
Tylko dla Katolików

„Laska bowiem jestescie zbawieni przez wiare. A to pochodzi nie od was, lecz jest 

darem Boga: nie z uczynków, aby sie nikt nie chlubil. Jestescie bowiem Jego dzielem, 

stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotowal, 

abysmy je pelnili.” List do Efezjan 2,8-10

Jestes mile widziany! Ta misyjna strona jest zadedykowana rzymskim katolikom, 

którzy zaniepokojeni pragneliby dowiedziec sie, w jaki sposób uzyskac zbawienie. 

Naszym szczerym pragnieniem jest gloszenie wam Dobrej Nowiny o Jezusie 

Chrystusie, gdyz jest moca Boza dla zbawienia kazdego, kto wierzy. Prosimy was, 

abyscie rozpatrzyli, modlac sie przy tym, poslannictwo Ewangelii i kazdego dnia 

badali Pisma, abyscie sami mogli ujrzec, ze wszystko jest wlasnie tak, jak wam 

przedstawilismy. Niechaj Pan bedzie dla was milosierny i obdarzy was darmowym 

darem laski i zycia wiecznego.

1. Jak Moge Wiedziec? 
2. Jedna Jedyna Ofiara 
3. Jeden Jedyny Posrednik 
4. Przebaczenie 
5. Kosciól 
6. Narodzony na Nowo 
7. Usprawiedliwiony przez Boga
8. Moja Historia 
9. Ewangelia
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JAK MOGE WIEDZIEC?

Pisma Swiete „moga cie nauczyc madrosci wiodacej ku zbawieniu
przez wiare w Chrystusie Jezusie” (2 List do Tymoteusza 3,15).

Jezus opisal nam dwie drogi: szeroka, która prowadzi do zaglady i waska, która 
prowadzi do zycia. Skad moge wiedziec, która to z dróg prowadzi do nieba i 
uniknac drugiej?

Ewangelia jest prawdziwa droga do zycia, poniewaz jest oredziem Boga do 
ludzkosci. Ludzie wymyslili wiele religii, ale wszystkie one sa falszywe. Biblia nas 
przestrzega, ze „swiat przez madrosc nie poznal Boga” (1 List do Koryntian 1,21).

Oredzie Boga zostalo zapisane w Biblii. Ona zostala napisana przez wybrane, 
kierowane przez Ducha Swietego osoby. Mozemy zaufac Biblii, gdyz jest ksiega 
Boga. Mozemy równiez miec pewnosc, ze jest ona bezpiecznym przewodnikiem do 
nieba. Pisma Swiete „moga cie nauczyc madrosci wiodacej ku zbawieniu przez wiare 
w Chrystusie Jezusie” (2 List do Tymoteusza 3,15).

I co mam sadzic o tradycji koscielnej?

Jezus przestrzegl nas przed tradycjami (Ewangelia Marka 7,1-13). On oskarzyl 
Zydów, ze uchylaja „przykazanie Boze, aby swoja tradycje zachowac”. Powinni 
pozostac wierni Biblii. W taki sam sposób, tradycja koscielna zmienila wyrazne 
nauczanie Biblii. Dla przykladu, Kosciól nakazuje uzycie figur, mimo ze drugie 
przykazanie zakazuje produkcji rzezbionych wizerunków i oddawania im czci 
(Ksiega Wyjscia 20,4-5).

I co mam sadzic o róznych religijnych mistrzach?

Powinnismy ich sluchac, ale tylko wówczas, jezeli ich nauczanie bedzie zgodne z 
Biblia. Badz jak mieszkancy Berei, którzy „przyjeli nauke z cala gorliwoscia i 
codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest” (Dzieje Apostolskie 17,11).

I co mam sadzic o moich wlasnych zdolnosciach rozróznienia i zrozumienia?

Powinienes szukac, z wszystkich sil, drogi Bozej, a nie wlasnej. „Z calego serca Bogu 
zaufaj, a nie polegaj na swoim rozsadku” (Ksiega Przyslów 3,5).

Biblia jest jedynym bezpiecznym przewodnikiem do nieba. Osoba, która nauczy sie, 
uwierzy i pozostanie posluszna jej oredziu, bedzie mogla powiedziec: „Twoje slowo 
jest lampa dla moich stóp i swiatlem na mojej sciezce" (Psalm 119,105). 



OFIARA ZA GRZECH

„Chrystus raz jeden byl ofiarowany dla zgladzenia grzechów wielu”
(List do Hebrajczyków 9,28).

Jestesmy odpowiedzialni za posluszenstwo i za milosc do naszego Stwórcy. 
Jednakze, od samego poczatku buntujemy sie przeciw Niemu i, z powodu naszych 
grzechów, jestesmy winni i znajdujemy sie na krawedzi piekla.

Istnieje tylko jeden sposób, aby sie uratowac, wlasnie ten, o którym naucza Biblia: 
„bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów” (List do Hebrajczyków 9,22). W 
Starym Testamencie Bóg nakazal Swojemu ludowi, aby ten skladal na oltarzu ofiary 
ze zwierzat. Uczynil to, aby nauczyc go dwóch podstawowych prawd: 1. grzech 
powinien zostac ukarany; 2. grzesznik moze zostac uwolniony z winy, jezeli inny 
bedzie ukarany w jego miejsce. Bylo to, co jest oczywiste, wzorem tego, co Jezus, 
„Baranek Bozy”, mial uczynic na Kalwarii.

„Chrystus bowiem równiez raz umarl za grzechy, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzic” (1 List Piotra 3,18).

Chrystus, jedyny doskonaly i niewinny, przyjal na siebie grzechy swojego ludu, 
cierpial i umarl na krzyzu, aby zaplacic cene zazadana przez Prawo Boze. Uwolnieni 
ze swoich grzechów, Jego uczniowie moga juz teraz isc do Boga bez bojazni. 
Chrystus zbawil Swój lud z jego grzechów poprzez Swoja ofiare na krzyzu.

W przeddzien Swojego cierpienia Jezus ustanowil „Wieczerze Panska”, aby Jego 
uczniowie dalej wspominali o Nim i o Jego cierpieniu, az do chwili Jego powrotu. 
Niestety, tradycja dokonala zmiany w jej rozumieniu. Kosciól Katolicki naucza, ze 
chleb i wino zostaja przemienione w prawdziwe cialo i krew Chrystusa. Prawda jest, 
ze Jezus powiedzial: „To jest moje cialo... To jest moja krew”. Jednakze, za kazdym 
razem On dodawal: „To czyncie na moja pamiatke”. Chleb i wino sa wspomnieniem 
Jego ofiary na krzyzu na Kalwarii.

Jednym z powazniejszych bledów w nauczaniu Kosciola Katolickiego jest ten 
mówiacy, ze msza jest ofiara za grzech. W rzeczywistosci rosci sobie prawo do 
uznania mszy jako samej ofiary Chrystusa, bowiem ona „uwiecznia” i „czyni 
obecna” ofiare krzyza. Takie nauczanie przeciwstawia sie wyraznemu nauczaniu 
Biblii:

„Chrystus bowiem wszedl... do samego nieba, aby teraz wstawiac sie za nami przed 
obliczem Boga, nie po to, aby sie czesto mial ofiarowac jak arcykaplan, który co roku 
wchodzi do swiatyni z krwia cudza. Inaczej musialby cierpiec wiele razy od 
stworzenia swiata. A tymczasem raz jeden ukazal sie teraz na koncu wieków na 
zgladzenie grzechów przez ofiare z samego siebie... Chrystus raz jeden byl 
ofiarowany dla zgladzenia grzechów wielu” (List do Hebrajczyków 9,24-28).

Codzienna ofiara mszy zaklada, ze jeszcze istnieja grzech i wina. W chrzescijanstwie 
biblijnym nie istnieje juz ofiara za grzech, poniewaz chrzescijanie otrzymali 
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zapewnienie, ze wszystkie ich grzechy zostaly im juz na zawsze przebaczone. Pan 
oglasza: „A grzechów ich oraz ich nieprawosci wiecej juz wspominac nie bede. Gdzie 
zas jest ich odpuszczenie, tam juz wiecej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy” 
(List do Hebrajczyków 10,17-18).

Modle sie, abys juz nie ufal ofiarom skladanym przez ludzi, ale bys zblizyl sie do 
Boga przez zaslugi jedynej ofiary Chrystusa na krzyzu. 



POSREDNIK

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez posrednik miedzy Bogiem i ludzmi, czlowiek, 
Chrystus Jezus, który wydal siebie samego na okup za wszystkich” (1 List do 

Tymoteusza 2,5-6a).

Zwazywszy, ze Bóg jest Swiety, a my jestesmy grzesznikami, jest niemozliwe, 
abysmy mogli sami zblizyc sie do Niego. Potrzebujemy jakiegos posrednika, który 
oczyscilby nas z grzechów i przedstawil Bogu. Posrednikiem jest Jezus Chrystus. 
„Albowiem jeden jest Bóg, jeden tez posrednik pomiedzy Bogiem i ludzmi, czlowiek, 
Chrystus Jezus, który wydal siebie samego na okup za wszystkich” (1 List do 
Tymoteusza 2,5-6a). Wylacznie On jest posrednikiem, bowiem tylko On wylal Swoja 
krew, aby zapewnic wolnosc Swojemu ludowi zniewolonemu przez grzech.

Niestety, tradycja przyciemnila jasne biblijne nauczanie. Wzbraniajac sie przed 
uwierzeniem w Slowo Boze ludzie wymyslili innych „posredników”.

Maryja, matka Pana

Maryja jest bardzo faworyzowana pomiedzy kobietami, gdyz zostala wybrana, aby 
byc matka naszego Pana wcielonego i chrzescijanie slusznie nazywaja ja 
„blogoslawiona” z powodu tego jedynego przywileju. Jednakze Maryja nie jest 
Zbawicielem ani tez nie jest Posrednikiem.

Kosciól Katolicki naucza, ze Maryja zostala poczeta bez grzechu, ze poprzez swoje 
cierpienie przyczynila sie ona do naszego zbawienia, ze zostala wzieta do nieba i 
ustanowiona nasza posredniczka. Ona jest równiez nazywana naszym zyciem i 
brama nieba. Nic z tego Biblia nie naucza. Wprost przeciwnie, Slowo Boze naucza, ze 
Jezus zostal poczety bez grzechu, ze On umarl za nasze grzechy, wstapil do nieba, i 
ze to On jest jedynym posrednikiem. Wylacznie On jest naszym zyciem i brama 
nieba. Dlatego, powinnismy spogladac jedynie na Jezusa Chrystusa.

Maryja powiedziala: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje sie duch mój w Bogu, moim 
Zbawcy” (Ewangelia Lukasza 1,46-47). Maryja chce wielbic Pana, a nie przyjac 
jedynie Mu nalezna chwale dla siebie. Poza tym, ona wyraznie nas naucza, abysmy 
szukali zbawienia w Bogu, a nie w niej lub w kimkolwiek innym. Ona wyznaje: Bóg 
jest „moim Zbawca”. Powinnismy wzywac imienia Jezusa, a nie imienia Maryi, 
bowiem apostol Piotr mówi o Panu Jezusie: „I nie ma w zadnym innym zbawienia, 
gdyz nie dano ludziom pod niebem zadnego innego imienia, w którym moglibysmy 
byc zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4,12).

Kaplan Katolicki

Istnieli liderzy w Kosciele Nowego Testamentu zwani pasterzami, prezbiterami i 
biskupami. Nigdy jednak nie zostali oni nazwani kaplanami i to z waznej przyczyny. 
Kaplani ze Starego Testamentu zostali zastapieni przez Jezusa Chrystusa, który jest 
nazywany „Arcykaplanem naszego wyznania” (List do Hebrajczyków 3,1).



Seite 6 von 19

Kaplani Starego Testamentu byli grzesznikami, ofiarowywali wylacznie krew 
zwierzat i wchodzili tylko do swiatyni zbudowanej przez ludzi. Jezus jest kims o 
wiele wyzszym, gdyz jest niewinny, ofiarowal Swoja wlasna krew i wszedl do nieba. 
„Takiego bowiem potrzeba nam bylo arcykaplana: swietego, niewinnego, 
nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyzszonego ponad niebiosa, 
takiego, który nie jest obowiazany, jak inni arcykaplani, do skladania codziennej 
ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynil raz 
na zawsze, ofiarujac samego siebie” (List do Hebrajczyków 7,26-27).

Na czym ma polegac potrzeba ofiarowywania przez kaplana rzymskokatolickiego 
ofiary za grzech, jezeli masz Jezusa Chrystusa? „Przeto i zbawiac na wieki moze 
calkowicie tych, którzy przez Niego zblizaja sie do Boga, bo zawsze zyje, aby sie 
wstawiac za nimi” (List do Hebrajczyków 7,25).

Chcialbys poznac droge do nieba? Pan Jezus daje nam jasna odpowiedz: „Ja jestem 
droga i prawda i zyciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” 
(Ewangelia Jana 14,6). Przyjdz do Ojca za posrednictwem Jezusa Chrystusa, 
jedynego Posrednika. 



PRZEBACZENIE

„Kazdy, kto w Niego (Chrystusa) wierzy, przez Jego imie otrzymuje odpuszczenie 
grzechów” (Dzieje Apostolskie 10,43).

Zwazywszy, ze grzech jest zlamaniem Prawa Bozego, tylko Bóg moze go przebaczyc. 
Dawid, po popelnieniu powaznego grzechu, znalazl pokój dopiero wówczas, kiedy 
wyznal go Bogu. „Rzeklem: <<Wyznaje nieprawosc moja wobec Pana>>, a Tys 
darowal wine mego grzechu” (Psalm 32,5).

Ludzka tradycja znieksztalcila nauczanie biblijne. Kaplani katoliccy domagaja sie dla 
sobie wladzy sadzenia grzeszników i dawania lub wstrzymywania rozgrzeszenia 
(wyrok sadowy, co do przebaczenia). Wiekszosc katolików zostala nauczona, ze sam 
Jezus utworzyl sakrament pokuty, kiedy powiedzial do apostolów: „Którym 
odpuscicie grzechy, sa im odpuszczone, a którym zatrzymacie, sa im zatrzymane” 
(Ewangelia Jana 20,23).

To oczywiste, ze Jezus dal im moc przebaczania. Jednakze zapytujemy: co to byla za 
moc, która dal im Jezus? Uczynil ich sedziami? Czy tez im zlecil, aby przebaczali 
grzechy w inny sposób? Odpowiedz jest jasna, jezeli tylko czytamy Dzieje 
Apostolskie i reszte Nowego Testamentu. Nie istnieje zaden dowód w Biblii na to, ze 
apostolowie sluchali spowiedzi lub dawali rozgrzeszenia. Zamiast tego glosili 
Ewangelie i nawrócenie, aby uwierzyli w Jezusa i przez to mogli uzyskac 
przebaczenie. Apostol Piotr glosil: „Wszyscy prorocy swiadcza o tym, ze kazdy, kto 
w Niego wierzy, przez Jego imie otrzymuje odpuszczenie grzechów” (Dzieje 
Apostolskie 10,43); a apostol Pawel glosil: „Niech wiec bedzie wam wiadomo, bracia, 
ze zwiastuje sie wam odpuszczenie grzechów przez Niego: Kazdy, kto uwierzy, jest 
przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich grzechów” (Dzieje Apostolskie 13,38-
39).

Jezeli pragniesz otrzymac od Boga przebaczenie swojego grzechu, to uwierz w Pana 
Jezusa Chrystusa, a bedziesz zbawiony.

Chrzescijanie powinni wyznac swoje grzechy. Jednakze, nie jakiemus kaplanowi 
katolickiemu. Wyznanie grzechów kaplanowi jest ludzkim wymyslem, nieznanym 
przez kosciól chrzescijanski przez setki lat. Jezus wyraznie nas nauczyl, ze 
powinnismy modlic sie do Ojca: „Ojcze nasz, który jestes w niebie... przebacz nam 
nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili (Ewangelia 
Mateusza 6,9.12).

Istnieje inny krytyczny blad w nauce katolickiej co do przebaczenia. Kosciól naucza, 
ze przebaczenie Boze nie jest doskonale. Juz po tym, jak osoba uzyskala 
przebaczenie, ona jeszcze powinna dokonac czynów pokutnych, jako 
zadoscuczynienie za swoje grzechy. Nawet po smierci wiekszosc katolików oczekuje 
doswiadczyc oczyszczenia w ogniu czyscca.

Biblia zapewnia wierzacych: „dostepujecie odpuszczenia grzechów ze wzgledu na 
Jego imie” i „krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu” (1 List 
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Jana 2,12; 1,7). Oni nie potrzebuja czynic zadoscuczynienia za grzechy, które 
Chrystus wzial na Siebie, a ci, którzy zostali oczyszczeni ze swych grzechów przez 
Jego krew, nie potrzebuja isc do czyscca.

Chrzescijanie zawierzaja Panu Jezusowi Chrystusowi, aby uzyskac przebaczenie. 
Wiedzac, ze otrzymali przebaczenie, zyja wdzieczni w chwale Tego, który ukazal im 
tak wielkie milosierdzie. 



KOSCIÓL

„Fundamentu bowiem nikt nie moze polozyc innego, jak ten, który jest polozony,
a którym jest Jezus Chrystus.” (1 List do Koryntian 3,11)

Kiedy Jezus zapytal Swych uczniów, jakie maja o Nim zdanie, apostol Piotr 
odpowiedzial: „Ty jestes Mesjasz, Syn Boga zywego”. Jezus, chwalac Piotra, rzekl: 
„Blogoslawiony jestes, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawily Ci tego cialo i 
krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóz i Ja tobie powiadam: Ty jestes Piotr 
[czyli Skala], i na tej Skale zbuduje Kosciól mój, a bramy piekielne go nie przemoga” 
(Ewangelia Mateusza 16,16-18).

Co to za „skala”, na której zbudowany jest Kosciól? Niektórzy mówia, ze jest nia 
Piotr, inni uwazaja, iz jest nia wyznanie Piotra: „Ty jestes Mesjasz”.

Kosciól jest zbudowany na Piotrze, na innych apostolach i na prorokach (jak naucza 
Pawel w Liscie do Efezjan 2,20), bowiem jest zbudowany na jego nauczaniu o 
Chrystusie. Jednakze rzymskokatolickie twierdzenie, ze Kosciól jest zbudowany na 
Piotrze, poniewaz on zostal uczyniony jego uniwersalnym biskupem, jest po prostu 
falszywe. Nawet bedac wybitnym apostolem, w Nowym Testamencie Piotr nie byl 
uznawany za glowe calego Kosciola. Watykan naucza, ze Piotr jest „najwyzszym 
pasterzem Kosciola” (katechizmowy paragraf 857); ale sam Piotr nie zgodzilby sie z 
tym stwierdzeniem, poniewaz on nazywa „Najwyzszym Pasterzem” Jezusa 
Chrystusa (1 List Piotra 5,4).

„Skala” moglaby sie odnosic do wyznania Piotra o Chrystusie, Synu Boga, jak 
nauczal Swiety Augustyn. Nawet katolicki katechizm przyznaje, ze takie znaczenie 
jest poprawne: „Poruszeni laska Ducha Swietego i zbawieni przez Ojca, wierzymy i 
wyznajemy co do Jezusa: <<Ty jestes Mesjasz, Syn Boga zywego>>. To na skale tej 
wiary, wyznanej przez Piotra, Chrystus zbudowal swój Kosciól” (paragraf 424).

Nie potrzebujemy watpic co do podstawowych spraw dotyczacych Kosciola, 
bowiem Biblia dostarcza nam jasnych odpowiedzi.

1. Kto jest glowa Kosciola?
„Chrystus – Glowa Kosciola” (List do Efezjan 5,23). 

2. Jaki jest fundament Kosciola?
„Fundamentu bowiem nikt nie moze polozyc innego, jak ten, który jest 
polozony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 List do Koryntian 3,11). 

3. Istnieje inna Skala poza Chrystusem?
„Czy jest jaki Bóg oprócz Mnie? Albo inna Skala? – Ja nie znam 
takiego!”(Ksiega Izajasza 44,8).

Kosciolem Jezusa Chrystusa jest cale zgromadzenie Jego ludu, który On nabyl z 
wszystkich narodów swiata za cene wlasnej krwi. Jest swiety, poniewaz jego 
czlonkowie zostali uswieceni przez krew Chrystusa i posiadaja tego samego Ducha 
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Swietego. Jest apostolski, poniewaz podaza za nauczaniem apostolów, jak zostalo 
ono zarejestrowane w Biblii.

Kazde lokalne zgromadzenie chrzescijan, którzy wierza i sa posluszni nauczaniu 
biblijnemu, jest czescia jedynego Kosciola Jezusa Chrystusa.



NARODZIC SIE POWTÓRNIE

„Zaprawde, zaprawde, powiadam ci, jesli sie ktos nie narodzi powtórnie,
nie moze ujrzec Królestwa Bozego” (Ewangelia Jana 3,3).

Jezus oswiadczyl Nikodemowi, darzonemu szacunkiem przywódcy i nauczycielowi 
zydowskiemu: „Zaprawde, zaprawde, powiadam ci, jesli sie ktos nie narodzi 
powtórnie, nie moze ujrzec Królestwa Bozego” (Ewangelia Jana 3,1-21). Problemem 
nie jest, czy jestes osoba religijna, uczeszczasz do kosciola, czytasz Biblie lub starasz 
sie zyc poprawnym zyciem. Podstawowa kwestia jest: „Narodziles sie powtórnie?”. 
Wiedz, ze dopóki nie narodzisz sie powtórnie, nigdy nie ujrzysz i nie wejdziesz do 
nieba.

Dlaczego jakas osoba mialaby sie „powtórnie narodzic”? Biblia opisuje rozpaczliwy 
stan cielesnego czlowieka. On nie jest tylko chory lub slaby; czlowiek z natury jest 
„martwy z powodu przestepstw i grzechów”. Jego umysl nie jest posluszny Prawu i 
chociaz moze byc osoba religijna, to jednak nie szuka prawdziwego Boga. On nie jest 
zwiazany z Panem w sposób zywy i nic na to nie moze poradzic.

Dlatego nie chodzi tutaj o jakas sprawe „przewrócenia nastepnej strony” lub o 
decyzje poprawniejszego zycia. Religijne obrzedy (takie jak obrzezanie czy chrzest) 
równiez nie moga pomóc – Nikodem byl obrzezany, a jednak potrzebowal narodzic 
sie powtórnie. Bedac martwym duchowo jest niemozliwe ofiarowac, poprzez 
jakikolwiek mozliwy czyn, zycia sobie samemu. Bardziej niz czegokolwiek, 
potrzebujesz Boga, aby dal ci zycie!

Nie istnieje jakas formulka, która wskazalaby „jak postapic”, aby narodzic sie 
powtórnie. Nie chodzi tutaj bowiem o czyn czlowieka, ani tez o cos zaczetego przez 
ludzka wole. Niemowleta nie maja wplywu i nie wspólpracuja przy wlasnym 
poczeciu i narodzeniu, tak jak ci, którzy sa „martwi z powodu przestepstw i 
grzechów”, nie moga wzbudzic Bozego dzialania w celu przyznania zycia. Ich dzieci 
nie narodzily sie „z krwi, ani z zadzy ciala, ani z woli meza, ale z Boga” (Ewangelia 
Jana 1,13).

Powtórne narodzenie jest dzielem Boga Ducha Swietego. „Wiatr wieje tam, gdzie 
chce, i szum jego slyszysz, lecz nie wiesz, skad przychodzi i dokad podaza ( Jana 
3;8). Tak jest z kazdym, który narodzil sie z Ducha.” Duch Swiety uzywa Slowa 
Bozego, aby stworzyc nowe zycie w ludzkim sercu. Kiedy juz istota ludzka 
powtórnie sie narodzi, to zaczyna instynktownie wzywa Boga, poniewaz odtad jest 
on dzieckiem Ojca. Nawrócenie, wiara i pobozne zycie sa znakami, ze chrzescijanin 
„jest zywy i ma sie dobrze”.

Mimo ze powtórne narodzenie nie dokonalo sie za przyczyna czlowieka, to jego 
efekty sa wyraznie widoczne w czlowieku. Apostol Jan przedstawia nam liczne 
teksty jako dowód czyjegos powtórnego narodzenia.

„Kazdy, kto wierzy, ze Jezus jest Mesjaszem, z Boga sie narodzil” (1 List Jana 5,1). 
Dawniej, ten ktos nie myslal wiele o Jezusie. Teraz ufa wylacznie Jemu, poniewaz 
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przekonal sie, ze jest On Synem Bozym, którego Ojciec poslal, aby go wybawic od 
grzechu.

„Kazdy, kto narodzil sie z Boga, nie grzeszy... kto postepuje sprawiedliwie, pochodzi 
od Niego” (1 List Jana 3,9; 2,29). Syn Bozy wzrasta, aby byc równy swojemu Ojcu. On 
nienawidzi tego, czego Bóg nienawidzi i kocha to, co Bóg kocha. On walczy przeciw 
grzechowi i pokusie, i z calego serca jest posluszny Bozym przykazaniom.

„Kazdy, kto miluje, narodzil sie z Boga i zna Boga” (1 List Jana 4,7). On uczy sie 
kochac od swojego Ojca; jego pragnieniem jest sluzenie zwlaszcza jego braciom i 
siostrom w Chrystusie.

Drogi przyjacielu, kiedy przeprowadzasz rachunek sumienia za pomoca Slowa 
Bozego, to czy mozesz uczciwie powiedziec: „Jest prawda, ze narodzilem sie 
powtórnie?”. 



USPRAWIEDLIWIENI PRZEZ BOGA

„Dostapiwszy wiec usprawiedliwienia przez wiare, zachowajmy pokój z Bogiem 
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” (List do Rzymian 5,1).

Jakze jakas osoba dreczona przez poczucie winy z powodu swojego grzechu moze 
dostapic pokoju ze swoim Stwórca? Zgodnie z Pismem istnieje tylko jedno lekarstwo: 
usprawiedliwienie przez wiare w Chrystusa. „Dostapiwszy wiec usprawiedliwienia 
przez wiare, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa” 
(List do Rzymian 5,1).

„Usprawiedliwienie” jest terminem prawnym; jest przeciwienstwem do „skazania”. 
Kto jest posluszny prawu, jest sprawiedliwym lub niewinnym, gdy tymczasem ten 
kto nie jest posluszny prawu, jest niesprawiedliwym lub winnym. Sedzia powinien 
usprawiedliwic niewinnego i skazac niesprawiedliwego. W taki oto sposób, 
usprawiedliwienie jest przychylnym wypowiedzeniem sie sedziego, który 
oswiadcza, ze oskarzony jest „sprawiedliwy, niewinny i w ten sposób uwalnia go od 
wszelkiej kary.

Bóg, Sedzia swiata, z pewnoscia by nas usprawiedliwil, gdybysmy byli prawi. Ale 
smutna rzeczywistosc jest taka, ze jestesmy dalecy od bycia prawymi. Wrecz 
przeciwnie, wszyscy powinnismy uznac sie za winnych, poniewaz dzialamy w brew 
Jego prawu. W zwiazku z tym, ze jestesmy grzeszni i niesprawiedliwi, wyrokiem 
Bozym powinno byc nasze skazanie. Jakze wiec jakis czlowiek moze byc 
sprawiedliwy wobec Boga?

Jezeli grzesznik móglby skompensowac swoje braki i zyc zyciem calkowicie 
prawym, to Bóg bylby zmuszony go usprawiedliwic (zwazywszy, ze bylby on 
rzeczywiscie prawym). Rzymscy katolicy sa nauczeni, ze w usprawiedliwieniu Bóg 
„czyni nas wewnetrznie sprawiedliwymi” (Katechizm, 1992). Znaczy to, ze Bóg 
usprawiedliwia jakas osobe, kiedy grzesznik, dzieki sakramentom i dobrym 
uczynkom, staje sie sprawiedliwy sam w sobie. Rzeczywiscie, Bóg dziala w zyciu 
Swych dzieci przemieniajac ich, aby byli coraz bardziej podobni do Jego Syna. 
Tymczasem, dopóki przebywaja na ziemi, chrzescijanie dalej sa grzesznikami (1 List 
Jana 1,8). Nauczanie katolickie – Bóg usprawiedliwia prawego – jest zla wiadomoscia 
dla grzesznika! Bóg jednak niechaj bedzie uwielbiony za Swoje nieopisane 
milosierdzie: Biblia przedstawia odmienne poslanie!

„Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia 
grzesznika, wiare jego poczytuje sie za tytul do usprawiedliwienia” (List do Rzymian 
4,5).

To Bóg obwoluje grzesznika, którego uznaje za „niewinnego”! Bóg nie 
usprawiedliwia go, poniewaz on jest prawym (nie jest!). W rzeczywistosci Bóg 
usprawiedliwia grzesznika. Tym bardziej Bóg mu nie przebacza z powodu 
jakiegokolwiek prawa, które zdobylby swoimi dobrymi uczynkami. Bóg 
usprawiedliwia tego, „który nie wykonuje pracy”! To jest wlasnie prawdziwa 
Ewangelia, balsam pocieszenia dla biednej duszy grzesznika!
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Jak Bóg moze usprawiedliwic grzesznika, zwazywszy ze jest on jeszcze 
grzesznikiem? Odpowiedz na to zyciowe pytanie znajduje sie w centrum Ewangelii. 
Bóg jest doskonale sprawiedliwy, kiedy usprawiedliwia tych, którzy wierza w Jego 
syna. Chrystus, Baranek Bozy, przyjal calkowita odpowiedzialnosc za grzechy 
swojego ludu i zaplacil nalezna za nich cene, przelewajac Swoja wlasna krew. „Pan 
zwalil na Niego winy nas wszystkich” (Ksiega Izajasza 53,6 b).

Chociaz Bóg pragnie, abysmy zaufali wylacznie Jemu, to jednak jestesmy zbyt 
pyszni, aby zaakceptowac Jego darmowe przebaczenie. Sadzimy, ze mozemy cos 
zrobic, by zasluzyc na przebaczenie i zamiast zaufac Jemu, w koncu ufamy sami 
sobie. Pewnego razu Pan Jezus powiedzial przypowiesc „do niektórych, co ufali 
sobie, ze sa sprawiedliwi”.

„Dwóch ludzi przyszlo do swiatyni, zeby sie modlic, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 
Faryzeusz stanal i tak w duszy sie modlil: <<Boze, dziekuje Ci, ze nie jestem jak inni 
ludzie, zdziercy, oszusci, cudzoloznicy, albo jak i ten celnik. Zachowuje post dwa 
razy w tygodniu, daje dziesiecine ze wszystkiego, co nabywam.>> Natomiast celnik 
stal z daleka i nie smial nawet oczu wzniesc ku niebu, lecz bil sie w piersi i mówil: 
<<Boze, miej litosc dla mnie, grzesznika!>> Powiadam wam: Ten odszedl do domu 
usprawiedliwiony, nie tamten. Kazdy bowiem, kto sie wywyzsza, bedzie ponizony, a 
kto sie uniza, bedzie wywyzszony” (Ewangelia Lukasza 18,9-14).

Pierwszy czlowiek przedstawil Bogu swoja wlasna sprawiedliwosc i swe dobre 
uczynki. Drugi zblizyl sie do Boga z pustymi rekoma. Faryzeusz uwazal sie za 
prawego i postapil do przodu z ufnoscia. Celnik cierpial z powodu swiadomosci 
swej nedzy i czul wstyd wobec samego siebie. Obydwaj weszli do swiatyni, aby sie 
modlic; samousprawiedliwiony czlowiek nie prosil o nic, gdy tymczasem celnik 
blagal o milosierdzie. Obydwoje powrócili do swych domów. Jeden z nich wierzyl w 
siebie samego, jako bedacego gotowym duchowo do przyjecia, jednakze w oczach 
Boga takim nie byl. Drugi byl uzalezniony jedynie od Bozego milosierdzia. I to 
wlasnie ten wierzacy grzesznik powrócil do swojego domu usprawiedliwiony, 
uznany za sprawiedliwego przez Sedziego nieba i ziemi.

Wszyscy powinnismy dokonac wyboru pomiedzy tymi dwoma alternatywami. Albo 
wierzysz jedynie w Boze milosierdzie, albo masz zaufanie do swojej wspólpracy i do 
swej najwiekszej gorliwosci. Z jednej strony Kosciól Rzymskokatolicki rzuca 
przeklenstwo na wszystkich, którzy powiadaja, ze „wiara usprawiedliwiajaca nie jest 
niczym innym, jak tylko zaufaniem w Boze milosierdzie, który przebacza grzechy z 
powodu Chrystusa”. Z drugiej strony ewangeliccy chrzescijanie, tak jak celnik, nic 
nie posiadaja, a tylko „zaufanie w Boze milosierdzie” i zgodnosc z Panem Jezusem, 
to znaczy wlasnie to, co jest wymogiem by byc usprawiedliwionym wobec Boga.

Komu ufasz pragnac zostac uwolniony (by miec kare przebaczona)? Ufasz swym 
wlasnym dokonaniom, czy tez Bozemu milosierdziu, które zostalo objawione na 
kalwaryjskim krzyzu? Starasz sie zostac przyjetym przez Boga z powodu wlasnych 



czynów, czy tez opierasz sie przez wiare na wszechmilosiernym Bogu? Czy 
przestalbys zawierzac sobie samemu i uwierzylbys wylacznie w Jezusa Chrystusa? 
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NIE PRZEZ UCZYNKI

„Laska bowiem jestescie zbawieni przez wiare. A to pochodzi nie od was,
lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby sie nikt nie chlubil” (List do Efezjan 2,8-9).

Zostalem wychowany w rodzinie katolickiej. Ewangeliczne poslanie uslyszalem po 
raz pierwszy, kiedy mialem 14 lat. Na pytanie: „Co mam uczynic, aby byc 
zbawionym?”, nadeszla odpowiedz: „Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a bedziesz 
zbawiony”. Ewangelicy rzeczywiscie nauczaja, ze czlowiek moze zbawic sie 
wylacznie przez wiare w Chrystusa, a nie z powodu swych dobrych uczynków.

Dla mojego umyslu takie nauczanie bylo wyraznie bledne i niebezpieczne. Bledne, 
poniewaz Jakub powiada, ze wiara bez uczynków jest martwa. A niebezpieczne, 
poniewaz osmiela do zycia w sposób niedbaly, jako ze osoba nie jest zbawiona dzieki 
swym uczynkom.

Z wlasnej inicjatywy zdecydowalem sie na studiowanie Biblii. Z zaskoczeniem 
odkrylem, ze Jakub jest przejety rozróznieniem pomiedzy wiara prawdziwa a wiara 
sfalszowana. „Jaki z tego pozytek, bracia moi, skoro ktos bedzie utrzymywal, ze 
wierzy, a nie bedzie spelnial uczynków? Czy sama wiara zdola go zbawic?” (List 
Jakuba 2,14). Taka „wiara” do niczego sie nie nadaje; nie moze nikogo zbawic. 
Prawdziwa wiare poznaje sie przez przynoszone przez nia owoce.

Glówna kwestia dotyczyla pytania: „Czlowiek jest zbawiony wylacznie dzieki 
prawdziwej wierze? Czy tez jest zbawiony przez wiare i dodatkowo przez zasluge za 
swe wlasne dobre uczynki?” Odpowiedz dana przez Biblie byla jasna i zaskakujaca:

„Laska bowiem jestescie zbawieni przez wiare. A to pochodzi nie od was, lecz jest 
darem Boga: nie z uczynków, aby sie nikt nie chlubil. Jestesmy bowiem Jego dzielem, 
stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków” (List do Efezjan 2,8-10a).

Zbawieni przez wiare... nie przez uczynki! To cudowne! Ta sama Biblia, która 
wyróznia swiete zycie i dobre uczynki, równiez oswiadcza, ze zbawienie nie zalezy 
od osobistych uczynków. Chrzescijanin nie jest zalezny od wlasnej „dobroci” lub od 
swych wysilków, ale calkowicie wierzy w inna osobe, w Pana Jezusa Chrystusa.

Kiedy Biblia powiada, ze nie zostalismy zbawieni „przez uczynki”, odnosi sie do 
naszych wysilków. Z pewnoscia to nie zaprzecza faktowi, ze zbawienie nie jest 
zadaniem latwym. W rzeczywistosci dzielo zbawienia jest tak wielkie, ze nikt nie 
móglby go zrealizowac, z wyjatkiem samego Boga poprzez Jego Syna. Trzeba bylo, 
aby wieczny Syn Boga unizyl sie, stal sie istota ludzka i umarl na krzyzu. „Z tego 
przeklenstwa Prawa Chrystus nas wykupil – stawszy sie za nas przeklenstwem, bo 
napisane jest: Przeklety kazdy, którego powieszono na drzewie” (List do Galatów 
3,13). Zaczalem rozumiec, ze zaplata za mój grzech byla cenna krew, która On rozlal, 
a nie moje uczynki i pokuty. Z pewnoscia jest to przyczyna, dla której Bóg pragnie, 
abym w Niego wierzyl.



Pozostawala jedna kwestia: W koncu, dlaczego mialbym wykonywac dobre uczynki? 
Natychmiast po oswiadczeniu, ze „nie jestesmy zbawieni przez uczynki”, apostol 
Pawel pisze, iz jestesmy zbawieni „dla dobrych uczynków”. Dobre uczynki sa 
konsekwencja, a nie powodem zbawienia.

Dzisiaj jestem chrzescijaninem ewangelikiem i mam pewnosc, ze pójde do nieba. Nie 
jest to zarozumialosc, poniewaz nie zaleze juz od samego siebie i od moich dokonan; 
wierze w Jezusa Chrystusa przyznajac, ze Jego smierc na krzyzu jest pelna zaplata za 
zadana mi kare za wszystkie moje grzechy. Moim jedynym pragnieniem jest zyc w 
sposób godny Tego, który mnie ukochal i za mnie sie oddal.

Jestem przejety katolikami (i innymi), których zycie jest zalane grzechami, a mimo to 
czuja, ze wszystko zakonczy sie dobrze. Tymczasem Biblia napomina ich, ze ich 
wiara jest martwa i bezuzyteczna, aby ich wybawic od piekla. Z drugiej strony, 
jestem równiez przejety tymi poboznymi katolikami, którzy obawiaja sie Bozego 
sadu i czynia wszystko najlepiej jak potrafia, aby byc godnymi Jego przebaczenia i 
laski. Oswiadczaja, ze wierza w Jezusa, ale w rzeczywistosci nie posiadaja wiary, 
poniewaz ufaja w swoja wlasna dobroc i prawosc.

Chcialbym powtórzyc te sama Dobra Nowine, która slyszalem w mojej mlodosci, 
bowiem jest ona oredziem Biblii. Jezeli pragniesz byc zbawiony, wierz w Pana Jezusa 
i przestan wierzyc w siebie samego. Nie przywiazuj sie juz wiecej do swej religii i z 
pustymi rekoma przyjmij darmowy dar zbawienia. A wówczas, przez reszte swojego 
zycia, dokonuj dobrych uczynków jako rezultat wdziecznosci do naszego 
ujmujacego i kochajacego Ojca. 



Seite 18 von 19

EWANGELIA

„Bo ja nie wstydze sie Ewangelii, jest bowiem ona moca Boza ku zbawieniu dla 
kazdego wierzacego” (List do Rzymian 1,16).

Drogi przyjacielu, Biblia powiada, ze jest „postanowione ludziom raz umrzec, a 
potem sad” (List do Hebrajczyków 9,27). Wkrótce twoje krótkie zycie dobiegnie 
konca. Tymczasem smierc nie jest koncem, bowiem bedziesz musial stanac przed 
Bozym sadem. Oczekuje na ciebie jedno z dwóch przeznaczen: wieczna kara w 
piekle lub zycie i wieczna radosc w niebie.

Wiele osób nie wie o tej prawdzie, poniewaz przejmuja sie wylacznie swymi 
interesami i przyjemnosciami. Inni mysla, ze „sa wystarczajaco dobrzy”, wiec nie 
maja powodu, aby czymkolwiek sie przejmowac, gdy tymczasem jeszcze inni sadza, 
iz Bóg nie wysle nikogo do piekla, bo jest On Bogiem kochajacym.

Wszystkie te prózne wymówki beda nieuzyteczne, kiedy staniesz przed Sedzia 
swiata. Czy juz jestes przygotowany na ten dzien? Jestes gotowy? Wszystko zalezy 
od tego, czy wierzysz lub odrzucasz prawdziwa Ewangelie Chrystusa.

Prawdziwa i falszywa Ewangelia

Apostol Pawel, kiedy pisal list do Galatów, znajdowal sie w sposób widoczny w 
wielkiej rozterce i trwodze. W gre wchodzila Boza chwala i zbawienie czlowieka. Szli 
za nim falszywi nauczyciele, którzy wypaczali gloszona przez niego Ewangelie. Nie 
zaprzeczali wprost wierze w Chrystusa lub lasce Bozej. Oni po prostu dodawali 
obrzed obrzezania i posluszenstwo Prawu Mojzeszowemu jako warunek akceptacji 
przez Boga. Tymczasem apostol Pawel uznawal ich nauczanie za „inna ewangelie”. 
Pisze: „Nadziwic sie nie moge, ze od Tego, który was laska Chrystusa powolal, tak 
szybko chcecie przejsc do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: sa tylko 
jacys ludzie, którzy sieja wsród was zamet i którzy chcieliby przekrecic Ewangelie 
Chrystusowa. Ale gdybysmy nawet my lub aniol z nieba glosil wam Ewangelie 
rózna od tej, która wam glosilismy – niech bedzie przeklety!” (List do Galatów 1,6-8).

Jesli apostol Pawel uwazal, ze przez dodanie do wiary Bozego prawa i obrzezania 
uniewaznialo sie Ewangelie to, jaki jest sad biblijny o ewangelii Kosciola 
Rzymskokatolickiego? Ewangelia Rzymu jest wiara wraz z uczynkami, laska wraz z 
zaslugami, Chrystus wraz z kosciolem, z chrzcielna regeneracja, pokuta, mszami, 
rózancem, odpustami, Maryja, czysccowym cierpieniem, i tak dalej. Apostol zwraca 
uwage tym, którzy przystepujac do wiary w Pana szukaja swego usprawiedliwienia 
w obrzedach ( dzis sakramentach) lub uczynkach, ze znajduja sie rozdzieleni od 
Chrystusa, i dlatego On nie móglby byc im w zaden sposób uzyteczny (nawiazanie 
do Listu do Galatów 5,2-4).



Nawróc sie i uwierz w Ewangelie

Zwracamy sie do Ciebie, nasz drogi przyjacielu i blagamy cie w imie Chrystusa: 
pojednaj sie z Bogiem. Uznaj sie za niegodnego grzesznika i za buntownika wobec 
Suwerennego Boga. Przyznaj sie wobec Sedziego Ziemi, ze jestes winnym i nalezy ci 
sie wieczna kara w piekle, poniewaz cokolwiek uczynilbys, nie byloby wystarczajace, 
by mogloby byc zaplata za twoje grzechy.

Jednakze nie wpadaj w rozpacz; popatrz na Boga wszelkiej laski i milosierdzia. 
Przestan wierzyc w siebie samego, w wlasne uczynki i zaslugi. Zbawienie nalezy do 
Pana; odkupienie jest Jego dzielem; a wszelka chwala nalezy wylacznie do Niego. 
Nie wierz w zaden kosciól, w Maryje, w swietych, w ludzkiego kaplana, w ofiare 
mszy lub w niewyobrazalny czysciec.

Wierz calkowicie i wylacznie w Chrystusa, w Syna Bozego, który jest jedynym 
Posrednikiem, jedynym Najwyzszym Kaplanem, który oddal samego Siebie jako 
zupelnie wystarczajaca ofiare bedaca zaplata za grzechy nalezacego do Niego ludu. 
Tym, którzy wierza w Chrystusa, Biblia powiada: „W Nim (Chrystusie) mamy 
odkupienie przez Jego krew – odpuszczenie wystepków, wedlug bogactwa Jego 
laski” (List do Efezjan 1,7).

Niechaj Pan bedzie wobec ciebie milosierny i obdarzy cie laska nawrócenia, abys 
mógl odsunac sie od wypaczonej „ewangelii” rzymskiego katolicyzmu. Niechaj Bóg 
obdarzy cie darem wiary, odpoczynkiem w Chrystusie, Swoim Synu, i przywilejem 
sluzenia Mu przez wszystkie dni twojego zycia, dopóki oczekujemy na Jego powrót 
w celu zabrania nas do domu. 

Jezeli masz jakies pytania dotyczace zbawienia - prosze, napisz do nas.
Obiecujemy odpowiedziec ci szczerze w oparciu o Biblie.

Jezeli masz jakies pytania dotyczace zbawienia - prosze, napisz do nas. Obiecujemy 
odpowiedziec ci szczerze w oparciu o Biblie. Email Piotr Zaremba: petz@go2.pl
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