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1. Zbawienie przez 
uczynki



  

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej – 
Rzymian 3:23

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz 
darem łaski Bożej jest żywot wieczny w 

Chrystusie Jezusie, Panu naszym. - Rzymian 6:23

Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i 
to nie z was: Boży to dar – Efezjan 2:8



  

2. Inne religie



  

Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan 
jedynie! - Powtórzonego Prawa 6:4

Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie 
ma Boga. - Izajasz 45:5



  

3. Wysilek innych



  

Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na 
nowo narodzić. - Jan 3:7

I poza tym wszystkim między nami a wami 
rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą 
stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do 

nas nie mogli się przeprawić. - Łukasz 16:26



  

4. Pieklo



  

Tak będzie przy końcu świata; wyjdą aniołowie i 
wyłączą złych spośród sprawiedliwych, i wrzucą 
ich w piec ognisty; tam będzie płacz i zgrzytanie 

zębów. - Mateusz 13:49-50

Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i 
skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i 

czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich 
kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. 

To jest śmierć druga. - Objawienie 21:8



  

5. Niebo



  

Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza 
obfita jest w niebie - Mateusz 5:12

Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, 
ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie 
podkopują i nie kradną. - Mateusz 6:20

Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie 
widziało i ucho nie słyszało, i co do serca 

ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, 
którzy go miłują. - 1 Koryntian 2:9



  

6. Duchowi 
wojownicy



  

Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie 
wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? 
Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy 
zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci 

wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś 
nieznikomy. - 1 Koryntian  9:24-25
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