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ZBAWIENIE – ZNACZENIE KRWI  
 
• Życie ciała jest we krwi, krew dokonuje przebłagania. 

3 Moj. 17:11 
11.  Gdyż  życie  ciała  jest  we  krwi,  a  Ja  dałem  wam  ją  do  użytku  na  ołtarzu,  abyście  dokonywali  nią 
przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. 

• Krew Nowego Przymierza została przelana na odkupienie grzechów. 
Mat. 26:28 
28.  Albowiem  to  jest  krew  moja  nowego  przymierza,  która  się  za  wielu  wylewa  na  odpuszczenie 
grzechów. 

• Przebłaganie przez wiarę w Jego krwi. 
Rzym. 3:2425 
24.  I  są  usprawiedliwieni  darmo,  z  łaski  jego,  przez  odkupienie w  Chrystusie  Jezusie,  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, 

• Usprawiedliwienie przez krew. 
Rzym. 5:9 
Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią jego będziemy przez niego zachowani od gniewu. 

• Odkupienie przez krew. 
Efez. 1:7 
7. W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, 

• Uczyniony bliskim przez krew. 
Efez. 2:13 
13.  Ale  teraz  wy,  którzy  niegdyś  byliście  dalecy,  staliście  się  w  Chrystusie  Jezusie  bliscy  przez  krew 
Chrystusową. 

• Pokój przez krew. 
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. 

• Krew oczyszcza sumienie i uzdalnia do służby Bogu. 
Hebr. 9:14 
14.  O  ileż  bardziej  krew  Chrystusa,  który  przez  Ducha  wiecznego  ofiarował  samego  siebie  bez  skazy 
Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. 

• Nie ma odpuszczenia bez rozlania krwi. 
Hebr. 9:22 
22. A według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią, i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. 

• Wykupienie droga krwią Baranka. 
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. 

• Krew oczyszcza nas z grzechów i czyni możliwym społeczność z Bogiem. 
1 Jan. 1:7 
Jeśli  zaś  chodzimy w  światłości,  jak On  sam  jest w  światłości,  społeczność mamy z  sobą,  i  krew  Jezusa 
Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 

• Chrystus oczyścił nas z grzechów swoja krwią. 
Obj. 1:5 
5. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami 
ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją 
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ZNACZENIE KRWI CHRYSTUSA  
 
Literalna  (dosłownie,  nie  w  przenośni)  krew  Chrystusa  została  przelana  na  krzyżu  i  wniesiona  przez 
Niego do Świątyni w niebie, aby złożyć ją jako dowód ofiary poniesionej za grzechy ludzkości (Hebr. 9,12; 
9,2426; 10,19).  Jego krwią został nabyty Kościół  (Dz. Ap. 20,28), dokonane usprawiedliwienie  (Rz. 5,9)  i 
odkupienie (1 P 1,19).  Jego krew oczyszcza wierzącego z grzechów (1  J 1,9).  Jego krew jest  także bronią 
wierzącego w duchowej walce przeciwko diabłu (Obj. 12,11). 
 
• Krew Chrystusa została przelana i zaniesiona do Miejsca Najświętszego w niebie, by dokonać 

nią przebłagania za nasze grzechy. 
Hebr. 9:12 
12.  Wszedł  raz  na  zawsze  do  świątyni  nie  z  krwią  kozłów  i  cielców,  ale  z  własną  krwią  swoją, 
dokonawszy wiecznego odkupienia. 
Hebr. 10:19 
19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni 
Hebr. 12:24 
24. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż 
krew Abla. 
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. 
Rzym. 5:9 
9. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego zachowani od gniewu. 
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, 
1 Piotr. 1:19 
19. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. 
Obj. 5:9; Rzym. 3:25 

 
• Krew Chrystusa oczyszcza wierzącego z grzechów. 

1 Jan. 2:12 
1.  Dzieci moje,  to  wam  piszę,  abyście  nie  grzeszyli.  A  jeśliby  kto  zgrzeszył, mamy  orędownika  u  Ojca, 
Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. 
2. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. 
HEBR. 9:1314 
13.  Bo  jeśli  krew  kozłów  i  wołów  oraz  popiół  z  jałowicy  przez  pokropienie  uświęcają  skalanych  i 
przywracają cielesną czystość, 
14.  O  ileż  bardziej  krew  Chrystusa,  który  przez  Ducha  wiecznego  ofiarował  samego  siebie  bez  skazy 
Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. 

 
• Krew jest bronią przeciwko szatanowi. 

Kol. 2:1315 
13.  I  was,  którzy  umarliście  w  grzechach  i  w  nieobrzezanym  ciele  waszym,  wespół  z  nim  ożywił, 
odpuściwszy nam wszystkie grzechy; 
14. Wymazał obciążający nas  list dłużny, który  się  zwracał przeciwko nam ze  swoimi wymaganiami,  i 
usunął go, przybiwszy go do krzyża; 
15. Rozbroił nadziemskie władze  i  zwierzchności,  i wystawił  je na pokaz, odniósłszy w nim  triumf nad 
nimi. 
Obj. 12:11 
11.  A  oni  zwyciężyli  go  przez  krew Baranka  i  przez  słowo  świadectwa  swojego,  i  nie  umiłowali  życia 
swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. 
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ZBAWIENIE – NIEOGRANICZONE PRZEBŁAGANIE (odkupienie) 
 
Śmierć  Jezusa  była  ofiarą  za  grzechy  wszystkich  –  i  tych  co  ją  przyjęli,  jak  i  tych,  którzy  ją  odrzucili. 
Odrzucenie  nie  ogranicza  tej  ofiary.  Bóg  oferuje  tę  ofiarę  wszystkim.  Dopóki  człowiek  nie  przyjmie 
zbawienia, nie stanie się ono jego udziałem. (Jeżeli matka przygotowuje posiłek dla całej rodziny, a jeden z 
synów nie chce zjeść, nie zmienia to faktu, że posiłek był przygotowany dla wszystkich. Jeden z synów po 
prostu nie skorzystał z tego co dla niego przygotowano.) 
 

Różne spojrzenia na przebłaganie 

• Arminianizm  –  nieograniczone  przebłaganie  +  wystarczająca  łaska  dana  wszystkim,  by  mogli 
uwierzyć, jednak istnieje ryzyko utraty zbawienia. 

• Kalwinizm  pięciopunktowy  (ultrakalwinizm)  –ograniczone  przebłaganie;  Chrystus  umarł  za 
grzechy tylko wybranych (tylko wybrani będą zbawieni) 

• Całkowita deprawacja – człowiek jest tak zepsuty, że nie jest w stanie sam uwierzyć 

• Wybranie w oparciu o postanowienie – Bóg wybrał sobie ludzi, bez względu na ich życie, upadki i 
grzechy. Sprowadza to człowieka do roli marionetki. 

• Ograniczone przebłaganie – dotyczy tylko wybranych 

• Zbawienna łaska nie do odrzucenia – wybrani nie są w stanie odrzucić Bożej łaski 

• Zachowanie – wybranych Bóg zachowa bez względu na wszystko 

• Kalwinizm czteropunktowy – nieograniczone przebłaganie 

• Tak  jak  w  ultrakalwiniźmie,  zachowuje  wszystkie  punkty  z  wyjątkiem  ograniczonego 
przebłagania 

• Misja Łaski i inne ewangeliczne kościoły – przebłaganie jest nieograniczone! 
 

• Całkowita deprawacja – człowiek zawiódł test podobania się Bogu 

• skażenie przenika każdy aspekt natury i zdolności człowieka 

• w człowieku nie ma nic, co mogłoby go polecić sprawiedliwemu Bogu. 

Całkowita deprawacja nie oznacza: 

• że każda osoba daje jej wyraz w najgorszy możliwy sposób 

• że grzesznicy nie posiadają sumienia ani „wrodzonego poczucia” istnienia Boga 

• że grzesznicy oddadzą się wszelkiej formie grzechu, 

• że zdeprawowanych ludzi nie stać na czyn dobry w oczach innych, a nawet w oczach Boga. 

1 Moj.  6:5;  1 Moj.  8:21;  Ps. 14:13; Ps. 19:13;  Kaz. 7:20;  Kaz. 7:29;  Iz. 64:6;  Jer. 17:9;  Rzym. 3:10 
 Rzym. 3:23;  Mat. 19:17;  Łuk. 11:13;  Rzym. 7:18;   

 
• Wybranie oparte jest na Bożej przedwiedzy 

 
• Przebłaganie jest nieograniczone 

 
• Zbawienie jest z łaski, ale człowiek może je odrzucić lub przyjąć 

 
• Wieczne bezpieczeństwo 

Fakty dotyczące nieograniczonego przebłagania 

• Nieograniczone przebłaganie nie  równa  się uniwersalizmowi.  (Nie ma ostatecznego  zbawienia  całej 
ludzkości.) 
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• Wszyscy ludzie są zgubieni, lecz mogą być zbawieni. 

• Warunkiem zbawienia jest wiara. Gdy ktoś wierzy, to Ojciec pociągnie go do siebie, niemniej  jednak, 
ten ktoś musi do Ojca przyjść. 
Jan. 6:37,44 
37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; 
44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w 
dniu ostatecznym.(BW) 

 

Wersety odnoszące się do nieograniczonego przebłagania 

1 Jan. 2:2  (całego świata – oznacza każdego, nie tylko część, wybranych) 
2. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. 
 1 TYM. 2:46 
4. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. 
5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, 
6. Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. 

1 Tym. 4:10  (Chrystus dał siebie jako okup za wszystkich) 
10.  Gdyż  trudzimy  się  i walczymy dlatego,  że  położyliśmy nadzieję w Bogu  żywym,  który  jest  Zbawicielem 
wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. 

Hebr. 2:9  (Chrystus spróbował śmierci za każdego) 
9. Widzimy  raczej  tego,  który  na  krótko  uczyniony  został  mniejszym  od  aniołów,  Jezusa,  ukoronowanego 
chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. 
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. 
Dz.Ap. 17:30 
30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się 
upamiętali, 
2 Piotr. 2:1 
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. 
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ZBAWIENIE – WYBRANIE 
 
Wybranie  było  aktem  Boga,  w  którym  wybrał  On  ludzi  do  zbawienia,  nie  na  podstawie  ich 
przewidzianych zasług, ale tylko przez swoją łaskę.  

Jeśli  naprawdę  rozumiemy  biblijny  obraz  upadłego  człowieka  (martwego,  ślepego,  kontrolowanego 
przez  grzech  i  wrogiego  Bogu),  oczywistym  staje  się,  że  Bóg  musi  podjąć  pierwszy  krok  w  jego 
zbawieniu.  Biblia  jasno  naucza  faktu  wybrania  człowieka.  Ważne  jednak  jest,  aby  cała  chwała  ze 
zbawienia człowieka należała się Bogu. Kiedy znajdę się w niebie, będę mógł powiedzieć: Bóg mnie tu 
przyprowadził. Nie będę miał się czym chwalić. To oznacza, że Bóg otrzymuje całe uwielbienie (1 Kor 
1,2629; Ef 1,46 i 1112).  

Biblia również naucza, że do obowiązków człowieka należy wiara i że jeśli nie będzie jej w jego życiu, 
nie zostanie zbawiony. Musimy więc zaakceptować fakt, że Biblia naucza, iż Bóg jest wszechwładny, by 
zbawić człowieka  (J 6,44; 15,16; Ef 1,4),  a  człowiek, by być zbawionym musi wierzyć  (J 3,16; Dz 2,38; 
16,31).  

Osoba  idąca  do  piekła  nie może  powiedzieć:  Bóg mnie  tu  zesłał.  Może  tylko  powiedzieć:  sam  się  tu 
przyprowadziłem.  

Nie  wierzę,  że  Bóg  wybiera  ludzi,  aby  byli  zgubieni.  Biblia  tego  nie  naucza.  To  człowiek  dokonuje 
wyboru. Biblia naucza,  że  tylko  jedno z poniższych  twierdzeń  jest prawdziwe,  jeśli  idzie o  zbawienie 
człowieka:  

• Bóg jest w 100% odpowiedzialny za moje zbawienie, ja nie mam żadnej odpowiedzialności;  

• Bóg nie jest odpowiedzialny za me zbawienie, ja jestem odpowiedzialny za nie w 100%;  

• Bóg jest odpowiedzialny w 50%, ja też w 50%;  

• Bóg jest odpowiedzialny w 100% za moje zbawienie, ja też w 100%.  

Tylko  to  ostatnie  twierdzenie  jest  prawidłowe.  Może  nie  wydawać  się  to  logiczne,  ale  tego  naucza 
Biblia.  

Biblia  jasno pokazuje,  że  to Bóg podejmuje pierwszy krok na drodze ku naszemu zbawieniu. Czasem 
nazywa się go wybraniem (1 Tes 1,4), przeznaczeniem (Dz 13,48). W różnych kontekstach użyte są inne 
słowa: np. Ojciec pociąga (J 6,44), daje (J 6,37a), powołuje (Dz 2,39), otwiera (Dz 16,14), ale wszystkie te 
wersety jasno pokazują, że zbawienie jest u Pana (Jon 2,10).  
 

Główne punkty spojrzenia na wybranie 

• Wybranie  oparte  na  przedwiedzy  (Misja  Łaski  i większość  kościołów  ewangelicznych).  Bóg w 
swej  wszechwiedzy  dojrzał  tych,  którzy  uwierzą  w  Chrystusa,  a  następnie  przeznaczył  ich  do 
zbawienia.  

• Wspólny wybór  –  Bóg  wybrał  przed  założeniem  świata  Ciało  Chrystusa  jako  grupę,  a  nie  jako 
jednostki; kiedy jednostka uwierzy w Chrystusa jest umieszczana w tej wybranej już grupie. 

• Wybranie bezwarunkowe (predestynacja) – wybór pewnej grupy ludzi, który nie  jest oparty na 
przedwiedzy, ale stanowi suwerenny akt Boga. 
 

Główne założenia wybrania opartego na przedwiedzy (Misja Łaski) 

• Boży wybór opiera się na istocie samego Boga 
Boży wybór  nie  jest  sprzeczny  z  żadnym  atrybutem Boga,  opiera  się  na  Jego wszechwiedzy,  co 
oznacza,  że  kiedy  Bóg  dokonywał  wyboru,  czynił  to  przy  całkowitym  poznaniu  wszystkich 
alternatywnych możliwości.  
Efez. 1:45 
4.  W  nim  bowiem  wybrał  nas  przed  założeniem  świata,  abyśmy  byli  święci  i  nienaganni  przed 
obliczem jego; w miłości 
5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, 

• Boże wybranie jest dla jednostek  
Bóg wybrał konkretnych ludzi, którzy wspólnie tworzą lud Boży. 
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2 Tes. 2:13 
13. My  jednak powinniśmy dziękować Bogu  zawsze  za was,  bracia,  umiłowani  przez Pana,  że Bóg 
wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. 
Dz.Ap. 13:48 
48. Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do 
życia wiecznego, uwierzyli. 

• Boże wybranie jest oparte na przedwiedzy.  
Boża przedwiedza nie  jest  tylko przewidywaniem,  jest  z nią nierozerwalnie  związany określony 
moment decyzji; każdy człowiek musi podjąć decyzję.  
Rzym. 8:29 
29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a 
On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; 
1 Piotr. 1:2 
2.  Według  powziętego  z  góry  postanowienia  Boga,  Ojca,  poświęconych  przez  Ducha  ku 
posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą. 

• Boże wybranie dokonało się przed założeniem świata. 
On wybrał nas na długo przed tym, jak my wybraliśmy Jego. 
Efez. 1:4 
4.  W  nim  bowiem  wybrał  nas  przed  założeniem  świata,  abyśmy  byli  święci  i  nienaganni  przed 
obliczem jego; w miłości. 

• Samo wybranie nie jest równoznaczne ze zbawieniem ludzi  
Niezbędna  jest  indywidualna wiara w przesłanie  ewangelii. Wybranie  samo w  sobie nie  zbawia 
człowieka. 

• Wybranie ma sens i jest celowe, nie jest kaprysem. 

• Cel dla nas: służba i dobre uczynki 
Celem wybrania jest służba, zostaliśmy przeznaczeni do dobrych uczynków. 
Jan. 15:16 
16. Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i 
aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. 
Gal. 1:1516 
15. Ale gdy się upodobało Bogu, który umie sobie obrał, zanim się urodziłem  i powołał przez  łaskę 
swoją, 
16.  Żeby  objawić  mi  Syna  swego,  abym  go  zwiastował  między  poganami,  ani  przez  chwilę  nie 
radziłem się ciała i krwi, 
Efez. 2:10 
10. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których 
przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. 
Kol. 3:12 
12.  Przeto  przyobleczcie  się  jako  wybrani  Boży,  święci  i  umiłowani,  w  serdeczne  współczucie,  w 
dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, 

• Cel dla Boga: by zamanifestować swą chwałę 
Efez. 1:6,12,14 
6. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 
12. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w 
Chrystusie. 
14. Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu 
chwały jego. 

 
Bóg  nas  wybrał  i  odkupił,  lecz  to  my  musimy  podjąć  ostateczną  decyzję.  Można  to  zilustrować  w 
następujący sposób: załóżmy, że chcesz pojechać pociągiem z Warszawy do Gdańska. Masz bilet, stoisz 
na peronie, na którym stoi twój pociąg, lecz, to ty musisz podjąć ostateczną decyzję czy wsiądziesz do 
pociągu  czy  nie.  Bóg  wybrał  Cię,  dał  Ci  bilet  do  podroży  nowego  życia  –  masz  wszystko  czego 
potrzebujesz do podjęcia decyzji, lecz ten końcowy moment decyzji zostawił Tobie. 


