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SPIS TREŚCI 

Od wydawcy .................................................................................... 11

Wprowadzenie ................................................................................. 13
O ile nie mamy bezpośredniej wiedzy o tym, jakie będzie nie-
bo, Bóg poprzez swoje Słowo pozwala nam na nie przelotnie 
spojrzeć i zyskać pewien obraz tego, co czeka nas po śmierci.

Część 1 – Niebo ..................................................................... 15

1. Niebo w nauczaniu Jezusa ......................................................... 17
Słowa Jezusa na temat miejsca, do którego miał się udać wkrótce 
po doświadczeniu krzyża, stanowią odpowiedni fundament dla 
wszystkiego, co Biblia mówi o życiu po śmierci.

2. Niebo w Pięcioksięgu (1 Księga Mojżeszowa 1–3) .................... 25
Chociaż saduceusze nie wierzyli, że Tora ma cokolwiek do 
powiedzenia na temat życia po śmierci, okazuje się, że ze Sta-
rego Testamentu możemy wywnioskować całkiem sporo na ten 
temat. Gdy porównamy początek 1 Księgi Mojżeszowej z obra-
zem, jaki Jezus pokazał nam w Objawieniu Jana, okaże się, że 
znajdziemy w tych księgach niezwykłe punkty wspólne.

3. Niebo w Pięcioksięgu  
(od 1 Księgi Mojżeszowej 4 do 5 Księgi Mojżeszowej) ........... 43

Gdy opuszczamy ogród Eden z poczuciem straty i żalu, wkra-
czamy w długi okres ludzkiej historii. W czasach Noego Bóg 
pokaże, jaka jest kara za grzech. W czasach Abrahama zacznie 
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rozwiązywać problem grzechu. Przeglądając Pismo dalej, zbie-
rzemy więcej wskazówek dotyczących życia, które ma nadejść.

4. Niebo w historii Izraela  
(od Księgi Jozuego do Księgi Estery) ....................................... 59

Gdy Izrael osiedlił się w ziemi obiecanej, przemienił się ze zbiera-
niny wyzwolonych niewolników w ustabilizowany naród. Poprzez 
podboje opisane w Księdze Jozuego, wzloty i upadki wido- 
czne w Księdze Sędziów oraz mesjanistyczne przebłyski zawarte  
w Księdze Rut, naród ten zadamawiał się w Kanaanie. W histo-
rycznych Księgach Samuela, Królewskich oraz Kronik możemy 
znaleźć kolejne ‒ choć nieliczne ‒ zapowiedzi życia po śmierci.

5. Niebo w poezji Izraela (Księgi Joba i Kaznodziei Salomona) .... 67
To oczywiste, że w biblijnej poezji znajdą się fragmenty ukazujące 
niebo. Tam, gdzie słowa mają przemawiać nawet bardziej do 
duszy niż do umysłu, tęsknota ludzkiego serca za niebem staje się 
jeszcze silniejsza. Nieustające Boże objawienie dotyczące życia 
po śmierci przybiera wyraźniejsze kształty w poezji, zwłaszcza  
w Księgach Joba, Kaznodziei Salomona oraz Psalmów.

6. Niebo w poezji Izraela (Księga Psalmów) .................................. 77
Księga Psalmów jest jedną z najobszerniejszych ksiąg w Biblii 
– Bóg musi kochać muzykę! W Księdze Psalmów, gdy poeci 
wylewają przez Bogiem swoją duszę i pokazują, jak bardzo chcą 
z Nim być, temat nieba należy do najistotniejszych.

7. Niebo w proroctwach Izraela (Księga Izajasza) ......................... 95
Co Izajasz mówił o niebie i czasach, które mają dopiero nadejść? 
Jego świadectwo ma dwa aspekty. Mówił on o niebie jako wzniosłym 
miejscu zamieszkania Boga, ale także o wspaniałych błogosławień-
stwach, którymi w przyszłości będą mogli cieszyć się Boży ludzie.

8. Niebo w proroctwach Izraela  
(Księgi Jeremiasza, Ezechiela i Daniela) ................................ 109

Jeremiasz prorokował aż do momentu uprowadzenia Izraelitów 
do niewoli w Babilonie. Daniel był młodzieńcem, który znalazł 
się w pierwszej grupie wygnańców. Ezechiel poszedł za nim do 
niewoli niewiele później. Wszyscy trzej pisali o rzeczach, które 
miały podtrzymywać nadzieję uprowadzonych, gdy musieli żyć 
jako przybysze w obcej ziemi.
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9. Niebo w proroctwach Izraela (Prorocy Mniejsi) ...................... 123
We wszystkich dwunastu tzw. Prorokach Mniejszych znaj-
dziemy coś na temat przyszłego życia w niebie. Tak jak 
Prorocy Więksi, księgi te mówią o wydarzeniach zarówno  
z bliskiej, jak i z dalekiej przyszłości. Rozdział ten skupia się 
na wybranych fragmentach, które zapowiadały chwałę nieba  
w dalekiej przyszłości.

10. Niebo w Ewangeliach synoptycznych ..................................... 139
Jezus często mówił o niebie. Jest to dom, z którego przyszedł, 
i do którego miał powrócić. Jest to nagroda błogosławieństw, 
temat przypowieści i sedno Jego obietnic. Przede wszystkim 
Jezus mówił, że niebo jest Jego Królestwem. W pewnym sensie 
Królestwo to istnieje na ziemi, ale jego ostateczną rzeczywistość 
zobaczymy dopiero po śmierci.

11. Niebo w Ewangelii Jana i Dziejach Apostolskich ................... 169
Jan napisał swoją Ewangelię dwadzieścia albo trzydzieści 
lat po powstaniu Ewangelii synoptycznych i celowo unikał 
powtarzania pewnych elementów. Z tego powodu będziemy 
oddzielnie omawiać to, co Jan zapisał na temat Jezusa  
i życia po śmierci. Dzieje Apostolskie mówią nam oczywiście, 
jak rozwijało się Królestwo, gdy Jezus powrócił do nieba. 
Apostołowie wiernie nieśli ewangelię na cały świat, głosząc 
przesłanie jedynego Imienia pod niebem, przez które człowiek 
może zostać zbawiony.

12. Niebo w listach Pawła ............................................................. 185
Apostoł Paweł był wyjątkowo zainteresowany niebem. Wiele 
razy odnosił się do życia wiecznego jako „nagrody” za wierną 
służbę, danej przez Bożą łaskę współdziedzicom Abrahama. Jak 
żaden inny autor Nowego Testamentu, Paweł pisał szczegółowo 
o drugim przyjściu Jezusa oraz o naturze zmartwychwstania 
ciała.

13. Niebo w listach powszechnych ............................................... 219
Pozostałe listy – od Listu do Hebrajczyków do Listu Judy – 
zostały napisane raczej ogólnie do Kościoła, a nie do konkret-
nych zborów. W czasie wzmożonych prześladowań wszyst-
kie one wzywały do wiernej wytrwałości w świetle obietnicy 
nieba.
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14. Niebo w Objawieniu Jana ........................................................ 239
Nasze studium Księgi Objawienia ma trzy cele: w całej księdze 
zobaczymy przebłyski nieba jako sali tronowej Boga, zoba-
czymy wypełnienie się starotestamentowych proroctw, a także 
będziemy się cieszyć z ostatecznego obrazu nieba – naszego 
zwycięstwa i naszej nagrody.

Część 2 – Piekło .................................................................. 265

15. Piekło a natura Boga ................................................................ 267
To prawda, że fragmenty Pisma zawarte w tym rozdziale nie odno-
szą się bezpośrednio do problemu wiecznej kary w piekle. Pokazują 
jednak, że Boża natura jest w pełni zgodna z ideą drastycznej  
kary. Więcej – kary tej wymagają Boża świętość i sprawiedliwość.

16. Zapowiedzi piekła w Starym Testamencie ............................... 277
Szeol i „grób” to częste obrazy śmierci w Starym Testamen-
cie. Pokazują one ciemne, pełne cieni miejsce okropnej bez-
czynności. Często, choć nie zawsze, jest to kara dla złych ludzi. 
Omówimy następujące miejsca: szeol, „grób” oraz dolinę Ben-
Hinnoma. Później przyjrzymy się innym określeniom piekła, 
takim jak ogień, zniszczenie oraz śmierć.

17. Piekło w nauczaniu Jezusa ................................................... 287
Ponieważ w wielu współczesnych kościołach upiększa się albo 
ignoruje niepopularną doktrynę piekła, ważne jest, by od nowa 
przyjrzeć się tej sprawie. Czego Jezus nauczał o piekle?

18. Piekło w nauczaniu apostołów ................................................. 297
Przy rozważaniu tego, co apostołowie mówili o piekle, warto 
pogrupować te teksty według kluczowych słów, na które kładą one 
nacisk. Nadejdzie dzień „sądu”, gdy zostanie wylany Boży „gniew”. 
Grzesznicy zostaną „wykluczeni” sprzed Bożej obecności. Nastanie 
wieczna „kara” w „ogniu” piekła, a także „zniszczenie” i „śmierć”.

19. Alternatywne poglądy dotyczące piekła .................................. 305
Nie ma jednolitych poglądów na temat piekła. Tak naprawdę 
w ostatnich latach wielu wyrażało swój sprzeciw wobec kla-
sycznego obrazu ognia i wiecznej męki. Gdyby dotyczyło to 
tylko ludzi, którzy nie wierzą Biblii, łatwo byłoby to zignorować. 
Ale wiele poglądów w tej kwestii pochodzi od tych, którzy jej 
wierzą. Po prostu rozumieją ją inaczej.
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Wykaz skrótów ............................................................................... 317

Indeks cytatów biblijnych .............................................................. 319

Indeks rzeczowy ............................................................................. 351


