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prezent





Każdy z nas jest zły. 
Grzesznikiem jest ten, kto popełnił 
choćby jeden grzech. 

Nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, 
który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył. 
Kazn 7:20

(porównaj Rzym. 3:23, Jak. 2:10)

wszyscy



Za grzech Bóg wyznaczył 
karę - oddzielenie od Niego 
(śmierć duchową).

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć
Rzym. 6:23

(porównaj Efez. 2:1)

kara



Nie jesteś w stanie uratować 
się od tej kary. Ani dobre życie, 
sakramenty, pokuty, ani o�ary 
nie dadzą Ci zbawienia 
(czyli uratowania od kary za grzechy).
 
Nikt z żyjących nie okaże się sprawiedliwym 
przed tobą! Ps. 143:2

A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją 
służbę i składa wiele razy te same o�ary, 
które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów.
Hebr. 10:11

ty



JEDNAK 

Bóg kocha ludzi tak bardzo, 
że przygotował dla nas MOŻLIWOŚĆ 
RATUNKU od potępienia. Żebyś mógł 
uniknąć kary, która Ci się należy, ktoś 
niewinny poniósł ją zamiast Ciebie. 
2000 lat temu na Ziemię przyszedł Jezus 
Chrystus, przeżył bezgrzeszne życie, 
pozwolił się zabić i zmartwychwstał, 
abyś TY MÓGŁ ŻYĆ!

Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
weń wierzy,  nie zginął, ale miał życie wiecz-
ne. Jan 3:16

jezus



JAK PRZYJĄĆ TEN PREZENT?

UZNAJ to, co mówi o Tobie Bóg 
- że jesteś grzeszny, grozi Ci potępienie 
i sam nie możesz sobie pomóc. 
Tylko Jezus, który przyszedł na Ziemię, 
by zapłacić karę za wszystkie Twoje 
grzechy - przeszłe, teraźniejsze 
i przyszłe - może i chce Cię zbawić. 

Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez o�a-
rowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na 
zawsze. Hebr. 10:10

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez 
wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczyn-
ków aby się kto nie chlubił. Efez. 2:8-9 

prezent



Możesz w każdej chwili 
osobiście i bezpośrednio zwrócić się 
w modlitwie do Jezusa. Jeżeli uznajesz, 
że grozi Ci potępienie i że Jezus jest 
jedyną drogą ratunku, poproś Go 
o zbawienie. To najważniejsza decyzja 
Twojego życia.

Bądź pewien, że jeśli szczerze poprosiłeś 
Jezusa o zbawienie, otrzymałeś je. 
Jesteś już Bożym dzieckiem.

To napisałem wam, którzy wierzycie w imię 
Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie 
żywot wieczny.  I Jana 5:13

poproś



Jezus zaplanował, aby ci, 
którzy w Niego uwierzyli, byli Jego 
Ciałem i tworzyli wspólnoty - kościoły.

Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, 
a z osobna członkami. I Kor. 12:27

A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. 
Nie może więc oko powiedzieć ręce: 
Nie potrzebuję ciebie; albo głowa nogom: 
Nie potrzebuję was.  I Kor. 12:20-21

Znajdź kościół, który głosi ewangelię 
o darmowym zbawieniu w Jezusie 
i jest posłuszny Jego Słowu. 

kościół



Zgodnie z poleceniem Jezusa 
daj się ochrzcić (zanurzyć w wodzie) 
na znak Twojej więzi z Bogiem. 

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie 
narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego, ucząc ich przestrzegać 
wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja 
jestem z wami po wszystkie dni aż do skoń-
czenia świata. Mat. 28:19-20

chrzest



KONTAKT


