
English to Polish translation of brochure: For God so 
loved the world. The following is a word for word proof 
but a final proof is needed. 

The English follows. 

 

 

Bóg tak umiłował świat, 

że dał swego jednorodzonego Syna, 

 

 

 

aby każdy, kto w Niego wierzy  

nie zginie, ale 

ale ma żywot wieczny. 

Jan 3:16 

 

 

 

Bo Bóg tak umiłował świat 

 

Biblia mówi każdemu, kto czyta tę broszurę, że Bóg cię kocha. Nie ma 
znaczenia twój wiek, płeć, bogactwo, pozycja w życiu, miejsce 



zamieszkania ani twoje pochodzenie - Bóg cię kocha. To bardzo 
pocieszające wiedzieć, że Stwórca wszechświata cię kocha. Przy całej 
niesamowitej mocy, jaką Bóg ma jako Stwórca, w swoim rdzeniu Biblia 
mówi, że Bóg jest miłością. Ponieważ Bóg jest miłością, jest bardzo 
zainteresowany miłosną relacją z tobą. 

 

1 Jana 4:8 Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. 

 

Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Oznacza to, że 
ponieważ Bóg jest miłością, stworzył nas, abyśmy otrzymywali i dawali 
Jego miłość. W naszym wnętrzu jest miejsce, które jest stworzone dla 
Bożej miłości. 

 

Istnieją trzy rzeczy, których fizycznie potrzebujemy do życia: powietrze, 
woda i jedzenie. Bez powietrza umieramy w ciągu kilku minut, bez 
wody w ciągu kilku dni, a bez jedzenia w ciągu miesiąca. Jest to również 
prawdą w wymiarze duchowym. Aby żyć duchowo, potrzebujemy 
miłości, wiary i nadziei. Bez miłości ludzie mogą być nienawistni, 
okrutni, nie okazujący litości i pozbawieni uczuć, mordercy i ci ze 
wstrętem do Boga. Tacy ludzie są duchowo martwi, ale ludzie 
wypełnieni Bożą miłością są pełni pokoju, radości, miłosierdzia i 
dobroci. 

 

Jaka dokładnie jest relacja miłości, której Bóg chce z nami? Ta relacja 
jest relacją kochającego ojca z jego bardzo małymi dziećmi. Jest to 
bardzo czułe, gdzie dzieci nazywają go tatusiem lub po hebrajsku 



"Abba". Ta miłość jest głęboka i potężna, a Ojciec Abba nigdy nie 
opuszcza ani nie porzuca swoich małych dzieci! 

 

Rzymian 8:15 Bo nie otrzymaliście ducha niewoli znowu do strachu, ale 
otrzymaliście Ducha przybrania, przez którego wołamy: Abba, Ojcze. 

 

Jak możesz być pewien, że Bóg cię kocha? Słowa są łatwe do 
powiedzenia bez prawdziwego znaczenia. Są zawodowi kłamcy, którzy 
mogą łatwo oszukać cię słowami. Słowa same w sobie bez sprawdzenia 
mają małą pewność. Najlepszym sposobem, aby przetestować czyjeś 
słowa jest obserwowanie jego działań. To właśnie działanie pokazuje 
prawdziwą osobę. Testując działanie Boga, możemy całkowicie zaufać 
Jego słowu. Ostatecznym dowodem jest to, że Bóg posłał Jezusa 
Chrystusa, swojego jednorodzonego Syna, aby umarł na krzyżu i zapłacił 
karę za twój grzech. Nie może być większego dowodu niż ten! 

 

1 List Jana 4:9 W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał 
swego jednorodzonego Syna na świat, abyśmy przez niego żyli. 

 

Dał swojego jednorodzonego syna 

 

Rzymian 5:8 Lecz Bóg okazał nam swoją miłość, ponieważ gdy byliśmy 
jeszcze grzesznikami, Chrystus umarł za nas.  

 

Powodem, dla którego Bóg wysłał Jezusa Chrystusa na świat, było to, że 
umarł na krzyżu i przelał swoją krew, aby zapłacić karę za nasz grzech. 



Bóg jest święty i jego świętość nie pozwoli nam wejść do nieba bez 
zapłacenia kary za grzech. Kara ta jest oddzielenie od Boga w miejscu 
zwanym piekłem. Chociaż Bóg jest święty, ale z powodu swojej miłości 
przez Jezusa Chrystusa, zapłacił karę za nasz grzech. Teraz możemy 
mieć pewność życia wiecznego w niebie z Abba Ojcem.  

 

Rzymian 6:23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Boga 
jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.  

 

Kto wierzy w Niego, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne 

 

W Biblii jest przykład, który naprawdę pokazuje, że ktokolwiek wezwie 
Jezusa, będzie miał życie wieczne. Na poboczu drogi siedział niewidomy 
żebrak o imieniu Bartymeusz. Nie miał pracy ani miejsca do życia. 
Zależał od swojego żebractwa, aby przeżyć. Pewnego dnia usłyszał 
wielkie zamieszanie i zapytał, co się dzieje. Powiedziano mu, że Jezus z 
Nazaretu przechodzi obok. Zawołał do Jezusa, ale tłum kazał mu być 
cicho. Krzyknął głośniej, nazywając Jezusa Mesjaszem, Zbawicielem. 
Jezus zatrzymał się i kazał przyprowadzić do siebie Bartymeusza. Jezus 
wtedy uzdrowił jego oczy i powiedział Twoja wiara, uratowała Cię! Boża 
miłość była na ślepym żebraku, a wraz z jego wyznaniem przyszło życie 
wieczne! Jeśli Boża miłość mogła dotrzeć do Bartymeusza, to z 
pewnością może dotrzeć do ciebie. 

 

Łukasza 18:42 I rzekł do niego Jezus: Odzyskaj wzrok, twoja wiara cię 
ocaliła. 

 



Życie wieczne 

 

Biblia mówi, że Bóg kocha świat, ale tylko ten, kto zaufa Jezusowi jako 
Zbawicielowi, będzie w niebie. W Księdze Objawienia jest werset 
mówiący o tym, dlaczego ludzie są w niebie. Uwierzyli, że Jezus umarł i 
przelał za nich swoją krew! Ci ludzie są z każdego plemienia, języka, 
wszystkich ludzi i każdego narodu. Jest tak dlatego, że Bóg kocha świat. 

 

Objawienie 5:9 ... bo zostałeś zabity i odkupiłeś nas do Boga przez swoją 
krew z każdego plemienia, i języka, i ludu, i narodu; 

 

Aby otrzymać Bożą miłość i zapewnienie o życiu wiecznym, wystarczy 
taka modlitwa jak ta:  

 

"Boże, żałuję za grzech i zwracam się do Jezusa Chrystusa. Wierzę, że w 
miłości posłałeś Jezusa, aby umarł na krzyżu i przelał swoją krew, aby 
zapłacić cenę za mój grzech. Wierzę również, że powstał z martwych. 
Teraz wyznaję Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. 
Ponieważ Jezus jest moim Zbawicielem, mam teraz życie wieczne, a Ty 
jesteś teraz moim Abba Ojcem. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa" 

. 

Ojcze, Ty również posłałeś Jezusa, aby uzdrawiał złamane serca. Proszę 
Cię, abyś uzdrowił wszystkich czytelników o złamanym sercu: serce 
złamane z powodu odejścia bliskiej osoby, przemocy, pełne lęku i 
depresji, rozbitej rodziny, bycia molestowanym lub poddanym traumie. 
Proszę uwolnij wszystkie umysły w niewoli twierdz grzechu. Ojcze, 
uwolnij wszystkich, którzy są uciskani przez diabła i w mękach. I, z 



wielką miłością uwolnij wszystkich, którzy myślą o samobójstwie lub są 
uzależnieni od narkotyków. Niech każdy doświadczy Twojej wielkiej 
miłości, radości i pokoju. 

 

Rzymian 8:32 On, który nie oszczędził własnego Syna, ale wydał go za 
nas wszystkich, jakże nie miałby z nim również swobodnie dać nam 
wszystkiego? 

 

 

 

 

 

God so loved the world, 

that he gave His only begotten Son, 

 

 

 

 

that whosoever believes in Him  

should not perish, but 

have everlasting life. 

John 3:16 

 

 

For God So Loved The World 



 

The Bible tells whoever is reading this brochure that God loves you. It does not 
matter your age, sex, wealth, position in life, where you live or what your 
background is God loves you. This is very comforting to know the Creator of the 
universe loves you. With all the incredible power God has as the Creator, at his 
core, the Bible says that God is love. Because God is love, he is very interested in 
a love relationship with you. 

 

1 John 4:8 He that loves not knows not God; for God is love. 

 

God created us in his image and likeness. This means because God is love, he 
created us to receive and give his love. There is a place in our inner being that is 
made for God’s love. 

 

There are three things we need physically to live which are air, water and food. 
Without air we die in minutes: without water in days and without food a 
month. This is also true spiritually. To live spiritually, we need love, faith and 
hope. Without love people can be hateful, cruel, show no mercy and 
emotionless, murderers and those with a loathing for God. These people are 
spiritually dead, but the people filled with God’s love are full of peace, joy, 
mercy, and kindness. 

 

What exactly is the love relationship God wants with us? This relationship is 
that of a loving father with his very young children. This is very tender where 
the children call him daddy or in Hebrew “Abba.” This love is deep, and 
powerful and Abba Father never leaves of forsakes his little children! 

 

Romans 8:15 For you have not received the spirit of bondage again to fear; but 
you have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. 

 



How can you be sure God loves you? Words are easy to say without real 
meaning. There are professional liars who can easily fool you with words. 
Words by themselves without being tested have little assurance. The best way 
to test someone’s word is by watching their actions. It’s the action which shows 
the real person. By testing God’s action, we can completely trust his word. The 
ultimate proof is God sent Jesus Christ, his only begotten Son, to die on the 
cross to pay the penalty for your sin. There can be no greater proof than this! 

 

1 John 4:9 In this was manifested the love of God toward us, because that God 
sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. 

 

That He Gave His Only Begotten Son 

 

Romans 5:8 But God commended his love toward us, in that, while we were yet 
sinners, Christ died for us.  

 

The reason God sent Jesus Christ into the word was to die on the cross and shed 
his blood to pay the penalty for our sin. God is holy and his holiness will not 
allow us into heaven without the penalty of sin being paid. The penalty is 
separation from God in a place called hell. Although God is holy but, because of 
his love through Jesus Christ, he paid the penalty for our sin. We now can have 
assurance of eternal life in heaven with Abba Father.  

 

Romans 6:23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life 
through Jesus Christ our Lord.  

 

Whosoever Believes in Him Should Not Perish, But have Everlasting Life 

 



There is an example in the Bible which really shows whoever calls on Jesus will 
have eternal life. There was a blind beggar named Bartimaeus sitting on the side 
of the road. He had no job or a place to live. He depended on his begging to 
survive. One day, he heard a great commotion and asked what was happening. 
He was told Jesus of Nazareth was passing by. He called out to Jesus, but the 
crowd told him to be quiet. He yelled louder calling Jesus the Messiah, the 
Savior. Jesus stopped and had Bartimaeus brought to him. Jesus then healed his 
eyes and said your faith, has saved you! God’s love was on the blind beggar, and 
with his confession came eternal life! If God’s love could reach down to 
Bartimaeus, it certainly can reach you. 

 

Luke 18:42 And Jesus said unto him, Receive your sight, your faith hath saved 
you. 

Eternal Life 

 

The Bible says that God loves the world, but only whosoever trusts in Jesus as 
Savior will be in heaven. In the Book of Revelation, there is a verse telling us 
why the people are in heaven. They believed Jesus died and shed his blood for 
them! These people are from every tribe, language, all people and every nation. 
This is because God loves the world. 

 

Revelation 5:9… for you were slain, and have redeemed us to God by your blood 
out of every tribe, and tongue, and people, and nation; 

 

To receive God’s love and assurance of eternal life, a prayer like this will do:  

 

“God, I repent of sin and turn to Jesus Christ. I believe that in love you sent 
Jesus to die on the cross and shed his blood to pay the price for my sin. I also 
believe he rose from the dead. I now confess Jesus Christ as my Lord and Savior. 



Because Jesus is my Savior, I now have eternal life, and you are now my Abba 
Father. Thank you in Jesus’ name.” 

 

Father, you also sent Jesus to heal the brokenhearted. I ask you heal all the 
readers of a broken heart: a heart broken from the passing of a loved one, 
violence, full of fear and depression, a broken family, being molested or subject 
to trauma. Please free all minds in bondage to strongholds of sin. Father, free all 
who are oppressed of the devil and in torment. And, with your great love free 
anyone thinking of suicide or addicted to drugs. May everyone experience your 
great love, joy and peace. 

 

Romans 8:32 He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, 
how shall he not with him also freely give us all things? 

 


