
WWW.2QUESTIONS4.ME 

1 
 

CZY JESTEŚ PEWNY, ŻE BYŁBYŚ Z BOGIEM W NIEBIE, GDYBY DZISIAJ 

TWOJE ŻYCIE NIESPODZIEWANIE SIĘ SKOŃCZYŁO? 

Oczywiście nie życzę nikomu śmierci – życzę Ci długiego i szczęśliwego życia, niech Cię Bóg błogosławi. 
Możliwe że śmierć nie spotka nas wkrótce, ale nikt nie wie kiedy przyjdzie nam stanąć przed wielkim Bogiem. W 
każdej chwili na nasz dom może spaść meteoryt, może się nam przydarzyć wypadek podczas drogi do domu lub 
możemy dostać zawału po prostu siedząc w domu. 

Nie warto unikać tematu twierdząc że Biblia kłamie, że Bóg nie istnieje a nieba i piekła nie ma, że nikt kto 
wypowiada takie słowa nie może być ich pewnym na 100%… Ale czy TY jesteś pewien że to nieprawda? Zadaj 
sobie to pytanie. Jeśli uważasz że raj i Bóg nie istnieją, to automatycznie znaczy to że nie jesteś pewny czy będziesz 
w niebie. Racjonalnie patrząc, w wielu sprawach nie możemy być pewni, prawie wszystko w naszych życiach buduje 
się na hipotezach. Siedzisz przed komputerem lub smartfonem? Czy możesz stwierdzić z całą pewnością kto go 
stworzył? Tak myślisz? Nie jesteś pewny, ponieważ został stworzony przez ludzi, których najprawdopodobniej nigdy 
nawet nie poznasz! Tak samo Bóg stworzył wszystko na tym świecie; nie wiesz prawie nic o Nim, lecz budujesz 
wszystko na przypuszczeniach. 

Gdyby Bóg ciebie zapytał: «DLACZEGO MASZ NADZIEJĘ ŻE PRZYJMĘ CIĘ DO 

MOJEGO KRÓLESTWA?» – co byś Mu odpowiedział? 

Pomyśl i odpowiedz sam sobie, a później sprawdzimy czy Twoje przypuszczenie jest poprawne. Co byś Mu 
powiedział? Jakie według Ciebie są wymagania względem ludzi, którzy chcą trafić do nieba? Może uważasz, że 
warto chodzić do kościoła, robić dobre uczynki albo być dobrym człowiekiem? Co byś odpowiedział Bogu? 

Apostoł Jan w Biblii mówi: «To napisałem wam, … abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny» (1 Jana 
5:13). Biblia mówi, że możemy mieć taką pewność. Ja ją mam i wiem, że będę z Bogiem w niebie. A TY? 

Jeśli nie wiedziałeś albo nadal nie wiesz co jest niezbędne do tego by pójść do nieba, albo nie jesteś 
pewien, wahasz się jak odpowiedzieć na te pytania, przeczytaj najwspanialszą wiadomość ze wszystkich, które 
kiedykolwiek słyszałeś! Kilka minut które spędzisz przy czytaniu mogą okazać się najważniejszym czasem Twojego 
życia! To pomoże zbawić Twoją wieczną duszę! 

Ta wiadomość właśnie tak się nazywa – Ewangelia, co w języku greckim znaczy „Dobra wiadomość”. Ta 
wiadomość na zawsze zmieniła życie milionów ludzi i również może zmienić Twoje życie już dzisiaj. 

Ta wiadomość polega na tym, że: 

NIEBO (ŻYCIE WIECZNE) – JEST BEZPŁATNYM DAREM, PREZENTEM OD 

BOGA 

Biblia mówi: «...darem łaski Bożej jest żywot wieczny…» (Rzymian 6:23b). Tak więc, jeżeli niebiosa są takim 
samym prezentem jak każdy inny, to, 

NIE MOŻEMY NA NIEGO ZASŁUŻYĆ ALBO ZAPRACOWAĆ. 

To znaczy, że żadne nasze wysiłki, dobre uczynki lub obrządki religijne nie będą mogły zagwarantować nam 
miejsca w Królestwie Bożym: «Łaską [to znaczy prezentem] ..., zbawieni jesteście, a to nie z was, Boży to dar, nie z 
uczynków, by nikt się nie chlubił.» (Efezjan 2:8-9). 

Załóżmy że Twój najlepszy przyjaciel (żona, mąż, matka, etc.) robi ci niespodziankę i daruje cudowny, drogi 
prezent, a Ty sięgasz do kieszeni, wyciągasz portfel i proponujesz mu kilka banknotów jako zapłatę za ten prezent. 
Wyobraź sobie jakie byłoby to obraźliwe. Prezenty są bezpłatne. Jeśli zapłaci się za prezent choć grosz, już nie 
będzie on prezentem. Podobnie jest z życiem wiecznym. Może pojawić się pytanie - dlaczego nikt nie może zasłużyć 
na miejsce w niebie? 

Zrozumiesz to lepiej czytając to co Biblia mówi na temat człowieka 

CZŁOWIEK JEST GRZESZNIKIEM 

«gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej…» (Rzymian 3:23) Grzech jest przekroczeniem Bożego 
Prawa. Grzechem jest między innymi kłamstwo, żądza, nieuczciwość, niewierność, złość, złe myśli, złe zamiary, etc. 
Grzech tkwi w naturze człowieka. (słowo "Grzech", przetłumaczony "nie trafienie do celu")! 
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Z TEGO POWODU CZŁOWIEK NIE MOŻE ZBAWIĆ SIEBIE SAM 

Jeśli chcesz zasłużyć na zbawienie dobrymi uczynkami, to czy wiesz jak doskonały powinieneś być? Biblia 
mówi, że powinniśmy być doskonali. «Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest» 
(Mateusza 5:48). Nikt nie może zbawić siebie sam próbując z własnych sił dostosować się do tak wysokich 
wymagań; Bóg powiedział: «Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym 
wszystkiego.» (Jakuba 2:10). 

Czy teraz już rozumiesz dlaczego nikt nie może zapracować na miejsce w Królestwie za 

pomocą dobrych uczynków? 

To stanie się bardziej klarowne kiedy zobaczymy co Biblia mówi o BOGU 

BÓG JEST MIŁOSIERNY i dlatego NIE CHCE NAS UKARAĆ 

Dlatego że «...Bóg jest miłością. (1 Jana 4:8). I On powiedział:«... Miłością wieczną umiłowałem cię…» 
(Jeremiasza 31:3). On chce by wszyscy ludzie zostali zbawieni i przebywali razem z Nim w raju! 

ALE TA SAMA BIBLIA, KTÓRA MÓWI, ŻE BÓG KOCHA NAS, MÓWI RÓWNIEŻ, ŻE BÓG 

JEST SPRAWIEDLIWY i dlatego 

MUSI UKARAĆ GRZECH 

On mówi: «...Każdy, kto grzeszy, umrze.» (Ezechiela 18:4). Nasz problem polega na tym, że my wszyscy 
zgrzeszyliśmy. 

Wyobraźmy sobie, że ukradłem pięć tysięcy dolarów z banku. Kamery nagrały wszystkie moje działania, 
ponadto kilku świadków potwierdziło, że to właśnie ja popełniłem wyżej wspomniane przestępstwo. Kiedy 
postawiono mnie przed sądem, sędzia pyta: „Czy uznajesz swoją winę?”. Jako że moja wina została potwierdzona, a 
zeznania świadków nie wywołują żadnych wątpliwości, odpowiadam: „Tak, Wysoki Sądzie, jestem winny”. Sędzia 
ogłasza wyrok - pięć lat więzienia za grabież banku z bronią. Przypuśćmy, że odpowiadam mu: „Wysoki Sądzie, 
bardzo mi przykro, że obrabowałem bank. Ale przecież zwróciłem pieniądze, podczas nalotu nikt nie został zabity. 
Przysięgam, że nigdy więcej nie napadnę na bank, proszę dać mi wolność”. Czy sędzia uczyniłby słusznie jeżeli 
wypuściłby mnie? Oczywiście że nie, ponieważ sędzia musi działać zgodnie z prawem. 

Gdyby sędziowie wypuszczali złoczyńców tylko dlatego, że ci żałują za swoje uczynki i obiecują nigdy więcej 
nie robić nic podobnego, to na całym świecie nie zostałby ani jeden bank, który nie byłby obrabowany. Bóg jest 
bardziej sprawiedliwy niż wszyscy sędziowie na ziemi, On nie może przebaczać nam naszych grzechów tak po 
prostu. 

BÓG jest sprawiedliwy i musi karać grzech.  «Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć…» (Rzymian 
6:23) Potrzebujemy przebaczenia żeby mieć dobre relacje z Bogiem. 

BÓG ROZWIĄZAŁ TEN PROBLEM DLA NAS PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA 

Kim jest Jezus Chrystus? 

On jest doskonałym człowiekiem. Ale jest też Bogiem. Biblia klarownie mówi nam że On jest wiecznym 
Bogiem i Człowiekiem w jednym. 

« Na początku było Słowo [Jezus]... a Bogiem było Słowo [Jezus]... A Słowo [Jezus] ciałem się stało i 
zamieszkało wśród nas … pełne łaski i prawdy» (Jana 1:1, 14). Zobacz sam w Biblii – wyraz „Słowo” jest napisany z 
wielkiej litery, co wskazuje na to, że chodzi o Jezusa. 

Sam Bóg pod postacią Jezusa Chrystusa przyszedł na ziemie, prowadził bezgrzeszne 

życie i podczas pobytu na ziemi… CZEGO DOKONAŁ? 

On umarł na krzyżu i zmartwychwstał, żeby zapłacić za nasze grzechy, 

wykupić nam przebaczenie grzechów i miejsce w niebiosach. 

 « Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę 
nas wszystkich» (Izajasza 53:6). Bóg nienawidzi grzechu, ale On kocha nas i dlatego złożył wszystkie nasze grzechy 
na Swojego bezgrzesznego, świętego Syna. Chrystus poniósł na Swoim ciele nasze grzechy na krzyż. Teraz Jezus 
proponuje Tobie życie wieczne w niebie jako bezpłatny prezent. 
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TEN DAR MOŻESZ PRZYJĄĆ PRZEZ - WIARĘ 

Wiara - jest kluczem który otwiera drzwi do Królestwa Bożego. Wielu ludzi błędnie uważa, że wiarą jest: 
1. Zwykłe postrzeganie rozumem, intelektualna wiara w niektóre fakty historyczne. Biblia mówi nam, że szatan 

też wierzy w istnienie Boga, ale to nie jest wiara która wybawia..  « Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze 
czynisz; demony również wierzą i drżą» (Jakuba 2:19). 

2. Wiara tymczasową, przez którą zwracamy się do Boga tylko i wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych, kiedy 
mamy problemy (finansowe, rodzinne, zdrowotne, etc.) - „Jak trwoga to do Boga”. Po powrocie do zwykłego 
trybu życia taka okresowa wiara znika. 

WIARA WYBAWIAJĄCA 

– To znaczy pokładać nadzieję jedynie w Jezusie Chrystusie i w tym, czego On dokonał dla nas, a nie w tym co Ty 
lub ja zrobiliśmy po to by pójść do nieba. 

« A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom» (Dzieje apostolskie 16:31). 
Wiara jest podobna do ręki żebraka którą sięga po królewski prezent. Nie zasługujemy na dar życia 

wiecznego, ale możemy otrzymać go przez wiarę. 
Przed chwilą dowiedziałeś się o najwspanialszej propozycji, którą dostaliśmy od najwybitniejszej Osoby, 

która kiedykolwiek żyła na ziemi – od Jezusa Chrystusa. 

PYTANIE JAKIE BÓG ZADAJE CI TERAZ: 

CZY CHCIAŁBYŚ PRZYJĄĆ DAR ŻYCIA WIECZNEGO? 

To jest bardzo ważna kwestia, musimy sprecyzować, co to znaczy. Jak wyrazić swoją wiarę przed 
Bogiem? 

1. Przede wszystkim to znaczy przenieść swoje poleganie na tym co robiłeś wcześniej na to, co już zrobił 
Chrystus dla Ciebie na krzyżu. Teraz już rozumiesz, że nie możesz oczekiwać, że samemu dojdziesz do 
nieba, i dlatego musisz zaufać naszemu Panu, który zmarł za ciebie. 

2. To znaczy przyjąć zmartwychwstałego i żywego Chrystusa do swojego życia jako osobistego 
Zbawiciela. On mówi:  «Oto stoję u drzwi i kołaczę  [do drzwi twojego życia]: jeśli ktoś usłyszy głos mój i 

otworzy drzwi, wstąpię do niego…» (Objawienie 3:20). Jest zamieszczony obrazek ilustrujący ten werset. 
Zwróć uwagę: te drzwi nie mają klamki, można je otworzyć tylko od wewnątrz, tylko Ty sam możesz wpuścić 
Go do swojego życia. 

3. To znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa jako Pana, Właściciela. On przychodzi jako Nauczyciel i Król. W 
twoim sercu jest zakątek, w którym znajduje się tron - on ma należeć do Jezusa. On nas stworzył, On nas 
odkupił i chce zająć właściwe miejsce w twoim życiu – najwyższe, najważniejsze. Wcześniej żyłeś dla siebie, 
byłeś egoistą, Twoje decyzje i uczynki miały tylko przejściowe znaczenie. Twoje życie nie miało głębszego 
sensu, a skutkiem tego wszystkiego byłaby śmierć w piekle. Teraz, kiedy przyjmujesz Chrystusa jako 
Właściciela swojego życia, będziesz naśladować Go zgodnie z Jego wolą, którą objawia nam przez swoje 
Słowo.  «Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za 
mną.» (Mateusza 16:24). Posłuszeństwo Jego słowom nie jest niewolą, lecz odwrotnie - jest pełnią życia, 

którą chce nam dać Chrystus:  «Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.» (Jana 10:10). On daje życie 

pełne miłości, Jego łaski, Bożego prowadzenia, które kończy się życiem wiecznym w raju. 
4. To znaczy że musisz wyznać swoje grzechy i upamiętać się.  « Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy 

niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali…» (Dzieje Apostolskie17:30). 
W języku oryginału wyznanie grzechów określone jest słowem „metanoja”: „meta” – może znaczyć po, z, za, 
przez; „noja” – wiedza. To oznacza uświadomienie sobie naszej grzeszności i potrzeby przebaczenia. 
Człowiek który ma szczerą wiarę rozumie potrzebę przebaczenia i poprawy swojego zachowania, zwrotu o 
180 stopni i zmiany swojego życia. To znaczy mieć zamiar odwrócenia się od wszystkich nieprzyjemnych 
Bogu rzeczy, które miały miejsce w Twoim życiu. Mimo, że nie zawsze udaje się zmienić życie od razu i we 
wszystkim, Bóg patrzy na serce i chce widzieć w nim szczerą chęć. 
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JEŚLI TO JEST DECYZJA, KTÓRĄ SZCZERZE CHCESZ PODJĄĆ 

MOŻESZ WYKONAĆ KROK DO BOGA 

W modlitwie, dokładnie w tym miejscu gdzie się znajdujesz, możesz przyjąć Boży dar życia wiecznego przez 
Jezusa Chrystusa już w tej chwili.  «Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku 
zbawieniu… Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie» (Rzymian 10:10,13) Jeśli naprawdę 
chcesz otrzymać życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, zwróć się do Niego prosząc Go o ten dar już teraz. 

 

MODLITWA KTÓRĄ MOŻESZ ZWRÓCIĆ SIĘ DO BOGA: 

« Panie Jezu, wiem że jestem grzesznikiem i nie zasługuję na życie wieczne. Lecz wierzę, że umarłeś 

aby zapłacić za moje grzechy i zmartwychwstałeś żeby przygotować dla mnie miejsce w niebie i być ze 

mną w ciągu całego mojego życia. Panie Jezu, wejdź do mojego życia, panuj nad nim i przebacz mi 

moje grzechy. Wyznaję moje grzechy i powierzam Ci moje życie. Chcę przyjąć dar życia wiecznego. 

Zrób mnie takim, jakim chcesz mnie widzieć. Panie proszę Cię, wybaw mnie, wejdź Duchem Świętym w 

moje serce i prowadź mnie drogą, którą przygotowałeś dla mnie w imię Jezusa Chrystusa! Amen!» 

Jeśli ta modlitwa jest szczerą chęcią twojego serca, zobacz co Jezus obiecuje tym którzy w Niego 
wierzą:  «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny.» (Jana 6:47) І тепер, 
якщо я запитаю, Gdybym się teraz zapytał, czy jesteś pewny że po śmierci będziesz z Bogiem w niebie, co 
byś odpowiedział? 

A gdyby Bóg zapytał się: «Dlaczego uważasz, że przyjmę cię do Mojego Królestwa Niebieskiego?», co 
byś Mu odpowiedział? 

Jeśli szczerze upamiętałeś się ze swoich grzechów, uwierzyłeś że śmierć Jezusa była ofiarą za ciebie, 
otrzymałeś dar życia wiecznego i jesteś dzieckiem Bożym. Nasz Ojciec w niebie nigdy cię nie zostawi! Dlatego… 

WITAM W RODZINIE BOŻEJ! 

«Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, którzy narodzili się 
nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.» (Jana 1:12-13) 

 «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i 
nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota.» (Jana 5:24) 

Zapamiętaj dzisiejszy dzień – to jest dzień twoich duchowych urodzin. 

Teraz, kiedy już posiadasz ten bezcenny dar, potrzebujesz go chronić i pielęgnować i wzrastać duchowo 
podobnie jak dziecko musi wzrastać fizycznie. I dlatego potrzeba: 

1. CODZIENNIE CZYTAĆ PRZYNAJMNIEJ JEDEN ROZDZIAŁ Z BIBLII, zacznij od Ewangelii według Jana.  « 
…Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka [Słowa Bożego], , 
abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu…». (1 Piotra 2:2) Jeśli nie masz w domu Nowego Testamentu lub 
Biblii, możesz znaleźć ją na stronie internetowej: http://www.biblia.info.pl/biblia.php 

2. CODZIENNIE SPĘDZAĆ CZAS NA MODLITWIE, w rozmowie z żywym Bogiem.  « Nie troszczcie się o nic, 
ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.» (Filipian 4:6) 

3. ODWIEDZAĆ NABOŻEŃSTWA regularnie w kościele, w którym będziesz badać Biblię i chwalić Jezusa 
Chrystusa.  «Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Do domu Pana pójdziemy!» (Psalm 121:1)  «Bóg jest 
duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.» (Jana 4:24) 

4. MIEĆ KONTAKT Z CHRZEŚCIJANAMI którzy będą pomagali ci wzrastać w wierze. Na przykład ze mną lub 
innymi członkami kościoła.  «Ci więc, którzy przyjęli słowo jego … trwali w nauce apostolskiej i we 
wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.» (Dzieje 2:41, 42) 

5. SKŁADAĆ ŚWIADECTWO, dzieląc się tym co zrobił Jezus Chrystus dla Ciebie! Jezus 
powiedział:  «Każdego więc, który mię wyzna przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w 
niebie; ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie.» 
(Mateusza 10:32,33)  «…A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym 
zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać.» (2 Tymoteusza 2:2) 
Nie zapominaj regularnie chodzić do IBLIJNEGO KOŚCIOŁA, gdzie jest uwielbiany Jezus Chrystus. 

Wyznawaj swoją wiarę w Chrystusa razem z kościołem.  «nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u 

niektórych w zwyczaju» (Hebrajczyków 10:25) 
Jeśli oceniłeś DOBRĄ WIADOMOŚĆ, którą przeczytałeś przed chwilą, proszę, daj mi znać. Chcę się cieszyć 

razem z Tobą, dowiedziawszy się, co Bóg uczynił w Twoim życiu i pomóc Ci wzrastać duchowo. Proszę 
zarejestrować się online www.2questions4.me lub skontaktować się ze mną poprzez e-mail yura@2questions4.me 

http://www.biblia.info.pl/biblia.php

