
Czy rozważyłeś słowa Listu Św. 
Apostoła Pawła, ktory pisał do 
kościoła w Rzymie? 

 
Rzymian 1,1;7 „Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany 
na apostoła, odłączony, by głosić ewangelię Boga;.  
Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, 
powołanym na świętych: łaska wam i pokój od Boga, 
naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa.” 
 
Każda osoba chce pojść do nieba pewnego dnia, a List do 
Rzymian mówi nam o kilku prawdach jak tam się dostać. 
 
 
 
 

I. BÓG CHCE, ABYŚMY WSZYSCY BYLI W 
NIEBIE, ALE MAMY KŁOPOT. 
 

Biblia mówi w Liście do Rzymian 3, 23 „wszyscy bowiem 
zgrzeszyli i brak im chwały Bożej;” Biblia naucza, że nikt 
nie był posłuszny wszystkim przykazaniom Bożym.  Ja 
przyznaję, że jestem pierwszym, który nie może wypełnić 
wszystkich przykazań Bożych.  Czy możesz powiedzieć, że 
wypełniłeś wszystkie przykazania Boże? 
 
Ponieważ wszyscy zgrzeszyli, Bóg powiedział, że 
wszystkim nie dostaje chwały Bożej, tzn. jesteśmy 
odłączeni od Niego z powodu naszych grzechów.  Na 
początku gdy Adam zgrzeszył, Bóg usunął go z raju bo 
zgrzeszył.  Z powodu naszych grzechów nie możemy 
dostać się do nieba. 
 

II. PONADTO, BIBLIA NAUCZA, ŻE Z 
POWODU NASZYCH GRZECHÓW 
ZASŁUGUJEMY NA ŚMIERĆ - FIZYCZNĄ I 
DUCHOWĄ ŚMIERĆ. 
 

W Liście do Rzymian 6, 23  Biblia mówi: „Zapłatą bowiem 
za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie 
wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.”  Zauważ, że 
Biblia mówi: „Zapłata bowiem za grzech jest śmierć.”  
Wiemy, że umrzemy śmiercią fizyczną, ale Biblia mówi, że 
z powodu naszych grzechów zasługujemy na drugą śmierć. 
 
Biblia oświadcza w Objawieniu 21,8  „Lecz bojaźliwych i 
niewierzących i obmierzłych i mężobójcom, i 
wszetecznikom, i czarownikom, i bałwochwalcom i 
wszystkim kłamcom część ich dana będzie w jeziorze 
gorejącęm ogniem i siarką: To jest śmierć druga.”   
 

 



Biblia naucza, że jeżeli ktoś jest mężobójcą, niewierzącym 
czy też  kłamcą - on nie zasługuje na niebo ale na piekło za 
swoje grzechy.  Czy ktoś może powiedzieć, że nigdy nie 
skłamał? 
 
Czy ty możesz powiedzieć, że nigdy nie kłamałeś?  A więc, 
za nasze grzechy, chociażby za kłamstwo, według Biblii, 
gdzie powinniśmy pojść? 
 

III.  ALE BÓG NIE CHCE, ABYŚMY POSZLI 
DO PIEKŁA. 
 

Biblia oświadcza w Liście do Rzymian 5,8-9 „   Lecz Bóg 
okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy 
grzesznikami, Chrystus za nas umarł.  Tym bardziej więc 
teraz, będąc usprawiedliwieni  jego krwią ,  będziemy 
ocaleni przez niego od gniewu.”  Chociaż ani ty ani ja nie 
możemy siebie zbawić, Bóg może zbawić nas.  Biblia mówi 
w Liście do Rzymian 3,28 „Tak więc twierdzimy, że 
człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez udziału 
uczynków prawo.”  Biblia naucza że nie ma niczego, co ty 
lub ja moglibyśmy zrobić, aby zbawić siebie - tylko przez 
wiarę w Chrystusa możemy być zbawieni. 
 

IV.  KIEDY CHRYSTUS ZBAWI NAS? 
 

Biblia mówi w Liscie do Rzymian 10,9.10.13 „ jeśli ustami 
wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w  swoim sercu, że Bóg 
wzbudził go z martwych, będziesz zbawiony. 
Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami 
wyznaje się  ku zbawieniu.  Każdy bowiem, kto wzywa 
imienia Pańskiego, będzie zbawiony.”  Biblia uczy, że jeśli 
każdy uświadomi sobie, że jest grzesznikiem, i że za swoje 
grzechy pójdzie do piekła; i on nie chce już żyć życiem 
grzechu, ale szczerym sercem poprosił Chrystusa, aby 
zbawił go, Chrystus go zbawi.  Czy wierzesz że Jezus 
Chrystus jest Bogiem i że On może zbawić ciebie?   

Czy jesteś skłonny prosić Go z całego serca, aby zbawił 
cię?  
Jeżeli chcesz chetnie poprosić Chrystusa, aby zbawił cię,  
zapraszam ciebie, abyś pomodlił się słowami tej modlitwy z 
twojego całego serca: 
Drogi Jezu, ja uświadamiam sobie, że jestem 
grzesznikiem i z powodu moich grzechów nie mogę 
dostać się na nieba, ale do piekła.  Ale także 
uświadamiam sobie że ty, Jezus Chrystus, umarłeś i 
zmartwychwstałeś, aby zbawić mnie - i  w tej chwili 
proszę Ciebie, abyś zbawił moją duszę i dał mi życie 
wieczne, w imieniu Jezusa.  Amen 
 

Jeśli prosiłeś z całego serca Jezusa Chrystusa, aby zbawił 
ciebie, uwierz w Bożą obietnicę w Liście do Rzymian 10,13 
„Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie 
zbawiony.” Biblia mówi  też w I Liście Jana 5,13 „Te 
rzeczy napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna 
Bożego, żebyście wiedzieli, iż macie żywot wieczny, i 
abyście wierzyli w imię Syna Bożego.” 
 

Jeśli prosiłeś Jezusa Chrystusa, aby zbawił ciebie z całego 
serca, wtedy dostąpiłeś odnowinenia przez Ducha 
Świętego.  Powinieneś teraz żyć  nowym życiem dla Jezusa 
Chrystusa.  Powinieneś wyznać Jezusa Chrystusa 
publicznie.  W Liście do Rzymian 10,11 „Bo Pismo mówi: 
Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony”.  


