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1 Wstęp
Jeśli jesteś zainteresowany tym, co Bóg chce nam w katolickiej Biblii powiedzieć na niektóre tematy, 

to zechciej poddać się działaniu prawdy w niej zawartej. Wszystko, czego potrzebujesz, to twoja 

katolicka Biblia, najlepiej Biblia Tysiąclecia. 

Spójrz na podane odsyłacze w następujący sposób: 

Np. „List do Rzymian 6:23”. 

List do Rzymian to nazwa księgi. Pierwsza liczba oznacza rozdział tej księgi. Liczba lub liczby po 

przecinku oznaczają wiersz lub wiersze w tym rozdziale. 

List do Rzymian 6:23 

Księga Rozdział Wiersz 

List do Rzymian 6 23 

Zapamiętaj, że każdy wiersz Pisma Świętego, który przeczytasz, jest Słowem Bożym, dotyczącym 

danego tematu. 

Słowo Twoje jest prawdą.

Ewangelia Jana 17:17 

 

2 Maria 
2.1 Matka Jezusa 

Ewangelia Jana 2:1-3 

1. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 

2. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 

3. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. 

 

Dzieje Apostolskie 1:14 

14. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i 

braćmi Jego. 

2.2 Wieczne dziewictwo 

Ewangelia Mateusza 1:25 

25. lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus. 

 

Ewangelia Mateusza 12:46-50 

46. Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim 

mówić.

47. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą.

48. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? 

49. I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. 

50. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Ewangelia Mateusza 13:55-56 



55. Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, 

Józef, Szymon i Juda? 

56. Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? 

 

Ewangelia Jana 7:1-5 

1. Potem Jezus obchodził Galileję. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go 

zabić.

2. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. 

3. Rzekli więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie Twoi ujrzeli czyny, 

których dokonujesz. 

4. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy 

dokonujesz, to okaż się światu! 

5. Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. 

 

Księga Psalmów 69:9 

9. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. 

 

List do Galatów 1:19 

19. Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata 

Pańskiego. 

 

Ewangelia Marka 6:3 

3. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas 

także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. 

 

2.3 Niepokalane poczęcie 

List do Rzymian 3:23 

23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 

 

List do Rzymian 3:10-12 

10. jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego, 

11. nie ma rozumnego, nie ma, kto by szukał Boga. 

12. Wszyscy zboczyli z drogi, zarazem się zepsuli, nie ma takiego, co dobrze czyni, zgoła ani jednego. 

 

List do Rzymian 5:12 

12. Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten 

sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... 

 

1 Ewangelia Jana 1:8 

8. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. 



Księga Koheleta 7:20 

20. Bo nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by zawsze postępował dobrze, a nigdy nie 

zgrzeszył.

2.4 Oddawanie czci 

Ewangelia Łukasza 11:27-28 

27. Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię

nosiło, i piersi, które ssałeś.

28. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują

je. 

 

3 Msza 
List do Hebrajczyków 9:24-28 

24. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 

prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 

25. nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią

cudzą.

26. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz 

na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. 

27. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 

28. tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w 

związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

List do Hebrajczyków 9:11-12 

11. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie 

ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, 

12. ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca 

Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 

 

List do Hebrajczyków 10:10-14 

10. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

11. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same 

składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. 

12. Ten przeciwnie, złożywszy RAZ NA ZAWSZE jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 

13. oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. 

14. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 

 

List do Rzymian 6:10 

10. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. 



1 List Piotra 3:18 

18. Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do 

Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. 

 

List do Hebrajczyków 10:18 

18. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. 

 

4 Celibat 
Ewangelia Łukasza 1:5 

5. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał

on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 

 

Ewangelia Mateusza 8:14-15 

14. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. 

15. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. 

 

Dzieje Apostolskie 21:8-9 

8. Wyszedłszy nazajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był

jednym z Siedmiu, i zamieszkaliśmy u niego. 

9. Miał on cztery córki, dziewice - prorokinie. 

 

1 List do Tymoteusza 3:1-5 

1. Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. 

2. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, 

sposobny do nauczania, 

3. nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na 

grosz, 

4. dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.

5. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół

Boży? 

 

1 List do Koryntian 7:25-28 

25. Nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który - wskutek doznanego 

od Pana miłosierdzia - godzien jest, aby mu wierzono. 

26. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać, dobrze to dla człowieka tak żyć.

27. Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej! Jesteś wolny? Nie szukaj żony. 

28. Ale jeżeli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. 

Tacy jednak cierpieć będą udręki w ciele, a ja chciałbym ich wam oszczędzić.



1 List do Koryntian 9:4-6 

4. Czyż nie mamy prawa skorzystać z jedzenia i picia? 

5. Czyż nie wolno nam brać z sobą niewiasty - siostry, podobnie jak to czynią pozostali apostołowie 

oraz bracia Pańscy i Kefas? 

6. Czy tylko mnie samemu i Barnabie nie wolno nie zarobkować?

1 List do Koryntian 7:8-9 

8. Tym zaś, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie, oraz tym, którzy już owdowieli, mówię: dobrze 

będzie, jeśli pozostaną jak i ja. 

9. Lecz jeśli nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki małżeńskie. Lepiej jest 

bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąc. 

 

1 List do Tymoteusza 4:1-3 

1. Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku 

duchom zwodniczym i ku naukom demonów. 

2. [Stanie się to] przez takich, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. 

3. Zabraniają oni wchodzić w związki małżeńskie, [nakazują] powstrzymywać się od pokarmów, które 

Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę.

5 Pośrednik 
List do Rzymian 8:34 

34. Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł [za nas] śmierć, co więcej 

- zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? 

 

List do Hebrajczyków 7:25 

25. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo 

zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. 

 

List do Hebrajczyków 8:6 

6. Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego 

przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach. 

 

List do Hebrajczyków 9:24 

24. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem 

prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, 

 

1 Ewangelia Jana 2:1 

1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy 

Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 

 



List do Hebrajczyków 2:18 

18. W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są

poddani próbom. 

 

List do Efezjan 3:12 

12. W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. 

 

List do Hebrajczyków 4:13-16 

13. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i 

odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. 

14. Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy 

mocno w wyznawaniu wiary. 

15. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz 

doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. 

16. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla 

/uzyskania/ pomocy w stosownej chwili. 

 

1 List Piotra 5:7 

7. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. 

 

Ewangelia Mateusza 11:28-30 

28. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.

29. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a 

znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

30. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. 

 

1 List do Tymoteusza 2:5 

5. Albowiem JEDEN JEST BÓG, JEDEN TEŻ POŚREDNIK między Bogiem a ludźmi, człowiek, 

Chrystus Jezus, 

 

Ilu jest Bogów? Ilu jest pośredników? 

 

6 Papież
Czy ta władza jest dana od Boga? 

 

Ewangelia Mateusza 20:25-28 

25. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im 

odczuć swą władzę.

26. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym 

sługą.



27. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, 

28. na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje 

życie na okup za wielu. 

 

Ewangelia Mateusza 23:8-12 

8. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy 

braćmi jesteście. 

9. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. 

10. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. 

11. Największy z was niech będzie waszym sługą.

12. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. 

 

1 List Piotra 5:1-4 

1. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek 

Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić:

2. paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg 

chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem; 

3. i nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. 

4. Kiedy zaś objawi się Najwyższy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. 

 

Czy Apostoł Piotr pełnił taką władzę jak Papież?

Dzieje Apostolskie 8:14 

14. Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej 

Piotra i Jana, 

 

Niezgoda w Antiochii. 

 

Dzieje Apostolskie 15:1-6 – przyczyna niezgody 

1. Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju 

Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. 

2. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że

Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do 

Apostołów i starszych. 

3. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom 

opowiadaniem o nawróceniu pogan. 

4. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też,

jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał.

5. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i

zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego. 



6. Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.

Dzieje Apostolskie 15:7-12 – mowa Piotra 

7. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie 

spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. 

8. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. 

9. Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. 

10. Dlaczego więc teraz Boga wystawiacie na próbę, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani 

ojcowie nasi, ani my sami nie mieliśmy siły dźwigać.

11. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. 

12. Umilkli wszyscy, a potem słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o tym, jak wielkich cudów i 

znaków dokonał Bóg przez nich wśród pogan. 

 

Dzieje Apostolskie 15:13-21 – mowa Jakuba i jego pogląd

13. A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: Posłuchajcie mnie, bracia! 

14. Szymon opowiedział, jak Bóg raczył wybrać sobie lud spośród pogan. 

15. Zgadzają się z tym słowa Proroków, bo napisano: 

16. Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i 

wzniosę go, 

17. aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi 

Pan, który to sprawia. 

18. To są [Jego] odwieczne wyroki. 

19. Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga, 

20. lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co 

uduszone, i od krwi. 

21. Z dawien dawna bowiem w każdym mieście są ludzie, którzy co szabat czytają Mojżesza i 

wykładają go w synagogach. 

 

Dzieje Apostolskie 15:22-29 

22. Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród 

braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 

23. Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom 

pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 

24. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili 

was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, 

25. postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i

Pawłem, 

26. którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. 

27. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. 



28. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co 

konieczne. 

29. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 

Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi! 

 

Po radzie Jakuba nastąpiła decyzja Apostołów i starszych wraz z całym Kościołem (porównaj Dzieje 

Apostolskie 15:18-20 z Dziejami Apostolskimi 15:28-29) 

 

Czy pierwsi chrześcijanie uznawali władzę podobną do papieskiej? 

 

Dzieje Apostolskie 16:14 

14. Przysłuchiwała się nam też pewna "bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia, która 

sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie słuchała słów Pawła. 

 

Dzieje Apostolskie 21:17-19 

17. Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli nas z radością.

18. Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi. 

19. Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego 

posługę.

Dzieje Apostolskie 21:21-25 

21. a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, 

mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać

swych synów ani zachowywać zwyczajów. 

22. Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył.

23. Zrób więc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub, 

24. weź ich z sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc 

sobie głowy, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma 

źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz Prawa 

25. Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od 

pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. 

 

List do Galatów 1:1 

1. Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i 

Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, 

 

List do Galatów 1:11-12 

11. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelią nie jest wymysłem ludzkim. 

12. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus 

Chrystus. 



List do Galatów 1:15-17 

15. Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską

swoją,

16. aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc

się ciała i krwi 

17. ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się

do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku. 

 

List do Galatów 2:6-9 

6. Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą - jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie 

bez znaczenia; u Boga nie ma względu na osobę - otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi 

oddawać czegokolwiek. 

7. Wręcz przeciwnie, stwierdziwszy, że mnie zostało powierzone głoszenie Ewangelii wśród 

nieobrzezanych, podobnie jak Piotrowi wśród obrzezanych - 

8. Ten bowiem, który współdziałał z Piotrem w apostołowaniu obrzezanych, współdziałał i ze mną

wśród pogan- 

9. i uznawszy daną mi łaskę, Jakub, Kefas i Jan, uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na 

znak wspólnoty, byśmy szli do pogan, oni zaś do obrzezanych, 

 

List do Galatów 2:11-14 

11. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył.

12. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy 

pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się

tych, którzy pochodzili z obrzezania. 

13. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, tak że wciągnięto w 

to udawanie nawet Barnabę.

14. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodną z prawdą Ewangelii, powiedziałem 

Kefasowi wobec wszystkich: Jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród 

pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? 

 

Dzieje Apostolskie 4:19 

19. Lecz Piotr i Jan odpowiedzieli: Rozsądźcie, czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać

was niż Boga? 

 

Dzieje Apostolskie 10:25-26 

25. A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. 

26. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem. 

 

Dzieje Apostolskie 5:29 



29. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. 

 

Piotr nie określa siebie jako Papieża, ale jako starszego 

 

1 List Piotra 5:1 

1. Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek 

Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić:

Ten sam tytuł nosiło we wczesnym Kościele jeszcze wielu 

 

2 Ewangelia Jana 1:1 

1. [Ja] prezbiter - do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale także

wszyscy, którzy znają prawdę,

Dzieje Apostolskie 15:2-6 

2. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że

Paweł i Barnaba, i jeszcze kilku spośród nich uda się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do 

Apostołów i starszych. 

3. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom 

opowiadaniem o nawróceniu pogan. 

4. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, Apostołów i starszych. Opowiedzieli też,

jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał.

5. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli: Trzeba ich obrzezać i

zobowiązać do przestrzegania Prawa Mojżeszowego. 

6. Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.

Dzieje Apostolskie 15:22-23 

22. Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród 

braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. 

23. Posłali przez nich pismo tej treści: Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom 

pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. 

 

Kogo Jezus, zanim wstąpił do nieba, obiecał jako tego, kto będzie posłany na Jego miejsce? 

 

Ewangelia Jana 14:16-17 

16. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 

17. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 

znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

 

Ewangelia Jana 14:26 



26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i 

przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

 

Ewangelia Jana 15:26 

26. Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca 

pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 

 

Ewangelia Jana 16:7 

7. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę,

Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. 

 

Ewangelia Jana 16:13-14 

13. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od 

siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 

14. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 

 

Porównaj to studium z rozdziałem zatytułowanym Skała. 

 

7 Skała
Czy „Skałą” z Ewangelii Mateusza 16:18, na której Chrystus zbudował swój Kościół jest Piotr, czy też

sam Chrystus? 

 

1 List do Koryntian 3:11 

11. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest 

Jezus Chrystus. 

 

1 List do Koryntian 10:4 

4. i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a ta skała - to był

Chrystus. 

 

Ewangelia Mateusza 21:42-44 

42. Jezus im rzekł: Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, 

stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach. 

43. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego 

owoce. 

44. Kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. 

 

Ewangelia Łukasza 20:17-18 

17. On zaś spojrzał na nich i rzekł: Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który 

odrzucili budujący, stał się głowicą węgła? 



18. Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go. 

 

Dzieje Apostolskie 4:11-12 

11. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 

12. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 

w którym moglibyśmy być zbawieni. 

 

List do Rzymian 9:33 

33. jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie 

będzie zawstydzony. 

 

1 List Piotra 2:4-8 

4. Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga 

wybranym i drogocennym, 

5. wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte 

kapłaństwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 

6. To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a 

kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. 

7. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili 

budowniczowie, stał się głowicą węgła -

8. i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są

przeznaczeni. 

 

Księga Psalmów 18:3 

3. Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo 

moja, mocy zbawienia mego i moja obrono! 

 

Księga Psalmów 18:32 

32. Bo któż jest Bogiem prócz Pana? Lub któż jest Skałą prócz Boga naszego? 

 

Księga Psalmów 19:15 

15. Niech znajdą uznanie słowa ust moich i myśli mego serca u Ciebie, Panie, moja Skało i mój 

Zbawicielu! 

 

Księga Psalmów 28:1 

1. Dawidowy. Do Ciebie, Panie, wołam, Skało moja, nie bądź wobec mnie głuchy, bym wobec Twego 

milczenia nie stał się jak ci, którzy zstępują do grobu. 

 

Księga Psalmów 31:3-4 



3. Skłoń ku mnie ucho, pośpiesz, aby mnie ocalić. Bądź dla mnie skałą mocną, warownią, aby mnie 

ocalić.

4. Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie! 

 

Księga Psalmów 42:10 

10. Mówię do Boga: Moja Skało, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez 

wroga? 

 

Księga Psalmów 62:2-3 

2. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. 

3. On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

Księga Psalmów 62:6-9 

6. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 

7. On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

8. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. 

9. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!

Księga Psalmów 71:3 

3. Bądź mi skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś Ty opoką moją i twierdzą.

Księga Psalmów 78:35 

35. I przypominali sobie, że Bóg jest dla nich skałą, że Bóg Najwyższy ich zbawicielem. 

 

Księga Psalmów 89:27 

27. On będzie wołał do Mnie: Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia. 

 

Księga Psalmów 92:16 

16. aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości. 

 

Księga Psalmów 94:22 

22. na pewno Pan będzie mi obroną, a Bóg mój skałą ucieczki. 

 

Księga Psalmów 95:1 

1. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć Skały naszego zbawienia: 

 

Księga Psalmów 118:22 

22. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. 

 

Księga Izajasza 28:16 



16. Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do 

fundamentów założony. Kto wierzy, nie potknie się.

Księga Psalmów 18:32 

32. Bo któż jest Bogiem prócz Pana? Lub KTÓŻ JEST SKAŁĄ PRÓCZ BOGA NASZEGO?

8 Co jest duchowym pokarmem chrześcijanina? 
Ewangelia Mateusza 4:4 

4. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych. 

 

1 List do Koryntian 3:1-2 

1. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako 

do niemowląt w Chrystusie. 

2. Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, boście byli niemocni; zresztą i nadal nie jesteście mocni. 

 

List do Hebrajczyków 5:12-14 

12. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by 

was pouczył o pierwszych prawdach słów Bożych, i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. 

13. Każdy, który pije /tylko/ mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości ponieważ jest 

niemowlęciem. 

14. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władze umysłu

udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. 

 

1 List Piotra 2:2-3 

2. jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście 

dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu - 

3. jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. 

 

9 Tradycja 
Ewangelia Mateusza 15:2-3 

2. Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed 

jedzeniem. 

3. On im odpowiedział: Dlaczego i wy przestępujecie przykazanie Boże dla waszej tradycji? 

 

Ewangelia Mateusza 15:6 

6. ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście 

przykazanie Boże. 

 

Ewangelia Marka 7:6-9 



6. Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud 

czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. 

7. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. 

8. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i 

kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. 

9. I mówił do nich: Umiecie dobrze uchylać przykazanie Boże, aby swoją tradycję zachować.

Ewangelia Marka 7:13 

13. I znosicie słowo Boże przez waszą tradycję, którąście sobie przekazali. Wiele też innych tym 

podobnych rzeczy czynicie. 

 

List do Kolosan 2:8 

8. Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą

na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. 

 

10 Ufność człowiekowi i jego słowu 
Ewangelia Mateusza 15:8-9 

8. Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. 

9. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. 

 

Ewangelia Mateusza 16:22-23 

22. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to 

nigdy na Ciebie. 

23. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz 

o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 

 

1 List do Koryntian 2:4-5 

4. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, 

lecz były ukazywaniem ducha i mocy, 

5. aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 

 

1 List do Koryntian 7:23 

23. Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi. 

 

List do Galatów 1:10 

10. A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się

przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. 

 

List do Tytusa 1:14 

14. nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. 



1 List Jana 5:9-13 

9. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to 

świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. 

10. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go 

kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. 

11. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 

12. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. 

13. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie 

wieczne. 

 

Księga Psalmów 118:8 

8. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. 

 

Księga Jeremiasza 17:5-7 

5. To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a

od Pana odwraca swe serce. 

6. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście; wybiera 

miejsca spalone na pustyni, ziemię słoną i bezludną.

7. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.

Dzieje Apostolskie 5:29 

29. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. 

 

11 Ufność Bogu i jego słowu 
Ewangelia Mateusza 7:24-27 

24. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem 

roztropnym, który dom swój zbudował na skale. 

25. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na 

skale był utwierdzony. 

26. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 

nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. 

27. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego 

był wielki . 

 

Ewangelia Łukasza 6:46-49 

46. Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?

47. Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia 

je. 



48. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. 

Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był

dobrze zbudowany. 

49. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez 

fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. 

 

Ewangelia Łukasza 11:28 

28. Lecz On rzekł: Owszem, ale przecież błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują

je. 

 

Ewangelia Łukasza 21:33 

33. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

Ewangelia Jana 5:39-40 

39. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o

Mnie świadectwo. 

40. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. 

 

Ewangelia Jana 8:47 

47. Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. 

 

Ewangelia Jana 8:51 

51. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. 

 

Ewangelia Jana 12:48 

48. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, 

ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. 

 

Ewangelia Jana 14:23-24 

23. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a

Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.

24. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale 

Tego, który Mnie posłał, Ojca. 

 

Ewangelia Jana 15:7 

7. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się

spełni. 

 

Ewangelia Jana 17:17 

17. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.



Ewangelia Jana 18:37 

37. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem 

królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, 

kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. 

 

List do Rzymian 10:17 

17. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. 

 

2 List do Tymoteusza 3:15-17 

15. które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 

16. Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do 

poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - 

17. aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. 

 

List Jakuba 1:18-21 

18. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń.

19. Wiedzcie, bracia moi umiłowani: każdy człowiek winien być chętny do słuchania, nieskory do 

mówienia, nieskory do gniewu. 

20. Gniew bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. 

21. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności 

zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. 

 

1 List Piotra 1:23-25 

23. Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z niezniszczalnego, 

dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. 

24. Każde bowiem ciało jak trawa, a cała jego chwała jak kwiat trawy: trawa uschła, a kwiat jej opadł,

25. słowo zaś Pana trwa na wieki. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

1 List Jana 2:5 

5. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. 

 

Apokalipsa 1:3 

3. Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, a strzegą tego, co w nim 

napisane, bo chwila jest bliska. 

 

Ewangelia Jana 8:31-32 

31. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, 

będziecie prawdziwie moimi uczniami 

32. i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. 



Księga Jeremiasza 17:7 

7. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.

Księga Przysłów 3:5-6 

5. Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, 

6. myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna. 

 

Księga Przysłów 16:20 

20. Znajdzie szczęście - kto zważa na przykazanie, kto Panu zaufał - szczęśliwy. 

 

Księga Psalmów 5:12 

12. A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają, niech się cieszą, niech się weselą na zawsze! Osłaniaj 

ich, niech cieszą się Tobą, ci, którzy imię Twe miłują.

Księga Psalmów 9:10-11 

10. Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia. 

11. Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają.

Księga Psalmów 18:31 

31. Bóg - Jego droga jest nieskalana, słowo Pana w ogniu wypróbowane; On tarczą dla wszystkich, 

którzy doń się chronią.

Księga Psalmów 22:5-6 

5. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali, a Tyś ich uwolnił;

6. do Ciebie wołali i zostali zbawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu. 

 

Księga Psalmów 25:2-3 

2. mój Boże, Tobie ufam: niech nie doznam zawodu! Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną!

3. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu; doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. 

 

Księga Psalmów 34:9 

9. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. 

 

Księga Psalmów 37:3-9 

3. Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność.

4. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. 

5. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał

6. i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe. 



7. Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj! Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na 

człowieka, co obmyśla zasadzki. 

8. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość; nie oburzaj się: to wiedzie tylko ku złemu. 

9. Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Panu posiądą ziemię.

Księga Psalmów 40:5 

5. Szczęśliwy mąż, który złożył swą nadzieję w Panu, a nie idzie za pyszałkami i za zwolennikami 

kłamstwa. 

 

Księga Psalmów 55:23 

23. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać

sprawiedliwy. 

 

Księga Psalmów 56:4-5 

4. ilekroć mnie trwoga ogarnie, w Tobie pokładam nadzieję.

5. W Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał: cóż może mi uczynić człowiek? 

 

Księga Psalmów 56:12 

12. Bogu ufam, nie będę się lękał: cóż może mi uczynić człowiek? 

 

Księga Psalmów 62:2 

2. Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. 

 

Księga Psalmów 62:6-9 

6. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. 

7. On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

8. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. 

9. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką!

Księga Psalmów 71:5 

5. Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! 

 

Księga Psalmów 73:28 

28. Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, w Panu wybrałem sobie schronienie, by opowiadać

wszystkie Jego dzieła. 

 

Księga Psalmów 84:13 

13. Panie Zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie! 

 

Księga Psalmów 91:2 



2. mówi do Pana: Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam. 

 

Księga Psalmów 115:11 

11. Bojący się Pana, pokładają ufność w Panu, On ich pomocą i tarczą.

Księga Psalmów 119:9 

9. Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swą w czystości? - Przestrzegając słów Twoich. 

 

Księga Psalmów 119:11 

11. W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie grzeszyć przeciw Tobie. 

 

Księga Psalmów 119:17 

17. Czyń dobrze słudze swojemu, aby żył i przestrzegał słów Twoich. 

 

Księga Psalmów 119:42 

42. bym mógł dać odpowiedź tym, którzy mnie znieważają, bo polegam na Twoich słowach. 

 

Księga Psalmów 119:89 

89. Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. 

 

Księga Psalmów 119:105 

105. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. 

 

Księga Psalmów 119:114 

114. Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: pokładam ufność w Twoim słowie. 

 

Księga Psalmów 119:130 

130. Przystępność Twoich słów oświeca i naucza niedoświadczonych. 

 

Księga Psalmów 119:133 

133. Moje kroki umocnij Twoją mową, niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość!

Księga Psalmów 119:140 

140. W ogniu wypróbowana jest Twoja mowa i sługa Twój ją miłuje. 

 

Księga Psalmów 119:148 

148. Moje oczy się budzą przed nocnymi strażami, aby rozważać Twą mowę.

Księga Psalmów 119:158 

158. Widzę odstępców i wstręt mnie ogarnia, bo mowy Twojej nie strzegą.



Księga Psalmów 119:160 

160. Podstawą Twego słowa jest prawda, i wieczny jest każdy Twój sprawiedliwy wyrok. 

 

Księga Psalmów 119:169 

169. Niech wołanie moje dojdzie do Ciebie, o Panie; przez swoje słowo daj mi zrozumienie! 

 

Księga Psalmów 125:1 

1. Pieśń stopni. Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki. 

 

Księga Psalmów 143:8 

8. Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam 

kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę.

Księga Psalmów 118:8 

8. Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. 

 

2 Księga Samuela 22:31 

31. Bóg - Jego droga nieskalana, słowo Pana w ogniu wypróbowane, On tarczą dla wszystkich, którzy 

doń się chronią.

12 Używanie Starego Testamentu dla potwierdzenia Ewangelii 
Dzieje Apostolskie 17:1-3 

1. Przeszli przez Amfipolis i Apolonię i przybyli do Tesaloniki, gdzie Żydzie mieli synagogę.

2. Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. 

3. Na podstawie Pisma wyjaśniał i nauczał: Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego 

wam głoszę, jest tym Mesjaszem. 

 

Dzieje Apostolskie 28:23 

23. Wyznaczywszy mu dzień, w większej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytaczał im 

świadectwa o królestwie Bożym; od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie 

Prawa Mojżeszowego i Proroków. 

 

Dzieje Apostolskie 8:35 

35. A Filip wychodząc z tego /tekstu/ Pisma opowiedział mu Dobrą Nowinę o Jezusie. 

 

Dzieje Apostolskie 18:24-28 

24. Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, 

przybył do Efezu. 



25. Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło

Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. 

26. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z 

sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do 

uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. 

27. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską /Bożą/ tym, co uwierzyli. 

28. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem. 

 

2 List do Tymoteusza 3:15 

15. które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 

 

Dzieje Apostolskie 17:10-11 

10. Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi 

Żydów. 

11. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, 

czy istotnie tak jest. 

 

Czy my powinniśmy również badać i sprawdzać, tak jak chrześcijanie w Berei? 

 

1 List Jana 4:1 

1. Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu 

fałszywych proroków pojawiło się na świecie. 

 

1 List do Tesaloniczan 5:20 

20. proroctwa nie lekceważcie! 

 

Dzieje Apostolskie 17:11 

11. Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, 

czy istotnie tak jest. 

 

2 List do Koryntian 13:5 

5. Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze; siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie o 

samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście odrzuceni. 

 

Apokalipsa 2:2 

2. Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś

tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. 

 

Ewangelia Jana 8:47 

47. Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. 



13 Dodawanie i odejmowanie od Słowa Bożego 
Apokalipsa 22:18-19 

18. Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył,

Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. 

19. A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i 

w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. 

 

Księga Koheleta 3:14 

14. Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało: do tego nic dodać nie można ani od 

tego coś odjąć. A Bóg tak działa, by się Go ludzie bali. 

 

Księga Powtórzonego Prawa 4:2 

2. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, 

Boga waszego, które na was nakładam. 

 

Księga Powtórzonego Prawa 13:1 

1. Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać:

niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. 

 

Księga Przysłów 30:5-6 

5. Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają.

6. Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę.

14 Czyściec 
Ewangelia Łukasza 23:39-43 

39. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? 

Wybaw więc siebie i nas. 

40. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? 

41. My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego 

nie uczynił.

42. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. 

43. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. 

 

Dzieje Apostolskie 7:59 

59. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego! 

 

List do Rzymian 10:9-13 

9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 

wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 



10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 

11. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. 

12. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela 

swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.

13. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. 

 

2 List do Koryntian 5:6-8 

6. Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele, jesteśmy pielgrzymami, z 

daleka od Pana. 

7. Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. 

8. Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. 

 

1 List do Tesaloniczan 4:13-18 

13. Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie 

smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. 

14. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w 

Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. 

15. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie 

wyprzedzimy tych, którzy pomarli. 

16. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w 

Chrystusie powstaną pierwsi. 

17. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw 

Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. 

18. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami! 

 

List do Filipian 1:21-24 

21. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. 

22. Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.

23. Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze, 

24. pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne. 

 

Apokalipsa 14:13 

13. I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. 

Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny. 

 

W kwestii czyśćca miej na uwadze następujące pytania i fragmenty Pisma Świętego: 

Czy Chrystus poniósł wszelką karę i cierpienie za nasze grzechy? 

Czy Chrystus umarł na krzyżu za grzechy zamiast nas? 

 

1 List Piotra 2:21-24 



21. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam 

wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. 

22. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. 

23. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się Temu, który sądzi 

sprawiedliwie. 

24. On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami 

grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. 

 

2 List do Koryntian 5:21 

21. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 

sprawiedliwością Bożą.

List do Rzymian 5:8 

8. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli 

jeszcze grzesznikami. 

 

Księga Izajasza 53:4-6 

4. Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca 

uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. 

5. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna 

dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. 

6. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego 

winy nas wszystkich. 

 

Księga Izajasza 53:12 

12. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na 

śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za 

przestępcami. 

 

Czy całkowite zadośćuczynienie za grzechy (przeszłe, teraźniejsze i przyszłe) zostało złożone Bogu 

na Golgocie w osobie Jezusa Chrystusa? 

 

Księga Izajasza 53:10-12 

10. Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, 

ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. 

11. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich 

nieprawości On sam dźwigać będzie. 

12. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na 

śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za 

przestępcami. 



2 List do Koryntian 5:18-21 

18. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę

jednania. 

19. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś

przekazując słowo jednania. 

20. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas 

udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. 

21. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim 

sprawiedliwością Bożą.

List do Hebrajczyków 10:10-14 

10. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. 

11. Wprawdzie każdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej służby, wiele razy te same 

składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. 

12. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, 

13. oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. 

14. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. 

 

List do Kolosan 1:19-20 

19. Zechciał bowiem /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, 

20. i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w 

niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. 

 

Ewangelia Jana 1:29 

29. Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzech świata. 

 

1 List Jana 1:7 

7. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi 

współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. 

 

1 List Jana 2:1-2 

1. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy 

Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. 

2. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy 

całego świata. 

 

1 List Jana 3:5 

5. Wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. 



Czy Bóg przyjmuje jakiekolwiek inne oczyszczenie, ofiarę lub pokutę za grzech oprócz przelanej na 

Golgocie krwi Chrystusa? 

 

List do Hebrajczyków 9:11-14 

11. Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie 

ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek, 

12. ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca 

Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. 

13. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, 

sprawiają oczyszczenie ciała, 

14. to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako 

nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. 

 

List do Hebrajczyków 9:22 

22. I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia 

/grzechów/. 

 

List do Hebrajczyków 9:26-27 

26. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz 

na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. 

27. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 

 

List do Rzymian 5:8-9 

8. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli 

jeszcze grzesznikami. 

9. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez krew 

Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. 

 

Apokalipsa 1:5 

5. i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, 

który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 

 

List do Efezjan 1:7 

7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 

 

List do Rzymian 3:24-25 

24. a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie 

Jezusie. 



25. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to 

okazać, że sprawidliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej - 

wyrażała się

15 Gdzie możemy znaleźć doskonały pokój? 
List do Filipian 4:7 

7. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie 

Jezusie. 

 

List do Galatów 5:22 

22. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,

List do Efezjan 2:13-14 

13. Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew 

Chrystusa. 

14. On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył

rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele 

 

Ewangelia Jana 14:27 

27. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie 

trwoży serce wasze ani się lęka. 

 

Ewangelia Jana 16:33 

33. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie 

odwagę: Jam zwyciężył świat. 

 

List do Rzymian 5:1 

1. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, 

 

16 Odpuszczenie grzechów 
Dzieje Apostolskie 10:43 

43. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów. 

 

Dzieje Apostolskie 13:38-39 

38. Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez 

Niego: 



39. Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie 

mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym. 

 

List do Kolosan 1:13-14 

13. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, 

14. w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów. 

 

List do Efezjan 1:7 

7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 

 

1 List Jana 1:9 

9. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z 

wszelkiej nieprawości. 

 

1 List Jana 2:12 

12. Piszę do was, dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię.

Kto może odpuszczać grzechy? 

 

Ewangelia Łukasza 7:48-49 

48. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. 

49. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? 

 

Ewangelia Marka 2:7-10 

7. Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? 

8. Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych 

sercach? 

9. Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć:

Wstań, weź swoje łoże i chodź?

10. Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do 

paralityka: 

 

17 Kto jest naszym nauczycielem? 
Ewangelia Jana 16:13-14 

13. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od 

siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 

14. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 

 

Ewangelia Mateusza 11:25 



25. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że

zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. 

 

Ewangelia Łukasza 12:11-12 

11. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym 

macie się bronić lub co mówić,

12. bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć.

2 List do Tymoteusza 2:7 

7. Rozważaj, co mówię, albowiem Pan da ci zrozumienie we wszystkim. 

 

Ewangelia Jana 14:26 

26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i 

przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. 

 

Ewangelia Jana 6:45 

45. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i

nauczył się, przyjdzie do Mnie. 

 

1 List Jana 2:27 

27. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie 

pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Ono jest prawdziwe i 

nie jest kłamstwem. Toteż trwajcie w nim tak, jak was nauczył.

Ewangelia Łukasza 21:15 

15. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się

mógł oprzeć ani się sprzeciwić.

1 List do Koryntian 2:11-16 

11. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co 

Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. 

12. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów 

Bożych. 

13. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając

duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha. 

14. Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to 

wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić.

15. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. 

16. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy. 

 



Jakim instrumentem posługuje się nasz Nauczyciel? 

2 List do Tymoteusza 3:16 

16. Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do 

poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - 

 

18 Gdzie mieszka Duch Święty? 
Dzieje Apostolskie 15:7-8 

7. Po długiej wymianie zdań przemówił do nich Piotr: Wiecie, bracia, że Bóg już dawno wybrał mnie 

spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. 

8. Bóg, który zna serca, zaświadczył na ich korzyść, dając im Ducha Świętego tak samo jak nam. 

 

Dzieje Apostolskie 10:43-47 

43. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów. 

44. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. 

45. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego 

wylany został także na pogan. 

46. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. 

47. Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak 

samo jak my? 

 

2 List do Koryntian 6:16-18 

16. Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego - według 

tego, co mówi Bóg: Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim 

ludem. 

17. Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a 

Ja was przyjmę

18. i będę wam Ojcem, a wy będziecie moimi synami i córkami - mówi Pan wszechmogący. 

 

Ewangelia Jana 14:16-17 

16. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 

17. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go 

znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. 

 

1 List do Koryntian 3:16-17 

16. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 

17. Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią

jesteście. 

 

1 List do Koryntian 6:19-20 



19. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie 

od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 

20. Za /wielką/ bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! 

 

List do Rzymian 8:9-11 

9. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli 

zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. 

10. Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] 

grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia. 

11. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił

Chrystusa <Jezusa> z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w 

was swego Ducha. 

 

1 List Jana 4:4 

4. Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od 

tego, który jest w świecie. 

 

2 List do Tymoteusza 1:14 

14. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. 

 

Gdzie NIE MIESZKA Duch Święty? 

 

Dzieje Apostolskie 17:24 

24. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w 

świątyniach zbudowanych ręką ludzką

Dzieje Apostolskie 7:48 

48. Najwyższy jednak nie mieszka w dziełach rąk ludzkich, jak mówi Prorok: 

 

19 Dobre uczynki 
Uczynek – fizyczny lub intelektualny wysiłek, zmierzający do jakiegoś celu /Webster/ 

 

List do Efezjan 2:8-9 

8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 

9. nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

List do Tytusa 3:5 

5. nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas 

przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, 

 



2 List do Tymoteusza 1:9 

9. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie 

do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi 

czasami. 

 

List do Rzymian 3:20 

20. jako że z uczynków Prawa żaden człowiek nie może dostąpić usprawiedliwienia w Jego oczach. 

Przez Prawo bowiem jest tylko większa znajomość grzechu. 

 

List do Rzymian 3:28 

28. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia 

nakazów Prawa. 

 

List do Rzymian 4:1-7 

1. Zapytajmy więc, co <zyskał> Abraham, przodek nasz według ciała

2. Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie 

przed Bogiem. 

3. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.

4. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. 

5. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego 

poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, 

6. zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie 

od uczynków: 

7. Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. 

 

List do Rzymian 4:23-25 

23. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, 

24. ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z

martwych Jezusa, Pana naszego. 

25. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. 

 

List do Rzymian 9:30-33 

30. Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli 

usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, 

31. a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł.

32. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to było możliwe - z 

uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, 

33. jak jest napisane: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy w niego, nie 

będzie zawstydzony. 

 



List do Rzymian 11:5-6 

5. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.

6. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

List do Galatów 2:21 

21. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie dokonuje się przez Prawo, 

to Chrystus umarł na darmo. 

 

List do Galatów 2:16 

16. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za 

pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w 

Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa 

za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie 

usprawiedliwienia. 

 

20 Łaska 
Łaska – NIEZASŁUŻONA przychylność i miłość Boga wobec człowieka, będącego w Chrystusie 

/Webster/ 

 

List do Efezjan 2:8 

8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 

 

Dzieje Apostolskie 15:11 

11. Wierzymy przecież, że będziemy zbawieni przez łaskę Pana Jezusa tak samo jak oni. 

 

List do Rzymian 3:24-25 

24. a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie 

Jezusie. 

25. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to 

okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej 

- wyrażała się

List do Rzymian 11:5-6 

5. Tak przeto i w obecnym czasie ostała się tylko Reszta wybrana przez łaskę.

6. Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską.

List do Galatów 5:4-5 

4. Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście 

z łaski. 

5. My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. 



List do Efezjan 1:7 

7. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. 

 

21 Wiara 
Wiara – przekonanie ufność /Webster/ 

 

Ewangelia Łukasza 7:48-50 

48. Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. 

49. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? 

50. On zaś rzekł do kobiety: Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju! 

 

List do Rzymian 1:16-17 

16. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego 

wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. 

17. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak 

jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

 

List do Rzymian 3:21-26 

21. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i 

Proroków. 

22. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie 

ma tu różnicy: 

23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 

24. a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie 

Jezusie. 

25. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to 

okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej - za dni cierpliwości Bożej 

- wyrażała się

26. w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość, i [aby pokazać], że

On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. 

 

List do Rzymian 3:28-31 

28. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia 

nakazów Prawa. 

29. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne również i pogan. 

30. Przecież jeden jest tylko Bóg, który usprawiedliwia obrzezanego dzięki wierze, a nieobrzezanego - 

przez wiarę.

31. Czy więc przez wiarę obalamy Prawo? żadną miarą! Tylko Prawo właściwie ustawiamy. 

 



List do Rzymian 5:1-2 

1. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego 

Jezusa Chrystusa, 

2. dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją

chwały Bożej. 

 

List do Rzymian 9:30-32 

30. Cóż więc powiemy? To, że poganie nie zabiegając o usprawiedliwienie, osiągnęli 

usprawiedliwienie, mianowicie usprawiedliwienie z wiary, 

31. a Izrael, który zabiegał o Prawo usprawiedliwiające, do celu Prawa nie doszedł.

32. Dlaczego? Ponieważ zabiegał o usprawiedliwienie nie z wiary, lecz - jakby to było możliwe - z 

uczynków. Potknęli się o kamień obrazy, 

 

List do Rzymian 10:17 

17. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. 

 

List do Galatów 2:16 

16. A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za 

pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w 

Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa 

za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie 

usprawiedliwienia. 

 

List do Galatów 3:6-9 

6. W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość.

7. Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama. 

8. I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom 

usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione 

wszystkie narody. 

9. I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z 

Abrahamem, który dał posłuch wierze. 

 

List do Galatów 3:14 

14. aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez 

wiarę otrzymali obiecanego Ducha. 

 

List do Galatów 3:22 

22. Lecz Pismo poddało wszystko pod /władzę/ grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w 

Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.



List do Galatów 3:24-26 

24. Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, 

abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. 

25. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. 

26. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. 

 

List do Efezjan 3:12 

12. W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego. 

 

List do Efezjan 2:8 

8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 

 

List do Hebrajczyków 11:6 

6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że

[Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.

List do Hebrajczyków 11:1 

1. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których 

nie widzimy. 

 

22 Największy dar 
Dar – coś co jest dane, COŚ NA CO NIE MOŻNA SOBIE ZASŁUŻYĆ

2 List do Koryntian 9:15 

15. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany. 

 

Ewangelia Jana 3:16 

16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

 

Ewangelia Jana 4:10 

10. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj 

Mi się napić - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. 

 

List do Efezjan 2:8-9 

8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: 

9. nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

List do Rzymian 6:23 



23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie 

Jezusie, Panu naszym. 

 

23 Ile dróg prowadzi do nieba? 
Ewangelia Jana 10:9 

9. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 

paszę.

Ewangelia Jana 10:1-3 

1. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się

inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 

2. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. 

3. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza 

je. 

 

Ewangelia Łukasza 2:25-32 

25. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, 

wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. 

26. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. 

27. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby 

postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, 

28. on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

29. Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. 

30. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, 

31. któreś przygotował wobec wszystkich narodów: 

32. światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. 

 

1 List Jana 4:9 

9. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy 

życie mieli dzięki Niemu. 

 

1 List Jana 5:11-13 

11. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 

12. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. 

13. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie 

wieczne. 

 

Ewangelia Jana 14:6 

6. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak 

tylko przeze Mnie. 



Dzieje Apostolskie 4:12 

12. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, 

w którym moglibyśmy być zbawieni. 

 

Księga Przysłów 14:12 

12. Jest droga, co komuś zdaje się słuszną, lecz w końcu prowadzi do zguby. 

 

24 Przed kim jesteśmy wszyscy odpowiedzialni? 
List do Rzymian 14:12 

12. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. 

 

Ewangelia Mateusza 12:36 

36. A powiadam wam: Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w

dzień sądu. 

 

List do Hebrajczyków 4:13 

13. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i 

odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek. 

 

25 Według jakich kryteriów będzie sądził nas Bóg? 
Ewangelia Jana 12:48 

48. Kto gardzi Mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego: słowo, które powiedziałem, 

ono to będzie go sądzić w dniu ostatecznym. 

 

List do Rzymian 2:16 

16. [Okaże się to] w dniu, w którym Bóg sądzić będzie przez Jezusa Chrystusa ukryte czyny ludzkie 

według mojej Ewangelii. 

 

2 List do Tesaloniczan 1:6-12 

6. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają,

7. a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej 

potęgi 

8. w płomienistym ogniu, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii 

Pana naszego Jezusa. 

9. Jako karę poniosą oni wieczną zagładę [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu 

Jego 

10. w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym 

podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu. 



11. Dlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z 

mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary. 

12. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga 

naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 

 

26 Co według Słów Boga musimy zrobić, aby osiągnąć zbawienie? 
26.1 Nawrócić się

Nawrócić się – odwrócić się od zła /Webster/ 

 

Dzieje Apostolskie 17:30 

30. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do 

nawrócenia, 

 

Dzieje Apostolskie 20:20-21 

20. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem 

was publicznie i po domach, 

21. nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego 

Jezusa. 

 

Ewangelia Łukasza 15:10 

10. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się

nawraca. 

 

Ewangelia Marka 1:14-15 

14. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił:

15. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Ewangelia Łukasza 13:3-5 

3. Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. 

4. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było

większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? 

5. Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. 

 

2 List Piotra 3:9 

9. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest 

cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do 

nawrócenia. 

 

26.2 Uwierzyć

Uwierzyć – zaufać /Webster/ 



Dzieje Apostolskie 13:38-39 

38. Niech więc będzie wam wiadomo, bracia, że zwiastuje się wam odpuszczenie grzechów przez 

Niego: 

39. Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie 

mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym. 

 

Dzieje Apostolskie 13:48 

48. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia 

wiecznego, uwierzyli. 

 

Dzieje Apostolskie 16:30-31 

30. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?

31. Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom. 

 

Ewangelia Jana 3:14-18 

14. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 

15. aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 

16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

17. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został

przez Niego zbawiony. 

18. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył

w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

 

Ewangelia Jana 3:36 

36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu 

gniew Boży. 

 

Ewangelia Jana 5:24 

24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał,

ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 

 

Ewangelia Jana 6:28-29 

28. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? 

29. Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście 

uwierzyli w Tego, którego On posłał.

Ewangelia Jana 6:35 

35. Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we 

Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. 



Ewangelia Jana 6:40 

40. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. 

A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

 

Ewangelia Jana 6:47 

47. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. 

 

Dzieje Apostolskie 4:4 

4. A wielu z tych, którzy słyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgała około pięciu tysięcy. 

 

Dzieje Apostolskie 2:47 

47. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, 

którzy dostępowali zbawienia. 

 

Dzieje Apostolskie 13:48 

48. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia 

wiecznego, uwierzyli. 

 

Dzieje Apostolskie 10:43 

43. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje 

odpuszczenie grzechów. 

 

1 List do Koryntian 1:21 

21. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez 

głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. 

 

Ewangelia Marka 9:22-24 

22. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad 

nami i pomóż nam! 

23. Jezus mu odrzekł: Jeśli możesz? Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. 

24. Natychmiast ojciec chłopca zawołał: Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu! 

 

Ewangelia Marka 16:16 

16. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 

 

Ewangelia Łukasza 8:11-12 

11. Takie jest znaczenie przypowieści: Ziarnem jest słowo Boże. 

12. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, 

żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 



List do Galatów 3:6 

6. W taki sam sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość.

List do Galatów 3:22 

22. Lecz Pismo poddało wszystko pod /władzę/ grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w 

Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

List do Rzymian 1:16 

16. Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego 

wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. 

 

List do Rzymian 3:21-23 

21. Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i 

Proroków. 

22. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie 

ma tu różnicy: 

23. wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, 

 

List do Rzymian 4:2-8 

2. Jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie 

przed Bogiem. 

3. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość.

4. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. 

5. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego 

poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia, 

6. zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie 

od uczynków: 

7. Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. 

8. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. 

 

List do Rzymian 4:23-25 

23. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, 

24. ale i ze względu na nas , jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z

martwych Jezusa, Pana naszego. 

25. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. 

 

List do Rzymian 10:4 

4. A przecież kresem Prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. 

 



List do Rzymian 10:8-11 

8. Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, 

którą głosimy. 

9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 

wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 

10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 

11. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. 

 

Ewangelia Jana 7:38-39 

38. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. 

39. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był

/dany/, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. 

 

Ewangelia Jana 8:24 

24. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, 

pomrzecie w grzechach swoich. 

 

Ewangelia Jana 11:25-26 

25. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,

żyć będzie. 

26. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? 

 

1 List Jana 5:1 

1. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał

życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.

1 List Jana 5:9-13 

9. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to 

świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. 

10. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go 

kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. 

11. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 

12. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. 

13. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie 

wieczne. 

 

Ewangelia Jana 11:40 

40. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto 

więc kamień.



Ewangelia Jana 20:31 

31. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc

mieli życie w imię Jego. 

 

1 List do Tymoteusza 1:16 

16. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą 

wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. 

 

26.3 Przyjąć 

Ewangelia Jana 1:12 

12. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy 

wierzą w imię Jego - 

 

List do Galatów 3:26 

26. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie. 

 

Ewangelia Jana 6:37 

37. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie 

odrzucę,

27 Czy możemy wiedzieć, gdzie spędzimy wieczność?
Dzieje Apostolskie 16:30-31 

30. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić?

31. Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom. 

 

Ewangelia Jana 18:9 

9. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi 

dałeś.

List do Rzymian 8:1-2 

1. Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. 

2. Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i 

śmierci. 

 

List do Rzymian 10:8-13 

8. Ale cóż mówi: Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim. Ale jest to słowo wiary, 

którą głosimy. 

9. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go 

wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. 

10. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. 



11. Wszak mówi Pismo: żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. 

12. Nie ma już różnicy między Żydem a Grekiem. Jeden jest bowiem Pan wszystkich. On to rozdziela 

swe bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają.

13. Albowiem każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. 

 

1 List do Koryntian 1:18 

18. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, 

którzy dostępujemy zbawienia. 

 

1 List do Koryntian 1:21 

21. Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez 

głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. 

 

List do Efezjan 1:13-14 

13. W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również

uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. 

14. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością

[Boga], ku chwale Jego majestatu. 

 

List do Efezjan 4:30 

30. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. 

 

1 List Jana 5:9-13 

9. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to 

świadectwo Boga, które dał o swoim Synu. 

10. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu, uczynił Go 

kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. 

11. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. 

12. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. 

13. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie 

wieczne. 

 

Ewangelia Jana 3:14-18 

14. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, 

15. aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. 

16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

17. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został

przez Niego zbawiony. 



18. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył

w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

 

Ewangelia Jana 3:36 

36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu 

gniew Boży. 

 

Ewangelia Jana 5:24 

24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał,

ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 

 

Ewangelia Jana 6:40 

40. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. 

A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 

 

Ewangelia Jana 6:47 

47. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. 

 

Ewangelia Jana 10:9 

9. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie 

paszę.

Ewangelia Jana 10:27-29 

27. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną

28. i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 

29. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego 

Ojca. 

 

Ewangelia Jana 11:25-26 

25. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł,

żyć będzie. 

26. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? 

 

Ewangelia Jana 11:40 

40. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto 

więc kamień.

Kiedy możemy to wiedzieć?

2 List do Koryntian 6:2 



2. Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci 

z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. 

 

28 Poszukiwanie 
Zbawiciel robi wszystko, aby Cię odszukać i spotkać.

Ewangelia Łukasza 19:10 

10. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. 

 

Apokalipsa 3:20 

20. Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim 

wieczerzał, a on ze Mną.

Czy Ty robisz wszystko, aby zostać przez Niego znalezionym i zbawionym? Czy chcesz tego? 

 

Ewangelia Mateusza 7:7-8 

7. Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. 

8. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Księga Psalmów 119:2 

2. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają,

Księga Jeremiasza 29:13 

13. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. 

 

Zgodnie ze swoim Słowem, Bóg daje Ci dzisiaj dwie możliwości do wyboru. Możesz spotkać Jezusa i 

przyjąć Go jako twojego kochającego, poszukującego, litościwego Zbawiciela teraz w tym życiu (1 

Ewangelia Jana 5:11-12) lub też możesz Go spotkać jako potępiającego Cię Sędziego, gdy 

odejdziesz z tego świata. Stanie się tak, gdy zlekceważysz przyjcie tego wielkiego daru wiecznego 

życia, które On Ci ofiaruje. 

 

List do Hebrajczyków 9:27 

27. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, 

 

List do Hebrajczyków 2:3 

3. jakże my unikniemy /kary/, jeśli nie będziemy się troszczyć o tak wielkie zbawienie? Było ono 

głoszone na początku przez Pana, a umocnione u nas przez tych, którzy je słyszeli. 

 

Ewangelia Jana 3:16-18 



16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

17. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został

przez Niego zbawiony. 

18. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył

w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 

 

Ewangelia Jana 3:36 

36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu 

gniew Boży. 

 

Ewangelia Jana 5:24 

24. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał,

ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia. 

 

Kiedy może dojść do takiego spotkania z Chrystusem, które ureguluje kwestię Twojego przyszłego 

życia? 

 

2 List do Koryntian 6:2 

2. Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu zbawienia przyszedłem ci 

z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. 

 

Ewangelia Łukasza 19:9 

9. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem 

Abrahama. 

 

List do Hebrajczyków 4:7 

7. dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - "dzisiaj" - po upływie dłuższego czasu, mówiąc

przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie 

serc waszych. 

 

29 Obietnice Boże
Przeczytałeś właśnie niektóre z wielu obietnic Bożych zawartych w Twojej katolickiej Biblii. Zaznacz 

te, które przemówiły do Ciebie i przemyśl je. Podkreśl i czytaj tak długo, aż staną się dla Ciebie realne. 

Bóg przeznaczył je dla Ciebie. Nie możesz zadowolić Boga niczym innym, jak tylko przyjęciem Go w 

Jego Świętym Słowie. 

 

List do Rzymian 4:20-21 

20. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał

przez to chwałę Bogu 



21. i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał.

Wszystkie cytaty biblijne zostały zaczerpnięte z katolickiej Biblii Tysiąclecia. 

Jeżeli do tekstu wdarły się jakiekolwiek przekłamania, zawsze możesz je skonfrontować ze swoją

Biblią Tysiąclecia i zweryfikować.
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