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ODDZIELENIE SIĘ OD BOGA
Skutek grzechu jest wyraźny:


Wasze winy są tym co was odłączyło od waszego Boga.
Izajasza 59:2


GRZECH TWORZY BARIERĘ, KTÓRA ODDZIELA
CZŁOWIEKA OD BOGA


Bóg jest święty (duchowo czysty) oraz nieskończony. 
Dlatego jest On nieskończenie święty! Wskutek tego 
nawet najmniejszy grzech jest dla Niego nieskończenie 
obraźliwy. Biblia naucza, że nawet najmniejszy grzech 
wystarczy aby oddzielić człowieka od Boga na zawsze. 
Bóg nie może dopuścić grzechu do Swej obecności


ŚWIĘTY BÓG
(Duchowo Czysty)


GRESZNY CZŁOWIEK
(Duchowo Nieczysty)


BARIERA GRZECHU


FIZYCZNIE CZYSTY
 CZŁOWIEK


MARTWE, ROZKŁADAJĄCE
 SIĘ ZWIERZĘ


GRZECH
Aby zrozumieć dobrą nowinę o tym jak więź między 
Bogiem i człowiekiem musi być odbudowana, najpierw 
należy zrozumieć w jaki sposób ta relacja została zbur-
zona.
Słowo Boże naucza nas:


Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. 
 Rzymian 3:23


Umarliśmy przez upadki . . .       Efezjan 2:5
Bóg jest święty (duchowo czysty) a człowiek jest grz-
eszny (duchowo nieczysty). W ten sam sposób, jak osoba 
będąca fizycznie czysta nie mogłaby znieść przebywania 
w pobliżu martwego, rozkładającego się i śmierdzącego 
zwierzęcia, tak samo doskonały i święty Bóg nie może 
pozwolić grzesznemu i niedoskonałemu człowiekowi 
przebywać w Jego obecności. Człowiek jest martwy w 
swoich grzechach!








WIECZNE BEZPIECZEŃSTWO:
NIEUNIKNIONE NASTĘPSTWO ŁASKI
Jeśli po tym, jak zaufałeś Chrystusowi, wymagałoby od 
Ciebie zachowywania Bożych praw, aby “pozostać zbawi-
onym” . . .
Mógłbyś uczciwie powiedzieć, 
że życie wieczne jest z łaski 
(darmowym prezentem)?


	 							ALBO
Czy oznaczałoby to, że 
Twojezbawienie ostatecznie 
zależy od uczynków zakonu?
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TAK          NIE


W powyższym wersecie, o kim Jezus mówił, że jest większy 
nad wszystkich?


_____________________________________
Jak wielkim ktoś musiałby być, aby wyrwać się z Bożej ręki?


__________________________________________
Czy jesteś większy od Boga?		____________________
W świetle tego wersetu, jeśli uwierzyłeś ewangelii zbawie-
nia, czy jest możliwe, abyś zrobił coś, co by doprowadziło 
do Bożego wiecznego potępienia?
	 	 	 	 	 ________________________________________________________________________________


(Dodatkowe fragmenty odnośnie wiecznego bezpieczeństwa:  Rzymi-
an 8:37-39, Efezjan 1:13-14; Jan 6:37-40; Hebrajczyków 13:5)


CZY WOBEC TEGO MAMY NADAL GRZESZYĆ?
Pomimo tego, że żaden grzech nie może pozbawić 
wierzącego człowieka życia wiecznego, które zostało 
mu dane za darmo raz na zawsze, to jednak grzech ma 
poważne konsekwencje tak w tym życiu, jak również i w 
przyszłym.  Po pierwsze, istnieją naturalne konsekwencje 
grzechu.  Osoba, która nadużywa picia może zabić siebie 
lub niewinną ofiarę w wypadku samochodowym.  Ten, kto 
angażuje się w czyny niemoralne, może zarazić się AIDS 
i umrzeć.  Poznanie Chrystusa jako Zbawiciela zbawia od 
piekła, jednak nie zbawia od naturalnych konsekwencji 
grzechu, czy niemądrego postępowania (Galacjan 6:7-8, 
Jakub 2:14-17).
Po drugie, istnieją wieczne konsekwencje grzechu.  Otrzy-
manie darmowego biletu na jakieś wydarzenie sportowe 
gwarantuje nam wstęp na stadion, jednak nie zapewnia 
miejsca w pierwszym rzędzie.  Podobnie otrzymanie dar-
mowego życia wiecznego przez wiarę w Jezusa Chrystusa 
gwarantuje danej osobie wstęp do wiecznego Królestwa 
Bożego, jednak nie zapewnia chwalebnej pozycji w tym 
Królestwie!  Nasza „pozycja” w niebie i nagrody związane 
z tą pozycją są całkowicie zależne od świętego życia i 
pobożnych uczynków, które spełniamy za teraźniejszego 
życia (1 Koryntian 3:11-17, 9:24-27; 2 Koryntian 5:10-
11).  Podczas gdy przyjemności grzechu w tym życiu mogą 
się wydawać ważniejsze niż odległa nadzieja na przyszła 
nagrodę w niebie.  Pismo naucza, że ci którzy zamieniają 
swe „dziedzictwo” (swą przyszłą nagrodę w niebie) na 
przyjemności grzechu, będą pewnego dnia płakać gdy 
zobaczą niesamowite nagrody, które stracili kiedy dążyli 
do grzesznych przyjemności w tym życiu (Hebrajczyków 
12:14-17, Łukasza 19:11-27, Mateusza 25:14-30).


q  q


q  q


Dlatego, jeśli ktoś stanowczo zaprzecza biblijnemu 
nauczaniu odnośnie wiecznego bezpieczeństwa, to jak 
właściwie próbuje on dosięgnąć Boga—przez łaskę, czy 
przez uczynki prawa?
________________________________________
Czy ktokolwiek może być usprawiedliwiony (zbawiony) w 
taki sposób? ____________     (Przejrzyj strony 14-15).  
W jaki sposób, według tego co mówi Biblia, człowiek zos-
taje usprawiedliwiony?  [Zobacz Rzymian 3:28] ________


_________________________________
W innym fragmencie Biblii Jezus powiedział:


Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą 
za mną. l Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, 
i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je 
dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć 
ich z ręki Ojca.         Jan 10:27-29


W powyższym wersecie Jezus powiedział, że jakie rodza-
je życia daje?


q Tymczasowe     q  Warunkowe       q  Wieczne
Jeśli to życie jest naprawdę wieczne, tak jak Jezus 
powiedział, to czy możliwe jest je kiedykolwiek utracić?








(Zobacz także 1 Jan 5:10-13)


Możesz być pewny, 
że naprawdę zostałeś 
zbawiony, jeśli Twoje 
życie zaczyna się 
zmieniać, okazując że 
Bóg naprawdę wszedł 
nie.


Możesz być pewny, 
że naprawdę zostałeś 
zbawiony, jeśli Po wielu 
latach od obecnego mo-
mentu będziesz nadal 
naśladował Chrystusa.


Możesz być pewny, 
że naprawdę zostałeś 
zbawiony, jeśli przyno-
sisz owoc dobrych uc-
zynków.


Możesz być pewny, 
że naprawdę zostałeś 
zbawiony, jeśli 
usłyszałeś Ewangelię I 
uwierzyłeś jej.


Według tego wersetu, w jaki sposób możesz być pewny, że 
naprawdę zostałeś zbawiony?


Zaprawdę, zaprawdę, powi-
adam wam . . .


kto słucha słowa mego . . .


i wierzy temu, który mnie
posłał . . .


ma żywot wieczny . . .


i nie stanie przed sądem . . . 


lecz przeszedł ze śmierci do 
żywota.


Jak pewnym tego był Jezus?


Czy słyszałeś słowa Jezusa na 
stronach tej broszurki?
Czy wierzysz, że Bóg posłał 
Jezusa aby On umarł zamiast 
Ciebie?


Czy tu powiedziano, że 
otrzymasz to życie później, 
czy że już je masz?
Czy Biblia mówi: „może nie 
stanie,” czy „nie stanie?”
Kiedy ktoś przechodzi ze 
śmierci do żywota?


PEWNOŚĆ
Jeśli zaufałeś Chrystusowi i maiłbyś umrze  tej nocy, czy 
wiesz na pewno, że poszedłbyś do nieba?
Jezus powiedział:
Zaprawdę zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego 
i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie sta-
nie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.           


Jana 5:25


q


q
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BEZPIECZNY NA WIEKI
Jeśli zgrzeszysz jutro lub za miesiąc, czy jest możliwe abyś 
utracił dar życia wiecznego?
Biblia mówi:


Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała 
Jezusa Chrystusa raz na zawsze.  A każdy kapłan sprawuje 
codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, 
które nie  mogą w ogóle zgładzić grzechów; Lecz gdy On 
złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy [przeszłe, 
teraźniejsze i pozyszłe], usiadł po prawicy Bożej . . . Al-
bowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, 
którzy są uświęceni.         Hebrajczyków 10:10-12, 14


Za które grzechy, według Biblii, Jezus zapłacił kiedy umarł.


q    Twoje grzechy z przeszłości.


q    Twoje grzechy z przeszłości i teraźniejszości.


q    Wszystkie Twoje grzechy: przeszłe, teraźniejsze
         i przyszłe.
Według tego wersetu, jak często zostajesz uświęcony (uc-
zyniony świętym) przez śmierć Jezusa Chrystusa?


Raz na tydzień.	


Raz na miesiąc.


Za każdym razem gdy 
wyznasz swe ostatnie grzechy 
i poprosisz o przebaczenie.


Raz na zawsze.


WIECZNE BEZPIECZEŃSTWO:  NIEUNIKNIONE 
NASTĘPSTWO ŚMIERCI NASZEGO PANA


Nie traci się daru życia wiecznego z powodu grzechu.  
Przecież po to Jezus umarł . . . aby zapłacić za Twoje 
grzechy!  Z powodu tego, że On umarł za wszystkie 
grzechy—przeszłe, teraźniejsze i przyszłe—jest On w stan-
ie raz na zawsze ogłosić Cię niewinnym . . . nie tylko Twoi-
ch przeszłych grzechów, lecz wszystkich Twych grzechów: 
przeszłych teraźniejszych i przyszłych!  Odmówienie uwi-
erzenia w to jest równoznaczne z odmówieniem uwierzenia 
w samą ewangelię!  (Przejrzyj jeszcze raz strony 7-11).


q


q


q


q


q


q








2.  Nie próbuj uzyskać pewności odnośnie swej relacji z 
Chrystusem, albo rosnąć w poznaniu duchowej prawdy poprzez 
„mistyczne odczucia” czy „ciche głosy” w Twojej głowie.  To 
co „czujemy” w naszych sercach nie jest bardziej wiarygod-
nym przewodnikiem do prawdy duchowej niż to jest odnośnie 
prawd matematycznych czy geograficznych.  Czy próbowałbyś 
przejechać setki kilometrów wiejskimi drogami we mgle bez 
mapy, tak po prostu ufając swym „uczuciom?”  Oczywiście, 
że nie!  Jednak w ten właśnie sposób wielu ludzi bezmyślnie 
próbuje prowadzić swe chrześcijańskie życie!
3.  Abyśmy wzrastali w duchowej prawdzie, Bóg dał nam 
źródło prawdy, które jest pewne i stałe.  Nazywa się ono Biblią.  
Spróbuj czytać swą Biblię każdego dnia.  Zacznij od czytania 
Listu do Galacjan.  Jest to obrona Ewangelii i doktryny Łaski 
napisana przez apostoła Pawła.  Czytaj jeden rozdział każdego 
dnia, aż przeczytasz cały List (6 rozdziałów) pięć razy.  Zajmie 
Ci to miesiąc.  W następnym miesiącu czytaj cały list raz na 
dzień.  To ugruntuje Cię w pewnych podstawowych i ważnych 
doktrynach chrześcijańskiej wiary, zapewniając rodzaj
fundamentu, który jest niezbędny  dla życia
chrześcijańskiego.
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Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo 
Chrystusowe.     Rzymian 10:17


4. Gdy już staniesz się zakorzeniony w swym zrozumi-
eniu Ewangelii, znajdź dobry kościół.  Aby to zrobić, zapy-
taj pastora w jaki sposób można się dostać do nieba.  Jeśli 
odpowie, że poprzez dobre życie, przestrzeganie Dziesięciu 
Przykazań, chrzest, wyznanie, członkostwo w kościele, lub 
poda jakąś inną niepoprawną odpowiedź—odwróć się i szu-
kaj następnego kościoła.  Jeśli pastor nawet nie zna Ewangelii, 
podstawy wiary chrześcijańskiej, to znaczy że nie wie o pod-
stawowej rzeczy odnośnie chrześcijaństwa!  Dlaczego miałbyś 
chcieć chodzić do takiego kościoła, gdzie pastor nie wie nawet 
tego jak można się dostać do nieba?  Znajdź dobry kościół!


PISMO


 ŚWIĘT


BUDUJ SWĄ
WIARĘ NA SŁOWIE 


BOŻYM.


Ucula
Głosy z nieba


Dziwne odczucia
Ciśnienie w dołku


Doświadczenia
mistyczne


Błyskawice


UCZUCIA MOGĄ BYĆ 
PODSZEPTAMI


SZATANA.


TARCZA WIARY: EFEZJAN 6:10-17
1. Ponieważ ewangelia jest kamieniem węgielnym wi-
ary chrześcijańskiej, Szatan natychmiast zacznie swój atak 
przez próbę zamieszania Ci w głowie odnośnie prawdy 
ewangelii.  Aby ostać się przed tymi atakami, którym 
wkrótce stawisz czoła, musisz być mocno wkorzeniony w 
prawdę ewangelii.  Aby to zrobić, postanów już teraz, że 
będziesz czytał tę broszurkę codziennie przez cały miesiąc.  
Nie przestawaj po dziesięciu czy piętnastu dniach, nawet 
jeśli będziesz już znał ją na pamięć!  A ponad wszystko, 
nie pozwól Szatanowi zniechęcić Cię przez wmawianie Ci, 
że „nie masz czasu,” albo że masz ważniejsze rzeczy do 
zrobienia.  Jest to klasyczne kłamstwo Szatana.  Nie wierz 
w nie.  (Mateusza 13:1-9, 19-23, 8:21-22; Łukasza 10:38-
42, 12:16-31, 14:16-20; Efezjan 5:16).


UMOCNI SIĘ W
 WIERZE ABYŚ
  OSTAŁ SIĘ
    PRZED
      OGNISTYMI
       STRZAŁAMI
          ZŁEGO.


Zwatpienie


Kłamstwa


Rozpacz


UMOCNIJ SIĘ W WIERZE
W nadchodzących dniach Szatan zacznie atakować Cię i 
próbować podważyć Twoją wiarę w Chrystusa (1 Piotra 5:8; 
Efezjan 6:16; Mateusza 13:3-23).
Niektóre z jego konkretnych celów to:
1. Zasianie zwątpienia i rozpaczy, aby pozbawić Cię 
radości i pewności życia wiecznego.
2. Zwiedzenie Cię, aby powstrzymać Cię od wzrastania 
w poznaniu prawdy.
3. Powstrzymanie Cię od dzielenia się wiarą z innymi.   
Oto kilka wskazówek jak przeciwstawić się jego atakom:


W
  I
 A
  R
  A








PROBLEM:
BÓG  MUSI  UKARAĆ  GRZECH
Biblia mówi nam, że ponieważ Bóg jest święty i sprawiedli-
wy, musi On ukarać grzech.


Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu 
nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów.           
              Efezjan 5:6


Albowiem gniew Boży z nieba objawia śie przeciwko wszelkiej
bezbożności i nieprawości ludzi.      Rzymian 1:18


Boża sprawiedliwość wymaga aby człowiek zapłacił za 
grzechy które popełnił przeciwko świętemu Bogu.  Człowiek 
musi ponieść wieczną Bożą karę.  (Zobacz 2 Tes. 1:8-9, 
Mat. 25:46, Obj. 20:10).  Sposób w jaki Chrystus uwolnił 
nas od Bożego gniewu przez Swoją własną śmierć może być 
wyjaśniony w trzech stopniach.


BÓG MUSI WYLAĆ 
SWÓJ GNIEW NA 


GRZECH
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STOPIEŃ 1:  OBARCZENIE
CHRYSTUS WZIĄŁ NASZE GRZECHY NA SIEBIE
Pierwszy stopień w odkupieniu ludzkości polegał na tym, 
ze Jezus Chrystus poniósł grzechy świata na Swym własnym 
ciele.  Kiedy Jezus nawisł na krzyżu, Bóg wziął wszystkie 
grzechy świata (przeszłe, teraźniejsze i przyszłe) i umieścił 
je na Chrystusie (obarczył Go nimi).


A Pan Jego [Jezusa] dotknął karą za winę [grzech] nas 
wszystkich.         Izajasza 53:6


On grzechy nasze sam na ciele Swoim poniósł na
drzewo.                    1 Pt. 2:24


On [Bóg Ojciec] tego, który nie znął grzechu [Jezu-
sa], za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się 
sprawiedliwością Bożą.            2 Kor. 5:21


W trybunale nieba, Jezus został uznany za winnego 
grzechy świata.


JEZUS 
PONIÓSŁ 
GRZECHY 
ŚWIATA 
NA SWYM 
CIELE NA 
KRZYŻ.


Ponieważ Bóg musi ukarać grzech, kogo teraz musiałby 
ukarać?


Winny grzechy 
świata!








DZIĘKUJ BOGU CODZIENNIE
Zgodnie z Biblią, wiele wspaniałych rzeczy zdarzyło się Tobie 
w momencie, gdy zrozumiałeś Ewangelię i zaufałeś jedynie Je-
zusowi, jako swojemu Zbawicielowi.
è	Otrzymałeś przebaczenie wszystkich grzechów jakie
 kiedykolwiek  popełnisz.           (Rzymian 5:1)
è Otrzymałeś życie wieczne jako darmowy prezent.


(Jan 5:24, 10:28)
è Masz pewność, że pójdziesz do nieba.           (Jan 14:1-3)
è Stałeś się dzieckiem Bożym.              (Jan 1:12)
è	Masz przyjaciela, który rozumie przez co przechodzisz
 i który jest tu aby Ci pomóc w potrzebie.
   (Hebrajczyków 2:18, 4:15-16; Psalm 68:5)
W Ewangelii według Łukasza 17:11-19, Jezus uzdrowił 
dziesięciu trędowatych, a dziewięciu z nich odeszło wesoło 
i nawet nie zatrzymali się aby Mu podziękować!  Aby nie 
podążać za przykładem tych dziewięciu niewdzięczników, 
możesz okazywać swą wdzięczność Bogu, za to co uczynił dla 
Ciebie, poprzez życie w sposób, jaki Mu się podoba, poprzez 
przestrzeganie Jego przykazań i postępowanie zgodnie z Jego 
Słowem (Łukasza 7:40=43; 1 Jana 4:19; Jan 14:21).


DZIEL SIĘ EWANGELIĄ
Wyobraź sobie, że pewnego dnia idziesz chodnikiem, a pia-
nino które było wciągane na dziesiąte piętro zaczyna spadać 
na Ciebie, podczas gdy Ty o niczym nie wiesz. Nagle ktoś kogo 
nigdy wcześniej nie spotkałeś podbiega do Ciebie i popycha 
Cię, aby Cię uratować, a sam zostaje przygnieciony spadjącym 
pianinem. Gdy tak leży umierając, drżącą ręką wyciąga list ze 
swej kieszeni i prosi Cię, abyś wziął go i dostarczył do adre-
sata. Czy zrobiłbyś to?
Jezus, który umarł aby Cię uratować, pozostawił taki list dla 
Ciebie. Ten list nazywa się ewangelią, “l rzekł im: idąc na cały 
świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.”  (Zobacz 
także Mateusza 28:16-20, Dzieje 1:8, Rzymian 10:14-15).  
Czy chcesz wziąć ten list, który Jezus Ci powierzył i próbować 
robić to o co prosił?
Jeśli tak, po prostu zapytaj przyjaciela lub znajomego: „Czy 
ktoś kiedykolwiek pokazał Ci na podstawie Biblii, w jaki sposób 
możesz wiedzieć na pewno, że pójdziesz do nieba kiedy 
umrzesz?”  Jeśli ten ktoś odpowie że nie, po prostu zapytaj: 
„Czy mógłbym to być ja?”  Większość ludzi będzie chciało 
dowiedzieć się w jaki sposób mogą wiedzieć na pewno!  Jeśli 
będą zainteresowani, po prostu usiądź z nimi i poświęć czas 
aby pokazać im tę małą broszurkę.  Będą wdzięczni na wieki!
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O BROSZURZE EWANGELIZACYJNEJ
W dzisiejszych czasach różnorodne przesłania „ewangeli-
zacyjne” zalewają cały świat.  Widzimy szeroką rangę, od sen-
tymentalnych uwertur zachęcających zgubionych grzeszników 
aby „zaprosili Jezusa do serc,” do zastraszających strofowań 
wymagających od niewierzącego aby „żałował za grzechy.”  Nie 
jest zaskakującym więc, że tak wierzący jak i niewierzący zos-
tali pozostawieni w stanie zamieszania.  Nawet kiedy ewangelia 
jest głoszona jasno i właściwie, niewierzący często filtruje słowa 
ewangelisty poprzez wcześniejsze wyobrażenia lub fałszywą 
ewangelię, którą już słyszał.  Przez to nie może zrozumieć 
zbawiającego przesłania Jezusa Chrystusa.  Dlatego ta broszura 
została napisana nie tylko po to, aby wytłumaczyć i zilustrować 
koncepty najważniejsze dla zbawiającej wiary—takie jak 
odkupiająca śmierć naszego Pana oraz doktryna o łasce, lecz 
także aby odpowiedzieć i skorygować fałszywe nauczanie, które 
jest utożsamiane z chrześcijańską ewangelią.  Wyjaśnienie tak 
wielu skomplikowanych zagadnień teologicznych w tej krót-
kiej, łatwej do czytania broszurce zajęło prawie pięć lat pisa-
nia i edytowania.  Nie wiemy o żadnej innej broszurze, która 
prezentowałaby ewangelię wyraźniej czy właściwiej niż ta.
Naszym pragnieniem jest, aby ta broszura dotarła do jak 
największej ilości ludzi.  Jej autor nie przyjmuje żadnych hon-
orariów.  Organizacje chrześcijańskie, które wyrażą prośbę, zw-
ykle otrzymują pisemne pozwolenie na przetłumaczenie bro-
szury albo przedrukowanie jej.  Wiele światowych największych 
organizacji misyjnych przejęło i przetłumaczyło tę broszurę 
na kilka głównych języków.  Jeśli chciałbyś, aby była ona 
dostępna w kraju, gdzie jeszcze jej nie ma, zachęcamy Cię abyś 
skontaktował się z nami.  Pracujmy razem przy udostępnianiu 
broszury ewangelizacyjne wszystkim ludziom we wszystkich 
językach.


O AUTORZE
Ron Shea studiował na Villanova University przez cztery lata 
korzystając ze stypendium Przysposobienia Oficerskiego 
Marynarki Wojennej.  Zdobył tytuł Licencjataw dziedzinie 
Inżynierii Elektronicznej.  Po czteroletniej służbie jako oficer 
w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych, studiował w 
Teologicznym Seminarium w Dallas, gdzie wyspecjalizował się 
w dziedzinie Literatury Nowego Testamentu oraz Egzegezie, 
tłumacząc cały Nowy Testament z greckiego oryginału.  Z hon-
orami ukończył czteroletnie Magisterskie Studia Teologiczne.  
W późniejszym czasie zdobył tytuł Doktora Prawoznawstwa na 
Uniwersytecie Kalifornijskim oraz na Koledżu Prawa w Hastings.  
Był pastorem kościołów w Nowym Orleanie i San Francisco, oraz 
fundatorem i przewodniczącym Clear Gospel Ministries.
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Dlaczego słyszymy tak wiele różnych przesłań? Czym 
naprawdę jest ewangelia według Biblii?


Copyright © 1988 by Ronald R. Shea.
All Rights Reserved


Słowo “ewangelia” znaczy “dobra nowina.”  Jest to dobra 
nowina mówiąca o tym w jaki sposób możesz mieć pełną 
miłości, osobistą relację, z Bogiem, która nadaje znacze-
nie i cel temu życiu, a także w tym samym czasie daje Ci 
pewność, ze spędzisz wieczność z Bogiem w niebie!
Wielu ludzi w dzisiejszych czasach twierdzi, że głoszą 
Ewangelię.  Jednak wydaje się że oni wszyscy mają różne 
przesłania: Pomódl się modlitwą 


grzesznika!


Upamiętaj Się i daj 


się ochrzcić!


Wyjdź do przodu i wyznaj


Chrystusa Publicznie!


Oddaj swe serce 
Bogu!


Zaprzyj się samego 
siebie, weź swój
krzyż i Naśladuj 
Jezusa!


Zaproś Jezusa do 


swego serca!


Nawróć się do Jezusa!


Odwróć się od swych 
grzechów do Boga!    


Dokonaj osobistego zobowiązania


względem Chrystusa!


Módl się
 aby przyjąć 


Chrystusa!


Uczyń Chrystusa Panem swego życia!


Zanim zaczniemy, czy mógłbyś odpowiedzieć na 
trzy pytania pomocnicze?


1. Co Ci powiedziano odnośnie tego czym jest 
ewangelia?


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


2. Jeśli umarłbyś tego wieczoru i stanąłbyś przed 
Bogiem, a On by zapytał:  „Dlaczego maiłbym wpuścić 
Cię do Mojego nieba?”, co byś odpowiedział?


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


__________________________________________________


3. Gdybyś umarł teraz, czy wiesz z całkowitą 
pewnością że poszedłbyś do nieba?


q


q


Tak! Jestem całkowicie pewny że 
poszedłbym do nieba.


Nie, nie wiem na pewno czy 
poszedłbym do nieba.
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STOPIEŃ 3: UISZCZENIE (PRZEJEDNANIE)
ŚMIERĆ  CHRYSTUSA ZAPŁACIŁA W CAŁOŚCI ZA 
NASZE GRZECHY, PRZEJEDNUJĄC BOŻY GNIEW I 
SPRAWIEDLIWOŚĆ.
Ponieważ Jezus umar ł w nasze miejsce za nasze grzechy, 
Boża sprawiedliwość została zaspokonona.  Jezus zapłacił za 
grzechy wszystkich ludzi, więc każdy kto zechce zaakceptować 
tę zapłatę, nigdy nie doświadczy wiecznego gniewu Bożego, 
który musi przyjść na każdy grzech.  Jezus zapłacił w całości 
za wszystkie grzechy ludzkości!


Ale to Panu upodobało się utrapić Go cierpieniem. Gdy
[Jezus] złoży Swoje życie w ofierze . . . za mękę Swojej 
duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci.


Izajasza. 53:10-11


A gdy Jezus skosztował octu, rzekł:  Wykonało się!
I skłoniwszy głowę oddał ducha.          Jan 19:30


To zdanie:  „Wykonało się!” było wyrażeniem używanym w czasach 
Chrystusa kiedy dług zostawał spłacony w całości.  (Kittel, VIII st-
rony 57, 60).  Kiedy Jezus wykrzyknął to zdanie tuż przed Swoją 
śmiercią, wskazywał na to, że dokonał doskonałej, kompletnej i 
ostatecznej zapłaty za grzech (Zobacz Kolosan 2:13-14).


JEZUS PRZERWAŁ BARIERĘ POMIĘDZY BOGIEM A CZŁOWIEKIEM 
POPRZEZ ZAPŁACENIE ZA NASZE GRZECHY SWĄ WŁASNĄ ŚMIERCIĄ


Jak śmierć Jezusa może być tak cenna że jest w stanie zapłacić nie 
tylko za wszystkie Twoje grzechy, lecz także za wszystkie grzechy 
wszystkich ludzi na przestrzeni wieków?


duma


SPIS


WSZYSTKICH


GRZECHÓW


 Jest tak, ponieważ . . . 


skapstwo


morderstwo


pycha


nienawisc
lenistw


o


gniew


de
fra


ud
acj


a


nerwowość


oszustwo


kradzież


lenistw
o


narkomania


 ZAPŁA-
CONE W 
CAŁOŚCI
 ZAPŁA-
CONE W 
CAŁOŚCI


STOPIEŃ 2:  ZASTĘPSTWO
CHRYSTUS UMARŁ ZAMIAST NAS
Ponieważ Bóg musi ukarać grzech, wylał swój gniew na 
Jezusa zamiast na nas.  Jezus stał się naszym „zastępcą.”  
On został ukarany za nasze grzechy i umarł zamiast nas.


Lecz On zraniony jest za występki nasze, ukarany za 
winy nasze.  Ukarany został dla naszego zbawienia, a 
Jego ranami jesteśmy uleczeni.       Izajasza 53:5 


A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym 
głosem:  „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”    


Mat. 27:46


BÓG  UKARAŁ  
SWEGO WŁASNEGO  


SYNA JEZUSA
ZAMIAST  NAS








Wieczne przeznaczenie zależy od tego, co dana osoba zrobi z 
Jezusem Chrystusem.  Dlatego uczynienie ewangelii zrozumiałą 
jest najważniejszą rzeczą na świecie.  Ta broszura osiąga ten cel.  
Szczególnie doceniam jej proste lecz dokładne traktowanie za-
gadnienia upamiętania.  Ta broszura będzie bardzo użytecznym 
narzędziem w rękach każdego kto ma pragnienie przeprowad-
zania innych do Chrystusa.
 Dr. Curtis Hutson
 Przewodniczący i redaktor, Sword of the Lord


Wyjaśnienie zagadnienia upamiętania jest wspaniałe. Ogół ludzi 
myśli, że jest to raczej odwrócenie się od grzechu, niż zmi-
ana myślenia odnośnie tego w jaki sposób mogą być zbawi-
eni. Dokonaliście wielkiego dzieła. Nie słyszałem o żadnej innej 
broszurze tego rodzaju, która wykonywałaby tak dobrą pracę 
wyjaśniania ewangelii.


 Earl D. Radmacher, MA, Doktor Teologii 
 Przewodniczący i profesor Zachodniego


Seminarium  Teologii Systematycznej


W czasach kiedy wielokrotnie ewangelizacyjne zaproszenia są 
wysuwane bez troski o dokładność, odświeżającym jest zobaczyć 
ewangelię w jej czystości i mocy, tak jak jest ona przedstawio-
na w Biblii.  Dla tych, którzy szukają wyraźnego przedstawie-
nia ewangelii, aby wykorzystać je do przyprowadzania ludzi do 
Chrystusa, ta broszura jest odpowiedzią.


John F. Walvoord, Doktor Teologii
Kanclerz Seminarium Teologicznego w Dallas


Clear Gospel Ministries
www.cleargospel.org


orders@cleargospel.org
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ŁASKA:  DARMOWY PREZENT
Słowo „łaska” oznacza coś co jest dane za darmo . . . bez 
kosztów czy zobowiązań.  Na przykład, jeśli Twój najlep-
szy przyjaciel oferowałby Ci dar, a Ty próbowałbyś za niego 
zapłacić, to czy wciąż mógłbyś nazwać to darem?  Oczywiście 
że nie!  W momencie kiedy Twój przyjaciel przyjmie pieniądze 
staje się to należnością, którą on jest Tobie winien. Twój 
przyjaciel prawdopodobnie byłby nawet urażony i mógłby 
wycofać ten dar mówiąc:  „Nie daję Ci tego z przymusu.  To 
jest dar.  Przyjmujesz mój prezent czy nie?”


DAR:  W MOMENCIE GDY OFERUJESZ COŚ W ZAMIAN ZA IIEGO, 
TO NIE JEST JUŻ DAR.  ON STAJE SIĘ NALEŻNOŚCIĄ.


A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie, nie uważa się 
za łaskę, lecz za należność.        Rzymian 4:4


Tylko wtedy kiedy schowasz swe pieniądze z powrotem do 
kieszeni i wyciągniesz pustą dłoń.  Twój przyjaciel ponowi 
ofertę i da Ci prezent.
Tak samo jest z Bożą ofertą życia wiecznego.  Ludzie 
próbują nabyć życie wieczne poprzez przestrzeganie 
Dziesięciu Przykazań, prowadzenie dobrego życia, chodze-
nie do kościoła, czy jakieś inne religijne uczynki.  Jednak 
Bóg nie uczyni Siebie dłużnikiem żadnego człowieka!  On 
nie jest nikomu „winien” życia wiecznego.  On proponuje je 
jedynie jako dar!


Nie ma 
mowy!  To 


jest prezent!  
Przyjmij go 


albo za
darmo albo 


wcale!


ŁASKA:  TO MUSI BYĆ ZA DARMO
Kiedy człowiek próbuje uzyskać życie wieczne poprzez swe uc-
zynki, nie akceptuje on Bożej oferty, według której życie wiec-
zne jest darmowym prezentem, to znaczy darem „z łaski.”


A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska 
nie byłaby już łaską.      Rzymian 11:6b


Bóg zbawi nas jedynie „z łaski”!


Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z 
was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.


Efezjan 2:8-9
Dlatego Pismo naucza, że Bóg cofa ofertę życia wiecznego 
względem każdego kto próbuje zasłużyć na nie swymi uc-
zynkami, przez co umniejsza Boga, starając się uczynić Go 
dłużnikiem grzesznego człowieka.


Odłączyliście się od Chrystus wy, którzy w zakonie szu-
kacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski. 


Galacjan 5:4


       BÓG OFERUJE ŻYCIE WIECZNE JAKO DAR.
MUSIMY ALBO PRZYJĄĆ JEZA DARMO, ALBO WCALE.
Therefore, to attempt to gain eternal life through the works 
of the law is to reject the only way in which God offers eternal 
life, that is, by His grace.  And when a man rejects God’s gra-
cious offer of eternal life, he is freely choosing to face eternal 
condemnation.


Nie ma mowy!
To jest prezent!  Przyjmij 
go albo za darmo jedynie 


przez wiarę, albo
wcale!


Uczynki


ŹYCIE
WIE-
CZNE


Wiara


Plus Dziesięć  Przykazań


Dziesięć  Przykazań








Czy ktoś kiedykolwiek pokazał Ci na podstawie 
Biblii, w jaki sposób możesz wiedzieć na pewno, 


że pójdziesz do nieba, kiedy umrzesz?


Swiade
ctwo


Dłu
ga


EWANGELIA


ZAPŁACONE
W


CAŁOŚCI


ZAPŁACONE
W


CAŁOŚCI


EWANGELIA








WYSIŁKI CZŁOWIEKA SĄ BEZUŻYTECZNE
Człowiek zawsze szukał sposobu, aby przekroczyć 
barierę oddzielającą go od Boga. Próbował przedostać się 
na drugą stronę poprzez chrzest, dobre uczynki, kochan-
ie bliźniego, sakramenty, przyłączenie się do jakiegoś 
kościoła czy denominacji, itd. Jednak Biblia naucza, że 
żaden wysiłek grzesznego człowieka nie jest w stanie 
przerwać bariery grzechu, która oddziela świętego Boga 
od grzesznego człowieka.


Biblia mówi:
I wszyscy staliśmy się podobni do tego co nieczyste, a wszyst-
kie nasze cnoty sąjak szata splugawiona.      Izajasza 64:6


Próba zmycia swych grzechów poprzez twoje własne uc-
zynki jest tak beznadziejna, jak próbowanie umycia brud-
nej twarzy przy użyciu brudnej, zatłuszczonej szmaty!  
Nie ma absolutnie nic co człowiek mógłby uczynić aby 
usunąć swe grzechy i przekroczyć barierę która oddziela 
go od Boga.  (Zobacz Aggeusza 2:12-14; Łukasza 18:10-
14; Rzymian 3:20; 3:27-28; 4:5; Galacjan 3:10-11, 21).


Sakramenty


Przestrzeganie
Dekalogu


Kochanie
bliźniego


Chodzenie
do kościoła


Chrzest


76


BARIE
RA


GRZECHU


EWANGELIA
Stowo “ewangelia” znaczy “dobra nowina”. Ponieważ 
nie możemy wejść do Bożej obecności będąc w naszych 
grzechach, Bóg posłał Jezusa aby On umarł za nasze 
grzechy, a potem wzbudził Go z martwych w trzecim dniu.


A przypominam wam, bracia, ewangelię...że Chrystus 
umarł za grzechy wasze według Pism i że został pogrze-
bany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony 
według Pism.          1 Koryntian 15:1-4


EWANGELIĄ JEST TO, ŻE CHRYSTUS
UMARŁ ZA NASZE GRZECHY l 


ZMARTWYCHWSTAŁ


JEZUS CHRYSTUS


CZŁOWIEK


BÓG


BARIERA


GRZECHU


JEZUS PRZERWAŁ BARIERĘ GRZECHU POPRZEZ TO ZE 
UMARŁ ZA NASZE GRZECHY l ZMARTWYCHWSTAŁ.


Wielu ludzi prawdziwie wierzy że Jezus umarł i 
zmartwychwstał, ale co Biblia ma na myśli kiedy mówi, że 
Jezus umarł “za nasze grzechy”? W jaki sposób Jego śmierć 
przerwała tę barierę pomiędzy Bogiem a człowiekiem?
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WIARA (ZAUFANIE) JEST RĘKĄ, KTÓRĄDOSIĘ GAMY I 
PRZYJMUJEMY ŻYCIE WIECZNE DANE NAM ZA DARMO W 


JEZUSIE CHRYSTUSIE.
Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga 
w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić 
wierzących przez prostotę zwiastowania. 1 Koryntian 1:21


WIARA: LUDZKA ODPOWIEDŹ NA 
CHRYSTUSA
Jezus uczynił wszystko co było konieczne aby zbawić człowieka 
od jego grzechów.  Jednak zanim będziemy mogli doświadczyć 
korzyści, które Bóg udostępnił nam poprzez śmierć Chrystusa 
na krzyżu wymaga On abyśmy uwierzyli (zaufali) w Jezusa i w 
to czego On dokonał przez Swą śmierć.


Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony 
nie z uczynków zakony, a tylko przez wiarę w Chrystusa 
Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy 
zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uc-
zynków zakonu, ponieważ z uczynków zakony nie będzie 
usprawiedliwiony żaden człowiek.      Galacjan 2:16


Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał ale 
miał żywot wieczny.      Jan 3:16


(Nowy Testament zawiera ponad 160 wersetów mówiących że 
jedynym warunkiem który należy spełnić aby uzyskać życie 
wieczne jest wiara w Jezusa Chrystusa.  Wśród tych wersetów 
są Jan 1:7, 1:12, 3:18, 5:24, 6:29 itd.)


WIARA


JEZUS CHRYSTUS


JEZUS JEST BOGIEM
Jezus jest Bogiem!  On jest na wieki we wszystkim równy Swe-
mu Ojcu!  Stał się człowiekiem po to, aby mógł umrzeć za 
nasze grzechy, jednak nigdy nie przestał być Bogiem!


Odpowiedział Tomasz I rzekł Mu:  Pan mój i Bóg mój.  I rzekł 
mu Jezus:   Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, 
który nie widzieli, a uwierzyli.        Jan 20:28-29


(Zobacz także Jan 1:1, Jan 8:58-59; Jan 10:30; 1 Tymoteusza 3:16; Ty-
tusa 2:13, Kolosan 2:2; Hebrajczyków 1:8)


Ci, którzy zaprzeczają boskości Jezusa otrzymają wieczne 
potępienie Jezus powiedział:


Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości; wy jesteście z tego 
świata, a Ja nie jestem z tego świata.  Dlatego powiedziałem 
wam, że pomrzecie w grzechach swoich.  Jeśli bowiem nie uwi-
erzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach.


Jan 8:23-24
(Zobacz także Jan 11:25-27, 20:31; Dzieje 9:20; 16:30-31; 1 Jana 5:13)


DLACZEGO BÓG STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM?
Na stronie piątej dowiedzieliśmy się, że ponieważ Bóg jest 
nieskończenie święty, nawet najmniejszy grzech jest dla Niego 
nieskończenie obraźliwy.  W rezultacie, nieskończona zapłata 
musi być dokonana za grzechy każdej osoby.  Są dwa sposo-
by, na które ta zapłata może być uiszczona:  skończona osoba 
mogłaby cierpieć z powodu Bożego gniewu przez nieskończony 
okres czasu, albo nieskończona osoba mogłaby cierpieć z po-
wodu Bożego gniewu przez skończony okres czasu.  Oba spo-
soby uiszczają nieskończoną zapłatę za grzech.
1. Człowiek, który jest skończony, musiałby cierpieć  z po-
wodu Bożego gniewu w nieskończoność, jeśli miałby zapłacić 
za swój własny grzech.  Dlatego piekło jest wieczne.
2. Jezus Chrystus, nieskończony Bóg w ludzkiej postaci 
musiałby cierpieć z powodu Bożego gniewu przez skończony 
okres czasu, aby zapewnić nieskończoną zapłatę za grzech.  
Ponieważ On jest Bogiem, cierpienie które zniósł na krzyżu 
było ofiarą o nieskończonej wartości.  Dlatego Jego śmierć 
uiściła nieskończoną zapłatę konieczną aby zapłacić za grzechy 
wszystkich ludzi na przestrzeni wieków.
Nieskończona zapłata musi być dokonana za grzechy każdego 
człowieka.  Bóg pozwala każdej osobie zdecydować, który 
sposób płacenia woli . . . Jezusa Chrystusa, czy wieczność w 
piekle.
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i czyny innego człowieka.  Myśleli, że być może te 18 
osób, na które ta wieża spadła, było najgorszymi grzeszni-
kami w całej Jerozolimie.  Bóg mógł zebrać ich razem w 
wyznaczonym czasie i miejscu, aby wykonać na nich Swój 
sprawiedliwy sąd.  Jednak to by znaczyło, że Bóg nie sądzi 
ludzkości na równych warunkach i że tylko ci najgorsi grz-
esznicy zasługują na Boży sąd.  Reszta Jerozolimy (ci, którzy 
nie zostali zabici przez zawalającą się wieżę) najwyraźniej 
prowadziła na tyle dobre życie, że nie znalazła się pod sądem 
Bożym.  Jednak uwierzyć w to znaczy to samo, co uwierzyć 
że na zbawienie można zasłużyć poprzez uczynki.  Jezus 
ostrzegł tych, którzy wierzyli w ten sposób, że grozi im 
wieczne Boże potępienie.  Rozkazał im aby upamiętali się—
aby porzucili wszelkie nadzieje na zabezpieczenie sobie 
sprawiedliwości przed Bogiem poprzez uczynki zakonu, lecz 
raczej zaufali jedynie Jezusowi odnośnie swego zbawienia.


W liście do Hebrajczyków 9:9-14 Biblia nazywa sakramenty 
czy religijne rytuały, przez które ludzie starają się dosięgnąć 
Boga, „martwymi uczynkami,” Kila rozdziałów wcześniej, 
ten sam autor mówi nam w Liście do Hebrajczyków 6:1, 
że „postawą” wiary chrześcijańskiej jest „nawrócenie się 
od martwych uczynków i wiara w Boga.”  To znaczy, że 
trzeba przestać ufać „martwym uczynkom” (czyli religi-
jnym rytuałom, sakramentom, itd.) zanim będziemy mogli 
zastosować szczerą, zbawiającą wiarę w Boga.


Biblijne polecenie jest jasne.  Jeśli człowiek wierzy, że jego 
religia doprowadzi go do nieba, musi upamiętać się (Mat. 
3:7-9).  Jeśli wierzy, że przestrzeganie prawa Bożego jest 
konieczne aby się dostać do nieba, musi upamiętać się 
(Łuk 13:1-5).  I w końcu, jeśli wierzy że musi wykonywać 
jakieś religijne rytuały czy sakramenty aby być zbawionym, 
musi upamiętać się i przestać ufać tym wszystkim rzeczom 
odnośnie zbawienia (Hebr. 6:1).  Tak jak kobieta na stronie 
14, taki człowiek musi schować swe „pieniądze” z powrotem 
do kieszeni i przyjąć życie wieczne jako darmowy prezent!


Wiara w Jezusa nie zbawi Cię jeśli wierząc w to, że Jezus 
umarł za Twoje grzechy, także wierzysz że musisz być 
ochrzczony, chodzić do kościoła czy przestrzegać Dziesięciu 
Przykazań aby „pomóc” sobie w dostaniu się do nieba.  Nie 
możesz tak po prostu dodać Chrystusa do długiej listy in-
nych rzeczy które musisz robić aby wejść do nieba.  Mu-
sisz dosłownie odrzucić te wszystkie inne rzeczy jako nie 
mające żadnej wartości i zaufać jedynie Chrystusowi.


UPAMIĘTANIE
UPAMIĘTANIE JEST PRAWDOPODOBNIE NAJBARDZIEJ 
ŻLE ROZUMIANYM SŁOWEM.


CZYM ZBAWIAJĄCE UPAMIĘTANIE  NIE JEST:
1. Zbawiające upamiętanie nie żałowaniem za 
grzechy.
2. Zbawiające upamiętanie nie jest odwróceniem się od 
grzechów ani wprowadzaniem reform w życie.
3. Zbawiające upamiętanie nie jest chęcią zwrócenia 
swego życia ku Bogu , aby On mógł Cię prowadzić.


Zbawiające upamiętanie nie ma absolutnie nic wspólnego 
z żałowaniem za grzechy czy postanowieniem odwrócenia 
się od nich.  Bóg pragnie zbawić Cię takim jakim jesteś!  
Biblia mówi:


Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas 
umarł.           Rzymian 5:8


CZYM JEST ZBAWIAJĄCE UPAMIĘTANIE:
Zbawiające upamiętanie polega na tym że przestaje-
my ufać w uzyskanie życia wiecznego poprzez religię, 
religijne rytuały, czy przestrzeganie Bożych praw.


Słowo „upamiętanie” pochodzi od greckiego słowa, które 
oznacza „zmienić myślenie”.  Tym, którzy wierzą, iż życie 
wieczne może być zasłużone poprzez dobre uczynki, Pis-
mo nakazuje zmienić myślenie lub „upamiętać się”.  Na-
kazuje się im, aby przestali ufać własnym uczynkom i 
przyszli do Boga na podstawie łaski przez wiarę jedynie.


Ewangelia według Mateusza 3:7-9 podaje, iż pewni religijni 
ludzie wierzyli że pójdą do nieba, ponieważ byli potomkami 
Abrahama—ojca narodu izraelskiego.  Sam Bóg wybrał naród 
izraelski i ustanowił ich religię.  Ci ludzie wierzyli, że ponieważ 
należą do właściwej religii, pójdą do nieba.  Jan Chrzciciel 
powiedział im, że muszą upamiętać się.  To znaczy, że muszą 
przestać ufać w to, że ich religia zawiedzie ich do nieba.


Ewangelia według Łukasza 13:1-5 mówi o wieży w Je-
rozolimie, która zawaliła się zabiła 18 osób.  Żydzi 
próbowali znaleźć wyjaśnienie tej tragedii.  Zdawa-
li sobie sprawę, że tylko Bóg może znać ukryte myśli 








PODSUMOWANIE:
Ponieważ grzech oddziela człowieka od Boga i ponieważ 
Jezus zapłacił za nasze grzechy na krzyżu, człowiek może 
mieć więź z Bogiem tylko przez Jezusa Chrystusa.


Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i żywotem, 
nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.   Jan 14:6


ZBAWIENIE
(zostać ogłoszonym
niewinnym wszystkich 
swoich grzechów i być 
pewnym życia
wiecznego w niebie)


JEST DANE 
ZA DARMO 
KAŻDEMU 


KTO


ZBAWIENIE PRZEZ
Chrzest wodny


Chodzenie do kościoła
Dobre uczynki


Przestrzeganie przykazań
Miłość do bliźniego


Sakramenty
Religia


1.
Upamęita


się od
martwych 
uczynków 2.


i uwierzy


A.
Że Jezus jest Bogiem.


B.
Że On


umarł za 
nasze


grzechy.


C.
Że On


zmartwy-
chwstał


Czy kiedykolwiek wierzyłeś, 
że dorównanie do pewnych 
standardów dobroci czy wyk-
onywanie jakiś religijnych 
powinności jest konieczne, aby 
pójść do nieba?


Czy wciąż ufasz, że te rzeczy 
zbawią Cię?


Czy rozumiesz co Je-
zus uczynił dla Ciebie na 
krzyżu?
Czy potrafisz to wyjaśnić 
teraz własnymi słowami?


Czy ktokolwiek kiedykol-
wiek wy jaśniał Ci to w ten 
sposób?


Czy teraz, jak najlepiej tylko potrafisz, ufasz w to, co Jezus 
dokonał dla Ciebie na krzyżu?
Czy ufasz, że jest to wszystkim, czego potrzebujesz, aby Twe 
grzechy zostały zmazane i abyś dostał się do nieba?
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JEZUS CHRYSTUS


ZBAWIAJĄCE UPAMIĘTANIE


NIE, DZIĘKUJĘ!


NIE POTRZEBUJĘ 
ŻADNEJ Z TYCH
RZECZY ABY BYĆ 
ZBAWIONUYM!


ZBAWIENIE
PRZEZ


Chrzest wodny
Chodzenie do kościoła


Dobre uczynki
Przestrzeganie przykazań


Miłość do bliźniego
Sakramenty


Religia


JEŚLI WIARA JEST DŁONIĄ, KTÓRA PRZY JMUJE
ZBAWIENIE PRZEZ JEZUSA CHRYSTAUSA, 


UPAMIĘTANIE JEST DŁONIĄ, KTÓRA
ODRUZCA ZBAWIENIE PRZEZ


COKOLWIEK INNEGO.


Zbawiająca wiara nie tylko twierdzi, że śmierć Jezusa 
jest „konieczna.”  Ta wiara twierdzi, że Jego śmierć jest 
wystarczająca!  Ona sama wystarczy aby zapłacić za Twoje 
grzechy, nie potrzeba żadnych ludzkich wysiłków czy 
dobrych uczynków.  Jest to darmowy prezent dostępny 
tylko przez wiarę, nie przez ludzkie starania czy dobre 
uczynki.  (Zobacz Galacjan 2:21, 3:10-14, 5:1-5).
Powróć na stronę trzecią.  Jaka była Twoja odpowiedź 
na pytanie: „Dlaczego Bóg maiłby wpuścić Cię do nie-
ba?”  Jeśli odpowiedziałeś, że z powodu chrztu, dobrego 
życia czy czegokolwiek innego niż po prostu zaufanie 
Jezusowi, musisz upamiętać się.  Musisz przestać ufać w 
jakiekolwiek i zaufać jedynie Chrystusowi.





