
POMOC 
Z GÓRY

Bóg zaú daje dowód swojej mi-
ùoúci ku nam przez to, ýe kiedy byli-
úmy jeszcze grzesznikami, Chry-
stus za nas umarù. Rzym. 5,8

Przed úwiætem Paschy, Jezus, wie-
dzàc, iý nadeszùa godzina jego ode-
júcia z tego úwiata do Ojca, umiùo-
wawszy swoich, którzy byli na úwie-
cie, umiùowaù ich aý do koñca.

Jana 13,1

Wiækszej miùoúci nikt nie ma nad
tæ, jak gdy kto ýycie swoje kùadzie
za przyjacióù swoich.       Jana 15,13

I od Jezusa Chrystusa, który jest
úwiadkiem wiernym, pierworodnym

z umarùych i wùadcà nad królami
ziemskimi. Jemu, który miùuje nas
i który wyzwoliù nas z grzechów
naszych przez krew swojà ( . . . ) .

Obj. 1,5 

Albowiem tak Bóg umiùowaù úwiat,
ýe Syna swego jednorodzonego
daù, aby kaýdy, kto weñ wierzy, nie
zginàù, ale miaù ýywot wieczny.

Jana 3,16

Z daleka ukazaù mu siæ Pan: Mi-
ùoúcià wiecznà umiùowaùem ciæ, dla-
tego tak dùugo okazywaùem ci ùa-
skæ. Jer. 31,3
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„Pomoc z góry” jest zbiorem wersetów Pisma Úwiætego uùoýonych te-

matycznie. Wierzæ, ýe najlepszym komentarzem Sùowa Boýego jest sa-
ma Biblia.

Boýe Sùowo pochodzi „z góry” i jest rzeczywiúcie bardzo pomocne
sercom, które sà gùodne i spragnione sprawiedliwoúci. Kiedy osoba
pokutuje (odwraca siæ od grzechu), porzuca grzech, zaprasza Pana
Jezusa Chrystusa do tego, aby zamieszkaù w jej sercu i wierzy caùym
swoim sercem w to, ýe Pan Jezus Chrystus jest Zbawicielem, to Bóg
objawi siæ w jej ýyciu i obdarzy radoúcià i pokojem. Ja doúwiadczyùem
tego juý w roku 1937 i od tamtej pory cieszæ siæ wspaniaùà spoùecznoú-
cià z Panem. Jeúli do tej pory tego nie uczyniùeú, zachæcam Ciæ, abyú
oddaù Mu swoje ýycie jako osobistemu Zbawicielowi TERAZ, jeúli do
tej pory tego nie uczyniùeú. Watson Goodman
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Bo bezsprzecznie wielka jest taje-
mnica poboýnoúci: Ten, który ob-
jawiù siæ w ciele, zostaù usprawie-
dliwiony w duchu, ukazaù siæ ani-
oùom, byù zwiastowany miædzy po-
ganami, uwierzono w niego na
úwiecie, wziæty zostaù w góræ do
chwaùy. 1 Tym. 3,16

Na poczàtku byùo Sùowo, a Sùowo
byùo u Boga, a Bogiem byùo Sùowo.
(. . . ) A Sùowo ciaùem siæ staùo i za-
mieszkaùo wúród nas, (. . . ) peùne
ùaski i prawdy. Jana 1,1 i 14

A to wszystko siæ staùo, aby siæ
speùniùo sùowo Pañskie, wypowie-

dziane przez proroka: Oto panna
pocznie i porodzi syna, i nadadzà
mu imiæ Immanuel, co siæ wykùa-
da: Bóg z nami. Mat. 1,22-23

Ja i Ojciec jedno jesteúmy.
Jana 10,30

Odpowiedziaù mu Jezus: Tak dùu-
go jestem z wami i nie poznaùeú
mnie, Filipie? Kto mnie widziaù,
widziaù Ojca; jak moýesz mówiã:
Pokaý nam Ojca? Czy nie wierzysz,
ýe jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie?
Sùowa, które do was mówiæ, nie od
siebie mówiæ, ale Ojciec, który jest
we mnie, wykonuje dzieùa swoje.

Jana 14,9-10

2                   BOSKOÚÃ JEZUSA CHRYSTUSA
Kto tedy wyzna, iý Jezus jest Sy-

nem Boýym, w tym mieszka Bóg,
a on w Bogu. 1 Jana 4,15

I odpowiadajàc anioù, rzekù jej:
Duch Úwiæty zstàpi na ciebie i moc
Najwyýszego zacieni ciæ. Dlatego
teý to, co siæ narodzi, bædzie úwiæte
i bædzie nazwane Synem Boýym.

Ùuk. 1,35

Albowiem dzieciæ narodziùo siæ
nam, syn jest nam dany i spocznie
wùadza na jego ramieniu, i nazwà
go: Cudowny Doradca, Bóg Moc-
ny, Ojciec Odwieczny, Ksiàýæ Po-
koju. Izaj. 9,5

Gdy on jeszcze mówiù, oto obùok
jasny okryù ich i oto rozlegù siæ
gùos z obùoku: Ten jest Syn mój
umiùowany, którego sobie upodo-
baùem, jego sùuchajcie!    Mat. 17,5

A on odpowiadajàc, rzekù: Któý to
jest, Panie, bym mógù w niego uwie-
rzyã? A Jezus rzekù do niego: Wi-
dziaùeú go juý, a jest nim wùaúnie
Ten [Syn Boýy], co rozmawia z to-
bà. Jana 9,36-37

Gdyý w nim [w Jezusie Chrystu-
sie] mieszka cieleúnie caùa peùnia
boskoúci. Kol. 2,9
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I rzekù do nich: Wy jesteúcie z
niskoúci, Ja zaú z wysokoúci; wy je-
steúcie z tego úwiata, a Ja nie je-
stem z tego úwiata. (. . . ) Zaprawdæ,
zaprawdæ, powiadam wam, pierwej
niý Abraham byù, Jam jest.

Jana 8,23 i 58b
Rzekùa mu niewiasta: Wiem, ýe

przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chry-
stus); gdy On przyjdzie, wszystko
nam oznajmi. Rzekù jej Jezus: Ja,
który mówiæ z tobà, jestem nim.

Jana 4,25-26
Póki jestem na úwiecie, jestem

úwiatùoúcià úwiata. Jana 9,5
Odpowiedziaù im Jezus: Ja je-

stem chlebem ýywota; kto do mnie

przychodzi, nigdy ùaknàã nie bæ-
dzie, a kto wierzy we mnie, nigdy
pragnàã nie bædzie.           Jana 6,35

Wtedy Jezus znowu powiedziaù:
Zaprawdæ, zaprawdæ powiadam
wam, Ja jestem drzwiami dla owiec.

Jana 10,7
( . . . ) Jam jest zmartwychwstanie

i ýywot; kto we mnie wierzy, choãby
i umarù, ýyã bædzie. Jana 11,25

Wy nazywacie mnie Nauczycie-
lem i Panem, i sùusznie mówicie,
bo jestem nim. Jana 13,13

( . . . ) Ja jestem droga, i prawda, i
ýywot, nikt nie przychodzi do Ojca,
tylko przeze mnie. Jana 14,6

4                     JEZUS MÓWI NAM, KIM JEST

I rozkazaù ludowi usiàúã na tra-
wie, wziàù piæã chlebów i dwie ryby,
spojrzaù w niebo, pobùogosùawiù,
potem chleby ùamaù, i dawaù ucz-
niom, a uczniowie ludowi. I jedli
wszyscy, i byli nasyceni; i zebrali z
pozostaùych odrobin dwanaúcie
peùnych koszów. A tych, którzy jedli,
byùo okoùo piæciu tysiæcy mæýów
oprócz niewiast i dzieci.

Mat. 14,19-21

A odpowiadajàc Szymon, rzekù:
Mistrzu, caùà noc ciæýko pracujàc,
nic nie zùowiliúmy; ale na Sùowo

twoje zarzucæ sieci. A gdy to uczy-
nili, zagarnæli wielkie mnóstwo
ryb, tak iý siæ sieci rwaùy.

Ùuk. 5,5-6

A oto dwaj úlepi, siedzàcy przy
drodze, usùyszawszy, ýe Jezus prze-
chodzi, zawoùali, mówiàc: Zmiùuj
siæ nad nami, Panie, Synu Dawida!
( . . . ) odezwaù siæ do nich i rzekù:
Co chcecie, abym wam uczyniù?
Mówià do niego: Panie, aby
otworzyùy siæ oczy nasze! Ulitowaù
siæ tedy Jezus, dotknàù ich oczu i
zaraz przejrzeli, i poszli za nim.

Mat. 20,30 i 32b-34
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Poniewaý w nim zostaùo stwo-
rzone wszystko, co jest na niebie i
na ziemi, rzeczy widzialne i niewi-
dzialne, czy to trony, czy panowa-
nia, czy nadziemskie wùadze, czy
zwierzchnoúci; wszystko przez niego
i dla niego zostaùo stworzone.

Kol. 1,16
Wszystko przez nie powstaùo, a

bez niego nic nie powstaùo, co pow-
staùo. Jana 1,3

I aby wszelki jæzyk wyznawaù, ýe
Jezus Chrystus jest Panem, ku
chwale Boga Ojca. Fil. 2,11

Ostatnio, u kresu tych dni, prze-
mówiù [Bóg] do nas przez Syna,

którego ustanowiù dziedzicem
wszechrzeczy, przez którego takýe
wszechúwiat stworzyù.       Hebr. 1,2

Niechýe tedy wie z pewnoúcià ca-
ùy dom Izraela, ýe i Panem i Chry-
stusem uczyniù go Bóg, tego Je-
zusa, którego wy ukrzyýowaliúcie.

Dz. 2,36

Na to bowiem Chrystus umarù i
oýyù, aby i nad umarùymi i nad ýy-
wymi panowaã. Rzym. 14,9

Wierny jest Bóg, który was po-
woùaù do spoùecznoúci Syna swego
Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

1 Kor. 1,9

6                   JEZUS JEST STWÓRCÀ I PANEM
Ty zaú czemu osàdzasz swego bra-

ta? Albo i ty, czemu pogardzasz swo-
im bratem? Wszak wszyscy stanie-
my przed sàdem Boýym.

Rzym. 14,10

Zaklinam ciæ tedy przed Bogiem
i Chrystusem Jezusem, który bæ-
dzie sàdziù ýywych i umarùych, na
objawienie i Królestwo jego.

2 Tym. 4,1

A gdy przyjdzie Syn Czùowieczy w
chwale swojej i wszyscy anioùowie
z nim, wtedy zasiàdzie na tronie
swej chwaùy. I bædà zgromadzone
przed nim wszystkie narody, i od-

ùàczy jedne od drugich, jak pasterz
odùàcza owce od kozùów.

Mat. 25,31-32

Bo i Ojciec nikogo nie sàdzi, lecz
wszelki sàd przekazaù Synowi.

Jana 5,22

Bædzie to w dniu, kiedy wedùug
ewangelii mojej Bóg sàdziã bædzie
ukryte sprawy ludzkie przez Jezu-
sa Chrystusa. Rzym. 2,16

Przykazaù nam teý, abyúmy lu-
dowi gùosili i skùadali úwiadectwo,
ýe On jest ustanowionym przez
Boga sædzià ýywych i umarùych.

Dz. 10,42
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Ja jestem drzwiami; jeúli kto
przeze mnie wejdzie, zbawiony
bædzie i wejdzie, i wyjdzie, i
pastwisko znajdzie.            Jana 10,9

Odpowiedziaù mu Jezus: Ja je-
stem droga, i prawda i ýywot, nikt
nie przychodzi do Ojca, tylko
przeze mnie. Jana 14,6

Dlatego powiedziaùem wam, ýe
pomrzecie w grzechach swoich. Je-
úli bowiem nie uwierzycie, ýe to Ja
jestem, pomrzecie w swoich grze-
chach. Jana 8,24

Gdyý wszyscy zgrzeszyli i brak
im chwaùy Boýej, I sà usprawie-
dliwieni darmo, z ùaski jego, przez

odkupienie w Chrystusie Jezusie.
Rzym. 3,23-24

Dlatego teý moýe zbawiã na za-
wsze tych, którzy przez niego przy-
stæpujà do Boga, bo ýyje zawsze,
aby siæ wstawiaã za nimi.

Hebr. 7,25
I nie ma w nikim innym zbawie-

nia; albowiem nie ma ýadnego in-
nego imienia pod niebem, danego
ludziom, przez które moglibyúmy
byã zbawieni. Dz. 4,12

Gdyý Bóg nie przeznaczyù nas na
gniew, lecz na osiàgniæcie zbawie-
nia przez Pana naszego Jezusa
Chrystusa. 1 Tes. 5,9

8   ODKUPIENIE TYLKO PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA
Ale wy dziæki niemu jesteúcie w

Chrystusie Jezusie, który staù siæ
dla nas màdroúcià od Boga i spra-
wiedliwoúcià i poúwiæceniem, i od-
kupieniem. 1 Kor. 1,30

Który daù samego siebie za nas,
aby nas wykupiã od wszelkiej nie-
prawoúci i oczyúciã sobie lud na
wùasnoúã, gorliwy w dobrych uczy-
nkach. Tyt. 2,14

Dziækujàc Ojcu, który was zdol-
nymi uczyniù do uczestniczenia w
dziedzictwie úwiætych w úwiatùoúci,
który nas wyrwaù z mocy ciemno-
úci i przeniósù do Królestwa Syna
swego umiùowanego, w którym ma-

my odkupienie, odpuszczenie grze-
chów. Kol. 1,12-14

Przyszedù bowiem Syn Czùowie-
czy, aby szukaã i zbawiã to, co zgi-
næùo. Ùuk. 19,10

I zaúpiewali nowà pieúñ tej tre-
úci: Godzien jesteú wziàã ksiægæ i
zdjàã jej pieczæcie, poniewaý zo-
staùeú zabity i odkupiùeú dla Boga
krwià swojà ludzi z kaýdego ple-
mienia i jæzyka, i ludu, i narodu.

Obj. 5,9

( . . . ) Chrystus umiùowaù was i
siebie samego wydaù za nas jako
dar i ofiaræ Bogu ( . . . ) . Efez. 5,2
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Tym bardziej wiæc teraz, uspra-
wiedliwieni krwià jego, bædziemy
przez niego zachowani od gniewu.

Rzym. 5,9
W nim mamy odkupienie przez

krew jego, odpuszczenie grzechów,
wedùug bogactwa ùaski jego.

Efez. 1,7
Jeúli zaú chodzimy w úwiatùoúci,

jak On sam jest w úwiatùoúci, spo-
ùecznoúã mamy z sobà, i krew Je-
zusa Chrystusa, Syna jego, oczy-
szcza nas od wszelkiego grzechu.

1 Jana 1,7
Wiedzàc, ýe nie rzeczami zni-

komymi, srebrem albo zùotem, zo-
staliúcie wykupieni z marnego po-

stæpowania waszego, przez ojców
wam przekazanego, lecz drogà kr-
wià Chrystusa, jako baranka nie-
winnego i nieskalanego.

1 Piotra 1,18-19
O ileý bardziej krew Chrystusa,

który przez Ducha wiecznego ofia-
rowaù samego siebie bez skazy Bo-
gu, oczyúci sumienie nasze od
martwych uczynków, abyúmy mo-
gli sùuýyã Bogu ýywemu.

Hebr. 9, 14
( . . . ) chlubimy siæ teý w Bogu

przez Pana naszego, Jezusa Chry-
stusa, przez którego teraz do-
stàpiliúmy pojednania.

Rzym. 5,11b

10                        DZIEÙO KRWI JEZUSA
Albowiem ùaskà zbawieni jeste-

úcie przez wiaræ, i to nie z was: Boýy
to dar; nie z uczynków, aby siæ kto
nie chlubiù. Efez. 2,8-9

Usprawiedliwieni tedy z wiary, po-
kój mamy z Bogiem przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa.

Rzym. 5,1

Bo w Chrystusie Jezusie ani ob-
rzezanie, ani nieobrzezanie nic
nie znaczy, lecz wiara, która jest
czynna w miùoúci. Gal. 5,6

Uwierz w Pana Jezusa, a bædziesz
zbawiony, ty i twój dom.

Dz. 16,31b

Bo wszystko, co siæ narodziùo z
Boga, zwyciæýa úwiat, a zwyciæ-
stwo, które zwyciæýyùo úwiat, to
wiara nasza. 1 Jana 5,4

Rzekli wiæc do niego: Cóý mamy
czyniã, aby wykonywaã dzieùa Bo-
ýe? Odpowiedziaù Jezus i rzekù im:
To jest dzieùo Boêe: wierzyã w te-
go, którego On posùaù.

Jana 6,28-29

Te zaú sà spisane, abyúcie wie-
rzyli, ýe Jezus jest Chrystusem, Sy-
nem Boga, i abyúcie wierzàc mieli
ýywot w imieniu jego.     Jana 20,31
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Bùogosùawiony niech bædzie Bóg
i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, Ojciec miùosierdzia i
Bóg wszelkiej pociechy.      2 Kor. 1,3

Któý jest, Boýe, jak Ty, który prze-
baczasz winæ, odpuszczasz prze-
stæpstwo resztce swojego dziedzi-
ctwa, który nie chowasz na wieki
gniewu, lecz masz upodobanie w
ùasce? Mich. 7,18

Lecz jak wysoko jest niebo nad
ziemià, tak wielka jest dobroã jego
dla tych, którzy siæ go bojà. Jak da-
leko jest wschód od zachodu, tak
oddaliù od nas wystæpki nasze. ( . . . )
Lecz ùaska Pana od wieków na wie-

ki dla tych, którzy siæ go bojà, a
sprawiedliwoúã jego dla synów
ich synów.            Ps. 103,11-12 i 17

Bo wielka ponad niebiosa jest ùa-
ska twoja i aý do obùoków siæga
wiernoúã twoja. Ps. 108,5

Niewyczerpane sà objawy ùaski
Pana, miùosierdzie jego nie ustaje.
Kaýdego poranku objawia siæ na
nowo, wielka jest wiernoúã twoja.

Treny 3,22-23
Zbawiù nas nie dla uczynków

sprawiedliwoúci, które speùnili-
úmy, lecz dla miùosierdzia swego
przez kàpiel odrodzenia oraz odno-
wienie przez Ducha Úwiætego.

Tyt. 3,5

12                                BOÝA ÙASKA
Chodêcie wiæc, a bædziemy siæ

prawowaã – mówi Pan! Choã wa-
sze grzechy bædà czerwone jak szka-
rùat, jak únieg zbielejà; choã bædà
czerwone jak purpura, stanà siæ
biaùe jak weùna. Izaj. 1,18

A Duch i oblubienica mówià: Przy-
jdê! A ten, kto sùyszy, niech powie:
Przyjdê! A ten, kto pragnie, niech
przychodzi, a kto chce, niech darmo
weêmie wodæ ýywota.       Obj. 22,17

Nuýe, wszyscy, którzy macie pra-
gnienie, pójdêcie do wód, a którzy
nie macie pieniædzy, pójdêcie, kupu-
jcie i jedzcie! Pójdêcie, kupujcie

bez pieniædzy i bez pùacenia wino
i mleko! Izaj. 55,1

A w ostatnim, wielkim dniu úwiæ-
ta stanàù Jezus i gùoúno zawoùaù:
Jeúli kto pragnie, niech przyjdzie
do mnie i pije. Jana 7,37

Gdy Jezus to spostrzegù, oburzyù
siæ i rzekù do nich: Pozwólcie dzia-
tkom przychodziã do mnie i nie
zabraniajcie im, albowiem takich
jest Królestwo Boýe.      Mar. 10,14

Pójdêcie do mnie wszyscy, którzy
jesteúcie spracowani i obciàýeni,
a Ja wam dam ukojenie. Mat. 11,28

BÓG  ZAPRASZA  NAS  DO  SIEBIE                     13

Po tym poznaje siæ dzieci Boýe i
dzieci diabelskie. Kto nie postæpu-
je sprawiedliwie, nie jest z Boga,
jak teý ten, kto nie miùuje brata
swego. 1 Jana 3,10

Bo ci, których Duch Boýy pro-
wadzi, sà dzieãmi Boýymi. Wszak
nie wziæliúcie ducha niewoli, by zno-
wu ulegaã bojaêni, lecz wziæliúcie
ducha synostwa, w którym woùa-
my: Abba Ojcze!    Rzym. 8,14-15

Czyñcie wszystko bez szemrania i
powàtpiewania, abyúcie siæ stali
nienagannymi i szczerymi dzieãmi

Boýymi bez skazy poúród rodu
zùego i przewrotnego, w którym
úwiecicie jak úwiatùa na úwiecie.

Fil. 2,14-15

Dlatego wyjdêcie spoúród nich i
odùàczcie siæ, mówi Pan, i nieczy-
stego siæ nie dotykajcie; a Ja
przyjmæ was i bædæ wam Ojcem, a
wy bædziecie mi synami córkami,
mówi Pan Wszechmogàcy.

2 Kor. 6,17-18

Tym zaú, którzy go przyjæli, daù
prawo staã siæ dzieãmi Boýymi,
tym, którzy wierzà i imiæ jego.

Jana 1,12

14          NIE KAÝDY JEST BOÝYM DZIECKIEM
Jawne zaú sà uczynki ciaùa, mia-

nowicie: wszeteczeñstwo, nieczys-
toúã, rozpusta, baùwochwalstwo,
czary, wrogoúã, spór, zazdroúã,
gniew, knowania, waúnie, odszcze-
pieñstwo, zabójstwa, pijañstwo,
obýarstwo i tym podobne; o tych
zapowiadam wam, jak juý prze-
dtem zapowiedziaùem, ýe ci, którzy
te rzeczy czynià, Królestwa Boýe-
go nie odziedziczà. Gal. 5,19-21

Postæpujmy przystojnie jak za
dnia, nie w biesiadach i pijañ-
stwach, nie w rozpustach i rozwiàz-
ùoúci, nie w swarach i zazdroúci;
ale obleczcie siæ w Pana Jezusa

Chrystusa i nie czyñcie starania o
ciaùo, by zaspokajaã poýàdliwoúci.

Rzym. 13,13-14
Biada tym, którzy od wczesnego

rana gonià za trunkiem, których
do póênego wieczora rozpala wi-
no. Izaj. 5,11

Nie patrz na wino, jak siæ cze-
rwieni, jak siæ skrzy w pucharze i
lekko spùywa do gardùa. Bo w
koñcu ukàsi jak wàý, wypuúci jad
jak ýmija. Przyp. 23,31-32

Wino — to szyderca, mocny tru-
nek — to wrzaskliwa kùotnia; i nie
jest màdry, kto siæ od niego zata-
cza. Przyp. 20,1
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A On [Jezus] mu powiedziaù: Bæ-
dziesz miùowaù Pana, Boga swego,
z caùego serca swego i z caùej duszy
swojej, i z caùej myúli swojej. To je-
st najwiæksze i pierwsze przykaza-
nie. Mat. 22,37-38

A gdy siæ wybieraù w drogæ, przy-
biegù ktoú, upadù przed nim na
kolana i zapytaù go: Nauczycielu
dobry! Co mam czyniã, aby odzie-
dziczyã ýywot wieczny? A Jezus od-
rzekù: Czemu miæ nazywasz do-
brym? Nikt nie jest dobry, tylko je-
den Bóg. Znasz przykazania: Nie
zabijaj, nie cudzoùóý, nie kradnij,
nie mów faùszywego úwiadectwa, nie

oszukuj, czcij ojca swego i matkæ.
A on mu odpowiedziaù: Nauczy-
cielu, tego wszystkiego przestrze-
gaùem od mùodoúci mojej. Wtedy
Jezus spojrzaù nañ z miùoúcià i
rzekù mu: Jednego ci brak; idê,
sprzedaj wszystko, co masz, i roz-
daj ubogim, a bædziesz miaù skarb
w niebie, po czym przyjdê i
naúladuj mnie. A ten na to sùowo
sposæpniaù i odszedù zasmucony,
albowiem miaù wiele majætnoúci.

Mar. 10,17-22

Niejedna droga zda siæ czùowie-
kowi prosta, lecz w koñcu prowa-
dzi do úmierci. Przyp. 16,25

16               SZCZEROÚÃ - TO NIE WSZYSTKO
Nie bùàdêcie, Bóg siæ nie da z sie-

bie naúmiewaã; albowiem co czùo-
wiek sieje, to i ýàã bædzie.   Gal. 6,7

Dzieci, niech was nikt nie zwodzi;
kto postæpuje sprawiedliwie, spra-
wiedliwy jest, jak On jest sprawie-
dliwy. Kto popeùnia grzech, z dia-
bùa jest, gdyý diabeù od poczàtku
grzeszy. 1 Jana 3,7-8a

Albo czy nie wiecie, ýe niespra-
wiedliwi Królestwa Boýego nie
odziedziczà? Nie ùudêcie siæ! Ani
wszetecznicy, ani baùwochwalcy,
ani cudzoùoýnicy, ani rozpustnicy,
ani mæýoùoýnicy, ani zùodzieje, ani
chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy,

ani zdziercy Królestwa Boýego
nie odziedziczà. 1 Kor. 6,9-10

Niechaj was nikt nie zwodzi pró-
ýnymi sùowy, z powodu nich bo-
wiem spada gniew Boýy na niepo-
sùusznych synów. Efez. 5,6

A bàdêcie wykonawcami Sùowa,
a nie tylko sùuchaczami, oszuku-
jàcymi samych siebie.       Jak. 1,22

Jeúli bowiem kto mniema, ýe jest
czymú, bædàc niczym, ten samego
siebie oszukuje. Gal. 6,3

Albowiem wielu przyjdzie w imie-
niu moim, mówiàc: Jam jest Chry-
stus, i wielu zwiodà.       Mat. 24,5

NIE  DAJ  SIÆ  ZWODZIÃ                                17

Przeto jak przez jednego czùo-
wieka grzech wszedù na úwiat, a
przez grzech úmierã, tak i na wszy-
stkich ludzi úmierã przyszùa, bo
wszyscy zgrzeszyli.          Rzym. 5,12

Potem, gdy poýàdliwoúã pocznie,
rodzi grzech, a gdy grzech dojrze-
je, rodzi úmierã.                  Jak. 1,15

Albowiem zamysù ciaùa, to úmierã, a
zamysù Ducha, to ýycie i pokój. Dla-
tego zamysù ciaùa jest wrogi Bogu;
nie poddaje siæ bowiem zakonowi
Boýemu, bo teý nie moýe.

Rzym. 8,6-7

Czùowiek, który grzeszy, umrze.

Syn nie poniesie kary za winæ ojca
ani ojciec nie poniesie kary za
winæ syna. Sprawiedliwoúã bædzie
zaliczona sprawiedliwemu, a bez-
boýnoúã spadnie na bezboýnego.

Ezech. 18,20

Naleýaùo, zaú weseliã siæ i rado-
waã, ýe ten brat twój byù umarùy, a
oýyù, zaginàù, a odnalazù siæ.

Luk. 15,32

Kto trwa mocno w sprawiedli-
woúci, ýyã bædzie; lecz kto ugania
siæ za zùem, umrze.      Przyp. 11,19

Albowiem zapùatà za grzech jest
úmierã. Rzym. 6,23a

18                  GRZECH POWODUJE ÚMIERÃ
Który wedùug ducha uúwiæcenia

zostaù ustanowiony Synem Boýym
w mocy przez zmartwychwstanie,
o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

Rzym. 1,4

A gdy to rzekù, zawoùaù donoúnym
gùosem: Ùazarzu, wyjdê! I wyszedù
umarùy, majàc nogi i ræce powià-
zane opaskami, a twarz jego byùa
owiniæta chustà. Rzekù do nich Je-
zus: Rozwiàýcie go i pozwólcie mu
odejúã. Jana 11,43-44

Dlatego Ojciec miùuje mnie, iý Ja
kùadæ ýycie swoje, aby je znowu
wziàã. Nikt mi go nie odbiera, ale

Ja kùadæ je z wùasnej woli. Mam
moc daã je i mam moc znowu je
odzyskaã; taki rozkaz wziàùem od
Ojca mego. Jana 10,17-18

I podszedùszy, dotknàù siæ noszy,
a ci, którzy je nieúli, stanæli. I rze-
kù: Mùodzieñcze, tobie mówiæ: W-
stañ. I podniósù siæ zmarùy, i zaczàù
mówiã. Ùuk. 7,14-15a

I ýyjàcy. Byùem umarùy, lecz oto
ýyjæ na wieki wieków i mam klucze
úmierci i piekùa. Obj. 1,18

A jako ostatni wróg zniszczona
bædzie úmierã. 1 Kor. 15,26
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Jam jest Pan, Bóg twój ( . . . ) ,
Nie bædziesz miaù innych bogów
obok mnie.

Nie uczyñ sobie podobizny rze-
êbionej czegokolwiek ( . . . ) . Nie
bædziesz siæ im kùaniaù i nie bædziesz
im sùuýyù, gdyý Ja, Pan, twój Bóg.
( . . . )

Nie naduýywaj imienia Pana, Bo-
ga twojego, gdyý Pan nie pozosta-
wi bez kary tego, który naduýywa
imienia jego.

Przestrzegaj dnia sabatu, aby go
úwiæciã, jak rozkazaù ci Pan, twój
Bóg. Szeúã dni bædziesz pracowaù i
wykonywaù wszelkà twojà pracæ, ale

siódmego dnia jest sabat Pana,
twojego Boga ( . . . ) .

Czcij ojca twego i matkæ twogà,
jak ci rozkazaù Pan, twój Bóg, aby
dùugo trwaùy twoje dni i aby ci siæ
dobrze dziaùo w ziemi ( . . . ) .

Nie zabijaj. Nie cudzoùóý.

Nie kradnij. Nie mów faùszywego
úwiadectwa przeciw bliêniemu swe-
mu.

Nie poýàdaj ýony bliêniego swe-
go i nie poýàdaj domu bliêniego
swego ( . . . ) , ani ýadnej rzeczy,
która naleýy do bliêniego twego.

5 Mojz. 5,6-21

20                           PRZYKAZANIA BOÝE
Bo jego oczy patrzà na drogi czùo-

wieka i On widzi wszystkie jego
kroki. Nie ma ciemnoúci ani mro-
ku, gdzie mogliby siæ ukryã zùo-
czyñcy. Job 34,21-22

Czy zdoùa siæ kto ukryã w kryjów-
kach, abym Ja go nie widziaù? —
mówi Pan. Czy to nie Ja wypeùniam
niebo i ziemiæ? — mówi Pan.

Jer. 23,24
Dokàd ujdæ przed duchem two-

im? I dokàd przed obliczem twoim
ucieknæ? Jeúli wstàpiæ do nieba,
Ty tam jesteú, a jeúli przygotujæ
sobie posùanie w krainie umar-
ùych, i tam jesteú. ( . . . ) To i ciem-
noúã nic nie ukryje przed tobà, a

noc jest jasna jak dzieñ, ciemnoúã
jest dla ciebie jak úwiatùo.

Ps. 139,7-8 i 12
Oczy Pana sà na kaýdym miejscu

i úledzà zùych i dobrych.
Przyp. 15,3

I nie ma stworzenia, które by siæ
mogùo ukryã przed nim, przeciw-
nie, wszystko jest obnaýone i odsùo-
niæte przed oczami tego, przed
którym musimy zdaã sprawæ.

Hebr. 4,13
Nie ma bowiem nic ukrytego, co

by nie miaùo byã ujawnione, ani
nic tajemnego, co by nie miaùo byã
poznane i nie miaùo wyjúã na jaw.

Ùuk. 8,17
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Syn Czùowieczy poúle swoich anio-
ùów i zbiorà z Królestwa jego wszy-
stkie zgorszenia, i tych, którzy po-
peùniajà nieprawoúã, i wrzucà ich
do pieca ognistego; tam bædzie
pùacz i zgrzytanie zæbów.

Mat. 13,41-42

Objawiù siæ Pan, odbyù sàd; w
dzieùach ràk swoich uwikùaù siæ
bezboýny. Sela. Niech wrócà bezbo-
ýni do podziemi, wszystkie narody,
które zapominajà Boga.

Ps. 9,17-18

Ale teraêniejsze niebo i ziemia
mocà tego samego Sùowa zacho-
wane sà dla ognia i utrzymane na

dzieñ sàdu i zagùady bezboýnych
ludzi. 2 Piotra 3,7

Poniosà oni karæ: zatracenie wie-
czne, oddalenie od oblicza Pana i
od mocy chwaùy jego.        2 Tes. 1,9

Jeýeli wiæc ræka twoja albo noga
twoja ciæ gorszy, utnij jà i odrzuã
od siebie; lepiej jest dla ciebie
wejúã do ýywota kalekim lub chro-
mym, niý majàc obydwie ræce lub
obydwie nogi byã wrzuconym do
ognia wiecznego. Mat. 18,8

I odejdà ci na kaêñ wiecznà, spra-
wiedliwi zaú do ýycia wiecznego.

Mat. 25,46

22           WIECZNE POTÆPIENIE BEZBOÝNYCH
Gdyý wyznaczyù dzieñ, w którym

bædzie sàdziù úwiat sprawiedliwie
przez mæýa, którego ustanówiù, po-
twierdzajàc to wszystkim przez
wskrzeszenie go z martwych.

Dz. 17,31
Umie Pan wyrwaã poboýnych z

pokuszenia, bezboýnych zaú zacho-
waã na dzieñ sàdu celem ukarania.

2 Piotra 2,9
Albowiem my wszyscy musimy

stanàã przed sàdem Chrystuso-
wym, aby kaýdy odebraù zapùatæ za
uczynki swoje, dokonane w ciele,
dobre czy zùe. 2 Kor. 5,10

W tym miùoúã do nas doszùa do
doskonaùoúci, ýe moýemy mieã nie-

zachwianà ufnoúã w dzieñ sàdu,
gdyý jaki On jest, tacy i my jeste-
úmy na tym úwiecie.       1 Jana 4,17

A jak postanowione jest ludziom
raz umrzeã, a potem sàd.

Hebr. 9,27
I widziaùem umarùych, wielkich i

maùych, stojàcych przed tronem; i
ksiægi zostaùy otwarte; równieý in-
na ksiæga, ksiæga ýywota zostaùa
otwarta; i osàdzeni zostali umarli
na podstawie tego, co zgodnie z
ich uczynkami byùo napisane w
ksiægach. Obj. 20,12

Tak wiæc kaýdy z nas za samego
siebie zda sprawæ Bogu.

Rzym. 14,12
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Lecz nie tak jak z upadkiem ma
siæ sprawa z ùaskà; albowiem jeúli
przez upadek jednego czùowieka
umarùo wielu, to daleko obfitsza
okazaùa siæ dla wielu ùaska Boýa i
dar przez ùaskæ jednego czùowieka,
Jezusa Chrystusa. Rzym. 5,15

A zatem nie zaleýy to od woli czùo-
wieka ani od jego zabiegów, lecz
od zmiùowania Boýego.      Rzym. 9,16

Gdyý Bóg pysznym siæ sprzeci-
wia, a pokornym ùaskæ daje.

1 Piotra 5,5b

Albowiem znacie ùaskæ Pana na-
szego Jezusa Chrystusa, ýe bædàc

bogatym, staù siæ dla was ubogim,
abyúcie ubóstwem jego ubogaceni
zostali. 2 Kor. 8,9

Gdzie zaú grzech siæ rozmnoýyù,
tam ùaska bardziej obfitowaùa, ýe-
by jak grzech panowaù przez úmie-
rã, tak i ùaska panowaùa przez
usprawiedliwienie ku ýywotowi
wiecznemu przez Jezusa Chrystu-
sa, Pana naszego.  Rzym. 5,20b-21

Apostoùowie zaú skùadali z wielkà
mocà úwiadectwo o zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa, a wielka
ùaska spoczywaùa na nich wszy-
stkich. Dz. 4,33

24                     ÙASKA JEZUSA CHRYSTUSA
Bóg wprawdzie puszczaù pùazem

czasy niewiedzy, teraz jednak wzy-
wa wszædzie wszystkich ludzi, aby
siæ upamiætali. Dz. 17,30

Bynajmniej, powiadam wam, lecz
jeýeli siæ nie upamiætacie, wszyscy
podobnie poginiecie.         Ùuk. 13,3

Upamiætajcie siæ, albowiem przy-
bliýyùo siæ Królestwo Niebios.

Mat. 3,2
A Piotr do nich: Upamiætajcie siæ

i niechaj siæ kaýdy z was da ochrz-
ciã w imiæ Jezusa Chrystusa na
odpuszczenie grzechów waszych, a
otrzymacie dar Ducha Úwiætego.
( . . . ) Przeto upamiætajcie i nawróã-

cie siæ, aby byùy zgùadzone grze-
chy wasze. Dz. 2,38; 3,19

Odrzuãcie od siebie wszystkie
swoje przestæpstwa, które popeù-
niliúcie przeciwko mnie, i stwórz-
cie sobie nowe serce i nowego du-
cha! Ezech. 18,31a

Kto ukrywa wystæpki, nie ma po-
wodzenia, lecz kto je wyznaje i
porzuca, dostæpuje miùosierdzia.

Przyp. 28,13
Albowiem smutek, który jest we-

dùug Boga, sprawia upamiætanie
ku zbawieniu i nikt go nie ýaùuje;
smutek zaú úwiatowy sprawia úmie-
rã. 2 Kor. 7,10

POKUTA (odwrócenie siæ od grzechu)                  25

Lecz gdy bezboýny odwróci siæ
od wszystkich swoich grzechów,
które popeùniù, i bædzie przestrze-
gaù wszystkich moich przykazañ, i
bædzie wykonywaù prawo i spra-
wiedliwoúã, na pewno bædzie ýyù,
nie umrze. Ezech. 18,21

Niech bezboýny porzuci swojà
drogæ, a przestæpca swoje zamysùy
i niech siæ nawróci do Pana, aby siæ
nad nim zlitowaù, do naszego Boga,
gdyý jest hojny w odpuszczaniu!

Izaj. 55,7
Niechýe wiæc bædzie wam wiado-

me, ( . . . ) ýe przez tego zwiastowa-
ne wam bywa odpuszczenie grze-
chów. ( . . . ) Tego wywyýszyù Bóg

prawicà swojà jako Wodza i Zba-
wiciela, aby daã Izraelowi moýno-
úã upamiætania siæ i odpuszczenia
grzechów. Dz. 13,38; 5,31

Bo jeúli odpuúcicie ludziom ich
przewinienia, odpuúci i wam Oj-
ciec wasz niebieski.           Mat. 6,14

Oto stojæ u drzwi i koùaczæ; jeúli
ktoú usùyszy gùos mój i otworzy
drzwi, wstàpiæ do niego i bædæ z
nim wieczerzaù, a on ze mnà.

Obj. 3,20

( . . . ) w imiæ jego ma byã gùoszo-
ne wszystkim narodom upamiæ-
tanie dla odpuszczenia grzechów.

Ùuk. 24,47

26                   PRZEBACZENIE GRZECHÓW
Albowiem objawiùa siæ ùaska Bo-

ýa, zbawienna dla wszystkich lu-
dzi, Nauczajàc nas, abyúmy wyrze-
kli siæ bezboýnoúci i úwiatowych
poýàdliwoúci i na tym doczesnym
úwiecie wstrzemiæêliwie, sprawie-
dliwie i poboýnie zyli.     Tyt. 2,11-12

O tym, co w górze, myúlcie, nie o
tym, co na ziemi.                 Kol. 3,2

I nie miejcie nic wspólnego z bez-
owocnymi uczynkami ciemnoúci,
ale je raczej karãcie.         Efez. 5,11

Nie miùujcie úwiata ani tych rze-
czy, które sà na úwiecie. Jeúli kto

miùuje úwiat, nie ma w nim miùo-
úci Ojca. Bo wszystko, co jest na
úwiecie, poýàdliwoúã ciaùa i poýàdli-
woúã oczu, i pycha ýycia, nie jest z
Ojca, ale ze úwiata.      1 Jana 2,15-16

Wiaroùomni, czy nie wiecie, ýe
przyjaêñ ze úwiatem, to wrogoúã
wobec Boga? Jeúli wiæc kto chce
byã przyjacielem úwiata, staje siæ
nieprzyjacielem Boga.         Jak. 4,4

Obmyjcie siæ, oczyúãcie siæ, usu-
ñcie wasze zùe uczynki sprzed mo-
ich oczu, przestañcie êle czyniã!

Izaj. 1,16
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I dam wam serce nowe, i ducha
nowego dam do waszego wnætrza,
i usunæ z waszego ciaùa serce ka-
mienne, a dam wam serce miæsi-
ste. Ezech. 36,26

Jeýeli wiecie, ýe jest sprawiedliwy,
wiedzcie teý, ýe kaýdy, kto postæ-
puje sprawiedliwie, z niego siæ na-
rodziù. ( . . . ) Wiemy, ýe ýaden z
tych, którzy siæ z Boga narodzili,
nie grzeszy, ale ýe Ten, który z Bo-
ga zostaù zrodzony, strzeýe go i zùy
nie moýe go tknàã.     1 Jana 2,29; 5,18

Odpowiadajàc Jezus, rzekù mu:
Zaprawdæ, zaprawdæ, powiadam ci,

jeúli siæ kto nie narodzi na nowo,
nie moýe ujrzeã Królestwa Boýe-
go. Jana 3,3

Aleúcie obmyci, uúwiæceni, i u-
sprawiedliwieni w imieniu Pana
Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga
naszego. 1 Kor. 6,11b

Tak wiæc, jeúli ktoú jest w Chry-
stusie, nowym jest stworzeniem;
stare przeminæùo, oto wszystko
staùo siæ nowe. 2 Kor. 5,17

Jako odrodzeni nie z nasienia
skazitelnego, ale nieskazitelnego,
przez Sùowo Boýe, które ýyje i
trwa. 1 Piotra 1,23

28                         NOWONARODZENIE
I wy umarliúcie przez upadki i

grzechy wasze. ( . . . ) I wraz z nim
wzbudziù, i wraz z nim posadziù w
okrægach niebieskich w Chrystu-
sie Jezusie. Efez. 2,1 i 6

On grzechy nasze sam na ciele
swoim poniósù na drzewo, abyúmy,
obumarùszy grzechom, dla spra-
wiedliwoúci ýyli; jego siñce uleczyùy
was. 1 Piotra 2,24

A tak, jeúliúcie wzbudzeni z Chry-
stusem, tego co w górze szukajcie,
gdzie siedzi Chrystus po prawicy
Boýej; o tym, co w górze, myúlcie,
nie o tym, co na ziemi. Umarliúcie
bowiem, a ýycie wasze jest ukryte
wraz z Chrystusem w Bogu; gdy

siæ Chrystus, który jest ýyciem
naszym, okaýe, wtedy siæ i wy
okaýecie razem z nim w chwale.

Kol. 3,1-4
A ci, którzy naleýà do Chrystusa

Jezusa, ukrzyýowali ciaùo swoje
wraz z namiætnoúciami i ýàdzami.
Jeúli wedùug Ducha ýyjemy, wedùug
Ducha teý postæpujmy.

Gal. 5,24-25
Przenigdy! Jakýe my, którzy grze-

chowi umarliúmy, jeszcze w nim
ýyã mamy? ( . . . ) Podobnie i wy u-
waýajcie siebie za umarùych dla
grzechu, a za ýyjàcych dla Boga w
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Rzym. 6,2 i 11
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Bo kto sieje dla ciaùa swego, z cia-
ùa ýàã bædzie skaýenie, a kto sieje
dla Ducha, z Ducha ýàã bædzie
ýywot wieczny. Gal. 6,8

A to jest ýywot wieczny, aby po-
znali ciebie, jedynego prawdziwe-
go Boga i Jezusa Chrystusa, któ-
rego posùaùeú. Jana 17,3

( . . . ) aby kaýdy, kto weñ [w Jezu-
sa] wierzy, nie zginaù, ale miaù ýy-
wot wieczny. Kto wierzy w Syna, ma
ýywot wieczny, kto zaú nie sùucha
Syna, nie ujrzy ýywota, lecz gniew
Boýy ciàýy na nim. Jana 3,15; 3,36

( . . . ) kto sùucha sùowa mego i wie-
rzy temu, który mnie posùaù, ma

ýywot wieczny i nie stanie przed
sàdem, lecz przeszedù z úmierci do
ýywota. Jana 5,24

Lecz darem ùaski Boýej jest ýywot
wieczny w Chrystusie Jezusie, Pana
naszym. Rzym. 6,23b

Który nas wybawiù i powoùaù po-
woùaniem úwiætym, nie na podsta-
wie uczynków naszych, lecz we-
dùug postanowienia swojego i ùaski,
danej nam w Chrystusie Jezusie
przed dawnymi wiekami, a teraz
objawionej przez przyjúcie Zbawi-
ciela naszego, Chrystusa Jezusa,
który úmierã zniszczyù, a ýywot i
nieúmiertelnoúã na jaúniæ wywió-
dù przez ewangeliæ. 2 Tym. 1,9-10

30                              ÝYCIE WIECZNE
Ten to Duch úwiadczy wespóù z

duchem naszym, ýe dzieãmi Bo-
ýymi jesteúmy.                 Rzym. 8,16

A takie jest to úwiadectwo, ýe ýy-
wot wieczny daù nam Bóg, a ýywot
ten jest w Synu jego. Kto ma syna,
ma ýywot; kto nie ma Syna Boýe-
go, nie ma ýywota. To napisaùem
wam, którzy wierzycie w imiæ Syna
Boýego, abyúcie wiedzieli, ýe macie
ýywot wieczny. 1 Jana 5,11-13

I pokój stanie siæ dzieùem spra-
wiedliwoúci, a niezakùócone bezpie-
czeñstwo owocem sprawiedliwoúci
po wszystkie czasy. Izaj. 32,17

Kto ma przykazania moje i prze-
strzega ich, ten mnie miùuje; a kto
mnie miùuje, tego teý bædzie miùo-
waù Ojciec i Ja miùowaã go bædæ, i
objawiæ mu samego siebie.

Jana 14,21

A poniewaý jesteúcie synami,
przeto Bóg zesùaù Ducha Syna swe-
go do serc waszych, woùajàcego: Ab-
ba, Ojcze! Gal. 4,6

Po tym poznajemy, ýe w nim mie-
szkamy, a On w nas, ýe z Ducha
swojego nam udzieliù.   1 Jana 4,13

A z tego wiemy, ýe go znamy, jeúli
przykazania jego zachowujemy.

1 Jana 2,3
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Ale teraz do ciebie idæ i mówiæ to
na úwiecie, aby mieli w sobie mojà
radoúã w peùni. Jana 17,13

I wy teraz siæ smucicie, lecz znowu
ujrzæ was, i bædzie siæ radowaùo se-
rce wasze, a nikt nie odbierze wam
radoúci waszej. Jana 16,22

Albowiem Królestwo Boýe, to nie
pokarm i napój, lecz sprawiedli-
woúã i pokój, i radoúã w Duchu
Úwiætym. Rzym. 14,17

I bædziecie czerpaã z radoúcià ze
zdrojów zbawienia. Izaj. 12,3

Z Chrystusem jestem ukrzyýowa-
ny; ýyjæ wiæc juý nie ja, ale ýyje we
mnie Chrystus; a obecne ýycie mo-

je w ciele jest ýyciem w wierze w
Syna Boýego, który mnie umiùowaù
i wydaù samego siebie za mnie.

Gal. 2,20

To wam powiedziaùem, aby ra-
doúã moja byùa w was i aby radoúã
wasza byùa zupeùna.        Jana 15,11

Dasz mi poznaã drogæ ýycia, Ob-
fitoúã radoúci w obliczu twoim,
Rozkosz po prawicy twojej na wie-
ki. Ps. 16,11

Tego miùujecie, chociaý go nie
widzieliúcie, wierzycie w niego,
choã go teraz nie widzicie, i wese-
licie siæ radoúcià niewysùowionà i
chwalebnà. 1 Piotra 1,8

32              CHRYSTUS PRZYNOSI RADOÚÃ
Ale jeýeli nie bædziecie sùuchaã

gùosu Pana i bædziecie sprzeciwiaã
siæ sùowu Pana, ræka Pana bædzie
przeciwko wam i przeciwko królo-
wi waszemu, aby was zgubiã.

1 Sam. 12,15

Czyý nie wiecie, ýe jeúli siæ odda-
jecie jako sùudzy w posùuszeñstwo,
stajecie siæ sùugami tego, komu je-
steúcie posùuszni, czy to grzechu ku
úmierci, czy teý posùuszeñstwa ku
sprawiedliwoúci? Rzym. 6,16

A wam, uciskanym, daã odpocz-
nienie wespóù z nami, gdy siæ ob-
jawi Pan Jezus z nieba ze zwiastu-

nami mocy swojej, w ogniu pùomie-
nistym, wymierzajàc karæ tym, któ-
rzy nie znajà Boga, oraz tym, któ-
rzy nie sà posùuszni ewangelii Pana
naszego Jezusa. Poniosà oni karæ:
zatracenie wieczne, oddalenie od
oblicza Pana i od mocy chwaùy
jego. 2 Tes. 1,7-9

Oto ja kùadæ dziú przed wami bùo-
gosùawieñstwo i przekleñstwo. Bùo-
gosùawieñstwo, jeýeli bædziecie sùu-
chaã przykazañ Pana, Boga wasze-
go, które ja wam dziú dajæ; a prze-
kleñstwo, jeýeli nie bædziecie sùu-
chaã przykazañ Pana, Boga wasze-
go. 5 Mojz. 11,26-28a
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I aby wszelki jæzyk wyznawaù, ýe
Jezus Chrystus jest Panem, ku
chwale Boga Ojca. Fil. 2,11

Kaýdego wiæc, który miæ wyzna
przed ludêmi, i Ja wyznam przed
Ojcem moim, który jest w niebie;
ale tego, kto by siæ mnie zaparù
przed ludêmi, i Ja siæ zapræ przed
Ojcem moim, który jest w niebie.

Mat. 10,32-33

Po tym poznawajcie Ducha Boýe-
go: Wszelki duch, który wyznaje, ýe
Jezus Chrystus przyszedù w ciele, z
Boga jest. 1 Jana 4,2

Bo jeúli ustami swoimi wyznasz,
ýe Jezus jest Panem, i uwierzysz w

sercu swoim, ýe Bóg wzbudziù go z
martwych, zbawiony bædziesz. Al-
bowiem sercem wierzy siæ ku u-
sprawiedliwieniu, a ustami wyznaje
siæ ku zbawieniu. Rzym. 10,9-10

Kto tedy wyzna, iý Jezus jest Sy-
nem Boýym, w tym mieszka Bóg, a
on w Bogu. 1 Jana 4,15

Kaýdy, kto podaje w wàtpliwoúã
Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje
Úyna, ma i Ojca. 1 Jana 2,23

Kto bowiem wstydzi siæ mnie i
moich sùow, tego i Syn Czùowieczy
wstydziã siæ bædzie, gdy przyjdzie
w chwale swojej i Ojca, i anioùow
úwiætych. Ùuk. 9,26

34          KONIECZNOÚÃ WYZNANIA CHRYSTUSA
Bàdêcie trzeêwi, czuwajcie! Prze-

ciwnik wasz, diabeù, chodzi woko-
ùo jak lew ryczàcy, szukajàc kogo
by pochùonàã. Przeciwstawcie mu
siæ, mocni w wierze, wiedzàc, ýe te
same cierpienia sà udziaùem braci
waszych w úwiecie. 1 Piotra 5,8-9

Wtedy Duch zaprowadziù Jezusa
na pustyniæ, aby go kusiù diabeù.
( . . . ) Wtedy rzekù mu Jezus: Idê
precz, szatanie! Albowiem napisa-
no: Panu Bogu swemu pokùon od-
dawaã i tylko jemu sùuýyã bædziesz.
Wtedy opuúciù go diabeù, a anioùo-
wie przystàpili i sùuýyli mu.

Mat. 4,1 i 10-11

W koñcu, bracia moi, umacniaj-
cie siæ w Panu i w potæýnej mocy
jego. Przywdziejcie caùà zbrojæ Bo-
ýà, abyúcie mogli ostaã siæ przed za-
sadzkami diabelskimi.

Efez.  6,10-11
Gdyý oræý nasz, którym walczy-

my, nie jest cielesny, lecz ma moc
burzenia warowni dla sprawy Bo-
ýej; nim teý unicestwiamy zùe za-
mysùy. 2 Kor. 10,4

On [diabeù] byù mæýobójcà od
poczàtku i w prawdzie nie wytr-
waù, bo w nim nie ma prawdy. Gdy
mówi kùamstwo, mówi od siebie,
bo jest kùamcà i ojcem kùamstwa.

Jana 8,44b
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Skoro zaú dzieci majà udziaù we
krwi i w ciele, wiæc i On równieý
miaù w nich udziaù, aby przez úmie-
rã zniszczyã tego, który miaù wùa-
dzæ nad úmiercià, to jest diabùa.

Hebr. 2,14

Kto popeùnia grzech, z diabùa jest,
gdyý diabeù od poczàtku grzeszy. A
Syn Boýy na to siæ objawiù, aby zni-
weczyã dzieùa diabelskie.    1 Jana 3,8

Któý nas odùàczy od miùoúci Chry-
stusowej? Czy utrapienie, czy uci-
sk, czy przeúladowanie, czy gùód,
czy nagoúã, czy niebezpieczeñstwo,
czy miecz? ( . . . ) Ale w tym wszyst-

kim zwyciæýamy przez tego, który
nas umiùowaù.        Rzym. 8,35 i 37

Aby otworzyã ich oczy, odwróciã
od ciemnoúci do úwiatùoúci i od wùa-
dzy szatana do Boga, aby dostàpi-
li odpuszczenia grzechów i przez
wiaræ we mnie wspóùudziaùu z uú-
wiæconymi. Dz. 26,18

Przeto poddajcie siæ Bogu, prze-
ciwstawcie siæ diabùu, a ucieknie
od was. Zbliýcie siæ do Boga, a
zbliýy siæ do was. Jak. 4,7-8a

Teraz odbywa siæ sàd nad tym
úwiatem; teraz wùadca tego úwiata
bædzie wyrzucony. Jana 12,31

36                ZWYCIÆSTWO NAD SZATANEM
Choãbym mówiù jæzykami ludz-

kimi i anielskimi, a miùoúci bym
nie miaù, byùbym miedzià dêwiæczà-
cà lub cymbaùem brzmiàcym.

1 Kor. 13,1

Owocem zaú Ducha sà: miùoúã, ra-
doúã, pokój, cierpliwoúã, uprzej-
moúã, dobroã, wiernoúã, ùagodnoúã,
wstrzemiæêliwoúã.       Gal. 5,22-23a

Jeúli mnie miùujecie, przykazañ
moich przestrzegaã bædziecie.

Jana 14,15

Jeúli kto mówi: Miùujæ Boga, a
nienawidzi brata swego, kùamcà
jest; albowiem kto nie miùuje bra-

ta swego, którego widzi, nie moýe
miùowaã Boga, którego nie widzi.

1 Jana 4,20

Po tym wszyscy poznajà, ýeúcie
uczniami moimi, jeúli miùoúã wza-
jemnà mieã bædziecie.      Jana 13,35

My wiemy, ýe przeszliúmy ze
úmierci do ýywota, bo miùujemy
braci; kto nie miùuje, pozostaje w
úmierci. 1 Jana 3,14

Na tym bowiem polega miùoúã ku
Bogu, ýe siæ przestrzega przy-
kazañ jego, a przykazania jego
nie sà uciàýliwe. 1 Jana 5,3
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I powstawszy z martwych wcze-
snym rankiem, w pierwszy dzieñ ty-
godnia, ukazaù siæ najpierw Marii
Magdalenie, z której wypædziù sie-
dem demonów. Mar. 16,9

Który zostaù wydany za grzechy
nasze i wzbudzony z martwych dla
usprawiedliwienia naszego.

Rzym. 4,25

A my jesteúmy úwiadkami tego
wszystkiego, co uczyniù w ziemi ýy-
dowskiej i w Jerozolimie; jego to
zabili, zawiesiwszy na drzewie. Ale
Bóg wzbudziù go trzeciego dnia i
dozwoliù mu siæ objawiã. Nie caùe-
mu ludowi, lecz úwiadkom uprzed-

nio wybranym przez Boga, nam,
którzy z nim jedliúmy i piliúmy po
jego zmartwychwstaniu.

Dz. 10,39-41

( . . . ) I przyszedù Jezus, gdy drz-
wi byùy zamkniæte, i stanàù poúród
nich, i rzekù: Pokój wam! Potem
rzekù do Tomasza: Daj tu palec
swój i oglàdaj ræce moje, i daj tu
rækæ swojà, i wùóý w bok mój, a nie
bàdê bez wiary, lecz wierz. Odpo-
wiedziaù Tomasz i rzekù mu: Pan
mój i Bóg mój. Rzekù mu Jezus:
Ýe mnie ujrzaùeú, uwierzyùeú, bùo-
gosùawieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli. Jana 20,26-29

38                ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA
( . . . ) zbliýa siæ godzina, owszem

juý nadeszùa, kiedy umarli usùyszà
gùos Syna Boýego i ci, co usùyszà,
ýyã bædà. ( . . . ) Nie dziwcie siæ te-
mu, gdyý nadchodzi godzina, kie-
dy wszyscy w grobach usùyszà gùos
jego; i wyjdà ci, co dobrze czynili,
by powstaã do ýycia; a inni, którzy
êle czynili, by powstaã na sàd.

Jana 5,25 i 28-29

Czyý nie wiecie, ýe my wszyscy,
ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w
úmierã jego zostaliúmy ochrzczeni?
Pogrzebani tedy jesteúmy wraz z
nim przez chrzest w úmierã, aby-
úmy jak Chrystus wskrzeszony zo-

staù z martwych przez chwaùæ Oj-
ca, tak i my nowe ýycie prowadzi-
li. Bo jeúli wroúliúmy w podobieñ-
stwo jego úmierci, wroúniemy rów-
nieý w podobieñstwo jego zmar-
twychwstania. Rzym. 6,3-5

Jeúli jednak Chrystus jest w was,
to chociaý ciaùo jest martwe z po-
wodu grzechu, jednak duch jest
ýywy przez usprawiedliwienie. A
jeúli Duch tego, który Jezusa wz-
budziù z martwych, mieszka w
was, tedy Ten, który Jezusa Chry-
stusa z martwych wzbudziù, oýywi
i wasze úmiertelne ciaùa przez Du-
cha swego, który mieszka w was.

Rzym. 8,10-11
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Bùogosùawiony Pan, Bóg Izraela,
ýe nawiedziù lud swój i dokonaù je-
go odkupienia, [Bóg pozwoli] Wy-
bawionym z ræki wrogów bez boja-
êni sùuýyã mu w úwiàtobliwoúci i
sprawiedliwoúci przed nim po
wszystkie dni nasze.

Ùuk. 1,68 i 74-75

A poza tym, bracia, prosimy was
i napominamy w Panu Jezusie,
abyúcie stosownie do otrzymanego
od nas pouczenia, jak macie po-
stæpowaã i podobaã siæ Bogu, jak
zresztà postæpujecie, abyúcie tym
bardziej obfitowali. Wszak wiecie,

jakie przykazania daliúmy wam w
imieniu Pana Jezusa. Taka a jest
bowiem wola Boýa: uúwiæcenie wa-
sze, ýebyúcie siæ powstrzymywali
od wszeteczeñstwa, aby kaýdy z
was umiaù utrzymaã swe ciaùo w
czystoúci i w poszanowaniu. ( . . . )
Albowiem nie powoùaù nas Bóg do
nieczystoúci, ale do uúwiæcenia.

1 Tes. 4,1-4 i 7

Lecz za przykùadem úwiætego,
który was powoùaù, sami teý bàdê-
cie úwiætymi we wszelkim postæ-
powaniu waszym, Poniewaý napi-
sano: Úwiætymi bàdêcie, bo Ja je-
stem úwiæty. 1 Piotra 1,15-16

40                    ÚWIÆTOÚÃ PRZED PANEM
Dlatego i Jezus, aby uúwiæciã lud

wùasnà krwià, cierpiaù poza bra-
mà. Hebr. 13,12

W nim bowiem wybraù nas przed
zaùoýeniem úwiata, abyúmy byli
úwiæci i nienaganni przed obli-
czem jego; w miùoúci. A obleczcie
siæ w nowego czùowieka, który jest
stworzony wedùug Boga w spra-
wiedliwoúci i úwiætoúci prawdy.

Efez. 1,4 i 4,24
Oddajcie Panu chwaùæ naleýnà i-

mieniu jego! Zùóýcie Panu pokùon
w úwiætej szacie! Ps. 29,2

I bædzie tam droga bita, nazwana
Drogà Úwiætà. Nie bædzie nià cho-
dziù nieczysty; bædzie ona tylko dla

jego pielgrzymów. Nawet gùupi na
niej nie zbùàdzi. Izaj. 35,8

Dàýcie do pokoju ze wszystkimi
i do uúwiæcenia, bez którego nikt
nie ujrzy Pana. Hebr. 12,14

Jeúli wyznajemy grzechy swoje,
wierny jest Bóg i sprawiedliwy i
odpuúci nam grzechy, i oczyúci nas
od wszelkiej nieprawoúci.

1 Jana 1,9

Skoro to wszystko ma ulec zagùa-
dzie, jakimiý powinniúcie byã wy
w úwiætym postæpowaniu i w po-
boýnoúci, jeýeli oczekujecie i pra-
gniecie goràco nastania dnia Bo-
ýego . . . ? 2 Piotra 3,11-12a
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Jeúli wiæc wy, którzy jesteúcie êli,
umiecie dobre dary dawaã dzieci-
om swoim, o ileý bardziej Ojciec
niebieski da Ducha Úwiætego tym,
którzy go proszà. Ùuk. 11,13

A gdy skoñczyli modlitwæ, za-
trzæsùo siæ miejsce, na którym  byli
zebrani, i napeùnieni zostali wszy-
scy Duchem Úwiætym, i gùosili z
odwagà Sùowo Boýe. Dz. 4,31

Mojego ducha dam do waszego
wnætrza i uczyniæ, ýe bædziecie po-
stæpowaã wedùug moich przykazañ,
moich praw bædziecie przestrzegaã
i wykonywaã je. Ezech. 36,27

Ale wy nie jesteúcie w ciele, lecz
w Duchu, jeúli tylko Duch Boýy
mieszka w was. Jeúli zaú kto nie
ma Ducha Chrystusowego, ten nie
jest jego. Rzym. 8,9

Ale weêmiecie moc Ducha Úwiæte-
go, kiedy zstàpi na was.     Dz. 1,8a

Byù to bowiem màê dobry i pe-
ùen Ducha Úwiætego i wiary.

Dz. 11,24a
Uczniowie zaú byli peùni radoúci

i Ducha Úwiætego. Dz. 13,52

I nie upijajcie siæ winem, które
powoduje rozwiàzùoúã, ale bàdê-
cie peùni Ducha.               Efez. 5,18

42                NAPEÙNIENIE DUCHEM ÚWIÆTYM
Bliski jest Pan tym, których ser-

ce jest zùamane, a wybawia utrapio-
nych na duchu. Ps. 34,19

Przecieý to wszystko moja ræka
uczyniùa tak, ýe to wszystko pow-
staùo — mówi Pan. Lecz Ja patrzæ
na tego, który jest pokorny i przy-
gnæbiony na duchu i który z drýe-
niem odnosi siæ do mojego sùowa.

Izaj. 66,2
Jezus rzekù: ( . . . ) Wszystko jest

moýliwe dla wierzàcego.    Mar. 9,23
Najmilsi! Nie dziwcie siæ, jakby

was coú niezwykùego spotkaùo, gdy
was pali ogieñ, który sùuýy doúwia-
dczeniu waszemu, ale w tej mie-
rze, jak jesteúcie uczestnikami cie-

rpieñ Chrystusowych, radujcie siæ,
abyúcie i podczas objawienia chwa-
ùy jego radowali siæ i weselili.

1 Piotra 4,12-13

I otrze wszelkà ùzæ z oczu ich, i
úmierci juý nie bædzie; ani smutku,
ani krzyku, ani mozoùu juý nie
bædzie; albowiem pierwsze rzeczy
przeminæùy. Obj. 21,4

Rozkoszuj siæ Panem, a da ci,
czego ýyczy sobie serce twoje!

Ps. 37,4

Ale szukajcie najpierw Króle-
stwa Boýego i sprawiedliwoúci je-
go, a wszystko inne bædzie wam do-
dane. Mat. 6,33
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A ýe sam [Jezus] przeszedù przez
cierpienie i próby, moýe dopomóc
tym, którzy przez próby przecho-
dzà. Hebr. 2,18

A Bóg pokoju rychùo zetrze sza-
tana pod stopami waszymi.

Rzym. 16,20a
Gdy bædziesz przechodziù przez

wody, bædæ z tobà, a gdy przez rze-
ki, nie zalejà ciæ; gdy pójdziesz
przez ogieñ, nie spùoniesz, a
pùomieñ nie spali ciæ.        Izaj. 43,2

Dotàd nie przyszùo na was po-
kuszenie, które by przekraczaùo
siùy ludzkie; lecz Bóg jest wierny i
nie dopuúci, abyúcie byli kuszeni
ponad siùy wasze, ale z pokusze-

niem da i wyjúcie, abyúcie je mogli
znieúã. 1 Kor. 10,13

Wiele nieszczæúã spotyka spra-
wiedliwego, ale Pan wyzwala go ze
wszystkich. Ps. 34,20

A wiemy, ýe Bóg wspóùdziaùa we
wszystkim ku dobremu z tymi,
którzy Boga miùujà, to jest z tymi,
którzy wedùug postanowienia jego
sà powoùani. Rzym. 8,28

Nie mamy bowiem arcykapùana,
który by nie mógù wspóùczuã ze
sùaboúciami naszymi, lecz doúwia-
dczonego we wszystkim, podobnie
jak my, z wyjàtkiem grzechu.

Hebr. 4,15

44                   OBIETNICE DLA KUSZONYCH
Zwyciæzca odziedziczy to wszy-

stko, i bædæ mu Bogiem, a on bæ-
dzie mi synem. Obj. 21,7

Zwyciæzcæ uczyniæ filarem w úwià-
tyni Boga mojego i juý z niej nie
wyjdzie, i wypiszæ na nim imiæ Bo-
ga mojego, i nazwæ miasta Boga
mojego, nowego Jeruzalem, które
zstæpuje z nieba od Boga mojego,
i moje nowe imiæ. Obj. 3,12

Zwyciæzca zostanie przyobleczo-
ny w szaty biaùe, i nie wymaýæ imie-
nia jego z ksiægi ýywota, i wyznam

imiæ jego przed moim Ojcem i
przed jego anioùami. Obj. 3,5

Zwyciæzcy pozwolæ zasiàúã ze mnà
na moim tronie, jak i Ja zwyciæ-
ýyùem i zasiadùem wraz z Ojcem
moim na jego tronie.        Obj. 3,21

Kto ma uszy, niechaj sùucha, co
Duch mówi do zborów. Zwyciæzcy
dam spoýywaã z drzewa ýywota,
które jest w raju Boýym.   Obj. 2,7

Zwyciæzcy i temu, kto peùni aý do
koñca uczynki moje, dam wùadzæ
nad poganami. Obj. 2,26
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Tym zaú, którzy ýyjà w stanie
maùýeñskim, nakazujæ nie ja, lecz
Pan, aýeby ýona mæýa nie opusz-
czaùa, a jeúliby opusciùa, niech po-
zostanie niezamæýna albo niech
siæ z mæýem pojedna; niech teý màý
z ýonà siæ nie rozwodzi. ( . . . ) Ýo-
na zwiàzana jest tak dùugo, dopó-
ki ýyje jej màý, a jeúli màý umrze,
wolno jej wyjúã za màý za kogo
chce, byle w Panu.  1 Kor. 7,10-11 i 39

Albowiem zamæýna kobieta za  ýy-
cia mæýa jest z nim zwiàzana pra-
wem; ale gdy màý umrze, wolna
jest od zwiàzku prawnego z mæ-
ýem. A zatem, jeúli za ýycia mæýa

przystanie do innego mæýczyzny,
bædzie nazwana cudzoùoýnicà, je-
úliby jednak màý zmarù, wolna
jest od przepisów prawa i nie jest
cudzoùoýnicà, gdy zostanie ýonà
drugiego mæýa. Rzym. 7,2-3

Kaýdy kto opuszcza ýonæ swojà,
a pojmuje innà, cudzoùoýy, a kto
opuszczonà przez mæýa poúlubia,
cudzoùoýy. Ùuk. 16,18

A Ja wam powiadam, ýe kaýdy,
kto opuszcza ýonæ swojà, wyjà-
wszy powód wszeteczeñstwa, pro-
wadzi jà do cudzoùóstwa, a kto by
opuszczonà poúlubiù, cudzoùoýy.

Mat. 5,32

46                  CO BÓG MÓWI O ROZWODZIE
A jeúli pójdæ i przygotujæ wam

miejsce, przyjdæ znowu i wezmæ
was do siebie, abyúcie, gdzie Ja je-
stem, i wy byli. Jana 14,3

I wtedy ukaýe siæ na niebie znak
Syna Czùowieczego, i wtedy biadaã
bædà wszystkie plemiona ziemi, i
ujrzà Syna Czùowieczego, przycho-
dzàcego na obùokach nieba z wielkà
mocà i chwaùà. Mat. 24,30

Kto bowiem wstydzi siæ mnie i
sùów moich przed tym cudzoùoýnym
i grzesznym rodem, tego i Syn Czùo-
wieczy wstydziã siæ bædzie, gdy
przyjdzie w chwale Ojca swego z
anioùami úwiætymi. Mar. 8,38

Umiùowani, teraz dzieãmi Bo-

ýymi jesteúmy, ale jeszcze siæ nie
objawiùo, czym bædziemy. Lecz wie-
my, ýe gdy siæ objawi, bædziemy
do niego podobni, gdyý ujrzymy
go takim, jakim jest. I kaýdy, kto
tæ nadziejæ w nim pokùada, oczy-
szcza siæ, tak jak On jest czysty.

1 Jana 3,2-3
I wy bàdêcie gotowi, gdyý Syn

Czùowieczy przyjdzie o takiej go-
dzinie, której siæ nie spodziewacie.

Ùuk. 12,40
Albowiem Syn Czùowieczy przyj-

dzie w chwale Ojca swego z anio-
ùami swymi, i wtedy odda kaýde-
mu wedùug uczynków jego.

Mat. 16,27
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Niebo i ziemia przeminà, ale sùo-
wa moje nie przeminà.   Ùuk. 21,33

Albowiem proroctwo nie przy-
chodziùo nigdy z woli ludzkiej,
lecz wypowiadali je ludzie Boýy,
natchnieni Duchem Úwiætym.

2 Piotra l,21

Caùe Pismo przez Boga jest na-
tchnione i poýyteczne do nauki,
do wykrywania bùædów, do popra-
wy, do wychowywania w sprawie-
dliwoúci. 2 Tym. 3,16

Sùowo twoje jest pochodnià no-
gom moim i úwiatùoúcià úcieýkom
moim. Ps. 119,105

A wy tak siæ módlcie: Ojcze nasz,
któryú jest w niebie, Úwiæã siæ imiæ
twoje, Przyjdê Królestwo twoje,
Bàdê wola twoja, jak w niebie, tak
i na ziemi. Chleba naszego powsze-
dniego daj nam dzisiaj, I odpuúã
nam nasze winy, jak i my odpusz-
czamy naszym winowajcom; I nie
wódê nas na pokuszenie, ale nas
zbaw ode zùego; Albowiem twoje
jest Królestwo i moc, i chwaùa na
wieki wieków. Amen. Bo jeúli odpu-
úcicie ludziom ich przewinienia, od-
puúci i wam Ojciec wasz niebie-
ski. A jeúli nie odpuúcicie ludziom,
i Ojciec wasz nie odpuúci wam
przewinieñ waszych.    Mat. 6,9-15

48         SÙOWO BOÝE              MÓDL SIÆ I PRZEBACZ
Potrzebujæ Zbawiciela

Gdyý wszyscy zgrzeszyli i brak
im chwaùy Boýej. Rzym. 3,23

Lecz wasze winy sà tym, co was
odùàczyùo od waszego Boga.

Izaj. 59,2a
Chrystus umarù za mnie

Gdyý i Chrystus raz za grzechy
cierpiaù, sprawiedliwy za niespra-
wiedliwych, aby was przywieúã do
Boga. 1 Piotra 3,18a

Potrzebujæ pokutowaã z moich
grzechów

Kto ukrywa wystæpki, nie ma
powodzenia, lecz kto je wyznaje i
porzuca, dostæpuje miùosierdzia.

Przyp. 28,13

BOÝA DROGA ZBAWIENIA
Przeto upamiætajcie i nawróãcie

siæ, aby byùy zgùadzone grzechy wa-
sze. Dz. 3,19a
Muszæ przyjàã Jezusa przez wiaræ
Tym zaú, którzy go przyjæli, daù

prawo staã siæ dzieãmi Boýymi,
tym, którzy wierzà w imiæ jego.

Jana 1,12
Mogæ byã pewien mego zbawienia
Kto ma Syna, ma ýywot.

1 Jana 5,12a
Kto sùucha sùowa mego i wierzy

temu, który mnie posùaù, ma ýy-
wot wieczny i nie stanie przed sà-
dem, lecz przeszedù z úmierci do
ýywota. Jana 5,24b




