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1 Potrzebujesz zbawienia
List do Rzymian 3:23
23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s- chwa y Bo ej,
Ksi ga Koheleta 7:20
20. Bo nie ma na ziemi cz owieka sprawiedliwego, który by zawsze post powa dobrze, a nigdy nie
zgrzeszy .
Ksi ga Jeremiasza 17:9
9. Serce jest zdradliwsze ni wszystko inne i niepoprawne - któ je zg bi?
Ksi ga Izajasza 53:6
6. Wszyscy my pob -dzili jak owce, ka dy z nas si obróci ku w asnej drodze, a Pan zwali na Niego
winy nas wszystkich.
Ewangelia Jana 3:3
3. W odpowiedzi rzek do niego Jezus: Zaprawd , zaprawd , powiadam ci, je li si kto nie narodzi
powtórnie, nie mo e ujrze królestwo Bo ego.

2 Sam siebie nie mo"esz zbawi
Ksi ga Przys ów 14:12
12. Jest droga, co komu zdaje si s uszn-, lecz w ko<cu prowadzi do zguby.
List Jakuba 2:10
10. Cho by kto przestrzega ca ego Prawa, a przest-pi by jedno tylko przykazanie, ponosi win za
wszystkie.
List do Galatów 2:16
16. A jednak prze wiadczeni, e cz owiek osi-ga usprawiedliwienie nie przez wype nianie Prawa za
pomoc- uczynków, lecz jedynie przez wiar

w Jezusa Chrystusa, my w a nie uwierzyli my w

Chrystusa Jezusa, by osi-gn- usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wype nianie Prawa
za pomoc- uczynków, jako

e przez wype nianie Prawa za pomoc- uczynków nikt nie osi-gnie

usprawiedliwienia.
Ewangelia Jana 14:6
6. Odpowiedzia mu Jezus: Ja jestem drog- i prawd-, i yciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak
tylko przeze Mnie.
Dzieje Apostolskie 4:12

12. I nie ma w adnym innym zbawienia, gdy nie dano ludziom pod niebem adnego innego imienia,
w którym mogliby my by zbawieni.

3 Pan Jezus zatroszczy si% o Twoje zbawienie
Ewangelia Jana 3:16
16. Tak bowiem Bóg umi owa
wierzy, nie zgin- , ale mia

wiat, e Syna swego Jednorodzonego da , aby ka dy, kto w Niego

ycie wieczne.

1 List Piotra 3:18
18. Chrystus bowiem równie raz umar za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do
Boga przyprowadzi ;
2 Kor 5:21
21. On to dla nas grzechem uczyni Tego, który nie zna grzechu, aby my si

stali w Nim

sprawiedliwo ci- Bo -.
1 List Piotra 2:24
24. On sam, w swoim ciele poniós nasze grzechy na drzewo, aby my przestali by uczestnikami
grzechów, a yli dla sprawiedliwo ci - Krwi- Jego zostali cie uzdrowieni.

4 Bez Jezusa pójdziesz na wieczne pot%pienie
Ewangelia Jana 8:24
24. Powiedzia em wam, e pomrzecie w grzechach swoich. Tak, je eli nie uwierzycie, e Ja jestem,
pomrzecie w grzechach swoich.
Ewangelia Mateusza 13:41-42
41. Syn Cz owieczy po le anio ów swoich: ci zbior- z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych,
którzy dopuszczaj- si nieprawo ci,
42. i wrzuc- ich w piec rozpalony; tam b dzie p acz i zgrzytanie z bów.
2 List do Tesaloniczan 1:7-8
7. … gdy z nieba objawi si Pan Jezus z anio ami swojej pot gi
8. w p omienistym ogniu, wymierzaj-c kar tym, którzy Boga nie uznaj- i nie s- pos uszni Ewangelii
Pana naszego Jezusa.
Apokalipsa 21:8
8. A dla tchórzów, niewiernych, obmierz ych, zabójców, rozpustników, gu larzy, ba wochwalców i
wszelakich k amców: udzia w jeziorze gorej-cym ogniem i siark-. To jest mier druga.

5 Dlatego: Nawró si%!
Ewangelia Eukasza 13:3
3. Bynajmniej, powiadam wam; lecz je li si nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
1 List Jana 1:9
9. Je eli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpu ci je nam i oczy ci nas z
wszelkiej nieprawo ci.
Ewangelia Jana 5:24
24. Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Kto s ucha s owa mego i wierzy w Tego, który Mnie pos a ,
ma ycie wieczne i nie idzie na s-d, lecz ze mierci przeszed do ycia.
List do Rzymian10:9
9. Je eli wi c ustami swoimi wyznasz, e Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, e Bóg Go
wskrzesi z martwych - osi-gniesz zbawienie.
Wszystkie cytaty biblijne zosta y zaczerpni te z katolickiej Biblii Tysi clecia.
Je eli do tekstu wdar y si

jakiekolwiek przek amania, zawsze mo esz je skonfrontowa! ze swoj

Bibli Tysi clecia i zweryfikowa!.

