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Wieczność jest tematem, którywielu ludziwypiera ze
swej świadomości. Można dostrzec to nawet wśród
tych,którzyzastanawiająsięnadkońcemswegożycia.
AmerykańskaaktorkaDrewBarrymorezagrałagłówną
rolęw filmie science fiction dla dzieci, zatytułowanym
E.T.Przybyszzkosmosu.Mającdwadzieściaosiemlat
(ur.1975),wypowiedziałatozdanie:„Jeżeliumarłabym
wcześniej niżmój kot, to życzę sobie, żeby danomu
dozjedzeniamojeprochy.Wówczasprzynajmniejbędę
żyła nadal wmoim kocie.” Czy taka nieświadomość i
krótkowzrocznośćniejestzastraszająca?

KiedyJezusżyłnaziemi,przychodziłodoNiegowielu
ludzi. Ichprośbyprawiezawszemiałyzwiązekzziem
skimiproblemami.

• Dziesięciu trędowatych chciało być uzdrowio
nych(Łuk.17,13).

• Niewidomichcieliwidzieć(Mat.9,27).

• Pewienmężczyznadomagałsiępoparciawspo
rzeospadek(Łuk.12,1314).

• Faryzeuszeprzyszlizapytać,czypowinnipłacić
podatkicesarzowi(Mat.22,17).

Tylko niewielu przychodziło do Jezusa, żeby dowie
dziećsię,jakmogądostaćsiędoNieba.Pewienbogaty
młody mężczyzna zadał Jezusowi pytanie: „Nauczy
cielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne?” (Łuk. 18,18). W odpowiedzi usłyszał, co
powinien uczynić, a mianowicie: sprzedać wszystko,
co posiada i pójść za Jezusem. Ponieważ jednak był
bardzobogaty iżalmubyłopozbyćsię tegocoposia
dał, nie posłuchał rady iw ten sposób zrezygnował z
dostaniasiędoNieba.Byliteżludzie,którzynieszukali
Nieba,alegdyspotkaliJezusa,Tenwskazał imdrogę
wiodącą tam.Aoni bezzwłocznie nią podążyli. Zache
usz chciał jedynie zobaczyć Jezusa, a doświadczył o
wielewięcejniżoczekiwał.WczasieodwiedzinJezusa
w jego domu – podczaswspólnego posiłku – znalazł
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drogę do Nieba. Jezus powiedział: „Dziś zbawienie
stałosięudziałemtegodomu”(Łuk.19,9).

Jak od na leźć Niebo? 
Z powyższych uwag możemy wyciągnąć następujące
wnioski:

• Królestwo Niebieskie możemy znaleźć każdego
dnia.Dobrzejestotymwiedzieć,bowejściedzisiaj
do KrólestwaNiebieskiego jestmożliwe także dla
Ciebie.

• DostąpienieKrólestwaNiebieskiegoniemazwiązku
zwykonaniemjakiegośczynu.

• DoKrólestwaNiebieskiegomożnawejśćbezjakich
kolwiekwcześniejszychprzygotowań.

Naszeosobiste koncepcje dotyczące tego, jak dostać
siędoNieba,sązazwyczajbłędne,ponieważnieznaj
dują poparcia w Słowie Bożym. Znana piosenkarka
tak śpiewałao klaunie, któryprzezwiele lat pracował
wcyrku:„OnnapewnobędziewNiebie,borozweselił
takwielu ludzi”.Pewnabogatakobietapoleciłazbudo
waćprzytułek,wktórymmogłoprzebywaćdwadzieścia
kobiet.Alezanimmogłytamzamieszkać,musiałyzobo
wiązaćsię, żecodzienniepoświęcągodzinęnamodli
twę,abyfundatorkaichdomudostałasiędoNieba.

Ale jaka jest ta praw dziwa  
droga do Nieba?

Jezus opowiedział przypowieść, w której jasno i jed
noznacznie odpowiedział na to pytanie.W Ewangelii
Łukasza 14,16 jest mowa o pewnym człowieku (w
przypowieści oznacza Boga), który wyprawił wspa
niałą ucztę (synonim Nieba). Na początku rozesłał
zaproszenia tylko do wybranych osób. Odpowiedzi
zaproszonychbyłyniegrzeczneiwskazywaływręczna
lekceważeniegospodarza:„Wtedyzaczęlisięwszyscy
jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powie
dzieć: kupiłem pole… drugi rzekł: kupiłem pięć par
wołów…Jeszczeinnyrzekł:poślubiłemżonę,dlatego
nie mogę przyjść”. Jezus zakończył tę przypowieść
decyzją gospodarza: „albowiem powiadam wam,



żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie
skosztujemojejwieczerzy”(Łuk.14,24).

Z tej przypowieści wynika, że Królestwo Niebieskie
można albo zyskać, albo stracić. Tym, co o tym roz
strzygajestprzyjęcielubodrzuceniezaproszenia.Czy
możebyćprostszadroga?Chybanie!Jeżeliwieluludzi
niebędziemiałokiedyśwstępudoNieba,toniedlatego,
żeniepoznalidrogidoNieba,leczdlatego,żenieprzy
jęlizaproszenia,bytamwejść.Citrzejludzieopisaniw
przypowieściJezusaniesądobrymwzorem,ponieważ
żadenznichnieprzyjąłzaproszeniainieprzyszedłna
ucztę. Teraz gospodarz nie rozsyłał już eleganckich
zaproszeń.Wzamianrozległosięwołanie:„Przyjdźcie!
Każdy,ktoprzyjmietozaproszenie,otrzymamiejscena
wspaniałejuczcie”.Cowydarzyłosiępotem?Nadeszły
tłumygości.Pojakimśczasiegospodarzzauważył:„Są
jeszcze wolne miejsca!”. Polecił więc swoim sługom:
„Idźcieijeszczezapraszajcie”.

Chciałbym odnieść tę przypowieść do nas, ponieważ
dotyczy ona sytuacji znanej także dzisiaj. Są jeszcze
wolnemiejscawNiebie,aBógmówidzisiajdoCiebie:
„Chodź, zajmij twoje miejsce w Niebie! Bądź mądry i
zarezerwuj je na całąwieczność! Zrób to jeszcze dzi
siaj!”.

NiebojestniewyobrażalniepiękneidlategoPanJezus
porównał je do wspaniałego święta. W 1 Liście do
Koryntian 2,9 czytamy: „Ani oko nie widziało, ani
ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdo
łałopojąć,jakwielkierzeczyprzygotowałBógtym,



którzy Go miłują.” Niczego, ale to niczego na tym
świecie nie da się choćbyw przybliżeniu porównać z
Niebem.Jesttamtakniewyobrażalniepięknie!ZNieba
niepowinniśmywżadnymrazierezygnować,gdyżjest
onotakbardzocenne.Ktośjużotworzyłdlanasbramę
wiodącądoNieba– Jezus,BożySyn. Jemuzawdzię
czamyto,żemamytakprostydostępdoNieba.Reszta
zależy tylkoodnaszej decyzji.Tylkoktoś, kto jest tak
krótkowzroczny,jakcitrzejzaproszenigoście,nieprzyj
mietejpropozycji.

Zba wie nie dzięki Je zu sowi Chry stu sowi
WDziejachApostolskich2,21zapisanobardzoważne
słowa: „Każdy, kto wzywać będzie imienia Pań
skiego, będzie zbawiony.” Jest to kluczowe zdanie
Nowego Testamentu. Gdy Paweł przebywał w więzie
niuwFilippi,podczasrozmowyznadzorcąwięziennym
wypowiedziałtakiezdanie:„UwierzwPanaJezusa,a
zbawisz siebie i swój dom” (Dz. 16,31). To wezwa
nie jestkrótkie,zwięzłe i jasne–alemoże radykalnie
zmienić twoje życie. Stróż więzienny nawrócił się nie
zwlekając,jeszczetamtejnocy.

Od czego Jezusmoże nas ocalić? Koniecznie trzeba
poznać odpowiedź na to pytanie: od wiecznego potę
pienia–czylipiekła.ONiebie ipiekleBibliamówi,że
wobutychmiejscachludziebędąprzebywaćwiecznie.
Jedno miejsce jest cudowne, drugie – przerażające.
Nie ma innego, trzeciego, miejsca. Już w chwilę po
śmierci nikt nie powie, że wszystko się skończyło. O
naszejwiecznościrozstrzygadecyzjadotyczącaOsoby
JezusaChrystusa.Naszwiecznybyt zależyod jednej
Osoby:Jezusa–iodnaszegostosunkudoNiego!

Podczas podróży po Polsce, w trakcie której wygła
szałem prelekcje ewangelizacyjne, zwiedziłem obóz
koncentracyjny wOświęcimiu. Podczas II wojny świa
towej doszło tam do najtragiczniejszychwydarzeń.W
latach 1942–1944 zagazowano tam i spalono ponad
1,6 miliona ludzi, przede wszystkim Żydów. W książ
kach opisujących tamte dni mowa jest o „piekle w
Oświęcimiu”. Rozmyślałem nad tym wyrażeniem, gdy
byliśmyoprowadzanipokomorzegazowej,wktórejjed



norazowozabijano600osób.Tobyłoniewyobrażalnie
straszne.Aleczytonaprawdębyłopiekło?

Mogliśmy obejrzeć tę komorę gazową dlatego, że w
styczniu1945 roku teokropnościsięskończyły.Obec
nie teren obozu jest udostępniony dla zwiedzających,
nikt się tam nad nikim nie znęca ani nikt nikogo nie
morduje.KomorygazowewOświęcimiutoprzeszłość.
NatomiastpiekłoopisanewBibliijestwieczne.

W holumuzeum oświęcimskiego zwrócił moją uwagę
obrazprzedstawiającyChrystusawiszącegonakrzyżu.
Pewienwięzieńwyrył gwoździemna ścianie tenwize
runek–wyraziłswojąnadziejępokładanąwChrystusie.
Tenartystatakżeumarłwkomorzegazowej.Onjednak
znał swojego Wybawiciela – Jezusa. Wprawdzie wię
zień ów umarł w straszliwym miejscu, to Niebo stało
przednimotwarte.Natomiastz tegopiekła,przedktó
rym Jezus wyraźnie ostrzega w Nowym Testamencie
(np.Mat.7,13;Mat.5,2930;Mat.18,8),niemaucieczki
aniocalenia,jeżeliczłowiekjużsiętamdostanie.Dzieje
siętakdlatego,żepiekło,wprzeciwieństwiedoOświę
cimia,jestwieczneiniemożnagotylkozwiedzić.

TakżeNiebojestwieczne.Onojestmiejscem,któreBóg
przygotowałzmyśląoludziach.Pozwólzaprosićsiędo
Nieba. Wezwij Pana i „zarezerwuj” miejsce w Niebie.
Poktórymśwykładziepodeszładomniekobieta ispy
tała zdenerwowana: „Czy w ogóle można sobie zare
zerwowaćmiejscewNiebie?Tomi przypomina biuro
podróży!”. Potwierdziłem jej sugestię: „Kto nie rezer
wuje,tenniedotrzedocelu.Jeżelichcepanileciećna
Hawaje,musipanimiećważnybilet”.

Zapytaławtedy:„Aleczyzatenbiletmusimyzapłacić?”.
„Tak,biletdoNiebarównieżkosztuje!Onjestjednaktak
drogi,żeniktniezdołałbygokupić.Naszegrzechysą
tak wielkie, że nie jesteśmy w stanie za nie zapłacić.
Bóg nie wpuści do Nieba żadnego grzechu. Kto pra
gnie spędzićwieczność z Bogiem, najpierwmusi być
oczyszczony ze swoich win. A tego – uwolnienia od
grzechu–mógłdokonaćtylkoktoś,ktoniepopełniłżad
negogrzechu.TymkimśjestJezusChrystus.Onitylko
Onmożezapłacićzatwójgrzech!IOnzapłaciłzaniego
swojąkrwią,poprzezśmierćponiesionąnakrzyżu”.



Cowięcmuszęzrobić,żebydostaćsiędoNieba?Bóg
kieruje do każdego z ludzi zaproszenie do przyjęcia
zba wienia.Wwielumiejscach Biblii jestmowa o tym,
żebyodpowiedziećnawołanieBoga:

• „Usiłujciewejśćprzezciasnedrzwi”(Łuk.13,24).

• „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest króle
stwoniebieskie!”(Mat.4,17).

• „Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka
jestbramaiprzestronnatadroga,któraprowa
dzi do zguby, awielu jest takich, którzy przez
niąwchodzą. Jakże ciasna jest brama iwąska
droga, która prowadzi do życia, a mało jest
takich,którzyjąznajdują!”(Mat.7,1314).

• „Zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś
powołany”(ITym.6,12).

• „UwierzwPanaJezusa,azbawiszsiebieiswój
dom”(Dz.16,31).

Sątozaproszeniaijednocześniewezwaniedopodjęcia
mądrejdecyzji.Wtych tekstachwyczuwasiępowagę,
stanowczość i nacisk, z jakimi Bóg wzywa każdego
człowieka, by wszedł do Nieba. Odpowiedzią na to
wezwanieBogamożebyćprostamodlitwa,jakchoćby
tazapisanaponiżej:

„PanieJezu,dzisiaj zrozumiałem,że tylkodziękiTobie
mogędostaćsiędoNieba.Chcękiedyśznaleźćsięz
TobąwNiebie.Wybawmnieodpiekła,naktórezasłu
żyłemzpowodumoichgrzechów.Ponieważtakbardzo



mniekochasz,takżezamnieumarłeśnakrzyżuizapła
ciłeś tam karę za moje grzechy. Ty znasz całą moją
winę, każde popełnione od dzieciństwa zło. Ty znasz
wszystkiemojegrzechy,którychterazjestemświadomy,
ale znasz także te, których sobie nie przypominam.
Ty znasz moje serce. Przed Tobą jestem jak otwarta
książka.Taki, jaki jestem,niemogęprzyjśćdoCiebie,
doNieba.AlemogęCięprosić:przebaczmigrzechy,z
powoduktórychTyumarłeś i których jabardzożałuję.
Wejdź terazwmoje życie i uczyń je zupełnie nowym.
Pomóżmiteżzerwaćzewszystkim,coniejestdobre,i
dajminowezwyczaje,któreTybędzieszmógłpobłogo
sławić.UdostępnijmiTwojeSłowoPanie,Biblię.Pomóż
mi również zrozumieć, co chceszmi przez nią powie
dzieć i podaruj posłuszne serce, bym robił to, co jest
Twoją wolą. Chcę, żebyś od dzisiaj był moim Panem.
Wskaż mi drogę, którą mam iść,
we wszystkich dziedzinach mojego
życia. Dziękuję Ci, że mnie wysłu
chałeś,żemogęstaćsiędzieckiem
Bożym i że kiedyś będę z Tobą,
PanieJezu,wNiebie.Amen”.
DyrektoriProfesor
Dr.inż.WernerGitt
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