Musicie si
znowu
narodzi
Jana 3:7

Søowa Boga

Jezus powiedziaø: ‘Zaprawd , zaprawd powiadam
ci: Je li si kto nie narodzi znowu, nie mo e widzie
królestwa Bo ego.’ Jana 3:3 ‘Si narodziøo z ciaøa,
ciaøo jest, a co si narodziøo z Ducha, duch jest.’Jana
3:6 ‘Nie dziwuj si , em ci powiedziaø: Musicie si
znowu narodzi .’ Jana 3:7

Dlaczego
‘Wszyscy my jako owce zbø dzili, ka dy na drog
sw obrócili my si , a Pan wøo yø na nieprawo
wszystkich nas.’ Izajasza 53:6 ‘Zda si pod czas droga
by prosta czøowiekowi; wszak e doko czenie jej
jest drog na mier .’ Przysøów 14:12 ‘Albowiem wszyscy
zgrzeszyli i nie dostaje im chwaøy Bo ej.’ Rzymian 3:23
‘Nie masz sprawiedliwego ani jednego;’ Rzymian 3:10
‘Kto czyni grzech, z dyjabøa jest; gdy od pocz tku
dyjabeø grzeszy. Na to si objawiø Syn Bo y, aby
zepsowaø uczynki dyjabelskie.’ 1 Jana 3:8 ‘Aczkolwiek
tedy przegl daø Bóg czasom tej niewiadomo ci, ale
teraz oznajmuje ludziom wszystkim wsz dy, aby
pokutowali;’ Dzieje 17:30 ‘Ale wam oka , kogo si ba
macie: Bójcie si tego, który, gdy zabije, ma moc
wrzuci do piekielnego ognia; zaiste powiadam wam,
tego si bójcie.’ èukasza 12:5 ‘Albowiem zapøata za
grzech jest mier ; ale dar z øaski Bo ej jest ywot
wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.’ Rzymian
6:23 ‘B d cie i wy cierpliwymi, a utwierdzajcie
serca wasze; albowiem si przybli a przyj cie
Pa skie.’ Jakuba 5:8

Jak
‘Albowiem tak Bóg umiøowaø wiat, e Syna swego
jednorodzonego daø, aby ka dy, kto we wierzy, nie
zgin ø, ale miaø ywot wieczny.’ Jana 3:16 ‘Albowiem
on tego, który nie znaø grzechu, za nas grzechem
uczyniø, aby my si my stali sprawiedliwo ci Bo
w nim.’ 2 Koryntian 5:21 ‘Lecz zaleca Bóg miøo swoj
ku nam, e gdy jeszcze byli my grzesznymi,
Chrystus za nas umarø.’ Rzymian 5:8 ‘Który nas
umiøowaø i omyø nas z grzechów naszych krwi
swoj ;’ Apokalipsa 1:5 ‘Lecz którzykolwiek go przyj li,
daø im t moc, aby si stali synami Bo ymi, to jest
tym, którzy wierz w imi jego.’ Jana 1:12 ‘Kto ma
Syna, ma ywot; kto nie ma Syna Bo ego, nie ma
ywota.’ 1 Jana 5:12 ‘Jamci jest ta droga, i prawda, i
ywot; aden nie przychodzi do Ojca, tylko przez
mi .’ Jana 14:6 ‘Oto stoj u drzwi i koøacz ; je liby kto
usøyszaø gøos mój i otworzyø drzwi, wnijd do niego i
b d z nim wieczerzaø, a on ze mn .’ Apokalipsa 3:20
‘Jam jest zmartwychwstanie i ywot; kto w mi
wierzy, cho by te umarø, y b dzie.’ Jana 11:25
‘Je liby usty wyznaø Pana Jezusa i uwierzyøby w
sercu twojem, e go Bóg z martwych wzbudziø,
zbawiony b dziesz.’ Rzymian 10:9 ‘Ka dy bowiem, kto
by wzywaø imienia Pa skiego, zbawiony b dzie.’
Rzymian 10:13 ‘Kto uwierzy, a ochrzci si , zbawion
b dzie; ale kto nie uwierzy, b dzie pot pion.’Marka
16:16 ‘Oto teraz dzie przyjemny, oto teraz dzie
zbawienia.’ 2 Koryntian 6:2 ‘A je li si wam zda le

søu y Panu, obierzcie sobie dzi , komu by cie
søu yli,’ Jozuego 24:15 ‘Je li wy zostaniecie w søowie
mojem, prawdziwie uczniami moimi b dziecie;’
‘Poznacie prawd , a prawda was wyswobodzi.’ Jana

8:31,32

Co to jest ponownie ur
‘Ten was chrzci b dzie Duchem wi tym i ogniem.’
Mateusza 3:11 ‘A innego pocieszyciela da wam, aby z
wami mieszkaø na wieki,’‘Onego Ducha prawdy,’ Jana
14:16,17 ‘Nie z uczynków sprawiedliwo ci, które by my
my czynili, ale podøug miøosierdzia swego zbawiø nas
przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha
wi tego,’ Tytusa 3:5 ‘Wszelki, co si narodziø z Boga,
grzechu nie czyni, i nasienie jego w nim zostaje, i
nie mo e grzeszy , i z Boga narodzony jest.’ 1 Jana 3:9
‘A tak je li kto jest w Chrystusie, nowem jest
stworzeniem; stare rzeczy przemin øy, oto si
wszystkie nowemi staøy.’ 2 Koryntian 5:17 ‘Odrodzeni
b d c nie z nasienia skazitelnego, ale z
nieskazitelnego przez søowo Bo e ywe i trwaj ce na
wieki.’ 1 Piotra 1:23 ‘Ale cie omyci, ale cie po wi ceni,
ale cie usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i
przez Ducha Boga naszego.’1 Koryntian 6:11
‘Bøogosøawieni, których odpuszczone s nieprawo ci,
a których zakryte s grzechy;’ Rzymian 4:7 ‘Szuka
b dziesz Pana, Boga twego, tedy znajdziesz,
b dzieszli go szukaø caøem sercem twojem, i caø
dusz swoj .’ Powtórzonego Prawa 4:29

Pan mówi:
‘Bo nie posøaø Bóg Syna swego na wiat, aby s dziø
wiat, ale aby wiat byø zbawiony przeze .’ Jana 3:17
‘I rzekø im Jezus: Jamci jest on chleb ywota; kto do
mnie przychodzi, øakn nie b dzie, a kto wierzy w
mi , nigdy pragn nie b dzie.’ Jana 6:35 ‘Zasi im
rzekø Jezus, mówi c: Jam jest wiatøo
wiata; kto
mi na laduje, nie b dzie chodziø w ciemno ci, ale
b dzie miaø wiatøo
ywota.’ Jana 8:12
‘Bom zst piø z nieba, nie i bym czyniø wol moj , ale
wol onego, który mi posøaø. A ta jest wola onego,
który mi posøaø, Ojca, abym z tego wszystkiego, co
mi daø, nic nie straciø, ale abym to wzbudziø w on
ostateczny dzie .’ Jana 6:38,39
‘Ale idzie godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi
chwalcy b d chwali Ojca w duchu i w prawdzie.’
Jana 4:23 (Nie w køamstw religijnych.)
‘Bøogosøawiony m , który nie chodzi w radzie
niepobo nych, a na drodze grzesznych nie stoi, i na
stolicy na niewców nie siedzi;’ Psalmów 1:1,
‘Albowiem gdzie s dwaj albo trzej zgromadzeni w
imi moje, tam jestem w po rodku ich.’ Mateusza 18:20
(Ko cióø s ci, którzy zostali ponownie ur. Nie
budynku.)‘A je li kto Ducha Chrystusowego nie ma,
ten nie jest jego.’ Rzymian 8:9
‘Nie ka dy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie
do królestwa niebieskiego; ale który czyni wol Ojca

mojego, który jest w niebiesiech.’ Mateusza 7:21
‘Przecz e mi tedy zowiecie Panie, Panie! a nie
czynicie tego, co mówi ?’ Lukasza 6:46
‘B dziesz miøowaø Pana, Boga twego, ze wszystkiego
serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze
wszystkiej siøy twojej, i ze wszystkiej my li twojej; a
bli niego twego, jako samego siebie.’ Lukasza 10:27
‘Nabo e stwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to
jest: Nawiedza sieroty i wdowy w ucisku ich i
zachowa samego siebie niepokalanym od wiata.’
Jakuba 1:27

‘Ze Bóg objawiony jest w ciele,’ 1 Tymoteusza 3:16 (Jezu,
przebaczenia grzechów przez Jego krew na krzy u.)
‘Imi jego Emanuel, co si wykøada: Bóg z nami.’
Mateusza 1:23

‘Nie samym chlebem czøowiek y b dzie, ale
ka dem søowem pochodz cem przez usta Bo e.’
Mateusza 4:4 (Biblia Króla Jakuba)
‘Snadniej jest wielbø dowi przej przez ucho igielne,
ni bogaczowi wnij do królestwa Bo ego.’ Marka

10:25

‘Ale powiadam wam, i z ka dego søowa pró nego,
które by mówili ludzie, dadz z niego liczb w dzie
s dny;’ Mateusza 12:36
‘Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten jest,
który mi miøuje; a kto mi miøuje, b dzie go te
miøowaø Ojciec mój; i ja go miøowa b d , i objawi

mu siebie samego.’ Jana 14:21
‘A za swarliwym i prawdzie nieposøusznym, lecz
posøusznym niesprawiedliwo ci, odda zapalczywo i
gniew;’ Rzymian 2:8
‘Stworzyø tedy Pan Bóg czøowieka z prochu ziemi, i
natchn ø w oblicze jego dech ywota. I staø si
czøowiek dusz ywi c .’ Rodzaju 2:7 (Bóg stworzyø w
6 dniu, w dwadzie cia cztery godziny dziennie.
Ziemia to 6 tysi cy lat.) M czy ni stworzy
køamstwa.
‘I ka da niewiasta, gdy si modli albo prorokuje, nie
nakrywszy gøowy swojej, bo to jedno, a to samo
jest, jakoby ogolona byøa.’ 1 Koryntian 11:5 (Nosi
kapelusz lub inne pokrycie)
‘Niewiasty wasze niech milcz
we zborach;
albowiem nie pozwolono im, aby mówiøy, ale aby
poddanemi byøy, jako i zakon mówi.’ 1 Koryntian 14:34
‘Bo powstan faøszywi Chrystusowie, i faøszywi
prorocy (Mahomet, papie i inni), i b d czyni
znamiona i cuda ku zwiedzeniu, by mo na, i
wybranych.’ Marka 13:22
‘Ale Ja wam powiadam: I ka dy, który patrzy na
niewiast , aby jej po daø, ju z ni cudzoøóstwo
popeøniø w sercu swojem.’ Mateusza 5:28
‘Je li czøowiek równie poøo y czøowieka jak on
le y z kobiet obrzydliwo uczynili oba; mierci
umr , krew ich b dzie na nich.’ Kaplanska 20:13

‘Niepobo ni si obróc do piekøa, wszystkie narody,
które zapominaj Boga.’ Psalmów 9:17
‘Ktobykolwiek opu ciø on sw , a poj øby inn ,
cudzoøo y przeciwko niej; A je liby niewiasta
opu ciøa m a swego, a szøaby za drugiego,
cudzoøo y.’ Marka 10:11,12
‘Niech nie bierze niewiasta na
niech si nie obøóczy m
albowiem jest obrzydliwo ci
kto by to czyniø.’ Powtórzonego
spódnice, Spodnie m skie)

si szat m skich, ani
w szat niewie ci ;
Panu, Bogu twemu,
Prawa 22:5
(Kobiety

‘Albowiem trzej s , którzy wiadcz na niebie:
Ojciec, Søowo (Jezus) i Duch wi ty, a ci trzej jedno
s .’ 1 Jana 5:7
‘Nie b dziesz zabijaø.’ Wyjscia 20:13 Szóste Przykazanie’
(Kobiety zabijaj miliony swoich dzieci, a demony
radowa .) ‘By wy pojednani z Bogiem’2 Koryntian 5:20
‘Dom mój dom modlitwy nazwany b dzie; ale cie
wy (przywódców religijnych) uczynili z niego
jaskini zbójców.’ Mateusza 21:13
‘Dla umarøego nie rze cie ciaøa waszego, ani adnego
pi tna na sobie nie czy cie; Jam Pan.’ Kaplanska 19:28
(Nie Tatua e)
‘I nie masz w adnym innym zbawienia; albowiem
nie masz adnego imienia pod niebem, danego
ludziom, przez które by my mogli by zbawieni.’
Dzieje 4:12 (Jezus, nie Maryja, Budda, Mahomet i inni.)

‘Nie b dziesz mi ø bogów innych (Lub Bogini)
Pierwsze przykazanie
przede mn .’ Wyjscia 20:3
(Ko cióø katolicki czci Maryi. Muzuømanie czcz
Mahometa Antychryst obrzydliwo ci)
‘B dziecie wielbi Pana, Boga swego, i Jemu
samemu søu y b dziesz.’ Lukasza 4:8 (Nie b dziesz
søu yø Maryj , Budda, Mahomet, papie y, lub
wi tych.)‘Aby cie si sna nie popsowali, i nie
czynili sobie rytego baøwana, albo obrazu wszelkiego
podobie stwa, ksztaøtu m czyzny albo niewiasty;’
Powtórzonego Prawa 4:16

‘Bo jeden jest Bóg, jeden tak e po rednik mi dzy
Bogiem i lud mi, czøowiek Chrystus Jezus.’ 1 Tymoteusza
2:5 (Nie Mary, Budda, Mahomet Papie e, wi ci i inni.)
‘A modl c si , nie b d cie wielomówni, jako
poganie; albowiem oni mniemaj , e dla swojej
wielomówno ci wysøuchani b d .’ Mateusza 6:7
‘A jako postanowiono ludziom raz umrze , a potem
b dzie s d:’ Hebrajczyków 9:27 (Nieba lub do piekøa, nie
czy ca w pomi dzy. Bóg nigdy nie zmienia zdanie.)
‘I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi;
albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w
niebiesiech.’ Mateusza 23:9 (Nie ksi dzem.)
‘Patrzcie, aby was kto nie zwiódø. Albowiem wiele
ich przyjdzie pod imieniem mojem, mówi c: Jam jest
Chrystus; i wiele ich zwiod .’ Mateusza 24:4,5 (Priest s
wy wi ceni Inne Chrystus.)
‘Przeto maj c najwy szego kapøana wielkiego, który

przenikn ø niebiosa, Jezusa, Syna Bo ego,’ ‘Ale ten,
i na wieki zostaje, wieczne ma kapøa stwo,’
Hebrajczyków 4:14,7:24

‘Lecz pró no mi czcz nauczaj c nauk i ustaw
ludzkich.’ Marka 7:7 (Katolicy, Prawosøawni, Buddy ci,
Hindus, Muzuømanie i inni)
‘Strze cie si nauczonych w Pi mie (przywódców
religijnych), którzy chc chodzi w szatach døugich
(Ojciec), i miøuj pozdrawiania na rynkach i pierwsze
stoøki w bó nicach ( wi tynie, ko cioøy, Meczet), i
pierwsze miejsca na wieczerzach; Którzy po eraj
domy wdów, a to pod pokrywk døugich modlitw: ci
odnios ci szy s d.’ Lukasza 20:46,47
‘Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiaø, sprawiedliwy
za niesprawiedliwych,’ 1 Piotra 3:18 ‘Przez któr wol
jeste my po wi ceni przez ofiar ciaøa Jezusa
Chrystusa raz uczynion .’ Hebrajczyków 10:10
‘Jako yj Ja, mówi Pan, i mi si ka de kolano
ukøoni, i ka dy j zyk wysøawia b dzie Boga.’ Rzymian
14:11 (Nie Maryja, Mahomet czy Budda) ‘Przeto i
doskonale zbawi mo e tych, którzy przez niego
przyst puj (Jezus) do Boga, zawsze yj c, aby
or dowaø za nimi.’ Hebrajczyków7:25
‘A odpowiadaj c Szymon Piotr rzekø (Jezus): Ty jest
Chrystus, on Syn Boga ywego. A Ja ci te
powiadam, e ty jest Piotr; a na tej opoce (Sam
Chrystus, Bóg tylko Zbawiciela) zbuduj ko cióø
mój, a bramy piekielne nie przemog go:’ Mateusza

‘Bo któ jest Bóg, oprócz Pana? a kto opok ,
oprócz Boga naszego?’ Psalmów 18:31

16:16,18

‘Jamci jest drzwiami (Jezus); je li kto przez mi
wnijdzie, zbawiony b dzie…, Zøodziej (Papie y,
kapøanów, Mahomet) nie przychodzi, jedno eby
kradø, a zabijaø i traciø; jam przyszedø, aby ywot
miaøy, i obficie miaøy.’ Jana 10:9,10
‘Aza nie wiecie, i niesprawiedliwi królestwa
Bo ego nie odziedzicz ? Nie mylcie si : ani
wszetecznicy, ani baøwochwalcy, ani cudzoøo nicy,
ani pieszczotliwi, ani samcoøo nicy, Ani zøodzieje,
ani øakomcy, ani pijanicy, ani zøorzecz cy, ani
dziercy królestwa Bo ego nie odziedzicz .’ 1 Koryntian
6:9,10 ‘Wszystkim køamcom cz
ich dana b dzie w
jeziorze gorej cem ogniem i siark : Ta jest mier
wtóra.’ Apokalipsa 21:8
‘Wszelki, który jest z prawdy, søucha gøosu mego.’
Jana 18:37 ‘Poznacie prawd , a prawda was
wyswobodzi.’ ‘A przeto je li was Syn wyswobodzi,
prawdziwie wolnymi b dziecie.’ Jana 8:32,36
5

‘I widziaøem niewiast (Imperium religijne szatana)
on pijan krwi
wi tych i krwi m czenników
Jezusowych;’ Apokalipsa 17:6 ‘Babilon wielki, matka
wszetecze stw i obrzydliwo ci ziemi.’ Apokalipsa 17:5
(Katolicy i muzuømanie spalony na stosie,
zam czony, prze ladowani, i ubitych miliony Biblii
wierz c prawdziwych chrze cijan i ydów po caøej
ziemi i nie zmieniøy si , Antychryst religijna niegodziwo ci.)

‘Je li si kto pokøoni bestyi i obrazowi jej, i je li
we mie pi tno na czoøo swoje albo na r k swoj ,’ ‘I
ten pi b dzie z wina gniewu Bo ego, z wina
szczerego i nalanego w kielich gniewu jego i b dzie
m czony w ogniu i siarce przed obliczno ci
Anioøów wi tych i przed obliczno ci Baranka.’
Apokalipsa 14:9,10

‘Bo có pomo e czøowiekowi, cho by wszystek wiat
pozyskaø, a szkodowaøby na duszy swojej? Albo co
za zamian da czøowiek za dusz swoj ?’ Marka 8:36,37
‘Oto dzie Pa ski srogi idzie w zapalczywo ci i
pop dliwo ci gniewu, aby obróciø t ziemi w
pustyni , a grzeszników jej aby z niej wygøadziø.’‘I
nawiedz
na okr gu ziemskim zøo , a na
niezbo nych nieprawo ci ich;’ Izajasza 13:9,11
‘I puszcz ogie na Magoga (Rosja), i na tych, co
bezpiecznie na wyspach mieszkaj (Ameryka) ; a
dowiedz si , em Ja Pan.’ Ezechiela 39:6
‘Przybli cie si ku Bogu, a przybli y si ku wam.
Och dó cie r ce grzesznicy i oczy cie serca,
którzy cie umysøu dwoistego,’ Jakuba 4:7,8
Nawracajcie si wierzy , søucha Boga, Zosta
Ochrzczeni, czyta Søowo Bo e, rozpocznie si w
Nowym Testamencie. Przygotuj si na spotkanie
Boga twego!
Ta wolna dróg Biblii jest równie dost pny w innych
j zykach, które mog by podane do drukarni lub emailem na: BornAgain4U.NET

