
 
... (wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Chrystus Jezus), który dał 

Samego Siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej 

nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w 

dobrych uczynkach. [Biblia: List do Tytusa 2,14] 

Jezus jest Sprawiedliwym Bogiem i Zbawicielem 

"Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od 

wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, 

gorliwy w dobrych uczynkach". On "dał samego siebie za 

nas"! Przez to poznajemy, KIM JEST nasz Zbawiciel i do 

czego poprowadziła Go Jego miłość! Prawdą jest nie tylko 

to, że Bóg dał swego jednorodzonego Syna (Biblia: Ew. Jana 3,16), 

że to On Go za nas ofiarował, lecz również to, że Jezus 

wydał samego siebie za nas. Miłość ta jest drogocenna w 

oczach każdego, kto w Bożym świetle dogłębnie poznał 

swoją grzeszność i beznadziejny stan! Mówi nam o tym 

nowotestamentowa historia skarbu i kosztownej perły (Biblia: 

Ew. Mat. 13). Dla owego kupca - dla Pana Jezusa - jesteśmy tak 

cenni, że oddał On swoje życie, aby nas pozyskać.  

Oto inne miejsca Biblii, które pokazują nam cel Jego 

ofiary:  

 Galacjan 2,20: "Syn Boży, który mnie umiłował i wydał 

samego siebie za mnie". Wraz z 14. wersetem tego 2 

rozdziału miejsce to jest być może jednym z 

najkosztowniejszych. Kogo chciał nabyć, gdy wydał 

samego siebie? Mnie jako indywidualną osobę. Nawet 



gdybym sam jeden żył na świecie, to i tak Pan Jezus 

poszedłby za mnie na śmierć! Biblia: w Liście do Tytusa 2 

mówi o NAS, o społeczności odkupionych. On chce mieć 

tutaj na ziemi lud, który należy do Niego. W Biblia: w 

Liście do Rzymian 5,8 widzimy, że On umarł za nas, gdy 

byliśmy jeszcze grzesznikami. Jak bardzo to pokazuje nam 

wielkość Jego miłości! Gdy byliśmy jeszcze nędznymi 

grzesznikami, On już widział w nas owoc dzieła, które miał 

wykonać. Spoglądał na nas w świetle odkupienia, a Jego 

miłość sprawiła, że mógł ponieść nasze grzechy aż do 

końca, na śmierć.  

 1. Koryntian 15,3: "Chrystus umarł za grzechy nasze 

według Pism". Wypowiedź ta zawiera sedno ewangelii. 

Jest to główny powód śmierci Chrystusa. Aby nas posiąść, 

musiał ponieść nasz grzech.  

 Galacjan 3,13: On umarł, aby "wykupić nas od 

przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem". 

Czy jesteśmy w stanie pojąć to, że Pan Jezus Sprawiedliwy 

Bóg i Zbawiciel, który jest Święty, tak bardzo nas 

umiłował, że gotów był utożsamić się z przeklętymi i 

ciążącym na nich przekleństwem? 

...który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas 

wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i 

Ojca naszego. [Biblia: List do Galacjan 1:4] 

 Rozmyślając nad słowami powyższego wersetu, który 

mówi, że Pan Jezus umarł, aby odłączyć nas od tego złego 

świata, zadajmy sobie pytanie, czy my chrześcijanie 

zdajemy sobie z tego dostatecznie sprawę? Czy 

urzeczywistniamy ten cel w całym naszym życiu? Czy 

zawsze pamiętamy o tym, że to ten świat ukrzyżował 

naszego Zbawiciela? 



 Biblia: Ew. Jana 11,52: „Jezus miał umrzeć (…) nie 

tylko za naród, lecz też aby zebrać w jedno rozproszone 

dzieci Boże”. Tutaj przedstawiony jest kolejny cel Jego 

śmierci. On pragnął zgromadzić tych, którzy do Niego 

należą, jako jedną, Bożą rodzinę, już tu na ziemi. Czyż nie 

jest tak, że zwykle nie poświęcamy tej prawdzie dużo 

uwagi i nie staramy się jej zrozumieć jak tę, o której mówi 

Biblia w liście do Galacjan 1? Nie zapominajmy o cenie, 

jaką zapłacił nasz Pan Jezus, by zjednoczyć dzieci Boże! 

 Biblia: 1. list Piotra 3,18: „Gdyż i Chrystus raz za 

grzechy cierpiał (...), sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 

aby was przywieść do Boga”. Jakże wspaniały rezultat Jego 

ofiary! „Nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem 

was do siebie” (Biblia: 2 Mojżesza 19,4). W Biblii w Ew. 

Jana 14,6 czytamy: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt 

nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”. 

 Biblia: 2. list Koryntian 5,15: „A umarł za wszystkich, 

aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla 

tego, który za nich umarł i został wzbudzony”. Jeśli 

doceniamy śmierć Chrystusa, to nasz egoizm, nasze „ja”, 

musi zostać ostatecznie złamane, abyśmy nie my byli już 

centrum, lecz tylko On sam. 

 Biblia: list Efezjan 5,25: „Chrystus umiłował Kościół i 

wydał zań samego siebie”. Pan Jezus Chrystus złożył tę 

ofiarę miłości, aby pozyskać swą oblubienicę, najdroższą 

Jego sercu. Od kiedy ją zdobył, pracuje nad oczyszczaniem 

jej podczas podróży przez pustynię, aby w momencie 

wejścia do chwały była godna Jego Osoby. Czy jako 

chrześcijanie miłujemy swoje denominacje i wspólnoty, do 

których należymy, czy raczej ten Kościół, który tak bardzo 

został umiłowany przez Chrystusa? 



Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną 

Tobie karą piekła wiecznego. 

CO MASZ CZYNIĆ, ABYŚ BYŁ ZBAWIONY? 
Pan Jezus Chrystus: Jedyny bez grzechu – wziął na siebie 

Twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast Ciebie. 

Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. 

Jak? UWIERZ W PANA JEZUSA CHRYSTUSA A 

BĘDZIESZ ZBAWIONY! 
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