Jego niesamowita miłości i łaska
Witam, oto list Sary
Serdeczne pozdrowienia w drogocennym Imieniu Jezusa Chrystusa, Imieniu ponad wszelkie imiona!
Pewnego razu tata dał swojemu synowi prezent na urodziny, To była mała łódka, którą trzeba było
samodzielnie złożyć. Chłopiec spędził wiele godzin składając z części piękną żaglówkę, starannie pracując
nad każdym detalem. Zabrał ją potem na pobliską rzekę by puścić ją na wodzie. Bardzo
lubił się w ten sposób bawić codziennie po szkole. Pewnego dnia kiedy położył ją na
wodzie nieoczekiwany wiatr szybko ją od niego odsunął. Chociaż ją gonił wzdłuż brzegu,
nie mógł za nią nadążyć. Silny wiatr i prąd uniósł ją daleko od niego. Chłopiec był
zasmucony z powodu straty łódki, wiedział jak ciężko będzie musiał pracować by zbudować
kolejną żaglówkę.
Pewien mężczyzna nad rzeką znalazł małą łódkę. Wyczyścił ją, zabrał do miasta i sprzedał sklepikarzowi.
Kilka dni później, kiedy chłopiec spacerował przez miasto zauważył łódkę w oknie wystawowym. Kiedy
podszedł bliżej, wyglądała dokładnie jak ta, którą stracił. Kiedy wszedł do sklepu, przyjrzał się jej
dokładnie i powiedział właścicielowi, że należała do niego. Miała na sobie jego własne znaki, ale nie
potrafił udowodnić właścicielowi sklepu, że ta łódka była jego. Mężczyzna powiedział mu, że jedyny
sposobem, aby ją dostał było zapłacenie za nią i jej kupno. Chłopiec chciał ją tak bardzo, że tak zrobił.
Kiedy szedł do domu ze swoją małą łódką w ręce, spojrzał na nią i powiedział,
„Łódeczko, jesteś moja podwójnie! Raz cię zrobiłem, ale ty zaginęłaś, teraz cię odzyskałem.”
W ten sam sposób, niezależnie od wyznawanej religii czy kasty, my wszyscy jesteśmy jak ta mała łódka.
Wszechmocny Bóg nas stworzył. Ale grzech odsunął nas od Boga i dostaliśmy się pod autorytet szatana.
Ale Bóg jest gotów przebaczyć nam nasze grzechy i odzyskać nas dla Siebie – by dać nam dar Życia
wiecznego – poprzez opłacenie okupu swoją bezgrzeszną cenną Krwią i życie Swojego jedynego syna
Jezusa Chrystusa.
Drogi przyjacielu, pragnę, byś zrozumiał, że moim celem jest napisanie tego listu nie po to by zmienić
twoją religię/kościół albo nawrócić cię na chrześcijaństwo, ale by ci powiedzieć jak ty również możesz
przyjąć Boży dar życia wiecznego – że jeślibyś dzisiaj umarł - jak możesz otrzymać pewność ze pójdziesz
do nieba! Czy kiedykolwiek pragnąłeś nowego życia pełnego niebiańskiego pokoju, radości i miłości?
Czy zmagasz się z depresją, strachem, winą, wstydem, obawami, beznadzieją, samotnością a nawet masz
myśli samobójcze?
Drogi Przyjacielu, dzisiaj możesz zacząć się cieszyć tym nowym życiem w Jezusie Chrystusie. Bóg już
dał ten dar dla ciebie! Wszystko, co potrzebujesz zrobić to go przyjąć. Proszę przeczytaj teraz ten list, by
się dowiedzieć i zrozumieć jak otrzymać ten dar.
Biblia mówi… Wszechmocny Bóg, który stworzył niebo i ziemię stworzył (uczynił) człowieka z prochu
ziemi, na swój obraz i Swoje podobieństwo. Następnie Bóg tchnął w jego nozdrza dech życia i człowiek
stał się istotą żyjącą. Bóg nazwał pierwszego człowieka ‘Adam’. Bóg zasadził ogród na wschodzie, w
Edenie, i wziął Adama do Ogrodu by pracował i o niego dbał. (1Mojż. 1;27, 2;7-8; 15)
Bóg zasadził na ziemi roślinność – wszelkiego rodzaju rośliny, które wydawały nasiona oraz drzewa, które
wydawały owoce pełne nasion – drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła rosło w centrum ogrodu. Bóg
rozkazał Adamowi, by ten mógł jeść owoc z każdego drzewa w ogrodzie ale nie mógł jeść z drzewa
poznania dobra i zła (drzewo śmierci). Jeśliby z niego zjadł, z pewnością by umarł tego samego dnia.
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Kiedy Bóg zobaczył, że Adam jest sam, dał mu kobietę, która by była dla niego pomocą (Ewa). Oboje żyli
w ogrodzie Eden (1 Mojż. 1;11-12, 29; 2:9, 15;25)
Adam i Ewa zjedli owoc, którego Bóg zabronił i w ten sposób zgrzeszyli przeciwko Bogu poprzez
nieposłuszeństwo. W rezultacie zostali przeklęci i umarli duchowo (zostali oddzieleni od Boga i
wyrzuceni z Ogrodu Eden). Adam żył 930 lat i wtedy umarł (fizycznie). (1 Mojż. 3:23-24; 5:5) <aby
poznać więcej szczegółów proszę przeczytaj drugą część Listu Sary>
Biblia mówi… „Kto zgrzeszył, ten musi umrzeć.” (Ezechiel 18: 4b)
“Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (Rzymian 6:23a)
„Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich
ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 5;12)
„Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego.” (Psalm 14:3;
Rzymian 3:12)
„Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył.” (Księga
Koheleta 7:20)
“jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego” (Rzymian 3:10)
Bez żadnych wyjątków w jakiejkolwiek religii, kaście/ płci, wszyscy ludzie na całym świecie – teraz w
przeszłości i w przyszłości pochodzą od Adama. Zatem wszyscy ludzie stali się grzesznikami i są pod
przekleństwem, niewolą szatana i śmierci i w ostatecznym rozrachunku pójdą do piekła – końcowe miejsce
wiecznej kary za grzech. Ale…
„…darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymain 6:23B) (Życie
wieczne oznacza uwolnienie z Bożego gniewu, grzechu i kary za grzechy w piekle oraz życie na zawsze
(wieczne) z Panem Jezusem Chrystusem w niebie.)
Wszechmogący Bóg, który nienawidzi grzechu, ale pragnie odkupienia grzeszników, kocha nas tak bardzo,
że posłał Swojego jedynego Syna Jezusa na ziemię, by odkupił (zbawił) nas z Bożego gniewu, naszych
grzechów i kary za grzech w piekle, i by błogosławił nas Życiem Wiecznym tak, że już zawsze będziemy z
Jezusem.
„Albowiem tak Bóg umiłował świat (ciebie i mnie), że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto
weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” (Jana 3:16)
Jezus Chrystus, Syn Boży, urodził się bez grzechu jako Syn Człowieczy, żył tutaj bezgrzesznym życie.
Jezus zabrał nasze grzechy i przelał Swoją drogocenną Krew jako zapłatę za nasze grzechy i umarł
zamiast nas. Jezus został pochowany i Bóg wzbudził Go z martwych trzeciego dnia jak jest napisane w
Piśmie Świętym. On wykupił nas poprzez własne życie, które dał jako okup. (Zobacz Mateusza 20:28;
Marka 10:45; Rzymian 5:8, 10:98; 1 Kor 15:3). To jest niesamowita miłość Boża!
„gdyż życie ciała jest we krwi, a Ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania
za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie.” (3 Mojż. 17:11; 14; 1 Mojż 9:4)
„… bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia.” (Hebr. 9:22)
„On (Bóg) tego (Jezusa), który nie znał grzechu (Jezusa), za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim
(Jezusie) stali się sprawiedliwością Bożą.” (2 Kor 5:21)
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Bóg dał Życie Wieczne (zbawienie) jako dar dla całej ludzkości przez Swojego Syna Jezusa. Teraz
wszystko co potrzebujesz zrobić to przyjąć ten dar! Proszę przeczytaj uważnie i przyjmij je teraz.
Kiedy Adam złamał Przykazanie Boże poprzez zjedzenie zakazanego owocu, zgrzeszył
przeciwko Bogu i stał się „grzesznikiem”. Bóg wydał wyrok (sąd), że „w dniu kiedy zjesz
z tego drzewa, z pewnością umrzesz’ – Adam umarł duchowo. Wszyscy ludzie na całym
świecie są dziećmi tego „Adama grzesznika” – co oznacza, że my wszyscy jesteśmy
grzesznikami zrodzonymi z Adama grzesznika!
By jeszcze wyraźniej to pokazać: Bóg stworzył wszystkie rzeczy – człowieka, drzewa i zwierzęta – wraz z
„nasieniem” do reprodukcji potomstwa (pokolenia) według ‘swojego rodzaju’, Bóg stworzył Adama na
Swoje podobieństwo tak, żeby Adam mógł reprodukować swoje potomstwo (dzieci) tego ‘samego rodzaju’
(1 Mojż. 1:11-12, 25-27). Grzech złamania Bożych przykazań zabił ducha Adama (odłączył go od Boga)
i Adam zobaczył, że jest nagi. Kiedy Adam zjadł zakazany owoc z drzewa poznania dobra i zła (ziarno z
drzewa śmierci), grzech wszedł w Adama i nasienie zakazanego owocu zepsuło nasienie (spermę)
Adama. Przez nieposłuszeństwo Bogu Adam, posłuchał szatana – i w ten sposób Adam stracił Bożą
naturę (chwałę Bożą) i odziedziczył naturę grzechu od szatana – my wszyscy staliśmy się grzesznikami
nie przez popełnianie grzechów, ale ponieważ jesteśmy dziećmi Adama grzesznika, my wszyscy jesteśmy
urodzeni w grzechu – jesteśmy urodzonymi grzesznikami! <Po więcej informacji proszę przeczytaj drugą
część Listu Sary>
„…wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3:23)
Grzesznik reprodukuje ten sam rodzaj pokolenia grzeszników! Mając tę naturę grzechu Adam przekazał
swojemu pokoleniu (dzieciom) naturę grzechu. Ta natura grzechu jest przekazywana z pokolenia Adama
do kolejnych pokoleń i w końcu do nas przez nasze narodziny. Natura grzechu jest skłonnością do grzechu.
Z powodu tej natury grzechu mamy tendencję do grzeszenia – co oznacza, że to jest niemożliwe, abyśmy
nie grzeszyli. (1 Mojż 5:3) W ten sposób, z powodu grzechu, niezależnie od religii czy kasty wszyscy
ludzie są nieczyści/nieświęci (brudni) przed Świętym Bogiem.
„I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona”
(Izajasz 64:6)
„Jak może czysty pochodzić od nieczystego? Nie ma ani jednego.” (Hiob 14:4)
Bóg nienawidzi grzechu. Grzech jest źródłem wszelkiego zła. Grzech oddziela nas od Boga. (Izajasz 59:2)
Tak samo jak zarabiamy pieniądze poprzez pracę- na tej samej zasadzie zasługujemy na śmierć przez grzech.
(Rzymian 6:23a) Przekleństwa i śmierć – zarówno duchowe jak i fizyczne – przyszły na ludzkość poprzez
grzech. Jezus powiedział, że jeśli ktoś chce wejść do nieba to jego martwy duch odziedziczony po Adamie
(martwy przez grzech Adama) musi narodzić się na nowo – narodzić się ponownie. „Odpowiadając Jezus,
rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa
Bożego.” (Jana 3:3) – „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie
może wejść do Królestwa Bożego.” (Jana 3:5) Narodzony na nowo oznacza nową osobę w Chrystusie.
(Woda tu oznacza Słowo Boże , które a Duch oznacza Bożego Ducha Świętego.)
Ponieważ każde narodziny (życie) w tym naturalnym świecie – bez względu na to czy oznacza to
człowieka, drzewa czy zwierzęta –potrzebne są nasienie (sperma) oraz jajko (komórka jajowa). Tak samo
jest ze światem duchowym; tutaj jajeczkiem jest nasz duch a nasienie to niezanieczyszczone, wieczne
Słowo Boże.
„jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa.” (1
Piotra 1:23)
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Słowo Boże jest ostrzejsze niż wszelki miecz. Kiedy grzesznik słyszy lub czyta Słowo Boże, ono będzie
poruszać serce tego, który czyta. „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;” (Heb 4:12)
Potem, Słowo Boże zacznie przekonywać o winie osobę, która czyta (ciebie) odnośnie „grzechu” i
„sprawiedliwości” oraz „sądu”. Duch Święty pomoże czytelnikowi zrozumieć, że jest grzesznikiem i jeśli
dana osoba nie przyjmie daru sprawiedliwości Chrystusa, zginie w piekle poprzez sąd. ..”kiedy on (Duch
Święty) przyjdzie, przekona świat (grzeszników) o grzechu i sprawiedliwości i sądzie.” (Jana 16:8-11)
<Po więcej szczegółów proszę przeczytaj uważnie drugą część listu Sary”>
To oznacza, że kiedy osoba (ty) czyta lub słyszy Słowo Boże, Duch Święty przekona ją by zrozumiała, że
wszyscy ludzie na świecie są grzesznikami i idą do piekła. Kiedy to zrozumiesz, uwierzysz w tą prawdę i
ukorzysz się przed Bogiem i wyznasz (powiesz „przepraszam za/ uznasz) swoje grzechy bezpośrednio
przed Bogiem i szczerze będziesz pokutować (odwrócisz się) od nich). Jeśli tak zrobisz, wówczas w
Swojej łasce Bóg:
•
•
•

Przebaczy ci wszystkie twoje grzechy (zarówno duże jak i małe),
Da ci wiarę w to, że Jezus przyszedł dla ciebie, przelał Swoją drogocenną krew dla odkupienia
twoich grzechów i umarł zamiast ciebie,
Da ci łaskę (niezasłużoną przychylność) by uwierzyć i przyjąć (wyznać/uznać/zaakceptować)
Jezusa jako Pana twojego życia i osobistego Zbawiciela twojego życia.

To oznacza, że chociaż Bóg wie, że jesteśmy grzesznikami, to On chce, byśmy to zrozumieli I zgodzili się
z Bogiem odnośnie naszego grzechu a następnie odwrócili się od niego i zwrócili w kierunku Boga, by żyć
świętym, godnym zaufania życiem. Bóg czeka na nasze szczere wyznanie (powiedzenie „przepraszam”), by
przebaczyć nam nasze grzechy i oczyścić, i wybielić drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa.
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od
wszelkiej nieprawości.” (1 Jana 1:9)
„Chodźcie więc, a będziemy się prawować - mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat,
jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.” (Izajasza 1:18)
Przypuśćmy, że zaprosiłeś na obiad gościa. Co byś zrobił? Wysprzątałbyś swój dom a kiedy gość by
przyszedł i zapukał do drzwi otworzyłbyś drzwi i powiedział: „Proszę wejdź.” Prawda?
Tak jak chcemy by nasz dom był czysty kiedy przyjmujemy gościa na obiad tak Samo chcemy by nasze
serca były czyste kiedy zapraszamy/przyjmujemy Jezusa do naszych serc. Pierwszym krokiem jest zdanie
sobie sprawy, że nasze serca są „brudne” (pełne grzechu). Rzeczywiście nasze serca są tak złe, że nawet
nie widzimy jak są złe!
„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać?” (Jer 17:9)
„To, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe
myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść,
bluźnierstwo, pycha, głupota; wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.” (Marka 7:20-23)
Prawda jest taka, że nie możemy wyczyścić swojego serca tak jak sprzątamy dom używając mydła i wody.
Potrzebujemy „Profesjonalisty” – Eksperta – który by oczyścił nasze brudne serce. Jedynym Ekspertem,
który może oczyścić nasze serce jest Jezus; a jedyną rzeczą, która może oczyścić nasze grzeszne serce jest
bezgrzeszna drogocenna Krew Jezusa Chrystusa.
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„….krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” (1 Jana 1:7b)
„W nim (Jezusie) mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski
jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności” (Efezjan 1:7-8)
„Wiecie (rozpoznajecie) bowiem, że z waszego, odziedziczonego(przez tradycję) po przodkach, złego
postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią
Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy..” (1 Piotra 1:18-19)
„Gość” przychodzi jedynie z krótką wizytą. Jezus nie jest gościem. Jezus przychodzi do naszych serc
(życia) – nie na krótki czas, ale aby zostać na zawsze jako nowy PAN naszego życia, by wprowadzić nas
we wszelka prawdę przez Swojego Ducha Świętego.
Nasze ciało jest domem a nasze serce drzwiami. Jest zamknięte od wewnątrz. My musimy
otworzyć drzwi (nasze serce) i osobiście zaprosić Jezusa do naszego serca.
„Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego
i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.” (Objawienie 3:20)
Drogi Przyjacielu, czy zechciałbyś zaprosić Jezusa do swojego serca w tej chwili? To
zabierze mniej niż minutę!
Biblia obiecuje… ”Bo jeśli ustami swoimi wyznasz (powiesz, uznasz), 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.” (Rzymian 10:9-10)
Proszę przeczytaj uważnie, uwierz i POWIEDZ (wyznaj) te krótkie zdania poniżej, tak byś mógł
usłyszeć je własnymi uszami. Jest to ważne, byś to powiedział szczerze z serca.
Boże, Wyznaję teraz i akceptuję Jezusa jako mojego Pana i mojego Zbawiciela.
Wierzę, że Jezus przelał Swoją bezgrzeszną Krew jako karę za moje grzechy i umarł
zamiast mnie, aby mnie zbawić. Jezus został pogrzebany i Bóg wzbudził Jezusa z
martwych trzeciego dnia jak mówi Pismo Święte.
Jestem grzesznikiem i przepraszam za swoje grzechy. Proszę wybacz mi moje grzechy,
oczyść mnie i obmyj drogocenną Krwią Jezusa Chrystusa.
Mój PANIE Jezu, proszę wejdź TERAZ do mojego serca. Proszę wypełnij mnie Twoim
Duchem Świętym i wprowadź mnie we wszelką prawdę.
Dziękuję Ci, PANIE Jezu, że mnie zbawiłeś.
Drogi Przyjacielu, jeśli naprawdę uwierzyłeś i szczerze powiedziałeś te słowa ze swojego serca to pozwól,
że zadam Ci proste pytanie. Proszę pomyśl i powiedz mi:
Gdzie Jezus jest teraz?
•
•
•
•
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Jeśli twoja odpowiedź brzmi „Jezus jest teraz w moim sercu” to wierzę, że naprawdę wypowiedziałeś te
słowa. (Jeśli to nie jest twoja odpowiedź to proszę powiedz uważnie te słowa jeszcze raz i zaproś Jezusa
do swojego serca teraz a następnie czytaj dalej…)
Tak, Jezus jest teraz w twoim sercu. Kiedy coś otrzymujemy mówimy „dziękuję”. Prawda? Dziękczynienie
jest najczystszym wyrażeniem wiary. A zatem powiedz proszę: „Dziękuję Ci, Jezu, że wszedłeś do
mojego serca”
Do czasu zanim przyjąłeś Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i zaprosiłeś Go do swojego serca twoja
relacja z Wszechmocnym Bogiem była z Nim jak między „Stworzycielem i Jego dziełem” ale teraz ta
relacja się zmieniła na relację między „kochającym Ojcem i Jego ukochanym synem/córką” Ponadto, do
czasu przyjęcia Jezusa, należałeś do szatana i szatan był twoim ojcem. (Mateusza 3;7, 12:34, 23-33;
Łukasza 3:7; Jana 8:44) Teraz jesteś narodzony na nowo i należysz do Boga Ojca,
który jest bogaty w miłosierdzie z powodu Swojej wielkiej miłości, którą cię
obdarzył. (Efezjan 2:4) Czy czujesz radość w swoim sercu po tym jak Jezus w nie
wszedł? Zawsze bądź wdzięczny Bogu! Bóg nigdy nikogo nie porzuci, który do
Niego przychodzi przez Jezusa, Swojego Syna! Musimy wiedzieć co Bóg dla nas
czynił i kochać Go z całego swojego serca i z całej naszej duszy i z całej naszej
siły i całym swoim umysłem. (Łukasza 10:27) „On (Bóg Ojciec), który nawet
własnego Syna(Jezusa) nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby
nie miał z nim darować nam wszystkiego?” (Rzymian 8:32) „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam
przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.” (Rzymian 5:8)
Kiedyś narodziłeś się fizycznie w tym świecie poprzez swoich rodziców. Teraz jesteś ponownie
narodzony duchowo do wiecznej rodziny Wszechmogącego Boga jako Boże dziecko – zbawione od
Bożego gniewu. Dlatego raduj się drogi bracie/siostro, bądź szczęśliwy! Narodzony na nowo oznacza
„nową osobę” w Chrystusie. Tego Bóg pragnie dla wszystkich ludzi. Duchowe narodzenie to największy
ze wszystkich cudów!
„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się
nowe.” (2 Kor 5:17)
Jest tylko jeden warunek dla każdej osoby bez względu na jej religię: to, aby się stała dzieckiem
Wszechmogącego Boga, to znaczy: „Tym zaś, którzy go (Jezusa) przyjęli, dał prawo stać się dziećmi
Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego (Jezusa), którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z
woli mężczyzny, lecz z Boga.” (Jana 1:12-13)
W ten sposób każdy może przyjąć przez wiarę dar życia wiecznego, które Bóg- przez swoją niesamowitą
miłość i łaskę – przygotował przez Jezusa Chrystusa dla całej ludzkości – w ten sposób można się
narodzić na nowo i być zbawionym. To jest prosty Boży Plan Zbawienia. To jest największy cud!
PROSZĘ ZAUWAŻ: Bóg jest Duchem. Kiedy wszyscy rodzimy się na nowo z pierwszego człowieka
Adama, my wszyscy jesteśmy zrodzeni „martwi w grzechu” – co oznacza, że rodzimy się
martwi duchowo z duchowo martwego ojca. Dlatego nie możemy zbawić samych siebie od
gniewu Boga i wiecznego piekła. Jak martwe ciało nie może nic zrobić, również my, którzy
jesteśmy martwi duchowo jesteśmy zupełnie niezdolni do robienia dobrych uczynków albo
sprawiedliwych czynów, któryby podobały się Świętemu Bogu. Biblia mówi, że nasze dobre uczynki są
jak „zanieczyszczone/brudne szmaty przed Bogiem. My wszyscy staliśmy się nieczyści przez grzech i nie
kwalifikujemy się (jesteśmy niegodni), aby wejść do nieba. Z powodu grzechu, wszyscy ludzie są
przeznaczeni do piekła; na to jedynie zasługujemy! Nasza religia czy denominacja/kościół ani kler nie
mogą nas zbawić. Żaden człowiek nie może nas zbawić od piekła, ale jedynie Jezus! Bóg, który jest
bogaty w miłosierdzie i łaskę, z powodu wielkiej miłości, którą nas ukochał, zapewnił zbawienie
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(uwolnienie) poprzez Swojego jedynego Syna Jezusa – całkowicie wolny dar – który potrzebujemy przyjąć
przez wiarę! ( Jana 3:16, 4:24; Efezjan 2:1; Kolosan 2:13; Izajasza 64:6).
“Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto
nie chlubił.” (Efezjan 2:8-9)
PAN Jezus przyszedł jako Zbawiciel, aby nas zbawić i uczynić nas – niegodnych ludzi- godnymi. Jezus
jest jedyną droga do nieba! Biblia mówi, że nie możemy „zasłużyć” na niebo. To jest dar od Boga przez
łaskę Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Każdy kto odrzuci ten dar od Boga zginie w piekle (Jana 3:16)
PAMIĘTAJ!: Biblia mówi: „A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd…” (Hebr 9:27)
Bóg zaplanował spotkanie dla każdego z nas, abyśmy się z Nim spotkali osobiście – twarzą
w twarz, w czasie wiecznego Dnia Sądu i zdali sprawę ze wszystkiego co robimy, mówimy i
myślimy tu na tej ziemi. Nie ma żadnych wyjątków! Absolutnie nikt nie będzie
wykluczony! Bóg dał nam wolność wyboru – wolność by wybrać Jezusa albo odrzucić
Jezusa. Ale to wieczne przeznaczenie (niebo/piekło) uzależnione jest od decyzji, którą teraz podejmiesz. A
więc podejmij mądrą decyzję i żyj dzisiaj tak jakbyś jutro miał stanąć przed Bogiem!
Kiedy gotujemy jedzenie, najpierw próbujemy i upewniamy się, że jest dobre zanim je podamy innym.
Podobnie ja również skosztowałem tej niesamowitej miłości i łaski mojego PANA Jezusa Chrystusa i
poznałem, że On jest bardzo dobry. Stąd zachęcam cię, byś zaprosił Jezusa do swojego serca poprzez te
krótkie zadania poniżej:
Boże, teraz wyznaję i przyjmuję JEZUSA jako mojego Pana i mojego Zbawiciela. Wierzę, że
Jezus przelał Swoją bezgrzeszną Krew jako zapłatę za moje grzechy i umarł zamiast mnie,
aby mnie zbawić. Jezus został pogrzebany i Bóg wzbudził Jezusa z martwych trzeciego dnia
jak mówi Słowo Boże. Jestem grzesznikiem i przepraszam za moje grzechy. Proszę wybacz mi
moje grzechy i obmyj mnie i oczyść mnie drogocenną Krwią Jezusa. PANIE Jezu, proszę
wejdź do mojego serca TERAZ. Proszę wypełnij mnie Twoim Duchem Świętym i wprowadź
mnie we wszelką prawdę. Dziękuję Ci PANIE Jezu, że mnie zbawiłeś.
Jeślibyś umarł zanim przyjmiesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela to byłbyś strącony na wieki do
bezkresnego, niegasnącego cierpienia w piekle. Dlatego tak ważne jest, abyś narodził się na nowo!!! To
jedyny Boży plan, aby zbawić ludzkość – nie poprzez kościół czy religię. Teraz rozumiesz tę prawdę i jej
powagę, że każdy kto nie ma Jezusa pójdzie do piekła. Proszę cię, byś wysłał List Sary do wszystkich
swoich ukochanych krewnych/członków rodziny przez telefon lub emaila albo przez Twittera albo
zamieścił go na Facebooku. Postaraj się jak tylko możesz najbardziej, aby przyprowadzić wszystkich do
nieba. Jezus wróci wkrótce…
Drogi bracie/siostro, proszę wyślij mi emaila na adres: sarah@his-amazing-love.org tak bym mógł się
radować z tobą, że przyjąłeś/przyjęłaś dzisiaj Jezusa (dzięki temu listowi).
Narodzenie się na nowo to twoje duchowe urodziny! Proszę zapisz sobie tę datę w swojej Biblii albo gdzieś
indziej, abyś mógł później pamiętać i podziękować Jezusowi! Jeśli ktoś cię zapyta: ”Czy jesteś zbawiony
lub narodzony na nowo” powiedz: „Przez Jego łaskę tak, jestem.” Niech Bóg błogosławi cię obficie.
„To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.”
(1 Jana 5:13)
Niech miłość twojego Ojca w niebie, łaska i pokój naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i
społeczność Ducha Świętego będzie z tobą, zawsze. Amen.
Twoja w Chrystusie

Sarah.
Sarah.
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Czym jest miłosierdzie i łaska?
Co to jest ewangelia - i dlaczego jest dobra?
Czym naprawdę jest pokuta?
Czy Bóg już zaplanował dla nas niebo albo piekło?
Czy możemy iść do nieba bez śmierci?
Dlaczego Jezus musiał umrzeć, aby mnie zbawić?
Jeśli Jezus umarł, by mnie zbawić od gniewu Boga, od grzechu i piekła, to jestem już zbawiony,
prawda? To dlaczego potrzebuję być zbawiony jeszcze raz albo narodzić się na nowo?
Czy rodzimy się w GRZECHU czy BEZ GRZECHU?
JEŚLI rodzimy się w grzechu, gdzie pójdą dzieci po śmierci?
Czy możemy przypodobać się Bogu dobrymi uczynkami albo sprawiedliwymi uczynkami i zasłużyć
sobie na niebo?
Czy wieczny Sąd jest PO śmierci?
Co JEŚLI nasze ZŁE uczynki PRZEWAŻĄ nasze dobre uczynki w Dniu Sądu?
Jeśli umarłbyś dzisiaj to czy masz jakąkolwiek gwarancję, że nie pójdziesz do piekła?
Czy Bóg oczyści twoje grzechy po śmierci i wtedy weźmie cię do nieba, abyś mógł żyć "tak jak chcesz"
w obecnym świecie?
Czy chrzest w wodzie jest konieczny do zbawienia?

Aby otrzymać krótkie odpowiedzi na twoje wątpliwości/pytania możesz przeczytać

Druga część Listu Sary
Juz wkrótce!
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