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Gdy chrześcijanie mówią o ewangelizacji, to zazwyczaj odnoszą się do starań wypełniania Wielkiego Nakazu 

Misyjnego. 

 

Tuż przed wstąpieniem do nieba, Jezus polecił każdemu wierzącemu by głosił dobrą nowinę, gdy powiedział: 

 

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” – Ewangelia Marka 16:15 

 

Ewangelia Jezusa Chrystusa jest bardzo prosta. Jest to przesłanie, które może pojąć nawet dziecko. Chodzi o 

Boży plan zbawienia nas od naszych grzechów. Od momentu upadku człowieka, wszyscy zrodzili się na tym 

świecie oddzieleni przez grzech od Boga – naszego Stwórcy. Około dwa tysiące lat temu, Jezus Chrystus – Syn 

Boży – w nadprzyrodzony sposób przyszedł na tę ziemię, zrodzony z dziewicy. Tu na ziemi, Jezus żył 

bezgrzesznym życiem. Umarł na krzyżu Golgoty, a Jego krew została przelana jako ofiara za nasze grzechy. 

Wszyscy ci, którzy przyjmują Jezusa i wierzą w Niego (to znaczy Kim jest Jezus i czego dokonał), mogą wejść 
w relację z Nim, Stwórcą wszechświata. Relacja ta będzie trwała na wieki. To jest prosta Ewangelia. 

 

Niestety szatan zawsze miał w planie, aby pokomplikować Ewangelię lub zmylić ludzi, by wierzyli w coś mniej 

czy w coś więcej ponad to, czego właśnie naucza poselstwo Ewangelii. Paweł mówił o „innej ewangelii”, gdy 

ostrzegał Koryntian (2 List do Koryntian 11:4) i Galacjan (List do Galacjan 1:6-8) o zagrożeniu związanym z 

byciem zwiedzionym. Szatan to sprytny intrygant. Zwiedzenie ludzi w imieniu Zbawiciela jest częścią 
ostatecznego diabelskiego planu. 

 

„Jeśli bowiem przychodzi ktoś i głosi wam innego Jezusa, jakiego wam nie głosiliśmy, lub bierzecie 

innego Ducha, którego nie otrzymaliście, albo inną ewangelię, nie tę, którą przyjęliście – znosicie 

to spokojnie” – 2 List do Koryntian 11:4 

 

„Nadziwić się nie mogę, że od Tego, Który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść 
do innej ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was 

zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z 

nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!” – List do 

Galacjan 1:6-8 

 

Nie wszystko oznakowane jako ewangelia, jest prawdziwą Ewangelią. Co więcej, następstwem tego jest fakt, 

że termin ewangelizacja, jeżeli jest oparty na fałszywej ewangelii, to będzie zwodził ludzi, aby wierzyli, że 

zmierzają do nieba, gdy zamiast tego mogą być na drodze do piekła. 

 

W niniejszej broszurze zajmiemy się Nową Ewangelizacją, programem obecnie promowanym przez Kościół 

rzymskokatolicki i mającym na celu zdobycie świata dla Chrystusa – eucharystycznego Chrystusa. 
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Czym jest Nowa Ewangelizacja? 
Nowa Ewangelizacja to misyjne starania Kościoła rzymskokatolickiego sprowadzenia „oddzielonych braci” 

(protestantów) z powrotem do „zagrody”. Większość z tych wysiłków skierowana jest na wzniecanie 

zainteresowania Eucharystią. 
 

Artykuł opublikowany przez Zenit („Świat widziany z Rzymu”) przedstawił treści oparte na komunikacie na 

temat Eucharystii ogłoszonym przez papieża Jana Pawła II. Artykuł został zatytułowany: „Why the Pope 

Would Write an Encyclical on the Eucharist: To Rekindle Amazement”
1
 (Dlaczego papież napisze encyklikę o 

Eucharystii: aby rozbudzić podziw). 

 

Podczas Kongresu Eucharystycznego w czerwcu 2000 roku, papież już ogłosił Eucharystię jako centralny punkt 

dla misyjnej wizji Kościoła rzymskokatolickiego, ale teraz papież napisał encyklikę o Eucharystii. Poniższe 

oświadczenie wydane przez Jana Pawła II jest niezwykle pouczające: 

 

Kościół tylko wtedy będzie w stanie sprostać wyzwaniu nowej ewangelizacji, gdy będzie w stanie 

kontemplować i wejść w głęboką relację z Chrystusem w sakramencie, który sprawia, że jego 

obecność jest realna
2
 (podkreślenie własne). 

 

Oświadczenie to jedynie potwierdza, jak bardzo ten program Nowej Ewangelizacji jest bezpośrednio 

powiązany z eucharystycznym Chrystusem. Dalej, artykuł z Zenita podaje więcej szczegółów na temat tego, w 

jaki sposób papież chciał, aby ten program się rozwijał: 

 

Chciałbym rozbudzić ten eucharystyczny podziw poprzez obecną Encyklikę jako ciąg dalszy 

dziedzictwa jubileuszowego, które pozostawiłem Kościołowi w Liście Apostolskim Novo Millennio 

Ineunte i jego maryjnym ukoronowaniu, Rosarium Virginis Mariae. Kontemplować oblicze 

Chrystusa i kontemplować je wraz z Maryją, to program jaki postawiłem przed Kościołem na progu 

trzeciego tysiąclecia, wzywając go, aby wypłynął na głębię na morzu dziejów z entuzjazmem nowej 

ewangelizacji
3
. 

 

Jednoznacznie stwierdzając, że program Nowej Ewangelizacji będzie ściśle związany z sakramentem 

Eucharystii, Jan Paweł II oświadczył: 

 

Kontemplowanie Chrystusa pociąga za sobą umiejętność rozpoznawania go gdziekolwiek się 
objawia, w jego różnych formach obecności, ale przede wszystkim w żywym sakramencie jego 

ciała i jego krwi. Kościół czerpie swoje życie z Chrystusa w Eucharystii, przez niego jest karmiony 

i przez niego jest oświecony
4
 (podkreślenie własne). 

 

Fakty na temat Nowej Ewangelizacji 
Istnieje wiele dostępnych źródeł potwierdzających, że taki program rzeczywiście istnieje. Na przykład, na 

stronie internetowej EWTN (Eternal Word Television Network) (rzymskokatolicka stacja telewizyjna w USA – 

przyp. tłum.) pod hasłem: „The New Evangelization: Building the Civilization of Love” (Nowa Ewangelizacja: 

budowanie cywilizacji miłości) czytamy: 

 

Jako, że Ojciec Święty powierza Trzecie Milenium Najświętszej Maryi Pannie [Błogosławionej 

Dziewicy Maryi], EWTN inauguruje swoją specjalną witrynę internetową Nowa Ewangelizacja 

(…) Pod patronatem Świętej Teresy z Lisieux, patronki misji oraz Matki Bożej z Guadalupe
5
, której 

papież zadeklarował Nową Ewangelizację, niech Duch Boży sprowadzi Nową Pięćdziesiątnicę, na 

którą Kościół oczekuje z nadzieją6
. 

 

To powyższe oświadczenie może być zaskoczeniem dla protestantów, którzy tak entuzjastycznie współpracują 
z rzymskimi katolikami w imię tak zwanej „ewangelizacji”. 

 

Rzymskokatolicki program jest ofiarowany „Naszej Pani z Guadalupe” (Maryi)
7
. Nie zapominajmy, że Paweł 

ostrzegał Koryntian przed „innym duchem”, który był związany z „inną ewangelią” i „innym Jezusem”. 
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Więcej dowodów 
Zatem, jeśli Kościół rzymskokatolicki „poszukiwał” sposobu ewangelizacji dla „nowej ewangelizacji” w 2000 

roku, najwyraźniej metoda ta została odkryta i zatwierdzona. Pamiętajmy, że Jan Paweł II wezwał do 

„rozbudzenia eucharystycznego podziwu” związanego z Nową Ewangelizacją. 
 

Kolejny dowód na to, że Eucharystia stanowi klucz do zrozumienia Nowej Ewangelizacji, pochodzi z 

ogłoszenia w Envoy Magazine zatytułowanego: „Will you answer our Holy Father’s call for the New 

Evangelization?”
8
 (Czy odpowiesz na wezwanie naszego Ojca Świętego do Nowej Ewangelizacji?). Pod tytułem 

zamieszczony był apel o pomoc w zakupie i dystrybucji książek, taśm oraz innych materiałów. 

 

W ramach ogłoszenia pokazano broszurę noszącą tytuł: „The Most Blessed Sacrament: Our Lord is truly 

present: Body, Soul and Divinity to make you happy now and for all Eternity!” (Najświętszy Sakrament: Nasz 

Pan jest prawdziwie obecny: Ciałem, Duszą i Bóstwem, aby uczynić cię szczęśliwym teraz i na całą wieczność!) 
rzymskokatolickiego księdza, Stefano Manelliego. Na okładce tej broszury była monstrancja. W miejscu, gdzie 

zazwyczaj byłby opłatek, znajdowała się rzeczywista twarz – przypuszczalnie twarz Jezusa. Rozważmy 

następujący fragment z tej broszury: 

 

Zadajmy sobie pytanie: Co to jest Eucharystia? To Bóg z nami. Jest to Pan Jezus obecny w 

tabernakulum naszych kościołów wraz ze Swoim Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem. To Jezus 

ukryty pod postacią chleba, ale prawdziwie i fizycznie obecny w konsekrowanej Hostii, tak że 

mieszka On pośród nas, działa w nas i dla nas, i jest do naszej dyspozycji. Eucharystyczny Jezus 

jest prawdziwie Emmanuel, „Bóg z nami” (Ewangelia Mateusza 1:23)
9
. 

 

Lub następujące stwierdzenie, które przeciwstawia się wszelkim biblijnym fundamentom nauczania: 

 

Wraz z Komunią, Jezus wchodzi do mojego serca i pozostaje we mnie obecny cieleśnie tak długo 

jak właściwość (obecność chleba) trwa, czyli przez około 15 minut. Ojcowie Święci nauczają, że w 

tym czasie aniołowie otaczają mnie, by kontynuować adorowanie Jezusa i nieprzerwane miłowanie 

Go
10

. 

 

Czy też to stwierdzenie, które wydaje się odzwierciedlać silne duchowe doświadczenie, które z kolei 

oddziaływuje jako silny pociąg do eucharystycznego Chrystusa: 

 

Wszyscy święci zrozumieli za sprawą osobistych doświadczeń Boski cud spotkania i zjednoczenia z 

Jezusem w Eucharystii. Oni zrozumieli, że zbożna Komunia Święta oznacza bycie w posiadaniu 

przez Niego, ale i posiadając Go. (…) Nie jest możliwe, aby mieć zjednoczenie głębsze i pełniejsze. 

On we Mnie, a ja w Nim, jeden w drugim. Czegóż więcej moglibyśmy oczekiwać?11
 

 

Nowe skupienie na Eucharystii 
W artykule zatytułowanym: „New Focus on the Eucharist”, (Nowe skupienie na Eucharystii), reporter Catholic 

Herald, Russell Shaw, podsumował różne wydarzenia promowane przez papieża Jana Pawła II, a następnie 

zadał bardzo ważne pytanie: „Papież Jan Paweł II oraz Watykan ostatnio poświęcali więcej uwagi Eucharystii 

niż zwykle, a teraz najwyraźniej zamierzają poświęcić jej jeszcze więcej. Powstaje oczywiste pytanie: 

Dlaczego?”
12

 

 

Strona internetowa o nazwie: „Apostolate for Perpetual Eucharistic Adoration” (Apostolstwo nieustającej 

adoracji Eucharystii) zdaje się odpowiadać na to pytanie poprzez dwa stwierdzenia: 

 

Regularna praktyka adoracji eucharystycznej, która wspiera nieustającą adorację, musi leżeć u 

podstaw naszej odpowiedzi. To pozwala odpowiedzieć nam na wezwanie Ojca Świętego ze 

„wspaniałomyślnością i świętością” (…) To przygotowuje nas do „nowej ewangelizacji”, która 

pomoże przywrócić wszystkie rzeczy w Chrystusie
13

. 
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W swojej encyklice o Eucharystii Dominicae cenae, papież Jan Paweł II powiedział: „Niech nasza 

adoracja nigdy nie ustaje”. Oto czym jest nieustająca adoracja: adoracja, która nigdy nie ustaje. 

Zatem pozwólmy dalej kontynuować ciężką pracę na rzecz rozpowszechnienia nieustającej 

adoracji, tak, aby życzenie naszego Ojca Świętego o nieustającej adoracji w każdej parafii na 

świecie zostało spełnione i aby chrześcijanie tego tysiąclecia mogli być świadkami triumfu 

Niepokalanego Serca Maryi i eucharystycznego panowania Chrystusa
14

. 

 

Program Nowej Ewangelizacji będzie używać adoracji eucharystycznej, aby rozbudzić eucharystyczny podziw, 

a coraz więcej osób będzie przyciąganych do eucharystycznego Chrystusa przez osobiste doświadczenia. 

Chrześcijaństwo oparte na doświadczeniach nie znajdujących wsparcia w Biblii, stanowi jeden z najbardziej 

skutecznych sposobów sprowadzenia ludzi na manowce. Jeśli Nowa Ewangelizacja odsyła ludzi do 

eucharystycznego Chrystusa związanego z głębokimi doświadczeniami i przeżyciami, w tym: uzdrowieniami, 

zjawiskami nadprzyrodzonymi, znakami oraz cudami, to ma potencjał, aby przynieść olbrzymich rozmiarów 

urojenie. Czego właśnie świadkami jesteśmy dzisiaj. 

 

Znalezienie prawdziwego Jezusa Chrystusa 
Biblijny Jezus nie przebywa już w grobie. Nie jest zamknięty w żadnym ziemskim naczyniu czy komorze. 

Jezus ostrzegał swoich uczniów przed tymi, którzy mówią oto tutaj jest czy tam jest, (Ewangelia Marka 13:21), 

jakby fizycznie był obecny na ziemi. Według Ewangelii, jest On fizycznie obecny zasiadając po prawicy Ojca, 

aż do czasu Swojego powtórnego przyjścia, i poprzez Swojego Ducha zamieszkuje w sercu każdego 

prawdziwie wierzącego. Nie może być bardziej obecny aniżeli już jest. 

 

Natomiast rzymskokatolicka „ewangelia” sprawia, że Jezus jest fizycznie obecny podczas każdej mszy na 

całym świecie. 

 

Pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać brzmi: Czy eucharystyczny Jezus będzie królował w moim sercu? Czy 

zaufamy innemu Jezusowi ze względu na Rzym, czy może ze względu na objawienia, które będą go wspierać? 

Czy zaufamy innemu Jezusowi ze względu na cuda, uzdrowienia lub też rzekomą obecność Boga? Czy jednak 

będziemy podążać za Jezusem z Biblii? 

 

Tylko Biblia, Słowo Boże jest nieomylne (2 List Piotra 1:20-21). Ono jest prawdą (Ewangelia Jana 17:17). 

Wiemy to przez jego wypełnione proroctwa. Dziesiątki proroctw dotyczących tylko Samego Chrystusa zostało 

wypełnionych co do joty. Dodatkowo, setki proroctw dotyczących Izraela oraz pogan spełniło się. 
Prawdopodobieństwo wydarzenia się tego wszystkiego przez zwykły przypadek jest zbyt małe, aby je w ogóle 

brać pod uwagę. Żadna inna księga nie może poszczycić się konstrukcją o takiej przenikliwości. Ta 

niesamowita księga odnotowuje życie jedynej doskonałej Osoby. Żadna inna książka ani żaden inny człowiek 

nie może się równać z tym, co zostało napisane powyżej. Nie ma żadnego ryzyka w zaakceptowaniu Biblii jako 

naszego ostatecznego autorytetu. 

 

Uczucia, przeżycia i zwiedzenia 
Uniwersalna jednolitość powiązana z Eucharystią oraz objawieniami, obejmuje doniesienia o nasilonych 

spotkaniach oraz zadowalających uczuciach. Wielu doświadcza poczucia spokoju. Inni napotykają duchową 
obecność lub doświadczają ciepła. Niektórzy mają wizje, podczas, gdy inni obcują z objawieniami. Jednakże, 

jak wyjaśnia Pismo Święte, szatan i jego demony mogą wywoływać fałszywe znaki, uczucia czy nawet 

przeżycia. Te doświadczenia mogą odbiorcy dać fałszywe poczucie pokoju z Bogiem, podczas, gdy w 

rzeczywistości mają one zaprowadzić tę osobę w pułapkę. 
 

Chociaż Biblia przyznaje, że wierzący może doświadczać Boga w wyjątkowy, a czasem nawet i spotęgowany 

sposób, to jednak zawsze musi on być zbadany przez Słowo Boże. 

 

„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie” – 1 List do Tesaloniczan 5:21 

 

„Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie” [Biblia Gdańska]. 
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Jeśli naszym duchowym filtrem nie jest Boże Prawo, Jego świadectwo i Jego Słowo, to zostaniemy 

sprowadzeni na manowce. 

 

Co więcej, Biblia stwierdza: 

 

„Gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy” – 2 List do Koryntian 5:7 [Biblia 

Warszawska]. 

 

Przestrzega nas to, abyśmy nie chodzili w oglądaniu (lub w objawieniach, lub w wizjach, lub w uczuciach, lub 

w emocjach). Wszyscy wiemy, że objawienia mogą być mylące. Nasze zmysły można oszukać. Jezus ostrzega 

nas: 

 

„Nie sądźcie według patrzenia, lecz sądźcie sądem sprawiedliwym” – Ewangelia Jana 7:24 [Nowa 

Biblia Gdańska]. 

 

W czasach ostatecznych, zwodzicielskie oszustwa będą się mnożyły, jak ostrzega Pismo Święte: 

 

„Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i innych w 

błąd wprowadzając” – 2 List do Tymoteusza 3:13 

 

„Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd 

wprowadzając” [Biblia Warszawska]. 

 

„Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, skłaniając się ku 

duchom zwodniczym i ku naukom demonów” – 1 List do Tymoteusza 4:1 

 

„A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do 

duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich” [Biblia Warszawska]. 

 

Podążać za głosem serca czy za Bożym Prawem? 
Świat mówi nam, abyśmy podążali za głosem naszych serc – postępowali według naszych uczuć. Z drugiej 

strony, Biblia stanowczo stwierdza: 

 

„Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny” – Przypowieści 

Salomona 28:26 [Biblia Warszawska]. 

 

Nasze zmysły i uczucia mogą skierować nas na ścieżkę, która prowadzi do zguby, a nie do życia. Potrzebujemy 

nowego serca – prowadzonego przez Boga i Jego wiarygodne świadectwo. Jak mówi Biblia: 

 

„Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci” – Przypowieści 

Salomona 14:12 [Biblia Warszawska]. 

 

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” – Księga 

Jeremiasza 17:9 [Biblia Warszawska]. 

 

Bóg mówi nam, że potrzebujemy nowych serc. Możesz zadać pytanie: „Co jest nie tak z sercem, które mam?”. 

Po raz kolejny, to Słowo Boże działa jak Boża latarnia, pokazując nam ciemność i deprawację naszych starych 

serc: 

 

„Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do 

rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca” – List do 

Hebrajczyków 4:12 [Biblia Warszawska]. 

 

„Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem; drogą życia zaś są napomnienia do 

karności” – Przypowieści Salomona 6:23 [Biblia Warszawska]. 
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Zła nowina 
Bóg mówi nam, że potrzebujemy nowych serc. Ale w jaki sposób otrzymać to nowe serce? Przed wyjaśnieniem 

pełnego łaski daru od Boga, najpierw musimy zrozumieć dylemat rodzaju ludzkiego. Biblia stwierdza, że: 

 

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” – List do Rzymian 3:23 

 

Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie: 

 

„Wszyscy zbłądzili, stali się nikczemni, nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego” – 

Psalm 14:3 

 

Dlatego właśnie nie możemy ufać naszym starym sercom. Nasze serca skłaniają się ku błądzeniu oraz ku 

grzechowi. 

 

Aby sprawdzić, czy Boża ocena jest sprawiedliwa i poprawna, musimy spojrzeć na Jego Dziesięć Przykazań 

(Exodus rozdział 20 – czyli II Księga Mojżeszowa). Rozważmy tu tylko kilka z nich: 

 

Czy kiedykolwiek wzywałeś imienia swojego Stwórcy (Jezusa Chrystusa lub Boga) na daremno, czy co gorsza, 

jako przekleństwo? Pomyśl tylko, jak bardzo obraźliwe jest to dla twojego Stwórcy. To jest Bóg, Który 

ukształtował cię w łonie twojej matki. Pobłogosławił cię oczami, abyś dostrzegał piękno Jego stworzenia oraz 

kubkami smakowymi, abyś zachwycał się Jego wielką różnorodnością pożywienia. Pomyśl o cudzie uszu, i jak 

na przykład muzyka może zainspirować cię i ożywić. 
 

Czy kiedykolwiek skłamałeś? Niewinne kłamstewka oraz bujda są kłamstwami w oczach Bożych. Mamy 

nakaz, aby mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Czy mówisz? 

 

Czy kiedykolwiek coś ukradłeś? – wartość jest bez znaczenia! Oszukiwanie podczas testów czy omijanie 

płacenia podatków jest kradzieżą. Należy pamiętać, że Bóg widzi przeszłość jako teraźniejszość. 
 

Czy kiedykolwiek popełniłeś cudzołóstwo? Lub potajemnie pragnąłeś to uczynić? Jezus powiedział: 

 

„A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z 

nią cudzołóstwa” – Ewangelia Mateusza 5:28 

 

Czy kiedykolwiek popełniłeś morderstwo? Większość w tej kwestii uznaje się za niewinnych, dopóki nie 

zrozumieją, że nienawiść w sercu stanowi morderstwo w oczach Bożych: 

 

„Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia 

wiecznego” – 1 List Jana 3:15 

 

Pomyśl o ludziach, których chciałbyś usunąć ze swojej drogi. Zastanów się nad wieloma ludźmi, którzy cię 
irytują i nad tymi, którzy sprawili ci ból czy wprawili w zakłopotanie. Nienawidzić ich w swoim sercu jest 

morderstwem. 

 

Jeśli odpowiedziałeś „tak” na którekolwiek z tych pytań, to według Pisma Świętego złamałeś całe Prawo: 

 

„Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za 

wszystkie” – List Jakuba 2:10, 

 

ponieważ nie jest to integralną częścią propozycji, w której możemy ważyć nasze dobre uczynki w porównaniu 

z naszymi złymi uczynkami. Gdy łamiemy Boże Prawo w dowolnym, którymkolwiek punkcie, to wchodzimy 

pod pełnię potępienia Prawa. A Bóg ostrzega nas, że: 

 

„Zapłatą za grzech jest śmierć” – List do Rzymian 6:23 
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Grzech powoduje zarówno fizyczną śmierć, jak i wieczne potępienie w jeziorze ognistym (Objawienie Jana 

20:15). 

 

Dobra Nowina 
Bogu niech będą dzięki, że nie jest to koniec historii. Dobra Nowina jest taka, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek 

zginął: 
 

„Lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania” – 2 List Piotra 3:9 [Biblia Warszawska]. 

 

W Swojej wielkiej miłości, Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa Chrystusa, aby wypełnić Prawo i zapłacić 
karę, której domagały się nasze grzechy. My zgrzeszyliśmy, ale to Jezus umarł za nas. Biblia naucza: 

 

„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze 

grzesznikami” – List do Rzymian 5:8 

 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – Ewangelia Jana 3:16 

 

Jezus umarł za nas. Potem zmartwychwstał pokonując śmierć. Wszyscy, którzy uznają swoją grzeszność, 
pokutują ze swoich grzechów

15
 i pokładają w Nim swoje zaufanie, będą zbawieni. Oto sposób, w jaki 

otrzymujemy nowe serca – i życie wieczne. To właśnie miał na myśli Jezus, kiedy powiedział, że musimy 

narodzić się na nowo. 

 

„Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na 

nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo 

narodzić” – Ewangelia Jana 3:3.7 [Biblia Warszawska]. 

 

Nasz duch ożywa, gdy wierzymy w Pana i Jego postanowienia. 

 

Dar 
Bóg oferuje wszystkim zbawienie jako dar. Tylko Jezus mógł zapłacić karę, której wymagały nasze grzechy. 

Nie możemy przekupić Boga naszymi dobrymi uczynkami czy na przykład chodzeniem do kościoła. Żaden 

rytuał czy sakrament nie może zaspokoić Jego Boskiej sprawiedliwości. Zbawienie jest wyłącznie zasługą 
Jezusa Chrystusa oraz Jego łaski i miłosierdzia wobec wszystkich, którzy przyjmują Go przez wiarę. 
 

Biblia bardzo jasno stwierdza: 

 

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie 

z uczynków, aby się nikt nie chlubił” – List do Efezjan 2:8-9; (podkreślenia własne). 

 

„A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie dzięki uczynkom wymaganym 

przez Prawo, lecz jedynie dzięki wierze w Jezusa Chrystusa” – List do Galacjan 2:16 

 

„Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus, 

odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, Którego On 

posłał” – Ewangelia Jana 6:28-29 

 

Ponadto, ponieważ zbawienie jest darem, to możemy mieć pewność zbawienia, bo zależy ono tylko i wyłącznie 

od tego, co uczynił Chrystus, a nie od naszych własnych zasług czy dokonań. Jan pisze o tej pewności tak: 

 

„A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma 

Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy 

wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” – 1 List Jana 5:11-13 
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W przeciwieństwie do tego, rzymskokatolicka „ewangelia” – ukierunkowana na uczynki – nie oferuje żadnej 

pewności zbawienia, ale raczej klasyfikuje taką pewność jako grzech pychy i zarozumiałości. To jest skrótowo 

uwydatnione przez świadectwo byłego rzymskokatolickiego księdza: 

 

W seminarium, gdzie zamieszkiwałem (…) musieliśmy wykonywać pewne akty pokutne i samo-

wyrzeczenia, które obejmowały post i wstrzemięźliwość. Musieliśmy także iść do konfesjonału 

oraz praktykować medytację (…) Uczono nas, że mimo wszystko, nie możemy być pewni naszego 

zbawienia, ponieważ jeden z dogmatów Kościoła mówi, że gdy ktoś twierdzi o pewności swojego 

zbawienia, to z pewnością jest on stracony
16

. 

 

Ostateczna Ofiara 
Rzymskokatolicki Jezus jest Jezusem eucharystycznym. Maryjne objawienia Jezusa, to także eucharystyczny 

Jezus. Jednakże eucharystycznego Jezusa nie można znaleźć na kartach Biblii. 

 

Biblia mówi nam, że Jezus jest stały i niezmienny: 

 

„Jezus Chrystus – wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” – List do Hebrajczyków 13:8 

 

Oraz, że teraz zasiada po prawicy Boga: 

 

„Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga” – Ewangelia Marka 16:19 

 

Ponadto mówi nam, że Bóg: 

 

„Nie mieszka w budowlach rękami uczynionych” – Dzieje Apostolskie 7:48 [Biblia Warszawska]. 

 

„Ale Najwyższy nie zamieszkuje w budowlach uczynionych ręką” [Nowa Biblia Gdańska]. 

 

A Jezus powiedział: 

 

„Gdyby więc wam powiedzieli: … oto jest w kryjówce – nie wierzcie” – Ewangelia Mateusza 24:26 

[Biblia Warszawska]. 

 

„… oto w komorach, nie wierzcie” [Biblia Gdańska]. 

 

Jednak doktryna rzymskokatolicka jest niezgodna z tymi wszystkimi wersetami Pisma Świętego, gdy mówi, że 

Jezusa można odnaleźć w hostii i umieścić w monstrancji. 

 

Koncepcję transsubstancjacji [przeistoczenia – zamiany opłatka w ciało Chrystusa – przyp. tłum.] wyciągnięto z 

fragmentu Pisma Świętego, gdzie Jezus powiedział: 

 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili 

Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” – Ewangelia Jana 6:53 

 

Niestety uczeni rzymskokatoliccy byli niedbali badając kontekst Pisma Świętego, gdzie uczniowie szemrali o 

tym, co Jezus mógł mieć na myśli mówiąc te słowa. Jeśli tylko czytamy dalej, to Jezus wyjaśnia sens Swoich 

słów: 

 

„A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może 

słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was 

gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje 

życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” – 

Ewangelia Jana 6:60-63 
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Po pierwsze, Jezus wyjaśnia, że nie mógł mieć tego na myśli w sensie fizycznym, ponieważ niedługo odejdzie 

(„wstępując tam, gdzie był przedtem”). Po drugie, Jezus mówi im, że używał przenośni mówiąc w kategoriach 

duchowych (co często czynił): „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem”. Po trzecie, Jezus mówi im, że 

„ciało na nic się nie zda”, gdzie słowo „ciało” jest tym samym greckim słowem, którego Jezus użył powyżej w 

Ewangelii Jana 6:53. 

 

Co więcej, idea spożywania krwi staje się jeszcze trudniejsza do przyjęcia, gdy weźmiemy pod uwagę, że 

spożywanie krwi w Prawie było zakazane, natomiast konsumpcja ludzkiej krwi była wręcz obrzydliwością nie 

do pomyślenia. Wyraźnie Jezus użył wcześniej stwierdzenia, które może być poprawnie interpretowane tylko 

jako przenośnia. Później, w czasie Ostatniej Wieczerzy, ponownie dał jasno do zrozumienia, że przemawiał 

metaforycznie, gdy powiedział: 

 

„To czyńcie na Moją pamiątkę!” – Ewangelia Łukasza 22:19, 

 

w odróżnieniu od mówienia im, że będą brali udział w nowym wydarzeniu. 

 

Czy ta rzymskokatolicka doktryna o eucharystycznym Chrystusie naprawdę jest ważna? Najwyraźniej była 

ważna dla pani Prest z szesnastowiecznej Anglii, która żyła za panowania królowej Marii. Ta bogobojna 

kobieta została żywcem spalona na stosie przez Kościół rzymskokatolicki. Jej wykroczenie, to sprzeciw wobec 

rzymskiego katolicyzmu, przede wszystkim wobec Eucharystii. Gdy ta kwestia została podważona przez 

biskupa, to pani Prest odparła: 

 

Będę domagać się od ciebie czy możesz zaprzeczyć swojemu credo, które mówi, że Chrystus stale 

siedzi po prawicy Swojego Ojca, zarówno duszą jak i ciałem, aż przyjdzie ponownie; lub że On jest 

w niebiosach naszym Orędownikiem i wznosi za nas modlitwy do Boga, Swojego Ojca? Jeśli tak 

jest, to On nie jest tutaj na ziemi w kawałku chleba. Gdyby nie było Go tutaj i nie zamieszkiwałby 

w świątyniach uczynionych ręką, ale w niebie, to dlaczego powinniśmy szukać Go tutaj? Jeśli jedną 
ofiarą uczynił wszystko doskonałym, to dlaczego z fałszywymi ofiarami czynicie wszystko 

niedoskonałym? Jeśli ma być czczony w duchu i w prawdzie, to dlaczego oddajecie cześć 
kawałkowi chleba [Eucharystii]? Niestety! Jestem biedną kobietą, ale zamiast czynić tak jak wy, nie 

będę już żyła
17

. 

 

Fakt, że panią Prest później spalono żywcem, rozbudza w nas świadomość okropności tego, co musiała znosić. 
Ale nie powinniśmy dopuścić do tego, aby świadectwo tego jak zginęła, przysłoniło przekaz dlaczego zginęła. 

Znieważamy męczenników, gdy zapominamy za co zginęli. 
 

Co takiego w kwestii Eucharystii niepokoiło panią Prest tak bardzo, że była gotowa umrzeć śmiercią 
męczeńską? To znacznie więcej, niż sam fakt, że Kościół rzymskokatolicki zaprzecza Pismu Świętemu, co do 

miejsca fizycznej obecności Jezusa. Prawdziwym problemem jest to, że Kościół rzymskokatolicki ustanowił 

innego Jezusa i inną ewangelię. Prawdziwa Ewangelia mówi nam, że jesteśmy zbawieni tylko przez wiarę, 
dzięki jednorazowej ofierze Jezusa na krzyżu: 

 

„Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same 

ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze 

jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga” – List do Hebrajczyków 10:10-12; 

(podkreślenie własne). 

 

Rzymskokatolicka „ewangelia” utrzymuje, że jesteśmy zbawieni przez nasze uczestnictwo w mszach, w 

których ofiara Golgoty powtarza się ponownie i ponownie. Ta „ewangelia” oparta na uczynkach nie jest w 

stanie nikogo zbawić. Tylko, gdy przychodzi się do Chrystusa w pokorze, pokucie i pokłada swoją wiarę w 

Jezusa Chrystusa oraz wierzy się w jednorazową ofiarę Jezusa na krzyżu, to człowiek naradza się na nowo z 

wysokości, jest narodzony z Ducha, z Duchem Świętym zamieszkującym w jego lub jej sercu. 
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Prawdziwa Ewangelia oferuje pewność zbawienia, ale rzymskokatolicka ewangelia nie oferuje takiej pewności, 

ponieważ jest oparta na naszych osiągnięciach. 

 

Ponadto fakt, że eucharystyczny Jezus jest ponownie składany w ofierze podczas każdej mszy, pokazuje 

kolejny istotny konflikt z Biblią. Po raz kolejny jest to przedstawione w Liście do Hebrajczyków: 

 

„I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia 

przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego 

dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Gdzie bowiem jest testament, tam musi nastąpić śmierć 
tego, który sporządza testament. Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, 

gdy żyje ten, który sporządził testament” – List do Hebrajczyków 9:15-17 

 

Innymi słowy, aby Nowy Testament był w mocy, Jezus musiał umrzeć „raz na zawsze” (List do Hebrajczyków 

10:10), co stanowiło najwyższą ofiarę i było dowodem Jego Boskiej doskonałości. Proponowanie odtworzenia 

jednej, raz dokonanej ofiary, to uwłaczanie woli i zamiarowi Ojca oraz umniejszanie majestatu, mocy i 

absolutnej doskonałości Jezusa Chrystusa, Pana. I tak jak wyjaśnia List do Hebrajczyków 10:11-12, różnica 

między tymi dwoma ofiarami (człowieka versus Boga) jest taka, że składana przez człowieka „żadną miarą nie 

może zgładzić grzechów”, a Bóg złożył ofiarę za grzechy „raz na zawsze”. 

 

Rzymskokatolicka „ewangelia” sprawia, jakby ofiara Jezusa była powtórzeniem ofiar z wołów i kozłów ze 

Starego Testamentu, które nigdy nie mogły zgładzić grzechów: 

 

„Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy” – List do Hebrajczyków 

10:4 

 

Jezus „uzyskał wieczne odkupienie”. 

 

„Dokonało się!” – Ewangelia Jana 19:30 

 

„Wykonało się” [Biblia Warszawska]. 

 

To powiedział Sam Jezus. Wieczernik jest opuszczony. Krzyż jest pusty. I grób jest pusty. Jezus 

zmartwychwstał. Alleluja! On teraz zamieszkuje w sercach tych, którzy Mu zaufali i uwierzyli w Niego. 

Zaprawdę, to jest powód do radości! 

 

Jezus powiedział: 

 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” – Ewangelia Mateusza 

28:20 

 

Apostoł Paweł mówi nam, że Chrystus mieszka w sercu każdego wierzącego (List do Efezjan 3:17). 

Chrześcijanie są świątynią Boga – Duch Boży zamieszkuje w nas (1 List do Koryntian 3:16). Jeśli połykanie 

konsekrowanego opłatka byłoby prawdziwą drogą do otrzymania Chrystusa, to sprowadzałoby Jego obecność 
tylko na krótki czas. Jedynie wtedy, gdy opłatek pozostawałby w przewodzie pokarmowym, to Chrystus byłby 

w nas. Przez resztę czasu byłby nieobecny. Jednak biblijny Jezus mówi nam: 

 

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać” – Ewangelia Jana 15:4 

 

oraz 

 

„Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” – List do Hebrajczyków 13:5 [Przekład Dosłowny Nowego 

Testamentu EIB]. 
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Poważne konsekwencje 
List do Hebrajczyków zawiera ostrzeżenie dla tych, którzy wielokrotnie krzyżują Chrystusa i wystawiają Go na 

pośmiewisko. W szóstym rozdziale czytamy tak: 

 

„Dlatego, pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie, przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie 

kładąc ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwe i wyznanie wiary w Boga, 

nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym. A i to uczynimy, 

jeśli Bóg pozwoli. Nie można bowiem tych – którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru 

niebieskiego i stali się współuczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali również wspaniałości 

Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli – odnowić ku nawróceniu. Krzyżują 
bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko” – List do Hebrajczyków 6:1-6 

 

Czy jesteś skłonny zaryzykować możliwość wystawienia Jezusa na pośmiewisko, odrzucając biblijny plan 

zbawienia na rzecz eucharystycznego Chrystusa? Należy pamiętać, że Jezus został ukrzyżowany raz za 

grzechy. On przelał Swoją krew na krzyżu raz na zawsze. Ofiara została dokonana. Nasze grzechy zostały w 

całości spłacone. 

 

Zawołaj do prawdziwego Jezusa 
Jeśli pokutujemy (odwracamy się i porzucamy) za nasze grzechy i uznajemy to, co On uczynił oraz prosimy Go 

o przebaczenie za to, co zrobiliśmy, to możemy wejść w relację z Jezusem – naszym Stwórcą i Odkupicielem – 

która będzie trwać wiecznie. Tak, jak Paweł napisał do Rzymian: 

 

„Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, 

słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w 

sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku 

usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w 

Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż 
jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa 

imienia Pańskiego, zbawiony będzie” – List do Rzymian 8:13 [Biblia Warszawska]. 

 

Jezus Chrystus proponuje wolność i życie wieczne wszystkim, którzy „wyznają” Go, „wierzą”, że Bóg 

wzbudził Go z martwych i „wzywają” Go. Jezus Chrystus odpowiedział na wszystkie żądania oraz wymagania 

Świętego Boga wobec grzechu, w Nim grzesznicy są uniewinnieni i usprawiedliwieni. Jego słowa zapewnienia 

są następujące: 

 

„I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie 

wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie 

otworzone. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż 
bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą” – Ewangelia Łukasza 11:9-

10.13 

 

Jeśli przychodzimy do Niego ze szczerym sercem i prosimy Go, aby przebaczył nam nasze grzechy, to uczyni 

to. W Dziejach Apostolskich, Łukasz odnotował: 

 

„Wtedy Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział do nich: Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli 

przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał 

zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa 

Chrystusa Nazarejczyka – Którego wy ukrzyżowaliście, a Którego Bóg wskrzesił z martwych – że 

dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was 

budujących, tym, który stał się głowicą węgła [kamieniem węgielnym]. I nie ma w żadnym innym 

zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być 
zbawieni” – Dzieje Apostolskie 4:8-12 

 

To jest Ten Jezus, Jezus z Nazaretu, Ten „Jezus”, o Którym mówił Piotr, Który jest prawdziwym Jezusem. 

Niech każdy z nas będzie pewien, Kim On jest, ponieważ znamy Jego Słowo. 
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