to się jednak dokona i jakie będą 
tego szczegóły, to wyjaśni się dopiero w Nowym 
Testamencie. 

Nawrócenie to właśnie powrót. To decyzja 
tych, którzy oddalili się od Boga i brną przez 
pustynię bez środków do Ŝycia. To decyzja 
przełomowa. Koniec! Stop! Zatrzymuję się! 
Przestaję ignorować Boga! Zawracam! Zaczy-
nam iść w przeciwnym kierunku! Do Niego! 
Nawrócenie więc to nie usunięcie zła, 
zaprzestanie grzeszenia, przemiana serca włas-

nym wysiłkiem, transformacja grzesznika w świę-
tego. Nie! Dlaczego? PowniewaŜ samemu nie dam 
rady tego zrobić. To decyzja, Ŝe dłuŜej nie mogę 
Ŝyć, jak Ŝyję i postanawiam zmienić sposób Ŝycia. 

Ale po co? Jaki jest cel nawrócenia, jeśli nie 
usunięcie zła. Celem nawrócenia jest... 

Najpierw jednak posłuchajmy Jana Chrzcicie-
la, jego głosu wołającego na pustyni judzkiej: 
Przygotujcie drogę PANU, prostujcie ścieŜki DLA 
NIEGO! KaŜda dolina niech będzie wypełniona, 
kaŜda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech 
się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! 

Celem nawrócenia jest zatem uporządkowanie 
drogi, po której BÓG mógłby przyjść do mnie 
nawracającego się i zacząć mnie przemieniać. Jan 
głosi czasy Mesjańskie, zapowiada, Ŝe niedługo 
przyjdzie obiecany wysłaniec BoŜy. To On pomo-
Ŝe ludziom dokonać powrotu do Boga z niewoli. 
Dlatego, gdy Baruch zapowiadał, Ŝe nastąpi ten 
powrót i Bóg uporządkuje drogę przed wygnań-
cami, Jan tymi samymi niemal słowami zapo-
wiada, Ŝe Bóg właśnie się zbliŜa, by umoŜliwi ć 
nam powrót do Siebie, a wy MACIE UPORZĄD-
KOWAC DROGĘ PRZED NIM. Bóg przyjdzie w 
Chrystusie, by nas zbawić, my moŜemy dopuścić 
Go do swojego Ŝycia i pozwolić Mu działać, bo 
bez naszego przyzwolenia, bez otwarcia drogi do 
naszych serc, moc BoŜa nie będzie skuteczna. Bóg 
jest wszechmocny, ale człowiek jest wolną istotą 
podobną do Boga i dopiero spotkanie się tych 
dwóch wolności będzie prawdziwie owocne. 

Bóg czyni wszystko co moŜe ze swej strony, 
łamie niebiańskie zasady, zniŜa się... On, pełen 
majestatu schodzi do nas, na pustynię, zdaje się na 
poniewierkę, umiera na KrzyŜu. A jednak nawet, 
gdy zakrwawiony, zdroŜony staje przed nami na 
odludziu i mówi - jestem, chodź ze mną - do 
niczego nie zmusza. Kocha, pragnie, chce naszej 
bliskości, a jednak dopóki nie dojrzejemy do niej 
nic głębokiego się w nas nie dokona. Potrze-



bujemy spojrzeć na kochającego Boga, na siebie 
i zastanowić się, co zrobić w sercu, by jego krew 
i pot nie poszły na marne.  

Tym właśnie jest owe prostowanie przez nas 
drogi Panu, który mozolnie wędruje ku nam i 
cierpi niewinnie razy zła. Na tej drodze napotyka 
doliny, w które się musi zanurzyć, góry, na które 
się musi wspiąć, pokonuje zakręty i z trudem 
idzie po wybojach. To wszystko pokazuje na 
KrzyŜu. Ale my moŜemy się teraz zastanowić, 
co takiego robimy, Ŝe Bogu aŜ tak trudno jest do 
nas dotrzeć. 

Po pierwsze uleglamy zwątpieniu i 
zapadamy się w ciemne doliny niewiary. 
Ulegamy pokusie, by Boga lekcewaŜyć. Te do-
liny trzeba zasypać, wypełnić Bogiem, wpuścić 
Jego w zakątki naszej ciemności, zwatpienia i 
lęku. Dopuścić Go wszędzie, niczego nie robić 
samemu, ale i dostępu do niczego Mu nie od-
mówić.  

Po drugie są w naszym Ŝyciu góry pychy, 
przekonania, Ŝe sam sobie wystarczę, dam sobie 
radę, nie potrzebuję Boga. Te góry są największą 
przeszkodą na Jego drodze do nas. Pyszny nie 
znajdzie Boga, bo sam zaspokaja siebie i nie wie, 
jak mizerne jest to zaspokojenie w porównaniu 
ze wspaniałościami, które chce dać Bóg. Jak 
poruszające są Jego dary w porównaniu z mier-
notą naszych wyrobów. Pycha stanowi wielkie 
zmarnowanie ludzkiej szansy. Potrzebuję dać 
sobie łeb! śniŜyć wygórowane myślenie o sobie! 
Ustabilizować wahania między zachwytem nad 
sobą a zwątpieniem w swoją wartość. Zobaczyć 
swoje góry i zniŜyć je. 

Po trzecie potrzeba zawstydzić się, Ŝe chodzę 
takimi zakrętasami, Ŝe nie jestem szczery i 
prostolinijny, Ŝe kłamię w Ŝyciu publicznym i 
prywatnym, Ŝe Bóg, idąc do mnie, zmuszony jest 
przemierzać takie labirynty fałszu. 

Wreszcie po czwarte trzeba zobaczyć swoje 
wyboje grzechu, które czynię, a które wstrząsają 
Bogiem idącym do mnie i rania Go. Zobaczyć to 

wszystko i zakwestionować. Wyrzec się tego, 
czyli nawrócić z drogi.  

A kiedy to zrobię, wtedy wreszcie Bóg do 
mnie przyjdzie i dostanie się do mojego 
prywatnego sejfu, do wewnętrznego skarbca, do 
intymnego wnętrza. I zacznie koić je, wnoszac 
pokój. To będzie ratunek, odblokowanie, otwarcie 
szeroko oczu. 

Pan Bóg to dzieło juŜ rozpoczął. JuŜ coś się w 
nas dokonało. Zapoczątkował w nas dobre dzieło, 
ale nie doknało się ono jeszcze do końca. Do 
końca jest daleko. Paweł pisze, co się zaczęło i 
czego potrzebujemy. Potrzebujemy napełnić się 
plonem sprawiedliwości nabytym przez Jezusa. On 
jeden jest sprawiedliwy, od postępuje jak naleŜy, 
na ziemi postępował zgodnie z ładem BoŜym. 
Tym swoim wzorowym postępowaniem wypraco-
wał dla nas dary, którymi się moŜemy teraz 
napełniać. MoŜemy je wziąć od Niego i się nimi 
nasycać. Z domu Ojca przyszedł do nas przez góry 
i doliny grzechu i doniósł nam ogromny bagaŜ 
darów. JeŜeli zechcemy, moŜemy je od Niego 
wziąć i się nimi karmić. I dopiero przyswojenie 
tych darów będzie nas oczyszczać, będzie 
odpuszczać nam grzech i skutecznie zmieniać nas 
aŜ do wydoskonalenia. Dopiero wtedy pojawi się 
owoc, za sprawą tego, co z mozołem dał Chrystus. 

Dlatego warto było podjąć decyjzję 
nawrócenia: wyrównać Chrystusowi drogę. Warto 
było! A gdy się plon Chrystusowy uporządkuje 
nas i pokona grzech w naszym sercu, Bóg będzie 
się radował. Jego chwala w tym się objawi, Ŝe 
wysiłek BoŜy nie poszedł na marne.  

Oto dlaczego Jan Chrzciciel głosił na pustyni 
grzechowej chrzest nawrócenia na odpuszczenie 
grzechów czyli na oczyszczenie ludzkiego serca. 
Co innego jest NAWRÓCENIE, a co innego 
ODPUSZCZENIE i OCZYSZCZENIE. Nawrócić 
się moŜemy my - oczyścić nasze serca moŜe tylko 
On - Bóg miłości. 

 
Jan Ogrodzki   

 
         


