
Zbawienie 
w Jezusie 
Chrystusie 



Grzech zniszczył relacje 
człowieka:  

 z Bogiem 
 z samym sobą 
 z drugim człowiekiem 
 ze światem  
 
stał się przyczyną problemów, władania szatana, 
rozpanoszenia się zła, zniszczenia ludzkiego 
szczęścia     



Człowiek o własnych siłach 
nie jest w stanie cofnąd  

tego stanu… 

 
 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, 

lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw 
Władzom, przeciw rządcom świata tych 
ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła 
na wyżynach niebieskich. 

 
Ef 6, 12 



WARUNEK! 
 Aby byd zbawionym muszę uznad, że jestem 

grzesznikiem, że mam problem i potrzebuję 
pomocy… 

 

POTRZEBUJĘ  ZBAWIENIA 
 
 
Czy czasem nie próbuję byd sam dla siebie 

zbawicielem, zbawiad się na własną rękę, 
 twierdząc, że sam sobie dam radę???  

(np. po spowiedzi straram się i… Nic)   



Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto w Niego wierzy,  

nie zginął, ale miał życie 
wieczne. 

Albowiem Bóg nie posłał 
swego Syna na świat po to, 

aby świat potępił, ale po to, 
by świat został przez  

Niego zbawiony. 
 

J 3, 16 - 17 

 



Porodzi Syna, któremu 
nadasz imię Jezus,  
On bowiem zbawi  

swój lud od jego 
grzechów .  

 
Mt 1, 21 

 

Imię JEZUS, hebr. 
JESZUA – Jahwe 
 zbawia, Bóg 
zbawia, Jahwe 
 zbawiający 

 
 



Zbawid to nie tylko dad życie 
po śmierci, ale już tutaj na 

ziemi: 
 
 
 uratowad z opresji  
 
 rozwiązad problem 
 
 wybawid 
 
 przywrócid coś straconego 
    



Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się 
wychował. W dzieo szabatu udał się 

swoim zwyczajem do synagogi i powstał, 
aby czytad. Podano Mu księgę proroka 

Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na 
miejsce, gdzie było napisane: 

Duch Paoski spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom 
głosił wolnośd, a niewidomym przejrzenie; 
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym 
obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy 

księgę oddał słudze i usiadł; a oczy 
wszystkich w synagodze były w Nim 

utkwione. Począł więc mówid do nich: Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, któreście 

słyszeli. 
Łk 4, 16-21 

 
 



Jezus:  
 
 wyrzuca złe duchy 
 
 uzdrawia chorych 
 
 wskrzesza umarłych 
 
 głosi Dobrą Nowinę 
    



Wiara to: 
 postawa zaufania 

 
 relacja, więź z Bogiem 
 
 bliskośd 
 

Szczyt działao zbawczych 

ŚMIERD ZMARTWYCHWSTANIE 

DAR 
DUCHA 
ŚWIĘTEGO 



 
Osobiste doświadczenie zbawienia 

 

Z czego Jezus ciebie wyciągnął ???  
 

Jeśli doświadczyłeś tego na własnej 
skórze – jesteś szczęściarzem; jeśli 

doświadczyłeś tego,  
to zbawienie jest ci bliskie, nie jest 

jakimś dalekim  
teoretycznym pojęciem 

 
 


