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Jezus Chrystus – 
  ukrzyżowany przez ludzi
Już blisko 2000 lat temu pewien człowiek wyprowadzony 
poza bramy Jerozolimy został przybity do krzyża jak 
najgorszy przestępca – w otoczeniu wielu drwiących  
z niego obserwatorów sytuacji.

Został tak potraktowany, chociaż podczas swojego życia 
niestrudzenie pomagał innym i nikomu nie wyrządził  żadnej 
krzywdy. Odpowiedzią ludzi na jego miłość był krzyż.

Jak wobec tego zachowywał się ten Ukrzyżowany? Cierpliwie 
znosił nieopisany ból i złośliwe kpiny. Zamiast się bronić lub 
wołać o pomoc, modlił się do Boga: „Ojcze, odpuść im, 
bo nie wiedzą, co czynią”. Jego miłość była daleko 
większa niż nienawiść ludzi.

Ukrzyżowanym był  
Jezus Chrystus, Syn Boży!

Jezus Chrystus –  
  ukarany przez Boga

Gdy Jezus wisiał na krzyżu, nagle zrobiło się nienaturalnie 
ciemno. W biały dzień na trzy godziny gęsta ciemność 
spowiła całą ziemię. Nikt nie widział ukrzyżowanego, który 
w tych chwilach ponosił zastępczo karę Bożą, na jaką to my 
zasłużyliśmy za nasze grzeszne życie.

To dlatego pod koniec tych niezwykłych trzech godzin 
ciemności musiał zawołać: „Boże mój, Boże mój, czemuś 
mnie opuścił?” Tym rozpaczliwym wołaniem wyraził swój 
niezgłębiony ból. W bezkresnej miłości jedyny bezgrzeszny, 
sprawiedliwy człowiek tutaj dobrowolnie poniósł Boży sąd  
w zastępstwie za każdego, kto osobiście w Niego wierzy.

Gdy czas ten dobiegł końca, niebo znowu się rozjaśniło,  
a Syn Boży zawołał: „Wykonało się!” Po tych słowach 
umarł. Przez swoje cierpienia i swoją śmierć otworzył drogę 
dla zbawienia ludzi.



Jezus Chrystus uczynił 
       to niegdyś dla cieBie:

dlatego do cieBie zwraca 
  się dzisiaj wezwanie:

„Uwierz  
w Pana Jezusa,  

a będziesz
zbawiony.”

Biblia, Dzieje Apostolskie 16,31

„Chrystus raz za grzechy 
cierpiał, sprawiedliwy  
za niesprawiedliwych, 
aby was przywieść  
do Boga.”
Biblia, 1. List Piotra 3,18



Jezus Chrystus  
  jako sędzia
Poselstwo o krzyżu przedstawia także nieugiętą sprawiedliwość Bożą, 
która domaga się kary za grzechy. Tak więc Pan Jezus MUSIAŁ ponieść 
Boży sąd w zastępstwie za innych – tych wszystkich, którzy przyjmują 
Go z wiarą.

Zastanów się, czy w swoim sercu nie „schodzisz z drogi” Chrystusowi, 
szukając dla siebie innego sposobu ratunku. Może na przykład 
żywisz przekonanie, że Bóg winien uznać Twoje własne zasługi lub 
masz nadzieję, że po śmierci ten problem zostanie jakoś rozwiązany, 
a grzechy wyrówna okresowe cierpienie. Kto tak myśli, lekceważy  
w rzeczywistości ofiarę Chrystusa i pozostaje w stanie odpowiedzialności 
za swoje grzechy. Po śmierci nieodwołalnie czeka go sprawiedliwa Boża 
kara za popełnione za życia zło. 

„kto wierzy w niego, nie Będzie sądzony;  
kto zaś nie wierzy, już jest osądzony.” 

Biblia, Ewangelia Jana 3,18

Poselstwo o krzyżu stawia Cię dzisiaj przed najpoważniejszym 
rozstrzygnięciem. Albo przyjmiesz Jezusa Chrystusa, który stanie się 
Twoim niezawodnym ZBAWICIELEM - uczyń to dziś! Albo spotkasz się  
z Nim w przyszłości - ale wtedy już tylko jako ze swoim SĘDZIĄ!

Jezus Chrystus  
  jako zBawiciel
Krzyż na Golgocie mówi o niepojętej miłości Boga. Jezus Chrystus umarł 
tam jako jedyny absolutnie prawy, aby ratować grzesznych ludzi przed 
wiecznym sądem. Jak możemy osobiście doświadczyć tego uwolnienia  
i posiąść pewność zbawienia?

„pokutujcie i wierzcie ewangelii!”
Biblia, Ewangelia Marka 1,15

Kto pozna i przyzna, że jego życie godzi w czyste myśli Boga i szczerze 
wyzna swoje grzechy, może zaufać, że Jezus Chrystus zapłacił za nie na 
krzyżu: wierząc, zostanie uwolniony od obciążającej go winy i otrzyma 
nowe życie.

Oferta ta zwraca się także do Ciebie! Pan Jezus umarł za Ciebie na krzyżu. 
Dzisiaj wzywa Cię, abyś złożył swoją ufność w Nim i dokonanym przez 
Niego dziele odkupienia. Lecz uważaj! – sama znajomość historycznych 
faktów życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa nikomu 
nie pomoże. Tak samo jak w przypadku choroby: musisz „zażyć” Boże 
lekarstwo – przyjąć z ufnością Chrystusa jako jedyne skuteczne Boże 
rozwiązanie problemu Twoich osobistych grzechów i sprawiedliwej za 
nie kary! 



     „Albowiem mowa o krzyżu 
           jest głupstwem dla tych, 
                   któr zy giną,  
            natomiast dla nas,  
    którzy dostępujemy zbawienia,  
                 jest mocą Bożą.”

Biblia, 1. List do Koryntian 1,18
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