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Rozkoszuj si~ zyciem wiecznym na ziemi! 

Broszura ta rna Ci pom6e, Drogi Czytelniku, 
zrozumiee, kto stworzyl ziemi~ i wszystko, co jest 
na niej. Dowiesz si~, ie B6g, Stw6rea ziemi, rna 
imi~. Poza tym wyjasniamy w niej , po co B6g 
stworzyl ezlowieka i co trzeba ezynie, aby iye 
wieeznie na ziemi . 

Mamy nadziej~, ie liezne ilustraeje pomog'l Ci 
lepiej sobie to wyobrazie. Jeieli przeezytasz podane 
obok ilustraeji wersety biblijne, odniesiesz jeszeze 
wi~kszy pOiytek. Dowiesz si~ 0 zanotowanyeh w 
Biblii wielu pi~knyeh obietnieaeh Boiyeh, i 0 tym, 
co trzeba robie, ieby doezekae ieh spelnienia si~ . 

Moiesz tei uiye tej broszury do udzielenia pomoey 
innym ludziom. Jeieli masz dzieei, moiesz jej uiye, 
gdy b~dziesz im m6wie 0 Bogu. Jeieli mieszkasz w 
kraju, w kt6rym wielu doroslyeh nie potrafi ezytae, 
m6glbys, korzystaj'le z niej, pom6e im zrozumiee 
zamierzenie Boie, aby oni z kolei mogli pomagae 
swoim blitnim. 

Jestesmy szezerze przekonani, ze zapoznanie si~ z 
tymi informaejami utoruje Ci drog~ do wielu 
blogoslawier'lstw i ze nawet b~dziesz m6g1 wskazae 
innym, co trzeba ezynie, by m6e si~ rozkoszowae 
zyeiem wieeznym na ziemi. 



Kto stworzyl czlowieka? 


86g stworzy! niebo i ziemiy (Rodzaju [1 MojieszowaJ 1:1). 

86g rna irniy. Nazywa siy Jehowa (Psalm 83:18 [19J). 

Jehowa tyje w niebie. Jest duchern. Nie rnotna Go zobaczyc 
(/zajasza 66:1; jana 1:18; 4:24). 

Jehowa 86g stworzy! wielu 
anioi6w w niebiosach. Oni 
takte S'l ducharni. Wszyscy 
anioiowie byli doskonali. 
W przesziosci niekiedy 
przyjrnowali postac ludzk'l, 
teby cziowiek rn6g! ich 
zobaczyc (Hebrajczyk6w 1:7). 



Jehowa dawno temu stworzyl zwierzeta, na dlugo 
przed stworzeniem czlowieka (Rodzaju 1:25). 

Jehowa stworzyl r6wniez mezczyzne, kt6ry mial na imie Adam, i jego zone Ewe 
(Rodzaju 1:27). 

86g osadzil ich w pieknym ogrodzie, czyli raju. Stworzyl Adamowi tylko jednq 
zone. Mezczyzna mial zye z tq jednq zonq (Rodzaju 2:8, 21, 22, 24). 

Czlowiek jest 
duszq 
(Rodzaju 2:7). 

Zwierzeta Sq 
duszami 
(Rodzaju 1:24). 



laczego ludzie muszQ umierac? 

Jehowa 86g chciat aby czlowiek upiekszyl ziemie - przeobrazH jll w raj, 
kt6rym wszyscy mogliby sie rozkoszowae (Rodzaju 1:28). 

Ludzie mogliby zye wiecznie , gdyby Adam i Ewa byli posluszni lehowie. Kaza no im nie jese 
owocu z drzewa poznani a dobra i zla (Rodzaju 2: 15-1 7). 

Aniol, kt6ry zwi6dl Ewe, zostalal sie zly i posluzyl sie wezem, 
nazwany Diablem i Szatanemieby nam6wie Ewe i Adama do 
(ObjalVienie 12:9). nieposluszenstwa wobec Boga (Rodzaju 3:1-6). 



lehowa wypedzii 
te niepostusznq pare 
z raju (Rodzaju 3:23,24). 

Adam z EWq mieli 
dzieci , ale cata rodzina 
nie byia szczesliwa 
(Rodzaju 3:17,18). 

Musieli sie 

zestarzec i umrzeC, 

jak to powiedziat lehowa 

(Rodzaju 3:19; Rzymian 5:12). 


Wszystkie dusze na ziemi 
umierajq (Kaznodziei 3:18-20: 
Ezechie!a 18:4). 



Czym jest smierc? 


Gdy ezlowiek umiera, powraea 
do proehu . Jut 0 niezym nie wie 
(Psalm 146:4). 

Umarli nie mogll z tobll rozmawiac 

Wielu aniolow zeszlo na zllt droge. 
Teraz udajll. te S!l ludtmi, ktorzy 
umarli. Chell. abysmy uwierzyli, it 
w rzeezywistosei nie umieramy ani nie robic (Kaznodziei 9:5,10). 
(Rodzaju 6:1, 2; Judy 6). 

Dlatego Jehowa Bog nie tyezy 
sobie, abysmy wierzyli tym 
zlym aniolom, nazywanym 
demonami (Wyjscia 
[2 Mojieszowa j 22:18; 
Powlorzonego Prawa 
[5 Mojieszowaj 18:10,11; 
32:17). 

Nie tyezy sobie, tebysmy sie 
zajmowali wywolywaniem 
duehow ezy magill 
(Calalow 5:19-21). 



Bog niszczy zly swiat 


Adam mial wielu potomk6w. Oni takze 
stali si~ bardzo iIi. B6g postanowil ich 
wytracic (Rodzaju 6:1, 5, 7). 

Ale i yl tam dobry czlowiek imieniem Noe (Rodzaju 6:8, 9). 

Jehowa B6g polecit mu zbudowac 
duz<l 16di, w kt6rej on i jego rodzina mieli 
ocalec, gdy b~d<l gin<lc iii ludzie. Ta t6dt. 
przypominala wielk<l skrzyni~. Nazwano 
ark<l (Rodzaju 6: 13, 14). 



Oni zabrali do arki duzo zwierzqt (Rodzaju 6:19-21). 

lehowa sprawil, ze spadl wielki deszcz . Wszyscy iii ludzie zgin~li . Ocaleli ci , kt6rzy byli 
w arce. ezy wiesz dlaczego? (Rodzaju 6:17; 7:11, 12, 21; 1 Piotra 3:10-12). 



Czy Bog znowu zniszczy zlych ludzi? 


R6wniez dzisiaj jest wiele 
bardzo zlych ludzi. Co zlego @
oni tu robi q? 

Niekt6rzy zabijajq innych ludzi. 86g 
m6wi, ze nie wolno tak postepowac 
(WyjScia 20:13; 1 lana 3:11,12). 



Niekt6rzy kradnq . 
B6g m6wi, 
ze nie wolno hasc 
(Wyjscia 20:15; 
Ejezjan 4:28). 

metczy:tni majq wiele ton. Inni iyjq 
z dwiema albo i wiecej kobietami w oddzielnych 
domach. Jeszcze inne pary zyjq ze sobq bez slubu. 
To wszystko jest sprzeczne z tym, co m6wi Biblia 
(Maleusza 19:4-6; 1 Korynlian 7:1-4; 
1 Tymoleusza 3:1, 2). 

ezy przypominasz 
sobie, ze Adamowi B6g 
dal tylko jedn,! zone? 
(Rodzaju 2:22, 24). 



Niekt6rzy oddajll czesc 
balwanom. B6g rn6wi , 
i:e przy oddawaniu Mu 
ezei nie wolno sie 
poslugiwac posllgami 
ani obrazami 
(Wyjscia 20:4, 5; 
[zajasza 44:9-17; 
/ lana 5:21). 

Jehowa zniszczy ziych 
iudzi , kt6rzy nie chcq 
sie zmienic 
(Psalm 37:9,10; 
Lukasza 13:5; 
1 Koryntian 6:9,10). 



B6g bardzo go miluje i 
posluzy si~ nim do 
zniszczenia zlych oraz do 
ocalenia poslusznych 
(Jana 3:16,36). 

Gdy Jezus dor6sf, nauczal wielu dobrych rzeczy. 

Uczyl, ie tylko lehowa jest prawdziwym Bogiem 

(Marka 12:29. 30). 

Jezus m6wil, ze powinnismy oddawac czesc wylqcznie Jehowie (Mateusza 4:10; Jana 4:23. 24). 

Nauczal tez 0 Kr61estwie Jehowy (Lukasza 17:20, 21). 



Musial zlozyc ofiare Bogu, aby zbawic 
dobryeh. W przeszlosei B6g kazalludziom 
skladac na ofiare za grzeehy zwierzeta 
(Hebrajczyk6w 7:25, 27). 

Jezus uzdrawial ehoryeh i ezynil 

wiele dobrego. Nigdy nie zrobil nie zlego 

(Dzieje Apostolskie 10:38; 1 Piotra 2:21,22). 

Ale jak m6g1 nas wyzwolic z grzeehu i smierei? 


Jezus nie ofiarowal zwierzql. 

Dal siebie samego na ofiare za nas 

(Mateusza 20:28; Hebrajczyk6w 10:12). 

Czy wiesz, dlaezego? 



Jak zostaniemy uwolnieni od grzechu i smierci 


ezy przypominasz sobie, 
t.e pierwszy cziowiek, Adam, 
zgrzeszyi? Stracii t.ycie i raj, 
a my wszyscy tet umieramy, 
poniewat. jestesmy jego 
dziecmi (Rzymian 5:12; 3:23). 

Moglibysmy odzyskac to doskonaie t.ycie, gdyby inny doskonaly cziowiek oddal 
za nas t.ycie i przez to wykupii nas od smierci (1 Koryn/ian 15:45; Rzymian 5:19, 21), 

Jezus byl Synem Bot.ym. 

Byi czlowiekiem doskonaiym. 

Nie popeinii grzechu 

(Hebrajczyk6w 5:9; 7:26), 


Pozwolii sie zabic 
ludziom, kt6rzy 
nie miiowali Boga 
(Dzieje Apostolskie 2:23). 

Zlot.yi siebie 
w ofierze za nas 
(1 Tymoteusza 2:6). 



Jezusa pochowano w wykutej 
pieczarze, czyli w grobowcu. 
Trzy dni byl martwy. 
Nast~pnie B6g go wskrzesil 
(Jkieje 2:24). 

Powr6cil do nieba. Moze teraz prosic Boga, 
aby pomagal tym, kt6rzy Sq posluszni Bogu 
(Hebrajczyk6w 9:24; 1 Jana 2:1,2). 



Niebianski Krol sprowadza blo...",..,&1 

Je howa u tanowit 
Jezusa Kr61em w niebie 
(lzajasza 9:6; 
Daniela 7:13, 14; 
Dzieje Apostolskie 2:32-36). 

Jezus b~dzie panowai nad caiq ziemiq 
(Daniela 7: 14; 
Mateusza 28:18). 



Czy przypominasz sobie, 
co si~ stanie ze z!ymi luMmi? 
(Psalm 37:9,10; Lukasza 13:5). 

Jezus wyswiadezy 
postusznym ludziom 
wiele dobrego 
(Hebrajczykow 5:9J. 

ezy pami~tasz, jak mia! na imi~ aniot , kt6ry 
pierwszy zgrzeszyt? Jezus usunie go razem 
z innymi ztymi aniotami. Ieh posqgi i obrazy 
zostan<j zniszczone (Hebrajc::ykolV 2: 14; 
Objawienie 20:2, 10). 

ikt j ut 

nie zachoruje 

(lzajasza 33:24: 
ObjalVienie 22: I , 2). 


Czy obie 

przypom ina Z, jak 

Jezu uzdra\ ial 

choryeh? 




B6g pami~ta naweL 0 ludziach, kt6rzy umarli . 
POS/ UlY si~ Jezusem aby przywr6cic im lycie. 

azywa s i~ to zmartwychw taniem 
(lana 5:28, 29; 11 :25). 



Po wytepieniu wszystkich zlych 
ludzi nikt jut wiecej nie umrze. 

awet dzikie zwierzeta przestana 
by~ niebezpieczne. Wszyscy bedll 
na zawsze szcze~liwi 
(Objawienie 21:4: 
]zajasza 65:25: 
Psalm 37:JJ. 29). 



Co powinienes zrobic? 


ezy chcialbys zye 
wiecznie w tym 
pieknym raju? 

Poglebiaj SWq wiedze 0 lezusie 
(Powtorzonego Prawa 18:18,19; 

Jezeli tak, to dowiaduj sie, lana 3:16; Dzieje Apostolskie 3:19-23). 
co m6wi 86g. Ucz sie czytae 8iblie 
(lana 17:3; Objawienie f :3). 

Staraj sie dobrze 
postepowae i bye 
poslusznym Jehowie 
(Rzymian 6:17, 18,22). 



Nie zapominaj 0 tym, ze 
lehowa zabrania zabijac ludzi 
(Wyjscia 20:13; 1 lana 3:11, 12). 

Mezczyzna nie powinien zye pod jednym 
dachem i sypiac z kobietq, kt6ra nie jest 
jego zon<j (Wyjscia 20:14, 17; 
1 Tesaloniczan 4:3). 

Nie wolno zabierac 
niczego, co nalezy do innych 
(Wyjscia 20:15; Ejezjan 4:28). 

ezy pamietasz, ile zon B6g 
pozwala miec mezczytnie? 1ak dtugo 
m<jz nie powinien opuszczac zony? 
(Rodzaju 2:22, 24; Mateusza 19:5, 6; 
1 Koryntian 7:2, /0, 11). 



Pamil;taj tez, ze wolno 
nam oddawac czesc 
tylko Jehowie 
(Mateusza 4:10; 
1 Koryntian 8:6). 

Posqgi i obrazy nie mogq nam pom6c. 
Dlaczego? (1 Koryntian 8:4). 

ezy godzi sie miec bozki? 
(Powtorzonego Prawa 27:15; 1 lana 5:21). 

Zii aniolowie, czyli 
demony, zbuntowali si~ 
przeciw Bogu . Posluguj1j 
si~ wr6Zbitami lub 
wr6Zkami, zeby 
wprowadzac ludzi w bl1jd 
(Dzieje Apostolskie 16:16). 



Mamy sie modlic do Boga. Modlitwa 
to rozmowa z Bogiem, m6wienie 
Mu, ie chcemy Mu sluiyc, 
i proszenie Go 0 pomoc 
(Filipian 4:6, 7). 

Musimy okazywac posluszenstwo Jezusowi i w niego wierzyc 
(Hebrajczyk6w 5:9; lana 3:16). 

Nie zapominaj , 
ie Jezus umari , 
aby nas zbawic 
(Rzymian 5:8). 



Pamietaj , ze Jezus jest naszym niewidzialnym Kr61em. 
Powinnismy bye mu posluszni 
(Filipian 2:9- Jl ; 
Objawienie 19:16). 



Jezus powiedzial. 
ie masz ie dzielic 
z innymi dobrymi 
wiadomo~ciam i , 
kt6re uzy kaie~, 
i ze ci, kt6rzy chc~ 
siuzyc Bogu, 
powinni dac 
sie ochrzcic 
(Mateusza 28:19, 20; 
Jana 4:7-15). 

Moiesz wi~c rozmawiac 0 tych 
wspanialych sprawach ze swoimi 
przyjaci61mi (Mateusza 10:32). 

Jeieli nauczysz si~ 
czytac, b~dziesz m6gi 
si~ wi~cej dowiadywac 
i lepiej pomagac innym 
(2 Tymoteusza 2:15). 



Jezus nauczal tei dzieci , teby byly pos luszne Bogu. 
Nigdy nie byl zbyt zaj~ty , by z nimi rozmawjac 

ateusza 19:13-15). 

Rodzice powinni zawsze 

uczyc dzieci posluszenstwa 

wobec Boga i milowania Go 

(Powt6rzonego Prawa 6:6, 7; 

Przysl6w 6:20-22; 

EJezjan 6:4). 


mn6stwo r6inych 
IOSCic:>tOw. Wiele ich nauk 
nie pochodzi z Biblii. Jehowa 
kate opu~cic religie, kt6re 

UCZ4t prawdy 
VOllaW'j~me 18:4; 

4:13. 14). 



Jehowa rna na ziemi ludzi, kt6rzy mog,! Ci wiycej 
o Nim powiedziec. Czy wiesz, kim oni s,!? 
(DziejeApostolskie 15:14; Rzymian 10:14, 15). 

To Swiadkowie Jehowy. Zachowuj'! 
pok6j miydzy sob'!. Czy wiesz, 
dlaczego? Bo sie wzajemnie miiuj,! 
(Izajasza 43:10-12; lana 13:34, 35). 



Swiad kowie Jehowy majq nadzieje, ze bed q zye w pieknym, nowym raju 
(Psalm 37:9-11,29). . 

Przylqcz sie do nich , 
i dowiaduj sie, jak 
sluzye Jehowie. Oni 
milujq Jehowe i Jezusa 
Chrystusa oraz Sq 1m 
posluszni. Czy Ty tez 
Ich milujesz? Czy 
chcialbys pomagae 
innym w poznawaniu 

Co mozesz zrobie, Boga ? (lana 6:45-4 7).
Drogi Czytelniku , 
aby tam zye razem 
z nimi? 
(lakuba 1:22, 25; 
2:20-26). 



Jehowa i Jezus Chrystus mHujQ Cie i pragnQ. 
iebys zyt wiecznie w raju (Jolla 3:16). 

To, czego si~ dowiedziales z ilustracji i tekstu tej broszury, zapewne rozbudzilo w tobie 
pragnienie zycia wiecznego na ziemi. Gdybys chcial si~ dowiedziec wi~cej, radzimy Ci, zebys 
porozmawial z kims ze Swiadk6w Jehowy. Mozesz tez napisac, albo niech ktos napisze za Ciebie, 
do najblizszego biura oddzialu, kt6rego adres znajdziesz na 2 stronie tej broszury. 




