
   
 

   
 

I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma 

żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez 

które  musimy być zbawieni. [Biblia: Dzieje Apostolskie 4:12] 

Poważne słowa, godne uwagi! Czy kiedyś zastanawialiśmy 

się już głębiej nad nimi? Są to słowa żywego Boga 

skierowane do każdego z nas – słowa, które w sposób 

bezwzględny pokazują zgubiony stan człowieka, ale 

jednocześnie są w stanie wypełnić serce każdego człowieka 

niewypowiedzianą radością. 

Wielu ludzi chciałoby osiągnąć wieczną szczęśliwość, ale 

niestety jedynie niewielu udaje się drogą, która do niej 

prowadzi. Gdyby człowiek mógł sam zaradzić coś w tej 

sprawie, niejeden nie szczędziłby trudu i wysiłków, aby 

zasłużyć sobie na niebo – tak bardzo przecież pragniemy 

przyczynić się do swojego wiecznego zbawienia. Niemniej 

jednak Bóg nie pozostawia żadnych wątpliwości co do faktu, 

że człowiek, który w Jego oczach jest beznadziejnie 

UMARŁY w swoich grzechach i upadkach (Biblia: list do Efezjan 

2,1), nie jest w stanie nic w tej sprawie uczynić. Jeśli nie 

zawsze byłeś doskonały w miłości do Boga, jeśli nie jesteś 



idealnie święty, to jesteś martwy duchowo i zasłużyłeś na 

niekończące się tortury i zagładę w ogniu piekła. 

Jest tylko jedno imię, tylko jedna Osoba, przez którą 

musimy być zbawieni. Jest nią Sprawiedliwy Bóg i 

Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus, odwieczny Syn 

Boży. Poza Nim nie ma zbawienia. On jeden jest naprawdę 

Zbawicielem i co więcej, jest gotów za darmo udzielić nam 

swojej pomocy. Kto nie ma Jezusa Chrystusa Pana, podąża 

na wieczne zatracenie. Cała nasza sprawiedliwość, nasze 

cnoty (to, co nazywamy tak chętnie dobrymi uczynkami), są 

przed Bogiem jak brudne ścierki - „szata splugawiona” (Biblia: 

Izajasza 64,6) – splamiona naszą grzeszną naturą, to znaczy 

skażonym źródłem, z którego pochodzą – nie są więc w 

stanie zakryć naszej duchowej nagości. 

Jeżeli zwrócisz się w wierze do Sprawiedliwego Boga i 

Zbawiciela, którym jest Pan Jezus Chrystus, jeśli przed 

Panem Jezusem Chrystusem naszym Sprawiedliwym 

Bogiem i Zbawicielem wyznasz w szczerej pokucie twoje 

grzechy, a więc jeśli osobiście przyjmiesz dokonane na 

krzyżu przez Sprawiedliwego Boga i Zbawiciela dzieło 

pojednania, to będziesz zbawiony. Niezależnie od ogromu 

twoich win, krew Chrystusa oczyści cię od wszelkiego 

grzechu jeśli uwierzysz w Pana Jezusa: Sprawiedliwego 

Boga i Zbawiciela. Po uwierzeniu w Pana Jezusa z radością 

będziesz mógł powiedzieć: „Bardzo się będę radował z 

Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż 

oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem 

sprawiedliwości” (Biblia: Izajasza 61,10). 

Pewien linoskoczek rozciągnął linę pomiędzy dachami 

dwóch wieżowców i zapowiedział, że przejdzie po tej linie 

bez zabezpieczeń. Wielu wątpiło, ale pewna grupa ludzi 



znała linoskoczka i twierdziła, że uda się. Udało się: 

Linoskoczek przeszedł po linie bez zabezpieczeń.  

Następnie linoskoczek zapowiedział, że przejdzie po tej linie 

prowadząc taczkę. Mniejsza grupa wątpiła. Ta grupa ludzi, 

która znała linoskoczka wzrosła liczebnie i ludzie z tej grupy 

twierdzili, że uda się to. Udało się: Linoskoczek przeszedł 

po linie z taczką. 

Po raz kolejny linoskoczek zapowiedział, że przejdzie po tej 

linie prowadząc taczkę z człowiekiem w taczce. Grupa ludzi, 

którzy znali linoskoczka była już całkiem spora, a ludzie z 

tej grupy twierdzili, że uda się to.  

Wtedy linoskoczek poprosił ludzi z tej grupy wierzących w 

jego umiejętności, aby któryś z nich zgłosił się na ochotnika 

i aby usiadł w taczce w czasie tego przejścia. Nikt nie chciał 

się zgłosić, poza jednym człowiekiem. Udało się: 

Linoskoczek przeszedł po linie prowadząc taczkę wraz z 

człowiekiem w taczce. Ten człowiek, który zgłosił się na 

ochotnika, i usiadł w taczce miał prawdziwą wiarę - reszta 

miała wiarę intelektualną - bezwartościową. Podobnie jest z 

uwierzeniem w Pana Jezusa Chrystusa - wielu ma wiarę 

intelektualną. Taką wiarę mają też diabły i demony - ale one 

drżą ze strachu z powodu tej wiary bo wiedzą, że czeka ich 

piekło i zagłada. Wiarę intelektualną mają ludzie, którzy 

dodają Jezusa do swego życia. Ale są też inni ludzie, którzy 

mają wiarę prawdziwą, którzy zapraszają Jezusa do ich 

życia, zgłaszają się na ochotnika aby Jezus w całości ich 

życiem kierował. To są ludzie zbawieni, uratowani od 

grzechów i piekła, mający obywatelstwo i ojczyznę w 

niebie. Niewierzący lub wierzący demoniczną wiarą 

intelektualną idą szeroką drogą na zagładę do piekła. Tacy 



na wieki: na zawsze, będą torturowani w jeziorze ognia i 

siarki. 
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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