
Pytanie: Mając na uwadze poniższe wersety co musimy zrobić i kim się wtedy staniemy? 
“Tym zaś, którzy go PRZYJĘLI, dał prawo stać się DZIEĆMI BOŻYMI” 
 Ew Jana 1:12: 
“Każdy bowiem, kto WZYWA imienia Pańskiego, ZBAWIONY BĘDZIE.” 
 List do Rzymian 10:13 
“Kto ma SYNA, ma ŻYWOT; 
kto NIE ma SYNA BOŻEGO, NIE ma ŻYWOTA. 
...abyście WIEDZIELI, że macie ŻYWOT WIECZNY” Pierwszy List Jana 5:12,13 

Wybór należy do ciebie: Proś teraz o dar życia wiecznego, przyjmując wiarą 
Chrystusa jako swego Zbawiciela, mówisz do Boga w ten lub podobny sposób: 

• Wszechmocny Boże, zgrzeszyłem przeciwko Tobie w myślach, słowach i 
czynach. Przepraszam Cię za to, i proszę Jezusa Chrystusa o 
przebaczenie wszystkich moich grzechów. 

• Teraz przyjmuje Ciebie Panie Jezu Chryste jako mego Zbawiciela i Boga, 
i teraz proszę Pana Jezusa o 
– wybawienie mnie z moich grzechów i Jeziora Ognistego, 
– i weź mnie po śmierci do nieba, 
– I daj mnie dar życia wiecznego teraz. 

• Teraz otwieram drzwi mojego serca i życia dla Ciebie Panie Jezu, przyjdź 
proszę zamieszkaj wemnie, bądz na zawsze moim zbawicielem, 
Przyjacielem, i Bogiem, w imieniu Jezusa proszę, Amen 

 
Podpis:.................................................................................Data: ..............................................  
Jezus powiedział, “Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki.” Ew Jana 10:28 
P1: Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa o przebaczenie twoich grzechów? Czy prosiłeś szczerze i uczciwie? W 

liście do Rzymian 10:13 Bóg mówi, że jesteś teraz? Zbawiony od czego? Gdybyś umarł, gdzie 
pójdziesz? Dlaczego? Teraz zbawiony jesteś, czy myślisz, że jest możliwość stracić życie wieczne? 
Zobacz Ew Jana 10:28 (powyżej). Co to znaczy, “nie giną na wieki”? 

“Bo jesli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim że Bóg wzbudził go z martwych, 
zbawiony będziesz.” List do Rzymian 10:9 
P2: Jak możesz lepiej poznać Boga? Czytaj codziennie Biblię (1 List Piotra 2:2); rozmawiaj z Bogiem; 

Chodź do kościoła, w którym jest głoszona biblijna nauka (Hebrajczyków 10:24,25); Powiedz innym jak 
Chrystus może ich zbawić; Ochrzcij się (Dzieje Ap 10:47,48); Powiedz innym, że jesteś zbawionym 
(List do Rzymian 10:9) i żyj w posłuszeństwie Chrystusowi. 
Jeśli zdecydowałeś przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela, prosimy skontaktuj 
sie z nami, A my wyślemy ci inne materiały duchowe które pomogą ci poznać lepiej Jezusa Chrystusa. 

 
 
 

Pomyśl 
“Gdzie będziesz spędzał wieczność?” 

 
ŻYCIE WIECZNE JEST 

DAREM BOŻYM! 
CZY OTRZY 
-MAŁEŚ JE? 

Jezus Chrystus powiedział, “Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście 
spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.” Ew Mateusza 11:28 

Izajasza 55:6,7: “Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki 
jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech 
się nawróci, do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest chojny w 
odpuszczaniu!” 

  

 

Jezus powiedział, 
“Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam, 
kto słucha słowa mego i wierzy temu,
który mnie posłał, 
ma żywot wieczny i nie stanie przed 
sądem, 
lecz przeszedł z śmierci do żywota.” 
 Ew Jana 5:24 



JAK możemy być PEWNI, że mamy ŻYCIE WIECZNE? 
Musimy WIEDZIEĆ o 4 rzeczach: 

 1. WSZYSCY ZGRZESZYLI   
“Gdyż WSZYSCY ZGRZESZYLI 
i brak im chwały Bożej.” List do Rzymian 3:23: 
Grzech jest: 

 
Stawianiem siebie na 
pierwszym miejscu 

Oddzieleniem od Boga Brakiem Bożej 
doskonałości 

Grzech jest 
przekroczeniem Bożego 
prawa – zapisanego w 

Biblii 
• Jesteśmy WIELKIMI GRZESZNIKAMI w porównaniu z BOŻĄ ŚWIĘTOŚCIĄ 
Q1: Czy chcesz, żeby Biblijny Bóg był twoim Bogiem? 
Q2: Czy chcesz odwrócić się od grzechu i przyjść do Boga? (Żałować za grzechy) 

 2. ZAPŁATĄ ZA GRZECH JEST ŚMIERĆ   
“Albowiem zapłatą za grzech jest ŚMIERĆ, lecz DAREM ŁASKI 
BOŻEJ jest ŻYWOT WIECZNY w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” 
List do Rzymian 6:23 

“I SMIERĆ i PIEKŁO zostały wrzucone do JEZIORA OGNISTEGO; 
Owo jezioro ogniste, to DRUGA SMIERĆ”  Objawienie Św Jana 20:14 

Wyjaśnienie: Poniewasz wszyscy zgrzeszyli, 
Prawo Boże mówi, że wszyscy podążamy do 
śmierci i do Jeziora Ognistego. 
To jest zła nowina. 
Ani ty ani ja nie chcmy iść do Jeziora Ognistego. 
Czy jest jakieś wyjście? Tak! 
Bóg oferuje nam za darmo życie wieczne, które 
otrzymujemy przez Jezusa Chrystusa, a nie przez 
dobre uczynki czy religię. 

"Albowiem łaską zabawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was; Boży to 
dar; NIE Z UCZYNKÓW aby się kto nie chlubił.” List do Efezjan 2:8,9 

Dar jest prezentem, przyjmiesz go albo odrzucisz. 
Życie wieczne znaczy poznać Boga osobiście, teraz, 
I pójść do nieba po śmierci. 
PRAWO Boże mówi więc, że pownniśmy znaleźć się w Jeziorze 
Ognistym, ale MIŁOŚĆ Boża chce, żebyśmy poszli do Nieba. 
Zauwasz w jaki sposób Bóg dał nam darmo przebaczenie i życie wieczne. 

 3. JEZUS PONIÓSŁ ZA NAS KARĘ   
“Bóg zaś daje dowód swojej MIŁOŚCI ku nam przez to, 
że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
CHRYSTUS ZA NAS UMARŁ.”           List do Rzymian 5:8 

Jezus oferuje zbawienie wszystkim ludziom. 
 
 

Zauważ: Bóg zdjął Z NAS przeszłe, 
teraźniejsze i przyszłe grzechy, 
i włożył je NA CHRYSTUSA. 

“każdy z nas na własną drogę 
zboczył, a Pan jego dotknął karą za 
winę nas wszystkich.” Izajasza 53:6: 

Jezus wziął na siebie CAŁĄ KARĘ za 
WSZYSTKIE nasze grzechy na krzyż, 
A przecież to my powinniśmy znaleźć 
się na wieki w Jeziorze Ognistym. 

“On zraniony jest za występki nasze, starty za 
winy nasze.” Izajasza 53:5 

Chrystus jest teraz ZBAWICIELEM WSZYSTKICH LUDZI, dlatego, że wziął na siebie 
grzechy wszystkich ludzi. 
DRZWI do Nieba są teraz otwarte dla WSZYSTKICH. 
Ale JAK my możemy wejść do Nieba? Tylko ci którzy: 

4. (a) WIERZĄ że JEZUS CHRYSTUS 
• jest BOGIEM I SYNEM BOGA 
• ŻE ZMARŁ ZA NASZE GRZECHY 

(ZAJĄŁ NASZE MIEJSCE) 
• ŻE ZMARTWYCHWSTAŁ (CIELEŚNIE FIZYCZNIE) 

 (b) I PRZYJMĄ WIARĄ JEZUSA CHRYSTUSA 
   jako osobistego ZBAWICIELA 

A teraz otrzymali DAR PRZEBACZENIA i ŻYCIA WIECZNEGO. 
To znaczy, że uwierzyłeś w przelaną krew Chrystusa na krzyżu jako całkowitą zapłatę za twoje 
grzechy, że ufasz tylko Jezusowi, że cię zbawi a nie dobre uczynki, czy jakakolwiek religia. 

       
Możemy być tego PEWNI, ponieważ to są obietnice, ktore Bóg daje w Biblii: 

  1. Nie będziesz 
      miał innych bogόw 
2. Nie czyń sobie 
    podobizny rzeźbionej
3. Nie nadużywaj 
    imienia Boga 
4. Pamiętaj o dniu 
    sabatu 
5. Czcij ojca swego i 
    matkę swoją 
 
 
 
6. Nie zabijaj 
7. Nie cudzołόż 
8. Nie kradnij 
9. Nie mów fałszywego
    świadectwa 
10. Nie pożądaj 

... Śmierć jest: 

Kiedy nasze ciało umrze.


