
Czy wiesz, Czy wiesz, 
¿¿e moe mo¿¿esz byesz byææ pewny pewny 

¿¿ycia w Niebie?ycia w Niebie?



Gdyby Bóg zapytał ciebie:
Dlaczego powinienem Dlaczego powinienem 

wpuwpuœœciciææ ciciêê do mojego nieba?do mojego nieba?

Co byś odpowiedział? 
Nie wiesz?



WiWiêêc posc pos³³uchaj...uchaj...
Najwspanialszej wiadomości 
kiedykolwiek opowiadanej.

Dlatego następne minuty mogą być
najcenniejszym czasem twego życia. 

Czy wiesz, że Bóg 
poprzez Pismo Święte (Biblię) mówi...



Jak każdy człowiek może:

„To napisałem wam, 
którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 

abyście wiedzieli, że macie życie wieczne”
(1 List Św. Jana 5:13).

Oto jak możesz być pewny:
Pismo Święte mówi o 5 rzeczach, 

które musisz wiedzieć
na temat życia wiecznego.

- otrzymać życie wieczne oraz jak może,
- (nawet teraz) być pewny spędzenia
wieczności w niebie z Bogiem?



1. 1. NNIEBOIEBO

Pismo Pismo ŚŚwiwięęte mte móówi:wi:
„... DAREM łaski Bożej jest życie wieczne

w Chrystusie Jezusie Panu naszym”
(List Św. Pawła do Rzymian 6:23).

Skoro więc NIEBO jest DAREM, 
dlatego jak każdy dar...

czyli czyli ŻŻycie Wieczne ycie Wieczne 
jest bezpjest bezpłłatnym darematnym darem!!



NIE MONIE MOŻŻNA NA NIE NA NA NIE 
ZAPRACOWAZAPRACOWAĆĆ LUB ZASLUB ZASŁŁUUŻŻYYĆĆ

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez 
wiarę, i to nie z was: Boży to DAR; 

Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił”
(List Św. Pawła do Efezjan 2:8-9)

Dlaczego NIKT nie może zasłużyć sobie
na Niebo? Ponieważ...

Żaden ludzki wysiłek, ani żadne 
szlachetne lub religijne uczynki nie mogą

zapracować na twoje miejsce w niebie. 



2. 2. CZCZŁŁOWIEK JEST OWIEK JEST 
GRZESZNIKIEMGRZESZNIKIEM

Grzech jest złamaniem Bożego prawa i 
zawiera takie rzeczy jak: kłamstwo, 

pożądliwość, oszustwo, złość, złe myśli, 
niemoralne zachowanie i tym podobne.

„Gdyż WSZYSCY ZGRZESZYLI
i brak im chwały Bożej”

(List Św. Pawła do Rzymian 3:23).

I z tego powodu



CZCZŁŁOWIEK NIE MOOWIEK NIE MOŻŻE E 
SAM SIEBIE ZBAWISAM SIEBIE ZBAWIĆĆ

Gdybyś chciał siebie zbawić poprzez swoje 
dobre uczynki, to powiedz ile musisz ich 

zrobić aby zasłużyć sobie na Niebo?

Pamiętaj o dwóch rzeczach:



CZCZŁŁOWIEK NIE MOOWIEK NIE MOŻŻE E SAM SIEBIE ZBAWISAM SIEBIE ZBAWIĆĆ

1. Bóg nie jest kupcem, który waży nasze
uczynki a potem sprzedaje zbawienie.
On jest Sędzią.

„Ponieważ sam Bóg jest Sędzią.”
(Psalm 50:6 ). 



CZCZŁŁOWIEK NIE MOOWIEK NIE MOŻŻEE SAM SIEBIE ZBAWISAM SIEBIE ZBAWIĆĆ

2. Jezus oczekuje od nas doskonałości

„Bądźcie doskonali
tak jak wasz Ojciec doskonały jest”

(Ewangelia Mateusza 5:48 ). 

W obliczu tak wysokiego standardu nikt 
nie może sam się zbawić. 

Jednakże, pomimo naszego grzechu...



3. 3. BBÓÓGG JEST JEST MIMIŁŁOSIERNYOSIERNY
Dlatego On nie chce nas potępić.

On mówi:

„Miłością wieczną umiłowałem cię...”
(Księga Jeremiasza 31:3)

To samo Pismo, które mówi 
że Bóg nas kocha, 
mówi także, że...



BBÓÓG JEST G JEST 
ŚŚWIWIĘĘTY I SPRAWIEDLIWYTY I SPRAWIEDLIWY

„...występek i grzech, nie pozostawię w 
żadnym razie BEZ KARY”

(2 Księga Mojżeszowa 34:7)

„Każdy, kto grzeszy, UMRZE.”
(Ks.Ezechiela 18:4)

Mamy Problem. Bóg kocha nas i nie chce nas 
potępić, ale On jest święty i musi potępić grzech.
Jednak Bóg rozwiązał ten problem za nas 

poprzez osobę... 

Dlatego musi ukarać grzech. On mówi: 



44. . JEZUS CHRYSTUSJEZUS CHRYSTUS
KIM ON JEST?

Pismo Święte mówi nam jasno, że On jest 
nieskończony: Bóg – Człowiek

„Na początku było Słowo (Jezus) i Słowo 
(Jezus) było Bogiem. I Słowo (Jezus) stało 
się ciałem i zamieszkało między nami... “

(Ewangelia Św. Jana 1:1,14)

Jezus Chrystus przyszedł na świat i tu 
na ziemi żył bezgrzesznym życiem



CO ON TAKIEGO UCZYNICO ON TAKIEGO UCZYNIŁŁ??

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z 
nas na własną drogę zboczył, a Pan jego 

dotknął karą za winę nas wszystkich”
(Księga Izajasza 53:6)

Jezus Chrystus wziął nasze grzechy z 
sobą na krzyż i teraz oferuje tobie Niebo 

(życie wieczne) jako bezpłatny dar.
Dar ten może być przyjęty przez...

On umarł na krzyżu, aby zapłacić karę za 
nasze grzechy i wstał z martwych aby 

nabyć miejsce w Niebie dla nas.



5. 5. WIARAWIARA JEST JEST KLUCZEMKLUCZEM, , 
KTKTÓÓRRYY OTWIERA DRZWI DO NIEBAOTWIERA DRZWI DO NIEBA

Często ludzie robią dwa błędy 
odnośnie zbawiającej wiary. 

1. Zbawiająca wiara nie jest przyjęciem nowych 
informacji do głowy, tak jak czynimy to z faktami 
historycznymi. Pismo Święte mówi, że diabeł
wierzy w Boga, więc wiara w istnienie Boga i 
Chrystusa nie jest wiarą zbawiającą.

2. Zbawiająca wiara nie jest tymczasową wiarą, 
czyli zwracaniem się do Boga podczas kłopotów 
życiowych dotyczących: finansów, rodziny lub 
zdrowia. Taka modlitwa i ufność jest właściwa, 
ale to nie jest zbawiająca wiara.



ZBAWIAJZBAWIAJĄĄCA WIARACA WIARA

„Uwierz (zaufaj) w Pana Jezusa 
Chrystusa, a będziesz zbawiony...”

(Dzieje Apostolskie 16:31)

Jest to zaufanie (zawierzeniem) tylko 
Jezusowi Chrystusowi w kwestii wejścia 
do Nieba. 

Jest to odpoczniecie na fakcie że tylko 
dzięki Chrystusowi (a nie wstawiennictwu 
świętych) i Jego dziełu (a nie moim 
uczynkom) będę w Niebie.



ZBAWIAJZBAWIAJĄĄCA WIARACA WIARA

„Kto słucha słowa mego i wierzy…
MA życie wieczne (niebo)”

(Dzieje Apostolskie 16:31)

W praktyce jest to oparcie swego życia i 
postępowania na Bożych obietnicach czyli 
„złapanie Boga za Słowo”, gdyż Bóg chce, 
abyśmy Mu wierzyli. 

Taka wiara zamiast ustawicznie prosić o 
przebaczenie potrafi uwierzyć Bogu i 
powiedzieć: mam przebaczone. Taka 
wiara oddaje Bogu nie tylko grzechy ale 
całe życie, gdyż tu chodzi o wejście do 
Nieba, a nie o spowiedź i spokój sumienia.



W związku z tym co czytałeś, 
teraz Bóg pyta się ciebie...

Właśnie przed chwilą czytałeś
Najcudowniejszą Wiadomość

kiedykolwiek mówioną o 
Największej Propozycji

zaoferowanej przez 
Najwspanialszą Osobę

który żyła na ziemi: Jezusa Chrystusa.



Ponieważ to jest tak ważne...

Czy chcia³byœ
przyj¹æ
DAR

¿ycia wiecznego?



To znaczy że potrzebujesz:

Sprecyzujemy co to znaczy

1. Zawrócić ze swojej starej drogi życia 
czyli Pokutuj
Odwróć się od wszystkiego co nie 
podoba się Bogu. On ci będzie objawiał
Swoją wolę w momencie gdy będziesz 
wzrastał w duchowej relacji z Nim.

2. Przenieść swoje zaufanie 
Z twoich wysiłków osiągnięcia zbawienia 

do Chrystusa osiągnięcia dokonanego na 
krzyżu. Uwierz, że On zrobił to za ciebie.



Teraz, jeżeli rzeczywiście chcesz przyjąć
DAR życia wiecznego to...

To znaczy że potrzebujesz:
3. Przyjąć żyjącego Chrystusa:

- jako Zbawiciela. Otwóż „drzwi” twego 
serca i zaproś Go do środka.
- jako Pana. Daj Jemu „ster” czy też
„kierownicę” twego życia, a nie „miejsce 
pasażera”. On powiedział:

„Oto stoję u drzwi i kołacz; jeśli ktoś
usłyszy głos mój i otworzy drzwi,

wstąpię do niego...”(Apokalipsa Św. Jana 3:20)



Jeżeli chcesz przyjąć dar życia wiecznego 
to musisz zawołać do Pana Jezusa 

i poprosić Go o ten dar właśnie teraz. 

MOMOŻŻESZ PRZYJESZ PRZYJŚĆŚĆ DO BOGA DO BOGA 
W MODLITWIEW MODLITWIE

Możesz przyjąć Jego dar życia wiecznego 
przez Jezusa Chrystusa 

właśnie teraz tam gdzie jesteś.
„Albowiem sercem wierzy się ku 

usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się
ku zbawieniu. Każdy bowiem, kto wzywa

imienia Pańskiego, zbawiony będzie”
(List Św. Pawła do Rzymian 10:10,13) 



„Panie Jezu, wiem, że jestem 
grzesznikiem i nie mogę zasłużyć sobie na 
życie wieczne. Ale, wierzę, że umarłeś i 
zmartwychwstałeś by zapłacić za moje 
miejsce w Niebie. Panie Jezu, wejdź do 
mojego życia; weź kontrolę nad moim 
życiem; przebacz moje grzechy i zbaw 

mnie. Odwracam się od moich grzechów a 
moją ufność odnośnie zbawienia składam 
teraz na Ciebie. Przyjmuję bezpłatny dar 

życia wiecznego. Amen”.

OTO PRZYKOTO PRZYKŁŁADOWA MODLITWAADOWA MODLITWA



„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto 
wierzy we mnie, ma życie wieczne”. 

(Ewangelia Św. Jana 6:47)

Jeżeli ta modlitwa jest szczerym 
pragnieniem twego serca 

to zobacz co Jezus obiecał tym,
którzy Jemu uwierzyli:

• Jeżeli prawdziwie pokutowałeś
(odwróciłeś się od grzechów)
• Złożyłeś swoją ufność w Chrystusa 
ofiarę za Ciebie
• Przyjąłeś dar życia wiecznego
• to teraz…



Jesteś dzieckiem Bożym. Na zawsze.

WITAMY W BOWITAMY W BOŻŻEJ RODZINIEEJ RODZINIE

„Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo
stać się dziećmi Bożymi, 

tym którzy wierzą w Jego imię”
(Ewangelia Św. Jana 1:12)

Dzisiaj jest dzień Twoich duchowych 
narodzin. Dzień, który zawsze 

będziesz chciał pamiętać.



„Którzy narodzili się nie z krwi ani z 
cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, 

lecz z BOGA.”
(Ewangelia Św. Jana 1:13)

WITAMY W RODZINIE BOWITAMY W RODZINIE BOŻŻEJEJ

Kiedy narodziłeś się fizycznie, twój dzień
narodzin był poświadczony świadectwem 
urodzenia. Podobnie i dzisiaj, aby pomoc 
Ci pamiętać co dziś Bóg uczynił w Twoim 

życiu, chcemy zachęcić cię, abyś po 
skończonej prezentacji poprosił

mówiącego te słowa o 
świadectwo duchowych narodzin,

aby je podpisać i trzymać na pamiątkę.



„Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, 
zbawiony będzie” (List Św. Pawła do Rzymian 10:13) 

ŚŚWIADECTWO WIADECTWO 
DUCHOWY NARODZINDUCHOWY NARODZIN

Świadomy, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Pana 
Jezusa Chrystusa jako mojego Zbawcę, teraz odwracam się
od grzechów i ufam Jezusowi jako jedynej „przepustce” do 
Nieba. Proszę Jezusa Chrystusa aby mi przebaczył i 
uwolnił mnie od mocy grzechu i dał mi życie wieczne. 

Teraz oddaję Chrystusowi kontrolę nad moim życiem. Od 
dnia dzisiejszego aż do końca moich dni będę szukał
sposobności by ufać Mu i być Mu posłusznym w każdej 
sferze mojego życia.

Podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data  . . . . . . . . .



Tak jak nowo narodzone niemowlę
potrzebuje wzrastać, podobnie i ty 
potrzebujesz wzrastać duchowo poprzez 
praktykowanie następujących rzeczy:

CO DALEJ? CO DALEJ? 

1. Czytaj Pismo Święte
Zacznij od Ewangelii Jana czytając jeden 
rozdział dziennie.
„Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie 

nie sfałszowanego duchowego mleka, 
abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.”

(1 List Św. Piotra 2:2)



2. Módl się. Codziennie spędzaj czas na 
rozmowie z Bogiem.

CO DALEJ? CO DALEJ? 

3. Świadcz. Mów innym kim Jezus 
Chrystus jest dla ciebie.

„Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy 
zstąpi na was, i będziecie mi świadkami...”

(Dzieje Apostolskie 1:8)

„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w 
modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem 

powierzcie prośby wasze Bogu.”
(List Św. Pawła do Filipian 4:6)



4. Utrzymuj społeczność z innymi 
chrześcijanami, którzy pomogą ci 
wzrastać w wierze.

CO DALEJ? CO DALEJ? 

poprzez regularne uczęszczanie…

„Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam 
zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami 

mieli. A społeczność nasza jest z Ojcem 
i z Synem jego Jezusem Chrystusem.”

(1 List Św. Jana 1:3)



…do Kościoła, gdzie czczą Jezusa 
Chrystusa i respektują autorytet Pisma 
Świętego.

CO DALEJ? CO DALEJ? 

„Uradowałem się gdy mi powiedziano: 
Do domu Pana pójdziemy!”

(Psalm 122:1)
„Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, 

winni mu ja oddawać w duchu i prawdzie”
(Ewangelia Św. Jana 4:24)

„Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie 
czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.”

(Ewangelia Św. Jana 5:23)



5. Poprzez chrzest wiary utożsam się
ze swoją nową rodziną i nowym Panem. 
Gdyż chrzest (podobnie jak „obrączka 
ślubna”) jest publiczną manifestacją
przynależności do Chrystusa. 

CO DALEJ? CO DALEJ? 

„Ci więc, którzy: (1) przyjęli Jego naukę, (2) zostali 
OCHRZCZENI. (3) I przyłączyło się owego dnia 

około trzech tysięcy dusz (do Kościoła)”
(Dzieje Apostolskie 2:41)



Piotr Starzeba

Opracowano w oparciu o: Do you Know?
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