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Cztery sposoby 
ofiarowania

Krwi
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Krew
= życie
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Cudownie stworzona przez Boga
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Brak krwi =

brak życia
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Niemiłe
doznania
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Krew w Biblii

„Niemal wszystko według zakonu 
krwią oczyszczone bywa, 
a bez rozlania krwi nie bywa 
odpuszczenie grzechów ”

Hebr. 9:22



7

„Poszukiwanie krwi pojednania”
ZWT 1904

R-3454
Straż 2/2011
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= Pojednanie ?
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Ofiara cielca
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Zróżnicowane pojmowanie 
niektórych symboli
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Ikonografia chrześcijańska
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Te same emocje?
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Ofiara
Abla
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Łagodny 
Pasterz
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Dobry Pasterz
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Ofiary
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Wrzesień 2011
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Współczesne prześladowania 
chrześcijan
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Cztery sposoby ofiarowania krwi

• Wylanie
• Pokropienie
• Pomazanie
• (Picie – jedynie w NT)
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(1) Wylanie krwi

• Synonim zabicia, zamordowania
(1 Mojż. 9:6; 37:22, 4 Mojż. 35:33)

• „Położy rękę swą na głowę ofiary 
całopalenia, a będzie przyjemną zań na 
oczyszczenie jego ” – Lev. 1:4
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„Winien będzie krwi”

„Ktobykolwiek... zabił wołu, albo owcę, 
albo kozę ... a do drzwi namiotu 
zgromadzenia nie przywiódłby tego, 
aby ofiarował ofiarę Panu, przed 
przybytkiem Pańskim

... krew przelał”

3 Mojż. 17:3-4
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(2) Pokropienie krwią

„Wziął też Mojżesz krew, i pokropił lud i 
rzekł: Oto, krew przymierza, które Pan 
postanowił z wami, na wszystkie te 
słowa”

2 Mojż. 24:8

„i same księgi, i lud wszystek pokropił”
Hebr. 9:19
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Krwią również kropiono
• Ubłagalnię (3 Mojż. 16:14)
• Podłogę w Miejscu Świętym (3 Mojż. 4:6)
• Szaty kapłana (2 Mojż. 29:21)
• Ołtarz (3 Mojż. 16:19)

• Przy oczyszczeniu trędowatego (3 Mojż. 14:7)
• Krwią czerwonej jałowicy (4 Mojż. 19:4)
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(3) Pomazanie krwią

„I wezmą ze krwi 
jego, i pokropią
obydwa podwoje
i nadprożnik
u domu”

2 Mojż. 12:7
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Prawe ucho

Prawy kciuk

Wielki palec prawej nogi
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Rogi ołtarza
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(4) Picie krwi

„Kto je ciało moje, 
a pije krew moją, 
ma żywot wieczny, 
a ja go wzbudzę
w on ostateczny dzień”

Jan 6:54
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Znaczenie duchowe

• (1) wylanie krwi
• (2) pokropienie krwią
• (3) pomazanie krwią
• (4) spożycie krwi
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(1) Wylanie krwi

„bo krew jest, 
która duszę oczyszcza*”

3 Mojż. 17:11

* KaPhaR – daje okup
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Bazanek Bozy
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Tak mi przykro...
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... a teraz widze
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Jesli z Nim cierpimy...
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(1) Jezus 
przelał swą krew
by oczyścić wszystkich ludzi!
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Jezus 
(2) oraz Jego Ciało
ofiarują samych siebie
jako ofiary,
których krwią zostaną pokropieni
wszyscy grzesznicy. 
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(3) Każdy nawrócony
będzie dobrowolnie i chętnie
spoglądał na rogi ołtarza
pokropionego krwią
ofiar za grzechy.
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A co z nami, dzisiaj?

„Jesli dobrze czyniac 
i cierpiac znosicie,
to jest laska u Boga”

1 Piotra 2:20


