
English to Polish translation of Looking for the blessed 
hope brochure. 

What is needed is final proofreading. English follows at 
end. 

 

 

Oczekując błogosławionej nadziei 

 

 

 

 

I chwalebnego ukazania się wielkiego Boga i naszego Zbawiciela Jezusa 
Chrystusa 

Tytusa 2:13 

 

 

 

Ludzie uważają za oczywiste trzy rzeczy, których potrzebujemy, by 
fizycznie żyć: powietrze, wodę i jedzenie. Bez powietrza możemy żyć 
tylko przez kilka minut, bez wody kilka dni, a bez jedzenia miesiąc. W 
ten sam sposób, aby żyć duchowo, potrzebujemy miłości, wiary i 
nadziei. Każdy człowiek potrzebuje być kochany i dawać miłość. 

 



Bez miłości umieramy. Widać to u ludzi, którzy są nienawistni, 
zgorzkniali, nieprzebaczający, okrutni i niemiłosierni. Jakaś część ich 
umarła w środku. Aby żyć duchowo potrzebujemy również wiary i 
nadziei. Te dwie rzeczy idą w parze, ale nadzieja jest najważniejsza. 

 

Bóg zaprojektował nas do życia z nadzieją, bez niej umrzemy. Jeśli 
człowiek porzuca nadzieję, ciało reaguje i rozpoczyna proces umierania. 
Jeśli osoba traci chęć do życia i depresja przejmuje kontrolę, może to 
prowadzić zarówno do fizycznego, jak i duchowego załamania, nawet 
prowadzącego do samobójstwa. 

 

Uciski tego świata mogą zmiażdżyć ludzką nadzieję; jednak nadzieja, 
która pochodzi od Boga, jest kotwicą naszej duszy i nigdy nas nie 
zawiedzie: "Którą to nadzieję mamy jako kotwicę duszy, pewną i 
niezmienną". Łódź, która jest dobrze zakotwiczona, może przetrwać 
każdą burzę, tak też osoba zakotwiczona w Bożej nadziei może 
przetrwać wszystkie utrapienia tego świata! 

 

Czym jest nadzieja? Jest to oczekiwanie, które obejmuje: pragnienie z 
oczekiwaniem uzyskania: oczekiwać z ufnością: lub pielęgnować 
pragnienie z oczekiwaniem kogoś, na kim nasze nadzieje są skupione. 
Nasza nadzieja jest zakotwiczona w osobie Jezusa Chrystusa, który 
przychodzi po nas tak, jak mówi i obiecuje Biblia. Przyszedł za 
pierwszym razem dokładnie tak, jak obiecała Biblia, więc przyjdzie po 
nas dokładnie tak, jak obiecuje Biblia. 

 



Biblia pokazuje, że kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po swoich wiernych, 
zstąpi z nieba z okrzykiem i wielkim hukiem trąb. Najpierw martwi 
wierzący zostaną wskrzeszeni z nowymi ciałami i spotkają się z 
Chrystusem w powietrzu. Ci, którzy wtedy żyją, otrzymają nowe 
wieczne, uwielbione ciało i również spotkają Jezusa w powietrzu. Nasze 
uwielbione ciało nigdy nie będzie podlegać chorobie, rozkładowi ani 
śmierci. Będziemy wtedy żyć z Bogiem przez wieczność. To wydarzenie 
dzieje się tak szybko, że ma miejsce w ułamku sekundy! Jezus zabiera 
nas wtedy do nieba. 

 

Filipian 3:21 Który przemieni nasze podłe ciało, aby stało się podobne 
do jego chwalebnego ciała 

 

Jezus Chrystus spotykający swoich wiernych w powietrzu, a następnie 
zabierający ich do nieba, to błogosławiona nadzieja! Jest to nadzieja, 
którą wierzący żyją i której nigdy nie można odebrać ani zmniejszyć. To 
nadzieja, którą Biblia nazywa kotwicą naszej duszy! 

 

1 Tesaloniczan 4:16,17 Bo sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem, z głosem 
archanioła i z trąbą Bożą, a umarli w Chrystusie powstaną pierwsi: A 
my, którzy żyjemy i pozostajemy, zostaniemy razem z nimi pochwyceni 
na obłokach, aby spotkać Pana w powietrzu; i tak będziemy zawsze z 
Panem. 

 

Po tym jak Jezus Chrystus spotka się z wierzącymi w powietrzu, zabierze 
nas do życia w niebie, gdzie naszymi oczami zobaczymy Boga 
siedzącego na swoim tronie w całej swojej chwale! Biblia opisuje Boga 



na tym tronie w pięknych kolorach; są tam błyskawice i grzmoty, a także 
płonące lampy ognia. 

 

Ponieważ Jezus Chrystus jest naszą błogosławioną nadzieją, nie 
będziemy się bać. Przed tronem Bożym jest piękne morze szkła jak 
kryształ. Wierzący staną na tym morzu kryształowego szkła. Po tym jak 
staną przed Bogiem Ojcem, wierzący zostaną zabrani na to, co Biblia 
nazywa Wieczerzą Małżeńską Baranka. Jakże wspaniałe jest to 
wydarzenie. Będzie ono przypominało ziemskie małżeństwo, gdzie cała 
rodzina i przyjaciele spotykają się przy wspaniałej muzyce i doskonałym 
jedzeniu. Jest taniec i bycie z przyjaciółmi i rodziną, którą kochamy, a 
może za którą tęsknimy! Panna młoda jest zawsze ubrana w piękną 
białą suknię, a w niebie wierzący również są ubrani w oszałamiające 
białe suknie. Jest duchowa jedność między Bogiem a jego ludźmi. 

 

Objawienie 19:8,9 A jej zostało przyznane, że powinna być ubrana w 
delikatne płótno, czyste i białe, ponieważ delikatne płótno jest 
sprawiedliwością świętych... Błogosławieni, którzy są wezwani do 
wieczerzy małżeńskiej Baranka. 

 

Następnie Biblia pokazuje nam nasz dom w niebie, który jest nazywany 
Nowym i Świętym Jeruzalem. To miasto jest ogromne pod względem 
wielkości i wysokości. Jest jak duży naród. Jego fundament jest 
wykonany z pięknych kamieni, przez które będzie świecić chwała Boża. 
Miasto jest pełne kryształu ze złotem, przez co jest jak wspaniały klejnot 
świecący chwałą Bożą przez niego! 

 



Objawienie 21:10,11 I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę, i 
ukazał mi to wielkie miasto, święte Jeruzalem zstępujące z nieba od 
Boga, mające chwałę Bożą, a jej światło było jak kamień najcenniejszy, 
nawet jak kamień jaspisowy, czysty jak kryształ; 

 

Jak uzyskać błogosławioną nadzieję i żyć z Bogiem na zawsze. 

 

Jan 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. 

 

Zanim będziesz mógł żyć z błogosławioną nadzieją i mieć pewność życia 
wiecznego, kara śmierci za grzech musi się zakończyć. Bóg jest święty, a 
grzech człowieka jest wielkim przestępstwem. Karą jest wieczne 
oddzielenie od Boga w strasznym miejscu zwanym piekłem. Kiedy Jezus 
Chrystus umarł na krzyżu i przelał swoją krew, zapłacił pełną karę za 
grzech. Mając zapłaconą karę, masz teraz pełne zapewnienie wiecznego 
życia z Bogiem. Jezus nie tylko umarł za twój grzech, ale także powstał z 
martwych z uwielbionym ciałem; dlatego możesz żyć z błogosławioną 
nadzieją i również otrzymać uwielbione ciało! Bóg cię kocha, ale żeby 
otrzymać błogosławioną nadzieję, musisz najpierw odpokutować za 
grzech, a następnie wyznać, że Jezus Chrystus jest twoim Panem i 
Zbawicielem. 

 

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

 



Modlitwa o przyjęcie Chrystusa i życie z błogosławioną nadzieją 

 

"Boże, wyznaję Ci mój grzech i głęboko go żałuję. Wierzę, że Jezus 
Chrystus przelał swoją krew na krzyżu i umarł za mój grzech. Wierzę, że 
powstał z martwych i że przyjdzie ponownie. Teraz wyznaję Jezusa 
Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela. Mam teraz życie wieczne z 
Tobą jako moim Ojcem Bogiem i mogę żyć z błogosławioną nadzieją. 

Proszę Cię jako Boga Ojca, abyś uzdrowił moje złamane serce. 
Przebaczam wszystkim, którzy złamali moje serce. Proszę uzdrów i 
uwolnij mnie od strachu, lęku, terroru, nienawiści, depresji, goryczy i 
odrzucenia. Dziękuję Ci, że posłałeś Jezusa Chrystusa, aby uwolnił mnie 
od grzechu i uzdrowił moje złamane serce." 

 

Ludzie w niebie opowiadają, jak się tam dostali. Jest to jedyny sposób, 
aby uzyskać wieczność i żyć z Bogiem na zawsze. 

 

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