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1 Wst p
Je li jeste zainteresowany tym, co Bóg chce nam w katolickiej Biblii powiedzie2 na niektóre tematy,
to zechciej podda2 si

dzia aniu prawdy w niej zawartej. Wszystko, czego potrzebujesz, to twoja

katolicka Biblia, najlepiej Biblia Tysi>clecia.
Spójrz na podane odsy acze w nast puj>cy sposób:
Np. „List do Rzymian 6:23”.
List do Rzymian to nazwa ksi gi. Pierwsza liczba oznacza rozdzia tej ksi gi. Liczba lub liczby po
przecinku oznaczaj> wiersz lub wiersze w tym rozdziale.
List do Rzymian 6:23
Ksi ga

Rozdzia

Wiersz

List do Rzymian

6

23

Zapami taj, (e ka(dy wiersz Pisma ;wi tego, który przeczytasz, jest S owem Bo(ym, dotycz>cym
danego tematu.
S owo Twoje jest prawd>.
Ewangelia Jana 17:17

2 Maria
2.1

Matka Jezusa

Ewangelia Jana 2:1-3
1. Trzeciego dnia odbywa o si wesele w Kanie Galilejskiej i by a tam Matka Jezusa.
2. Zaproszono na to wesele tak(e Jezusa i Jego uczniów.
3. A kiedy zabrak o wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie maj> ju( wina.
Dzieje Apostolskie 1:14
14. Wszyscy oni trwali jednomy lnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryj>, Matk> Jezusa, i
bra2mi Jego.
2.2

Wieczne dziewictwo

Ewangelia Mateusza 1:25
25. lecz nie zbli(a si do Niej, a( porodzi a Syna, któremu nada imi Jezus.
Ewangelia Mateusza 12:46-50
46. Gdy jeszcze przemawia do t umów, oto Jego Matka i bracia stan li na dworze i chcieli z Nim
mówi2.
47. Kto rzek do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoj> na dworze i chc> mówi2 z Tob>.
48. Lecz On odpowiedzia temu, który Mu to oznajmi : Któ( jest moj> matk> i którzy s> moimi bra2mi?
49. I wyci>gn>wszy r k ku swoim uczniom, rzek : Oto moja matka i moi bracia.
50. Bo kto pe ni wol Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostr> i matk>.
Ewangelia Mateusza 13:55-56

55. Czy( nie jest On synem cie li? Czy Jego Matce nie jest na imi Mariam, a Jego braciom Jakub,
Józef, Szymon i Juda?
56. Tak(e Jego siostry czy nie (yj> wszystkie u nas? Sk>d(e wi c ma to wszystko?
Ewangelia Jana 7:1-5
1. Potem Jezus obchodzi Galilej . Nie chcia bowiem chodzi2 po Judei, bo Hydzi mieli zamiar Go
zabi2.
2. A zbli(a o si (ydowskie ;wi to Namiotów.
3. Rzekli wi c Jego bracia do Niego: Wyjd8 st>d i id8 do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny,
których dokonujesz.
4. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, je(eli chce si publicznie ujawni2. Skoro takich rzeczy
dokonujesz, to oka( si

wiatu!

5. Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego.
Ksi ga Psalmów 69:9
9. Dla braci moich sta em si obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki.
List do Galatów 1:19
19. Spo ród za

innych, którzy nale(> do grona Aposto ów, widzia em jedynie Jakuba, brata

PaJskiego.
Ewangelia Marka 6:3
3. Czy nie jest to cie la, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy( nie (yj> tu u nas
tak(e Jego siostry? I pow>tpiewali o Nim.
2.3

Niepokalane pocz cie

List do Rzymian 3:23
23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s> chwa y Bo(ej,
List do Rzymian 3:10-12
10. jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego,
11. nie ma rozumnego, nie ma, kto by szuka Boga.
12. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem si zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgo a ani jednego.
List do Rzymian 5:12
12. Dlatego te( jak przez jednego cz owieka grzech wszed na wiat, a przez grzech mier2, i w ten
sposób mier2 przesz a na wszystkich ludzi, poniewa( wszyscy zgrzeszyli...
1 Ewangelia Jana 1:8
8. Je li mówimy, (e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy.

Ksi ga Koheleta 7:20
20. Bo nie ma na ziemi cz owieka sprawiedliwego, który by zawsze post powa dobrze, a nigdy nie
zgrzeszy .
2.4

Oddawanie czci

Ewangelia <ukasza 11:27-28
27. Gdy On to mówi , jaka kobieta z t umu g o no zawo a a do Niego: B ogos awione ono, które Ci
nosi o, i piersi, które ssa e .
28. Lecz On rzek : Owszem, ale przecie( b ogos awieni ci, którzy s uchaj> s owa Bo(ego i zachowuj>
je.

3 Msza
List do Hebrajczyków 9:24-28
24. Chrystus bowiem wszed nie do

wi>tyni, zbudowanej r kami ludzkimi, b d>cej odbiciem

prawdziwej / wi>tyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawia2 si za nami przed obliczem Boga,
25. nie po to, aby si cz sto mia ofiarowa2 jak arcykap an, który co roku wchodzi do wi>tyni z krwi>
cudz>.
26. Inaczej musia by cierpie2 wiele razy od stworzenia wiata. A tymczasem raz jeden ukaza si teraz
na koJcu wieków na zg adzenie grzechów przez ofiar z samego siebie.
27. A jak postanowione ludziom raz umrze2, a potem s>d,
28. tak Chrystus raz jeden by ofiarowany dla zg adzenia grzechów wielu, drugi raz uka(e si nie w
zwi>zku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekuj>.
List do Hebrajczyków 9:11-12
11. Ale Chrystus, zjawiwszy si jako arcykap an dóbr przysz ych, przez wy(szy i doskonalszy, i nie
r k> - to jest nie na tym wiecie - uczyniony przybytek,
12. ani nie przez krew koz ów i cielców, lecz przez w asn> krew wszed raz na zawsze do Miejsca
;wi tego, zdobywszy wieczne odkupienie.
List do Hebrajczyków 10:10-14
10. Na mocy tej woli u wi ceni jeste my przez ofiar cia a Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
11. Wprawdzie ka(dy kap an staje codziennie do wykonywania swej s u(by, wiele razy te same
sk adaj>c ofiary, które (adn> miar> nie mog> zg adzi2 grzechów.
12. Ten przeciwnie, z o(ywszy RAZ NA ZAWSZE jedn> ofiar za grzechy, zasiad po prawicy Boga,
13. oczekuj>c tylko, a( nieprzyjaciele Jego stan> si podnó(kiem nóg Jego.
14. Jedn> bowiem ofiar> udoskonali na wieki tych, którzy s> u wi cani.
List do Rzymian 6:10
10. Bo to, (e umar , umar dla grzechu tylko raz, a (e (yje, (yje dla Boga.

1 List Piotra 3:18
18. Chrystus bowiem równie( raz umar za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do
Boga przyprowadzi2; zabity wprawdzie na ciele, ale powo any do (ycia Duchem.
List do Hebrajczyków 10:18
18. Gdzie za jest ich odpuszczenie, tam ju( wi cej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

4 Celibat
Ewangelia <ukasza 1:5
5. Za czasów Heroda, króla Judei, (y pewien kap an, imieniem Zachariasz, z oddzia u Abiasza. Mia
on (on z rodu Aarona, a na imi by o jej El(bieta.
Ewangelia Mateusza 8:14-15
14. Gdy Jezus przyszed do domu Piotra, ujrza jego te ciow>, le(>c> w gor>czce.
15. Uj> j> za r k , a gor>czka j> opu ci a. Wsta a i us ugiwa a Mu.
Dzieje Apostolskie 21:8-9
8. Wyszed szy nazajutrz, dotarli my do Cezarei. Weszli my do domu Filipa ewangelisty, który by
jednym z Siedmiu, i zamieszkali my u niego.
9. Mia on cztery córki, dziewice - prorokinie.
1 List do Tymoteusza 3:1-5
1. Nauka ta zas uguje na wiar . Je li kto d>(y do biskupstwa, po(>da dobrego zadania.
2. Biskup wi c powinien by2 nienaganny, m>( jednej (ony, trze8wy, rozs>dny, przyzwoity, go cinny,
sposobny do nauczania,
3. nieprzebieraj>cy miary w piciu wina, niesk onny do bicia, ale opanowany, niek ótliwy, niechciwy na
grosz,
4. dobrze rz>dz>cy w asnym domem, trzymaj>cy dzieci w uleg o ci, z ca > godno ci>.
5. Je li kto bowiem nie umie stan>2 na czele w asnego domu, jak(e( b dzie si troszczy o Ko ció
Bo(y?
1 List do Koryntian 7:25-28
25. Nie mam za nakazu PaJskiego co do dziewic, lecz daj rad jako ten, który - wskutek doznanego
od Pana mi osierdzia - godzien jest, aby mu wierzono.
26. Uwa(am, i( przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zosta2, dobrze to dla cz owieka tak (y2.
27. Jeste zwi>zany z (on>? Nie usi uj od >cza2 si od niej! Jeste wolny? Nie szukaj (ony.
28. Ale je(eli si o(enisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, je li wychodzi za m>(, nie grzeszy.
Tacy jednak cierpie2 b d> udr ki w ciele, a ja chcia bym ich wam oszcz dzi2.

1 List do Koryntian 9:4-6
4. Czy( nie mamy prawa skorzysta2 z jedzenia i picia?
5. Czy( nie wolno nam bra2 z sob> niewiasty - siostry, podobnie jak to czyni> pozostali aposto owie
oraz bracia PaJscy i Kefas?
6. Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkowa2?
1 List do Koryntian 7:8-9
8. Tym za , którzy nie wst>pili w zwi>zki ma (eJskie, oraz tym, którzy ju( owdowieli, mówi : dobrze
b dzie, je li pozostan> jak i ja.
9. Lecz je li nie potrafiliby zapanowa2 nad sob>, niech wst puj> w zwi>zki ma (eJskie. Lepiej jest
bowiem (y2 w ma (eJstwie, ni( p on>c.
1 List do Tymoteusza 4:1-3
1. Duch za otwarcie mówi, (e w czasach ostatnich niektórzy odpadn> od wiary, sk aniaj>c si ku
duchom zwodniczym i ku naukom demonów.
2. [Stanie si to] przez takich, którzy ob udnie k ami>, maj> w asne sumienie napi tnowane.
3. Zabraniaj> oni wchodzi2 w zwi>zki ma (eJskie, [nakazuj>] powstrzymywa2 si od pokarmów, które
Bóg stworzy , aby je przyjmowali z dzi kczynieniem wierz>cy i ci, którzy poznali prawd .

5 Po rednik
List do Rzymian 8:34
34. Któ( mo(e wyda2 wyrok pot pienia? Czy Chrystus Jezus, który poniós [za nas] mier2, co wi cej
- zmartwychwsta , siedzi po prawicy Boga i przyczynia si za nami?
List do Hebrajczyków 7:25
25. Przeto i zbawia2 na wieki mo(e ca kowicie tych, którzy przez Niego zbli(aj> si

do Boga, bo

zawsze (yje, aby si wstawia2 za nimi.
List do Hebrajczyków 8:6
6. Teraz za

otrzyma w udziale o tyle wznio lejsz> s u(b , o ile sta si

po rednikiem lepszego

przymierza, które oparte zosta o na lepszych obietnicach.
List do Hebrajczyków 9:24
24. Chrystus bowiem wszed nie do

wi>tyni, zbudowanej r kami ludzkimi, b d>cej odbiciem

prawdziwej / wi>tyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawia2 si za nami przed obliczem Boga,
1 Ewangelia Jana 2:1
1. Dzieci moje, pisz

wam to dlatego, (eby cie nie grzeszyli. Je liby nawet kto zgrzeszy , mamy

Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.

List do Hebrajczyków 2:18
18. W czym bowiem sam cierpia b d>c do wiadczany, w tym mo(e przyj 2 z pomoc> tym, którzy s>
poddani próbom.
List do Efezjan 3:12
12. W Nim mamy mia y przyst p [do Ojca] z ufno ci> dzi ki wierze w Niego.
List do Hebrajczyków 4:13-16
13. Nie ma stworzenia, które by by o przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i
ods oni te jest przed oczami Tego, któremu musimy zda2 rachunek.
14. Maj>c wi c arcykap ana wielkiego, który przeszed przez niebiosa, Jezusa, Syna Bo(ego, trwajmy
mocno w wyznawaniu wiary.
15. Nie takiego bowiem mamy arcykap ana, który by nie móg wspó czu2 naszym s abo ciom, lecz
do wiadczonego we wszystkim na nasze podobieJstwo, z wyj>tkiem grzechu.
16. Przybli(my si wi c z ufno ci> do tronu aski, aby my otrzymali mi osierdzie i znale8li ask dla
/uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.
1 List Piotra 5:7
7. Wszystkie troski wasze przerzu2cie na Niego, gdy( Jemu zale(y na was.
Ewangelia Mateusza 11:28-30
28. Przyjd8cie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obci>(eni jeste cie, a Ja was pokrzepi .
29. We8cie moje jarzmo na siebie i uczcie si

ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a

znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
30. Albowiem jarzmo moje jest s odkie, a moje brzemi lekkie.
1 List do Tymoteusza 2:5
5. Albowiem JEDEN JEST BÓG, JEDEN TE1 PO2REDNIK mi dzy Bogiem a lud8mi, cz owiek,
Chrystus Jezus,
Ilu jest Bogów? Ilu jest po redników?

6 Papie5
Czy ta w adza jest dana od Boga?
Ewangelia Mateusza 20:25-28
25. A Jezus przywo a ich do siebie i rzek : Wiecie, (e w adcy narodów uciskaj> je, a wielcy daj> im
odczu2 sw> w adz .
26. Nie tak b dzie u was. Lecz kto by mi dzy wami chcia sta2 si
s ug>.

wielkim, niech b dzie waszym

27. A kto by chcia by2 pierwszym mi dzy wami, niech b dzie niewolnikiem waszym,
28. na wzór Syna Cz owieczego, który nie przyszed , aby Mu s u(ono, lecz aby s u(y2 i da2 swoje
(ycie na okup za wielu.
Ewangelia Mateusza 23:8-12
8. Otó( wy nie pozwalajcie nazywa2 si Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy
bra2mi jeste cie.
9. Nikogo te( na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.
10. Nie chciejcie równie(, (eby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus.
11. Najwi kszy z was niech b dzie waszym s ug>.
12. Kto si wywy(sza, b dzie poni(ony, a kto si poni(a, b dzie wywy(szony.
1 List Piotra 5:1-4
1. Starszych wi c, którzy s> w ród was, prosz , ja równie( starszy, a przy tym

wiadek

Chrystusowych cierpieJ oraz uczestnik tej chwa y, która ma si objawi2:
2. pa cie stado Bo(e, które jest przy was, strzeg>c go nie pod przymusem, ale z w asnej woli, jak Bóg
chce; nie ze wzgl du na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;
3. i nie jak ci, którzy ciemi (> gminy, ale jako (ywe przyk ady dla stada.
4. Kiedy za objawi si Najwy(szy Pasterz, otrzymacie niewi dn>cy wieniec chwa y.
Czy Aposto Piotr pe ni tak w adz jak Papie ?
Dzieje Apostolskie 8:14
14. Kiedy Aposto owie w Jerozolimie dowiedzieli si , (e Samaria przyj a s owo Bo(e, wys ali do niej
Piotra i Jana,
Niezgoda w Antiochii.
Dzieje Apostolskie 15:1-6 – przyczyna niezgody
1. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Je(eli si nie poddacie obrzezaniu wed ug zwyczaju
Moj(eszowego, nie mo(ecie by2 zbawieni.
2. Kiedy dosz o do niema ych sporów i zatargów mi dzy nimi a Paw em i Barnab>, postanowiono, (e
Pawe i Barnaba, i jeszcze kilku spo ród nich uda si

w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do

Aposto ów i starszych.
3. Wys ani przez Ko ció

szli przez Fenicj

i Samari , sprawiaj>c wielk> rado 2 braciom

opowiadaniem o nawróceniu pogan.
4. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyj ci przez Ko ció , Aposto ów i starszych. Opowiedzieli te(,
jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokona .
5. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów o wiadczyli: Trzeba ich obrzeza2 i
zobowi>za2 do przestrzegania Prawa Moj(eszowego.

6. Zebrali si wi c Aposto owie i starsi, aby rozpatrzy2 t spraw .
Dzieje Apostolskie 15:7-12 – mowa Piotra
7. Po d ugiej wymianie zdaJ przemówi do nich Piotr: Wiecie, bracia, (e Bóg ju( dawno wybra mnie
spo ród was, aby z moich ust poganie us yszeli s owa Ewangelii i uwierzyli.
8. Bóg, który zna serca, za wiadczy na ich korzy 2, daj>c im Ducha ;wi tego tak samo jak nam.
9. Nie zrobi (adnej ró(nicy mi dzy nami a nimi, oczyszczaj>c przez wiar ich serca.
10. Dlaczego wi c teraz Boga wystawiacie na prób , wk adaj>c na uczniów jarzmo, którego ani
ojcowie nasi, ani my sami nie mieli my si y d8wiga2.
11. Wierzymy przecie(, (e b dziemy zbawieni przez ask Pana Jezusa tak samo jak oni.
12. Umilkli wszyscy, a potem s uchali opowiadania Barnaby i Paw a o tym, jak wielkich cudów i
znaków dokona Bóg przez nich w ród pogan.
Dzieje Apostolskie 15:13-21 – mowa Jakuba i jego pogl d
13. A gdy i oni umilkli, zabra g os Jakub i rzek : Pos uchajcie mnie, bracia!
14. Szymon opowiedzia , jak Bóg raczy wybra2 sobie lud spo ród pogan.
15. Zgadzaj> si z tym s owa Proroków, bo napisano:
16. Potem powróc i odbuduj przybytek Dawida, który znajduje si w upadku. Odbuduj jego ruiny i
wznios go,
17. aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imi moje - mówi
Pan, który to sprawia.
18. To s> [Jego] odwieczne wyroki.
19. Dlatego ja s>dz , (e nie nale(y nak ada2 ci (arów na pogan, nawracaj>cych si do Boga,
20. lecz napisa2 im, aby si wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bo(kom, od nierz>du, od tego, co
uduszone, i od krwi.
21. Z dawien dawna bowiem w ka(dym mie cie s> ludzie, którzy co szabat czytaj> Moj(esza i
wyk adaj> go w synagogach.
Dzieje Apostolskie 15:22-29
22. Wtedy Aposto owie i starsi wraz z ca ym Ko cio em postanowili wybra2 ludzi przoduj>cych w ród
braci: Jud , zwanego Barsabas, i Sylasa i wys a2 do Antiochii razem z Barnab> i Paw em.
23. Pos ali przez nich pismo tej tre ci: Aposto owie i starsi bracia przesy aj> pozdrowienie braciom
pogaJskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.
24. Poniewa( dowiedzieli my si , (e niektórzy bez naszego upowa(nienia wyszli od nas i zaniepokoili
was naukami, siej>c zam t w waszych duszach,
25. postanowili my jednomy lnie wybra2 m (ów i wys a2 razem z naszymi drogimi: Barnab> i
Paw em,
26. którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa po wi cili swe (ycie.
27. Wysy amy wi c Jud i Sylasa, którzy powtórz> wam ustnie to samo.

28. Postanowili my bowiem, Duch ;wi ty i my, nie nak ada2 na was (adnego ci (aru oprócz tego, co
konieczne.
29. Powstrzymajcie si od ofiar sk adanych bo(kom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierz>du.
Dobrze uczynicie, je(eli powstrzymacie si od tego. Bywajcie zdrowi!
Po radzie Jakuba nast pi a decyzja Aposto ów i starszych wraz z ca ym Ko cio em (porównaj Dzieje
Apostolskie 15:18-20 z Dziejami Apostolskimi 15:28-29)
Czy pierwsi chrze cijanie uznawali w adz podobn do papieskiej?
Dzieje Apostolskie 16:14
14. Przys uchiwa a si nam te( pewna "boj>ca si Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która
sprzedawa a purpur . Pan otworzy jej serce, tak (e uwa(nie s ucha a s ów Paw a.
Dzieje Apostolskie 21:17-19
17. Kiedy znale8li my si w Jerozolimie, bracia przyj li nas z rado ci>.
18. Nast pnego dnia Pawe poszed razem z nami do Jakuba. Zebrali si te( wszyscy starsi.
19. Powitawszy ich, zacz> szczegó owo opowiada2, czego Bóg dokona w ród pogan przez jego
pos ug .
Dzieje Apostolskie 21:21-25
21. a wszyscy trzymaj> si

gorliwie Prawa. O tobie jednak s yszeli, (e wszystkich Hydów,

mieszkaj>cych w ród pogan, nauczasz odst pstwa od Moj(esza, mówisz, (e nie maj> obrzezywa2
swych synów ani zachowywa2 zwyczajów.
22. Có( wi c pocz>2? W ka(dym wypadku dowiedz> si , (e przyby .
23. Zrób wi c to, co ci mówimy: Mamy tu czterech m (czyzn, którzy z o(yli lub,
24. we8 ich z sob>, poddaj si razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc
sobie g owy, a wtedy wszyscy przekonaj> si , (e w tym, czego si dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma
8d8b a prawdy, lecz (e ty sam przestrzegasz Prawa
25. Co za do pogan, którzy uwierzyli, pos ali my im na pi mie polecenie, aby powstrzymali si od
pokarmów ofiarowanych bo(kom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierz>du.
List do Galatów 1:1
1. Pawe , aposto nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i
Boga Ojca, który Go wskrzesi z martwych,
List do Galatów 1:11-12
11. O wiadczam wi c wam, bracia, (e g oszona przeze mnie Ewangeli> nie jest wymys em ludzkim.
12. Nie otrzyma em jej bowiem ani nie nauczy em si od jakiego cz owieka, lecz objawi mi j> Jezus
Chrystus.

List do Galatów 1:15-17
15. Gdy jednak spodoba o si Temu, który wybra mnie jeszcze w onie matki mojej i powo a ask>
swoj>,
16. aby objawi2 Syna swego we mnie, bym Ewangeli o Nim g osi poganom, natychmiast, nie radz>c
si cia a i krwi
17. ani nie udaj>c si do Jerozolimy, do tych, którzy aposto ami stali si pierwej ni( ja, skierowa em si
do Arabii, a pó8niej znowu wróci em do Damaszku.
List do Galatów 2:6-9
6. Co si za tyczy stanowiska tych, którzy si ciesz> powag> - jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie
bez znaczenia; u Boga nie ma wzgl du na osob - otó( ci, co s> uznani za powagi, nie polecili mi
oddawa2 czegokolwiek.
7. Wr cz przeciwnie, stwierdziwszy, (e mnie zosta o powierzone g oszenie Ewangelii w ród
nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi w ród obrzezanych 8. Ten bowiem, który wspó dzia a z Piotrem w aposto owaniu obrzezanych, wspó dzia a i ze mn>
w ród pogan9. i uznawszy dan> mi ask , Jakub, Kefas i Jan, uwa(ani za filary, podali mnie i Barnabie prawic na
znak wspólnoty, by my szli do pogan, oni za do obrzezanych,
List do Galatów 2:11-14
11. Gdy nast pnie Kefas przyby do Antiochii, otwarcie mu si sprzeciwi em, bo na to zas u(y .
12. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, bra udzia w posi kach z tymi, którzy
pochodzili z pogaJstwa. Kiedy jednak oni si zjawili, pocz> si usuwa2 i trzyma2 si z dala, boj>c si
tych, którzy pochodzili z obrzezania.
13. To jego nieszczere post powanie podj li te( inni pochodzenia (ydowskiego, tak (e wci>gni to w
to udawanie nawet Barnab .
14. Gdy wi c spostrzeg em, (e nie id> s uszn> drog>, zgodn> z prawd> Ewangelii, powiedzia em
Kefasowi wobec wszystkich: Je(eli ty, cho2 jeste Hydem, (yjesz wed ug obyczajów przyj tych w ród
pogan, a nie w ród Hydów, jak mo(esz zmusza2 pogan do przyjmowania zwyczajów (ydowskich?
Dzieje Apostolskie 4:19
19. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozs>d8cie, czy s uszne jest w oczach Bo(ych bardziej s ucha2
was ni( Boga?
Dzieje Apostolskie 10:25-26
25. A kiedy Piotr wchodzi , Korneliusz wyszed mu na spotkanie, pad mu do nóg i odda mu pok on.
26. Piotr podniós go ze s owami: WstaJ, ja te( jestem cz owiekiem.
Dzieje Apostolskie 5:29

29. Trzeba bardziej s ucha2 Boga ni( ludzi - odpowiedzia Piotr i Aposto owie.
Piotr nie okre la siebie jako Papie a, ale jako starszego
1 List Piotra 5:1
1. Starszych wi c, którzy s> w ród was, prosz , ja równie( starszy, a przy tym

wiadek

Chrystusowych cierpieJ oraz uczestnik tej chwa y, która ma si objawi2:
Ten sam tytu nosi o we wczesnym Ko ciele jeszcze wielu
2 Ewangelia Jana 1:1
1. [Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które mi uj w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale tak(e
wszyscy, którzy znaj> prawd ,
Dzieje Apostolskie 15:2-6
2. Kiedy dosz o do niema ych sporów i zatargów mi dzy nimi a Paw em i Barnab>, postanowiono, (e
Pawe i Barnaba, i jeszcze kilku spo ród nich uda si

w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do

Aposto ów i starszych.
3. Wys ani przez Ko ció

szli przez Fenicj

i Samari , sprawiaj>c wielk> rado 2 braciom

opowiadaniem o nawróceniu pogan.
4. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyj ci przez Ko ció , Aposto ów i starszych. Opowiedzieli te(,
jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokona .
5. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów o wiadczyli: Trzeba ich obrzeza2 i
zobowi>za2 do przestrzegania Prawa Moj(eszowego.
6. Zebrali si wi c Aposto owie i starsi, aby rozpatrzy2 t spraw .
Dzieje Apostolskie 15:22-23
22. Wtedy Aposto owie i starsi wraz z ca ym Ko cio em postanowili wybra2 ludzi przoduj>cych w ród
braci: Jud , zwanego Barsabas, i Sylasa i wys a2 do Antiochii razem z Barnab> i Paw em.
23. Pos ali przez nich pismo tej tre ci: Aposto owie i starsi bracia przesy aj> pozdrowienie braciom
pogaJskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.
Kogo Jezus, zanim wst pi do nieba, obieca jako tego, kto b dzie pos any na Jego miejsce?
Ewangelia Jana 14:16-17
16. Ja za b d prosi Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by na zawsze 17. Ducha Prawdy, którego wiat przyj>2 nie mo(e, poniewa( Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go
znacie, poniewa( u was przebywa i w was b dzie.
Ewangelia Jana 14:26

26. A Pocieszyciel, Duch ;wi ty, którego Ojciec po le w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia em.
Ewangelia Jana 15:26
26. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam po l od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On b dzie wiadczy o Mnie.
Ewangelia Jana 16:7
7. Jednak(e mówi

wam prawd : Po(yteczne jest dla was moje odej cie. Bo je(eli nie odejd ,

Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A je(eli odejd , po l Go do was.
Ewangelia Jana 16:13-14
13. Gdy za przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca ej prawdy. Bo nie b dzie mówi od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek us yszy, i oznajmi wam rzeczy przysz e.
14. On Mnie otoczy chwa >, poniewa( z mojego we8mie i wam objawi.
Porównaj to studium z rozdzia em zatytu owanym Ska a.

7 Ska a
Czy „Ska ” z Ewangelii Mateusza 16:18, na której Chrystus zbudowa swój Ko ció jest Piotr, czy te
sam Chrystus?
1 List do Koryntian 3:11
11. Fundamentu bowiem nikt nie mo(e po o(y2 innego, jak ten, który jest po o(ony, a którym jest
Jezus Chrystus.
1 List do Koryntian 10:4
4. i pili ten sam duchowy napój. Pili za

z towarzysz>cej im duchowej ska y, a ta ska a - to by

Chrystus.
Ewangelia Mateusza 21:42-44
42. Jezus im rzek : Czy nigdy nie czytali cie w Pi mie: W a nie ten kamieJ, który odrzucili buduj>cy,
sta si g owic> w g a. Pan to sprawi , i jest cudem w naszych oczach.
43. Dlatego powiadam wam: Królestwo Bo(e b dzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego
owoce.
44. Kto upadnie na ten kamieJ, rozbije si , a na kogo on spadnie, zmia(d(y go.
Ewangelia <ukasza 20:17-18
17. On za spojrza na nich i rzek : Có( wi c znaczy to s owo Pisma: W a nie ten kamieJ, który
odrzucili buduj>cy, sta si g owic> w g a?

18. Ka(dy, kto upadnie na ten kamieJ, rozbije si , a na kogo on spadnie, zmia(d(y go.
Dzieje Apostolskie 4:11-12
11. On jest kamieniem, odrzuconym przez was buduj>cych, tym, który sta si g owic> w g a.
12. I nie ma w (adnym innym zbawienia, gdy( nie dano ludziom pod niebem (adnego innego imienia,
w którym mogliby my by2 zbawieni.
List do Rzymian 9:33
33. jak jest napisane: Oto k ad na Syjonie kamieJ obrazy i ska

zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie

b dzie zawstydzony.
1 List Piotra 2:4-8
4. Zbli(aj>c si do Tego, który jest (ywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga
wybranym i drogocennym,
5. wy równie(, niby (ywe kamienie, jeste cie budowani jako duchowa wi>tynia, by stanowi2 wi te
kap aJstwo, dla sk adania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.
6. To bowiem zawiera si w Pi mie: Oto k ad na Syjonie kamieJ w gielny, wybrany, drogocenny, a
kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony.
7. Wam zatem, którzy wierzycie, cze 2! Dla tych za , co nie wierz>, w a nie ten kamieJ, który odrzucili
budowniczowie, sta si g owic> w g a 8. i kamieniem upadku, i ska > zgorszenia. Ci, niepos uszni s owu, upadaj>, do czego zreszt> s>
przeznaczeni.
Ksi ga Psalmów 18:3
3. Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Bo(e mój, ska o moja, na któr> si chroni , tarczo
moja, mocy zbawienia mego i moja obrono!
Ksi ga Psalmów 18:32
32. Bo któ( jest Bogiem prócz Pana? Lub któ( jest Ska > prócz Boga naszego?
Ksi ga Psalmów 19:15
15. Niech znajd> uznanie s owa ust moich i my li mego serca u Ciebie, Panie, moja Ska o i mój
Zbawicielu!
Ksi ga Psalmów 28:1
1. Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wo am, Ska o moja, nie b>d8 wobec mnie g uchy, bym wobec Twego
milczenia nie sta si jak ci, którzy zst puj> do grobu.
Ksi ga Psalmów 31:3-4

3. Sk oJ ku mnie ucho, po piesz, aby mnie ocali2. B>d8 dla mnie ska > mocn>, warowni>, aby mnie
ocali2.
4. Ty bowiem jeste dla mnie ska > i twierdz>; przez wzgl>d na imi Twoje kieruj mn> i prowad8 mnie!
Ksi ga Psalmów 42:10
10. Mówi do Boga: Moja Ska o, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodz smutny, gn biony przez
wroga?
Ksi ga Psalmów 62:2-3
2. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie.
3. On jedynie ska > i zbawieniem moim, twierdz> moj>, wi c si nie zachwiej .
Ksi ga Psalmów 62:6-9
6. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
7. On jedynie ska > i zbawieniem moim, On jest twierdz> moj>, wi c si nie zachwiej .
8. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwa a, ska a mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.
9. W ka(dym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczk>!
Ksi ga Psalmów 71:3
3. B>d8 mi ska > schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocali2, bo Ty opok> moj> i twierdz>.
Ksi ga Psalmów 78:35
35. I przypominali sobie, (e Bóg jest dla nich ska >, (e Bóg Najwy(szy ich zbawicielem.
Ksi ga Psalmów 89:27
27. On b dzie wo a do Mnie: Ty jeste moim Ojcem, Bogiem moim i Ska > mojego ocalenia.
Ksi ga Psalmów 92:16
16. aby wiadczy2, (e Pan jest sprawiedliwy, moja Ska a, nie ma w Nim nieprawo ci.
Ksi ga Psalmów 94:22
22. na pewno Pan b dzie mi obron>, a Bóg mój ska > ucieczki.
Ksi ga Psalmów 95:1
1. Przyjd8cie, rado nie piewajmy Panu, wzno my okrzyki na cze 2 Ska y naszego zbawienia:
Ksi ga Psalmów 118:22
22. KamieJ odrzucony przez buduj>cych sta si kamieniem w gielnym.
Ksi ga Izajasza 28:16

16. Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto Ja k ad na Syjonie kamieJ, kamieJ dobrany, w gielny, cenny, do
fundamentów za o(ony. Kto wierzy, nie potknie si .
Ksi ga Psalmów 18:32
32. Bo któ( jest Bogiem prócz Pana? Lub KTÓ1 JEST SKA78 PRÓCZ BOGA NASZEGO?

8 Co jest duchowym pokarmem chrze cijanina?
Ewangelia Mateusza 4:4
4. Lecz on mu odpar : Napisane jest: Nie samym chlebem (yje cz owiek, lecz ka(dym s owem, które
pochodzi z ust Bo(ych.
1 List do Koryntian 3:1-2
1. A ja nie mog em, bracia, przemawia2 do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako
do niemowl>t w Chrystusie.
2. Mleko wam da em, a nie pokarm sta y, bo cie byli niemocni; zreszt> i nadal nie jeste cie mocni.
List do Hebrajczyków 5:12-14
12. Gdy bowiem ze wzgl du na czas powinni cie by2 nauczycielami, sami potrzebujecie kogo , kto by
was pouczy o pierwszych prawdach s ów Bo(ych, i mleka wam potrzeba, a nie sta ego pokarmu.
13. Ka(dy, który pije /tylko/ mleko, nie wiadom jest nauki sprawiedliwo ci poniewa( jest
niemowl ciem.
14. Przeciwnie, sta y pokarm jest w a ciwy dla doros ych, którzy przez 2wiczenie maj> w adze umys u
udoskonalone do rozró(niania dobra i z a.
1 List Piotra 2:2-3
2. jak niedawno narodzone niemowl ta pragnijcie duchowego, niesfa szowanego mleka, aby cie
dzi ki niemu wzrastali ku zbawieniu 3. je(eli tylko zasmakowali cie, (e s odki jest Pan.

9 Tradycja
Ewangelia Mateusza 15:2-3
2. Dlaczego Twoi uczniowie post puj> wbrew tradycji starszych? Bo nie myj> sobie r>k przed
jedzeniem.
3. On im odpowiedzia : Dlaczego i wy przest pujecie przykazanie Bo(e dla waszej tradycji?
Ewangelia Mateusza 15:6
6. ten nie potrzebuje czci2 swego ojca ni matki. I tak ze wzgl du na wasz> tradycj
przykazanie Bo(e.
Ewangelia Marka 7:6-9

znie li cie

6. Odpowiedzia im: S usznie prorok Izajasz powiedzia o was, ob udnikach, jak jest napisane: Ten lud
czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
7. Ale czci Mnie na pró(no, ucz>c zasad podanych przez ludzi.
8. Uchylili cie przykazanie Bo(e, a trzymacie si ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i
kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/.
9. I mówi do nich: Umiecie dobrze uchyla2 przykazanie Bo(e, aby swoj> tradycj zachowa2.
Ewangelia Marka 7:13
13. I znosicie s owo Bo(e przez wasz> tradycj , któr> cie sobie przekazali. Wiele te( innych tym
podobnych rzeczy czynicie.
List do Kolosan 2:8
8. Baczcie, aby kto was nie zagarn> w niewol przez t filozofi b d>c> czczym oszustwem, opart>
na ludzkiej tylko tradycji, na (ywio ach wiata, a nie na Chrystusie.

10 Ufno B cz owiekowi i jego s owu
Ewangelia Mateusza 15:8-9
8. Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
9. Ale czci mnie na pró(no, ucz>c zasad podanych przez ludzi.
Ewangelia Mateusza 16:22-23
22. A Piotr wzi> Go na bok i pocz> robi2 Mu wyrzuty: Panie, niech Ci Bóg broni! Nie przyjdzie to
nigdy na Ciebie.
23. Lecz On odwróci si i rzek do Piotra: Zejd8 Mi z oczu, szatanie! Jeste Mi zawad>, bo nie my lisz
o tym, co Bo(e, ale o tym, co ludzkie.
1 List do Koryntian 2:4-5
4. A mowa moja i moje g oszenie nauki nie mia y nic z uwodz>cych przekonywaniem s ów m>dro ci,
lecz by y ukazywaniem ducha i mocy,
5. aby wiara wasza opiera a si nie na m>dro ci ludzkiej, lecz na mocy Bo(ej.
1 List do Koryntian 7:23
23. Za /wielk>/ bowiem cen zostali cie nabyci. Nie b>d8cie wi c niewolnikami ludzi.
List do Galatów 1:10
10. A zatem teraz: czy zabiegam o wzgl dy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram si
przypodoba2? Gdybym jeszcze teraz ludziom chcia si przypodoba2, nie by bym s ug> Chrystusa.
List do Tytusa 1:14
14. nie zwa(aj>c na (ydowskie ba nie czy nakazy ludzi odwracaj>cych si od prawdy.

1 List Jana 5:9-13
9. Je li przyjmujemy

wiadectwo ludzi - to

wiadectwo Bo(e wi cej znaczy, poniewa( jest to

wiadectwo Boga, które da o swoim Synu.
10. Kto wierzy w Syna Bo(ego, ten ma w sobie wiadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczyni Go
k amc>, bo nie uwierzy

wiadectwu, jakie Bóg da o swoim Synu.

11. A wiadectwo jest takie: (e Bóg da nam (ycie wieczne, a to (ycie jest w Jego Synu.
12. Ten, kto ma Syna, ma (ycie, a kto nie ma Syna Bo(ego, nie ma te( i (ycia.
13. O tym napisa em do was, którzy wierzycie w imi Syna Bo(ego, aby cie wiedzieli, (e macie (ycie
wieczne.
Ksi ga Psalmów 118:8
8. Lepiej si uciec do Pana, ni( pok ada2 ufno 2 w cz owieku.
Ksi ga Jeremiasza 17:5-7
5. To mówi Pan: Przekl ty m>(, który pok ada nadziej w cz owieku i który w ciele upatruje sw> si , a
od Pana odwraca swe serce.
6. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szcz

cie; wybiera

miejsca spalone na pustyni, ziemi s on> i bezludn>.
7. B ogos awiony m>(, który pok ada ufno 2 w Panu, i Pan jest jego nadziej>.
Dzieje Apostolskie 5:29
29. Trzeba bardziej s ucha2 Boga ni( ludzi - odpowiedzia Piotr i Aposto owie.

11 Ufno B Bogu i jego s owu
Ewangelia Mateusza 7:24-27
24. Ka(dego wi c, kto tych s ów moich s ucha i wype nia je, mo(na porówna2 z cz owiekiem
roztropnym, który dom swój zbudowa na skale.
25. Spad deszcz, wezbra y potoki, zerwa y si wichry i uderzy y w ten dom. On jednak nie run> , bo na
skale by utwierdzony.
26. Ka(dego za , kto tych s ów moich s ucha, a nie wype nia ich, mo(na porówna2 z cz owiekiem
nierozs>dnym, który dom swój zbudowa na piasku.
27. Spad deszcz, wezbra y potoki, zerwa y si wichry i rzuci y si na ten dom. I run> , a upadek jego
by wielki .
Ewangelia <ukasza 6:46-49
46. Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówi ?
47. Poka( wam, do kogo podobny jest ka(dy, kto przychodzi do Mnie, s ucha s ów moich i wype nia
je.

48. Podobny jest do cz owieka, który buduje dom: wkopa si g boko i fundament za o(y na skale.
Gdy przysz a powód8, potok wezbrany uderzy w ten dom, ale nie zdo a go naruszy2, poniewa( by
dobrze zbudowany.
49. Lecz ten, kto s ucha, a nie wype nia, podobny jest do cz owieka, który zbudowa dom na ziemi bez
fundamentu. [Gdy] potok uderzy w niego, od razu run> , a upadek jego by wielki.
Ewangelia <ukasza 11:28
28. Lecz On rzek : Owszem, ale przecie( b ogos awieni ci, którzy s uchaj> s owa Bo(ego i zachowuj>
je.
Ewangelia <ukasza 21:33
33. Niebo i ziemia przemin>, ale moje s owa nie przemin>.
Ewangelia Jana 5:39-40
39. Badacie Pisma, poniewa( s>dzicie, (e w nich zawarte jest (ycie wieczne: to one w a nie daj> o
Mnie wiadectwo.
40. A przecie( nie chcecie przyj 2 do Mnie, aby mie2 (ycie.
Ewangelia Jana 8:47
47. Kto jest z Boga, s ów Bo(ych s ucha. Wy dlatego nie s uchacie, (e z Boga nie jeste cie.
Ewangelia Jana 8:51
51. Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Je li kto zachowa moj> nauk , nie zazna mierci na wieki.
Ewangelia Jana 12:48
48. Kto gardzi Mn> i nie przyjmuje s ów moich, ten ma swego s dziego: s owo, które powiedzia em,
ono to b dzie go s>dzi2 w dniu ostatecznym.
Ewangelia Jana 14:23-24
23. W odpowiedzi rzek do niego Jezus: Je li Mnie kto mi uje, b dzie zachowywa moj> nauk , a
Ojciec mój umi uje go, i przyjdziemy do niego, i b dziemy u niego przebywa2.
24. Kto Mnie nie mi uje, ten nie zachowuje s ów moich. A nauka, któr> s yszycie, nie jest moja, ale
Tego, który Mnie pos a , Ojca.
Ewangelia Jana 15:7
7. Je(eli we Mnie trwa2 b dziecie, a s owa moje w was, popro cie, o cokolwiek chcecie, a to wam si
spe ni.
Ewangelia Jana 17:17
17. U wi 2 ich w prawdzie. S owo Twoje jest prawd>.

Ewangelia Jana 18:37
37. Pi at zatem powiedzia do Niego: A wi c jeste

królem? / Odpowiedzia Jezus: / Tak, jestem

królem. Ja si na to narodzi em i na to przyszed em na wiat, aby da2 wiadectwo prawdzie. Ka(dy,
kto jest z prawdy, s ucha mojego g osu.
List do Rzymian 10:17
17. Przeto wiara rodzi si z tego, co si s yszy, tym za , co si s yszy, jest s owo Chrystusa.
2 List do Tymoteusza 3:15-17
15. które mog> ci nauczy2 m>dro ci wiod>cej ku zbawieniu przez wiar w Chrystusie Jezusie.
16. Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i po(yteczne do nauczania, do przekonywania, do
poprawiania, do kszta cenia w sprawiedliwo ci 17. aby cz owiek Bo(y by doskona y, przysposobiony do ka(dego dobrego czynu.
List Jakuba 1:18-21
18. Ze swej woli zrodzi nas przez s owo prawdy, by my byli jakby pierwocinami Jego stworzeJ.
19. Wiedzcie, bracia moi umi owani: ka(dy cz owiek winien by2 ch tny do s uchania, nieskory do
mówienia, nieskory do gniewu.
20. Gniew bowiem m (a nie wykonuje sprawiedliwo ci Bo(ej.
21. Odrzu2cie przeto wszystko, co nieczyste, oraz ca y bezmiar z a, a przyjmijcie w duchu agodno ci
zaszczepione w was s owo, które ma moc zbawi2 dusze wasze.
1 List Piotra 1:23-25
23. Jeste cie bowiem ponownie do (ycia powo ani nie z gin>cego nasienia, ale z niezniszczalnego,
dzi ki s owu Boga, które jest (ywe i trwa.
24. Ka(de bowiem cia o jak trawa, a ca a jego chwa a jak kwiat trawy: trawa usch a, a kwiat jej opad ,
25. s owo za Pana trwa na wieki. W a nie to s owo og oszono wam jako Dobr> Nowin .
1 List Jana 2:5
5. Kto za zachowuje Jego nauk , w tym naprawd mi o 2 Bo(a jest doskona a.
Apokalipsa 1:3
3. B ogos awiony, który odczytuje, i którzy s uchaj> s ów Proroctwa, a strzeg> tego, co w nim
napisane, bo chwila jest bliska.
Ewangelia Jana 8:31-32
31. Wtedy powiedzia Jezus do Hydów, którzy Mu uwierzyli: Je(eli b dziesz trwa2 w nauce mojej,
b dziecie prawdziwie moimi uczniami
32. i poznacie prawd , a prawda was wyzwoli.

Ksi ga Jeremiasza 17:7
7. B ogos awiony m>(, który pok ada ufno 2 w Panu, i Pan jest jego nadziej>.
Ksi ga Przys ów 3:5-6
5. Z ca ego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozs>dku,
6. my l o Nim na ka(dej drodze, a On twe cie(ki wyrówna.
Ksi ga Przys ów 16:20
20. Znajdzie szcz

cie - kto zwa(a na przykazanie, kto Panu zaufa - szcz

liwy.

Ksi ga Psalmów 5:12
12. A wszyscy, którzy si do Ciebie uciekaj>, niech si ciesz>, niech si wesel> na zawsze! Os aniaj
ich, niech ciesz> si Tob>, ci, którzy imi Twe mi uj>.
Ksi ga Psalmów 9:10-11
10. Niech Pan b dzie ucieczk> dla uci nionego, ucieczk> w czasach utrapienia.
11. Ufaj> Tobie znaj>cy Twe imi , bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Ci szukaj>.
Ksi ga Psalmów 18:31
31. Bóg - Jego droga jest nieskalana, s owo Pana w ogniu wypróbowane; On tarcz> dla wszystkich,
którzy doJ si chroni>.
Ksi ga Psalmów 22:5-6
5. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Ty ich uwolni ;
6. do Ciebie wo ali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu.
Ksi ga Psalmów 25:2-3
2. mój Bo(e, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfuj> nade mn>!
3. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznaj> wstydu ci, którzy ami> wiar dla marno ci.
Ksi ga Psalmów 34:9
9. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szcz

liwy cz owiek, który si do Niego ucieka.

Ksi ga Psalmów 37:3-9
3. Miej ufno 2 w Panu i post puj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierno 2.
4. Raduj si w Panu, a On spe ni pragnienia twego serca.
5. Powierz Panu swoj> drog i zaufaj Mu: On sam b dzie dzia a
6. i sprawi, (e twoja sprawiedliwo 2 zab y nie jak wiat o, a s uszno 2 twoja - jak po udnie.

7. Upokórz si przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj si na tego, komu si szcz

ci w drodze, na

cz owieka, co obmy la zasadzki.
8. ZaprzestaJ gniewu i porzu2 zapalczywo 2; nie oburzaj si : to wiedzie tylko ku z emu.
9. Z oczyJcy bowiem wygin>, a ufaj>cy Panu posi>d> ziemi .
Ksi ga Psalmów 40:5
5. Szcz

liwy m>(, który z o(y sw> nadziej w Panu, a nie idzie za pysza kami i za zwolennikami

k amstwa.
Ksi ga Psalmów 55:23
23. Zrzu2 sw> trosk

na Pana, a On ci

podtrzyma; nie dopu ci nigdy, by mia si

zachwia2

sprawiedliwy.
Ksi ga Psalmów 56:4-5
4. ilekro2 mnie trwoga ogarnie, w Tobie pok adam nadziej .
5. W Bogu uwielbiam Jego s owo, Bogu ufam, nie b d si l ka : có( mo(e mi uczyni2 cz owiek?
Ksi ga Psalmów 56:12
12. Bogu ufam, nie b d si l ka : có( mo(e mi uczyni2 cz owiek?
Ksi ga Psalmów 62:2
2. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie.
Ksi ga Psalmów 62:6-9
6. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
7. On jedynie ska > i zbawieniem moim, On jest twierdz> moj>, wi c si nie zachwiej .
8. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwa a, ska a mojej mocy, w Bogu moja ucieczka.
9. W ka(dym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczk>!
Ksi ga Psalmów 71:5
5. Ty bowiem, mój Bo(e, jeste moj> nadziej>, Panie, ufno ci moja od moich lat m odych!
Ksi ga Psalmów 73:28
28. Mnie za

dobrze jest by2 blisko Boga, w Panu wybra em sobie schronienie, by opowiada2

wszystkie Jego dzie a.
Ksi ga Psalmów 84:13
13. Panie Zast pów, szcz
Ksi ga Psalmów 91:2

liwy cz owiek, który ufa Tobie!

2. mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Bo(e, któremu ufam.
Ksi ga Psalmów 115:11
11. Boj>cy si Pana, pok adaj> ufno 2 w Panu, On ich pomoc> i tarcz>.
Ksi ga Psalmów 119:9
9. Jak m odzieniec zachowa cie(k sw> w czysto ci? - Przestrzegaj>c s ów Twoich.
Ksi ga Psalmów 119:11
11. W sercu swym przechowuj Tw> mow , by nie grzeszy2 przeciw Tobie.
Ksi ga Psalmów 119:17
17. CzyJ dobrze s udze swojemu, aby (y i przestrzega s ów Twoich.
Ksi ga Psalmów 119:42
42. bym móg da2 odpowied8 tym, którzy mnie zniewa(aj>, bo polegam na Twoich s owach.
Ksi ga Psalmów 119:89
89. S owo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa.
Ksi ga Psalmów 119:105
105. Twoje s owo jest lamp> dla moich stóp i wiat em na mojej cie(ce.
Ksi ga Psalmów 119:114
114. Ty jeste obroJc> moim i moj> tarcz>: pok adam ufno 2 w Twoim s owie.
Ksi ga Psalmów 119:130
130. Przyst pno 2 Twoich s ów o wieca i naucza niedo wiadczonych.
Ksi ga Psalmów 119:133
133. Moje kroki umocnij Twoj> mow>, niech nie panuje we mnie (adna niegodziwo 2!
Ksi ga Psalmów 119:140
140. W ogniu wypróbowana jest Twoja mowa i s uga Twój j> mi uje.
Ksi ga Psalmów 119:148
148. Moje oczy si budz> przed nocnymi stra(ami, aby rozwa(a2 Tw> mow .
Ksi ga Psalmów 119:158
158. Widz odst pców i wstr t mnie ogarnia, bo mowy Twojej nie strzeg>.

Ksi ga Psalmów 119:160
160. Podstaw> Twego s owa jest prawda, i wieczny jest ka(dy Twój sprawiedliwy wyrok.
Ksi ga Psalmów 119:169
169. Niech wo anie moje dojdzie do Ciebie, o Panie; przez swoje s owo daj mi zrozumienie!
Ksi ga Psalmów 125:1
1. Pie J stopni. Ci, którzy Panu ufaj>, s> jak góra Syjon, co si nie porusza, ale trwa na wieki.
Ksi ga Psalmów 143:8
8. Spraw, bym rych o dozna Twojej aski, bo w Tobie pok adam nadziej . Oznajmij, jak> drog> mam
kroczy2, bo wznosz do Ciebie moj> dusz .
Ksi ga Psalmów 118:8
8. Lepiej si uciec do Pana, ni( pok ada2 ufno 2 w cz owieku.
2 Ksi ga Samuela 22:31
31. Bóg - Jego droga nieskalana, s owo Pana w ogniu wypróbowane, On tarcz> dla wszystkich, którzy
doJ si chroni>.

12 U5ywanie Starego Testamentu dla potwierdzenia Ewangelii
Dzieje Apostolskie 17:1-3
1. Przeszli przez Amfipolis i Apoloni i przybyli do Tesaloniki, gdzie Hydzie mieli synagog .
2. Pawe wed ug swego zwyczaju wszed do nich i przez trzy szabaty rozprawia z nimi.
3. Na podstawie Pisma wyja nia i naucza : Mesjasz musia cierpie2 i zmartwychwsta2. Jezus, którego
wam g osz , jest tym Mesjaszem.
Dzieje Apostolskie 28:23
23. Wyznaczywszy mu dzieJ, w wi kszej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytacza im
wiadectwa o królestwie Bo(ym; od rana a( do wieczora przekonywa ich o Jezusie na podstawie
Prawa Moj(eszowego i Proroków.
Dzieje Apostolskie 8:35
35. A Filip wychodz>c z tego /tekstu/ Pisma opowiedzia mu Dobr> Nowin o Jezusie.
Dzieje Apostolskie 18:24-28
24. Pewien Hyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, cz owiek uczony i znaj>cy wietnie Pisma,
przyby do Efezu.

25. Zna on ju( drog PaJsk>, przemawia z wielkim zapa em i naucza dok adnie tego, co dotyczy o
Jezusa, znaj>c tylko chrzest Janowy.
26. Zacz> on odwa(nie przemawia2 w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila us yszeli, zabrali go z
sob> i wy o(yli mu dok adnie drog Bo(>. A kiedy chcia wyruszy2 do Achai, bracia napisali list do
uczniów z poleceniem, aby go przyj li.
27. Gdy przyby , pomaga bardzo za ask> /Bo(>/ tym, co uwierzyli.
28. Dzielnie uchyla twierdzenia Hydów, wykazuj>c publicznie z Pism, (e Jezus jest Mesjaszem.
2 List do Tymoteusza 3:15
15. które mog> ci nauczy2 m>dro ci wiod>cej ku zbawieniu przez wiar w Chrystusie Jezusie.
Dzieje Apostolskie 17:10-11
10. Natychmiast w nocy bracia wys ali Paw a i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi
Hydów.
11. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyj li nauk z ca > gorliwo ci> i codziennie badali Pisma,
czy istotnie tak jest.
Czy my powinni my równie bada; i sprawdza;, tak jak chrze cijanie w Berei?
1 List Jana 4:1
1. Umi owani, nie dowierzajcie ka(demu duchowi, ale badajcie duchy, czy s> z Boga, gdy( wielu
fa szywych proroków pojawi o si na wiecie.
1 List do Tesaloniczan 5:20
20. proroctwa nie lekcewa(cie!
Dzieje Apostolskie 17:11
11. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyj li nauk z ca > gorliwo ci> i codziennie badali Pisma,
czy istotnie tak jest.
2 List do Koryntian 13:5
5. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych do wiadczajcie! Czy( nie wiecie o
samych sobie, (e Jezus Chrystus jest w was? Chyba (e cie odrzuceni.
Apokalipsa 2:2
2. Znam twoje czyny: trud i twoj> wytrwa o 2, i to (e z ych nie mo(esz znie 2, i (e próbie podda e
tych, którzy zw> samych siebie aposto ami, a nimi nie s>, i (e ich znalaz k amcami.
Ewangelia Jana 8:47
47. Kto jest z Boga, s ów Bo(ych s ucha. Wy dlatego nie s uchacie, (e z Boga nie jeste cie.

13 Dodawanie i odejmowanie od S owa Bo5ego
Apokalipsa 22:18-19
18. Ja wiadcz ka(demu, kto s ucha s ów proroctwa tej ksi gi: je liby kto do nich cokolwiek do o(y ,
Bóg mu do o(y plag zapisanych w tej ksi dze.
19. A je liby kto odj> co ze s ów ksi gi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udzia w drzewie (ycia i
w Mie cie ;wi tym - które s> opisane w tej ksi dze.
Ksi ga Koheleta 3:14
14. Pozna em, (e wszystko, co czyni Bóg, na wieki b dzie trwa o: do tego nic doda2 nie mo(na ani od
tego co odj>2. A Bóg tak dzia a, by si Go ludzie bali.
Ksi ga Powtórzonego Prawa 4:2
2. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuj , i nic z tego nie odejmiecie, zachowuj>c nakazy Pana,
Boga waszego, które na was nak adam.
Ksi ga Powtórzonego Prawa 13:1
1. Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie b dziesz przestrzega , by je wykona2:
niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.
Ksi ga Przys ów 30:5-6
5. Ka(de s owo Boga w ogniu wypróbowane, tarcz> jest dla tych, co DoJ si uciekaj>.
6. Do s ów Jego nic nie dodawaj, by ci nie skara : nie uzna za k amc .

14 Czy ciec
Ewangelia <ukasza 23:39-43
39. Jeden ze z oczyJców, których [tam] powieszono, ur>ga Mu: Czy Ty nie jeste

Mesjaszem?

Wybaw wi c siebie i nas.
40. Lecz drugi, karc>c go, rzek : Ty nawet Boga si nie boisz, chocia( t sam> kar ponosisz?
41. My przecie( - sprawiedliwie, odbieramy bowiem s uszn> kar za nasze uczynki, ale On nic z ego
nie uczyni .
42. I doda : Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.
43. Jezus mu odpowiedzia : Zaprawd , powiadam ci: Dzi ze Mn> b dziesz w raju.
Dzieje Apostolskie 7:59
59. Tak kamienowali Szczepana, który modli si : Panie Jezu, przyjmij ducha mego!
List do Rzymian 10:9-13
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.

10. Bo sercem przyj ta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
11. Wszak mówi Pismo: (aden, kto wierzy w Niego, nie b dzie zawstydzony.
12. Nie ma ju( ró(nicy mi dzy Hydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela
swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywaj>.
13. Albowiem ka(dy, kto wezwie imienia PaJskiego, b dzie zbawiony.
2 List do Koryntian 5:6-8
6. Tak wi c, maj>c t ufno 2, wiemy, (e jak d ugo pozostajemy w ciele, jeste my pielgrzymami, z
daleka od Pana.
7. Albowiem wed ug wiary, a nie dzi ki widzeniu post pujemy.
8. Mamy jednak nadziej ... i chcieliby my raczej opu ci2 nasze cia o i stan>2 w obliczu Pana.
1 List do Tesaloniczan 4:13-18
13. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umieraj>, aby cie si nie
smucili jak wszyscy ci, którzy nie maj> nadziei.
14. Je li bowiem wierzymy, (e Jezus istotnie umar i zmartwychwsta , to równie( tych, którzy umarli w
Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim.
15. To bowiem g osimy wam jako s owo PaJskie, (e my, (ywi, pozostawieni na przyj cie Pana, nie
wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
16. Sam bowiem Pan zst>pi z nieba na has o i na g os archanio a, i na d8wi k tr>by Bo(ej, a zmarli w
Chrystusie powstan> pierwsi.
17. Potem my, (ywi i pozostawieni, wraz z nimi b dziemy porwani w powietrze, na ob oki naprzeciw
Pana, i w ten sposób zawsze b dziemy z Panem.
18. Przeto wzajemnie si pocieszajcie tymi s owami!
List do Filipian 1:21-24
21. Dla mnie bowiem (y2 - to Chrystus, a umrze2 - to zysk.
22. Je li bowiem (y2 w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybra2? Nie umiem powiedzie2.
23. Z dwóch stron doznaj nalegania: pragn odej 2, a by2 z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
24. pozostawa2 za w ciele - to bardziej dla was konieczne.
Apokalipsa 14:13
13. I us ysza em g os, który z nieba mówi : Napisz: B ogos awieni, którzy w Panu umieraj> - ju( teraz.
Zaiste, mówi Duch, niech odpoczn> od swoich mozo ów, bo id> wraz z nimi ich czyny.
W kwestii czy ;ca miej na uwadze nast puj ce pytania i fragmenty Pisma >wi tego:
Czy Chrystus poniós wszelk kar i cierpienie za nasze grzechy?
Czy Chrystus umar na krzy u za grzechy zamiast nas?
1 List Piotra 2:21-24

21. Do tego bowiem jeste cie powo ani. Chrystus przecie( równie( cierpia za was i zostawi wam
wzór, aby cie szli za Nim Jego ladami.
22. On grzechu nie pope ni , a w Jego ustach nie by o podst pu.
23. On, gdy Mu z orzeczono, nie z orzeczy , gdy cierpia , nie grozi , ale oddawa si Temu, który s>dzi
sprawiedliwie.
24. On sam, w swoim ciele poniós nasze grzechy na drzewo, aby my przestali by2 uczestnikami
grzechów, a (yli dla sprawiedliwo ci - Krwi> Jego zostali cie uzdrowieni.
2 List do Koryntian 5:21
21. On to dla nas grzechem uczyni Tego, który nie zna grzechu, aby my si

stali w Nim

sprawiedliwo ci> Bo(>.
List do Rzymian 5:8
8. Bóg za okazuje nam swoj> mi o 2 [w a nie] przez to, (e Chrystus umar za nas, gdy my byli
jeszcze grzesznikami.
Ksi ga Izajasza 53:4-6
4. Lecz On si obarczy naszym cierpieniem, On d8wiga nasze bole ci, a my my Go za skazaJca
uznali, ch ostanego przez Boga i zdeptanego.
5. Lecz On by przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spad a NaJ ch osta zbawienna
dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.
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.
Ksi ga Izajasza 53:12
12. Dlatego w nagrod przydziel Mu t umy, i posi>dzie mo(nych jako zdobycz, za to, (e Siebie na
mier2 ofiarowa i policzony zosta pomi dzy przest pców. A On poniós grzechy wielu, i or duje za
przest pcami.
Czy ca kowite zado ;uczynienie za grzechy (przesz e, tera?niejsze i przysz e) zosta o z o one Bogu
na Golgocie w osobie Jezusa Chrystusa?
Ksi ga Izajasza 53:10-12
10. Spodoba o si Panu zmia(d(y2 Go cierpieniem. Je li On wyda swe (ycie na ofiar za grzechy,
ujrzy potomstwo, dni swe przed u(y, a wola PaJska spe ni si przez Niego.
11. Po udr kach swej duszy, ujrzy wiat o i nim si nasyci. Zacny mój S uga usprawiedliwi wielu, ich
nieprawo ci On sam d8wiga2 b dzie.
12. Dlatego w nagrod przydziel Mu t umy, i posi>dzie mo(nych jako zdobycz, za to, (e Siebie na
mier2 ofiarowa i policzony zosta pomi dzy przest pców. A On poniós grzechy wielu, i or duje za
przest pcami.

2 List do Koryntian 5:18-21
18. Wszystko za to pochodzi od Boga, który pojedna nas z sob> przez Chrystusa i zleci na pos ug
jednania.
19. Albowiem w Chrystusie Bóg jedna z sob> wiat, nie poczytuj>c ludziom ich grzechów, nam za
przekazuj>c s owo jednania.
20. Tak wi c w imieniu Chrystusa spe niamy pos annictwo jakby Boga samego, który przez nas
udziela napomnieJ. W imi Chrystusa prosimy: pojednajcie si z Bogiem.
21. On to dla nas grzechem uczyni Tego, który nie zna grzechu, aby my si

stali w Nim

sprawiedliwo ci> Bo(>.
List do Hebrajczyków 10:10-14
10. Na mocy tej woli u wi ceni jeste my przez ofiar cia a Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
11. Wprawdzie ka(dy kap an staje codziennie do wykonywania swej s u(by, wiele razy te same
sk adaj>c ofiary, które (adn> miar> nie mog> zg adzi2 grzechów.
12. Ten przeciwnie, z o(ywszy raz na zawsze jedn> ofiar za grzechy, zasiad po prawicy Boga,
13. oczekuj>c tylko, a( nieprzyjaciele Jego stan> si podnó(kiem nóg Jego.
14. Jedn> bowiem ofiar> udoskonali na wieki tych, którzy s> u wi cani.
List do Kolosan 1:19-20
19. Zechcia bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszka a ca a Pe nia,
20. i aby przez Niego znów pojedna2 wszystko z sob>: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w
niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzy(a.
Ewangelia Jana 1:29
29. Nazajutrz zobaczy Jezusa, nadchodz>cego ku niemu, i rzek : Oto Baranek Bo(y, który g adzi
grzech wiata.
1 List Jana 1:7
7. Je(eli za chodzimy w wiat o ci, tak jak On sam trwa w wiat o ci, wtedy mamy jedni z drugimi
wspó uczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
1 List Jana 2:1-2
1. Dzieci moje, pisz

wam to dlatego, (eby cie nie grzeszyli. Je liby nawet kto zgrzeszy , mamy

Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
2. On bowiem jest ofiar> przeb agaln> za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz równie( za grzechy
ca ego wiata.
1 List Jana 3:5
5. Wiecie, (e On si objawi po to, aby zg adzi2 grzechy, w Nim za nie ma grzechu.

Czy Bóg przyjmuje jakiekolwiek inne oczyszczenie, ofiar lub pokut za grzech oprócz przelanej na
Golgocie krwi Chrystusa?
List do Hebrajczyków 9:11-14
11. Ale Chrystus, zjawiwszy si jako arcykap an dóbr przysz ych, przez wy(szy i doskonalszy, i nie
r k> - to jest nie na tym wiecie - uczyniony przybytek,
12. ani nie przez krew koz ów i cielców, lecz przez w asn> krew wszed raz na zawsze do Miejsca
;wi tego, zdobywszy wieczne odkupienie.
13. Je li bowiem krew koz ów i cielców oraz popió z krowy, którymi skrapia si zanieczyszczonych,
sprawiaj> oczyszczenie cia a,
14. to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego z o(y Bogu samego siebie jako
nieskalan> ofiar , oczy ci wasze sumienia z martwych uczynków, aby cie s u(y2 mogli Bogu (ywemu.
List do Hebrajczyków 9:22
22. I prawie wszystko oczyszcza si krwi> wed ug Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia
/grzechów/.
List do Hebrajczyków 9:26-27
26. Inaczej musia by cierpie2 wiele razy od stworzenia wiata. A tymczasem raz jeden ukaza si teraz
na koJcu wieków na zg adzenie grzechów przez ofiar z samego siebie.
27. A jak postanowione ludziom raz umrze2, a potem s>d,
List do Rzymian 5:8-9
8. Bóg za okazuje nam swoj> mi o 2 [w a nie] przez to, (e Chrystus umar za nas, gdy my byli
jeszcze grzesznikami.
9. Tym bardziej wi c b dziemy przez Niego zachowani od karz>cego gniewu, gdy teraz przez krew
Jego zostali my usprawiedliwieni.
Apokalipsa 1:5
5. i od Jezusa Chrystusa, ;wiadka Wiernego, Pierworodnego umar ych i W adcy królów ziemi. Temu,
który nas mi uje i który przez sw> krew uwolni nas od naszych grzechów,
List do Efezjan 1:7
7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie wyst pków, wed ug bogactwa Jego aski.
List do Rzymian 3:24-25
24. a dost puj> usprawiedliwienia darmo, z Jego aski, przez odkupienie które jest w Chrystusie
Jezusie.

25. Jego to ustanowi Bóg narz dziem przeb agania przez wiar

moc> Jego krwi. Chcia przez to

okaza2, (e sprawidliwo 2 Jego wzgl dem grzechów pope nionych dawniej - za dni cierpliwo ci Bo(ej wyra(a a si

15 Gdzie mo5emy znaleDB doskona y pokój?
List do Filipian 4:7
7. A pokój Bo(y, który przewy(sza wszelki umys , b dzie strzeg waszych serc i my li w Chrystusie
Jezusie.
List do Galatów 5:22
22. Owocem za ducha jest: mi o 2, rado 2, pokój, cierpliwo 2, uprzejmo 2, dobro2, wierno 2,
List do Efezjan 2:13-14
13. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdy byli cie daleko, stali cie si bliscy przez krew
Chrystusa.
14. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie cz

ci [ludzko ci] uczyni jedno ci>, bo zburzy

rozdzielaj>cy je mur - wrogo 2. W swym ciele
Ewangelia Jana 14:27
27. Pokój zostawiam wam, pokój mój daj wam. Nie tak jak daje wiat, Ja wam daj . Niech si nie
trwo(y serce wasze ani si l ka.
Ewangelia Jana 16:33
33. To wam powiedzia em, aby cie pokój we Mnie mieli. Na wiecie doznacie ucisku, ale miejcie
odwag : Jam zwyci (y

wiat.

List do Rzymian 5:1
1. Dost>piwszy wi c usprawiedliwienia przez wiar , zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa,

16 Odpuszczenie grzechów
Dzieje Apostolskie 10:43
43. Wszyscy prorocy

wiadcz> o tym, (e ka(dy, kto w Niego wierzy, przez Jego imi

otrzymuje

odpuszczenie grzechów.
Dzieje Apostolskie 13:38-39
38. Niech wi c b dzie wam wiadomo, bracia, (e zwiastuje si
Niego:

wam odpuszczenie grzechów przez

39. Ka(dy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie
mogli cie zosta2 usprawiedliwieni w Prawie Moj(eszowym.
List do Kolosan 1:13-14
13. On uwolni nas spod w adzy ciemno ci i przeniós do królestwa swego umi owanego Syna,
14. w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.
List do Efezjan 1:7
7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie wyst pków, wed ug bogactwa Jego aski.
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.
1 List Jana 2:12
12. Pisz do was, dzieci, (e dost pujecie odpuszczenia grzechów ze wzgl du na Jego imi .
Kto mo e odpuszcza; grzechy?
Ewangelia <ukasza 7:48-49
48. Do niej za rzek : Twoje grzechy s> odpuszczone.
49. Na to wspó biesiadnicy zacz li mówi2 sami do siebie: Któ( On jest, (e nawet grzechy odpuszcza?
Ewangelia Marka 2:7-10
7. Czemu On tak mówi? On blu8ni. Któ( mo(e odpuszcza2 grzechy, prócz jednego Boga?
8. Jezus pozna zaraz w swym duchu, (e tak my l>, i rzek do nich: Czemu nurtuj> te my li w waszych
sercach?
9. Có( jest atwiej: powiedzie2 do paralityka: Odpuszczaj> ci si twoje grzechy, czy te( powiedzie2:
WstaJ, we8 swoje o(e i chod8?
10. Otó(, (eby cie wiedzieli, i( Syn Cz owieczy ma na ziemi w adz odpuszczania grzechów - rzek do
paralityka:

17 Kto jest naszym nauczycielem?
Ewangelia Jana 16:13-14
13. Gdy za przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do ca ej prawdy. Bo nie b dzie mówi od
siebie, ale powie wszystko, cokolwiek us yszy, i oznajmi wam rzeczy przysz e.
14. On Mnie otoczy chwa >, poniewa( z mojego we8mie i wam objawi.
Ewangelia Mateusza 11:25

25. W owym czasie Jezus przemówi tymi s owami: Wys awiam Ci , Ojcze, Panie nieba i ziemi, (e
zakry e te rzeczy przed m>drymi i roztropnymi, a objawi e je prostaczkom.
Ewangelia <ukasza 12:11-12
11. Kiedy was ci>ga2 b d> do synagog, urz dów i w adz, nie martwcie si , w jaki sposób albo czym
macie si broni2 lub co mówi2,
12. bo Duch ;wi ty nauczy was w tej w a nie godzinie, co nale(y powiedzie2.
2 List do Tymoteusza 2:7
7. Rozwa(aj, co mówi , albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim.
Ewangelia Jana 14:26
26. A Pocieszyciel, Duch ;wi ty, którego Ojciec po le w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia em.
Ewangelia Jana 6:45
45. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy b d> uczniami Boga. Ka(dy, kto od Ojca us ysza i
nauczy si , przyjdzie do Mnie.
1 List Jana 2:27
27. Co do was, to namaszczenie, które otrzymali cie od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie
pouczenia od nikogo, poniewa( Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i
nie jest k amstwem. Tote( trwajcie w nim tak, jak was nauczy .
Ewangelia <ukasza 21:15
15. Ja bowiem dam wam wymow i m>dro 2, której (aden z waszych prze ladowców nie b dzie si
móg oprze2 ani si sprzeciwi2.
1 List do Koryntian 2:11-16
11. Kto za z ludzi zna to, co ludzkie, je(eli nie duch, który jest w cz owieku? Podobnie i tego, co
Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Bo(y.
12. Otó( my my nie otrzymali ducha

wiata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów

Bo(ych.
13. A g osimy to nie uczonymi s owami ludzkiej m>dro ci, lecz pouczeni przez Ducha, przedk adaj>c
duchowe sprawy tym, którzy s> z Ducha.
14. Cz owiek zmys owy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bo(ego Ducha. G upstwem mu si

to

wydaje i nie mo(e tego pozna2, bo tylko duchem mo(na to rozs>dzi2.
15. Cz owiek za duchowy rozs>dza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest s>dzony.
16. Któ( wi c pozna zamys Pana tak, by Go móg poucza2? My w a nie znamy zamys Chrystusowy.

Jakim instrumentem pos uguje si nasz Nauczyciel?
2 List do Tymoteusza 3:16
16. Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i po(yteczne do nauczania, do przekonywania, do
poprawiania, do kszta cenia w sprawiedliwo ci -

18 Gdzie mieszka Duch 2wi ty?
Dzieje Apostolskie 15:7-8
7. Po d ugiej wymianie zdaJ przemówi do nich Piotr: Wiecie, bracia, (e Bóg ju( dawno wybra mnie
spo ród was, aby z moich ust poganie us yszeli s owa Ewangelii i uwierzyli.
8. Bóg, który zna serca, za wiadczy na ich korzy 2, daj>c im Ducha ;wi tego tak samo jak nam.
Dzieje Apostolskie 10:43-47
43. Wszyscy prorocy

wiadcz> o tym, (e ka(dy, kto w Niego wierzy, przez Jego imi

otrzymuje

odpuszczenie grzechów.
44. Kiedy Piotr jeszcze mówi o tym, Duch ;wi ty zst>pi na wszystkich, którzy s uchali nauki.
45. I zdumieli si wierni pochodzenia (ydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, (e dar Ducha ;wi tego
wylany zosta tak(e na pogan.
46. S yszeli bowiem, (e mówi> j zykami i wielbi> Boga.
47. Wtedy odezwa si Piotr: Któ( mo(e odmówi2 chrztu tym, którzy otrzymali Ducha ;wi tego tak
samo jak my?
2 List do Koryntian 6:16-18
16. Co wreszcie >czy wi>tyni Boga z bo(kami? Bo my jeste my wi>tyni> Boga (ywego - wed ug
tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i b d chodzi w ród nich, i b d ich Bogiem, a oni b d> moim
ludem.
17. Przeto wyjd8cie spo ród nich i od >czcie si od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a
Ja was przyjm
18. i b d wam Ojcem, a wy b dziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmog>cy.
Ewangelia Jana 14:16-17
16. Ja za b d prosi Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami by na zawsze 17. Ducha Prawdy, którego wiat przyj>2 nie mo(e, poniewa( Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go
znacie, poniewa( u was przebywa i w was b dzie.
1 List do Koryntian 3:16-17
16. Czy( nie wiecie, (e cie wi>tyni> Boga i (e Duch Bo(y mieszka w was?
17. Je(eli kto zniszczy wi>tyni
jeste cie.
1 List do Koryntian 6:19-20

Boga, tego zniszczy Bóg. ;wi>tynia Boga jest wi t>, a wy ni>

19. Czy( nie wiecie, (e cia o wasze jest wi>tyni> Ducha ;wi tego, który w was jest, a którego macie
od Boga, i (e ju( nie nale(ycie do samych siebie?
20. Za /wielk>/ bowiem cen zostali cie nabyci. Chwalcie wi c Boga w waszym ciele!
List do Rzymian 8:9-11
9. Wy jednak nie (yjecie wed ug cia a, lecz wed ug Ducha, je li tylko Duch Bo(y w was mieszka. Je(eli
za kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie nale(y.
10. Je(eli natomiast Chrystus w was mieszka, cia o wprawdzie podlega mierci ze wzgl du na [skutki]
grzechu duch jednak posiada (ycie na skutek usprawiedliwienia.
11. A je(eli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesi z martwych, to Ten, co wskrzesi
Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do (ycia wasze miertelne cia a moc> mieszkaj>cego w
was swego Ducha.
1 List Jana 4:4
4. Wy, dzieci, jeste cie z Boga i zwyci (yli cie ich, poniewa( wi kszy jest Ten, który w was jest, od
tego, który jest w wiecie.
2 List do Tymoteusza 1:14
14. Dobrego depozytu strze( z pomoc> Ducha ;wi tego, który w nas mieszka.
Gdzie NIE MIESZKA Duch >wi ty?
Dzieje Apostolskie 17:24
24. Bóg, który stworzy

wiat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w

wi>tyniach zbudowanych r k> ludzk>
Dzieje Apostolskie 7:48
48. Najwy(szy jednak nie mieszka w dzie ach r>k ludzkich, jak mówi Prorok:

19 Dobre uczynki
Uczynek – fizyczny lub intelektualny wysi ek, zmierzaj cy do jakiego celu /Webster/
List do Efezjan 2:8-9
8. <ask> bowiem jeste cie zbawieni przez wiar . A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
9. nie z uczynków, aby si nikt nie chlubi .
List do Tytusa 3:5
5. nie ze wzgl du na sprawiedliwe uczynki, jakie spe nili my, lecz z mi osierdzia swego zbawi nas
przez obmycie odradzaj>ce i odnawiaj>ce w Duchu ;wi tym,

2 List do Tymoteusza 1:9
9. On nas wybawi i wezwa

wi tym powo aniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie

do w asnego postanowienia i aski, która nam dana zosta a w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi
czasami.
List do Rzymian 3:20
20. jako (e z uczynków Prawa (aden cz owiek nie mo(e dost>pi2 usprawiedliwienia w Jego oczach.
Przez Prawo bowiem jest tylko wi ksza znajomo 2 grzechu.
List do Rzymian 3:28
28. S>dzimy bowiem, (e cz owiek osi>ga usprawiedliwienie przez wiar , niezale(nie od pe nienia
nakazów Prawa.
List do Rzymian 4:1-7
1. Zapytajmy wi c, co <zyska > Abraham, przodek nasz wed ug cia a
2. Je(eli bowiem Abraham zosta usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia si , ale nie
przed Bogiem.
3. Bo có( mówi Pismo? Uwierzy Abraham Bogu i zosta o mu to poczytane za sprawiedliwo 2.
4. Otó( temu, który pracuje, poczytuje si zap at nie tytu em aski, lecz nale(no ci.
5. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiar jego
poczytuje si za tytu do usprawiedliwienia,
6. zgodnie z pochwa >, jak> Dawid wypowiada o cz owieku, którego Bóg usprawiedliwia niezale(nie
od uczynków:
7. B ogos awieni ci, których nieprawo ci zosta y odpuszczone i których grzechy zosta y zakryte.
List do Rzymian 4:23-25
23. A to, (e poczytano mu, zosta o napisane nie ze wzgl du na niego samego,
24. ale i ze wzgl du na nas , jako (e b dzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesi z
martwych Jezusa, Pana naszego.
25. On to zosta wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
List do Rzymian 9:30-33
30.

Có( wi c

powiemy? To, (e poganie nie

zabiegaj>c

o usprawiedliwienie,

osi>gn li

usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary,
31. a Izrael, który zabiega o Prawo usprawiedliwiaj>ce, do celu Prawa nie doszed .
32. Dlaczego? Poniewa( zabiega o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to by o mo(liwe - z
uczynków. Potkn li si o kamieJ obrazy,
33. jak jest napisane: Oto k ad na Syjonie kamieJ obrazy i ska
b dzie zawstydzony.

zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie

List do Rzymian 11:5-6
5. Tak przeto i w obecnym czasie osta a si tylko Reszta wybrana przez ask .
6. Je(eli za dzi ki asce, to ju( nie ze wzgl du na uczynki, bo inaczej aska nie by aby ju( ask>.
List do Galatów 2:21
21. Nie mog odrzuci2 aski danej przez Boga. Je(eli za usprawiedliwienie dokonuje si przez Prawo,
to Chrystus umar na darmo.
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>2 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.

20 7aska
Daska – NIEZAS U ONA przychylno ; i mi o ; Boga wobec cz owieka, b d cego w Chrystusie
/Webster/
List do Efezjan 2:8
8. <ask> bowiem jeste cie zbawieni przez wiar . A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
Dzieje Apostolskie 15:11
11. Wierzymy przecie(, (e b dziemy zbawieni przez ask Pana Jezusa tak samo jak oni.
List do Rzymian 3:24-25
24. a dost puj> usprawiedliwienia darmo, z Jego aski, przez odkupienie które jest w Chrystusie
Jezusie.
25. Jego to ustanowi Bóg narz dziem przeb agania przez wiar

moc> Jego krwi. Chcia przez to

okaza2, (e sprawiedliwo 2 Jego wzgl dem grzechów pope nionych dawniej - za dni cierpliwo ci Bo(ej
- wyra(a a si
List do Rzymian 11:5-6
5. Tak przeto i w obecnym czasie osta a si tylko Reszta wybrana przez ask .
6. Je(eli za dzi ki asce, to ju( nie ze wzgl du na uczynki, bo inaczej aska nie by aby ju( ask>.
List do Galatów 5:4-5
4. Zerwali cie wi zy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadli cie
z aski.
5. My za z pomoc> Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwo ci.

List do Efezjan 1:7
7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie wyst pków, wed ug bogactwa Jego aski.

21 Wiara
Wiara – przekonanie ufno ; /Webster/
Ewangelia <ukasza 7:48-50
48. Do niej za rzek : Twoje grzechy s> odpuszczone.
49. Na to wspó biesiadnicy zacz li mówi2 sami do siebie: Któ( On jest, (e nawet grzechy odpuszcza?
50. On za rzek do kobiety: Twoja wiara ci ocali a, id8 w pokoju!
List do Rzymian 1:16-17
16. Bo ja nie wstydz

si

Ewangelii, jest bowiem ona moc> Bo(> ku zbawieniu dla ka(dego

wierz>cego, najpierw dla Hyda, potem dla Greka.
17. W niej bowiem objawia si sprawiedliwo 2 Bo(a, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak
jest napisane: a sprawiedliwy z wiary (y2 b dzie.
List do Rzymian 3:21-26
21. Ale teraz jawn> si sta a sprawiedliwo 2 Bo(a niezale(na od Prawa, po wiadczona przez Prawo i
Proroków.
22. Jest to sprawiedliwo 2 Bo(a przez wiar w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierz>. Bo nie
ma tu ró(nicy:
23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s> chwa y Bo(ej,
24. a dost puj> usprawiedliwienia darmo, z Jego aski, przez odkupienie które jest w Chrystusie
Jezusie.
25. Jego to ustanowi Bóg narz dziem przeb agania przez wiar

moc> Jego krwi. Chcia przez to

okaza2, (e sprawiedliwo 2 Jego wzgl dem grzechów pope nionych dawniej - za dni cierpliwo ci Bo(ej
- wyra(a a si
26. w odpuszczaniu ich po to, by ujawni2 w obecnym czasie Jego sprawiedliwo 2, i [aby pokaza2], (e
On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia ka(dego, który wierzy w Jezusa.
List do Rzymian 3:28-31
28. S>dzimy bowiem, (e cz owiek osi>ga usprawiedliwienie przez wiar , niezale(nie od pe nienia
nakazów Prawa.
29. Bo czy( Bóg jest Bogiem jedynie Hydów? Czy nie równie( i pogan? Zapewne równie( i pogan.
30. Przecie( jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzi ki wierze, a nieobrzezanego przez wiar .
31. Czy wi c przez wiar obalamy Prawo? (adn> miar>! Tylko Prawo w a ciwie ustawiamy.

List do Rzymian 5:1-2
1. Dost>piwszy wi c usprawiedliwienia przez wiar , zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa,
2. dzi ki któremu uzyskali my przez wiar dost p do tej aski, w której trwamy i chlubimy si nadziej>
chwa y Bo(ej.
List do Rzymian 9:30-32
30.

Có( wi c

powiemy? To, (e poganie nie

zabiegaj>c

o usprawiedliwienie,

osi>gn li

usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary,
31. a Izrael, który zabiega o Prawo usprawiedliwiaj>ce, do celu Prawa nie doszed .
32. Dlaczego? Poniewa( zabiega o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to by o mo(liwe - z
uczynków. Potkn li si o kamieJ obrazy,
List do Rzymian 10:17
17. Przeto wiara rodzi si z tego, co si s yszy, tym za , co si s yszy, jest s owo Chrystusa.
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>2 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.
List do Galatów 3:6-9
6. W taki sam sposób Abraham uwierzy Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwo 2.
7. Zrozumiejcie zatem, (e ci, którzy polegaj> na wierze, ci s> synami Abrahama.
8. I st>d Pismo widz>c, (e w przysz o ci Bóg na podstawie wiary b dzie dawa poganom
usprawiedliwienie, ju( Abrahamowi oznajmi o t

radosn> nowin : W tobie b d> b ogos awione

wszystkie narody.
9. I dlatego tylko ci, którzy polegaj> na wierze, maj> uczestnictwo w b ogos awieJstwie wraz z
Abrahamem, który da pos uch wierze.
List do Galatów 3:14
14. aby b ogos awieJstwo Abrahama sta o si w Chrystusie Jezusie udzia em pogan i aby my przez
wiar otrzymali obiecanego Ducha.
List do Galatów 3:22
22. Lecz Pismo podda o wszystko pod /w adz / grzechu, aby obietnica dosta a si na drodze wiary w
Jezusa Chrystusa tym, którzy wierz>.

List do Galatów 3:24-26
24. Tym sposobem Prawo sta o si

dla nas wychowawc>, /który mia prowadzi2/ ku Chrystusowi,

aby my z wiary uzyskali usprawiedliwienie.
25. Gdy jednak wiara nadesz a, ju( nie jeste my poddani wychowawcy.
26. Wszyscy bowiem dzi ki tej wierze jeste cie synami Bo(ymi - w Chrystusie Jezusie.
List do Efezjan 3:12
12. W Nim mamy mia y przyst p [do Ojca] z ufno ci> dzi ki wierze w Niego.
List do Efezjan 2:8
8. <ask> bowiem jeste cie zbawieni przez wiar . A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
List do Hebrajczyków 11:6
6. Bez wiary za nie mo(na podoba2 si Bogu. Przyst puj>cy bowiem do Boga musi uwierzy2, (e
[Bóg] jest i (e wynagradza tych, którzy Go szukaj>.
List do Hebrajczyków 11:1
1. Wiara za jest por k> tych dóbr, których si spodziewamy, dowodem tych rzeczywisto ci, których
nie widzimy.

22 Najwi kszy dar
Dar – co co jest dane, CO NA CO NIE MO NA SOBIE ZAS U Y
2 List do Koryntian 9:15
15. Dzi ki Bogu za Jego dar niewypowiedziany.
Ewangelia Jana 3:16
16. Tak bowiem Bóg umi owa

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

wierzy, nie zgin> , ale mia (ycie wieczne.
Ewangelia Jana 4:10
10. Jezus odpowiedzia jej na to: O, gdyby zna a dar Bo(y i /wiedzia a/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj
Mi si napi2 - prosi aby Go wówczas, a da by ci wody (ywej.
List do Efezjan 2:8-9
8. <ask> bowiem jeste cie zbawieni przez wiar . A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
9. nie z uczynków, aby si nikt nie chlubi .
List do Rzymian 6:23

23. Albowiem zap at> za grzech jest mier2, a aska przez Boga dana to (ycie wieczne w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym.

23 Ile dróg prowadzi do nieba?
Ewangelia Jana 10:9
9. Ja jestem bram>. Je(eli kto wejdzie przeze Mnie, b dzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
pasz .
Ewangelia Jana 10:1-3
1. Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bram , ale wdziera si
inn> drog>, ten jest z odziejem i rozbójnikiem.
2. Kto jednak wchodzi przez bram , jest pasterzem owiec.
3. Temu otwiera od8wierny, a owce s uchaj> jego g osu; wo a on swoje owce po imieniu i wyprowadza
je.
Ewangelia <ukasza 2:25-32
25. A (y w Jerozolimie cz owiek, imieniem Symeon. By to cz owiek sprawiedliwy i pobo(ny,
wyczekiwa pociechy Izraela, a Duch ;wi ty spoczywa na nim.
26. Jemu Duch ;wi ty objawi , (e nie ujrzy mierci, a( zobaczy Mesjasza PaJskiego.
27. Za natchnieniem wi c Ducha przyszed do wi>tyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieci>tko Jezus, aby
post>pi2 z Nim wed ug zwyczaju Prawa,
28. on wzi> Je w obj cia, b ogos awi Boga i mówi :
29. Teraz, o W adco, pozwól odej 2 s udze Twemu w pokoju, wed ug Twojego s owa.
30. Bo moje oczy ujrza y Twoje zbawienie,
31. które przygotowa wobec wszystkich narodów:
32. wiat o na o wiecenie pogan i chwa

ludu Twego, Izraela.

1 List Jana 4:9
9. W tym objawi a si mi o 2 Boga ku nam, (e zes a Syna swego Jednorodzonego na wiat, aby my
(ycie mieli dzi ki Niemu.
1 List Jana 5:11-13
11. A wiadectwo jest takie: (e Bóg da nam (ycie wieczne, a to (ycie jest w Jego Synu.
12. Ten, kto ma Syna, ma (ycie, a kto nie ma Syna Bo(ego, nie ma te( i (ycia.
13. O tym napisa em do was, którzy wierzycie w imi Syna Bo(ego, aby cie wiedzieli, (e macie (ycie
wieczne.
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 by2 zbawieni.
Ksi ga Przys ów 14:12
12. Jest droga, co komu zdaje si s uszn>, lecz w koJcu prowadzi do zguby.

24 Przed kim jeste my wszyscy odpowiedzialni?
List do Rzymian 14:12
12. Tak wi c ka(dy z nas o sobie samym zda spraw Bogu.
Ewangelia Mateusza 12:36
36. A powiadam wam: Z ka(dego bezu(ytecznego s owa, które wypowiedz> ludzie, zdadz> spraw w
dzieJ s>du.
List do Hebrajczyków 4:13
13. Nie ma stworzenia, które by by o przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i
ods oni te jest przed oczami Tego, któremu musimy zda2 rachunek.

25 Wed ug jakich kryteriów b dzie sFdzi nas Bóg?
Ewangelia Jana 12:48
48. Kto gardzi Mn> i nie przyjmuje s ów moich, ten ma swego s dziego: s owo, które powiedzia em,
ono to b dzie go s>dzi2 w dniu ostatecznym.
List do Rzymian 2:16
16. [Oka(e si to] w dniu, w którym Bóg s>dzi2 b dzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie
wed ug mojej Ewangelii.
2 List do Tesaloniczan 1:6-12
6. Bo przecie( jest rzecz> s uszn> u Boga odp aci2 uciskiem tym, którzy was uciskaj>,
7. a wam, uci nionym, da2 ulg wraz z nami, 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.
9. Jako kar ponios> oni wieczn> zag ad [z dala] od oblicza PaJskiego i od pot (nego majestatu
Jego
10. w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby by2 uwielbionym w
podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wy cie dali wiar

wi tych swoich i okaza2 si
wiadectwu naszemu.

godnym

11. Dlatego modlimy si zawsze za was, aby Bóg nasz uczyni was godnymi swego wezwania, aby z
moc> udoskonali w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [p yn>cy z] wiary.
12. Aby w was zosta o uwielbione imi Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za ask> Boga
naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

26 Co wed ug S ów Boga musimy zrobiB, aby osiFgnFB zbawienie?
26.1 NawróciB si
Nawróci; si – odwróci; si od z a /Webster/
Dzieje Apostolskie 17:30
30. Nie zwa(aj>c na czasy nie wiadomo ci, wzywa Bóg teraz wsz dzie i wszystkich ludzi do
nawrócenia,
Dzieje Apostolskie 20:20-21
20. Jak nie uchyla em si tchórzliwie od niczego, co po(yteczne, tak (e przemawia em i naucza em
was publicznie i po domach,
21. nawo uj>c zarówno Hydów, jak i Greków do nawrócenia si do Boga i do wiary w Pana naszego
Jezusa.
Ewangelia <ukasza 15:10
10. Tak samo, powiadam wam, rado 2 powstaje u anio ów Bo(ych z jednego grzesznika, który si
nawraca.
Ewangelia Marka 1:14-15
14. Gdy Jan zosta uwi ziony, Jezus przyszed do Galilei i g osi Ewangeli Bo(>. Mówi :
15. Czas si wype ni i bliskie jest królestwo Bo(e. nawracajcie si i wierzcie w Ewangeli .
Ewangelia <ukasza 13:3-5
3. Bynajmniej, powiadam wam; lecz je li si nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
4. Albo my licie, (e owych osiemnastu, na których zwali a si

wie(a w Siloam i zabi a ich, by o

wi kszymi winowajcami ni( inni mieszkaJcy Jerozolimy?
5. Bynajmniej, powiadam wam; lecz je li si nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.
2 List Piotra 3:9
9. Nie zwleka Pan z wype nieniem obietnicy - bo niektórzy s> przekonani, (e Pan zwleka - ale On jest
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi2, ale wszystkich doprowadzi2 do
nawrócenia.
26.2 UwierzyB
Uwierzy2 – zaufa2 /Webster/

Dzieje Apostolskie 13:38-39
38. Niech wi c b dzie wam wiadomo, bracia, (e zwiastuje si

wam odpuszczenie grzechów przez

Niego:
39. Ka(dy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie
mogli cie zosta2 usprawiedliwieni w Prawie Moj(eszowym.
Dzieje Apostolskie 13:48
48. Poganie s ysz>c to radowali si

i wielbili s owo PaJskie, a wszyscy, przeznaczeni do (ycia

wiecznego, uwierzyli.
Dzieje Apostolskie 16:30-31
30. A wyprowadziwszy ich na zewn>trz rzek : Panowie, co mam czyni2, aby si zbawi2?
31. Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom.
Ewangelia Jana 3:14-18
14. A jak Moj(esz wywy(szy w (a na pustyni, tak potrzeba, by wywy(szono Syna Cz owieczego,
15. aby ka(dy, kto w Niego wierzy, mia (ycie wieczne.
16. Tak bowiem Bóg umi owa

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

wierzy, nie zgin> , ale mia (ycie wieczne.
17. Albowiem Bóg nie pos a swego Syna na wiat po to, aby wiat pot pi , ale po to, by wiat zosta
przez Niego zbawiony.
18. Kto wierzy w Niego, nie podlega pot pieniu; a kto nie wierzy, ju( zosta pot piony, bo nie uwierzy
w imi Jednorodzonego Syna Bo(ego.
Ewangelia Jana 3:36
36. Kto wierzy w Syna, ma (ycie wieczne; kto za nie wierzy Synowi, nie ujrzy (ycia, lecz grozi mu
gniew Bo(y.
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.
Ewangelia Jana 6:28-29
28. Oni za rzekli do Niego: Có( mamy czyni2, aby my wykonywali dzie a Bo(e?
29. Jezus odpowiadaj>c rzek do nich: Na tym polega dzie o /zamierzone przez/ Boga, aby cie
uwierzyli w Tego, którego On pos a .
Ewangelia Jana 6:35
35. Odpowiedzia im Jezus: Jam jest chleb (ycia. Kto do Mnie przychodzi, nie b dzie akn> ; a kto we
Mnie wierzy, nigdy pragn>2 nie b dzie.

Ewangelia Jana 6:40
40. To bowiem jest wol> Ojca mego, aby ka(dy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, mia (ycie wieczne.
A ja go wskrzesz w dniu ostatecznym.
Ewangelia Jana 6:47
47. Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma (ycie wieczne.
Dzieje Apostolskie 4:4
4. A wielu z tych, którzy s yszeli nauk , uwierzy o. Liczba m (czyzn dosi ga a oko o pi ciu tysi cy.
Dzieje Apostolskie 2:47
47. Wielbili Boga, a ca y lud odnosi si do nich (yczliwie. Pan za przymna(a im codziennie tych,
którzy dost powali zbawienia.
Dzieje Apostolskie 13:48
48. Poganie s ysz>c to radowali si

i wielbili s owo PaJskie, a wszyscy, przeznaczeni do (ycia

wiecznego, uwierzyli.
Dzieje Apostolskie 10:43
43. Wszyscy prorocy

wiadcz> o tym, (e ka(dy, kto w Niego wierzy, przez Jego imi

otrzymuje

odpuszczenie grzechów.
1 List do Koryntian 1:21
21. Skoro bowiem wiat przez m>dro 2 nie pozna Boga w m>dro ci Bo(ej, spodoba o si Bogu przez
g upstwo g oszenia s owa zbawi2 wierz>cych.
Ewangelia Marka 9:22-24
22. I cz sto wrzuca go nawet w ogieJ i w wod , (eby go zgubi2. Lecz je li mo(esz co, zlituj si nad
nami i pomó( nam!
23. Jezus mu odrzek : Je li mo(esz? Wszystko mo(liwe jest dla tego, kto wierzy.
24. Natychmiast ojciec ch opca zawo a : Wierz , zarad8 memu niedowiarstwu!
Ewangelia Marka 16:16
16. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, b dzie zbawiony; a kto nie uwierzy, b dzie pot piony.
Ewangelia <ukasza 8:11-12
11. Takie jest znaczenie przypowie ci: Ziarnem jest s owo Bo(e.
12. Tymi na drodze s> ci, którzy s uchaj> s owa; potem przychodzi diabe i zabiera s owo z ich serca,
(eby nie uwierzyli i nie byli zbawieni.

List do Galatów 3:6
6. W taki sam sposób Abraham uwierzy Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwo 2.
List do Galatów 3:22
22. Lecz Pismo podda o wszystko pod /w adz / grzechu, aby obietnica dosta a si na drodze wiary w
Jezusa Chrystusa tym, którzy wierz>.
List do Rzymian 1:16
16. Bo ja nie wstydz

si

Ewangelii, jest bowiem ona moc> Bo(> ku zbawieniu dla ka(dego

wierz>cego, najpierw dla Hyda, potem dla Greka.
List do Rzymian 3:21-23
21. Ale teraz jawn> si sta a sprawiedliwo 2 Bo(a niezale(na od Prawa, po wiadczona przez Prawo i
Proroków.
22. Jest to sprawiedliwo 2 Bo(a przez wiar w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierz>. Bo nie
ma tu ró(nicy:
23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni s> chwa y Bo(ej,
List do Rzymian 4:2-8
2. Je(eli bowiem Abraham zosta usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia si , ale nie
przed Bogiem.
3. Bo có( mówi Pismo? Uwierzy Abraham Bogu i zosta o mu to poczytane za sprawiedliwo 2.
4. Otó( temu, który pracuje, poczytuje si zap at nie tytu em aski, lecz nale(no ci.
5. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiar jego
poczytuje si za tytu do usprawiedliwienia,
6. zgodnie z pochwa >, jak> Dawid wypowiada o cz owieku, którego Bóg usprawiedliwia niezale(nie
od uczynków:
7. B ogos awieni ci, których nieprawo ci zosta y odpuszczone i których grzechy zosta y zakryte.
8. B ogos awiony m>(, któremu Pan nie poczyta grzechu.
List do Rzymian 4:23-25
23. A to, (e poczytano mu, zosta o napisane nie ze wzgl du na niego samego,
24. ale i ze wzgl du na nas , jako (e b dzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesi z
martwych Jezusa, Pana naszego.
25. On to zosta wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.
List do Rzymian 10:4
4. A przecie( kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia ka(dego, kto wierzy.

List do Rzymian 10:8-11
8. Ale có( mówi: S owo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to s owo wiary,
któr> g osimy.
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.
10. Bo sercem przyj ta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.
11. Wszak mówi Pismo: (aden, kto wierzy w Niego, nie b dzie zawstydzony.
Ewangelia Jana 7:38-39
38. Jak rzek o Pismo: Strumienie wody (ywej pop yn> z jego wn trza.
39. A powiedzia to o Duchu, którego mieli otrzyma2 wierz>cy w Niego; Duch bowiem jeszcze nie by
/dany/, poniewa( Jezus nie zosta jeszcze uwielbiony.
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 Jana 11:25-26
25. Rzek do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i (yciem. Kto we Mnie wierzy, cho2by i umar ,
(y2 b dzie.
26. Ka(dy, kto (yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
1 List Jana 5:1
1. Ka(dy, kto wierzy, (e Jezus jest Mesjaszem, z Boga si narodzi , i ka(dy mi uj>cy Tego, który da
(ycie, mi uje równie( tego, który (ycie od Niego otrzyma .
1 List Jana 5:9-13
9. Je li przyjmujemy

wiadectwo ludzi - to

wiadectwo Bo(e wi cej znaczy, poniewa( jest to

wiadectwo Boga, które da o swoim Synu.
10. Kto wierzy w Syna Bo(ego, ten ma w sobie wiadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczyni Go
k amc>, bo nie uwierzy

wiadectwu, jakie Bóg da o swoim Synu.

11. A wiadectwo jest takie: (e Bóg da nam (ycie wieczne, a to (ycie jest w Jego Synu.
12. Ten, kto ma Syna, ma (ycie, a kto nie ma Syna Bo(ego, nie ma te( i (ycia.
13. O tym napisa em do was, którzy wierzycie w imi Syna Bo(ego, aby cie wiedzieli, (e macie (ycie
wieczne.
Ewangelia Jana 11:40
40. Jezus rzek do niej: Czy( nie powiedzia em ci, (e je li uwierzysz, ujrzysz chwa
wi c kamieJ.

Bo(>? Usuni to

Ewangelia Jana 20:31
31. Te za zapisano, aby cie wierzyli, (e Jezus jest Mesjaszem, Synem Bo(ym, i aby cie wierz>c
mieli (ycie w imi Jego.
1 List do Tymoteusza 1:16
16. Lecz dost>pi em mi osierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokaza ca >
wielkoduszno 2 jako przyk ad dla tych, którzy w Niego wierzy2 b d> dla (ycia wiecznego.
26.3 PrzyjFB
Ewangelia Jana 1:12
12. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyj li, da o moc, aby si

stali dzie2mi Bo(ymi, tym, którzy

wierz> w imi Jego List do Galatów 3:26
26. Wszyscy bowiem dzi ki tej wierze jeste cie synami Bo(ymi - w Chrystusie Jezusie.
Ewangelia Jana 6:37
37. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie
odrzuc ,

27 Czy mo5emy wiedzieB, gdzie sp dzimy wieczno B?
Dzieje Apostolskie 16:30-31
30. A wyprowadziwszy ich na zewn>trz rzek : Panowie, co mam czyni2, aby si zbawi2?
31. Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom.
Ewangelia Jana 18:9
9. Sta o si tak, aby si wype ni o s owo, które wypowiedzia : Nie utraci em (adnego z tych, których Mi
da e .
List do Rzymian 8:1-2
1. Teraz jednak dla tych, którzy s> w Chrystusie Jezusie, nie ma ju( pot pienia.
2. Albowiem prawo Ducha, który daje (ycie w Chrystusie Jezusie, wyzwoli o ci spod prawa grzechu i
mierci.
List do Rzymian 10:8-13
8. Ale có( mówi: S owo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to s owo wiary,
któr> g osimy.
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.
10. Bo sercem przyj ta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

11. Wszak mówi Pismo: (aden, kto wierzy w Niego, nie b dzie zawstydzony.
12. Nie ma ju( ró(nicy mi dzy Hydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela
swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywaj>.
13. Albowiem ka(dy, kto wezwie imienia PaJskiego, b dzie zbawiony.
1 List do Koryntian 1:18
18. Nauka bowiem krzy(a g upstwem jest dla tych, co id> na zatracenie, moc> Bo(> za dla nas,
którzy dost pujemy zbawienia.
1 List do Koryntian 1:21
21. Skoro bowiem wiat przez m>dro 2 nie pozna Boga w m>dro ci Bo(ej, spodoba o si Bogu przez
g upstwo g oszenia s owa zbawi2 wierz>cych.
List do Efezjan 1:13-14
13. W Nim tak(e i wy us yszeli cie s owo prawdy, Dobr> Nowin o waszym zbawieniu. W Nim równie(
uwierzyli cie i zostali cie opatrzeni piecz ci> Ducha ;wi tego, który by obiecany.
14. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni w asno ci>
[Boga], ku chwale Jego majestatu.
List do Efezjan 4:30
30. I nie zasmucajcie Bo(ego Ducha ;wi tego, którym zostali cie opiecz towani na dzieJ odkupienia.
1 List Jana 5:9-13
9. Je li przyjmujemy

wiadectwo ludzi - to

wiadectwo Bo(e wi cej znaczy, poniewa( jest to

wiadectwo Boga, które da o swoim Synu.
10. Kto wierzy w Syna Bo(ego, ten ma w sobie wiadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczyni Go
k amc>, bo nie uwierzy

wiadectwu, jakie Bóg da o swoim Synu.

11. A wiadectwo jest takie: (e Bóg da nam (ycie wieczne, a to (ycie jest w Jego Synu.
12. Ten, kto ma Syna, ma (ycie, a kto nie ma Syna Bo(ego, nie ma te( i (ycia.
13. O tym napisa em do was, którzy wierzycie w imi Syna Bo(ego, aby cie wiedzieli, (e macie (ycie
wieczne.
Ewangelia Jana 3:14-18
14. A jak Moj(esz wywy(szy w (a na pustyni, tak potrzeba, by wywy(szono Syna Cz owieczego,
15. aby ka(dy, kto w Niego wierzy, mia (ycie wieczne.
16. Tak bowiem Bóg umi owa

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

wierzy, nie zgin> , ale mia (ycie wieczne.
17. Albowiem Bóg nie pos a swego Syna na wiat po to, aby wiat pot pi , ale po to, by wiat zosta
przez Niego zbawiony.

18. Kto wierzy w Niego, nie podlega pot pieniu; a kto nie wierzy, ju( zosta pot piony, bo nie uwierzy
w imi Jednorodzonego Syna Bo(ego.
Ewangelia Jana 3:36
36. Kto wierzy w Syna, ma (ycie wieczne; kto za nie wierzy Synowi, nie ujrzy (ycia, lecz grozi mu
gniew Bo(y.
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.
Ewangelia Jana 6:40
40. To bowiem jest wol> Ojca mego, aby ka(dy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, mia (ycie wieczne.
A ja go wskrzesz w dniu ostatecznym.
Ewangelia Jana 6:47
47. Zaprawd , zaprawd , powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma (ycie wieczne.
Ewangelia Jana 10:9
9. Ja jestem bram>. Je(eli kto wejdzie przeze Mnie, b dzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
pasz .
Ewangelia Jana 10:27-29
27. Moje owce s uchaj> mego g osu, a Ja znam je. Id> one za Mn>
28. i Ja daj im (ycie wieczne. Nie zgin> one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej r ki.
29. Ojciec mój, który Mi je da , jest wi kszy od wszystkich. I nikt nie mo(e ich wyrwa2 z r ki mego
Ojca.
Ewangelia Jana 11:25-26
25. Rzek do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i (yciem. Kto we Mnie wierzy, cho2by i umar ,
(y2 b dzie.
26. Ka(dy, kto (yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
Ewangelia Jana 11:40
40. Jezus rzek do niej: Czy( nie powiedzia em ci, (e je li uwierzysz, ujrzysz chwa
wi c kamieJ.
Kiedy mo emy to wiedzie;?
2 List do Koryntian 6:2

Bo(>? Usuni to

2. Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomy lnym wys ucha em ciebie, w dniu zbawienia przyszed em ci
z pomoc>. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzieJ zbawienia.

28 Poszukiwanie
Zbawiciel robi wszystko, aby Ci odszuka; i spotka;.
Ewangelia <ukasza 19:10
10. Albowiem Syn Cz owieczy przyszed szuka2 i zbawi2 to, co zgin o.
Apokalipsa 3:20
20. Oto stoj u drzwi i ko acz : je li kto pos yszy mój g os i drzwi otworzy, wejd do niego i b d z nim
wieczerza , a on ze Mn>.
Czy Ty robisz wszystko, aby zosta; przez Niego znalezionym i zbawionym? Czy chcesz tego?
Ewangelia Mateusza 7:7-8
7. Pro cie, a b dzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; ko aczcie, a otworz> wam.
8. Albowiem ka(dy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a ko acz>cemu otworz>.
Ksi ga Psalmów 119:2
2. Szcz

liwi, którzy zachowuj> Jego upomnienia, ca ym sercem Go szukaj>,

Ksi ga Jeremiasza 29:13
13. B dziecie Mnie szuka2 i znajdziecie Mnie, albowiem b dziecie Mnie szuka2 z ca ego serca.
Zgodnie ze swoim S owem, Bóg daje Ci dzisiaj dwie mo liwo ci do wyboru. Mo esz spotka; Jezusa i
przyj ; Go jako twojego kochaj cego, poszukuj cego, lito ciwego Zbawiciela teraz w tym yciu (1
Ewangelia Jana 5:11-12) lub te

mo esz Go spotka; jako pot piaj cego Ci

S dziego, gdy

odejdziesz z tego wiata. Stanie si tak, gdy zlekcewa ysz przyjcie tego wielkiego daru wiecznego
ycia, które On Ci ofiaruje.
List do Hebrajczyków 9:27
27. A jak postanowione ludziom raz umrze2, a potem s>d,
List do Hebrajczyków 2:3
3. jak(e my unikniemy /kary/, je li nie b dziemy si

troszczy2 o tak wielkie zbawienie? By o ono

g oszone na pocz>tku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je s yszeli.
Ewangelia Jana 3:16-18

16. Tak bowiem Bóg umi owa

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

wierzy, nie zgin> , ale mia (ycie wieczne.
17. Albowiem Bóg nie pos a swego Syna na wiat po to, aby wiat pot pi , ale po to, by wiat zosta
przez Niego zbawiony.
18. Kto wierzy w Niego, nie podlega pot pieniu; a kto nie wierzy, ju( zosta pot piony, bo nie uwierzy
w imi Jednorodzonego Syna Bo(ego.
Ewangelia Jana 3:36
36. Kto wierzy w Syna, ma (ycie wieczne; kto za nie wierzy Synowi, nie ujrzy (ycia, lecz grozi mu
gniew Bo(y.
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.
Kiedy mo e doj ; do takiego spotkania z Chrystusem, które ureguluje kwesti Twojego przysz ego
ycia?
2 List do Koryntian 6:2
2. Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomy lnym wys ucha em ciebie, w dniu zbawienia przyszed em ci
z pomoc>. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzieJ zbawienia.
Ewangelia <ukasza 19:9
9. Na to Jezus rzek do niego: Dzi zbawienie sta o si udzia em tego domu, gdy( i on jest synem
Abrahama.
List do Hebrajczyków 4:7
7. dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzieJ - "dzisiaj" - po up ywie d u(szego czasu, mówi>c
przez Dawida, jak to przedtem zosta o powiedziane: Dzi , je li g os Jego us yszycie, nie zatwardzajcie
serc waszych.

29 Obietnice Bo5e
Przeczyta e w a nie niektóre z wielu obietnic Bo ych zawartych w Twojej katolickiej Biblii. Zaznacz
te, które przemówi y do Ciebie i przemy l je. Podkre l i czytaj tak d ugo, a stan si dla Ciebie realne.
Bóg przeznaczy je dla Ciebie. Nie mo esz zadowoli; Boga niczym innym, jak tylko przyj ciem Go w
Jego >wi tym S owie.
List do Rzymian 4:20-21
20. I nie okaza wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bo(ej, ale si wzmocni w wierze. Odda
przez to chwa

Bogu

21. i by przekonany, (e mocen jest On równie( wype ni2, co obieca .
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;.

