
Z LASKI ZBAWIENI JESTESMY:
List Sw. Pawła do kościoła w Efezie, 2 rozdział wersety od 8-10
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. (10) Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie 
Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili 

WSZYSCY ZGRZESZYLI I BRAK IM CHWALY BOZEJ:
List do Rzymian 3 rozdział 23 werset:
i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem 
różnicy, (23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, (24) i są usprawiedliwieni 
darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, (25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę 
przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że 
w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, 

Z NATURY JESTESMY GRZESZNI, SAMI NIE JESTESMY TEGO W STANIE ZMIENIC:
Czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo czy możecie czynić 
dobrze, wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie?    Księga   Jeremiasza 13:23 Pismo   
Święte Tysiąclecia
Czy Murzyn może odmienić swoją skórę a pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, 
możecie dobrze czynić? Księga Jeremiasza 13:23 Pismo Święte wydanie Warszawskie

RELIGIJNOSC NIE ZBAWIA;
Księga Amosa 5 rozdział wersety od 21-24
(21) Nienawidzę, brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych 
zebraniach. (22) Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, na ofiary biesiadne 
z tucznych wołów nie chcę patrzeć. (23) Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku 
twoich harf nie chcę słyszeć. (24) Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak 
potok nie wysychający wyleje! 

Księga Izajasza 1 rozdział wersety 10-19 Biblia Tysiąclecia
Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory! 
(11) Co mi po mnóstwie waszych ofiar? - mówi Pan. Syt jestem całopalenia kozłów i łoju tłustych 
cielców. Krew wołów i baranów, i kozłów mi obrzydła. (12) Gdy przychodzicie, by stanąć przede 
Mną, kto tego żądał od was, żebyście wydeptywali me dziedzińce? (13) Przestańcie składania 
czczych ofiar! Obrzydłe Mi jest wznoszenie dymu; święta nowiu, szabaty, zwoływanie świętych 
zebrań... Nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. (14) Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu 
i obchodów; stały Mi się ciężarem; sprzykrzyło Mi się je znosić! (15) Gdy wyciągniecie ręce, 
odwrócę od was me oczy. Choćbyście nawet mnożyli modlitwy, Ja nie wysłucham. Ręce wasze 
pełne są krwi. (16) Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło uczynków waszych sprzed moich oczu! 
Przestańcie czynić zło! (17) Zaprawiajcie się w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, 
wspomagajcie uciśnionego, oddajcie słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie! (18) Chodźcie 
i spór ze Mną wiedźcie! - mówi Pan. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją; 
choćby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. (19) Jeżeli będziecie ulegli i posłuszni, dóbr 
ziemskich będziecie zażywać.



NAJWIEKSZE PRZYKAZANIE:
Ewangelia Mateusza 22:36-40 Biblia Tysiąclecia
(36) Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? (37) On mu odpowiedział: Będziesz 
miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (38) To 
jest największe i pierwsze przykazanie. (39) Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego 
bliźniego jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. 

PRAWDZIWA POBOZNOSC ( RELIGIA):
List do Jakuba, 1 Rozdział 1:27
(27) Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i 
wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat. 


