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Oto stoi przed nami odwaŜne pytanie, które kaŜdy z nas 
kiedyś sobie zada: „Czy chcę iść do nieba?’’. 

Drugie, równie waŜne, brzmi: „Jeśli chcę iść do nieba, 
jak mogę się tam dostać?’’.

Te dwa pytania są niezwykle istotne i warto poświęcić 
swój czas, aby znaleźć na nie odpowiedzi.

KaŜdy z nas ma do dyspozycji Księgę, która wiarygodnie odpowiada 
na te pytania. Jest nią Biblia – Słowo BoŜe. MoŜemy ufać jej przekazowi       
w stu procentach, a równocześnie jest ona jedynym źródłem, które te 
odpowiedzi zawiera. W wielu domach moŜemy znaleźć Biblię leŜącą na 
półce i przykrytą kurzem. Przypomnijmy sobie o tej Księdze i ze szczerą 
modlitwą zajrzyjmy do niej, a czytając i studiując ją znajdziemy odpowiedzi 
na te odwieczne pytania.

Wszyscy zgrzeszyliWszyscy zgrzeszyliWszyscy zgrzeszyliWszyscy zgrzeszyli

Biblia mówi, Ŝe wszyscy zgrzeszyli przeciwko Bogu (Rz. 3:12-18)  i kaŜdy 
z nas jest w tej samej sytuacji wyjściowej przed Bogiem. Być moŜe nie 
popełniłeś Ŝadnego przestępstwa, ale wobec świętości i czystości Boga 
wszyscy jesteśmy skrajnie niedoskonali. 

„Jest to sprawiedliwość BoŜa przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla 
wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu róŜnicy...’’ (Rz. 3:22).

„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i brak im chwały BoŜej" (Rz. 3:23).

„I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Jezusie 
Chrystusie’’ (Rz. 3:24).

„Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, 
skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, Ŝe 
w cierpliwości BoŜej pobłaŜliwie odniósł się do przedtem popełnionych 
grzechów" (Rz. 3:25).

Widzimy, Ŝe Bóg daje nam nadzieję i mówi nam, jak moŜemy pewnego 
dnia dojść do nieba.

Nadzieja zbawieniaNadzieja zbawieniaNadzieja zbawieniaNadzieja zbawienia

W Biblii znajdujemy wiele obietnic zbawienia, oto jedna z nich:
„A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa     
i dał nam słuŜbę pojednania, to znaczy, Ŝe Bóg w Chrystusie świat  z sobą 
pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo      
pojednania" (2 Kor. 5:18,19).

BoŜe zbawienie opiera się na Jezusie Chrystusie, Synu BoŜym.             
On umarł za nas na krzyŜu Golgoty. On przelał Swoją krew i oddał Swoje 
Ŝycie za nas. On dźwigał tam nasze grzechy, zapłacił za nie i pojednał nas 
przed Bogiem.

Krew Jezusa oczyszcza nas dzisiaj z wszelkiego grzechu. Czytamy       
w Pierwszym Liście św. Jana: „...i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, 
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu" (1 Jana 1:7).

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą, prawdą i Ŝyciem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie" (Jana 14:6).

Jezus jest pośrednikiem między ludźmi a Bogiem; On jest drogą do 
nieba. Jak kiedyś, tak i dziś, Jezus jest nadal naszą jedyną nadzieją na 
niebo. On powstał ze śmierci i Ŝyje dziś, i ma moc, by pewnego dnia 
zabrać nas tam, nas – niedoskonałe ludzkie istoty. 

Dar jest darem!Dar jest darem!Dar jest darem!Dar jest darem!

„Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi 
BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego" (Jan 1:12).

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to 
nie z was: BoŜy to dar; nie z uczynków, aby się kto nie 
chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni           
w Chrystusie Jezusie do dobrych  uczynków, 



do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili" (Ef. 2: 8,9).

Zbawienie jest darem od Boga, który moŜemy przyjąć. Nie płacisz 
za dar – to prezent. BoŜe zbawienie w Jezusie jest darem dla ciebie 
od Boga. Jezus zapłacił za niego na krzyŜu Golgoty, a przez wiarę 
przyjmujesz ten dar do swojego serca.

——————————

Jeśli pragniesz przyjąć dar zbawienia, pomódl się szczerą, krótką 
modlitwą:

Dziękuję Ci BoŜe, Ŝe dzięki Twojej cudownej łasce ofiarowałeś mi dar 
zbawienia w postaci Swojego Syna Jezusa Chrystusa.

Pragnę zaprosić Jezusa, by zamieszkał w moim sercu i Ŝyciu. BoŜe, 
uratuj mnie proszę, przebacz wszystkie moje grzechy i złe 

postępowanie. Panie, uczyń proszę mnie swoim
dzieckiem. Jezu, przyjdź i zamieszkaj w moim sercu. 

Panie Jezu, pomóŜ mi poznać Cie osobiście. 

Dziękuję Ci, BoŜe,w imieniu Jezusa Chrystusa, Ŝe dokonałeś      
przemiany mojego Ŝycia! Dziekuję Ci Jezu, Ŝe naleŜę teraz do Ciebie. 

Dziękuję Ci Jezu. Amen.

Chwała Panu za Jego wielkie miłosierdzie!

Czy chcę znaleźć się w Niebie ?
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