
Vprašanje: Je Jezus edina pot do nebes? 
 
Odgovor:  V bistvu sem dobra oseba, zato bom najverjetneje šel v nebesa. Prav, nekaj počnem tudi 
slabega, ampak večino stvari delam dobrih, torej bom šel v nebesa. Bog me ne bo poslal v pekel samo 
zato, ker ne živim čisto po Svetem pismu. Časi se spreminjajo! Samo najslabši ljudje, kot so morilci in 
nadlegovalci otrok, gredo v pekel.  
 
To so tipična razmišljanja večine ljudi, toda resnica je, da so to vse laži. Satan, vladar sveta, podtakne 
takšne misli v naše glave. On in vsi ostali, ki mu sledijo, so božji sovražniki (1 Peter 5:8). Satan se vedno 
pretvarja, da je dober (2 Korinčanom 11:14) in ima v oblasti vse misli, ki niso od Boga. Satan je zaslepil 
misli tistim, ki ne verujejo. Tako ne morejo videti veličastnega razsvetljenja božjih misli, ki sijejo mimo 
njih. Ne razumejo sporočila o Kristusu, ki je sam podoba Boga. (2 Korinčanom 4:4) 
 
Zmotno je misliti, da Bog ne opazi manjših grehov in da je pekel rezerviran samo za najhujše grešnike. 
Vsak greh posebej nas razdvaja od Boga, četudi gre le za majhno, nepomembno laž. Vsi so že grešili in 
nihče ne zna po lastni poti do nebes (Rimljanom 3:23). Naša pot do nebes ni odvisna od tega, če smo 
storili več dobrega kot slabega; če mislimo tako, potem bomo vsi pogubljeni. In če bi bili rešeni po božji 
milosti, potem to ne bi bilo zaradi njihovih dobrih del. Ker če bi bilo tako, potem bi Božja milost ne bila 
več milost. (Rimljanom 11:6) Nič takega ne moremo narediti, da bi si lahko prislužili pot do nebes. (Tit 
3:5) 
 
V božje kraljestvo lahko vstopiš le skozi ozka vrata. Pot v pekel je široka in vrata za tiste, ki izberejo lažjo 
pot, so široko odprta. (Matej 7:13) Četudi bi vsi živeli pregrešno življenje in bi zaupanje v Boga ne bilo 
priljubljeno, nam tega Bog ne bi mogel oprostiti. Živel si tako kot ves svet; ubogal si Satana, mogočnega 
oblastnika zraka. Ta zdaj deluje v sinovih neposlušnosti. (Efežanom 2:2) 
 
Ko je Bog ustvaril svet, je le-ta bil popoln. Vse je bilo dobro. Potem je ustvaril Adama in Evo in jima dal 
svobodno voljo, da bi se sama odločila, ali bosta ponižna Bogu ali ne. Toda Adam in Eva, prva človeka, ki 
jih je Bog ustvaril, sta se podredila skušnjavi, ki jo je povzročil Satan in sta grešila. To ju je odtujilo od 
Boga, zato nista mogla nikoli več imeti pristnega odnosa z njim (tako tudi mi, potomci Adama in Eve, še 
danes ne moremo imeti bližnjega odnosa z Bogom). Ker Bog je popoln in svet in ne more živeti z 
grehom. Mi smo grešniki in ne moremo živeti brez grehov; vendar pa je Bog obljubil, da bomo lahko z 
njim združeni v nebesih: Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se 
nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. (Janez 3:16) Plačilo za greh je namreč 
smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Jezusu Kristusu. (Rimljanom 6:23) Jezus se je rodil, da bi 
nas naučil prave poti in da bi umrl za naše grehe, da nam ne bi bilo treba umreti. Tri dni po njegovi smrti 
je zmagoslavno vstal iz groba. Premostil je praznino med Bogom in človeštvom, da bomo nekoč tudi mi 
lahko imeli oseben odnos z Njim, če bomo le verjeli vanj. 
 
Večno življenje je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga, in njega, ki si ga poslal, Jezusa 
Kristusa. (Janez 17:3) Večina ljudi verjame v Boga, še celo Satan. Toda, da bi prejeli zveličanje, se 
moramo obrniti na Boga, imeti z njim poseben odnos ter mu slediti in se odreči grehu. Zaupati moramo v 
Jezusa, z vsem kar imamo in kar delamo. Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa, in sicer 
vsem, ki verujejo. Ni namreč nobene razlike. (Rimljanom 3:22) Sveto pismo nas uči, da ni druge poti 
zveličanja kakor preko Kristusa. Jezus v Janezovem evangeliju 14:6 pravi: Jaz sem pot, resnica in 
življenje. Nihče ne pride k Očetu, razen po meni.  
 
Jezus je edina pot zveličanja, ker je on tisti, ki je trpel zaradi naših grehov. (Rimljanom 6:23) Nobena 
druga religija ne uči globine in resnosti greha ter njegovih posledic. Nobena druga religija ne ponuja 
odrešitve, ki nam jo lahko nudi Jezus Kristus. V nobeni drugi religiji ni Bog postal človek in s tem odrešil 
svet. Jezus je moral postati Bog, da nas je lahko odrešil. Moral je postati človek, da je lahko umrl. 
Zveličanje je mogoče edino po veri v Jezusa Kristusa. V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom 
ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili. (Apostolska dela 4:12) 
 


