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SOTERIOLOGIA – NAUKA O ZBAWIENIU 

 

1. Słowo ZBAWIENIE pochodzi od greckiego słowa „soteria”. Słowo to mówi o: 

• Uwolnieniu 
• Bezpieczeństwie 
• Zachowaniu 
• Zdrowiu 
• Odnowieniu, przywróceniu 
• Uzdrowieniu 

 

2. Słowo zbawienie zawiera w sobie także dwie fundamentalne zasady: 

• Bycie zbawionym to bycie uratowanym ze stanu zgubienia. 

• Bycie zbawionym to bycie przeniesionym do pozycji zbawienia, całkowicie odnowionym. 

Doktryna zbawienia obejmuje każde boskie przedsięwzięcie wobec wierzącego od jego uwolnienia ze 
zgubionego stanu do jego ostatecznego przedstawienia w chwale jako upodobnionego do Chrystusa. 

 

3. Zbawienie  zawiera  w  sobie  koncepcję  przynajmniej  dwunastu  rozległych  i  zasadniczych 
doktryn, a mianowicie: 

• Odkupienie 
• Pojednanie 
• Przebłaganie 
• Przekonanie 
• Opamiętanie się 
• Wiara 
• Odrodzenie 
• Przebaczenie 
• Usprawiedliwienie 
• Uświęcenie 
• Zachowanie 
• Uwielbienie 
 

 

4. Trzy aspekty zbawienia 

• Człowiek zostaje zbawiony, kiedy uwierzy. (Zbawienie od potępienia grzechu) 
Efez. 2:8 
8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 
Tyt. 3:5 
5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez 
kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, 

• Chrześcijanin jest zbawiany od panowania grzechu, uświęcany, zachowywany. 
Hebr. 7:25 
25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, 
aby się wstawiać za nimi. 

• Chrześcijanin będzie zbawiony od obecności grzechu, kiedy zostanie zaprezentowany jako bez skazy 
w chwale (w niebie na zawsze). 
Hebr. 7:2526 
25. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, 
aby się wstawiać za nimi. 
26. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od 
grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; 
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5. Boże trzy motywy do zbawienia grzeszników 

Dlaczego  Bóg  chciał  zbawić  grzeszników?  Dlaczego  zdecydował  się  znosić  ból  wydania  swego 
jednorodzonego  Syna  na  śmierć  za  ludzi,  którzy  buntowali  się  przeciwko  Jego  wspaniałej  dobroci? 
Dlaczego Bóg tak pragnie mieć z nami społeczność, pomimo tego co uczynił grzech w naszym życiu? 

• Manifestacja Bożej miłości  
był to największy i najbardziej konkretny dowód Bożej miłości, nic, co od Niego otrzymaliśmy, nie da 
się porównać z tym darem 
Jan. 3:16 
16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie 
zginął, ale miał żywot wieczny. 

• Manifestacja Bożej łaski  
Efez. 2:7 
7.  Aby  okazać  w  przyszłych  wiekach  nadzwyczajne  bogactwo  łaski  swojej  w  dobroci  wobec  nas  w 
Chrystusie Jezusie 

• Manifestacja Bożej dobroci  
Zbawieni  ludzie,  przez  odmienione  życie  i  będące  tego owocem dobre uczynki, wskazują  światu na 
fakt istnienia dobrego Boga 
Efez. 2:10 
10.  Jego  bowiem  dziełem  jesteśmy,  stworzeni  w  Chrystusie  Jezusie  do  dobrych  uczynków,  do  których 
przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. 
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DOKONANE DZIEŁO JEZUSA NA KRZYŻU 
 
Jan. 19:30 
30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę, oddał ducha.(BW) 
Ze względu na swą grzeszność  i bezsilność człowiek nie miał szans na akceptację ze strony Boga ani na 
społeczność z Nim.  Jeśli musiał być zbawiony,  to ktoś musiał mu przyjść z pomocą. Tym kimś był  Jezus, 
który opuścił niebo i przyszedł na ziemię, by przelać swą krew. 

Co ciekawe, Bóg zaraz po upadku pokazał człowiekowi,  jak bardzo go kocha i obiecał, że zapewni ofiarę 
zastępczą opartą na przelanej krwi. 
1 Moj. 3:21  
21. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich.(BW) 

 

CIERPIENIE I ŚMIERĆ JEZUSA 

Ówcześnie inaczej określano pory dnia: 
6:00 – 18:00 dzień;  18:00 – 6:00 noc;  18:00 – początek kolejnej doby 

• Jezus w ogrodzie Getsemane – wieczór wg naszego czasu 
Łuk. 22:4144 
41. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, 42. Mówiąc: Ojcze, 
jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. 43. A ukazał 
mu się anioł z nieba, umacniający go. 44. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił; i był pot jego 
jak krople krwi, spływające na ziemię.(BW) 

• Żołnierze przychodzą po Jezusa 
Łuk. 22:47 
47. Gdy On jeszcze mówił, nadeszła zgraja (ok. 600 żołnierzy), a na jej czele jeden z dwunastu, imieniem 
Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować.(BW) 

• Prowadzą Go do Annasza (Sanchedryn) –  23 w nocy 
Mar. 14:55 
55. Arcykapłani zaś i cała Rada Najwyższa szukali świadectwa przeciwko Jezusowi, aby skazać go na 
śmierć, ale nie znajdowali.(BW) 
Łuk. 22:6265 
62. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. 63. A mężowie, którzy go pilnowali, naigrawali się z niego 
i bili go. 64. I zasłoniwszy mu twarz, pytali go, mówiąc: Prorokuj, kto jest ten, co cię uderzył? 65. I wiele 
innych bluźnierstw wypowiadali przeciwko niemu.(BW) 

• Annasz wysyła Go do Kajfasza 

• Kajfasz wysyła Go do Piłata – ok. 6 rano 
Łuk. 23:1 
I całe ich zgromadzenie powstało, i poprowadzili go do Piłata.(BW 

• Piłat do Heroda 
Łuk. 23:611 
6.  Piłat  zaś,  usłyszawszy  to,  pytał,  czy  człowiek  ten  jest  Galilejczykiem,  7.  A  dowiedziawszy  się,  że  jest 
poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie.     8. Herod tedy, 
ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał 
o nim  i  spodziewał się ujrzeć  jakiś cud przez niego dokonany.                         9. Wypytywał go więc wieloma 
słowy,  lecz  Ten  nic  mu  nie  odpowiadał.  10.  A  byli  przy  tym  obecni  arcykapłani  i  uczeni  w  Piśmie, 
gwałtownie go oskarżając. 

• Herod do Piłata 
Łuk. 23:11 
11. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą 
szatę i odesłał z powrotem do Piłata.(BW) 

• Piłat na śmierć – między 6 a 9 rano 
Jan. 19:16 
16. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go.(BW) 
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• Ukrzyżowanie Jezusa – 9 rano 
Łuk. 23:33 
33. A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po 
prawicy, a drugiego po lewicy.(BW) 

 
Śmierć Jezusa (ostatnia droga naszego Zbawiciela) 

 
  © Hugh Claycombe, The Thomson Chain – reference Bible, B.B. Kirkbridge Bible Co., Inc.   

 
1. Jezus przychodzi do Jerozolimy, udaje się na Ostatnią Wieczerzę (A) 
2. Z Ostatniej Wieczerzy do Ogrodu Getsemane (B) 
3. Z Ogrodu Getsemane do pałacu arcykapłana, Sanhedryn (C) 
4. Od Kajfasza do Piłata 
5. Od Piłata do Heroda (D) 
6. Od Heroda do Piłata (E) 
7. Od Piłata na Golgotę, ukrzyżowanie (F) 
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Jezus w międzyczasie był bity, sponiewierany, w tym stanie przeszedł ok. 8‐10 km 

• biczują go (końcówka z ostrych kości lub ostrych kawałków metalu) 

• zakładają mu koronę z cierni (kilku centymetrowe twarde ostrza) 

• niesie krzyż (nieobrobione drewno, wszędzie były wbijające się w pobite ciało drzazgi) 

Jeden  z  komentatorów  powiedział,  że  ciało  Jezusa  było  tak  zmasakrowane,  że  trudno  było  je 
rozpoznać, przypominało galaretę trzymającą się na kościach. 

Gdy dociera na górę, nie dają mu ani chwili wytchnienia, od razu przybijają Go do krzyża. 

• gwoździe  miały  20‐30  cm  długości,  pokryte  były  rdzą,  z  ostrymi  krawędziami  i  końcówką 
zapobiegającą wyślizgnięciu się wiszącego ciała; 

• Jezus  umiera  –  śmierć w wyniku uduszenia  (brakowało mu powietrza).  Podstawka pod nogami nie 
była dla Jego wygody, była tak zaprojektowana, by umierało się jak najdłużej, by skazaniec męczył się 
możliwie najdłużej; 

• w obliczu śmierci Jezus nie zapomina o tych, do których przyszedł – dwóch łotrów. 

Jezusowi, by stworzyć ziemię – wystarczyło wypowiedzieć słowo, lecz by zbawić człowieka musiał opuścić 
niebo i stać się człowiekiem takim jak my, by za nas umrzeć.  

To, co inni nazywają porażką – krzyż, dla nas jest zwycięstwem. 
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ZNACZENIE ŚMIERCI JEZUSA  
 

Pełnego znaczenia śmierci Jezusa nie da się ująć w jednym czy dwóch zdaniach. By oddać ogromną wagę 
tej prawdy możemy posłużyć się czterema doktrynami: 

• O zastępczej śmierci Chrystusa, Jego śmierci zamiast grzeszników 

• O odkupieniu w stosunku do grzechu 

• O pojednaniu w stosunku do człowieka 

• O przebłaganiu w stosunku do Boga 

Mówiąc o śmierci Jezusa nie możemy posłużyć się tylko wybranymi doktrynami, ponieważ pojedynczo nie 
wyczerpują  całego  znaczenia  śmierci,  a  to może  doprowadzić  do  zaciemnienia  i  wykrzywienia  prawdy 
biblijnej. Tylko całe i pełne zrozumienie prawd Bożych o śmierci Jezusa pozwoli nam dostrzec zbawcze i 
wieczne znaczenie śmierci naszego Pana – Jezusa Chrystusa. 

1. ZASTĘPSTWO DLA GRZESZNIKÓW (zamiast, w miejsce, z zyskiem dla...)  

Chrystus umarł zamiast nas, by zapłacić (okupić) karę za nasz grzech – stał się okupem. 

Zapłatą za grzech jest śmierć. Człowiek mógłby sam odkupić swój grzech, gdyby tylko mógł tę karę odbyć i 
zakończyć  –  oczywiście  nie  jest  to  możliwe.  Dlatego  Bóg,  kierując  się  miłosierdziem,  wkroczył  w 
beznadziejną sytuację i w osobie Jezusa dostarczył zastępcę, który był zdolny dokonać przebłagania 
 

OKUP OSOBISTY  OKUP ZASTĘPCZY 

Ponoszony przez winowajcę  Ponoszony przez stronę, wobec której zawiniono 

Oparty na czystej sprawiedliwości  Wynikający ze sprawiedliwości i miłości 

Wiecznie niewystarczający (ST)  W pełni wystarczający (Dokonane dzieło) 

Mar. 10:45 
45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł,  aby mu  służono,  lecz aby  służyć  i  oddać  swe życie na okup za 
wielu. 
Mat. 20:28 
28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za 
wielu. 
1 Tym. 2:6 
6. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 
Jan. 11:5051 
50. I nie myślicie, że lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął. 51. A 
tego nie mówił sam z siebie, ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. 
Rzym. 5:68 
6.  Wszak  Chrystus,  gdy  jeszcze  byliśmy  słabi,  we  właściwym  czasie  umarł  za  bezbożnych.  7.  Rzadko  się 
zdarza,  że  ktoś  umrze  za  sprawiedliwego;  prędzej  za  dobrego  gotów  ktoś  umrzeć.  8.  Bóg  zaś  daje  dowód 
swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. 
2 Kor. 5:21 
On tego który nie znał grzechu za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą 
Gal. 3:13 
13.  Chrystus  wykupił  nas  od  przekleństwa  zakonu,  stawszy  się  za  nas  przekleństwem,  gdyż  napisano: 
Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, 
Tyt. 2:14 
14.  Który  dał  samego  siebie  za  nas,  aby  nas  wykupić  od  wszelkiej  nieprawości  i  oczyścić  sobie  lud  na 
własność, gorliwy w dobrych uczynkach, 
1 Piotr. 3:18 

Biblia  jasno  naucza,  że  ofiara  Chrystusa  nie  była  tylko  kwestią  współczucia  grzesznikom,  lecz  przede 
wszystkim zajęła ich miejsce. 
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2. ODKUPIENIE W RELACJI DO GRZECHU 
 
ODKUPIENIE  to  wyzwolenie,  uwolnienie  dzięki  zapłaconemu  rachunkowi,  ze  względu  na  dokonaną 
zapłatę – śmierć Jezusa na krzyżu.  
 
a) Nauka Starego testamentu 
 
Ps. 130:8 
8. On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego. 
Izaj. 59:20 
20. Przyjdzie jako Odkupiciel dla Syjonu i dla tych, którzy w Jakubie odwrócili się od występku  mówi Pan. 
Odkupienie charakteryzują trzy hebrajskie słowa: 

• „gaal” (Rut 3:9) – dotyczy zobowiązań rodzinnych związanych z zapłaceniem okupu (np. wykupienie 
własności rodzinnej, która przeszła w ręce innego właściciela) 

• „padach” (2 Moj. 13:12; 4 Moj. 18:1517) – zapłata ponoszona przy dokonywaniu transakcji handlowej. 

• „kopher”  (2 Moj.  21:18;  30:12) – oznacza  sumę  płaconą  tytułem  grzywny  za  życie  (np. wykupienie 
jeńca wojennego, niewolnika, rzeczy postawionej w zastaw) 
 

b) Nauka Nowego Testamentu 

„agoradzo”   kupowanie na forum, na rynku (w NT występuje 24 razy mówiąc o kupowaniu) 

• Chrystus w swym dziele odkupienia zapłacił okup za całą ludzkość 
2 Piotr. 2:1 
1.  Lecz  byli  też  fałszywi  prorocy  między  ludem,  jak  i  wśród  was  będą  fałszywi  nauczyciele,  którzy 
wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. 

• Wyraźną ceną jest krzew Chrystusa 
Obj. 5:910 
9. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś 
zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, 
10. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. 

• Ponieważ zostaliśmy wykupieni, jesteśmy Jego własnością 
1 Kor. 6:1920 
19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od 
Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 
20. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. 

 
„eksagoradzo” – wykupienie z rynku 

• Byliśmy pod przekleństwem i Chrystus nas spod tego przekleństwa wykupił 
Gal. 3:13 
13.  Chrystus  wykupił  nas  od  przekleństwa  zakonu,  stawszy  się  za  nas  przekleństwem,  gdyż  napisano: 
Przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, 

• Zostaliśmy całkowicie wykupieni od panowania zakonu 
Gal. 4:5 
5. Aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. 

 
„peripoieo” – by pomóc, zbawić siebie lub by uzyskać, zdobyć w posiadanie 
Dz.Ap. 20:28 
28. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście 
paśli zbór Pański nabyty własną jego krwią. 
 
„lytroo” – wydać za poświadczeniem okupu (rozwiązanie, wyprzęganie zwierząt, uwalnianie więźniów) 
Tyt. 2:14 
14.  Który  dał  samego  siebie  za  nas,  aby  nas  wykupić  od  wszelkiej  nieprawości  i  oczyścić  sobie  lud  na 
własność, gorliwy w dobrych uczynkach, 
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1 Piotr. 1:1819 
18.  Wiedząc,  że  nie  rzeczami  znikomymi,  srebrem  albo  złotem,  zostaliście  wykupieni  z  marnego 
postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, 
19. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. 
 
„lytron” – mówi o ofierze zastępczej 
Mat. 20:28 
28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za 
wielu. 
Mar. 10:45 
45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł,  aby mu  służono,  lecz aby  służyć  i  oddać  swe życie na okup za 
wielu. 
 
„apolytrosis” – uwolnienie, odkupienie 

• Odkupienie chrześcijan 
1 Kor. 1:30 
30.  Ale  wy  dzięki  niemu  jesteście  w  Chrystusie  Jezusie,  który  stał  się  dla  nas  mądrością  od  Boga  i 
sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, 

• Odkupienie niewierzących 
Rzym. 3:24 
24. I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, 
Efez. 1:7 
7. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, 
Kol. 1:14 
14. W którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, 

 
„antilytron” 
1 Tym. 2:6 
6. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 
 
Odkupienie możemy podsumować za pomocą trzech rzeczy: 

• Ludzie są odkupieni z czegoś – targu niewolników grzechu 

• Ludzie są odkupieni przez coś – krew Chrystusa 

• Ludzie są odkupieni do czegoś – do wolności (by stać się niewolnikami Chrystusa) 
 
 

3. POJEDNANIE W ODNIESIENIU DO ŚWIATA 
Pojednanie – zmiana w stosunku od wrogości do harmonii i pokoju pomiędzy dwoma stronami 

a) Ludzie zostali pojednani z Bogiem; mówią o tym greckie słowa: 

• „katallasso” 
Rzym. 5:111 
1. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 2. Dzięki 
któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. 
3. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, 
4. A  cierpliwość doświadczenie, doświadczenie  zaś nadzieję; 5. A nadzieja nie  zawodzi,  bo miłość Boża 
rozlana  jest  w  sercach  naszych  przez  Ducha  Świętego,  który  nam  jest  dany.  6.  Wszak  Chrystus,  gdy 
jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. 7. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za 
sprawiedliwego; prędzej  za dobrego gotów ktoś umrzeć. 8. Bóg zaś daje dowód  swojej miłości ku nam 
przez  to,  że  kiedy  byliśmy  jeszcze  grzesznikami,  Chrystus  za  nas  umarł.  9.  Tym  bardziej  więc  teraz, 
usprawiedliwieni  krwią  jego,  będziemy  przez  niego  zachowani  od  gniewu.  10.  Jeśli  bowiem,  będąc 
nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna  jego,  tym bardziej, będąc pojednani, 
dostąpimy  zbawienia  przez  życie  Jego.  11.  A  nie  tylko  to,  lecz  chlubimy  się  też  w  Bogu  przez  Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. 
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2 Kor. 5:1821 
18.  A  wszystko  to  jest  z  Boga,  który  nas  pojednał  z  sobą  przez  Chrystusa  i  poruczył  nam  służbę 
pojednania, 19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając  im ich upadków,  i 
powierzył  nam  słowo  pojednania.  20.  Dlatego  w  miejsce  Chrystusa  poselstwo  sprawujemy,  jak  gdyby 
przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. 21. On tego, który nie 
znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 

• „apokatallasso” 
Efez. 2:16 
16. I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń; 
Kol. 1:20 
20.  I  żeby  przez  niego wszystko,  co  jest  na  ziemi  i  na  niebie,  pojednało  się  z  nim  dzięki  przywróceniu 
pokoju przez krew krzyża jego. 

b) Do czego potrzebne jest pojednanie? 

Grzech sprawił, że w relację między Bogiem a człowiekiem wdarła się wrogość. Nasz grzech sprawił, 
że staliśmy się wrogami świętego Boga. 

c) Jaki jest sposób pojednania? 

W Nowym  Testamencie  jasno  czytamy,  że  pojednanie  stało  się  możliwe  dzięki  śmierci  Jezusa.  Bóg 
uczynił Go grzechem za nas wszystkich, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dzięki śmierci 
Jezusa stan wrogości przemienił się w stan całkowitej harmonii. 
Rzym. 5:10 
10.  Jeśli  bowiem,  będąc  nieprzyjaciółmi,  zostaliśmy  pojednani  z  Bogiem  przez  śmierć  Syna  jego,  tym 
bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego.(BW) 

d) Przyjmowanie daru pojednania. 

Pojednanie  jest  darem  Bożym  dla  każdego.  Śmierć  Chrystusa  zmieniła  pozycję  całego  świata 
względem  Boga  –  każdy  może  być  zbawiony.  Lecz  dopiero  gdy  człowiek  przyjmie  ten  dar  zostaje 
pojednany z Bogiem. 
2 Kor. 5:1821 
18.  A  wszystko  to  jest  z  Boga,  który  nas  pojednał  z  sobą  przez  Chrystusa  i  poruczył  nam  służbę 
pojednania, 19. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając  im ich upadków,  i 
powierzył  nam  słowo  pojednania.  20.  Dlatego  w  miejsce  Chrystusa  poselstwo  sprawujemy,  jak  gdyby 
przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. 21. On tego, który nie 
znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą.(BW) 

 

 

4. PRZEBŁAGANIE W STOSUNKU DO BOGA 

Przebłaganie,  to ułagodzenie  gniewu  Bożego,  odwrócenie  go  dzięki  złożeniu  ofiary.  Zadośćuczynienie, 
którego dokonała zastępcza ofiara Jezusa na krzyżu. 

Potrzeba przebłagania to ułagodzenie Gniewu Bożego: 

a) Gniew Boży w Starym testamencie: 

• ponad 20 słów mówiących o gniewie Bożym; pojawiają się około 580x 
2 Król. 13:3; 23:26; Job. 21:20; Jer. 21:12; Ez. 8:18; 16:38; 23:25; 24:13) 

• za każdym razem przyczyną gniewu jest grzech 
5 Moj. 6:14; Joz. 23:16; Ps. 78:21; Iz. 66:1517 

• rezultatem gniewu Bożego były: 

• Ucisk – Ps. 88:78 

• Zarazy – Ez. 14:19 

• Pogromy – Ez. 9:8 
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• Zniszczenie – Ez. 5:15 

• Wydanie na pastwę nieprzyjaciół – 2 Krn. 28:9 

• Susza – 5 Moj. 11:17 

• Plagi – 2 Sam. 24:1 

• Trąd – 4 Moj. 12:10 

• Wygnanie – 2 Król. 23:26; Ez 19:12 

• Gniew Boży mogły odwrócić: 

• Oczyszczenie się od grzechu – 5 Moj. 13:1517 

• Opamiętanie się – Jon. 3, 7, 10 

• Modlitwa wstawiennicza – Ps. 106:23 

• Działanie samego Boga – Ps. 78:34; Iz. 48:9 

Bóg przedstawiony w starym Testamencie jest Bogiem sprawiedliwym, który nie może przeoczyć grzechu, 
ale jednocześnie Jego miłość daje człowiekowi szansę powrotu do Niego. 

b) Gniew Boży w Nowym Testamencie 

• „orge” – bardziej uspokojony gniew (gniew w sensie „statycznym”) 
Jan. 3:36 
36.  Kto wierzy w  Syna, ma  żywot wieczny,  kto  zaś  nie  słucha  Syna,  nie  ujrzy  żywota,  lecz  gniew Boży 
ciąży na nim. 
Rzym. 1:18 
18. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy 
przez nieprawość tłumią prawdę. 
Efez. 2:3 
3.  Wśród  nich  i  my  wszyscy  żyliśmy  niegdyś  w  pożądliwościach  ciała  naszego,  ulegając  woli  ciała  i 
zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni; 
Obj. 6:16 
16. I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, 

• „thymos” – bardziej wzburzony gniew (gniew pełen emocji) 
Obj. 14:10,19 
10. To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i 
w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. 19. I zapuścił anioł sierp swój na ziemi,  i poobcinał 
grona winne na ziemi, i wrzucił je do wielkiej tłoczni gniewu Bożego.(BW) 
Obj. 15:1,7 
1. I widziałem inny znak na niebie, wielki i dziwny: siedmiu aniołów z siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na 
nich zakończył się gniew Boży. 7. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, 
pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków.(BW) 
Obj. 16:1 
1.  I  usłyszałem  donośny  głos mówiący  ze  świątyni  do  siedmiu  aniołów:  Idźcie  i  wylejcie  siedem  czasz 
gniewu Bożego na ziemię.(BW) 
Obj. 19:15 
15. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody, i będzie nimi rządził laską żelazną. On 
sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga, Wszechmogącego.(BW) 

Oba  te wyrazy oddają osobisty charakter Bożej nienawiści względem grzechu. Ułagodzenie  tego gniewu 
nie było sprawą zemsty, lecz sprawiedliwości i wymagało ofiary Syna Bożego. 
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c)  Sposób przebłagania: Ofiara Chrystusa 

Chrystus  jest  przebłaganiem,  Jego  śmierć uczyniła Go ofiarą przebłagalną  i  odwróciła  od nas  gniew 
Boży.  On  nie  dokonał  przebłagania,  posługując  się  jakimiś  zewnętrznymi  środkami  –  On  był 
przebłaganiem. 
Rzym. 3:25 
25.  Którego  Bóg  ustanowił  jako  ofiarę  przebłagalną  przez  krew  jego,  skuteczną  przez  wiarę,  dla 
okazania  sprawiedliwości  swojej przez  to,  że w  cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł  się do przedtem 
popełnionych grzechów, 
Hebr. 2:17 
17.  Dlatego  musiał  we  wszystkim  upodobnić  się  do  braci,  aby  mógł  zostać  miłosiernym  i  wiernym 
arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. 
1 Jan. 2:2 
2. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. 
1 Jan. 4:10 
10. Na  tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga,  lecz że On nas umiłował  i posłał Syna swego 
jako ubłaganie za grzechy nasze. 
 

Jeśli śmierć Chrystusa w pełni usatysfakcjonowała Boga, to co może uczynić grzesznik, by zadowolić 
Boga? – Odpowiedź brzmi: absolutnie nic! Wszystko zostało dokonane przez samego Boga. Grzesznik 
może jedynie przyjąć ofiarowany mu przez Boga dar usprawiedliwienia. 

Dzięki Chrystusowi gniew Boży został przebłagany raz na zawsze! 

 
Jezus na krzyżu dokonał czegoś wspaniałego: 

1. Złożył swe ciało w ofierze zamiast nas 

2. Zostaliśmy odkupieni, zapłacił za nas rachunek 

3. Pojednał nas z Bogiem, już nie jesteśmy Jego wrogami – między nami jest pokój i harmonia 

4. Ułagodził gniew Boży, przyjął go na siebie, dzięki temu Bóg już się nie gniewa na nas, mamy z nim 
pokój i prawdziwą społeczność. 


