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KRÓTKIE STRESZCZENIE KSIĄŻKI

Książka ta mówi o Słowie żywego Boga.
Poprzez to Słowo, pod przewodnictwem Ducha Świętego,
Możesz dowiedzieć się, Kim jest Bóg i Kim jest Jego Syn.

Prorok Ozeasz mówi w Księdze Ozeasza 4,6:

„Naród mój ginie z powodu braku nauki.”

A Mesjasz mówi w Ewangelii według św. Jana 5,39:

„Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie 
wieczne:

to one właśnie dają o Mnie świadectwo.”

Mesjasz mówi to w odniesieniu do wersetów Tanach.
Jakże ważne jest zatem, by wiedzieć,

które fragmenty Pisma Świętego Mesjasz miał na myśli.

W książce tej napotkasz ponad 300 fragmentów z Tanach,które bezpośrednio lub 
pośrednio odnoszą się do obiecanego Mesjasza.

Fragmenty te są rozważane i wyjaśniane w świetle fragmentów
z Nowego Testamentu, z którymi są powiązane.

Książka ta jest unikalnym studium i przewodnikiem biblijnym.
Wyróżnia ją fakt, że niewiele jest obecnie - o ile w ogóle istnieją - książek

ilustrujących w ten sposób jednolitość Pisma Świętego.
Książkę tę można używać do studiowania Biblii oraz jako źródło odniesienia.
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Niniejsza książka traktuje o Mesjaszu z Tanach. W centrum Tory, Proroków i Świętych Ksiąg znajduje się 
przyjście i służba Mesjasza. Mesjasz będzie Żydem, który przyjdzie na ten świat przede wszystkim po to, 
aby zbawić i wyzwolić swój lud, naród żydowski. Jednak zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi, wszystkie 
pozostałe narody również będą w Nim błogosławione. A naród żydowski będzie miał swój udział w tym 
procesie.

Podczas swojego pobytu na ziemi Mesjasz-Jezus mówił, że Pismo Święte daje o Nim świadectwo. A zatem 
wszystko, co wydarzyło się w czasie Jego pobytu na ziemi, zostało przepowiedziane w Tanach. Oznacza to, 
że możemy sprawdzić w Piśmie Świętym, czy Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, czy nie. Mesjasz przyszedł 
na ziemię, aby dokonać zadośćuczynienia za nasze grzechy. Poświęcił większość lat swojego ziemskiego 
życia na wyjaśnianie Świętych Ksiąg dotyczących przyjścia i służby Mesjasza.

A jedyne, co zrobili Jego żydowscy apostołowie i uczniowie to wyjaśnienie Pisma Świętego i wezwanie ludzi 
do nawrócenia do Boga i przyjęcia wiary w Mesjasza-Jezusa.

Nie trzeba chyba wspominać, że wciąż bardzo ważne jest, by wiedzieć czego Tanach naucza o Mesjaszu i w 
których miejscach znajduje się to nauczanie.

Książka ta podaje ponad 300 tekstów biblijnych mówiących o przyjściu Mesjasza i o Jego służbie. Podaje 
ona również, w jaki sposób teksty te są powiązane z wydarzeniami i zwiastowaniami zapisanymi w kom-
plementarnym Nowym Testamencie. 

Istnieją dwa rodzaje tekstów mesjanistycznych. Po pierwsze, są teksty, które można od razu rozpoznać jako 
mesjanistyczne - są to tzw. teksty „bezpośrednie”. Po drugie, inne teksty mogą być wyłącznie uznane za 
teksty mesjanistyczne przez czytelników znających Nowy Testament - teksty te nazywamy „pośrednimi”. 
W niniejszej książce teksty bezpośrednie zostały oznaczone kursywą. Wszystkie teksty mesjanistyczne są 
wydrukowane na szarym tle. W celu zmniejszenia objętości tej książki, wiele tekstów nie zostało przyto-
czonych w pełni; są one jedynie wspomniane jako odniesienia.

Teksty mesjanistyczne odnoszą się również do powtórnego przyjścia Mesjasza na ziemię, kiedy to ustanowi 
On swoje Królestwo. Cały naród żydowski powróci wtedy do ziemi swoich przodków, wszyscy poznają 
Pana, a Mesjasz będzie ich Królem. Wszystkie narody będą Mu poddane. Teksty, które odnoszą się do tego, 
zostały podane w osobnym rozdziale i oznaczone symbolami od nr 1 do nr 7.

W Tanach odnajdujemy również wiele obietnic dotyczących osób spoza narodu żydowskiego. Obietnice te 
odnoszą się zarówno do czasów obecnych, jak i do przyszłego Królestwa. 

Książka ta powstała w atmosferze nieustannej modlitwy o mądrość i przewodnictwo Ducha Świętego. Mo-
dlę się, by studium tych tekstów było błogosławione; aby poprzez czytanie Słowa Bożego zasłona została 

WSTĘP
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zdjęta, ciemność - rozproszona i oby światło Ducha Bożego było obecne i roztaczało swój blask.

Hendrik Schipper
Czerwiec 2017

WSTĘP
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Tanach

1 Mojżeszowa - Rodzaju
2 Mojżeszowa - Wyjścia
3 Mojżeszowa - Kapłańska
4 Mojżeszowa - Liczb
5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa
Jozuego
Sędziów 
Ruty
1 Samuelowa
2 Samuelowa
1 Królewska
2 Królewska
1 Kronik
2 Kronik 
Ezdraszowa
Nehemijaszowa
Estery
Ijobowa
Psalmówen
Przypowieści Salomonowych
Kaznodziei Salomona 
Pieśń Salomona
Izajasz
Jeremijasz
Treny Jeremijaszowe
Ezechyjel
Danijel
Ozeasza 
Joel
Amos
Abdyjasz
Jonasz
Micheasz
Nahum
Abakuk
Sofonijasz
Aggieusz
Zacharyjasz
Malachyjasz

Nowy Testament 

Mateusza
Marka
Łukasza
Jana
Dzieje Apostolskie
Rzymian
1 Koryntów
2 Koryntów
Galates
Efezów
Filipensów
Kolosensów
1 Tesalonicensów
2 Tesalonicensów
1 Timothéüs
2 Timothéüs
Tytusa
Filémon
Żydów
Jakóba
1 Piotra
2 Piotra
1 Jana
2 Jana
3 Jana
Judasa
Objawienie Jana

TYTUŁY I KOLEJNOŚĆ KSIĄG BIBLII
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WYTYCZNE DLA TEGO STUDIUM

W tradycji Piotra, Szczepana i Pawła, którzy głosili Mesjasza z Tanach (w porządku chronologicznym), książka 
ta ma służyć jako podobnego rodzaju przewodnik.

Książkę tę można również używać:

a. do ogólnego studium biblijnego w wolnej chwili;
b. jako studium tematyczne;
c. jako źródło odniesienia. 

Dlatego też, na przykład, na końcu tej książki można znaleźć przegląd wielu tekstów Nowego Testamentu 
bezpośrednio związanych z Tanach.

Ponadto, zwrócono uwagę na tematy, którym zwykle poświęca się jej niewiele, np.:
- związek pomiędzy ofiarami, świętami i Mesjaszem;
- nawrócenie narodu żydowskiego;
- powrót Mesjasza;
- ich powrót do ziemi obiecanej;
- Nowe Przymierze.

Proś Pana, by obdarzył cię prowadzeniem Ducha Świętego, gdy będziesz czytać i rozważać Jego Słowo.

H.S.
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A. Mesjasz jako Osoba.

01.   Mesjasz jest potomkiem Abrahama.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 9:26,27; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:7,8,19,21; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 21:12; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:17,18; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 28:14. 

02. Mesjasz jest potomkiem Judy.   
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:8-12.

03. Mesjasz jest potomkiem Dawida

 Ruty 4:13,14,17,21,22; 2 Samuelowa 7:12-16; 
 1 Kronik 17:11; Izajasz 11:1-3; Izajasz 16:5;  
 Jeremijasz 30:3-24.

04.   Mesjasz istnieje od wieków.

 Psalmów 21:5; Psalmów 89:28-30; 
 Psalmów 90:2; Psalmów 93:1,2; 
 Przypowieści Salomonowych 8:22-29; 
 Micheasz 5:1.

05.  Relacja Mesjasza z Jego Ojcem. 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 23:20,21; 
 1 Kronik 17:13; Psalmów 16:8-11; 
 Psalmów 20:5-7; Psalmów 28:8; Psalmów 89:27;
  Przypowieści Salomonowych 8:30-31; 
  Izajasz 42:21; Izajasz 49:5; Jeremijasz 30:21,22.

06. Mesjasz jest Stwórcą.

 Psalmów 33:6,9; Psalmów 102:26-28; 
 Izajasz 44:1-8,21-24,26.

07. Będzie Mesjaszem Izraela.

 Izajasz 4:2; Izajasz 49:6; Danijel 9:25.

08. Imiona i tytuły Mesjasza.

 2 Mojżeszowa - Wyjścia 17:6; 
 Psalmów 95:1-3; Izajasz 5:1-2; Izajasz 9:5,6.

B. Natura Mesjasza.

01. Mesjasz jest Synem Bożym.

 2 Samuelowa 7:12-16; Psalmów 2:7; 
 Przypowieści Salomonowych 30:4; 
 Izajasz 43:1-13,18-21; 
 Psalmów 89:4,27,28.

02. Mesjasz jest Barankiem Bożym.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:8; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:5-14,22-24; 
 3 Mojżeszowa –Kapłańska 4:3-12; 3 
 Mojżeszowa - Kapłańska 4:27-29; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:1-31; 3 
 Mojżeszowa - Kapłańska 22:17-21; 
 4 Mojżeszowa - Liczb 28:3,4; Izajasz 53:7.

03. Mesjasz jest Synem Człowieczym.

 Psalmów 80:15,16,18; Izajasz 7:14; 
 Izajasz 9:5,6; Ezechyjel 1:26; Danijel 7:13.

04. Boskie atrybuty Mesjasza
 Psalmów 2:7; Psalmów 24:7,10; Izajasz 11:2; 
 Jeremijasz 23:5,6; Micheasz 5:4.

05. Mesjasz jest napełniony Duchem Świętym.

 Psalmów 45:8; Psalmów 89:21,22; 
 Izajasz 11:1-3; Izajasz 42:1.

06. Mesjasz jest Dobrym Pasterzem.

 Psalmów 95:7; Izajasz 40:9-11; 
 Ezechyjel 34:11-15,22-24; Micheasz 2:12,13; 
 Zacharyjasz 11:4-6,7.

07. Wszechmoc Mesjasza.

 Psalmów 8:7; Psalmów 107:25-29; 
 Psalmów 110:3; Izajasz 22:22; Izajasz 40:10; 

08. Wszechwiedza Mesjasza.

 Psalmów 139:1-4; Jeremijasz 17:10.
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09. Wszechobecność Mesjasza.

 Psalmów 139:7-10.

10. Pokora i ubóstwo Mesjasza.

 Izajasz 42:2-4.

11. Posłuszeństwo Mesjasza.

 Psalmów 1:1-6; Psalmów 18:22-25; 
 Psalmów 40:8,9; Izajasz 53:7,8.

12. Doskonałość Mesjasza.

 Psalmów 45:3; Izajasz 53:9; Micheasz 5:3.

13. Władza Mesjasza.

 2 Mojżeszowa - Wyjścia 3:6; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:18,19; 
 2 Samuelowa 23:1-4; Psalmów 98:9; 
 Psalmów 110:1,2; Zacharyjasz 9:10.

14. Mesjasz ukazuje chwałę Bożą. 
 Psalmów 21:6; Psalmów 45:4,5; Izajasz 4:2; 
 Izajasz 12:1-6; Izajasz 49:3; Izajasz 60:1-5.

15. Mesjasz będzie pełen współczucia.

 Psalmów 103:13; Psalmów 112:4; Izajasz 66:2; 
 Zacharyjasz 11:7.

16. Potęga i moc Mesjasza.

 2 Mojżeszowa - Wyjścia 17:6; Psalmów 45:6; 
 Izajasz 40:9-11; Izajasz 49:2,7; Micheasz 2:12,13.

17. Delikatność i słabość Mesjasza.

 Psalmów 45:4,5; Izajasz 29:19.

18. Świętość, piękno i chwała Mesjasza..

 Psalmów 17:15; Psalmów 21:6; Psalmów 45:2,3; 
 Psalmów 99:1-5; Pieśń Salomona 5:16; 
 Izajasz 33:17-24; Izajasz 42:21; Danijel 10:5,6.

19. Tajemnica Mesjasza.

 2 Mojżeszowa - Wyjścia 3:14; Psalmów 78:2.

20. Miłość Króla do swojego narodu. 

 Izajasz 62:4-9; Ozeasza 2:15-23.

21. Mesjasz jest Światłością.

 2 Samuelowa 23:1-4; Psalmów 43:3; Izajasz 2:5; 
 Izajasz 9:1-3; Izajasz 42:6,7,16; Izajasz 60:19,20.

22. Dobroć Boga i Mesjasza.

 2 Mojżeszowa - Wyjścia 15:1,2; Psalmów 86:15; 
 Psalmów 103:11,17; Jeremijasz 31:1-9.

23. Taskawość Boga i Mesjasza.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 28:14; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 33:19; Psalmów 45:3; 
 Psalmów 86:15; Izajasz 62:4-9; 
 Treny Jeremijaszowe 3:25,26.

24. Bóg i Mesjasz dają radość i zadowolenie 

 sprawiedliwym i wierzącym.

 Izajasz 29:19. 

C. Pojawienie się Mesjasza.

01. Narodziny Mesjasza są przepowiadane.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:15; 
 Psalmów 132:11,12; Izajasz 9:5,6; 
 Izajasz 11:1-3; Izajasz 49:1; 
 Izajasz 60:1-3; Jeremijasz 23:5,6; 
 Jeremijasz 31:22; Jeremijasz 33:14-15,22; 
 Abakuk 2:3; Aggieusz 2:24; Zacharyjasz 3:8.

02. Głoszenie tego, który poprzedzi Mesjasza.

 Izajasz 40:1-5; Malachyjasz 3:1; Malachyjasz 4:5,6.

03. Miejsce narodzin Mesjasza.

 Micheasz 5:1.
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04  Życie Mesjasza do czasów Jego pierwszego 

 pojawienia się.

 Izajasz 7:14-16.

05. Proroctwo o rzezi niewiniątek w Betlejem.

 Jeremijasz 31:15.

D. Urzędy Mesjasza.

01. Namaszczenie Mesjasza.

 Psalmów 89:21; 
 Przypowieści Salomonowych 8:22-29; 
 Izajasz 61:1.

02. Urząd Mesjasza jako Proroka.

 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:15-19; 
 Izajasz 50:4; Jeremijasz 28:9; Ezechyjel 33:32,33; 
 Malachyjasz 4:5,6. 

03. Urząd Mesjasza jako Kapłana.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 14:18; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 28:12,29,36-38; 
 Psalmów 110:4; Jeremijasz 33:14-18,22; 
 Zacharyjasz 6:12,13,15.

04. Urząd Mesjasza jako Króla.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:8-12; 4 
 Mojżeszowa - Liczb 24:7,8,15-19; 
 2 Samuelowa 7:12-16; 1 Kronik 17:11; 
 Psalmów 45:10,14-18; Psalmów 47:2-10; 
 Psalmów 72:7-19; Psalmów 93:1,2; 
 Psalmów 132:17,18; Zacharyjasz 9:9.

05.  Mesjasz będzie Odkupicielem.

 Ijobowa 19:25-27; Izajasz 41:8-20; 
 Izajasz 44:1-8,21,24-26; Izajasz 45:17; 
 Izajasz 47:4; Izajasz 52:7-12; Izajasz 59:18-20; 
 Izajasz 63:1-6; Jeremijasz 30:3-24; 

 Jeremijasz 33:14-18,22; Sofonijasz 3:9-20; 
 Zacharyjasz 3:1-10; Zacharyjasz 10:3-12.

06.  Mesjasz będzie Doradcą.

 Izajasz 59:16.

07.  Mesjasz będzie Rozjemcą.

 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:15-19; 
 Izajasz 59:16.

08.  Mesjasz będzie Poręczycielem.

 Ijobowa 17:3; Jeremijasz 30:21,22.

09. Mesjasz będzie Zbawicielem. 
 Psalmów 130:7,8; Izajasz 43:1-13,18-21; 
 Izajasz 25:9; Izajasz 30:18; Izajasz 45:21,22; 
 Izajasz 49:6; Jeremijasz 23:6; Jeremijasz 33:16.

10.  Mesjasz będzie Sędzią.

 Zacharyjasz 3:1-10.

E. Misja i służba Mesjasza.

01.  Rodzaj służby Mesjasza.

 2 Królewska 1:6,11,12; Izajasz 28:15,16; 
 Izajasz 42:6,7,16; Izajasz 48:15-17.

02.  Miejsce służby Mesjasza.

 Izajasz 8:23; Izajasz 41:25; Ozeasza 11:1.

03.  Kuszenie Mesjasza.

 Psalmów 91:11,12.

04.  Zwycięstwo Mesjasza nad grzechem. 

 Ozeasza 13:14; Zacharyjasz 13:1,2.

05.  Cuda Mesjasza.

 Psalmów 146:8; Izajasz 35:5-10; Izajasz 29:18.
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06.  Misja i służba Mesjasza.

 Izajasz 61:1-3.

07.  Propozycja zbawienia dana przez Mesjasza. 

 Psalmów 85:10; Izajasz 55:1,2,6.

08.  Sprawiedliwość Mesjasza.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:21; 
 Psalmów 40:10,11; Psalmów 45:7,8; 
 Psalmów 85:11-14; Izajasz 32:1,2; Izajasz 46:13; 
 Izajasz 59:16,17; Jeremijasz 33:14-18,22.

09.  Prawość Mesjasza.

 2 Samuelowa 23:1-4; Psalmów 45:4,5; 
 Psalmów 112:4; Izajasz 16:5.

10.  Mesjasz będzie również Mesjaszem dla pogan.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:3; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 26:3-5; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 33:3; 
 Psalmów 2:8; Psalmów 22:24-32; 
 Psalmów 46:11; Psalmów 72:7-19; 
 Psalmów 98:1-3; Psalmów 102:14-23; 
 Izajasz 11:10-12; Izajasz 19:23-25; 
 Izajasz 24:13-16; Izajasz 42:2-4; 
 Izajasz 45:22-25; Izajasz 49:6; Izajasz 51:1-23; 
 Izajasz 52:15; Izajasz 55:4,5; Izajasz 56:6-8; 
 Izajasz 60:1-5; Izajasz 61:10,11; 
 Izajasz 62:1-3,10-12; Izajasz 65:1,2; 
 Izajasz 66:10-13,15-24; Jeremijasz 4:2; 
 Jeremijasz 10:7; Jeremijasz 16:19; 
 Amos 9:11-15; Micheasz 4:1-4; 
 Aggieusz 2:7-10; Zacharyjasz 2:1-13; 
 Zacharyjasz 8:1-23; 
 Zacharyjasz 14:1-21; Malachyjasz 1:11.

11.  Mesjasz da życie wieczne.

 Ijobowa 19:25; Psalmów 103:4; Izajasz 25:8; 
 Izajasz 55:3; Ozeasza 13:14; 
 Ezechyjel 37:11-14; Zacharyjasz 2:1-13.

12.  Mesjasz wypełni prawo Boże.

 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 11:18-20; 
 2 Samuelowa 22:20-25; Psalmów 1:1-6; 
 Psalmów 40:7; Psalmów 119:97-103; 
 Izajasz 42:2-4.

13.  Bóg potwierdza posługę Mesjasza.

 Psalmów 20:5-7; Psalmów 89:23,28-30; 
 Izajasz 42:1.

14.  Mesjasz zwycięży śmierć i ciemności.

 Psalmów 49:16; Psalmów 86:12,13; 
 Psalmów 110:1; Ozeasza 13:14.

15.  Mesjasz przyniesie dobrą nowinę.

 Psalmów 96:1-3; Izajasz 9:1-3; 
 Izajasz 41:26,27; Izajasz 52:7-12; 
 Izajasz 61:1-3; Ezechyjel 33:32,33.

16.  Mesjasz pobłogosławi swój lud.

 Psalmów 21:7,8; Psalmów 45:10,14-16; 
 Psalmów 132:13-16; Izajasz 4:2; Joel 2:18-27.

17.  Mesjasz zbuduje Bogu świątynię.

 1 Kronik 17:12; Psalmów 118:22-24; 
 Izajasz 66:1; Jeremijasz 31:1-9; 
 Ezechyjel 37:26-28; Zacharyjasz 1:16,17; 
 Zacharyjasz 6:12,13,15.

18.  Bóg będzie przebywał pośród swojego ludu.

 2 Mojżeszowa - Wyjścia 25:8,9; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 29:45,46; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 26:11,12; 
 Psalmów 46:5-12; 
 Izajasz 12:1-6; Ezechyjel 37:21-28; 
 Sofonijasz 3:9-20; Zacharyjasz 2:1-13.

19.  Mesjasz będzie pocieszycielem.

 Izajasz 51:3; Izajasz 52:9; Izajasz 66:10-13; 
 Zacharyjasz 1:16,17.
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20.  Mesjasz nada nowe przymierze.

 Izajasz 49:8-26; Izajasz 55:3; Izajasz 59:21; 
 Izajasz 61:4-9; Izajasz 62:4-9; 
 Jeremijasz 31:31-34; Jeremijasz 32:37-41; 
 Jeremijasz 50:4-7,19,20; Ezechyjel 16:60-63; 
 Ezechyjel 37:21-28; Ozeasza 2:15-23; 
 Amos 9:11-15.

21.  Mesjasz będzie odpuszczał grzechy.

 Psalmów 103:3,12; Izajasz 55:7; 
 Jeremijasz 33:6-13; Joel 3:21; Micheasz 7:15-20.

22.  Wysiłek Mesjasza będzie błogosławiony.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:17,18; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 28:14; 
 Psalmów 89:25; Izajasz 40:9-11; Izajasz 49:4; 
 Izajasz 53:10-12; Izajasz 55:10,11; 
 Izajasz 62:10-12; Ezechyjel 17:22-24; 
 Amos 8:11.

23.  Mesjasz nawróci swój lud.

 Psalmów 51:19; Izajasz 57:15-19; 
 Ezechyjel 11:17-20; Ozeasza 2:15-23; 
 Ozeasza 3:4; 
 Ozeasza 6:1,2; Malachyjasz 4:5,6.

24.  Mesjasz wprowadzi pokój.

 Izajasz 54:10-13; Izajasz 57:15-19; 
 Izajasz 66:10-13; Jeremijasz 28:9; 
 Jeremijasz 33:6-13; Micheasz 5:4; 
 Zacharyjasz 9:10-12.

25  Ludzie uwierzą w Mesjasza i będą oddawać 

 Mu chwałę.

 Psalmów 8:2-3; Psalmów 22:23; 
 Psalmów 45:17,18; Psalmów 103:22; 
 Izajasz 8:13-15; Abakuk 2:4; 
 Zacharyjasz 11:10,11.

26.  Dzieło zbawienia dokonanego przez Mesjasza.

 4 Mojżeszowa - Liczb 21:9; Psalmów 53:7; 
 Psalmów 89:20; Psalmów 95:7-11; 
 Psalmów 103:4; Psalmów 107:1-3; 
 Psalmów 130:7,8; Psalmów 147:3,6; 
 Izajasz 40:1-5; Izajasz 49:6; Izajasz 63:7-9; 
 Ezechyjel 34:11-15,22-31; Danijel 9:24.

27.  Dać nowe serce i nowego ducha.

 Psalmów 51:19; Psalmów 103:5; 
 Ezechyjel 11:17-20; Ezechyjel 36:26,27; 
 Ezechyjel 37:9,10,14;
 Ezechyjel 39:29; Joel 2:28,29.

F. Cierpienie i śmierć 
Mesjasza.

01.  Śmierć Mesjasza została przepowiedziana.

 Psalmów 16:8-11; Psalmów 22:1,2; 
 Psalmów 91:14-16; Danijel 9:25-26; 
 Zacharyjasz 13:7.

02. Wjazd Mesjasza do Jerozolimy zostało 

 przepowiedziane.

 Psalmów 118:26,27; Zacharyjasz 9:9.

03.  Mesjasz będzie odrzucony.

 Psalmów 62:4,5; Psalmów 118:22-24; 
 Izajasz 5:1,2; Izajasz 8:13-15; 
 Izajasz 29:10,13,14; Izajasz 49:4,5,7; 
 Izajasz 53:3; Izajasz 65:1,2; 
 Zacharyjasz 11:8; Zacharyjasz 12:1-14.

04.  Konsekwencje odrzucenia Mesjasza. Mesjasza.

 Danijel 9:25-27; Zacharyjasz 11:10,11.

05.  Mesjasz zostanie zdradzony.

 Psalmów 41:6-10; Psalmów 55:5,6,13-15; 
 Psalmów 109:8; Izajasz 29:18; 
 Zacharyjasz 11:12,13.
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06.  Mesjasz zostanie opuszczony.

 Psalmów 88:15-19; Zacharyjasz 13:7.

07.  Oskarżenie i proces Mesjasza. 

 Psalmów 27:12; Psalmów 35:11,12; 
 Psalmów 41:6-10; Psalmów 109:1-5.

08.  Szczegóły śmierci Mesjasza.

 Psalmów 22:2,3,7-19; Psalmów 34:21; 
 Izajasz 53:9; Amos 8:9; Zacharyjasz 12:1-14.

09.  Ofiara i pokuta Mesjasza.

 Izajasz 53:4-6,10-12.

10.  Gotowość Mesjasza do poniesienia śmierci.

 Psalmów 31:5,6; Psalmów 40:8.

11.  Cierpienie Mesjasza.

 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 21:23; 
 Psalmów 18:5-7; 
 Psalmów 27:2; Psalmów 31:12-16; 
 Psalmów 35:19; 
 Psalmów 38:13,14,21; Psalmów 40:15; 
 Psalmów 42:8; Psalmów 55:5,6,13-15;
 Psalmów 69:5,9-10; Psalmów 102:1-12; 
 Psalmów 109:25; Psalmów 110:7; Izajasz 50:3; 
 Izajasz 53:1,2; Izajasz 63:1-6; Treny 
 Jeremijaszowe 3:30; Zacharyjasz 11:8.

12.  Mesjasz napotka na opór.

 Psalmów 2:1-3; Psalmów 35:4-6; 
 Psalmów 41:6-10; Psalmów 69:5.

13.  Szczegóły cierpienia Mesjasza.

 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:46; 
 Psalmów 69:20-22,27; 
 Psalmów 88:15-19; Psalmów 129:3; 
 Izajasz 50:7-9;
 Izajasz 52:14; Izajasz 53:1-8; Micheasz 4:14. 

14.  Ludzie nie uwierzą Mesjaszowi.

 Izajasz 6:9,10; Izajasz 53:1,2.

G. Zmartwychwstanie i 
wniebowstąpienie Mesjasza.

01.  Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 

 przepowiedziane.

 Ijobowa 19:25-27; Psalmów 16:8-11; 
 Psalmów 30:4; Psalmów 40:3,4; Psalmów 49:16; 
 Psalmów 71:20; Psalmów 91:14-16; 
 Izajasz 53:10,11; Jonasz 1;17; Jonasz 2:2-7.

02.  Wniebowstąpienie Mesjasza zostało 

 przepowiedziane.

 Psalmów 24:3,7-10; Psalmów 47:2-10; 
 Psalmów 68:19.

03.  Wywyższenie Mesjasza zostało przepowiedziane.

 Psalmów 91:14-16; Psalmów 110:7; 
 Izajasz 52:13; Ezechyjel 21:26,27. 

04.  Mesjasz wyleje swojego Ducha.

 Psalmów 68:19; 
 Przypowieści Salomonowych 1:23; 
 Izajasz 32:15-18; Izajasz 44:3-4; 
 Ezechyjel 36:8-38; Ezechyjel 39:29; 
 Joel 2:28,29; Zacharyjasz 12:10.

05.  Mesjasz będzie oglądał obfite owoce.

 Psalmów 1:3; Izajasz 60:21; 
 Izajasz 61:11; Ozeasza 14:4-8. 

06.  Przybytek Ducha Świętego.

 Izajasz 57:15-19; Jeremijasz 31:33; 
 Ezechyjel 11:19; Ezechyjel 36:26,27; 
 Ezechyjel 37:9,10.
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H. Przyszłość Mesjasza.

01.  Powrót Mesjasza został przepowiedziany.

 Psalmów 50:3-6; Psalmów 96:13; 
 Izajasz 25:6-12; Izajasz 65:17-25; 
 Izajasz 66:15,16; 
 Danijel 7:13,14,18,22,27; Abakuk 2:3; 
 Zacharyjasz 12:1-14; Zacharyjasz 14:1-21.

02.  Przyszły sąd prowadzony przez Mesjasza.

 1 Samuelowa 2:10; Psalmów 2:4-6,9-12; 
 Psalmów 50:2-6; Psalmów 68:1-5; 
 Psalmów 75:8,9; Psalmów 96:7-13; 
 Psalmów 97:1-6; Psalmów 98:4-9; 
 Psalmów 110:1,2,5,6; Psalmów 149:6-9; 
 Izajasz 2:4; Izajasz 11:4,5; Izajasz 24:18-23; 
 Izajasz 26:19-21; Izajasz 27:1-3,6,12,13; 
 Izajasz 51:5,6; Izajasz 59:18-20; Izajasz 63:1-6; 
 Izajasz 66:15-24; Ezechyjel 38:16-23; 
 Danijel 12:1,2; Joel 2:1-17,30-32; 
 Joel 3:1-21; Zacharyjasz 11:9; Zacharyjasz 13:8,9; 
 Malachyjasz 3:2-5,16-18; Malachyjasz 4:1-4.

03.  Przyszłe Królestwo Mesjasza.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:8-12; 4 
 Mojżeszowa - Liczb 24:7,8,15-19; 
 1 Samuelowa 2:10; 2 Samuelowa 7:12-16; 
 1 Kronik 17:14; Psalmów 2:4-6,8-12; 
 Psalmów 22:24-32; Psalmów 45:8,9,17,18; 
 Psalmów 46:5-12; Psalmów 47:2-9; 
 Psalmów 50:2-6; Psalmów 53:7; Psalmów 65:3.
 Psalmów 67:2-7; Psalmów 68:1-5; 
 Psalmów 72:7-19; Psalmów 85:11-14; 
 Psalmów 86:9; 
 Psalmów 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 Psalmów 96:7-13; Psalmów 97:1-6; 
 Psalmów 98:4-9; Psalmów 99:1-5; 
 Psalmów 102:14-23; Psalmów 107:1-3; 
 Psalmów 110:1-3,5,6; Psalmów 130:7,8; 
 Psalmów 132:11-18; Psalmów 138:4,5;  

 Psalmów 145:10-13; Psalmów 147:2,13,14,20; 
 Psalmów 149:1-5; Izajasz 2:2-5; Izajasz 4:2,6;
 Izajasz 6:1-4; Izajasz 10:20-22; Izajasz 11:4-12; 
 Izajasz 12:1-6; Izajasz 14:1-3; Izajasz 16:5; 
 Izajasz 17:7; Izajasz 19:23-25; 
 Izajasz 24:13-16,18-23; Izajasz 25:6-12; 
 Izajasz 26:1-4; Izajasz 27:1-3,6,12,13; 
 Izajasz 29:22-24; Izajasz 30:18-33; 
 Izajasz 32:1,2,15-18; Izajasz 33:17-24; 
 Izajasz 35:5-10; Izajasz 40:1-5,9-11; 
 Izajasz 41:8-20; Izajasz 42:2-4,6,7,16; 
 Izajasz 43:1-13,18-21; Izajasz 44:1-8,21-24,26;
 Izajasz 45:17,18,22-25; Izajasz 46:3,4,13; 
 Izajasz 49:6-26; Izajasz 51:1-23; 
 Izajasz 52:7-12; Izajasz 54:1-17; Izajasz 55:12,13;
 Izajasz 56:6-8; Izajasz 59:18-21; Izajasz 60:1-21; 
 Izajasz 61:4-11; Izajasz 62:1-12; 
 Izajasz 63:7-9; Izajasz 65:17-25; 
 Izajasz 66:15-24; Jeremijasz 3:14-19; 
 Jeremijasz 12:15; Jeremijasz 15:19-21; 
 Jeremijasz 16:14,15,19; Jeremijasz 23:3-8; 
 Jeremijasz 24:6,7; Jeremijasz 29:14; 
 Jeremijasz 30:3-24; Jeremijasz 31:1-9,31-34; 
 Jeremijasz 32:37-41; Jeremijasz 33:6-13; 
 Jeremijasz 50:4-7,19,20; Ezechyjel 11:17-20;
 Ezechyjel 20:34-42; Ezechyjel 34:11-31; 
 Ezechyjel 36:8-38; Ezechyjel 37:1-14,21-28; 
 Ezechyjel 38:23; Ezechyjel 39:6-8,21-29; 
 Ezechyjel 47:6-23; Danijel 2:34,35,44,45; 
 Danijel 7:13,14,18,22,27; Danijel 12:1,3; 
 Ozeasza 1:10,11; Ozeasza 2:15-23; Ozeasza 3:5;
 Ozeasza 6:1-3; Ozeasza 13:14; Ozeasza 14:4-8; 
 Joel 2:18-27; Joel 3:1-21; Amos 9:11-15;
 Abdyjasz 1:17-21; Micheasz 2:12,13; 
 Micheasz 4:1-4,7; Micheasz 5:2,3; 
 Micheasz 7:15-20; Abakuk 2:14; 
 Sofonijasz 3:9-20; Haggaí 2:7-10; 
 Zacharyjasz 1:16,17; Zacharyjasz 2:1-13; 
 Zacharyjasz 3:1-10; Zacharyjasz 6:12,13,15; 
 Zacharyjasz 8:1-23; Zacharyjasz 9:10-12;
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 Zacharyjasz 10:3-12; Zacharyjasz 12:1-14; 
 Zacharyjasz 13:1-2,8,9; Zacharyjasz 14:1-21;
 Malachyjasz 1:11; Malachyjasz 3:2-5,16-18; 
 Malachyjasz 4:1-4. 

04.  Tron Mesjasza.

 Psalmów 45:7; Izajasz 9:5,6.

05.  Nadchodząca chwała i moc Mesjasza. 

 Psalmów 46:5-12; Psalmów 61:7,8; 
 Psalmów 72:7-19; Psalmów 95:1-3; 
 Psalmów 102:14-23; Izajasz 25:6-12; 
 Izajasz 60:8-21; Izajasz 65:17-25.

06.  Wstawiennictwo Mesjasza.

 Izajasz 53:12,; Izajasz 59:16.

07.  Mesjasz zasiądzie po prawicy Boga. 

 Psalmów 80:15,16,18; Psalmów 110:1-2.

08.  Mesjasz będzie mieć życie wieczne.

 Psalmów 61:7,8.

09.  Proroctwo na temat przyszłości Jego ludu.

 Psalmów 91:13; Izajasz 4:3; Izajasz 10:20-22; 
 Izajasz 14:1-3; Izajasz 17:7; 
 Izajasz 27:1-3,6,12,13; Izajasz 33:17-24; 
 Izajasz 35:5-10;
 Izajasz 41:8-20; Izajasz 43:1-13,18-21;
 Izajasz 45:22-25; Izajasz 46:3,4,13; 
 Izajasz 49:8-26; Izajasz 52:7-12; 
 Izajasz 54:1-17; Izajasz 56:6-8; 
 Izajasz 57:15-18; Izajasz 59:21; 
 Izajasz 60:6-21; Izajasz 61;4-9,10,11; 
 Izajasz 62:1-12; Izajasz 65:8-10; 
 Izajasz 66:15-24; 
 Jeremijasz 3:14-19; Jeremijasz 12:15; 
 Jeremijasz 15:19-21; Jeremijasz 16:14,15,19; 
 Jeremijasz 23:3,4,7,8; Jeremijasz 24:6,7; 
 Jeremijasz 29:14; Jeremijasz 30:3-24; 

 Jeremijasz 32:37-41; Jeremijasz 33:6-18,22; 
 Ezechyjel 20:34-42; Ezechyjel 34:11-31; 
 Ezechyjel 36:8-38; Ezechyjel 37:1-14; 
 Ezechyjel 39:6-8,21-29; Danijel 9:27; 
 Ozeasza 1:10,11; 
 Ozeasza 2:15-23; Ozeasza 3:4; Amos 9:11-15; 
 Abdyjasz 1:17-21; Micheasz 2:12,13; 
 Micheasz 4:1-4,7; Micheasz 7:15-20; 
 Sofonijasz 3:9-20; Aggieusz 2:7-10; 
 Zacharyjasz 1:16,17;
 Zacharyjasz 2:1-13; Zacharyjasz 3:1-10; 
 Zacharyjasz 8:1-23; Zacharyjasz 9:10-12; 
 Zacharyjasz 10:3-12; Zacharyjasz 12:1-14; 
 Zacharyjasz 13:8,9; Zacharyjasz 14:1-21;
 Malachyjasz 4:1-4.

10.  Proroctwo na temat wiecznego Królestwa 

 pokoju.

 Izajasz 9:6; Izajasz 11:6-9; 
 Ezechyjel 37:1-14,21-28; Danijel 2:34,35,44,45; 
 Danijel 7:13,14,18,22,27; Ozeasza 2:15-23; 
 Joel 3:1-21.

11.  Mesjasz będzie uwielbiony.

 Izajasz 4:2; Izajasz 43:21; Izajasz 44:23; 
 Izajasz 49:3; Izajasz 60:21; Izajasz 61:3; 
 Danijel 7:13,14.

Y. Mesjasz w ofiarach I 
świętach.

01.  Ofiara całopalenia - i ofiara z mięsa 

 reprezentują dzieło Mesjasza - słodki smak.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 1:5,13; 3 
 Mojżeszowa - Kapłańska 2:1,2.

02.  Ofiara całopalenia wskazuje na dzieło

 Mesjasza - dobrowolną ofiarę.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 7:16.
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03.  Ofiara całopalenia reprezentuje dzieło Mesjasza 

 - ofiarę bez skazy - nieustanną ofiarę całopalną.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 22:17-21; 4 
 Mojżeszowa - Liczb 28:3,4.

04.  Ofiara za pokój i ofiara dziękczynna 

 reprezentują dzieła Mesjasza.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 3:1-5,16; 
 Psalmów 51:19.

05.  Ofiara za grzechy odnosi się do dzieła Mesjasza.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 4:3-12; 3 
 Mojżeszowa - Kapłańska 4:27-29.

06.  Dzień Pojednania odnosi się do dzieła Mesjasza.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:1-31; 3 
 Mojżeszowa - Kapłańska 17:11.

07.  Ofiara z czerwonej jałowicy odnosi się do 

 dzieła Mesjasza.

 4 Mojżeszowa - Liczb 19:2,3,9.

08.  Święto Paschy odnosi się do dzieła Mesjasza.

 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:5-14, 22-24.

09.  Święto Przaśników odnosi się do dzieła 

 Mesjasza.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:6-8.

10.  Kołysanie snopa z pierwocin plonu odnosi się 

 do zmartwychwstania Mesjasza.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:9-14.

11.  Ofiara z pierwocin, po 50 dniach od Paschy 

 odnosi się do wylania Ducha Świętego.

   3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:15-21.

12.  Święto Szałasów w odniesieniu do dzieła 

 Mesjasza.

   3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:33-43.
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Inne wersety Pisma Świętego są związane z 
nadejściem Królestwa Mesjasza. Wraz z pierwszym 
przyjściem Mesjasza przybliżyło się Królestwo, 
jednak Królestwo to wypełni się do końca wraz z 
Jego ponownym przyjściem.
Wersety wspomniane poniżej odnoszą się do 
Królestwa. Aby zaoszczędzić miejsca, postanowiliśmy 
nie wspominać o wszystkich powiązanych wersetach, 
odnosimy się natomiast do klastrów wersetów 
wspomnianych poniżej, korzystając z kodu 
liczbowego.
Są to kody: # 1, # 2, # 3, # 4, # 5, # 6, # 7.

Przyszłość Królestwa 
Mesjasza w tym dniu:

#1 Moc, potęga i chwała Królestwa Mesjasza..

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:10; 
 4 Mojżeszowa - Liczb 24:17-19; 
 1 Samuelowa 2:10; 2 Samuelowa 7:12-16; 
 Psalmów 2:6-12; Psalmów 8:2-3; 
 Psalmów 21:5; Psalmów 45; Psalmów 46:6-12; 
 Psalmów 47:3,4,8-10; Psalmów 48:2-4,9-15 ; 
 Psalmów 50:2-6; Psalmów 61:7,8;
 Psalmów 66:2-5; Psalmów 67:2-8; 
 Psalmów 68:2-5; Psalmów 72:6-20; 
 Psalmów 85:2-4,10-14; Psalmów 86:9; 
 Psalmów 89:1-5,23-30,36-38; Psalmów 93:1; 
 Psalmów 95:3-7; Psalmów 96:1-13; 
 Psalmów 97:1,6; Psalmów 98:1-9; 
 Psalmów 99:1-4; Psalmów 110:1-6; 
 Psalmów 130:7,8; Psalmów 132:11-14; 
 Psalmów 138:4,5; Psalmów 145:10-13; 
 Psalmów 149:1-9; Izajasz 2:10-22; Izajasz 9:5,6; 
 Izajasz 11:2-10; Izajasz 16:5; Izajasz 24:19-23;
 Izajasz 26:1-4; Izajasz 32:1-5,13-20; 
 Izajasz 33:17-24; Izajasz 35:1-10; 
 Izajasz 40:5,9-11; Izajasz 41:18-20; 
 Izajasz 42:4,13,16; Izajasz 49:7; 
 Izajasz 52:1-3,10,13; Izajasz 63:1-6; 

 
 Izajasz 65:13-25; Izajasz 66:10-17,22-24; 
 Jeremijasz 23:5; 
 Ezechyjel 40-48; Danijel 2:35,44; Danijel 4:3; 
 Danijel 7:13,14,18,27; Danijel 12:1-3; Joel 2; 
 Joel 3; Abdyjasz 1:17-21; Micheasz 4:13; 
 Abakuk 2:14; Sofonijasz 2:11; 
 Zacharyjasz 6:12,13; Zacharyjasz 9:9-12; 
 Zacharyjasz 10:11,12; Zacharyjasz 14:9; 
 Malachyjasz 4:1-6; Mateusza 6:10; 
 Mateusza 19:28; Mateusza 28:18; 
 Łukasza 1:32,33; Łukasza 22:29; Jana 17:24; 
 Jana 18:36; Dzieje Apostolskie 1:6,7; 
 Rzymian 8:19-23; Rzymian 14:17; 
 1 Koryntów 15:24,25; Efezów 1:10,20; 
 Filipensów 2:9; 1 Tesalonicensów 2:12; 
 1 Tymoteusza 6:15; Żydów 1:8; 
 Żydów 2:5-9; 1 Piotra 1:3-5; 
 Objawienie Jana 6:2; Objawienie Jana 11:15; 
 Objawienie Jana 12:10; Objawienie Jana 19:15,16; 
 Objawienie Jana 20:1-6. 

# 2 Nawrócenie i wybór Izraela.

 3 Mojżeszowa - Kapłańska 26:40-45; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 4:29-31; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:1-10; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 33:28,29; 
 Psalmów 47:5; 
 Psalmów 69:36,37; Psalmów 85:9-14; 
 Psalmów 102:14,17,18,22; Psalmów 106:5; 
 Psalmów 121; Psalmów 126; Psalmów 130:7,8; 
 Izajasz 4:2-6; Izajasz 12:1-6; Izajasz 14:1-3; 
 Izajasz 26:1-4; Izajasz 27:6; Izajasz 29:18-24; 
 Izajasz 30:18-26; Izajasz 40:1,2; 
 Izajasz 41:8-20; Izajasz 44:1-8,21-24,26;  
 Izajasz 45:17,18,22-25; Izajasz 46:13;  
 Izajasz 49:6-26; Izajasz 51; 
 Izajasz 54:1-14,17; Izajasz 55:1-3; 
 Izajasz 59:16-21; Izajasz 60:10,15-18,21,22; 
 Izajasz 61:1-11; Izajasz 62; 
 Izajasz 65:8-10; Jeremijasz 3:14-16, 18,19;
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 Jeremijasz 23:4-6; Jeremijasz 30:18-24; 
 Jeremijasz 31:1-7,16-40; Jeremijasz 32:38-44; 
 Jeremijasz 33:6-22,26; Jeremijasz 50:4-7,20; 
 Ezechyjel 16:60-63; Ezechyjel 34:20-31; 
 Ezechyjel 36:8-15,26-38; Ezechyjel 37:1-28; 
 Ozeasza 1:7,11; Ozeasza 2:14-23; Ozeasza 3:5; 
 Ozeasza 14:5,6; Amos 9:11-15; Micheasz 4:7; 
 Micheasz 5:2-15; Micheasz 7:14-20; 
 Sofonijasz 3:11-19; Zacharyjasz 1:12-17; 
 Zacharyjasz 2:1-5,10,12,13; Zacharyjasz 3:10; 
 Zacharyjasz 8:3-7,9-19; 
 Zacharyjasz 9:10-17; Zacharyjasz 10:3-7; 
 Zacharyjasz 12:1-14; Zacharyjasz 13:1,2,8,9; 
 Zacharyjasz 14:1-21; 
 Malachyjasz 3:1-6,11,12,16-18;
 Dzieje Apostolskie 15:16-18; Rzymian 9:27,28; 
 Rzymian 11:1-36; Galates 3:17; 
 Żydów 8:6-12; Żydów 10:16,17;             

# 3 Powrót Izraela.

 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:3-5; 
 Psalmów 14:7; Psalmów 53:7; Psalmów 106:47; 
 Psalmów 107:2,3; Psalmów 147:2; 
 Izajasz 10:20-22; Izajasz 11:11-16; 
 Izajasz 27:12,13; Izajasz 35:8-10; Izajasz 43:5,6; 
 Izajasz 49:6,12,22; Izajasz 51:11; 
 Izajasz 52:8-10; Izajasz 54:7; Izajasz 56:8; 
 Izajasz 60:3-11; Izajasz 66:20-21; 
 Jeremijasz 3:18,19; Jeremijasz 12:15; 
 Jeremijasz 15:19-21; Jeremijasz 16:14,15; 
 Jeremijasz 23:3,7,8; Jeremijasz 30:3,10,11,17; 
 Jeremijasz 31:8-14,17; Jeremijasz 32:37; 
 Jeremijasz 46:27-28; Jeremijasz 50:19; 
 Ezechyjel 11:17-20; Ezechyjel 20:34-44; 
 Ezechyjel 28:24-26; Ezechyjel 34:11-14; 
 Ezechyjel 36:24-27; Ezechyjel 37:21; 
 Ezechyjel 39:25-29; Ozeasza 1:11; 
 Ozeasza 14:7-8; Micheasz 2:12,13; 
 Micheasz 4:6; Sofonijasz 3:18-20; 
 Zacharyjasz 1:17; 

 Zacharyjasz 8:7,8; Zacharyjasz 10:8-10; 
 Jana 11:52; Efezów 1:10.

# 4 Poganie również przybędą.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 26:4; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:43; 
 Psalmów 22:28-32; Psalmów 72:11,17; 
 Psalmów 86:9; Psalmów 96:10; 
 Psalmów 102:16-23; Psalmów 117:1; 
 Izajasz 2:2-6; Izajasz 5:26; Izajasz 11:10,12; 
 Izajasz 19:16-25; Izajasz 25:6-12; Izajasz 26:2; 
 Izajasz 43:9; Izajasz 51:5; Izajasz 55:5; 
 Izajasz 56:6-7; Izajasz 60:3-7, 10-14; 
 Izajasz 62:10; Izajasz 66:18-23; Jeremijasz 3:17;
 Jeremijasz 4:2; Jeremijasz 10:6,7; 
 Jeremijasz 16:19; Danijel 7:18,25-27; 
 Micheasz 4:1-4; Aggieusz 2:6,7; 
 Zacharyjasz 2:11; Sofonijasz 3:8-10; 
 Zacharyjasz 8:3,20-23; Zacharyjasz 14:16- 19; 
 Maleach 1:11; Marka 11:17; 
 Jana 10:16; Rzymian 3:29; Rzymian 15:9-12; 
 Galates 3:8; Efezów 2:11-13; Żydów 2:11-13; 
 Żydów 12:23; Objawienie Jana 7:9-12; 
 Objawienie Jana 15:4; 
 Objawienie Jana 21:24-26;
 Objawienie Jana 22:2.

# 5 Powrót Mesjasza i powstanie z martwych

 Psalmów 68:22,23; Psalmów 71:20; 
 Psalmów 126:5,6; Izajasz 25:8; Izajasz 26:19; 
 Ozeasza 13:14; Danijel 12:13; 
 Mateusza 22:32; 
 Mateusza 24:27-51; Mateusza 26:64; 
 Marka 13:24-37; Łukasza 12:37; 
 Łukasza 14:13-15; Łukasza 20:34-37; 
 Łukasza 21:22-36; Łukasza 22:29; 
 Łukasza 23:43; Jana 3:21; Jana 5:28,29; 
 Jana 6:39,40; Jana 8:51; 
 Jana 11:25,26; Jana 12:25,26; Jana 14:2,3; 
 Jana 17:24; 

PRZYSZŁE KRÓLESTWO MESJASZA



29

 Dzieje Apostolskie 2:6-8; 
 Dzieje Apostolskie 23:6-8; 
 Dzieje Apostolskie 26:6-8; Rzymian 8:17,24; 
 1 Koryntów 6:14; 1 Koryntów 15:1-58; 
 2 Koryntów 4:14,17; Efezów 1:10; 
 Filipensów 2:10,11; Filipensów 3:20,21; 
 Kolosensów 3:4; 1 Tesalonicensów 1:10; 
 1 Tesalonicensów 4:14-17; 
 2 Tesalonicensów 1:7-10; 2 Tesalonicensów 2:7,8; 
 2 Tymoteusza 2:11,12,18; 2 Tymoteusza 4:8; 
 Żydów 1:13; Żydów 11:13,35; 
 1 Piotra 1:4-9; 1 Piotra 4:13; 1 Piotra 5:4; 
 2 Piotra 1:11; 1 Jana 3:2; Judasa 1:14; 
 Objawienie Jana 1:6,7; Objawienie Jana 2:26,27; 
 Objawienie Jana 3:21; 
 Objawienie Jana 5:1-14; Objawienie Jana 7:3,4; 
 Objawienie Jana 10:7; 
 Objawienie Jana 11:15; Objawienie Jana 12:10; 
 Objawienie Jana 15:3,4; Objawienie Jana 20:1-6. 

# 6 Dzień sądu.

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 18:25; Psalmów 1:4; 
 Psalmów 9:8; Psalmów 68:2-5; Psalmów 73:20; 
 Psalmów 96:11-13; Psalmów 98:9; 
 Psalmów 122:5;
 Kaznodziei Salomona 12:14; Izajasz 5:30; 
 Izajasz 13:1-22; Izajasz 30:8,27-30; Izajasz 34:1-4;
 Izajasz 66:15,16; Danijel 7:9,10; 
 Danijel 12:1,2; Joel 2:1,10,11,30-32; 
 Joel 3:12-16; Micheasz 1:3,4; Nahum 1:5,6; 
 Sofonijasz 1:14-18; Malachyjasz 3:5,16-18; 
 Mateusza 8:11,12; Mateusza 10:28; 
 Mateusza 11:21-24; Mateusza 12:36,41,42; 
 Mateusza 13:40-43; Mateusza 19:28; 
 Mateusza 24:50,51; Mateusza 25:21,23,31-46; 
 Marka 9:43-48; Łukasza 10:12-14; 
 Łukasza 19:27; Łukasza 20:35,36; Łukasza 22:30; 
 Jana 5:24-29; Jana 12:31,32; 
 Dzieje Apostolskie 10:42; 
 Dzieje Apostolskie 17:31;

 
 Dzieje Apostolskie 24:15; Rzymian 2:5-16; 
 Rzymian 14:10-12; 1 Koryntów 3:12-15; 
 1 Koryntów 4:5; 1 Koryntów 6:1-3; 2 
 Koryntów 5:10; Kolosensów 3:6; 
 2 Tymoteusza 4:1;
 Żydów 6:2; 2 Piotra 2:9; 2 Piotra 3:7; 
 1 Jana 4:17; Judasa 1:6,13-15; 
 Objawienie Jana 2:11; 
 Objawienie Jana 3:4,5; 
 Objawienie Jana 6:12-17; 
 Objawienie Jana 11:18,19; 
 Objawienie Jana 14:1-11; 
 Objawienie Jana 17:14-16; 
 Objawienie Jana 19; 
 Objawienie Jana 20:10-15; 

# 7 Nowe niebiosa i nowa ziemia.

 Psalmów 48:9; Izajasz 60:18-20; 
 Izajasz 65:17-19; Izajasz 66:22-24; 
 Mateusza 8:11; Mateusza 24:35; 
 1 Koryntów 15:24,25; Galates 4:26; 
 Żydów 10:12,13; Żydów 11:10; 
 Żydów 12:22-28; 2 Piotra 3:7-13; 
 Objawienie Jana 3:12,21; 
 Objawienie Jana 16:20; 
 Objawienie Jana 21, 22. 
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C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 3:15 
 Nieprzyjaźń też położę między tobą i 
niewiastą, i między nasieniem twoim, 
i między nasieniem jej; to potrze tobie 
głowę, a ty mu potrzesz piętę. 

4 MOJŻESZOWA - LICZB 21:8 I rzekł Pan 
do Mojżesza: uczyń sobie węża miedzianego, a 
wystaw go na drzewcu; i stanie się, ktokolwiek 
ukąszony będąc wejrzy nań, że żyw zostanie. 

9 Sprawił tedy Mojżesz węża miedzianego, i 
wystawił go na drzewcu; i było to, gdy kogo 
wąż ukąsił, a spojrzał na węża miedzianego, że 
żyw został. 

IZAJASZ 53:10 Takci się Panu upodobało 
zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy 
ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie 
swoje, przedłużył dni swoich; a to, co 
się podoba Panu, przez rękę jego aby się 
szczęśliwie wykonało. 

MATEUSZA 27:50 Ale Jezus zawoławszy 
po wtóre głosem wielkim, oddał ducha. 

51 A oto zasłona kościelna rozerwała się na dwoje 
od wierzchu aż do dołu, i trzęsła się ziemia, a 
skały się rozpadały. 

MATEUSZA 28:5 Ale Anioł odpowiadając, rzekł 
do niewiast: Nie bójcie się wy; boć wiem, iż 
Jezusa ukrzyżowanego szukacie. 

6 Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako 
powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie 
leżał Pan. 

ŁUKASZA 2:10 I rzekł do nich Anioł: Nie 
bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie wszystkiemu ludowi: 

11 Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawidowem. 

JANA 3:14 A jako Mojżesz węża na 
puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony 
Syn człowieczy. 

GALATES 3:19 Cóż tedy zakon? Dla 
przestępstwa przydany jest, ażby przyszło 
ono nasienie, któremu się stała obietnica, 
sporządzony przez Aniołów i przez rękę 
pośrednika. 

GALATES 4:4 Lecz gdy przyszło wypełnienie 
czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który 
się urodził z niewiasty, który się stał pod 
zakonem, 

5 Aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił, 
żebyśmy prawa przysposobienia za synów 
dostąpili. 

ŻYDÓW 2:14 Ponieważ tedy dzieci 
społeczność mają ciała i krwi, i on także 
stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć 
zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to 
jest dyjabła, 

OBJAWIENIE JANA 12:9  I zrzucony jest 
smok wielki, wąż on starodawny, którego 
zowią dyjabłem i szatanem, który zwodzi 
wszystek okrąg świata; zrzucony jest na ziemię 
i aniołowie jego z nim są zrzuceni. 

OBJAWIENIE JANA 20:10 A dyjabeł, 
który je zwodził, wrzucony jest w jezioro 
ognia i siarki, gdzie jest ona bestyja i fałszywy 
prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na 
wieki wieków. 

Spójrz na: 4 Mojżeszowa - Liczb 21:6,7; Marka 16:18; Łukasza 
10:19; Dzieje Apostolskie 28:3-6.
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E09 Prawość Mesjasza.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 3:21 
I uczynił Pan Bóg Adamowi, i żonie jego 
odzienie skórzane, i oblókł je. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 3:7 Zatem 
otworzyły się oczy obojga, i poznali, że byli 
nagimi; i spletli liście figowe, a poczynili sobie 
zasłony. 

IZAJASZ 61:10 Weseląc weselić się będą w 
Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu 
moim; bo mię oblókł w szaty zbawienia, a 
płaszczem sprawiedliwości przyodział mię, 
jako oblubieńca ozdobnego chwałą, i jako 
oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje. 

OBJAWIENIE JANA 4:4 A około onej stolicy 
było stolic dwadzieścia i cztery; a na onych 
stolicach widziałem dwudziestu i czterech 
starców siedzących, obleczonych w szaty białe, 
a na głowach swoich mieli korony złote. 

OBJAWIENIE JANA 7:9 Potemem widział, a 
oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z 
każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, 
którzy stali przed stolicą i przed oblicznością 
Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były 
w rękach ich. 

10 I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie 
należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i 
Barankowi.  

11 A wszyscy Aniołowie stali około stolicy i 
starców i czworga zwierząt, i upadli przed 
stolicą na oblicze swoje, i kłaniali się Bogu, 

12 Mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, 
i mądrość, i dziękowanie, i cześć, i moc, i siła 
Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. 

13 I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł 

mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co 
zacz są? i skąd przyszli? 

14 I rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić 
są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli 
szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej. 

OBJAWIENIE JANA 21:2 A ja Jan widziałem 
ono święte miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące 
z nieba od Boga zgotowane, jako oblubienicę 
ubraną mężowi swemu. 

Spójrz na: Psalmów 132:9,16; Izajasz 52:1; Ezechyjel 16:8-18.

A01 Mesjasz jest potomkiem Abrahama.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 9:26 
Rzekł też: Błogosławiony Pan Bóg Semów, 
a niech będzie Chanaan sługą ich. 

27 Niech rozszerzy Bóg Jafeta, i niech 
mieszka w namieciech Semowych a niech 
Chanaan sługą ich. 

ŁUKASZA 3:23 A Jezus poczynał być jakoby 
w trzydziestu latach, będąc (jako mniemano,)
synem Józefa, syna Helego, 

ŁUKASZA 3:24-33
ŁUKASZA 3:34 Syna Jakóbowego, syna 

Izaakowego, syna Abrahamowego, syna 
Tarego, syna Nachorowego, 

35 Syna Saruchowego, syna Ragawowego, syna 
Falekowego, syna Heberowego, syna Salego, 

36 Syna Kainowego, syna Arfaksadowego, syna 
Semowego, syna Noego, syna Lamechowego, 

  
Spójrz na: Izajasz 11:10; Rzymian 9:5; Rzymian 15:12; Efezów 2:19; 

Efezów 3:6.
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E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 12:3 
I będę błogosławił błogosławiącym tobie; 
a przeklinające cię przeklinać będę: i będą 
błogosławione w tobie wszystkie narody 
ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:25 Wy 
jesteście synami prorockimi i przymierza, 
które postanowił Bóg z ojcami naszymi, 
mówiąc do Abrahama: A w nasieniu twojem 
błogosławione będą wszystkie narody ziemi. 

26 Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego 
Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby 
się każdy z was odwrócił od złości swoich. 

Spójrz na: Psalmów 72:17; Rzymian 4:11; Galates 3:8,16,28; 
Kolosensów 3:11; Objawienie Jana 7:9.

D03 Urząd Mesjasza jako Kapłana.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 14:18 
A Melchisedek, król Salemski, wyniósł 
chleb i wino; a ten był kapłanem Boga 
najwyższego. 

MATEUSZA 26:26 A gdy oni jedli, 
wziąwszy Jezus chleb, a pobłogosławiwszy 
łamał, i dał uczniom i rzekł: Bierzcie, jedzcie, 
to jest ciało moje. 

27 A wziąwszy kielich i podziękowawszy, dał im, 
mówiąc: Pijcie z tego wszyscy; 

28 Albowiem to jest krew moja nowego 
testamentu, która się za wielu wylewa na 
odpuszczenie grzechów. 

29 Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z tego 

rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, gdy go 
będę pił z wami nowy w królestwie Ojca mego. 

ŻYDÓW 6:20 Gdzie przewodnik dla nas 
wszedł, Jezus, stawszy się według porządku 
Melchisedekowego najwyższym kapłanem na 
wieki. 

ŻYDÓW 7:1 Albowiem ten Melchisedek 
był król Salem, kapłan Boga najwyższego, 
który zaszedł drogę Abrahamowi, gdy się 
wracał od porażki królów i błogosławił mu. 

2 Któremu i dziesięciny ze wszystkiego udzielił 
Abraham; który najprzód wykłada się król 
sprawiedliwości, potem też król Salem, co jest 
król pokoju. 

Spójrz na: Psalmów 110:4; Żydów 5:6,10; Żydów 7:1-3.

A01 Mesjasz jest potomkiem Abrahama.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 17:7 
I utwierdzę przymierze moje między 
mną, i między tobą, i między nasieniem 
twojem po tobie, w narodziech ich umową 
wieczną; żebym ci był Bogiem i nasieniu 
twemu po tobie. 

8 Dam też tobie, i nasieniu twemu po tobie 
ziemię, w której teraz jesteś gościem; 
wszystkę ziemię Chananejską w osiadłość 
wieczną, i będę Bogiem ich. 

19 I rzekł Bóg: Zaiste, Sara, żona twoja, 
urodzi tobie syna, i nazowiesz imię jego 
Izaak; i utwierdzę przymierze moje z nim, 
umową wieczną, i z nasieniem jego po 
nim. 
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21 Ale przymierze moje utwierdzę z 
Izaakiem, którego tobie urodzi Sara, o 
tym czasie w roku drugim. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 21:12 
Tedy rzekł Bóg do Abrahama: Niech to 
przykro nie będzie w oczach twoich z strony 
dziecięcia, i z strony służebnicy twojej; 
coćkolwiek rzecze Sara, usłuchaj głosu jej; boć 
w Izaaku nazwane będzie nasienie. 

RZYMIAN 9:6 Lecz nie można, żeby miało 
upaść słowo Boże; albowiem nie wszyscy, 
którzy są z Izraela, są Izraelem; 

7 Ani iż są nasieniem Abrahamowem, wszyscy 
są dziećmi; ale rzeczono: W Izaaku będzie 
tobie nazwane nasienie; 

8 To jest, nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi; ale 
dzieci obietnicy bywają w nasienie policzone. 

9 Albowiem obietnicy słowo to jest: O tym 
właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała 
syna; 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 21:2,3,6; Galates 4:28-31.

B02 Mesjasz jest Barankiem Bożym.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 22:8 
Odpowiedział Abraham: Bóg sobie 
obmyśli baranka na ofiarę paloną, synu 
mój; i szli obaj pospołu. 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 

Spójrz na: Jana 1:36; 1 Piotra 1:19,20; Objawienie Jana 5:6,12; 
Objawienie Jana 7:9,13,14.

A01 Mesjasz jest potomkiem Abrahama.
E22 Wysiłek Mesjasza będzie błogosławiony.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 22:17 
Błogosławiąc, błogosławić ci będę, 
a rozmnażając rozmnożę nasienie 
twoje, jako gwiazdy niebieskie, i jako 
piasek, który jest na brzegu morskim; 
a odziedziczy nasienie twoje bramy 
nieprzyjaciół twoich. 

18 I błogosławione będą w nasieniu twojem 
wszystkie narody ziemi, dla tego, żeś 
usłuchał głosu mego. 

JANA 8:56 Abraham, ojciec wasz, z 
radością żądał, aby oglądał dzień mój, i 
oglądał i radował się. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22 Albowiem 
Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam 
wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako 
mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, 
cokolwiek do was mówić będzie. 

23 I stanie się, że każda dusza, która by nie 
słuchała tego proroka, będzie wygładzona z 
ludu. 

24 Aleć i wszyscy prorocy od Samuela i od 
innych po nim, ilekolwiek ich mówiło, 
przepowiadali też te dni. 

25 Wy jesteście synami prorockimi i przymierza, 
które postanowił Bóg z ojcami naszymi, 
mówiąc do Abrahama: A w nasieniu twojem 
błogosławione będą wszystkie narody ziemi. 

26 Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego 
Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby 
się każdy z was odwrócił od złości swoich. 

RZYMIAN 4:17 (Jako napisano: Ojcem wielu 
narodów wystawiłem cię) przed Bogiem, 
któremu uwierzył, który ożywia umarłe i 
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który przywołuje te rzeczy, których nie masz, i 
jakoby były. 

18 Który (Abraham) przeciwko nadziei w 
nadzieję uwierzył, że się stanie ojcem wielu 
narodów według tego, co mu powiedziano: 
Tak będzie nasienie twoje. 

2 KORYNTÓW 1:20 Bo ile jest obietnic 
Bożych, w nim są Tak i w nim są Amen, ku 
chwale Bożej przez nas. 

GALATES 3:16 Lecz Abrahamowi uczynione 
są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: 
I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako 
o jednem: I nasieniu twemu, które jest 
Chrystus. 

17 To tedy mówię, iż przymierza przedtem od 
Boga utwierdzonego względem Chrystusa, 
zakon, który po czterechset i po trzydziestu 
lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę 
Bożą. 

18 Albowiem jeźliż z zakonu jest dziedzictwo, 
jużci nie z obietnicy; lecz Abrahamowi przez 
obietnicę darował je Bóg. 

GALATES 3:29 A jeźliście wy Chrystusowi, 
tedyście nasieniem Abrahamowem, a według 
obietnicy dziedzicami. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:2,3; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 
13:16; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:1,5,6; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 
17:1,6,7; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 18:18; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 
22:3,10; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 26:4,5; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 

27:28,29; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 28:3,14; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 
49:25,26; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 1:10; 5 Mojżeszowa 

- Powtórzonego Prawa 28:2; Psalmów 2:8; Psalmów 72:8,9,17; 
Jeremijasz 7:23; Jeremijasz 33:22; Danijel 2:44,45; Łukasza 1:68-75; 

Efezów 1:3; Objawienie Jana 11:15.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 26:3 
Bądźże gościem w tej ziemi, a Ja będę z 
tobą, i będęć błogosławił; albowiem tobie 
i nasieniu twemu dam te wszystkie krainy, 
i utwierdzę przysięgę, którąm przysiągł 
Abrahamowi, ojcu twemu. 

4 I rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy 
niebieskie, a dam nasieniu twemu wszystkie 
te krainy: A będą błogosławione w nasieniu 
twojem wszystkie narody ziemi. 

ŻYDÓW 6:17 Dlatego też Bóg chcąc 
dostatecznie okazać dziedzicom obietnicy 
nieodmienność rady swojej, uczynił na to 
przysięgę, 

ŻYDÓW 11:9 Wiarą mieszkał w ziemi 
obiecanej jako w cudzej, mieszkając w 
namiotach z Izaakiem i z Jakóbem, spólnymi 
dziedzicami tejże obietnicy. 

ŻYDÓW 11:13 Według wiary umarli ci 
wszyscy, nie wziąwszy obietnic, ale z daleka 
je upatrując i cieszyli się niemi, i witali je i 
wyznawali, iż są gośćmi i przychodniami na 
ziemi. 

14 Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż 
ojczyzny szukają. 

15 A wprawdzie, gdyby byli na onę pamiętali, z 
której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się 
zaś. 

16 Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; 
przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać 
Bogiem ich, bo im miasto zgotował. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:1-3; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 
13:15-17; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:18; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 
17:8; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:16-18; Psalmów 32:8; Psalmów 

39:12; Izajasz 43:2,5.
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A01 Mesjasz jest potomkiem Abrahama.
B23 Łaskawość Boga i Mesjasza.
E22 Wysiłek Mesjasza będzie 

błogosławiony.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 28:14 
A będzie nasienie twoje jako proch ziemi, 
i rozmnożysz się na zachód, i na wschód, 
i na północy, i na południe; a będą 
ubłogosławione w tobie wszystkie narody 
ziemi i w nasieniu twojem. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:25 Wy 
jesteście synami prorockimi i przymierza, 
które postanowił Bóg z ojcami naszymi, 
mówiąc do Abrahama: A w nasieniu twojem 
błogosławione będą wszystkie narody ziemi. 

26 Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego 
Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby 
się każdy z was odwrócił od złości swoich. 

GALATES 3:8 A upatrzywszy to Pismo, iż 
z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem 
opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą 
błogosławione wszystkie narody. 

GALATES 3:16 Lecz Abrahamowi uczynione 
są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: 
I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako 
o jednem: I nasieniu twemu, które jest 
Chrystus. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:3; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 
18:17,18; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:18; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 

26:4; Psalmów 72:7.

A02 Mesjasz jest potomkiem Judy.
D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 49:8 
Juda, tyś jest, ciebie chwalić będą 
bracia twoi; ręka twoja będzie na szyi 
nieprzyjaciół twoich; kłaniać się tobie 
będą synowie ojca twego. 

9 Szczenię lwie Juda, od łupu, synu mój, 
wróciłeś się; skłonił się i położył się jako 
lew, i jako lwica, a któż go obudzi? 

10 Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani 
Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie 
Szylo, i jemu będzie oddane posłuszeństwo 
narodów. 

11 Uwiąże u winnej macicy oślę swe, a u 
wybornej macicy winnej oślątko oślicy 
swej; omyje w winie szatę swoję, a we krwi 
jagód winnych odzienie swoje 

12 Czerwieńsze oczy jego nad wino, a bielsze 
zęby jego nad mleko. 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

 
MATEUSZA 1:1 Księga o rodzie Jezusa 

Chrystusa, syna Dawidowego, syna 
Abrahamowego. 

2 Abraham spłodził Izaaka, a Izaak spłodził 
Jakóba, a Jakób spłodził Judę, i braci jego. 

3 A Juda spłodził Faresa i Zarę z Tamary, a Fares 
spłodził Hesrona, a Hesron spłodził Arama. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU



37

4 A Aram spłodził Aminadaba, a Aminadab 
spłodził Naasona, a Naason spłodził Salmona. 

5 A Salmon spłodził Booza z Rachaby, a Booz 
spłodził Obeda z Ruty, a Obed spłodził 
Jessego. 

6 A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król 
spłodził Salomona z tej, która była żoną 
Uryjaszową. 

7 A Salomon spłodził Roboama, a Roboam 
spłodził Abijasza, a Abijasz spłodził Azę. 

8 A Aza spłodził Jozafata, a Jozafat spłodził 
Jorama, a Joram spłodził Ozyjasza. 

9 A Ozyjasz spłodził Joatama, a Joatam spłodził 
Achaza, a Achaz spłodził Ezechijasza. 

10 A Ezechijasz spłodził Manasesa, a Manases 
spłodził Amona, a Amon spłodził Jozyjasza. 

11 A Jozyjasz spłodził Jechonijasza i braci jego 
podczas zaprowadzenia do Babilonu. 

12 A po zaprowadzeniu do Babilonu Jechonijasz 
spłodził Salatyjela, a Salatyjel spłodził 
Zorobabela. 

13 A Zorobabel spłodził Abijuda, a Abijud 
spłodził Elijakima, a Elijakim spłodził Azora. 

14 A Azor spłodził Sadoka, a Sadok spłodził 
Achima, a Achim spłodził Elijuda. 

15 A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził 
Matana, a Matan spłodził Jakóba. 

16 A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której 
się narodził Jezus, którego zowią Chrystus. 

17 A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama 
aż do Dawida jest pokoleń czternaście, a od 
Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu, 
pokoleń czternaście, a od zaprowadzenia 
do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń 
czternaście. 

ŻYDÓW 7:14 Albowiem jawna jest, iż z 
pokolenia Judowego poszedł Pan nasz, o 
którem pokoleniu nic z strony kapłaństwa nie 
mówi Mojżesz. 

OBJAWIENIE JANA 5:5 Tedy mi jeden z 
onych starców rzekł: Nie płacz! Oto zwyciężył 
lew, który jest z pokolenia Judowego, 
korzeń Dawidowy, aby otworzył księgi i 
odpieczętował siedm pieczęci ich. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 29:35; 4 Mojżeszowa - Liczb 
24:17; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 33:7; 2 Samuelowa 
22:41; 1 Kronik 5:2; Psalmów 60:6; Psalmów 72:8-11; Izajasz 

9:6; Izajasz 11:1-5; Izajasz 42:1-4; Izajasz 49:6,7,22,23; Izajasz 
55:4,5; Izajasz 60:1-5; Izajasz 63:1-3; Jeremijasz 23:5,6; Jeremijasz 
30:21; Ozeasza 5:14; Ozeasza 11:12; Aggieusz 2:7; Mateusza 17:5; 

Mateusza 21:9; Łukasza 2:30-32; Rzymian 15:12; 1 Koryntów 
15:24,25; Objawienie Jana 11:15; Objawienie Jana 20.
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B13 Władza Mesjasza.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 3:6 Zatem 
rzekł: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg 
Abrahamów, Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów; 
i zakrył Mojżesz oblicze swe, bo się bał 
patrzać na Boga. 

MATEUSZA 22:31 A o powstaniu 
umarłych nie czytaliście, co wam powiedziano 
od Boga mówiącego: 

32 Jam jest Bóg Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg 
Jakóba? Bóg nie jestci Bogiem umarłych, ale 
żywych. 

33 A usłyszawszy to lud, zdumiał się nad nauką 
jego. 

ŁUKASZA 20:37 A iż umarli zmartwychwstaną, 
i Mojżesz pokazał przy onym krzaku, gdy 
zowie Pana Boga Bogiem Abrahamowym i 
Bogiem Izaakowym i Bogiem Jakóbowym. 

38 A Bógci nie jest Bogiem umarłych, ale 
żywych; bo jemu wszyscy żyją. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:7,8; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 
28:13; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 32:9; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 

3:14,15; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 4:5; 1 Królewska 18:36; Marka 
12:26; Dzieje Apostolskie 7:32; Żydów 12:21; Objawienie Jana 1:17.

B19 Tajemnica Mesjasza.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 3:14 Tedy 
rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. 
I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: 
Będę posłał mię do was. 

MATEUSZA 22:32 Jam jest Bóg 
Abrahama, i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg 
nie jestci Bogiem umarłych, ale żywych. 

ŁUKASZA 9:20 I rzekł im: A wy kim mię 
być powiadacie? A odpowiadając Piotr rzekł: 
Chrystusem, onym Bożym. 

JANA 6:35 I rzekł im Jezus: Jamci jest on 
chleb żywota; kto do mnie przychodzi, łaknąć 
nie będzie, a kto wierzy w mię, nigdy pragnąć 
nie będzie. 

JANA 8:58 Rzekł im Jezus: Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż 
Abraham był, jam jest. 

JANA 11:25 I rzekł jej Jezus: Jam jest 
zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, 
choćby też umarł, żyć będzie. 

ŻYDÓW 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, 
tenże i na wieki. 

OBJAWIENIE JANA 1:8 Jam jest Alfa 
i Omega, początek i koniec, mówi Pan, 
który jest i który był, i który przyjść ma, on 
Wszechmogący. 

Spójrz na: Psalmów 90:2; Przypowieści Salomonowych 30:4; Izajasz 
44:6; Mateusza 13:11; Jana 8:12; Jana 10:9,14; Jana 14:6; Jana 

15:1; Objawienie Jana 1:4,17; Objawienie Jana 4:8.

B02 Mesjasz jest Barankiem Bożym.
I08 Święto Paschy odnosi się do dzieła 

Mesjasza.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 12:5 
Baranka zupełnego, samca rocznego, mieć 
będziecie; z owiec albo z kóz weźmiecie go. 

6 I będziecie go chowali aż do czternastego 
dnia miesiąca tego; a zabije go wszystko 
zebranie zgromadzenia Izraelskiego 
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między dwoma wieczorami. 
7 I wezmą ze krwi jego, i pokropią obydwa 

podwoje i nadprożnik u domu; w którym 
go będą spożywać. 

8 I będą jeść mięso onej nocy pieczone przy 
ogniu, i przaśniki, z zioły gorzkiemi będą 
go jeść. 

9 Nie jedzcie z niego nic surowego, ani 
warzonego w wodzie, ale upieczone 
przy ogniu. Głowę jego z nogami jego, z 
wnętrznościami jego. 

10 A nie zostanie z niego nic do jutra; a 
jeźliby co z niego do jutra zostało, ogniem 
spalicie. 

11 Tak go tedy pożywać będziecie: Biodra 
swe przepaszecie, obuwie wasze będzie 
na nogach waszych, a laska wasza w 
ręce waszej, a jeść go będziecie spieszno, 
albowiem przejście jest Pańskie. 

12 Gdyż przejdę przez ziemię Egipską tej 
nocy, i zabiję wszelkie pierworodne w 
ziemi Egipskiej, od człowieka aż do 
bydlęcia, i nad wszystkimi bogi Egipskimi 
wykonam sądy, Ja Pan. 

13 A będzie wam ona krew na znak na 
domach, w których będziecie; bo 
ujrzawszy krew, minę was, że nie będzie u 
was plaga ku zatraceniu, gdy będę zabijał 
w ziemi Egipskiej. 

14 A będzie wam ten dzień na pamiątkę; i 
będziecie go obchodzić za święto Panu 
w narodziech waszych; ustawą wieczną 
obchodzić go będziecie. 

22 Weźmiecie też snopek hysopu, i omoczycie 
we krwi, która będzie w miednicy, a 
pokropicie odrzwi, i oba podwoje oną 
krwią, która będzie w miednicy; a z was 
nie wynijdzie żaden ze drzwi domu swego 
aż do poranku. 

23 Bo przejdzie Pan zabijając Egipt; a 
ujrzawszy krew na odrzwiach i na obu 
podwojach, przestąpi Pan drzwi, i nie 
dopuści morderzowi, wchodzić do domów 
waszych zabijać was. 

24 I przestrzegać będziecie tego za ustawę, 
tobie i synom twoim aż na wieki. 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 

1 KORYNTÓW 5:7 Wyczyścież tedy 
stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, 
jako przaśnymi jesteście; albowiem Baranek 
nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, 
Chrystus. 

EFEZÓW 1:7 W którym mamy odkupienie 
przez krew jego, to jest odpuszczenie 
grzechów, według bogactwa łaski jego, 

ŻYDÓW 9:11 Ale Chrystus przyszedłszy, 
najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez 
większy i doskonalszy przybytek, nie ręką 
zbudowany, to jest nie tego budynku; 

12 Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez 
własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, 
znalazłszy wieczne odkupienie. 

13 Albowiem jeźli krew wołów i kozłów, i popiół 
jałowicy pokrapiający splugawione poświęca 
ku oczyszczeniu ciała: 

14 Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, 
który przez Ducha wiecznego samego siebie 
ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści 
sumienie wasze od uczynków martwych ku 
służeniu Bogu żywemu? 

ŻYDÓW 10:29 Co się wam zda? Jakoż 
sroższego karania godzien jest ten, kto by Syna 
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Bożego podeptał i krew przymierza, przez 
którą był poświęcony, za pospolitą miał, i 
Ducha łaski zelżył? 

ŻYDÓW 11:28 Wiarą obchodził wielkanoc 
i wylanie krwi, aby ten, który tracił 
pierworodnych, nie dotknął się ich. 

1 PIOTRA 1:18 Wiedząc, iż nie skazitelnemi 
rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni 
jesteście od marnego obcowania waszego, od 
ojców podanego. 

19 Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i 
niepokalanego, Chrystusa; 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:7; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 
23:4,5; 4 Mojżeszowa - Liczb 19:18; Psalmów 51:5; Mateusza 26:17-

19,30; Marka 14:12-16; Jana 1:36; Żydów 9:7,19; Żydów 10:14; 
Żydów 12:24; Objawienie Jana 5:6-13; Objawienie Jana 21:22,23.

F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 12:46 
W domu jednym będzie jedzony; nie 
wyniesiesz nic z domu z mięsa jego, a kości 
nie złamiecie w nim. 

JANA 19:36 Albowiem się to stało, aby 
się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie 
złamana. 

Spójrz na: 4 Mojżeszowa - Liczb 9:12; Psalmów 34:20; Jana 19:33.

B22 Dobroć Boga i Mesjasza.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 15:1 
Zaśpiewał tedy Mojżesz i synowie Izraelscy 
tę pieśń Panu, a rzekli mówiąc: Śpiewać 
będę Panu, iż wielmożnie wywyższon jest; 
konia i jezdnego jego wrzucił w morze. 

2 Moc moja i chwała moja Pan, bo mi się 
stał zbawieniem; ten jest Bogiem moim, 
przetoż przybytek wystawię mu; Bóg ojca 
mego, przetoż wywyższać go będę. 

OBJAWIENIE JANA 15:3 A śpiewali pieśń 
Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, 
mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, 
Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i 
prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! 

Spójrz na: Psalmów 22:3; Psalmów 132:5; Izajasz 66:1; Dzieje 
Apostolskie 4:12; Efezów 2:21,22; Objawienie Jana 5:9-14; 

Objawienie Jana 19:1.

A08 Imiona i tytuły Mesjasza.
B16 Potęga i moc Mesjasza.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 17:6 Oto, Ja 
stanę przed tobą tam na skale w Horeb, i 
uderzysz w skałę, a wynijdą z niej wody, 
które będzie pił lud. I uczynił tak Mojżesz 
przed oczyma starszych Izraelskich. 

1 KORYNTÓW 10:1 A nie chcę, abyście 
nie mieli wiedzieć bracia! iż ojcowie nasi 
wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez 
morze przeszli; 

2 I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i 
w morzu; 

3 I wszyscy tenże pokarm duchowny jedli; 
4 I wszyscy tenże napój duchowny pili; 
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albowiem pili z opoki duchownej, która za 
nimi szła; a tą opoką był Chrystus. 

Spójrz na: Jana 4:10,14; Jana 7:37; Objawienie Jana 22:17.

A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 23:20 
Oto ja posyłam Anioła przed tobą, aby 
cię strzegł w drodze, i wprowadził cię na 
miejsce, którem ci zgotował. 

21 Ostrożnym bądź przed oblicznością jego; 
a słuchaj głosu jego; nie drażnij go, boć 
nie przepuści przestępstwu waszemu, gdyż 
imię moje w nim jest. 

MALACHYJASZ 3:1 Oto ja posyłam 
Anioła mego, który zgotuje drogę przed 
obliczem mojem; a zarazem przyjdzie do 
kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, 
i Anioł przymierza, którego wy żądacie; oto, 
przyjdzie, mówi Pan zastępów. 

MATEUSZA 17:5 A gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok jasny zacienił je; a oto głos z obłoku 
mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi 
się upodobało, tego słuchajcie. 

JANA 10:30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

JANA 10:36 A mnie, którego Ojciec 
poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: 
Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym? 

37 Jeźliż nie czynię spraw Ojca mego, nie 
wierzcież mi. 

38 A jeźliż czynię, chociażbyście mnie nie 
wierzyli, wierzcież uczynkom, abyście poznali 
i wierzyli, żeć Ojciec jest we mnie, a ja w nim. 

JANA 17:6 Objawiłem imię twoje 
ludziom, któreś mi dał z świata; toć byli i 
dałeś mi je, i zachowali słowa twoje. 

JANA 17:26 I uczyniłem im znajome imię 
twoje i znajome uczynię, aby miłość, którąś 
mię umiłował, w nich była, a ja w nich. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 48:16; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 
3:2-6; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 14:19; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 32:34; 

2 Mojżeszowa - Wyjścia 33:2,14,15; 4 Mojżeszowa - Liczb 20:16; 
Jozuego 5:13,14; Psalmów 2:12; Izajasz 9:6; Izajasz 42:8; Izajasz 
63:9; Jana 10:30,38; Jana 12:28; Jana 14:9,10; Kolosensów 2:9; 
Żydów 3:10,11,16; Żydów 10:26-29; Żydów 12:25; Objawienie 

Jana 1:8.

E18 Bóg będzie przebywał pośród swojego 
ludu.

   
2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 25:8 I uczynią 

mi świątnicę, abym mieszkał w pośrodku ich. 
9 Według wszystkiego, jako ukażę tobie 

podobieństwo przybytku, i podobieństwo 
wszystkiego naczynia jego, tak uczynicie. 

22 Tam się z tobą schodzić będę, i z tobą 
rozmawiać z ubłagalni, z pośrodku dwu 
Cherubów, którzy będą nad skrzynią 
świadectwa, o wszystkiem, coć rozkażę 
synom Izraelskim. 

ŁUKASZA 7:16 Tedy wszystkich strach zdjął, a 
wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał 
między nami, a Bóg nawiedził lud swój. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 7:44 Namiot 
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świadectwa mieli ojcowie nasi na puszczy, 
jako był rozrządził ten, który powiedział 
Mojżeszowi, aby go uczynił według kształtu, 
który widział. 

45 Który wziąwszy ojcowie nasi, wnieśli z Jozuem 
tam, gdzie była osiadłość poganów, których 
Bóg wygnał od obliczności ojców naszych, aż 
do dni Dawidowych; 

46 Który znalazł łaskę przed obliczem Bożem i 
prosił, aby znalazł namiot Bogu Jakóbowemu. 

47 A Salomon zbudował mu dom. 
48 Ale on Najwyższy nie mieszka w kościołach 

ręką uczynionych, jako prorok mówi: 
49 Niebo jest stolica moja, a ziemia podnóżek nóg 

moich. Cóż mi za dom zbudujecie, mówi Pan, 
albo które jest miejsce odpocznienia mego? 

ŻYDÓW 9:2 Albowiem sprawiony był 
przybytek pierwszy, w którym był świecznik, i 
stół, i pokładne chleby, który zwano świątnicą. 

3 A za drugą zasłoną był przybytek, który zwano 
świątnicą najświętszą, 

4 Mając złotą kadzielnicę i skrzynię przymierza 
zewsząd złotem powleczoną, w której było wiadro 
złote, mające w sobie mannę, i laska Aaronowa, 
która była zakwitnęła, i tablice przymierza. 

5 A nad skrzynią byli Cherubinowie chwały, 
którzy zacieniali ubłagalnię, o których rzeczach 
teraz nie potrzeba mówić o każdej z osobna. 

ŻYDÓW 9:11 Ale Chrystus przyszedłszy, 
najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez 
większy i doskonalszy przybytek, nie ręką 
zbudowany, to jest nie tego budynku; 

12 Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez 
własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, 
znalazłszy wieczne odkupienie. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 

z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 18:33; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 
15:2; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:24; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 

29:42,43; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 30:6; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 
31:18; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 36:2; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 

4:6; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:2; 4 Mojżeszowa - Liczb 7:89; 5 
Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:26-31; Psalmów 80:1; Izajasz 
12:6; Izajasz 37:16; Zacharyjasz 2:10; Zacharyjasz 8:3; 2 Koryntów 

6:16; Żydów 8:5; Żydów 9:9.

D03 Urząd Mesjasza jako Kapłana.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 28:12 
I położysz te obadwa kamienie na 
wierzchnich krajach naramiennika, 
kamienie pamiątki dla synów Izraelskich; i 
nosić będzie Aaron imiona ich przed Panem 
na obu ramionach swych na pamiątkę. 

ŻYDÓW 7:24 Ale ten, iż na wieki zostaje, 
wieczne ma kapłaństwo, 

25 Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy 
przez niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, 
aby orędował za nimi. 

26 Takiegoć zaiste przystało nam mieć 
najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, 
niepokalanego, odłączonego od grzeszników i 
który by się stał wyższy nad niebiosa: 

27 Który by nie potrzebował na każdy dzień, jako 
oni najwyżsi kapłani, pierwej za swoje grzechy 
własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie; 
bo to uczynił raz samego siebie ofiarowawszy. 

28 Albowiem zakon ludzi podległych krewkości 
stanowił za najwyższych kapłanów: ale słowo 
przysięgi, które się stało po zakonie, postanowiło 
Syna Bożego doskonałego na wieki. 

Spójrz na: Zacharyjasz 6:13; Łukasza 1:54,72.
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D03 Urząd Mesjasza jako Kapłana.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 28:29 
I będzie nosił Aaron imiona synów 
Izraelskich na napierśniku sądu, na 
piersiach swych, gdy będzie wchodził do 
świątnicy, na pamiątkę ustawiczną przed 
Panem. 

ŻYDÓW 8:6 Ale teraz nasz kapłan 
tem zacniejszego urzędu dostąpił, im jest 
pośrednikiem lepszego przymierza, które 
lepszemi obietnicami jest utwierdzone. 

ŻYDÓW 9:24 Albowiem Chrystus nie 
wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która 
by była wizerunkiem prawdziwej, ale do 
samego nieba, aby się teraz okazywał przed 
oblicznością Bożą za nami, 

D03 Urząd Mesjasza jako Kapłana.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 28:36 
Uczynisz też blachę ze złota szczerego, a 
wyryjesz na niej robotą tych, co pieczęci 
rzezą: Świętość Panu. 

EFEZÓW 5:27 Aby go sobie wystawił 
chwalebnym kościołem, nie mającym zmazy 
albo zmarszczku, albo czego takiego, ale iżby 
był święty i bez nagany. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 39:30; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 
8:9; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 10:3; Zacharyjasz 14:20.

D03 Urząd Mesjasza jako Kapłana.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 28:37 
Tę przywiążesz do sznuru hijacyntowego, 
i będzie na czapce; na przodku na czapce 
będzie. 

38 A ta będzie nad czołem Aaronowem, aby 
nosił Aaron nieprawość poświęconych 
rzeczy, które by poświęcali synowie 
Izraelscy przy wszystkich darach 
poświęconych rzeczy swych; a będzie nad 
czołem jego ustawicznie, aby im zjednał 
łaskę u Pana. 

ŻYDÓW 4:14 Przetoż mając najwyższego 
kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, 
Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego 
wyznania. 

Spójrz na: 3 Mojżeszowa - Kapłańska 1:4; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 
22:27; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:11; Izajasz 53:6,11,12; 

Zacharyjasz 3:1-5; Zacharyjasz 14:20; Jana 1:29; 2 Koryntów 5:21; 
Żydów 9:28; 1 Piotra 2:5,24; 1 Piotra 3:18.

E18 Bóg będzie przebywał pośród swojego 
ludu.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 29:45 
I będę mieszkał w pośrodku synów 
Izraelskich, i będę im za Boga. 

46 A poznają, żem Ja Pan Bóg ich, którym je 
wywiódł z ziemi Egipskiej, abym mieszkał 
w pośrodku ich, Ja Pan Bóg ich. 

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 25:8 I uczynią 
mi świątnicę, abym mieszkał w pośrodku ich. 

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 40:34 Tedy 
okrył obłok namiot zgromadzenia, a chwała 
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Pańska napełniła przybytek. 

ZACHARYJASZ 2:10 Zaśpiewaj a 
rozraduj się, córko Syońska! bo oto Ja przyjdę, 
a mieszkać będę w pośrodku ciebie, mówi 
Pan. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

JANA 14:17 Onego Ducha prawdy, 
którego świat przyjąć nie może; bo go nie 
widzi, ani go zna; lecz wy go znacie, gdyż u 
was mieszka i w was będzie. 

20 W on dzień wy poznacie, żem ja jest w Ojcu 
moim, a wy we mnie, i ja w was. 

23 Odpowiedział Jezus, i rzekł mu: Jeźli 
mię kto miłuje, słowo moje zachowywać 
będzie; i Ojciec mój umiłuje go, i do niego 
przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. 

2 KORYNTÓW 6:16 A co za zgoda 
kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy 
jesteście kościołem Boga żywego, tak jako 
mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się 
przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni 
będą ludem moim. 

EFEZÓW 2:22 Na którym też i wy się wespół 
budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożem w 
Duchu Świętym. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 

Bogiem ich. 

Spójrz na: 3 Mojżeszowa - Kapłańska 26:12; 4 Mojżeszowa - Liczb 
9:15; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:15; 1 Królewska 

8:10,11; 2 Kronik 7:1-3.

B23 Łaskawość Boga i Mesjasza.

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 33:19 
A on odpowiedział: Ja sprawię, że 
przejdzie wszystko dobre moje przed 
twarzą twoją, i zawołam z imienia: Pan 
przed twarzą twoją; zmiłuję się, nad 
kim się zmiłuję; a zlituję się, nad kim się 
zlituję. 

RZYMIAN 9:15 Albowiem do Mojżesza mówi: 
Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję; a zlituję się, 
nad kim się zlituję. 

16 A przetoż nie zależy na tym co chce, ani 
na tym, co bieży, ale na Bogu, który się 
zmiłowywa. 

17 Albowiem mówi Pismo do Faraona: Na tom 
cię samo wzbudził, abym okazał moc moję na 
tobie, a iżby opowiadane było imię moje po 
wszystkiej ziemi. 

18 A tak nad kim chce, zmiłowywa się, a kogo 
chce, zatwardza. 

RZYMIAN 9:23 A iżby znajome uczynił 
bogactwo chwały swojej nad naczyniem 
miłosierdzia, które zgotował ku chwale; 
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I01 Ofiara całopalenia - i ofiara z mięsa 
reprezentują dzieło Mesjasza - słodki smak.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 1:5 
Zabije tedy cielca tego kapłan przed 
oblicznością Pańską; a synowie Aaronowi, 
kapłani, ofiarować będą krew, a pokropią 
tą krwią ołtarz z wierzchu w około, 
który jest przede drzwiami namiotu 
zgromadzenia. 

13 A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie 
ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na 
ołtarzu. Całopalenie jest ofiary ognistej ku 
wdzięcznej wonności Panu. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 2:1 
Gdyby też kto ofiarować chciał dar ofiary 
śniednej Panu, pszenna mąka będzie 
ofiara jego; i poleje ją oliwą, i nakładzie na 
nią kadzidła. 

2 I przyniesie ją do synów Aaronowych, 
kapłanów, a weźmie stąd pełną garść 
swoję tej pszennej mąki, i tej oliwy, ze 
wszystkiem kadzidłem; i zapali to kapłan 
na pamiątkę jej na ołtarzu; ofiara ognista 
jest ku wdzięcznej wonności Panu; 

PSALMÓW 141:2 Niech będzie 
przyjemna modlitwa moja, jako kadzidło 
przed obliczem twoim, a podnoszenie rąk 
moich jako ofiara wieczorna. 

OZEASZA 6:6 Bo miłosierdzia chcę, a nie 
ofiary, a znajomości Bożej więcej, niż całopalenia. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

JANA 17:4 Jam cię uwielbił na ziemi, i 
dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją 
czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

ŻYDÓW 9:14 Jakoż daleko więcej krew 
Chrystusowa, który przez Ducha wiecznego 
samego siebie ofiarował nienaganionym 
Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków 
martwych ku służeniu Bogu żywemu? 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 8:21; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 
29:18,25,41; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 2:2,9,12; 3 Mojżeszowa - 
Kapłańska 3:5,16; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 4:31; 3 Mojżeszowa 

- Kapłańska 6:15,21; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 8:21,28; 3 
Mojżeszowa - Kapłańska 17:6; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:13,18; 

4 Mojżeszowa - Liczb 15:3,7,10,13,14,24; 4 Mojżeszowa - Liczb 
18:17; 4 Mojżeszowa - Liczb 28:2,6,8,13,36; 4 Mojżeszowa - Liczb 
29:2,6,8,13,36; Izajasz 1:13; Mateusza 12:7; Marka 12:33; Jana 

4:34; Jana 6:38; Objawienie Jana 5:8; Objawienie Jana 8:3,4.

I04 Ofiara za pokój i ofiara dziękczynna 
reprezentują dzieła Mesjasza.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 3:1 
A jeźliby ofiara spokojna była ofiara jego, a 
byłaby z rogatego bydła, ofiarować będzie 
samca, albo samicę; zupełnie ofiarować je 
będzie przed obliczem Pańskiem. 

2 I położy rękę swą na głowę ofiary swojej, i 
zabije ją kapłan przede drzwiami namiotu 
zgromadzenia; i wyleją synowie Aaronowi, 
kapłani, krew na wierzch ołtarza w około. 

3 Potem ofiarować będzie z ofiary spokojnej 
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paloną ofiarę Panu; tłustość okrywającą 
wnętrzności, i wszystkę tłustość, która jest 
na wnętrznościach. 

4 Obie też nerki z tłustością, która jest na 
nich, i na polędwicach, i odzieczkę, która 
na wątrobie, z nerkami odejmie. 

5 I zapalą to synowie Aaronowi na ołtarzu, 
pospołu z ofiarą całopalenia, która będzie 
na drwach, które są na ogniu; ofiara to 
ognista ku wdzięcznej wonności Panu. 

16 I zapali to kapłan na ołtarzu, pokarm to 
jest ofiary ognistej na wdzięczną wonność; 
bo wszystka tłustość jest Pańska. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 7:11 
Tać też jest ustawa ofiary spokojnej, którą 
będą ofiarowali Panu. 

12 Jeźliby kto ofiarował na ofiarę dziękczynienia, 
tedy ofiarować będzie na ofiarę dziękczynienia 
placki przaśne, zagniatane z oliwą, i 
kreple przaśne, pomazane oliwą, i mąkę 
pszenną, smażoną z temi plackami w oliwie 
zagniecionemi. 

5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 
PRAWA 27:7 Także ofiarować będziesz 
ofiary spokojne, i będziesz tam jadł, a będziesz 
się weselił przed obliczem Pana, Boga twego; 

ŁUKASZA 22:15 I rzekł do nich: Żądając 
żądałem tego baranka jeść z wami, pierwej 
niżbym cierpiał. 

ŁUKASZA 22:19 A wziąwszy chleb i 
podziękowawszy, łamał i dał im, mówiąc: 
To jest ciało moje, które się za was daje; to 
czyńcie na pamiątkę moję. 

JANA 4:32 A on im rzekł: Mamci ja 

pokarm ku jedzeniu, o którym wy nie wiecie. 
33 Mówili tedy uczniowie między sobą: Alboć 

mu kto przyniósł jeść? 
34 Rzekł im Jezus: Mójci jest pokarm, abym 

czynił wolę tego, który mię posłał, a dokonał 
sprawy jego. 

JANA 6:51 Jamci jest chleb on żywy, 
którym z nieba zstąpił: jeźliby kto jadł z tego 
chleba, żyć będzie na wieki; a chleb, który ja dam, 
jest ciało moje, które ja dam za żywot świata. 

52-57
58 Tenci jest chleb on, który z nieba zstąpił, nie 

jako ojcowie wasi jedli mannę, a pomarli; kto 
je ten chleb, żyć będzie na wieki. 

1 KORYNTÓW 10:16 Kielich 
błogosławienia, który błogosławimy, izali nie 
jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, 
który łamiemy, izali nie jest społecznością 
ciała Chrystusowego? 

1 KORYNTÓW 11:23 Albowiem jam wziął 
od Pana, com też wam podał, iż Pan Jezus tej 
nocy, której był wydan, wziął chleb, 

24 A podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, 
jedzcie; to jest ciało moje, które za was bywa 
łamane; to czyńcie na pamiątkę moję. 

25 Także i kielich, gdy było po wieczerzy 
mówiąc: Ten kielich jest nowy testament we 
krwi mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, 
na pamiątkę moję 

26 Albowiem ilekroć byście jedli ten chleb 
i ten kielich byście pili, śmierć Pańską 
opowiadajcie, ażby przyszedł. 

27 A tak, kto by jadł ten chleb, albo pił ten 
kielich Pański niegodnie, będzie winien ciała i 
krwi Pańskiej. 

28 Niechże tedy człowiek samego siebie 
doświadczy, a tak niech je z chleba tego i z 
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kielicha tego niechaj pije. 
29 Albowiem kto je i pije niegodnie, sąd sobie 

samemu je i pije, nie rozsądzając ciała Pańskiego. 

ŻYDÓW 13:15 Przetoż przez niego ofiarujmy 
Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce 
warg wyznawających imieniowi jego. 

1 PIOTRA 2:5 I wy jako żywe kamienie 
budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo 
święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 24:11; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 
7:18-21; 1 Samuelowa 9:12; 1 Samuelowa 16:3; 1 Królewska 8:62; 

Psalmów 27:6; Psalmów 50:14; Psalmów 96:8; Psalmów 107:22; 
Psalmów 116:17; Ezechyjel 43:27; Łukasza 11:41; Rzymian 

14:14,17; Efezów 5:20; Galates 5:22; Filipensów 4:18; Tytusa 1:15; 
Żydów 13:16; Jana 1:6-9.

B02 Mesjasz jest Barankiem Bożym.
I05 Ofiara za grzechy odnosi się do dzieła 

Mesjasza. 

Grzech kapłana

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 4:3 
Jeźliby kapłan pomazany zgrzeszył jako 
jeden z ludu pospolitego, tedy niech 
ofiaruje za grzech swój, którego się 
dopuścił, cielca młodego zupełnego Panu 
na ofiarę za grzech. 

4 I przywiedzie cielca onego do drzwi 
namiotu zgromadzenia przed obliczność 
Pańską, a włoży rękę swoję na głowę onego 
cielca, i zabije go przed obliczem Pańskiem. 

5 Tedy weźmie kapłan pomazany ze krwi 
onego cielca, i wniesie ją do namiotu 
zgromadzenia. 

6 Potem omoczy kapłan palec swój we krwi, a 

kropić będzie oną krwią siedem kroć przed 
obliczem Pańskiem przed zasłoną świątnicy. 

7 I pomaże kapłan krwią oną rogi ołtarza 
kadzenia wonnego, przed obliczem 
Pańskiem, który jest w namiocie 
zgromadzenia, a ostatek krwi onego cielca 
wyleje u spodku ołtarza całopalenia, który 
jest u drzwi namiotu zgromadzenia. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 4:8-11

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 4:12 
Owa, całego cielca wyniesie precz za obóz 
na miejsce czyste, tam gdzie się wysypuje 
popiół, i spali go na drwach ogniem, gdzie 
wysypują popiół, tam spalony będzie. 

Grzech człowieka – niewiedza.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 4:27 
A jeźliby kto zgrzeszył z ludu pospolitego 
z nieobaczenia, a uczyniłby przeciw 
któremu z przykazań Pańskich, coby być 
nie miało, i byłby winien, 

28 A byłby znajomy grzech jego, którym 
zgrzeszył, przywiedzie ofiarę swoję, kozę 
z kóz, zupełną samicę, za grzech swój, 
którego się dopuścił. 

29 A położywszy rękę swą na głowę tej ofiary 
za grzech, zabije tę ofiarę za grzech na 
miejscu ofiar całopalonych. 

IZAJASZ 53:6 Wszyscyśmy jako owce 
zbłądzili, każdy na drogę swą obróciliśmy się, 
a Pan włożył nań nieprawość wszystkich nas. 

7 Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust 
swoich; jako baranek na zabicie wiedziony 
był, i jako owca przed tymi, którzy ją strzygą, 
oniemiał, i nie otworzył ust swoich. 

IZAJASZ 53:10 Takci się Panu upodobało 
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zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy 
ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie 
swoje, przedłużył dni swoich; a to, co 
się podoba Panu, przez rękę jego aby się 
szczęśliwie wykonało. 

11 Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym 
nasycon będzie. Znajomością swoją wielu 
usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo 
nieprawości ich on sam poniesie. 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 

JANA 1:36 A ujrzawszy Jezusa 
chodzącego, rzekł: Oto Baranek Boży. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 8:32 A miejsce 
onego Pisma, które czytał, to było: Jako owca 
ku zabiciu wiedziony jest, a jako baranek 
niemy przed tym, który go strzyże, tak nie 
otworzył ust swoich; 

ŻYDÓW 7:26 Takiegoć zaiste przystało nam 
mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, 
niepokalanego, odłączonego od grzeszników i 
który by się stał wyższy nad niebiosa: 

ŻYDÓW 9:12 Ani przez krew kozłów i 
cielców, ale przez własną krew swoję wszedł raz 
do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. 

13 Albowiem jeźli krew wołów i kozłów, i popiół 
jałowicy pokrapiający splugawione poświęca 
ku oczyszczeniu ciała: 

14 Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, 
który przez Ducha wiecznego samego siebie 
ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści 
sumienie wasze od uczynków martwych ku 
służeniu Bogu żywemu? 

ŻYDÓW 9:21 Do tego i przybytek, i 
wszystko naczynie do służby Bożej należące 
krwią także pokropił. 

22 A niemal wszystko według zakonu krwią 
oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie 
bywa odpuszczenie grzechów. 

23 A tak potrzeba było, aby kształty onych 
rzeczy, które są na niebie, temi rzeczami były 
oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszemi 
ofiarami, niżeli te. 

24 Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy 
ręką uczynionej, która by była wizerunkiem 
prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz 
okazywał przed oblicznością Bożą za nami, 

25 A nie iżby często ofiarował samego siebie, jako 
najwyższy kapłan wchodzi do świątnicy co rok 
ze krwią cudzą; 

ŻYDÓW 10:4 Albowiem nie można rzec, aby 
krew wołów i kozłów miała gładzić grzechy. 

5 Przetoż wchodząc na świat, mówi: Ofiary i 
obiaty nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. 

6 Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobałyć się. 
7 Tedym rzekł: Oto idę (na początku księgi 

napisano o mnie), abym czynił, o Boże! wolę 
twoję; 

8 Powiedziawszy wyżej: Żeś ofiary i obiaty, i 
całopalenia za grzech nie chciał, ani sobie 
upodobał, (które według zakonu bywają 
ofiarowane). 

9 Tedy rzekł: Oto idę, abym czynił, o Boże wolę 
twoję; znosi pierwsze, aby wtóre postanowił. 

10 Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez 
ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. 

11 A wszelkić kapłan stoi na każdy dzień, 
służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary 
częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów 
zgładzić nie mogą. 

12 Lecz ten jednę ofiarę ofiarowawszy za grzechy, 
na wieki siedzi na prawicy Bożej, 
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13 Na koniec oczekując, ażby położeni byli 
nieprzyjaciele jego podnóżkiem nóg jego. 

14 Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił 
na wieki tych, którzy bywają poświęceni. 

ŻYDÓW 13:11 Albowiem bydląt, których 
krew bywa wnoszona za grzech do świątnicy 
przez najwyższego kapłana, tych ciała palone 
bywają za obozem. 

12 Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną 
krwią swoją, za bramą ucierpiał. 

13 Wynijdźmyż tedy do niego za obóz, nosząc 
urąganie jego. 

1 PIOTRA 1:18 Wiedząc, iż nie skazitelnemi 
rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni 
jesteście od marnego obcowania waszego, od 
ojców podanego. 

19 Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i 
niepokalanego, Chrystusa; 

20 Przejrzanego przed założeniem świata, a 
objawionego czasów ostatecznych dla was, 

OBJAWIENIE JANA 5:6 I spojrzałem, a oto 
między stolicą i czterema onemi zwierzętami, 
i między onymi starcami Baranek stał jako 
zabity, mając siedm rogów i siedm oczy, 
które są siedm duchów Bożych, posłanych na 
wszystkę ziemię. 

7 Ten przyszedł i wziął one księgi z prawej ręki 
siedzącego na stolicy. 

8 A gdy wziął one księgi, zaraz ono czworo 
zwierząt i oni dwadzieścia i cztery starcy 
upadli przed Barankiem, mając każdy z nich 
cytry i czasze złote, pełne wonnych rzeczy, 
które są modlitwy świętych. 

9 I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest 
wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był 
zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze 
wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu: 

Spójrz na: Mateusza 18:21,22; Rzymian 3:24-26; Rzymian 8:1-4; 
Galates 4:4; Żydów 1:3; Żydów 10:29; 1 Piotra 2:22-24; 1 Piotra 

3:18; Jana 1:7-9; Objawienie Jana 7:9,10.

I02 Ofiara całopalenia wskazuje na dzieło 
Mesjasza - dobrowolną ofiarę.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 7:16 
A jeźliby kto ślubną albo dobrowolną 
przyniósł ofiarę swoją, w dzień 
ofiarowania ofiary jego jedzone będzie; a 
nazajutrz, coby zostało z niej, zjedzą. 

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 35:21 I przyszedł 
każdy mąż, którego pobudziło serce jego, i 
każdy, w którym dobrowolny był duch jego, 
przynieśli podarek Panu do robienia namiotu 
zgromadzenia, i do wszelkiej potrzeby jego, i 
na szaty święte. 

22 Przychodzili tedy mężowie z niewiastami, 
każdy, kto był ochotnego serca, przynosili 
zapony, i nausznice, i pierścienie, i manele, 
i wszelakie naczynia złote, i ktokolwiek 
przynosił ofiarę złotą Panu.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 22:21 
Jeźliby kto ofiarował ofiarę spokojną Panu, 
pełniąc ślub, albo dobrowolny dar oddając z 
rogatego bydła, albo z drobnego bydła, bez 
wady będzie, aby przyjemne było; żadnej 
wady nie będzie na nim.

PSALMÓW 40:7 (40:8) Tedym rzekł: Oto idę; 
w księgach napisano o mnie; 

PSALMÓW 66:13 Przetoż wnijdę do domu 
twego z całopaleniem, a oddam ci śluby moje. 

IZAJASZ 53:7 Uciśniony jest i utrapiony, a 
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nie otworzył ust swoich; jako baranek na zabicie 
wiedziony był, i jako owca przed tymi, którzy ją 
strzygą, oniemiał, i nie otworzył ust swoich. 

ŁUKASZA 3:22 I zstąpił nań Duch Święty w 
kształcie cielesnym jako gołębica, i stał się głos 
z nieba, mówiąc: Tyś jest on Syn mój miły; w 
tobie mi się upodobało. 

JANA 2:17 I wspomnieli sobie uczniowie 
jego, iż napisano: Gorliwość domu twego 
zżarła mię. 

JANA 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. 

JANA 10:17 Dlatego mię miłuje Ojciec, iż 
ja kładę duszę moję, abym ją zasię wziął. 

18 Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam 
od siebie; mam moc położyć ją i mam moc zasię 
wziąć ją. Toć rozkazanie wziąłem od Ojca mego. 

JANA 17:4 Jam cię uwielbił na ziemi, i 
dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją 
czynił. 

2 KORYNTÓW 8:9 Albowiem znacie 
łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że dla 
was stał się ubogim, będąc bogatym, abyście 
wy ubóstwem jego ubogaceni byli. 

FILIPENSÓW 2:7 Ale wyniszczył 
samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, 
stawszy się podobny ludziom; 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 25:39; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 
35:29; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 36:3; 4 Mojżeszowa - Liczb 15:3; 5 

Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 12:6; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego 
Prawa 23:23; Psalmów 69:9; Psalmów 116:14,18; 1 Kronik 29:3,9; 2 
Kronik 35:8; Ezechyjel 46:12; Mateusza 3:17; Mateusza 17:5; Marka 

1:11; Marka 9:7; Łukasza 9:35; Dzieje Apostolskie 2:44; Rzymian 
12:1; 2 Koryntów 9:7; Efezów 5:2; 2 Piotra 1:17.

B02 Mesjasz jest Barankiem Bożym.
I06 Dzień Pojednania odnosi się do dzieła 

Mesjasza..

Zadośćuczynienie za kapłana

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:1 
Potem mówił Pan do Mojżesza po śmierci 
dwu synów Aaronowych, którzy ofiarując 
przed Panem, pomarli; 

2 I rzekł Pan do Mojżesza: Mów do Aarona, 
brata twego, niech nie wchodzi każdego 
czasu do świątnicy wewnątrz za zasłonę 
przed ubłagalnią, która jest na skrzyni, 
aby nie umarł, bo w obłoku okazować się 
będę nad ubłagalnią. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:3,4,6 

Zadośćuczynienie za dzieci Izraela poprzez zabicie kozła:

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:5 
A od zgromadzenia synów Izraelskich 
weźmie dwu kozłów na ofiarę za grzech, i 
jednego baranka na całopalenie. 

7 Weźmie też dwu kozłów, a postawi 
je przed Panem u drzwi namiotu 
zgromadzenia. 

8 I rzuci Aaron na oba kozły losy, los jeden 
Panu, a los drugi Azazelowi. 

9 I będzie ofiarował Aaron onego kozła, 
na którego padł los Panu, i ofiarować go 
będzie za grzech. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:11-14
3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:15 

Zabije też kozła na ofiarę za grzech ludu, 
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a wniesie wewnątrz krew jego za zasłonę; 
i uczyni ze krwią jego, jako uczynił ze 
krwią cielca, i kropić będzie nią nad 
ubłagalnią i przed ubłagalnią. 

16 Tak oczyści świątnicę od nieczystot synów 
Izraelskich, i od przestępstw ich, i od 
wszystkich grzechów ich; toż też uczyni 
namiotowi zgromadzenia, który jest 
między nimi, w pośrodku nieczystot ich. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:17-19 

Zadośćuczynienie za dzieci Izraela poprzez odesłanie kozła

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:10 
Ale kozła, na którego padł los Azazela, 
postawi żywego przed Panem, aby 
oczyszczenie uczynił przezeń, a wypuścił 
go do Azazela na puszczą. 

20 Potem gdy odprawi oczyszczenie świątnicy 
i namiotu zgromadzenia i ołtarza, 
ofiarować będzie kozła żywego. 

21 A włożywszy Aaron obie ręce swe na głowę 
kozła żywego, wyznawać będzie nad nim 
wszystkie nieprawości synów Izraelskich, i 
wszystkie przestępstwa ich ze wszystkiemi 
grzechami ich, a włoży je na głowę kozła 
onego, i wypuści go przez człowieka na to 
obranego na puszczą. 

22 A tak poniesie on kozieł na sobie wszystkie 
nieprawości ich do ziemi pustej; i wypuści 
kozła onego na puszczą. 

23 Potem wróciwszy się Aaron do namiotu 
zgromadzenia, złoży z siebie szaty lniane, 
w które się był oblekł, wchodząc do 
świątnicy, i zostawi je tam. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:24-28
3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 16:29 

To też będzie wam za ustawę wieczną: 
Miesiąca siódmego, dziesiątego dnia tegoż 

miesiąca, trapić będziecie dusze wasze, i 
żadnej roboty nie będziecie robić, tak w 
domu zrodzony, jako przychodzień, który 
gościem jest między wami; 

30 Bo w ten dzień oczyści was kapłan, abyście 
oczyszczeni byli od wszystkich grzechów 
waszych przed Panem oczyszczeni 
będziecie. 

31 Sabatem odpocznienia będzie wam to, w 
który trapić będziecie dusze wasze ustawą 
wieczną. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 17:11 
Albowiem dusza wszelkiego ciała we krwi 
jego jest; a Ja dałem ją wam na ołtarz ku 
oczyszczeniu dusz waszych; bo krew jest, 
która duszę oczyszcza. 

IZAJASZ 53:4 Zaiste on niemocy nasze wziął 
na się, a boleści nasze własne nosił; a myśmy 
mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i 
utrapiony. 

5 Lecz on zraniony jest dla występków naszych, 
starty jest dla nieprawości naszych; kaźń 
pokoju naszego jest na nim, a sinością jego 
jesteśmy uzdrowieni. 

6 Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na 
drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył nań 
nieprawość wszystkich nas. 

MATEUSZA 27:51 A oto zasłona 
kościelna rozerwała się na dwoje od wierzchu 
aż do dołu, i trzęsła się ziemia, a skały się 
rozpadały. 

ŁUKASZA 23:46 A Jezus zawoławszy głosem 
wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twoje polecam 
ducha mojego; a to rzekłszy, skonał. 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
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idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 

RZYMIAN 4:24 Ale i dla nas, którym ma być 
przyczytano, którzy wierzymy w tego, który 
wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych; 

25 Który wydany jest dla grzechów naszych, 
a wstał z martwych dla usprawiedliwienia 
naszego. 

ŻYDÓW 7:22 Tak dalece lepszego 
przymierza rękojmią stał się Jezus. 

ŻYDÓW 8:1 Ale suma tego, co się mówi, 
ta jest: Iż takiego mamy najwyższego kapłana, 
który usiadł na prawicy stolicy wielmożności 
na niebiesiech; 

2 Sługą będąc świątnicy, a prawdziwego 
onego przybytku, który Pan zbudował, a nie 
człowiek. 

ŻYDÓW 9:7 Ale do drugiego raz w rok 
sam najwyższy kapłan, nie bez krwi, którą 
ofiaruje sam za się i za ludzkie niewiadomości. 

8 Przez co daje znać Duch Święty, iż jeszcze 
nie była objawiona droga do świątnicy, póki 
jeszcze trwał pierwszy przybytek, 

9 Który był wzorem na ten teraźniejszy czas, w 
którym dary i ofiary bywają ofiarowane, które 
nie mogą w sumieniu doskonałym uczynić 
tego, co służbę Bożą odprawuje; 

10 Tylko w pokarmach i w napojach, i w różnych 
omywaniach, i w ustawach cielesnych aż do 
czasu naprawienia włożone były. 

11 Ale Chrystus przyszedłszy, najwyższy kapłan 
przyszłych dóbr, przez większy i doskonalszy 
przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie 
tego budynku; 

12 Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez 
własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, 

znalazłszy wieczne odkupienie. 
13 Albowiem jeźli krew wołów i kozłów, i popiół 

jałowicy pokrapiający splugawione poświęca 
ku oczyszczeniu ciała: 

14 Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, 
który przez Ducha wiecznego samego siebie 
ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści 
sumienie wasze od uczynków martwych ku 
służeniu Bogu żywemu? 

15 I dlatego jest nowego testamentu 
pośrednikiem, aby gdyby śmierć nastąpiła 
na odkupienie onych występków, które 
były pod pierwszym testamentem, ci którzy 
są powołani, wzięli obietnicę wiecznego 
dziedzictwa. 

16 Albowiem gdzie jest testament, potrzeba, aby 
śmierć nastąpiła tego, który czyni testament. 

17 Bo testament tych, którzy zmarli, mocny jest, 
gdyż jeszcze nie jest ważny, póki żyje ten, co 
testament uczynił. 

18 Skąd ani on pierwszy testament bez krwi nie 
był poświęcony. 

19 Albowiem gdy Mojżesz wszystko przykazanie 
według zakonu opowiedział wszystkiemu 
ludowi, wziąwszy krew cielców i kozłów z 
wodą i z wełną szarłatową, i z hizopem, i same 
księgi, i lud wszystek pokropił, 

20 Mówiąc: Tać jest krew przymierza, które wam 
Bóg przykazał. 

21 Do tego i przybytek, i wszystko naczynie do 
służby Bożej należące krwią także pokropił. 

22 A niemal wszystko według zakonu krwią 
oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie 
bywa odpuszczenie grzechów. 

23 A tak potrzeba było, aby kształty onych 
rzeczy, które są na niebie, temi rzeczami były 
oczyszczone, a same rzeczy niebieskie lepszemi 
ofiarami, niżeli te. 

24 Albowiem Chrystus nie wszedł do świątnicy 
ręką uczynionej, która by była wizerunkiem 
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prawdziwej, ale do samego nieba, aby się teraz 
okazywał przed oblicznością Bożą za nami, 

25 A nie iżby często ofiarował samego siebie, jako 
najwyższy kapłan wchodzi do świątnicy co rok 
ze krwią cudzą; 

26 (Bo inaczej musiałby był częstokroć 
cierpieć od początku świata), lecz teraz przy 
skończeniu wieków raz objawiony jest ku 
zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie samego 
siebie. 

27 A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a 
potem będzie sąd: 

28 Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na 
zgładzenie wielu grzechów, drugi raz się bez 
grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku 
zbawieniu. 

ŻYDÓW 10:4 Albowiem nie można rzec, 
aby krew wołów i kozłów miała gładzić 
grzechy. 

ŻYDÓW 10:14 Albowiem jedną ofiarą 
doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy 
bywają poświęceni. 

1 JANA 2:2 A on jest ubłaganiem za 
grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za 
grzechy wszystkiego świata. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 32:30; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 
28:2,30; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 30:10; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 

33:20; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:4; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 
23:26-32; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 25:9; 4 Mojżeszowa - Liczb 
27:21; 4 Mojżeszowa - Liczb 29:7; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego 
Prawa 5:24; Sędziów 6:22; Psalmów 51:15,17; Psalmów 103:12; 

Izajasz 38:17; Izajasz 43:25; Izajasz 44:22; Izajasz 53:12; Ezechyjel 
10:18,19; Danijel 10:5; Ozeasza 6:2,3; Jonasz 1-3; Micheasz 7:19; 
Mateusza 28:30; Marka 15:38; Łukasza 23:41,45; Jana 1:14; Jana 

2:11,19; Jana 19:23; Dzieje Apostolskie 13:39; Rzymian 5:9; 2 
Koryntów 5:19,21; Efezów 2:6; 1 Tymoteusza 2:5; Żydów 7:26-28; 

Żydów 8:5; Żydów 10:19-22; Żydów 12:24; 2 Piotra 3:9; Objawienie 
Jana 19:7,8.

B02 Mesjasz jest Barankiem Bożym.
I03 Ofiara całopalenia reprezentuje 

dzieło Mesjasza - ofiarę bez skazy - 
nieustanną ofiarę całopalną.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 22:17 
Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: 

18 Powiedz Aaronowi i synom jego, i 
wszystkim synom Izraelskim, a mów do 
nich: Ktobykolwiek z domu Izraelskiego, 
albo z przychodniów w Izraelu ofiarował 
ofiarę swoję według wszystkich ślubów 
swoich, i według wszystkich darów 
dobrowolnych swoich, które by ofiarowali 
Panu na ofiarę całopalenia; 

19 Z dobrej woli swej ofiarować będzie 
zupełnego samca z bydła rogatego, z 
owiec, i z kóz. 

20 Coby miało na sobie wadę, ofiarować nie 
będzie; bo nie będzie przyjemne od was. 

21 Jeźliby kto ofiarował ofiarę spokojną 
Panu, pełniąc ślub, albo dobrowolny dar 
oddając z rogatego bydła, albo z drobnego 
bydła, bez wady będzie, aby przyjemne 
było; żadnej wady nie będzie na nim. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 17:11 
Albowiem dusza wszelkiego ciała we krwi 
jego jest; a Ja dałem ją wam na ołtarz ku 
oczyszczeniu dusz waszych; bo krew jest, która 
duszę oczyszcza. 

4 MOJŻESZOWA - LICZB 28:3 I rzeczesz 
do nich: Tać jest ofiara ognista, którą ofiarować 
będziecie Panu: Baranki roczne zupełne dwa na 
każdy dzień, na całopalenie ustawiczne; 

4 Baranka jednego ofiarować będziesz poranku, 
a baranka drugiego ofiarować będziesz między 
dwoma wieczorami. 
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PSALMÓW 40:6 (40:7) Ofiary i obiaty nie 
chciałeś, aleś mi przekłół uszy; całopalenia i 
ofiary za grzech nie żądałeś. 

IZAJASZ 53:8 Z więzienia i z sądu wyjęty 
jest; przetoż rodzaj jego któż wypowie? 
Albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, a 
zraniony dla przestępstwa ludu mojego; 

MATEUSZA 20:28 Jako i Syn człowieczy 
nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył, i 
aby dał duszę swą na okup za wielu. 

MATEUSZA 26:28 Albowiem to jest 
krew moja nowego testamentu, która się za 
wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. 

MATEUSZA 27:19 A gdy on siedział na sądowej 
stolicy, posłała do niego żona jego, mówiąc: Nie 
miej żadnej sprawy z tym sprawiedliwym; bom 
wiele ucierpiała dziś we śnie dla niego. 

ŁUKASZA 23:4 I rzekł Piłat do przedniejszych 
kapłanów i do ludu: Żadnej winy nie znajduję 
w tym człowieku. 

ŁUKASZA 23:47 A widząc setnik, co się działo, 
chwalił Boga, mówiąc: Zaprawdę człowiek to 
był sprawiedliwy. 

1 KORYNTÓW 1:30 Lecz z niego wy 
jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam 
stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i 
poświęceniem, i odkupieniem, 

EFEZÓW 5:2 A chodźcie w miłości, jako i 
Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie na 
ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej wonności. 

ŻYDÓW 7:26 Takiegoć zaiste przystało nam 

mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, 
niepokalanego, odłączonego od grzeszników i 
który by się stał wyższy nad niebiosa: 

ŻYDÓW 10:4 Albowiem nie można rzec, aby 
krew wołów i kozłów miała gładzić grzechy. 

5 Przetoż wchodząc na świat, mówi: Ofiary i 
obiaty nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. 

6 Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobałyć się. 
7 Tedym rzekł: Oto idę (na początku księgi 

napisano o mnie), abym czynił, o Boże! wolę 
twoję; 

8 Powiedziawszy wyżej: Żeś ofiary i obiaty, i 
całopalenia za grzech nie chciał, ani sobie 
upodobał, (które według zakonu bywają 
ofiarowane). 

9 Tedy rzekł: Oto idę, abym czynił, o Boże wolę 
twoję; znosi pierwsze, aby wtóre postanowił. 

10 Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez 
ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. 

1 PIOTRA 1:18 Wiedząc, iż nie skazitelnemi 
rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni 
jesteście od marnego obcowania waszego, od 
ojców podanego. 

19 Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i 
niepokalanego, Chrystusa; 

20 Przejrzanego przed założeniem świata, a 
objawionego czasów ostatecznych dla was, 

21 Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go 
wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby 
wiara i nadzieja wasza była w Bogu. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:5; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 
1:1-4,10; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 3:1,6; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 

4:32; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 7:11; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 
21:16-24; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 22:27; 4 Mojżeszowa - Liczb 
16:40; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 14:6; 5 Mojżeszowa - 

Powtórzonego Prawa 15:21; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 17:1; 
Ezdraszowa 6:8-10; Psalmów 50:8-12; Psalmów 51:16; Izajasz 1:11-
15; Malachyjasz 1:8,13,14; Mateusza 3:15; Mateusza 27:19,24,54; 
Marka 10:45; Marka 14:24; Łukasza 4:3; Łukasza 9:56; Łukasza 

23:41; Jana 4:34; Jana 5:30; Jana 6:38; 2 Koryntów 5:21; Galates 4:4; 
Efezów 5:26; 1 Tesalonicensów 2:10; Tytusa 1:7,10; Tytusa 2:14; Żydów 

9:22; Żydów 10:19-21; Żydów 13:12; Jana 1:7; Jana 2:1.
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I09 Święto Przaśników odnosi się do dzieła 
Mesjasza.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 23:6 
Potem dnia piętnastego tegoż miesiąca, 
święto przaśników będzie Panu; przez 
siedem dni chleby przaśne jeść będziecie. 

7 A dnia pierwszego zgromadzenie święte 
mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej 
czynić nie będziecie. 

8 Ale będziecie ofiarowali ofiarę ognistą 
Panu przez siedem dni. Dnia także 
siódmego zgromadzenie święte będzie; 
żadnej roboty służebniczej czynić nie 
będziecie. 

5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 
PRAWA 16:3 Nie będziesz z nimi jadł 
kwaszonego; przez siedem dni jeść będziesz 
z nimi przaśniki, chleb utrapienia, (boś z 
kwapieniem wyszedł z ziemi Egipskiej), abyś 
pamiętał dzień wyjścia twego z ziemi Egipskiej 
po wszystkie dni żywota twego. 

MATEUSZA 26:17 A pierwszego dnia 
przaśników przystąpili uczniowie do Jezusa, 
mówiąc mu: Gdzież chcesz, żeć nagotujemy, 
abyś jadł baranka? 

MARKA 14:1 A po dwóch dniach była 
wielkanoc, święto przaśników; i szukali 
przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie, 
jakoby go zdradą pojmawszy, zabili. 

1 KORYNTÓW 5:7 Wyczyścież tedy 
stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, 
jako przaśnymi jesteście; albowiem Baranek 
nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest, 
Chrystus. 

2 KORYNTÓW 5:21 Albowiem on 
tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem 
uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością 
Bożą w nim. 

EFEZÓW 5:2 A chodźcie w miłości, jako i 
Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie 
na ofiarę i na zabicie Bogu ku wdzięcznej 
wonności. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:15-20,39; 2 Mojżeszowa 
- Wyjścia 13:6,7; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 23:15; 2 Mojżeszowa 

- Wyjścia 34:18; 4 Mojżeszowa - Liczb 28:17-25; 5 Mojżeszowa - 
Powtórzonego Prawa 16:8,16; Sędziów 6:12-24; 2 Kronik 30:13,21; 
2 Kronik 35:17; Ezdraszowa 6:22; Marka 14:12; Łukasza 22:1,7.

I10 Kołysanie snopa z pierwocin plonu 
odnosi się do zmartwychwstania 
Mesjasza.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 23:9 
I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc: 

10 Powiedz synom Izraelskim, i rzecz im: 
Gdy wnijdziecie do ziemi którą Ja wam 
dawam, a będziecie żąć zboże wasze, tedy 
przyniesiecie snop pierwiastek żniwa 
waszego do kapłana. 

11 I będzie tam i sam obracał on snop przed 
obliczem Pańskiem, aby był przyjemny 
za was; nazajutrz po sabacie podnosić go 
będzie kapłan. 

12 Zabijecie też dnia, którego obracać 
będziecie on snop, baranka zupełnego, 
rocznego na ofiarę całopalenia Panu; 

13 Przy tem ofiarę jego śniedną ze dwu 
dziesiątych części efy mąki pszennej, 
zadziałanej z oliwą na paloną ofiarę Panu 
dla wdzięcznej wonności; także ofiarę jego 
mokrą, wina czwartą część hynu. 

14 A chleba i prażma, i nowego zboża jeść nie 
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będziecie aż do dnia, którego przyniesiecie 
ofiarę Bogu waszemu; ustawa to wieczna 
będzie w narodziech waszych, we 
wszystkich mieszkaniach waszych. 

MATEUSZA 28:5 Ale Anioł odpowiadając, rzekł 
do niewiast: Nie bójcie się wy; boć wiem, iż 
Jezusa ukrzyżowanego szukacie. 

6 Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako 
powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie 
leżał Pan. 

7 A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, 
że zmartwychwstał; a oto uprzedza was 
do Galilei, tam go ujrzycie; otom wam 
powiedział. 

RZYMIAN 8:29 Albowiem, które on 
przejrzał, te też przenaznaczył, aby byli 
przypodobani obrazowi Syna jego, żeby on był 
pierworodnym między wieloma braćmi, 

1 KORYNTÓW 15:20 Lecz teraz Chrystus 
z martwych wzbudzony jest i stał się 
pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. 

21 Bo ponieważ przez człowieka śmierć, przez 
człowieka też powstanie umarłych. 

22 Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, 
tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. 

23 Ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako 
pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w 
przyjście jego. 

KOLOSENSÓW 1:18 On też jest głową 
ciała, to jest kościoła, który jest początkiem 
i pierworodnym z umarłych, aby on między 
wszystkimi przodkował; 

ŻYDÓW 10:10 Przez którą wolę jesteśmy 
poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa 
raz uczynioną. 

11 A wszelkić kapłan stoi na każdy dzień, 
służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary 
częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów 
zgładzić nie mogą. 

12 Lecz ten jednę ofiarę ofiarowawszy za grzechy, 
na wieki siedzi na prawicy Bożej, 

1 PIOTRA 1:18 Wiedząc, iż nie skazitelnemi 
rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni 
jesteście od marnego obcowania waszego, od 
ojców podanego. 

19 Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i 
niepokalanego, Chrystusa; 

OBJAWIENIE JANA 1:17 A gdym go ujrzał, 
upadłem do nóg jego jako martwy. I włożył 
prawą rękę swoję na mię, mówiąc mi: Nie bój 
się! Jam jest on pierwszy i ostatni, 

18 I żyjący; a byłem umarły, a otom jest żywy na 
wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 4:4,5; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 
1:10; Jozuego 5:11,12.
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I11 Ofiara z pierwocin, po 50 dniach od Paschy 
odnosi się do wylania Ducha Świętego.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 23:15 
Naliczycie także sobie od dnia pierwszego 
po sabacie, od dnia, któregoście ofiarowali 
snop podnoszenia, siedem tygodni 
zupełnych niech będzie. 

16 Aż do pierwszego dnia po siódmym 
tygodniu naliczycie pięćdziesiąt dni; tedy 
ofiarować będziecie ofiarę śniedną nową 
Panu. 

17 Z domów waszych przyniesiecie chleby na 
obracanie tam i sam; dwa chleby, ze dwu 
dziesiątych części pszennej mąki z kwasem 
upieczone będą; pierwiastki to Panu. 

18 A ofiarować z tym chlebem będziecie 
siedem baranków rocznych zupełnych, i 
cielca jednego, i dwu baranów; na ofiarę 
całopalenia będą Panu z ofiarą śniedną ich 
i z mokremi ofiarami ich; ofiara to ognista 
na wdzięczną wonność Panu. 

19 Zabijecie też kozła jednego za grzech, i 
dwa baranki roczne na ofiarę spokojną. 

20 I będzie je obracał tam i sam kapłan z 
chlebem pierwiastek na ofiarę sam i tam 
obracania przed obliczem Pańskiem, i ze 
dwiema barankami; i będą święte rzeczy 
Panu dla kapłana. 

21 I ogłosicie w ten dzień święto; 
zgromadzenie święte mieć będziecie; 
żadnej roboty służebniczej czynić nie 
będziecie; ustawa to będzie wieczna we 
wszystkich mieszkaniach waszych, w 
narodziech waszych. 

JANA 15:26 A gdy przyjdzie on 
pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, 
Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o 
mnie świadczyć będzie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:1 A gdy 
przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy 
jednomyślnie pospołu. 

2 Tedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby 
przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił 
wszystek dom, kędy siedzieli. 

3 I ukazały się im rozdzielone języki na kształt 
ognia, który usiadł na każdym z nich. 

4 I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, 
a poczęli mówić innemi językami, jako im 
Duch on dawał wymawiać. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:32 Tegoć 
Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy 
jesteśmy świadkami. 

33 Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a 
obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, 
wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. 

RZYMIAN 8:23 A nie tylko ono stworzenie, 
ale i my, którzy mamy pierwiastki Ducha, 
i my sami w sobie wzdychamy, oczekując 
przysposobienia synowskiego, odkupienia 
ciała naszego. 

1 KORYNTÓW 12:13 Albowiem przez 
jednego Ducha my wszyscy w jedno ciało 
jesteśmy ochrzczeni, bądź Żydowie, bądź 
Grekowie, bądź niewolnicy, bądź wolni, a 
wszyscy napojeni jesteśmy w jednego Ducha. 

ŻYDÓW 10:15 A świadczy nam to i sam 
Duch Święty; albowiem powiedziawszy 
pierwej: 

16 Toć jest przymierze, które postanowię z nimi 
po onych dniach, mówi Pan: Dam prawa 
moje do serca ich, a na myślach ich napiszę je. 

JAKÓBA 1:18 Który, przeto że chciał, 
porodził nas słowem prawdy ku temu, 
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żebyśmy byli niejakiemi pierwiastkami 
stworzenia jego. 

OBJAWIENIE JANA 14:4 Cić są, którzy się z 
niewiastami nie pokalali; bo pannami są. Ci 
są, którzy naśladują Baranka, gdziekolwiek 
idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli 
pierwiastkami Bogu i Barankowi. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19-20; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 
34:22; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:10; 4 Mojżeszowa - Liczb 

28:26-31; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 16:9-11; Jeremijasz 
31:31-34; Ezechyjel 36:24-30; Malachyjasz 1:13,14; Rzymian 8:3; 2 

Koryntów 5:21.

I12 Święto Szałasów w odniesieniu do dzieła 
Mesjasza.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 23:33 
Rzekł zaś Pan do Mojżesza, mówiąc: 

34 Powiedz synom Izraelskim, i rzecz: 
Piętnastego dnia tegoż siódmego miesiąca 
będzie święto kuczek przez siedem dni Panu. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 23:35-38
3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 23:39 

Wszakże piętnastego dnia miesiąca 
siódmego, gdy zbierzecie urodzaj ziemi, 
będziecie obchodzili święto Panu przez 
siedem dni; dnia pierwszego odpocznienie, 
także dnia ósmego odpocznienie będzie. 

40 Tedy weźmiecie sobie pierwszego dnia 
owocu z drzewa co najpiękniejszego, i 
gałązek palmowych, i gałązek drzewa 
gęstego, i wierzbiny od potoku, i weselić 
się będziecie przed Panem Bogiem waszym 
przez siedem dni. 

41 A obchodzić będziecie to święto Panu 
przez siedem dni na każdy rok. Ustawa to 
wieczna w narodziech waszych; każdego 
miesiąca siódmego obchodzić je będziecie. 

42 W kuczkach mieszkać będziecie przez 
siedem dni; każdy zrodzony w Izraelu 
mieszkać będzie w kuczkach, 

43 Aby wiedzieli potomkowie wasi, iżem 
w namiotach kazał mieszkać synom 
Izraelskim, gdym je wywiódł z ziemi 
Egipskiej; Ja Pan, Bóg wasz. 

IZAJASZ 12:3 I będziecie z radością czerpać 
wody ze zdrojów tegoż zbawienia. 

IZAJASZ 55:1 Nuż wszyscy pragnący 
pójdźcie do wód, i wy, co niemacie pieniędzy, 
pójdźcie, kupujcie a jedzcie; pójdźcie, mówię, 
kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty, wino i 
mleko. 

ZACHARYJASZ 14:16 A ile ich pozostanie 
z onych wszystkich narodów, któreby 
przyciągnęły przeciwko Jeruzalemowi, 
będą przychodzić od roku do roku, pokłon 
oddawać królowi, Panu zastępów, i obchodzić 
święto Kuczek; 

17 A ktoby nie szedł z pokolenia ziemi do 
Jeruzalemu, pokłon oddawać królowi, Panu 
zastępów, na tych deszcz padać nie będzie. 

JANA 4:13 Odpowiedział Jezus i rzekł jej: 
Każdy, kto pije tę wodę, zasię będzie pragnął; 

14 Lecz kto by pił onę wodę, którą ja mu dam, 
nie będzie pragnął na wieki; ale ta woda, którą 
ja mu dam, stanie się w nim studnią wody 
wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. 

JANA 7:37 A w on ostateczny dzień 
wielki święta onego stanął Jezus i wołał 
mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie 
przyjdzie, a pije. 

38 Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki 
wody żywej popłyną z żywota jego. 
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39 (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli 
wierzący weń; albowiem jeszcze nie był dany 
Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie był 
uwielbiony.) 

ŻYDÓW 11:9 Wiarą mieszkał w ziemi 
obiecanej jako w cudzej, mieszkając w 
namiotach z Izaakiem i z Jakóbem, spólnymi 
dziedzicami tejże obietnicy. 

10 Albowiem oczekiwał miasta mającego grunty, 
którego sprawcą i budownikiem jest Bóg. 

11 Wiarą także Sara wzięła moc ku przyjęciu 
nasienia i mimo czasu wieku porodziła, gdyż 
miała za wiernego tego, który obiecał. 

12 A przetoż z jednego, i to obumarłego, 
rozpłodziło się potomstwo jako mnóstwo 
gwiazd niebieskich i jako piasek niezliczony, 
który jest na brzegu morskim. 

13 Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy 
obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się 
niemi, i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i 
przychodniami na ziemi. 

14 Bo ci, którzy tak mówią, jawnie okazują, iż 
ojczyzny szukają. 

15 A wprawdzie, gdyby byli na onę pamiętali, z 
której byli wyszli, mieli dosyć czasu wrócić się 
zaś. 

16 Ale oni lepszej żądają, to jest niebieskiej; 
przetoż i sam Bóg nie wstydzi się nazywać 
Bogiem ich, bo im miasto zgotował. 

 
OBJAWIENIE JANA 22:1 I ukazał mi rzekę 

czystą wody żywota, jasną jako kryształ, 
wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej. 

2 A w pośród rynku jego z obu stron rzeki 
było drzewo żywota, przynoszące owoc 
dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające 
owoc swój, a liście drzewa służyły ku 
uzdrowieniu pogan. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 13:14; 4 Mojżeszowa - Liczb 
29:12-38; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 16:13-15; 5 

Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 31:10-13; 1 Królewska 8:65,66; 
2 Kronik 7:8-10; Ezdraszowa 3:4; Nehemijaszowa 8:13-17; Psalmów 
36:8; Psalmów 42:1,2; Izajasz 35:10; Izajasz 41:17,18; Izajasz 44:3; 
Izajasz 49:10; Jeremijasz 2:3; Ezechyjel 45:25; Joel 3:18; Zacharyjasz 
3:10; Zacharyjasz 14:18,19; Jana 4:10-12; Jana 16:22; 1 Koryntów 

10:4; 2 Koryntów 5:1; Żydów 13:13,14; Objawienie Jana 7:17; 
Objawienie Jana 21:6; Objawienie Jana 22:1,17.

Zgodnie z żydowską tradycją ofiarę z 
płynów celebrowano w następujący sposób. 
Na początku siódmego dnia, zwanego 
po hebrajsku Hoszana Rabba [Wielka 
Hosanna], kapłan wchodził do sadzawki 
Siloam. Czerpał wodę z sadzawki i zanosił 
ją w złotym dzbanie do świątyni. Tam wodę 
tę wylewano jako ofiarę nad zwierzęciem 
ofiarnym. Podczas tej ceremonii z wodą 
ludowi odczytywano następujący fragment: 
Księga Izajasza 12,3 Wy zaś z weselem 
wodę czerpać będziecie ze zdrojów 
zbawienia.
Starożytna żydowska księga opatruje to 
komentarzem: „Ten, kto nie widział wyrazów 
radości podczas czerpania wody, nigdy w 
swoim życiu nie widział radości (Miszna 
Sukka, 5,1).” Toteż jedzenie i picie wśród 
wielkiej radości podczas Święta Szałasów 
było tak naprawdę Bożym nakazem.
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E18 Bóg będzie przebywał pośród swojego 
ludu.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 26:11 
I wystawię przybytek mój między wami, a 
nie uprzykrzy was sobie dusza moja. 

12 I będę chodził między wami, a będę wam 
za Boga, a wy mnie będziecie za lud. 

EZECHYJEL 37:27 I będzie przybytek 
mój między nimi, i będę Bogiem ich, a oni 
będą ludem moim. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

JANA 1:49 Odpowiedział Natanael i 
rzekł mu: Mistrzu! tyś jest on Syn Boży, tyś 
jest on król Izraelski. 

JANA 5:46 Bo gdybyście wierzyli 
Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie; gdyż on o 
mnie pisał. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22 Albowiem 
Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam 
wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako 
mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, 
cokolwiek do was mówić będzie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:16 Potem się 
wrócę, a pobuduję zasię przybytek Dawidowy 
upadły, a obaliny jego zasię pobuduję i znowu 
go wystawię, 

17 Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i 
wszyscy narodowie, nad którymi wzywano 
imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko 
czyni. 

ŻYDÓW 9:11 Ale Chrystus przyszedłszy, 
najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez 
większy i doskonalszy przybytek, nie ręką 
zbudowany, to jest nie tego budynku; 

12 Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez 
własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, 
znalazłszy wieczne odkupienie. 

ŻYDÓW 9:22 A niemal wszystko 
według zakonu krwią oczyszczone bywa, 
a bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie 
grzechów. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 29:45,46; 5 Mojżeszowa - 
Powtórzonego Prawa 18:15; Jozuego 22:19; 2 Kronik 29:6; Psalmów 

78:59,60; Amos 9:11,12; Żydów 8:5,6; Żydów 13:10-13.

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA



61

I07 Ofiara z czerwonej jałowicy odnosi się 
do dzieła Mesjasza.

4 MOJŻESZOWA - LICZB 19:2 Tać 
jest ustawa zakonu, którą rozkazał Pan, 
mówiąc: Powiedz synom Izraelskim, 
aby przywiedli do ciebie jałowicę płową, 
zdrową, na której by nie było zmazy, i na 
której by nie postało jarzmo; 

3 Tę oddacie Eleazarowi kapłanowi, który ją 
wywiedzie za obóz, i zabita będzie przed nim. 

9 I zbierze człowiek czysty popiół onej 
jałowicy, i wysypie go precz za obóz, na 
miejscu czystem, a będzie dla zgromadzenia 
synów Izraelskich chowany do wody 
oczyszczenia, gdyż jest ofiara za grzech. 

JANA 15:3 Już wy jesteście czystymi, dla 
słów, którem do was mówił. 

GALATES 3:13 Ale Chrystus odkupił nas 
z przeklęstwa zakonu, stawszy się za nas 
przeklęstwem, (albowiem napisane: Przeklęty 
każdy, który wisi na drzewie). 

EFEZÓW 5:26 Aby go poświęcił, oczyściwszy 
omyciem wody przez słowo; 

ŻYDÓW 1:3 Który będąc jasnością chwały 
i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując 
wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, 
oczyszczenie grzechów naszych przez samego 
siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu 
na wysokościach, 

ŻYDÓW 9:11 Ale Chrystus przyszedłszy, 
najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez 
większy i doskonalszy przybytek, nie ręką 
zbudowany, to jest nie tego budynku; 

12 Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez 
własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, 
znalazłszy wieczne odkupienie. 

13 Albowiem jeźli krew wołów i kozłów, i popiół 
jałowicy pokrapiający splugawione poświęca 
ku oczyszczeniu ciała: 

14 Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, 
który przez Ducha wiecznego samego siebie 
ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści 
sumienie wasze od uczynków martwych ku 
służeniu Bogu żywemu? 

ŻYDÓW 10:14 Albowiem jedną ofiarą 
doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy 
bywają poświęceni. 

ŻYDÓW 13:11 Albowiem bydląt, których 
krew bywa wnoszona za grzech do świątnicy 
przez najwyższego kapłana, tych ciała palone 
bywają za obozem. 

12 Dlatego i Jezus, aby poświęcił lud własną 
krwią swoją, za bramą ucierpiał. 

13 Wynijdźmyż tedy do niego za obóz, nosząc 
urąganie jego. 

Spójrz na: Żydów 10:19-22,29.

E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 
Mesjasza.

4 MOJŻESZOWA - LICZB 21:9 Sprawił 
tedy Mojżesz węża miedzianego, i 
wystawił go na drzewcu; i było to, gdy 
kogo wąż ukąsił, a spojrzał na węża 
miedzianego, że żyw został. 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
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który gładzi grzech świata. 

JANA 3:14 A jako Mojżesz węża na 
puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony 
Syn człowieczy. 

15 Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. 

JANA 6:40 A tać jest wola onego, który 
mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy 
weń, miał żywot wieczny; a ja go wzbudzę w 
on ostateczny dzień. 

ŻYDÓW 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i 
dokończyciela wiary, który dla wystawionej 
sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy 
sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. 

Spójrz na: 2 Królewska 18:4.

D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

4 MOJŻESZOWA - LICZB 24:7 
Popłynie woda z wiadra jego, a nasienie 
jego będzie nad wodami obfitemi, a 
będzie wywyższon nad Agaga król jego, a 
wyniesie się królestwo jego. 

8 Bóg wywiódł go z Egiptu, mocą 
jednorożcową był mu; pożre narody 
przeciwne sobie, a kości ich pokruszy, i 
strzałami swemi przerazi je. 

15 I zaczął przypowieść swoję i rzekł: Mówił 
Balaam, syn Beorów, mówił mąż, którego 
oczy są otworzone; 

16 Mówił ten, który słyszał wyroki Boże, a 
który ma umiejętność Najwyższego; który 

widział widzenie Wszechmocnego; który, 
kiedy padnie, otworzone ma oczy: 

17 Ujrzę go, ale nie teraz; oglądam go, ale 
nie z bliska; wynijdzie gwiazda z Jakuba i 
powstanie laska z Izraela, i pobije książęta 
Moabskie, i wytraci wszystkie syny Setowe. 

18 I przyjdzie Edom w opanowanie, a Seir 
będzie pod władzą nieprzyjaciół swoich, a 
Izrael będzie sobie poczynał mężnie. 

19 I będzie panował, który wynijdzie z 
Jakuba, a wytraci ostatki z miast. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 49:10 
Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani 
Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo, 
i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. 

PSALMÓW 110:2 Laskę mocy twojej 
pośle Pan z Syonu, mówiąc: Panuj w pośród 
nieprzyjaciół twoich. 

DANIJEL 2:44 Ale za dni tych królów 
wzbudzi Bóg niebieski królestwo, które na 
wieki zepsute nie będzie, a królestwo to na 
inszy naród nie spadnie, ale ono połamie, i 
koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a 
samo stać będzie na wieki. 

MATEUSZA 2:1 A gdy się Jezus narodził w 
Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, 
oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do 
Jeruzalemu, mówiąc: 

2 Gdzież jest ten, który się narodził, król 
żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na 
wschód słońca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu 
się pokłonili. 

1 KORYNTÓW 15:24 A potem będzie 
koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, 
gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką 
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zwierzchność, i moc. 
25 Bo on musi królować, póki by nie położył 

wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. 

FILIPENSÓW 2:10 Aby w imieniu 
Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, 
którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na 
ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. 

ŻYDÓW 1:8 Ale do Syna mówi: Stolica 
twoja, o Boże! na wieki wieków; laska 
sprawiedliwości jest laska królestwa twego. 

9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś 
nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże!  
Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników 
twoich. 

OBJAWIENIE JANA 19:16 A ma na 
szacie i na biodrach swoich imię napisane: 
Król królów i Pan panów. 

OBJAWIENIE JANA 22:16 Ja Jezus 
posłałem Anioła mojego, aby wam świadczył 
o tych rzeczach we zborach. Jam jest korzeń i 
rodzaj on Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. 

Spójrz na: #1; 4 Mojżeszowa - Liczb 24:4; Psalmów 18:43; Jana 
1:49; Judasa 1:11; 2 Piotra 1:19; Objawienie Jana 2:14; Objawienie 

Jana 20.

B02 Mesjasz jest Barankiem Bożym.
I03 Ofiara całopalenia reprezentuje 

dzieło Mesjasza - ofiarę bez skazy - 
nieustanną ofiarę całopalną.

4 MOJŻESZOWA - LICZB 28:3 I 
rzeczesz do nich: Tać jest ofiara ognista, 
którą ofiarować będziecie Panu: Baranki 
roczne zupełne dwa na każdy dzień, na 

całopalenie ustawiczne; 
4 Baranka jednego ofiarować będziesz 

poranku, a baranka drugiego ofiarować 
będziesz między dwoma wieczorami. 

5 Do tego dziesiątą część efy mąki pszennej 
na ofiarę śniedną, nagniatanej z oliwą 
czystą z czwartą częścią hynu. 

6 Toć jest całopalenie ustawiczne, jakie było 
sprawowane na górze Synaj na wdzięczną 
wonność; ognista to ofiara Panu. 

7 A ofiara jej mokra będzie czwarta część 
hynu do każdego baranka; w świątnicy 
sprawować będziesz ofiarę mokrą z 
mocnego napoju Panu. 

8 A drugiego baranka ofiarować będziesz 
między dwoma wieczorami; jako ofiarę 
śniedną poranną, i jako ofiarę mokrą jej 
ofiarować będziesz na ofiarę ognistą ku 
wdzięcznej wonności Panu. 

9 Ale w dzień sabatu ofiarować będziesz 
dwa baranki roczne zupełne, i dwie 
dziesiąte części efy mąki pszennej z oliwą 
nagniecionej na ofiarę śniedną i z mokrą 
jej ofiarą. 

10 Toć jest całopalenie sobotnie w każdy 
sabat, oprócz całopalenia ustawicznego i 
mokrej ofiary jego. 

IZAJASZ 53:10 Takci się Panu upodobało 
zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy 
ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie 
swoje, przedłużył dni swoich; a to, co 
się podoba Panu, przez rękę jego aby się 
szczęśliwie wykonało. 

MATEUSZA 27:51 A oto zasłona 
kościelna rozerwała się na dwoje od wierzchu 
aż do dołu, i trzęsła się ziemia, a skały się 
rozpadały. 
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ŁUKASZA 23:45 I zaćmiło się słońce, a zasłona 
kościelna rozerwała się w pół. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 

ŻYDÓW 7:25 Przetoż i doskonale zbawić 
może tych, którzy przez niego przystępują do 
Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi. 

26 Takiegoć zaiste przystało nam mieć 
najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, 
niepokalanego, odłączonego od grzeszników i 
który by się stał wyższy nad niebiosa: 

27 Który by nie potrzebował na każdy dzień, jako 
oni najwyżsi kapłani, pierwej za swoje grzechy 
własne ofiar sprawować, a potem za ludzkie; 
bo to uczynił raz samego siebie ofiarowawszy. 

28 Albowiem zakon ludzi podległych krewkości 
stanowił za najwyższych kapłanów: ale 
słowo przysięgi, które się stało po zakonie, 
postanowiło Syna Bożego doskonałego na 
wieki. 

ŻYDÓW 9:26 (Bo inaczej musiałby był 
częstokroć cierpieć od początku świata), lecz 
teraz przy skończeniu wieków raz objawiony 
jest ku zgładzeniu grzechu przez ofiarowanie 
samego siebie. 

ŻYDÓW 10:1 Albowiem zakon mając 
cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, 
jednakiemiż ofiarami, które na każdy rok 
ustawicznie ofiarują, nigdy nie może tych, 
którzy do nich przystępują, doskonałymi 

uczynić. 
2 Bo inaczej przestano by ich było ofiarować, 

przeto żeby już nie mieli żadnego sumienia 
o grzechy ci, którzy ofiarują, będąc raz 
oczyszczeni. 

3 Ale przy tych ofiarach dzieje się 
przypomnienie grzechów na każdy rok. 

4 Albowiem nie można rzec, aby krew wołów i 
kozłów miała gładzić grzechy. 

5 Przetoż wchodząc na świat, mówi: Ofiary i 
obiaty nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. 

6 Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobałyć 
się. 

7 Tedym rzekł: Oto idę (na początku księgi 
napisano o mnie), abym czynił, o Boże! wolę 
twoję; 

8 Powiedziawszy wyżej: Żeś ofiary i obiaty, i 
całopalenia za grzech nie chciał, ani sobie 
upodobał, (które według zakonu bywają 
ofiarowane). 

9 Tedy rzekł: Oto idę, abym czynił, o Boże wolę 
twoję; znosi pierwsze, aby wtóre postanowił. 

10 Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez 
ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. 

1 PIOTRA 1:19 Ale drogą krwią, jako baranka 
niewinnego i niepokalanego, Chrystusa; 

20 Przejrzanego przed założeniem świata, a 
objawionego czasów ostatecznych dla was, 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 29:41,42; 3 Mojżeszowa - 
Kapłańska 6:9,12; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 9:3; 3 Mojżeszowa 
- Kapłańska 12:6; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 14:12,13,21,24,25; 
3 Mojżeszowa - Kapłańska 17:3; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:12; 
4 Mojżeszowa - Liczb 6:12,14; 4 Mojżeszowa - Liczb 29:6,41-43; 
Sędziów 13:33; 2 Kronik 2:4; Ezdraszowa 3:4,5; Nehemijaszowa 
10:33; Psalmów 50:8; Psalmów 51:16-19; Izajasz 56:7; Ezechyjel 
43:27; Ezechyjel 46:13-15; Joel 2:14; Marka 15:38; Jana 4:34; 

Rzymian 12:1; Żydów 10:14; 1 Piotra 2:5.
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E12 Mesjasz wypełni prawo Boże.

5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 
PRAWA 11:18 Przetoż złóżcie te słowa 
moje do serca waszego, i do umysłu 
waszego, a uwiążcie je na znak na rękach 
waszych, i niech będą jako naczelniki 
między oczyma waszemi. 

19 A nauczajcie ich synów waszych, 
rozmawiając o nich, gdy usiędziesz w 
domu twym, i gdy będziesz w drodze, i 
gdy się układziesz, i gdy wstaniesz. 

20 Napiszesz je też na podwojach domu 
twego, i na bramach twoich. 

JOZUEGO 1:8 Niech nie odstępują księgi 
zakonu tego od ust twoich; ale rozmyślaj w 
nich we dnie i w nocy, abyś strzegł i czynił 
wszystko, co napisano w nim; albowiem na 
ten czas poszczęścią się drogi twoje, i na ten 
czas roztropnym będziesz. 

PSALMÓW 1:1 Błogosławiony mąż, który nie 
chodzi w radzie niepobożnych, a na drodze 
grzesznych nie stoi, i na stolicy naśniewców 
nie siedzi; 

2 Ale w zakonie Pańskim jest kochanie jego, a w 
zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. 

PSALMÓW 119:11 W sercu mojem 
składam wyroki twoje, abym nie zgrzeszył 
przeciwko tobie. 

PSALMÓW 119:97 O jakom się 
rozmiłował zakonu twego! tak, iż każdego 
dnia jest rozmyślaniem mojem. 

98 Nad nieprzyjaciół moich mędrszym mię 
czynisz przykazaniem twojem; bo je mam 
ustawicznie przed sobą. 

99 Nad wszystkich nauczycieli moich stałem 

się rozumniejszym; bo świadectwa twoje są 
rozmyślaniem mojem. 

IZAJASZ 34:16 Szukajcież w księgach 
Pańskich, a czytajcie; ani jedno z tych nie 
uchybi, a jedno bez drugiego nie będzie; 
albowiem usta Pańskie to rozkazały, a duch 
jego sam zgromadzi je. 

JEREMIJASZ 8:9 Kogoż zawstydzili ci mędrcy? 
Którzyż są przestraszeni i pojmani? Oto słowo 
Pańskie odrzucają; cóż to tedy za mądrość ich? 

MATEUSZA 22:29 A odpowiadając 
Jezus rzekł im: Błądzicie, nie będąc 
powiadomieni Pisma, ani mocy Bożej. 

ŁUKASZA 16:29 I rzekł mu Abraham: Mająć 
Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. 

30 A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie! ale 
gdyby kto z umarłych szedł do nich, będą 
pokutować. 

31 I rzekł mu: Ponieważ Mojżesza i proroków nie 
słuchają, tedy, choćby też kto zmartwychwstał, 
nie uwierzą. 

JANA 5:39 Badajcież się Pism; boć się 
wam zda, że w nich żywot wieczny macie, a 
one są, które świadectwo wydawają o mnie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 17:11 A cić byli 
zacniejsi nad one, co byli w Tesalonice, którzy 
przyjęli słowo Boże ze wszystką ochotą, na 
każdy dzień rozsądzając Pisma, jeźliby się tak 
miało. 

RZYMIAN 3:2 Wielki z każdej miary. 
Albowiem to najpierwsza, iż im zwierzone 
były wyroki Boże. 
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2 PIOTRA 1:19 I mamy mocniejszą mowę 
prorocką, której pilnując jako świecy w 
ciemnem miejscu świecącej, dobrze czynicie, 
ażby dzień oświtnął, i jutrzenka weszła w 
sercach waszych. 

20 To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo 
Pisma nie jest własnego wykładu. 

21 Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest 
niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego 
pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. 

OBJAWIENIE JANA 1:3 Błogosławiony, 
który czyta i ci, którzy słuchają słów 
proroctwa tego, i zachowują to, co w niem jest 
napisane; albowiem czas blisko jest. 

Spójrz na: 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 6:6-8; Psalmów 
19:7-10; Efezów 6:17; Kolosensów 3:16; 1 Tesalonicensów 5:27; 1 

Piotra 2:2.

B13 Władza Mesjasza.
D02 Urząd Mesjasza jako Proroka.
D07 Mesjasz będzie Rozjemcą.
   
5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 

PRAWA 18:15 Proroka z pośrodku ciebie, 
z braci twej, jakom ja jest, wzbudzi tobie 
Pan, Bóg twój; onego słuchać będziecie; 

16 Według tego wszystkiego, jakoś żądał 
od Pana, Boga twego, na górze Horeb, w 
dzień zgromadzenia, mówiąc: Niech więcej 
nie słucham głosu Pana, Boga mego, i na 
ogień ten wielki niech nie patrzę więcej, 
bym nie umarł. 

17 Przetoż rzekł Pan do mnie: Dobrze 
mówili, co mówili. 

18 Proroka im wzbudzę z pośrodku braci 
ich, jakoś ty jest, i włożę słowa moje w 
usta jego, i opowiadać im będzie wszystko, 

cokolwiek mu rozkażę. 
19 I stanie się, że ktobykolwiek nie był 

posłuszny słowom moim, które on mówić 
będzie w imię moje, Ja tego szukać będę na 
nim. 

MATEUSZA 17:5 A gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok jasny zacienił je; a oto głos z obłoku 
mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi 
się upodobało, tego słuchajcie. 

MATEUSZA 21:10 A gdy on wjechał 
do Jeruzalemu, wzruszyło się wszystko miasto, 
mówiąc: Któż ten jest? 

11 A lud mówił: Tenci jest Jezus, on prorok z 
Nazaretu Galilejskiego. 

MARKA 16:16 Kto uwierzy, a ochrzci się, 
zbawion będzie; ale kto nie uwierzy, będzie 
potępion. 

ŁUKASZA 7:13 Którą ujrzawszy Pan użalił się 
jej, i rzekł jej: Nie płacz! 

14 I przystąpiwszy dotknął się trumny (mar), 
(a ci, co nieśli, stanęli) i rzekł: Młodzieńcze! 
tobie mówię, wstań. 

15 I usiadł on, który był umarł, i począł mówić; i 
oddał go matce jego. 

16 Tedy wszystkich strach zdjął, a wielbili Boga, 
mówiąc: Prorok wielki powstał między nami, 
a Bóg nawiedził lud swój. 

ŁUKASZA 9:18 I stało się, gdy się on sam 
osobno modlił, że z nim byli uczniowie; i 
pytał ich mówiąc: Kimże mię być powiadają 
ludzie? 

19 A oni odpowiadając rzekli: Janem 
Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy 
mówią, iż prorok niektóry z onych starych 
zmartwychwstał. 
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20 I rzekł im: A wy kim mię być powiadacie? A 
odpowiadając Piotr rzekł: Chrystusem, onym 
Bożym. 

ŁUKASZA 9:35 I stał się głos z obłoku 
mówiący: Ten jest Syn mój miły, tego 
słuchajcie. 

ŁUKASZA 24:17 I rzekł do nich: Cóż to za 
rozmowy, które macie między sobą idąc, a 
jesteście smutni? 

18 A odpowiadając mu jeden, któremu było imię 
Kleofas, rzekł mu: Tyś sam przychodniem w 
Jeruzalemie, a nie wiesz, co się w niem w tych 
dniach stało? 

19 I rzekł im: Cóż? A oni mu rzekli: O Jezusie 
Nazareńskim, który był mąż prorok, mocny w 
uczynku i w mowie przed Bogiem i wszystkim 
ludem; 

20 A jako go wydali przedniejsi kapłani i 
przełożeni nasi, aby był skazany na śmierć; i 
ukrzyżowali go. 

JANA 1:45 Filip znalazł Natanaela i 
rzekł mu: Znaleźliśmy onego, o którym pisał 
Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna 
Józefowego, z Nazaretu. 

JANA 4:19 Rzekła mu niewiasta: Panie! 
widzę, żeś ty jest prorok. 

JANA 4:25 Rzekła mu niewiasta: 
Wiem, że przyjdzie Mesyjasz, którego zowią 
Chrystusem, ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam 
wszystko. 

26 Rzekł jej Jezus: Jam jest ten, który z tobą 
mówię. 

JANA 6:14 A oni ludzie, ujrzawszy 
cud, który uczynił Jezus, mówili: Tenci jest 

zaprawdę on prorok, który miał przyjść na 
świat. 

JANA 7:40 Wiele ich tedy z owego ludu 
słysząc te słowa, mówili: Tenci jest prawdziwie 
on prorok. 

41 A drudzy mówili: Ten jest Chrystus; ale 
niektórzy mówili: Azaż z Galilei przyjdzie 
Chrystus? 

42 Azaż nie mówi Pismo, iż z nasienia 
Dawidowego i z Betlehemu miasteczka, gdzie 
był Dawid, przyjdzie Chrystus? 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22 Albowiem 
Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam 
wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako 
mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, 
cokolwiek do was mówić będzie. 

23 I stanie się, że każda dusza, która by nie 
słuchała tego proroka, będzie wygładzona z 
ludu. 

24 Aleć i wszyscy prorocy od Samuela i od 
innych po nim, ilekolwiek ich mówiło, 
przepowiadali też te dni. 

25 Wy jesteście synami prorockimi i przymierza, 
które postanowił Bóg z ojcami naszymi, 
mówiąc do Abrahama: A w nasieniu twojem 
błogosławione będą wszystkie narody ziemi. 

26 Wamci naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego 
Jezusa, posłał go, aby wam błogosławił; żeby 
się każdy z was odwrócił od złości swoich. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 7:37 Tenci 
jest Mojżesz, który rzekł synom Izraelskim: 
Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci 
waszych, jako mię, onego słuchać będziecie; 

ŻYDÓW 2:3 Jakoż my ucieczemy, jeźli 
zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które 
wziąwszy początek opowiadania przez samego 
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Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest 
potwierdzone? 

ŻYDÓW 3:7 Przetoż jako mówi Duch 
Święty: Dziś, jeźlibyście głos jego usłyszeli, 

8 Nie zatwardzajcież serc waszych, jako w 
rozdrażnieniu, w dzień onego pokuszenia na 
puszczy. 

Spójrz na: Żydów 1:1,2; Żydów 3:2-8; Żydów 10:26; Żydów 
12:25,26.

F11 Cierpienie Mesjasza.

5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 
PRAWA 21:23 Nie zostanie przez noc trup 
jego na drzewie, ale koniecznie pochowasz 
go tegoż dnia; bo przeklęstwem Bożem 
jest ten, co wisi. Przetoż nie będziesz 
plugawił ziemi twojej, którą Pan, Bóg 
twój, dawa tobie w dziedzictwo. 

GALATES 3:13 Ale Chrystus odkupił nas 
z przeklęstwa zakonu, stawszy się za nas 
przeklęstwem, (albowiem napisane: Przeklęty 
każdy, który wisi na drzewie). 

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 
PRAWA 33:3 Zaiste on miłuje lud; 
wszyscy święci jego są w rękach twych, i 
oni skupili się do nogi twej, aby co pojęli z 
słów twoich. 

JANA 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. 

JANA 10:28 A ja żywot wieczny daję im i 
nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki 
mojej. 

29 Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad 
wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki 
Ojca mego. 

JANA 17:12 Gdym z nimi był na świecie, 
jam je zachował w imieniu twojem, któreś mi 
dał; strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, 
tylko on syn zatracenia, żeby się Pismo 
wypełniło. 

JANA 17:24 Ojcze! któreś mi dał, chcę, 
abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, 
aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; 
albowiemeś mię umiłował przed założeniem 
świata. 

OBJAWIENIE JANA 1:16 I miał w prawej ręce 
swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził 
miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako 
słońce, kiedy jasno świeci. 

OBJAWIENIE JANA 1:20 Tajemnicę onych 
siedmiu gwiazd, któreś widział w prawej ręce 
mojej i siedmiu świeczników złotych. Siedm 
onych gwiazd są Aniołowie siedmiu zborów, a 
siedm świeczników, któreś widział, jest siedm 
zborów. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19:5,6; 5 Mojżeszowa - 
Powtórzonego Prawa 7:7-10; 1 Samuelowa 2:9; Psalmów 31:23; 

Jeremijasz 31:3; Malachyjasz 1:2; Łukasza 10:39; Jana 17:11-15; 
Rzymian 8:35-39; Rzymian 9:11-13; Efezów 2:4,5; Jana 4:19; 

Judasa 1:1.
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A03 Mesjasz jest potomkiem Dawida.

RUTY 4:13 A tak pojął sobie Booz 
Rutę, i była mu za żonę; a gdy wszedł 
do niej, tedy jej dał Pan, że poczęła, i 
porodziła syna. 

14 I rzekły niewiasty do Noemi: 
Błogosławiony Pan, który cię dziś nie 
chciał mieć bez powinowatego, aby zostało 
imię jego w Izraelu. 

17 I dały mu sąsiady imię, mówiąc: Narodził 
się syn Noemi, i nazwały imię jego Obed; 
tenci jest ojciec Isajego ojca Dawidowego. 

21 A Salmon spłodził Booza, a Booz spłodził 
Obeda; 

22 A Obed spłodził Isajego, a Isaj spłodził 
Dawida. 

MATEUSZA 1:5 A Salmon spłodził Booza z 
Rachaby, a Booz spłodził Obeda z Ruty, a 
Obed spłodził Jessego. 

6 A Jesse spłodził Dawida króla, a Dawid król 
spłodził Salomona z tej, która była żoną 
Uryjaszową. 

MATEUSZA 1:15    A Elijud spłodził Eleazara, 
a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził 
Jakóba. 

16 A Jakób spłodził Józefa, męża Maryi, z której 
się narodził Jezus, którego zowią Chrystus. 

17 A tak wszystkiego pokolenia od Abrahama 
aż do Dawida jest pokoleń czternaście, a od 
Dawida aż do zaprowadzenia do Babilonu, 
pokoleń czternaście, a od zaprowadzenia 
do Babilonu aż do Chrystusa, pokoleń 
czternaście. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 

zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

Spójrz na: 3 Mojżeszowa - Kapłańska 25:25-29; 3 Mojżeszowa - 
Kapłańska 27:13-31; Ijobowa 19:25; Psalmów 19:14; Psalmów 

78:35; Izajasz 41:14; Izajasz 44:6,24; Izajasz 48:17; Izajasz 49:7; 
Izajasz 54:5,8; Izajasz 59:20; Izajasz 60:16; Mateusza 1:1-17; 

Łukasza 3:23-38.

RUTY
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H02 Przyszły sąd prowadzony przez Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

1 SAMUELOWA 2:10 Pan pokruszy 
przeciwniki swoje, a zagrzmi na nie z 
nieba; Pan będzie sądził granice ziemi, a 
da moc królowi swemu, i wywyższy róg 
pomazańca swego. 

PSALMÓW 96:13 Przed obliczem 
Pańskiem; boć idzie, idzie zaiste, aby 
sądził ziemię. Będzie sądził okrąg świata w 
sprawiedliwości, a narody w prawdzie swojej. 

MATEUSZA 25:31 A gdy przyjdzie Syn 
człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci 
Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy 
chwały swojej, 

32 I będą zgromadzone przed niego wszystkie 
narody, i odłączy je, jedne od drugich, jako 
pasterz odłącza owce od kozłów. 

RZYMIAN 14:10 Ale ty przeczże potępiasz brata 
twego? Albo też ty czemu lekceważysz brata 
twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą 
Chrystusową? 

11 Bo napisano: Jako żyję Ja, mówi Pan, iż mi się 
każde kolano ukłoni, i każdy język wysławiać 
będzie Boga. 

12 A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek 
Bogu. 

2 KORYNTÓW 5:10 Albowiem musimy 
się wszyscy pokazać przed sądową stolicą 
Chrystusową, aby każdy odniósł, co czynił w 
ciele, według tego, co czynił, lub dobre, lub 
złe. 

OBJAWIENIE JANA 20:11 I 
widziałem stolicę wielką białą, i siedzącego na 

niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i 
niebo, a miejsce im nie jest znalezione. 

12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, 
stojących przed oblicznością Bożą, a księgi 
otworzone są; i druga księga także otworzona 
jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli 
według tego, jako napisano było w onych 
księgach, to jest według uczynków ich. 

13 I wydało morze umarłych, którzy w niem byli, 
także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy 
w nich byli; i byli sądzeni każdy według 
uczynków swoich. 

14 A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro 
ogniste. Tać jest wtóra śmierć. 

15 A jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach 
żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste. 

Spójrz na: #1; #6; Psalmów 2:2; Psalmów 20:6; Psalmów 45:7; 
Psalmów 89:17,24; Psalmów 92:9; Mateusza 28:18; Łukasza 1:69; 

Dzieje Apostolskie 4:27; Dzieje Apostolskie 10:38.
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A03 Mesjasz jest potomkiem Dawida.
B01 Mesjasz jest Synem Bożym.
D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
        
2 SAMUELOWA 7:12 Gdy się wypełnią 

dnia twoje, i zaśniesz z ojcy twoimi, 
wzbudzę nasienie twoje po tobie, które 
wynijdzie z żywota twego, a umocnię 
królestwo jego; 

13 On zbuduje dom imieniowi memu, a Ja 
utwierdzę stolicę królestwa jego aż na 
wieki. 

14 Ja mu będę za ojca, a on mi będzie za syna, 
który gdy wystąpi, skarzę go rózgą ludzką, 
i plagami synów człowieczych. 

15 Lecz miłosierdzie moje nie będzie odjęte od 
niego, jakom je odjął od Saula, któregom 
odrzucił przed twarzą twoją. 

16 I będzie utwierdzony dom twój, i 
królestwo twoje aż na wieki przed tobą, a 
stolica twoja będzie trwała aż na wieki. 

PSALMÓW 89:26 (89:27) On wołając 
rzecze: Tyś ojciec mój, Bóg mój, i skała 
zbawienia mego, 

27 (89:28) Ja go też za pierworodnego wystawię, 
i za wyższego nad królami ziemi. 

28 (89:29) Na wieki mu zachowam miłosierdzie 
moje, a przymierze moje stałe będzie przy 
nim. 

29 (89:30) I uczynię, że na wieki będzie trwało 
nasienie jego, a stolica jego jako dni niebios. 

MATEUSZA 3:17 A oto głos z niebios mówiący: 
Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się 
upodobało. 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

18 Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony 
syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam 
opowiedział. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

2 W te dni ostateczne mówił nam przez Syna 
swego, którego postanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki 
uczynił. 

3 Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem 
istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy 
słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów 
naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł 
na prawicy majestatu na wysokościach, 

4 Tem się zacniejszym stawszy nad Anioły, czem 
zacniejsze nad nie odziedziczył imię. 

5 Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: 
Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: 
Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem? 

6 A zasię, gdy wprowadza pierworodnego na 
okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniają 
wszyscy Aniołowie Boży. 

7 A zasię o Aniołach mówi: Który Anioły swoje 
czyni duchami, a sługi swoje płomieniem 
ognistym. 
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8 Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na 
wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska 
królestwa twego. 

1 JANA 4:9 Przez to objawiona jest miłość 
Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego 
posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego. 

10 W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali 
Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna 
swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; 1 Królewska 5:5; 1 Królewska 8:19; 1 Kronik 17:11; 
Psalmów 72:17-19; Psalmów 89:36,37; Izajasz 9:7; Jeremijasz 

23:5,6; Danijel 2:44; Danijel 7:14; Zacharyjasz 6:13; Mateusza 
16:18; Jana 12:34; Dzieje Apostolskie 13:34-37; 1 Piotra 2:5; 

Objawienie Jana 20.

E12 Mesjasz wypełni prawo Boże.

2 SAMUELOWA 22:20 I wywiódł mię na 
przestrzeństwo; wybawił mię; bo mię sobie 
upodobał. 

21 Oddał mi Pan według sprawiedliwości 
mojej, według czystości rąk moich oddał mi, 

22 Gdyżem strzegł dróg Pańskich, anim 
niezbożnie nie odstawał od Boga mego. 

23 Albowiem wszystkie sądy jego są przed 
obliczem mojem i ustawy jego, nie 
odstąpiłem od nich. 

24 A będąc doskonały przed nim, 
wystrzegałem się nieprawości mojej. 

25 Przetoż oddał mi Pan według 
sprawiedliwości mojej, według czystości 
mojej przed oblicznością oczu swych. 

PSALMÓW 1:2 Ale w zakonie Pańskim jest 
kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we 
dnie i w nocy. 

PSALMÓW 22:8 (22:9) Spuścił się na Pana, 
niechże go wyrwie; niech go wybawi, 
ponieważ się w nim kocha. 

PSALMÓW 40:8 (40:9) Abym czynił wolę 
twoję, Boże mój! pragnę, albowiem zakon 
twój jest w pośrodku wnętrzności moich. 

IZAJASZ 42:1 Oto sługa mój, spolegać 
będę na nim, wybrany mój, którego sobie 
upodobała dusza moja. Dam mu Ducha 
swego, on sąd narodom wyda. 

MATEUSZA 3:17 A oto głos z niebios mówiący: 
Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się 
upodobało. 

MATEUSZA 17:5 A gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok jasny zacienił je; a oto głos z obłoku 
mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi 
się upodobało, tego słuchajcie. 

JANA 15:10 Jeźli przykazania moje 
zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, 
jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i 
trwam w miłości jego. 

JANA 17:4 Jam cię uwielbił na ziemi, i 
dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją 
czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

RZYMIAN 10:4 Albowiem koniec zakonu 
jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu 
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wierzącemu. 

Spójrz na: Psalmów 18:19-24; Psalmów 37:31; Psalmów 
119:13,30,102; Jana 8:29; Jana 13:31,32; Rzymian 3:31; Rzymian 

7:12; Rzymian 8:3,4; Galates 3:13,21; Galates 5:22,23.

B13 Władza Mesjasza.
B21 Mesjasz jest Światłością.
E09 Prawość Mesjasza.

2 SAMUELOWA 23:1 A teć są ostateczne 
słowa Dawidowe. Rzekł Dawid, syn 
Isajego, rzekł mówię mąż, który był 
zacnie wywyższony, pomazaniec Boga 
Jakóbowego, i wdzięczny w pieśniach 
Izraelskich; 

2 Duch Pański mówił przez mię, a słowa 
jego przechodziły przez język mój. 

3 Mówił Bóg Izraelski do mnie, mówiła 
skała Izraelska: Ten, który panować 
będzie nad ludem, będzie sprawiedliwy, 
panować będzie w bojaźni Bożej. 

4 Będzie jako bywa światłość poranna, gdy 
słońce rano bez obłoków wschodzi, a jako 
od jasności po deszczu wyrasta ziele z 
ziemi. 

PSALMÓW 72:6 Jako zstępuje deszcz 
na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty 
skrapiający ziemię: 

7 Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a 
będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje. 

8 Będzie panował od morza aż do morza, i od 
rzeki aż do kończyn ziemi. 

MICHEASZ 5:2 Ale ty, Betlehemie Efrata! 
acześ najmniejszy między tysiącami Judzkimi, 
z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie 
panującym w Izraelu, a wyjścia jego są z 

dawna, ode dni wiecznych. 

ŁUKASZA 1:76 A ty dzieciątko! Prorokiem 
Najwyższego nazwane będziesz; bo pójdziesz 
wprzód przed obliczem Pańskiem, abyś 
gotował drogi jego, 

77 A iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi jego 
przez odpuszczenie grzechów ich. 

78 Przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, 
w których nawiedził nas Wschód z wysokości. 

79 Aby się ukazał siedzącym w ciemności i w 
cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych 
na drogę pokoju. 

JANA 8:12 Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: 
Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota. 

JANA 12:35 Tedy im rzekł Jezus: Jeszcze 
do małego czasu jest z wami światłość; 
chodźcież tedy, póki światłość macie, żeby was 
ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności 
chodzi, nie wie, kędy idzie. 

36 Póki światłość macie, wierzcie w światłość, 
abyście byli synami światłości. To powiedział 
Jezus, a odszedłszy schronił się od nich. 

OBJAWIENIE JANA 21:23 A nie 
potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, 
aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża 
oświeciła je, a świecą jego jest Baranek. 

Spójrz na: #1; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:4,30,31; 
Psalmów 2:6-8; Psalmów 72:6; Psalmów 89:35; Izajasz 4:2; Izajasz 

60:1-3,19,20; Ozeasza 6:3; Micheasz 5:8; Jana 1:6,7.

2 SAMUELOWA
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E01 Rodzaj służby Mesjasza.

2 KRÓLEWSKA 1:6 Odpowiedzieli 
mu: Mąż niektóry zaszedł nam drogę, 
i mówił do nas: Idźcie, wróćcie się do 
króla, który was posłał, i rzeczcie mu: Tak 
mówi Pan: Izaliż niemasz Boga w Izraelu, 
że się posyłasz radzić Beelzebuba, boga 
Akkarońskiego? Przetoż z łoża na któreś 
się położył, nie wstaniesz, ale pewnie 
umrzesz. 

11 Znowu posłał do niego pięćdziesiątnika 
drugiego z pięćdziesięcioma jego, który 
mówił do niego, i rzekł: Mężu Boży, tak 
mówi król: Rychło zstąp. 

12 I odpowiedział Elijasz, a rzekł mu: Jeźlim 
jest mąż Boży, niech zstąpi ogień z nieba, 
a pożre ciebie i pięćdziesiąt twoich. Tedy 
zstąpił ogień Boży z nieba, i pożarł go i 
pięćdziesięciu jego. 

ŁUKASZA 9:51 I stało się, gdy się wypełniły 
dni, aby był wzięty w górę, że się on na to 
udał, aby szedł do Jeruzalemu. 

52 Tedy posłał posły przed sobą; którzy weszli 
do miasteczka Samarytańskiego, aby mu 
nagotowali gospodę. 

53 Lecz oni go nie przyjęli, przeto że oblicze jego 
obrócone było do Jeruzalemu. 

54 A widząc to uczniowie jego, Jakób i Jan, 
rzekli: Panie! chceszże, iż rzeczemy, aby ogień 
zstąpił z nieba i spalił je, jako i Elijasz uczynił? 

55 Ale Jezus obróciwszy się, zgromił je, i rzekł: 
Nie wiecie wy, jakiego jesteście ducha. 

56 Albowiem Syn człowieczy nie przyszedł, 
zatracać dusz ludzkich, ale zachować. I szli do 
inszego miasteczka. 

ŁUKASZA 24:47 I aby była kazana w imieniu 

jego pokuta i odpuszczenie grzechów między 
wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu. 

JANA 3:17 Boć nie posłał Bóg Syna 
swego na świat, aby sądził świat, ale aby świat 
był zbawiony przezeń. 

JANA 12:47 A jeźliby kto słuchał słów 
moich, a nie uwierzyłby, jać go nie sądzę; bom 
nie przyszedł, ażebym sądził świat, ale ażebym 
zbawił świat. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8 Ale 
przyjmiecie moc Ducha Świętego, który 
przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w 
Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w 
Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 8:14 A 
usłyszawszy Apostołowie, którzy byli w 
Jeruzalemie, iż Samaryja przyjęła słowo Boże, 
posłali do nich Piotra i Jana. 

Spójrz na: Przypowieści Salomonowych 9:8; Jeremijasz 23:13; 
Micheasz 1:5; Mateusza 18:11; Mateusza 20:28; Łukasza 19:10; 
Jana 4:4,9,40-42; Dzieje Apostolskie 9:31; 1 Tymoteusza 1:15.

2 KRÓLEWSKA
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A03 Mesjasz jest potomkiem Dawida.
D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
   
1 KRONIK 17:11    A gdy się wypełnią dni 

twoje, abyś szedł za ojcami twoimi, 
wzbudzę nasienie twoje po tobie, które 
będzie z synów twoich, i umocnię 
królestwo jego. 

MATEUSZA 2:1 A gdy się Jezus narodził w 
Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, 
oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do 
Jeruzalemu, mówiąc: 

2 Gdzież jest ten, który się narodził, król 
żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na 
wschód słońca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu 
się pokłonili. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:36  
Albowiemci Dawid za wieku swego usłużywszy 
woli Bożej, zasnął i przyłączony jest do ojców 
swoich, a widział skażenie. 

37 Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie widział 
skażenia. 

RZYMIAN 1:3 O Synu swoim, który się 
narodził z nasienia Dawidowego według ciała; 

Spójrz na: #1.

E17 Mesjasz zbuduje Bogu świątynię.

1 KRONIK 17:12 Ten mi zbuduje dom, i 
utwierdzę stolicę jego aż na wieki. 

JANA 2:19 Odpowiedział Jezus i rzekł 
im: Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach 
wystawię go. 

20 Rzekli tedy Żydowie: Czterdzieści i sześć 
lat budowano ten kościół, a ty go we trzech 
dniach wystawisz? 

21 Ale on mówił o kościele ciała swego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 7:47 A 
Salomon zbudował mu dom. 

48 Ale on Najwyższy nie mieszka w kościołach 
ręką uczynionych, jako prorok mówi: 

49 Niebo jest stolica moja, a ziemia podnóżek 
nóg moich. Cóż mi za dom zbudujecie, mówi 
Pan, albo które jest miejsce odpocznienia 
mego? 

KOLOSENSÓW 2:9 Gdyż w nim 
mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie. 

Spójrz na: #1; Zacharyjasz 6:12,13.

A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.

1 KRONIK 17:13    Ja mu będę za ojca a on 
mi będzie za syna, a miłosierdzia mego nie 
odejmę od niego, jakom je odjął od tego, 
który był przed tobą; 

ŁUKASZA 9:35 I stał się głos z obłoku 
mówiący: Ten jest Syn mój miły, tego 
słuchajcie. 

JANA 3:3 Odpowiedział Jezus i rzekł 
mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli 
się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć 
królestwa Bożego. 

ŻYDÓW 1:5 Albowiem któremuż kiedy z 
Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś 
spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie 

1 KRONIK
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będzie synem? 

Spójrz na: #1; Psalmów 2:7,12.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

1 KRONIK 17:14    Owszem postanowię go w 
domu moim, i w królestwie mojem aż na 
wieki, a stolica jego będzie trwała aż na 
wieki. 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

Spójrz na: #1; Żydów 3:6.

1 KRONIK
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D08 Mesjasz będzie Poręczycielem.

IJOBOWA 17:3 Staw mi, proszę, rękojmię 
za się. Któż jest ten? Niech mi na to da 
rękę. 

PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 11:15 
Bardzo sobie szkodzi, kto za obcego ręczy; ale 
kto się chroni rękojemstwa, bezpieczen jest. 

PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 17:18 
Człowiek głupi daje rękę, czyniąc rękojemstwo 
przed twarzą przyjaciela swego. 

PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 22:26 
Nie bywaj między tymi, którzy ręczą; ani 
między rękojmiami za długi; 

ŻYDÓW 7:22 Tak dalece lepszego 
przymierza rękojmią stał się Jezus. 

Spójrz na: Izajasz 38:14; Jeremijasz 30:21,22.

 

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
E11 Mesjasz da życie wieczne.
G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 

przepowiedziane.

IJOBOWA 19:25 Aczci ja wiem, iż 
Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny 
dzień nad prochem stanie. 

26 A choć ta skóra moja roztoczona będzie, 
przecież w ciele mojem oglądam Boga; 

27 Którego ja sam oglądam, i oczy moje ujrzą 
go, a nie inny; choć zniszczały nerki moje 
we wnętrznościach moich. 

IZAJASZ 26:19 Ożyją umarli twoi, trupy 

moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie się, a 
śpiewajcie mieszkający w prochu! Albowiem 
rosa twoja będzie jako rosa na ziołach; ale 
niezbożnych o ziemię uderzysz. 

DANIJEL 12:2 A wiele z tych, którzy śpią w 
prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi 
wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na 
wzgardę wieczną. 

JANA 5:28 Nie dziwujcież się temu; boć 
przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w 
grobach, usłyszą głos jego; 

RZYMIAN 8:13 Albowiem jeźlibyście według 
ciała żyli, pomrzecie; ale jeźlibyście Duchem 
sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. 

1 KORYNTÓW 15:22 Albowiem jako w 
Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie 
wszyscy ożywieni będą. 

23 Ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako 
pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w 
przyjście jego. 

OBJAWIENIE JANA 1:18 I żyjący; a byłem 
umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I 
mam klucze piekła i śmierci. 

Spójrz na: Ijobowa 33:23,24; Psalmów 19:14; Izajasz 54:5; Izajasz 
59:20,21; Ezechyjel 37:7-10; Efezów 1:7; 2 Tymoteusza 4:8.

IJOBOWA
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B11 Posłuszeństwo Mesjasza.
E12 Mesjasz wypełni prawo Boże.
G05 Mesjasz będzie oglądał obfite owoce.

PSALMÓW 1:1 Błogosławiony mąż, który 
nie chodzi w radzie niepobożnych, a na 
drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy 
naśniewców nie siedzi; 

2 Ale w zakonie Pańskim jest kochanie jego, 
a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w 
nocy. 

3 Albowiem będzie jako drzewo nad 
strumieniem wód w sadzone, które owoc 
swój wydaje czasu swego, a liść jego nie 
opada; i wszystko, cokolwiek czynić 
będzie, poszczęści się. 

4 Lecz nie tak niepobożni; ale są jako plewa, 
którą wiatr rozmiata. 

5 Przetoż się niepobożni na sądzie nie 
ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu 
sprawiedliwych. 

6 Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; 
ale droga niepobożnych zginie. 

PSALMÓW 40:8 (40:9) Abym czynił wolę 
twoję, Boże mój! pragnę, albowiem zakon 
twój jest w pośrodku wnętrzności moich. 

IZAJASZ 53:11 Z pracy duszy swej ujrzy 
owoc, którym nasycon będzie. Znajomością 
swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa 
mój; bo nieprawości ich on sam poniesie. 

JEREMIJASZ 17:7 Błogosławiony mąż, 
który ufa w Panu, a Pan jest nadzieją jego. 

8 Bo będzie jako drzewo wszczepione nad 
wodami, a nad strumieniem zapuszczające 
korzenie swoje, które nie czuje, gdy 
przychodzi gorącość, ale liść jego zostaje 
zielony, a roku suchego nie frasuje się, i nie 

przestaje przynosić owocu. 

JANA 4:34 Rzekł im Jezus: Mójci jest 
pokarm, abym czynił wolę tego, który mię 
posłał, a dokonał sprawy jego. 

RZYMIAN 3:12 Wszyscy się odchylili, wespół 
się stali nieużytecznymi, nie masz kto by 
czynił dobre, nie masz aż do jednego. 

ŻYDÓW 7:26 Takiegoć zaiste przystało 
nam mieć najwyższego kapłana, świętego, 
niewinnego, niepokalanego, odłączonego od 
grzeszników i który by się stał wyższy nad 
niebiosa: 

OBJAWIENIE JANA 22:2 A w pośród rynku 
jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, 
przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy 
miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa 
służyły ku uzdrowieniu pogan. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:9; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego 
Prawa 11:18-20; Jozuego 1:8; Psalmów 37:30,31; Psalmów 104:34; 

Psalmów 112:1; Psalmów 119:11,15,16,24,47,97-99; Jeremijasz 
31:33; Malachyjasz 3:17,18; Rzymian 7:22; Żydów 8:10; Jana 5:3.

F12 Mesjasz napotka na opór.

PSALMÓW 2:1 Przeczże się poganie buntują, 
a narody przemyślają próżne rzeczy? 

ŁUKASZA 18:32 Bo będzie wydany poganom, i 
będzie naśmiewany, i zelżony, i uplwany: 

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:24 Którzy 
usłyszawszy to, jednomyślnie podnieśli głos 
swój ku Bogu i rzekli: Panie! tyś jest Bóg, 
któryś uczynił niebo i ziemię, i morze i 

PSALMÓW
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wszystko, co w nich jest: 
25 Któryś Duchem Świętym przez usta Dawida, 

sługi swego, powiedział: Przeczże się zburzyli 
narodowie, a ludzie próżne rzeczy przemyślali? 

26 Stanęli królowie ziemi i książęta zebrali 
się wespół przeciwko Panu i przeciwko 
pomazańcowi jego. 

27 Albowiem się zebrali prawdziwie przeciwko 
świętemu Synowi twemu Jezusowi, któregoś 
pomazał, Herod i Poncki Piłat z pogany i z 
ludem Izraelskim. 

28 Aby uczynili, cokolwiek ręka twoja i rada 
twoja przedtem postanowiła, aby się stało. 

OBJAWIENIE JANA 17:14 Ci z Barankiem 
walczyć będą, i Baranek ich zwycięży, bo jest 
Panem panów i królem królów, i którzy są z 
nim powołani i wybrani, i wierni. 

Spójrz na: #1; Psalmów 83:2-5; Mateusza 21:38; Jana 11:50; Dzieje 
Apostolskie 5:33; Dzieje Apostolskie 16:22.

F12 Mesjasz napotka na opór.

PSALMÓW 2:2 Schodzą się królowie 
ziemscy, a książęta radzą społem 
przeciwko Panu, i przeciw pomazańcowi 
jego, mówiąc: 

3 Potargajmy związki ich, a odrzućmy od 
siebie powrozy ich. 

ŁUKASZA 13:31 W onże dzień przystąpili 
niektórzy z Faryzeuszów, mówiąc mu: 
Wynijdź, a idź stąd; bo cię Herod chce zabić. 

ŁUKASZA 19:14 Lecz mieszczanie jego mieli go w 
nienawiści, i wyprawili za nim poselstwo, mówiąc: 
Nie chcemy, aby ten królował nad nami. 

ŁUKASZA 23:11 Ale wzgardziwszy nim Herod 
z żołnierstwem swem i naśmiawszy się z niego, 
oblekł go w szatę białą i odesłał go zaś do Piłata. 

12 I stali się sobie przyjaciołmi Piłat z Herodem 
onegoż to dnia; bo sobie byli przedtem 
nieprzyjaciołmi. 

OBJAWIENIE JANA 17:14 Ci z Barankiem 
walczyć będą, i Baranek ich zwycięży, bo jest 
Panem panów i królem królów, i którzy są z 
nim powołani i wybrani, i wierni. 

Spójrz na: #1; Mateusza 2:16; Mateusza 25:59; Mateusza 27:1; Jana 
1:41; Jana 15:23; Dzieje Apostolskie 4:5-8; Dzieje Apostolskie 10:38; 

Dzieje Apostolskie 12:1-6; Żydów 1:9; 1 Piotra 2:7,8.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 2:4 Ale ten, który mieszka w 
niebie, śmieje się; Pan szydzi z nich. 

5 Tedy będzie mówił do nich w popędliwości 
swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich, 

6 Mówiąc: Jamci postanowił króla mojego 
nad Syonem, górą świętą moją. 

MATEUSZA 23:33 Wężowie! rodzaju 
jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed 
sądem ognia piekielnego? 

34 Przetoż oto ja posyłam do was proroki, 
i mędrce, i nauczone w Piśmie, a z nich 
niektóre zabijecie i ukrzyżujecie, a niektóre 
z nich ubiczujecie w bóżnicach waszych, i 
będziecie je prześladować od miasta do miasta; 

35 Aby przyszła na was wszystka krew 
sprawiedliwa, wylana na ziemi, ode krwi Abla 
sprawiedliwego aż do krwi Zacharyjasza, syna 
Barachyjaszowego, któregoście zabili między 
kościołem i ołtarzem. 

PSALMÓW
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36 Zaprawdę powiadam wam: Przyjdzie to 
wszystko na ten naród. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

EFEZÓW 1:22 I wszystko poddał pod nogi 
jego, a onego dał za głowę nad wszystkim 
kościołowi, 

OBJAWIENIE JANA 1:16 I miał w prawej ręce 
swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził 
miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako 
słońce, kiedy jasno świeci. 

OBJAWIENIE JANA 14:1  I widziałem, a oto 
Baranek stał na górze Syońskiej, a z nim sto 
czterdzieści i cztery tysiące, mających imię 
Ojca jego napisane na czołach swoich.

OBJAWIENIE JANA 19: 15  A z ust 
jego wychodził miecz ostry, aby nim bił 
narody; albowiem on je rządzić będzie laską 
żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i 
gniewu Boga wszechmogącego.

Spójrz na: #1; Psalmów 11:4; Psalmów 37:13; Psalmów 50:16-22; 
Psalmów 59:8; Psalmów 115:3; Przypowieści Salomonowych 1:26; 

Izajasz 40:22; Zacharyjasz 1:15; Łukasza 19:27,43,44; Dzieje 
Apostolskie 2:34-36; Dzieje Apostolskie 5:30,31; Żydów 12:22-25; 

Objawienie Jana 14:1; Objawienie Jana 19:15.

B01 Mesjasz jest Synem Bożym.
B04 Boskie atrybuty Mesjasza

PSALMÓW 2:7 Opowiem ten dekret: Pan 
rzekł do mnie: Syn mój jesteś ty, Jam ciebie 
dziś spłodził. 

MATEUSZA 3:17 A oto głos z niebios mówiący: 
Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się 
upodobało. 

MATEUSZA 25:31 A gdy przyjdzie Syn 
człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci 
Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy 
chwały swojej, 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:32 I my wam 
opowiadamy tę obietnicę, która się ojcom 
stała, iż ją Bóg wypełnił nam, dziatkom ich, 
wzbudziwszy Jezusa. 

33 Jako też w Psalmie wtórym napisane jest: Syn 
mój jesteś ty, jam ciebie dziś spłodził. 

RZYMIAN 1:1 Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, 
powołany Apostoł, odłączony ku opowiadaniu 
Ewangielii Bożej; 

2 Którą przedtem obiecał przez proroki swoje w 
pismach świętych, 

3 O Synu swoim, który się narodził z nasienia 
Dawidowego według ciała; 

4 A pokazał się Synem Bożym możnie, według 
Ducha poświęcenia, przez zmartwychwstanie, 
to jest o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. 

ŻYDÓW 5:5 Tak i Chrystus nie sam sobie 
tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym 
kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój 
jesteś ty, jam cię dziś spłodził. 

6 Jako i na inszem miejscu mówi: Tyś jest 
kapłanem na wieki według porządku 
Melchisedekowego. 

Spójrz na: Mateusza 16:16; Mateusza 17:5; Jana 1:14,18; Rzymian 
1:1-4; Żydów 1:5,6.
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E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 2:8 Żądaj odemnie, a dam ci 
narody dziedzictwo twoje; a osiadłość 
twoję, granice ziemi. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

2 Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, aby tym 
wszystkim, któreś mu dał, dał żywot wieczny. 

3 A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali 
samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, 
Jezusa Chrystusa. 

4 Jam cię uwielbił na ziemi, i dokończyłem 
sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

FILIPENSÓW 2:9  Dlatego też Bóg 
nader go wywyższył i darował mu imię, które 
jest nad wszystkie imię; 

10 Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano 
skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i 
tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod 
ziemią. 

11 A wszelki język aby wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Spójrz na: #1; #2; #4; Psalmów 22:17; Dzieje Apostolskie 20:21; 
Dzieje Apostolskie 26:18-20; Rzymian 16:26; 1 Tesalonicensów 1:9; 

Objawienie Jana 7:9-12; Objawienie Jana 15:4.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 2:9 Potrzesz ich laską żelazną, 
a jako naczynie zduńskie pokruszysz ich. 

OBJAWIENIE JANA 2:26 A kto zwycięży i 
zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu 
zwierzchność nad poganami. 

27 I będzie ich rządził laską żelazną; jako statki 
garncarskie skruszeni będą, jakom i ja wziął 
od Ojca mego. 

OBJAWIENIE JANA 12:5 I urodziła syna, 
mężczyznę, który ma rządzić wszystkie narody 
laską żelazną; i porwane jest dziecię jej do 
Boga i do stolicy jego, 

Spójrz na: #1; Psalmów 21:8,9; Psalmów 89:22; Izajasz 30:14; 
Izajasz 60:12; Danijel 2:44.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 2:10 Terazże tedy zrozumiejcie, 
królowie, nauczcie się sędziowie ziemi! 

11 Służcie Panu w bojaźni, a rozradujcie się 
ze drżeniem. 

12 Pocałujcie syna, by się snać nie 
rozgniewał, i zginęlibyście w drodze, 
gdyby się najmniej zapaliła popędliwość 
jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim 
ufają. 

IZAJASZ 60:1 Powstań, objaśnij się! 
ponieważ przyszła światłość twoja, a chwała 
Pańska weszła nad tobą. 

2 Bo oto ciemności okryją ziemię, a zaćmienie 
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narody; ale nad tobą wejdzie Pan, a chwała 
jego nad tobą widziana będzie. 

3 I będą chodzić narody w światłości twojej, a 
królowie w jasności, która wejdzie nad tobą. 

4 Podnieś w około oczy twe, a spojrzyj; ci 
wszyscy, którzy się zgromadzili, pójdą do 
ciebie; synowie twoi z daleka przyjdą, a córki 
twoje przy boku twoim chowane będą. 

5 Tedy oglądasz to, a rozweselisz się; tedy się 
zdumieje i rozszerzy serce twoje, gdy się 
obróci ku tobie zgraja morska, a moc narodów 
przyjdzie do ciebie. 

JANA 5:23 Aby wszyscy czcili Syna, tak 
jako czczą Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i 
Ojca, który go posłał. 

2 TESALONICENSÓW 1:8 W ogniu 
płomienistym oddawając pomstę tym, którzy 
Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni 
Ewangielii Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 

9 Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od 
obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego. 

OBJAWIENIE JANA 19:11 I widziałem niebo 
otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział 
na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a sądzi 
w sprawiedliwości i walczy. 

12 A oczy jego były jako płomień ognia, a na 
głowie jego wiele koron; i miał imię napisane, 
którego nikt nie zna, tylko on sam. 

13 A przyodziany był szatą omoczoną we krwi, a 
imię jego zowią Słowo Boże. 

14 A wojska, które są na niebie, szły za nim na 
koniach białych, obleczone lnem cienkim, 
białym i czystym. 

15 A z ust jego wychodził miecz ostry, aby 
nim bił narody; albowiem on je rządzić 
będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę 
wina zapalczywości i gniewu Boga 

wszechmogącego. 
16 A ma na szacie i na biodrach swoich imię 

napisane: Król królów i Pan panów. 

Spójrz na: #1; #2; Psalmów 40:4; Psalmów 84:12; Psalmów 146:3-5; 
Przypowieści Salomonowych 16:20; Jeremijasz 17:7; Rzymian 10:11; 

Żydów 1:5; Żydów 12:22-25,28,29; 1 Piotra 2:6; 1 Piotra 1:21.

E25 udzie uwierzą w Mesjasza i będą 
oddawać Mu chwałę.

PSALMÓW 8: 1 Przedniejszemu 
śpiewakowi na Gittyt psalm Dawidowy. 
(8:2) Panie, Panie nasz! jakoż zacne jest 
imię twoje po wszystkiej ziemi! któryś 
wyniósł chwałę twoję nad niebiosa. 

2 (8:3) Z ust niemowlątek i ssących 
ugruntowałeś moc twą dla nieprzyjaciół 
twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i 
tego, który się mści. 

MATEUSZA 11:25 W on czas odpowiadając Jezus, 
rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi! 
żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, 
a objawiłeś je niemowlątkom. 

MATEUSZA 21:15 A obaczywszy 
przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie cuda, 
które czynił, i dzieci wołające w kościele, i 
mówiące: Hosanna synowi Dawidowemu: 
rozgniewali się. 

16 I rzekli mu: Słyszyszże, co ci mówią? A Jezus 
im rzekł: I owszem. Nigdyścież nie czytali, iż z 
ust niemowlątek i ssących wykonałeś chwałę? 

Spójrz na: Łukasza 10:21; 1 Koryntów 1:27.
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B07 B. Wszechmoc Mesjasza.

PSALMÓW 8:6 (8:7) Dałeś mu opanować 
sprawy rąk twoich, wszystkoś poddał pod 
nogi jego. 

EFEZÓW 1:22 I wszystko poddał pod nogi 
jego, a onego dał za głowę nad wszystkim 
kościołowi, 

Spójrz na: Mateusza 28:18; Żydów 1:2; Żydów 2:8.

A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.
F01 Śmierć Mesjasza została przepowiedziana.
G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 

przepowiedziane.
   
PSALMÓW 16:8   Stawiałem Pana zawsze 

przed oczyma swemi; a iż on jest po 
prawicy mojej, nie będę wzruszony. 

9 Przetoż uweseliło się serce moje, a 
rozradowała się chwała moja; dotego ciało 
moje mieszkać będzie bezpiecznie. 

10 Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, 
ani dopuścisz świętemu twemu oglądać 
skażenia. 

11 Oznajmisz mi drogę żywota; obfitość 
wesela jest przed obliczem twojem, 
rozkoszy po prawicy twojej aż na wieki. 

PSALMÓW 49:15 (49:16) Ale Bóg 
wykupi duszę moję z mocy grobu, gdy mię 
przyjmie. Sela. 

PSALMÓW 71:20 Który, acześ 
przypuścił na mię wielkie i ciężkie uciski, 
wszakże zasię do żywota przywracasz mię, a z 
przepaści ziemskich zasię wywodzisz mię. 

IZAJASZ 25:8 Połknie śmierć w zwycięstwie, 
a Pan panujący otrze łzę z każdego oblicza, i 
pohańbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej 
ziemi; bo Pan mówił. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:25 Albowiem 
o nim mówi Dawid: Upatrywałem zawsze 
Pana przed obliczem mojem; bo mi jest po 
prawicy, abym nie był wzruszony. 

26 Przetoż rozweseliło się serce moje i rozradował 
się język mój, nadto i ciało moje odpocznie w 
nadziei; 

27 Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, a 
nie dasz świętemu twojemu oglądać skażenia. 

28 Oznajmiłeś mi drogi żywota, a napełnisz mię 
radością przed obliczem twojem. 

29 Mężowie bracia! mogę bezpiecznie mówić 
do was o patryjarsze Dawidzie, żeć umarł i 
pogrzebiony jest, a grób jego jest u nas aż do 
dnia dzisiejszego. 

30 Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu się 
Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr 
jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a 
posadzić na stolicy jego. 

31 To przeglądając, powiedział o 
zmartwychwstaniu Chrystusowem, iż nie 
została dusza jego w piekle, ani ciało jego 
widziało skażenia. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:33 Jako też w 
Psalmie wtórym napisane jest: Syn mój jesteś 
ty, jam ciebie dziś spłodził. 

34 A iż go wzbudził od umarłych, aby się więcej 
nie wrócił do skażenia, tak powiedział: Dam 
wam święte dobrodziejstwa Dawidowe wierne. 

35 Przeto i indziej powiada: Nie dasz Świętemu 
twemu widzieć skażenia. 

36 Albowiemci Dawid za wieku swego 
usłużywszy woli Bożej, zasnął i przyłączony 
jest do ojców swoich, a widział skażenie. 
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37 Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie widział 
skażenia. 

OBJAWIENIE JANA 1:18 I żyjący; a byłem 
umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I 
mam klucze piekła i śmierci. 

Spójrz na: Psalmów 30:4; Psalmów 86:13; Izajasz 26:19; Ozeasza 
6:2; Ozeasza 13:14; Mateusza 27:52,53; Jana 8:51-55; Dzieje 

Apostolskie 3:14,15; 1 Koryntów 15:20,26,42,54,55.

B18 Świętość, piękno i chwała Mesjasza.

PSALMÓW 17:15 Ale ja w 
sprawiedliwości oglądam oblicze twoje; 
gdy się ocucę, nasycony będę obrazem 
obliczności twojej. 

MATEUSZA 25:31 A gdy przyjdzie Syn 
człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci 
Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy 
chwały swojej, 

ŁUKASZA 9:26 Albowiem ktokolwiek by się 
wstydził za mię i za słowa moje, za tego się Syn 
człowieczy wstydzić będzie, gdy przyjdzie w 
chwale swej i w ojcowskiej i świętych Aniołów. 

ŁUKASZA 9:32 A Piotr i ci, którzy byli z nim, 
obciążeni byli snem, a ocuciwszy się, ujrzeli 
chwałę jego i onych dwóch mężów, którzy z 
nim stali. 

33 I stało się, gdy oni odeszli od niego, rzekł 
Piotr do Jezusa: Mistrzu! dobrze nam tu być; 
przetoż uczyńmy trzy namioty, tobie jeden 
i Mojżeszowi jeden i Elijaszowi jeden; nie 
wiedząc, co mówił. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 

mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

JANA 11:40 Powiedział jej Jezus: Azażem ci 
nie rzekł, iż jeźli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą? 

JANA 17:22 A ja tę chwałę, którąś mi dał, 
dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy; 

23 Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi 
w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mię posłał, 
a iżeś je umiłował, jakoś i mię umiłował. 

24 Ojcze! któreś mi dał, chcę, abym gdziem ja 
jest, i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę 
moję, którąś mi dał; albowiemeś mię 
umiłował przed założeniem świata. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 7:55 A on 
będąc pełen Ducha Świętego, patrząc pilnie w 
niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po 
prawicy Bożej. 

RZYMIAN 8:18 Albowiem, (bracia!) mam 
za to, iż utrapienia teraźniejszego czasu nie 
są godne onej przyszłej chwały, która się ma 
objawić w nas. 

1 KORYNTÓW 13:12 Albowiem teraz 
widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce; 
ale na on czas twarzą w twarz; teraz poznaję 
po części, ale na on czas poznam, jakom i 
poznany jest. 

2 KORYNTÓW 3:18 Lecz my wszyscy, 
którzy odkrytem obliczem na chwałę 
Pańską, jako w zwierciadle patrzymy, w toż 
wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały 
w chwałę, jako od Ducha Pańskiego. 

1 JANA 3:2 Najmilsi! teraz dziatkami 
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Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, 
czem będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on 
objawi, podobni mu będziemy; albowiem 
ujrzymy go tak, jako jest. 

Spójrz na: Psalmów 104:31; Psalmów 138:5; Izajasz 6:1-5; Izajasz 
24:14; Izajasz 35:2; Izajasz 40:5; Izajasz 60:1; Izajasz 61:6; 
Ezechyjel 3:23; Ezechyjel 10:4; Abakuk 2:14; Mateusza 8:38; 

Mateusza 19:28; Marka 8:38; Marka 13:26; Łukasza 19:38; Jana 
12:41.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 18:4 (18:5) Ogarnęły mię były 
boleści śmierci, a potoki niepobożnych 
zatrwożyły mię. 

5 (18:6) Boleści grobu ogarnęły mię były, 
zachwyciły mię sidła śmierci. 

6 (18:7) W utrapieniu mojem wzywałem Pana, i 
wołałem do Boga mego; wysłuchał z kościoła 
swego głos mój, a wołanie moje przed 
oblicznością jego przyszło do uszów jego. 

PSALMÓW 88:6 (88:7) Spuściłeś mię w dół 
najgłębszy, do najciemniejszego i najgłębszego 
miejsca. 

7 (88:8) Doległa mię zapalczywość twoja, 
a wszystkiemi nawałnościami twemi 
przytłoczyłeś mię. Sela. 

PSALMÓW 116:3 Ogarnęły mię były 
boleści śmierci, a utrapienia grobu zjęły mię; 
ucisk i boleść przyszła na mię. 

MARKA 14:33 I wziąwszy z sobą Piotra, i 
Jakóba, i Jana, począł się lękać, i bardzo tęsknić; 

34 I rzekł im: Bardzo jest smutna dusza moja aż 
do śmierci; zostańcie tu, a czujcie. 

35 A postąpiwszy trochę, padł na ziemię i modlił 
się, aby, jeźli można, odeszła od niego ta 

godzina; 
36 I rzekł: Abba Ojcze! wszystko tobie jest 

możno, przenieś ode mnie ten kielich; wszakże 
nie co ja chcę, ale co Ty. 

ŁUKASZA 22:44 Ale będąc w boju, gorliwiej 
się modlił, a był pot jego jako krople krwi 
ściekające na ziemię. 

ŻYDÓW 5:7 Który za dni ciała swego 
modlitwy i uniżone prośby do tego, który 
go mógł zachować od śmierci, z wołaniem 
wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany 
jest dla uczciwości. 

B11 Posłuszeństwo Mesjasza.

PSALMÓW 18:21 (18:22) Bom 
strzegł dróg Pańskich, anim odstąpił 
niezbożnie od Boga mego. 

22 (18:23) Bom miał wszystkie sądy jego 
przed oczyma memi, a ustaw jego nie 
odrzucałem od siebie. 

23 (18:24) Owszem, byłem szczerym przed 
nim, a strzegłem się od nieprawości mojej. 

24 (18:25) Przetoż oddał mi Pan według 
sprawiedliwości mojej, według czystości 
rąk moich, która była przed oczyma jego. 

ŁUKASZA 23:4 I rzekł Piłat do przedniejszych 
kapłanów i do ludu: Żadnej winy nie znajduję 
w tym człowieku. 

ŁUKASZA 23:14 Rzekł do nich: Oddaliście mi 
tego człowieka, jakoby lud odwracał: a oto 
ja przed wami pytając go, żadnej winy nie 
znalazłem w tym człowieku z tego, co nań 
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skarżycie; 

ŁUKASZA 23:22 A on po trzecie rzekł do 
nich: I cóż wżdy ten złego uczynił? Żadnej 
winy śmierci nie znalazłem w nim; przetoż 
skarawszy wypuszczę go. 

ŻYDÓW 7:26 Takiegoć zaiste przystało 
nam mieć najwyższego kapłana, świętego, 
niewinnego, niepokalanego, odłączonego od 
grzeszników i który by się stał wyższy nad 
niebiosa: 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 23:21; Psalmów 1:2; Psalmów 
37:31; Psalmów 40:8; Psalmów 119:1,44,51,97,102; Jeremijasz 

31:33; Ezechyjel 36:27; Jana 18:38; Jana 19:4,6.

A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.
E13 Bóg potwierdza posługę Mesjasza.

PSALMÓW 20:4 (20:5) Niech ci da wszystko 
według serca twego, a wszelką radę twoję 
niech wypełni. 

5 (20:6) Rozweselimy się w wybawieniu 
twojem, a w imieniu Boga naszego 
chorągiew podniesiemy; niech wypełni 
Pan wszystkie prośby twoje. 

6 (20:7) Teraześmy poznali, iż Pan wybawił 
pomazańca swego, a iż go wysłuchał z 
nieba swego świętego przez zbawienną 
moc prawicy swojej. 

PSALMÓW 132:17 Tam sprawię, 
że zakwitnie róg Dawidowy; tam zgotuję 
pochodnię pomazańcowi memu. 

18 Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; ale 
nad nim rozkwitnie się korona jego. 

JANA 11:42 A jamci wiedział, że mię 

zawsze wysłuchiwasz; alem to rzekł dla ludu 
wokoło stojącego, aby wierzyli, żeś ty mię 
posłał. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

2 Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, 
aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot 
wieczny. 

3 A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali 
samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, 
Jezusa Chrystusa. 

4 Jam cię uwielbił na ziemi, i dokończyłem 
sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:36 Niechajże 
tedy wie zapewne wszystek dom Izraelski, że 
go Bóg i Panem, i Chrystusem uczynił, tego 
Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:31 Tego Bóg 
za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą 
swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu 
pokuta i odpuszczenie grzechów. 

ŻYDÓW 5:7 Który za dni ciała swego 
modlitwy i uniżone prośby do tego, który 
go mógł zachować od śmierci, z wołaniem 
wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany 
jest dla uczciwości. 

Spójrz na: Psalmów 13:5; Psalmów 18:35,50; Psalmów 28:8; Izajasz 
57:15; Mateusza 6:9; Jana 9:31; Dzieje Apostolskie 2:33.
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A04 Mesjasz istnieje od wieków.
   
PSALMÓW 21:4 (21:5) Prosił cię o żywot, 

a dałeś mu przedłużenie dni na wieki 
wieków. 

IZAJASZ 53:10 Takci się Panu upodobało 
zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy 
ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie 
swoje, przedłużył dni swoich; a to, co 
się podoba Panu, przez rękę jego aby się 
szczęśliwie wykonało. 

MATEUSZA 28:5 Ale Anioł odpowiadając, rzekł 
do niewiast: Nie bójcie się wy; boć wiem, iż 
Jezusa ukrzyżowanego szukacie. 

6 Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako 
powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie 
leżał Pan. 

JANA 11:25 I rzekł jej Jezus: Jam jest 
zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, 
choćby też umarł, żyć będzie. 

OBJAWIENIE JANA 1:18 I żyjący; a byłem 
umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I 
mam klucze piekła i śmierci. 

Spójrz na: Psalmów 16:10,11; Psalmów 91:16.

B14 Mesjasz ukazuje chwałę Bożą.
B18 Świętość, piękno i chwała Mesjasza.

PSALMÓW 21:5 (21:6) Wielka jest chwała 
jego w zbawieniu twojem; chwałą i 
zacnością przyodziałeś go; 

JANA 13:31 A gdy wyszedł, rzekł Jezus: 
Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy, a Bóg 
uwielbiony jest w nim. 

32 A ponieważ Bóg uwielbiony jest w nim, tedy 
go też Bóg uwielbi sam w sobie, i wnetże 
uwielbi go. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

2 Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, 
aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot 
wieczny. 

3 A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali 
samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, 
Jezusa Chrystusa. 

4 Jam cię uwielbił na ziemi, i dokończyłem 
sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

FILIPENSÓW 2:9 Dlatego też Bóg 
nader go wywyższył i darował mu imię, które 
jest nad wszystkie imię; 

10 Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano 
skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i 
tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod 
ziemią. 

11 A wszelki język aby wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 
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ŻYDÓW 8:1 Ale suma tego, co się mówi, 
ta jest: Iż takiego mamy najwyższego kapłana, 
który usiadł na prawicy stolicy wielmożności 
na niebiesiech; 

OBJAWIENIE JANA 5:13 A wszelkie 
stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, 
i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w 
nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na 
stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i 
chwała, i siła na wieki wieków. 

Spójrz na: #2; Mateusza 28:18; Jana 17:22; Efezów 1:20-22; 1 
Piotra 3:22.

E16 Mesjasz pobłogosławi swój lud.

PSALMÓW 21:6 (21:7) Boś go wystawił na 
rozmaite błogosławieństwo aż na wieki; 
rozweseliłeś go weselem oblicza twego. 

7 (21:8) Gdyż król nadzieję ma w Panu, a 
z miłosierdzia Najwyższego nie będzie 
poruszony. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:26 Wamci 
naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, 
posłał go, aby wam błogosławił; żeby się każdy 
z was odwrócił od złości swoich. 

GALATES 3:9 A tak ci, którzy są z wiary, 
dostępują błogosławieństwa z wiernym 
Abrahamem. 

GALATES 3:14 Aby na pogan 
błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w 
Chrystusie Jezusie, i abyśmy obietnicę Ducha 
wzięli przez wiarę. 

EFEZÓW 1:3 Błogosławiony niech 

będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem 
błogosławieństwem duchownem w 
niebieskich rzeczach w Chrystusie; 

ŻYDÓW 2:13 I zasię: Ja w nim ufać będę; a 
zasię: Oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. 

Spójrz na: #1; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:2; Psalmów 16:8,11; 
Psalmów 18:2; Psalmów 63:2-5; Psalmów 91:2,9.

F01 Śmierć Mesjasza została 
przepowiedziana.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22: 1 Przedniejszemu śpiewakowi 
na czas poranny psalm Dawidowy. (22:2) 
Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił? 
oddaliłeś się od wybawienia mego, od słów 
ryku mego. 

2 (22:3) Boże mój! wołam we dnie, a nie 
ozywasz mi się; i w nocy, a nie mogę się 
uspokoić. 

MATEUSZA 27:45 A od szóstej godziny 
stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do 
dziewiątej godziny. 

46 A około dziewiątej godziny zawołał Jezus 
głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, Lama 
Sabachtani! to jest, Boże mój! Boże mój! 
czemuś mię opuścił? 

ŁUKASZA 22:41 A sam oddalił się od nich, 
jakoby na ciśnienie kamieniem, a klęknąwszy 
na kolana, modlił się, 

42 Mówiąc: Ojcze! jeźli chcesz, przenieś ten 
kielich ode mnie; wszakże nie moja wola, lecz 
twoja niech się stanie. 
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43 I ukazał mu się Anioł z nieba, posilający go. 
44 Ale będąc w boju, gorliwiej się modlił, a był 

pot jego jako krople krwi ściekające na ziemię. 
45 A wstawszy od modlitwy, przyszedł do 

uczniów, i znalazł je śpiące od smutku. 
46 I rzekł im: Cóż śpicie? wstańcie, a módlcie się, 

byście nie weszli w pokuszenie. 

ŻYDÓW 5:7 Który za dni ciała swego 
modlitwy i uniżone prośby do tego, który 
go mógł zachować od śmierci, z wołaniem 
wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany 
jest dla uczciwości. 

Spójrz na: Psalmów 22:11; Psalmów 32:3,4; Psalmów 38:8; Mateusza 
26:39; Marka 15:34; Łukasza 24:44.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:6 (22:7) Alem ja robak, a nie 
człowiek: pośmiewisko ludzkie, i wzgarda 
pospólstwa. 

IZAJASZ 53:3 Najwzgardzeńszy był, i 
najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy 
niemocy, i jako zakrywający twarz swoję; 
najwzgardzeńszy mówię, skądeśmy go za nic 
nie mieli. 

MATEUSZA 12:24 Ale Faryzeuszowie 
usłyszawszy to, rzekli: Ten nie wygania 
dyjabłów, tylko przez Beelzebuba, książęcia 
dyjabelskiego. 

MATEUSZA 27:28 A zewlekłszy go, 
przyodziali go płaszczem szarłatowym; 

MARKA 9:12 A on odpowiadając, 
rzekł im: Elijaszci przyszedłszy pierwej, 

naprawi wszystko, a jako napisano o Synu 
człowieczym, że musi wiele ucierpieć, a za nic 
poczytanym być. 

ŁUKASZA 23:38 A był też i napis napisany 
nad nim literami Greckiemi i Łacińskiemi i 
Żydowskiemi: Tenci jest on król żydowski. 

39 A jeden z onych złoczyńców, którzy z nim 
wisieli, urągał mu, mówiąc: Jeźliżeś ty jest 
Chrystus, ratujże siebie i nas. 

JANA 7:20 Odpowiedział lud i rzekł: 
Dyjabelstwo masz; któż cię szuka zabić? 

JANA 7:47 I odpowiedzieli im 
Faryzeuszowie: Alboście i wy zwiedzeni? 

48 Izali kto uwierzył weń z książąt albo z 
Faryzeuszów? 

49 Tylko ten gmin, który nie zna zakonu; 
przeklęci są. 

Spójrz na: Psalmów 31:11; Psalmów 44:13; Psalmów 69:7-12,19,20; 
Psalmów 88:8; Psalmów 89:41; Psalmów 109:25; Izajasz 37:22; 

Izajasz 49:7; Treny Jeremijaszowe 3:30; Żydów 13:12.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:7 (22:8) Wszyscy, którzy mię 
widzą, szydzą ze mnie; wykrzywiają gębę, 
chwieją głową, mówiąc: 

MATEUSZA 27:29 I uplótłszy koronę 
z ciernia, włożyli na głowę jego, i dali trzcinę 
w prawą rękę jego, a upadając przed nim na 
kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Bądź 
pozdrowiony, królu żydowski! 

MATEUSZA 27:39 A ci, którzy mimo 
chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami 
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swojemi, 
40 I mówiąc: Ty, co rozwalasz kościół, a w trzech 

dniach budujesz go, ratuj samego siebie; jeźliś 
jest Syn Boży, zstąp z krzyża. 

ŁUKASZA 16:14 A słuchali tego wszystkiego 
i Faryzeuszowie, którzy byli łakomi, i 
naśmiewali się z niego. 

ŁUKASZA 23:11 Ale wzgardziwszy nim Herod 
z żołnierstwem swem i naśmiawszy się z niego, 
oblekł go w szatę białą i odesłał go zaś do 
Piłata. 

ŁUKASZA 23:35 I stał lud, przypatrując się, 
a naśmiewali się z niego i przełożeni z nimi, 
mówiąc: Inszych ratował, niechże ratuje 
samego siebie, jeźliże on jest Chrystus, on 
wybrany Boży. 

36 Naśmiewali się też z niego i żołnierze, 
przystępując, a ocet mu podawając, 

Spójrz na: Psalmów 109:25; Izajasz 37:22,23; Izajasz 57:4; Marka 
15:20,29; Łukasza 23:21-23.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:8 (22:9) Spuścił się na Pana, 
niechże go wyrwie; niech go wybawi, 
ponieważ się w nim kocha. 

MATEUSZA 27:41 Także i przedniejsi 
kapłani z nauczonymi w Piśmie, i z starszymi, 
naśmiewając się, mówili: 

42 Inszych ratował, a samego siebie ratować nie 
może; jeźliż jest król Izraelski, niech teraz 
zstąpi z krzyża, a uwierzymy mu. 

43 Dufał w Bogu, niechże go teraz wybawi, jeźli 
się w nim kocha; boć powiedział: Jestem 

Synem Bożym. 

2 KORYNTÓW 13:4 Bo aczkolwiek 
ukrzyżowany jest jako słaby, ale żyje z mocy 
Bożej, a tak i my jesteśmy z nim słabymi, ale 
żyć będziemy z nim z mocy Bożej przeciwko 
wam. 

Spójrz na: Psalmów 42:10; Marka 15:30-32; Łukasza 23:35.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:9 (22:10) Aleś ty jest, któryś 
mię wywiódł z żywota, czyniąc mi dobrą 
nadzieję jeszcze u piersi matki mojej. 

10 (22:11) Na tobie spolegam od narodzenia 
swego; z żywota matki mojej tyś Bogiem 
moim. 

ŁUKASZA 2:40 A dzieciątko ono rosło, 
i umacniało się w Duchu, pełne będąc 
mądrości, a łaska Boża była nad niem. 

OBJAWIENIE JANA 12:4 A ogon jego ciągnął 
trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je 
na ziemię; a smok on stanął przed niewiastą, 
która miała porodzić, aby skoro by porodziła, 
pożarł dziecię jej. 

5 I urodziła syna, mężczyznę, który ma rządzić 
wszystkie narody laską żelazną; i porwane jest 
dziecię jej do Boga i do stolicy jego, 

Spójrz na: Psalmów 71:6,17; Izajasz 7:14,15; Izajasz 49:1,2; Łukasza 
1:30-33; Łukasza 2:52.
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F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:11 (22:12) Nie 
oddalajże się odemnie; albowiem 
utrapienie bliskie jest, a niemasz, ktoby 
ratował. 

MATEUSZA 26:31 Tedy im rzekł Jezus: 
Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; 
albowiem napisano: Uderzę pasterza, i będą 
rozproszone owce trzody. 

MATEUSZA 26:56 Aleć się to wszystko 
stało, aby się wypełniły Pisma prorockie. Tedy 
uczniowie jego wszyscy opuściwszy go, uciekli. 

MATEUSZA 26:72 Tedy po wtóre 
zaprzał się z przysięgą, mówiąc: Nie znam tego 
człowieka. 

73 A przystąpiwszy po małej chwilce ci, co tam 
stali, rzekli Piotrowi: Prawdziwie i tyś jest z 
nich; bo i mowa twoja ciebie wydaje. 

74 Tedy się począł przeklinać i przysięgać, 
mówiąc: Nie znam tego człowieka; a zarazem 
kur zapiał. 

JANA 16:32 Oto przyjdzie godzina; 
owszem już przyszła, że się rozproszycie każdy 
do swego, a mię samego zostawicie; lecz nie 
jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. 

Spójrz na: Psalmów 10:1; Psalmów 38:21; Psalmów 59:1,2; Psalmów 
71:12; Mateusza 26:31-56.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:12 (22:13) Obtoczyło 
mię mnóstwo cielców; byki z Basan 
obległy mię. 

13 (22:14) Otworzyły na mię gębę swą jako lew 
szarpający i ryczący. 

MATEUSZA 26:3 Tedy się zebrali przedniejsi 
kapłani i nauczeni w Piśmie i starsi ludu do 
dworu najwyższego kapłana, którego zwano 
Kaifasz; 

4 I naradzali się, jakoby Jezusa zdradą pojmali i 
zabili; 

MATEUSZA 26:59 Ale przedniejsi 
kapłani i starsi, i wszelka rada szukali 
fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, 
aby go na śmierć wydali. 

60 Ale nie znaleźli; i choć wiele fałszywych 
świadków przychodziło, przecię nie znaleźli. 
A na ostatek wystąpiwszy dwaj fałszywi 
świadkowie, 

61 Rzekli: Ten mówił: Mogę rozwalić kościół 
Boży, a za trzy dni zbudować go. 

62 A wstawszy najwyższy kapłan, rzekł mu: Nic 
nie odpowiadasz? Cóż to jest, co ci przeciwko 
tobie świadczą? 

63 Lecz Jezus milczał. A odpowiadając najwyższy 
kapłan rzekł: Poprzysięgam cię przez Boga 
żywego, abyś nam powiedział, jeźliś ty jest 
Chrystus, on Syn Boży? 

64 Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział; wszakże 
powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna 
człowieczego siedzącego na prawicy mocy 
Bożej, i przychodzącego na obłokach 
niebieskich. 

65 Tedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, 
mówiąc: Bluźnił! Cóż jeszcze potrzebujemy 
świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo 
jego. 

MATEUSZA 27:1 A gdy było rano, weszli w 
radę wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu 
przeciwko Jezusowi, aby go zabili; 
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DZIEJE APOSTOLSKIE 4:27 Albowiem 
się zebrali prawdziwie przeciwko świętemu 
Synowi twemu Jezusowi, któregoś pomazał, 
Herod i Poncki Piłat z pogany i z ludem 
Izraelskim. 

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:14 (22:15) 
Rozpłynąłem się jako woda, a rozstąpiły 
się wszystkie kości moje; stało się serce 
moje jako wosk, zstopniało w pośród 
wnętrzności moich. 

MATEUSZA 26:38 Tedy im rzekł 
Jezus: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; 
zostańcież tu, a czujcie ze mną. 

ŁUKASZA 22:44 Ale będąc w boju, gorliwiej 
się modlił, a był pot jego jako krople krwi 
ściekające na ziemię. 

JANA 12:27 Terazci dusza moja 
zatrwożona jest; i cóż rzekę? Ojcze! zachowaj 
mię od tej godziny; alemci dlatego przyszedł 
na tę godzinę. 

JANA 19:32 Przyszli tedy żołnierze, a 
pierwszemu wprawdzie złamali golenie i 
drugiemu, który z nim był ukrzyżowany. 

33 Ale do Jezusa przyszedłszy, gdy ujrzeli, że już 
umarł, nie łamali goleni jego. 

34 Lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok 
jego, a zarazem wyszła krew i woda. 

35 A ten, co to widział, świadczył o tem i 
prawdziwe jest świadectwo jego; a on wie, iż 
prawdę powiada, abyście wy wierzyli. 

36 Albowiem się to stało, aby się wypełniło 
Pismo: Kość jego nie będzie złamana. 

37 I zasię drugie Pismo mówi: Ujrzą, kogo przebodli. 

Spójrz na: Marka 14:33,34.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:15 (22:16) Wyschła 
jako skorupa moc moja, a język mój 
przysechł do podniebienia mego; nawet w 
prochu śmierci położyłeś mię. 

MATEUSZA 27:50 Ale Jezus zawoławszy 
po wtóre głosem wielkim, oddał ducha. 

JANA 19:28 Potem widząc Jezus, iż się już 
wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, 
rzekł: Pragnę. 

29 A było tam naczynie postawione octu 
pełne; tedy oni napełniwszy gąbkę octem, a 
obłożywszy (ją) hizopem podali do ust jego. 

30 A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało 
się; a nachyliwszy głowę, oddał ducha. 

1 KORYNTÓW 15:3 Albowiem naprzód 
podałem wam, com też wziął, iż Chrystus 
umarł za grzechy nasze według Pism; 

Spójrz na: Psalmów 32:3,4; Psalmów 69:3,21; Izajasz 53:12; Żydów 
2:14; Żydów 9:14.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:16 (22:17) Albowiem psy mię 
obskoczyły, gromada złośników obległa 
mię; przebodli ręce moje i nogi moje. 
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MARKA 15:16 Lecz żołnierze wprowadzili 
go do dworu, to jest do ratusza, i zwołali 
wszystkiej roty. 

17 A oblekłszy go w szarłat, i uplótłszy koronę z 
ciernia, włożyli nań; 

18 I poczęli go pozdrawiać, mówiąc: Bądź 
pozdrowiony, królu żydowski! 

19 I bili głowę jego trzciną i plwali nań, a 
upadając na kolana, kłaniali mu się. 

20 A gdy się z niego naśmiali, zewlekli go z 
szarłatu, i oblekli go w szaty jego własne, i 
wiedli go, aby go ukrzyżowali. 

ŁUKASZA 11:53 A gdy im to mówił, poczęli 
nań nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie bardzo 
nacierać, i przyczynę mu dawać do mówienia 
o wielu rzeczach; 

54 Czyhając nań i szukając, aby co uchwycili z 
ust jego, żeby go oskarżyli. 

ŁUKASZA 23:10 A przedniejsi kapłani i 
nauczeni w Piśmie stali, potężnie skarżąc nań. 

11 Ale wzgardziwszy nim Herod z żołnierstwem 
swem i naśmiawszy się z niego, oblekł go w 
szatę białą i odesłał go zaś do Piłata. 

ŁUKASZA 23:23 A oni przecię nalegali głosy 
wielkimi, żądając, aby był ukrzyżowany; 
i zmacniały się głosy ich i przedniejszych 
kapłanów. 

JANA 19:37 I zasię drugie Pismo mówi: 
Ujrzą, kogo przebodli. 

JANA 20:25 I rzekli mu drudzy uczniowie: 
Widzieliśmy Pana. Ale im on rzekł: Jeźli nie 
ujrzę w ręku jego znaków gwoździ, a nie włożę 
palca mego w znaki gwoździ, a nie włożę ręki 
mojej w bok jego, nie uwierzę. 

JANA 20:27 Potem rzekł Tomaszowi: Włóż 
sam palec twój, a oglądaj ręce moje i ściągnij 
rękę twoję, i włóż ją w bok mój, a nie bądź 
niewiernym, ale wiernym. 

Spójrz na: Psalmów 40:6; Psalmów 86:14; Zacharyjasz 12:10; 
Mateusza 27:41-43; Marka 15:29-32; Łukasza 23:35; Objawienie 

Jana 22:15.

F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:17 (22:18) 
Zliczyłbym wszystkie kości moje; lecz oni 
na mię patrząc, przypatrują mi się. 

MARKA 15:29 A ci, którzy mimo chodzili, 
bluźnili go, chwiejąc głowami swemi a 
mówiąc: Ehej! który rozwalasz kościół, a we 
trzech dniach budujesz go! 

30 Ratuj samego siebie, a zstąp z krzyża! 
31 Także też i przedniejsi kapłani naśmiewając 

się, jedni do drugich z nauczonymi w Piśmie 
mówili: Innych ratował, a siebie samego 
ratować nie może; 

32 Niechże teraz Chrystus on król Izraelski zstąpi 
z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Ci też, co 
z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. 

ŁUKASZA 23:27 I szło za nim wielkie mnóstwo 
ludu i niewiast, które go płakały i narzekały. 

JANA 19:32 Przyszli tedy żołnierze, a 
pierwszemu wprawdzie złamali golenie i 
drugiemu, który z nim był ukrzyżowany. 

Spójrz na: Psalmów 102:3-5; Izajasz 52:14; Mateusza 27:39-41.
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F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

PSALMÓW 22:18 (22:19) Rozdzielili 
odzienie moje między się, a o szaty moje 
los miotali. 

JANA 19:23 A gdy żołnierze Jezusa 
ukrzyżowali, wzięli szaty jego i uczynili cztery 
części, każdemu żołnierzowi część, i suknią; 
a była ta suknia nie szyta, ale od wierzchu 
wszystka dziana. 

24 Tedy rzekli jedni do drugich: Nie krajmy 
jej, ale o nię rzućmy losy, czyja ma być; aby 
się Pismo wypełniło, które mówi: Podzielili 
między się szaty moje, a o odzienie moje los 
miotali. To tedy uczynili żołnierze. 

Spójrz na: Mateusza 27:35; Marka 15:24; Łukasza 23:34.

E25 udzie uwierzą w Mesjasza i będą 
oddawać Mu chwałę.

PSALMÓW 22:22 (22:23) Tedy 
opowiem imię twoje braciom mym; w 
pośród zgromadzenia chwalić cię będę. 

ŻYDÓW 2:11 Bo ten, który poświęca i 
ci, którzy bywają poświęceni, z jednego są 
wszyscy, dla której przyczyny nie wstydzi się 
ich braćmi nazywać, 

12 Mówiąc: Opowiem imię twoje braciom 
moim, w pośrodku zgromadzenia śpiewać ci 
będę. 

Spójrz na: Psalmów 40:9,10; Mateusza 28:10; Jana 20:17; Rzymian 
8:29.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 22:23 (22:24) Mówiąc: 
Którzy się boicie Pana, chwalcie 
go; wszystko potomstwo Jakóbowe 
wysławiajcie go, a niech się go boi wszystko 
nasienie Izraelskie. 

PSALMÓW 22:25-27
PSALMÓW 22:27 (22:28) Wspomną 

i nawrócą się do Pana wszystkie granice 
ziemi, i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem wszystkie pokolenia narodów. 

28 (22:29) Albowiem Pańskie jest królestwo, a 
on panuje nad narodami. 

29 (22:30) Wszyscy bogaci ziemi będą jeść, 
i upadać przed nim, przed oblicznością 
jego kłaniać się będą wszyscy zstępujący w 
proch, i którzy duszy swej żywo zachować 
nie mogą. 

30 (22:31) Nasienie ich służyć mu będzie, a 
będzie przywłaszczane Panu w każdym 
wieku. 

31 (22:32) Zbieżą się, a będą opowiadali 
sprawiedliwość jego narodowi, który z nich 
wynijdzie, iż ją on wykonał. 

MATEUSZA 3:9 A nie mniemajcie, że możecie 
mówić sami o sobie: Ojca mamy Abrahama; 
albowiemci powiadam wam, iż Bóg i z tych 
kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi. 

JANA 10:16 A mam i drugie owce, które 
nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; 
i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna 
owczarnia i jeden pasterz. 

JANA 11:25 I rzekł jej Jezus: Jam jest 
zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, 
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choćby też umarł, żyć będzie. 
26 A wszelki, który żyje, a wierzy w mię, nie 

umrze na wieki. Wierzyszże temu? 

RZYMIAN 1:17 Bo sprawiedliwość Boża w 
niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako 
napisano: Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

2 KORYNTÓW 5:21 Albowiem on 
tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem 
uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością 
Bożą w nim. 

GALATES 3:26 Albowiem wszyscy synami 
Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie 
Jezusie. 

27 Bo którzykolwiek jesteście w Chrystusa 
ochrzczeni, w Chrystusaście się oblekli. 

28 Nie masz Żyda, ani Greka; nie masz 
niewolnika ani wolnego; nie masz mężczyzny 
i niewiasty; albowiem wszyscy wy jednym 
jesteście w Chrystusie Jezusie. 

29 A jeźliście wy Chrystusowi, tedyście 
nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy 
dziedzicami. 

FILIPENSÓW 2:10 Aby w imieniu 
Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, 
którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na 
ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. 

ŻYDÓW 1:8 Ale do Syna mówi: Stolica 
twoja, o Boże! na wieki wieków; laska 
sprawiedliwości jest laska królestwa twego. 

9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś 
nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg 
twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. 

ŻYDÓW 2:10 Albowiem należało na tego, 
dla którego jest wszystko i przez którego 

jest wszystko, aby wiele synów do chwały 
przywodząc wodza zbawienia ich przez 
ucierpienie doskonałym uczynił. 

11 Bo ten, który poświęca i ci, którzy bywają 
poświęceni, z jednego są wszyscy, dla której 
przyczyny nie wstydzi się ich braćmi nazywać, 

12 Mówiąc: Opowiem imię twoje braciom 
moim, w pośrodku zgromadzenia śpiewać ci 
będę. 

13 I zasię: Ja w nim ufać będę; a zasię: Oto ja i 
dzieci, które mi dał Bóg. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #4; Psalmów 49:6-8; Izajasz 45:23; Izajasz 53:10; 
Jana 3:36; Rzymian 3:21-25; Rzymian 5:19-21; Rzymian 14:10-12; 

1 Piotra 2:9.

B06 Mesjasz jest Dobrym Pasterzem.

PSALMÓW 23:1 Psalm Dawidowy. Pan jest 
pasterzem moim, na niczem mi nie zejdzie. 

2 Na paszach zielonych postawił mię; a do 
wód cichych prowadzi mię. 

3 Duszę moję posila: prowadzi mię 
ścieszkami sprawiedliwości dla imienia 
swego. 

4 Choćbym też chodził w dolinie cienia 
śmierci, nie będę się bał złego, albowiemeś 
ty ze mną; laska twoja, i kij twój, te mię 
cieszą. 

5 Przed obliczem mojem gotujesz stół 
przeciwko nieprzyjaciołom moim; 
pomazałeś olejkiem głowę moję, kubek 
mój jest opływający. 
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6 Nadto dobrodziejstwo i miłosierdzie twe 
pójdą za mną po wszystkie dni żywota 
mego, a będę mieszkał w domu Pańskim 
na długie czasy. 

JANA 10:11 Jam jest on dobry pasterz; 
dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce. 

JANA 10:14 Jam jest on pasterz dobry i 
znam moje, a moje mię też znają. 

JANA 10:27 Owce moje głosu mego 
słuchają, a ja je znam i idą za mną; 

28 A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na 
wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. 

29 Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad 
wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki 
Ojca mego. 

30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

ŻYDÓW 13:20 A Bóg pokoju, który wywiódł 
od umarłych we krwi przymierza wiecznego, 
onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego 
Jezusa, 

1 PIOTRA 2:25 Albowiemeście byli jako owce 
błądzące; ale teraz jesteście nawróceni do 
pasterza i biskupa dusz waszych. 

1 PIOTRA 5:4 A gdy się okaże on książę 
pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę 
chwały. 

OBJAWIENIE JANA 7:17 Albowiem Baranek, 
który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i 
poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze 
Bóg wszelką łzę z oczów ich. 

Spójrz na: Psalmów 80:1; Izajasz 40:11; Izajasz 53:11; Ezechyjel 
34:11,12,23,24; Ezechyjel 37:24; Micheasz 5:5; Zacharyjasz 13:7.

G02 Wniebowstąpienie Mesjasza zostało 
przepowiedziane.

PSALMÓW 24:3 Któż wstąpi na górę 
Pańską? a kto stanie na miejscu świętem 
jego? 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:10 A gdy za 
nim do nieba idącym pilnie patrzali, oto dwaj 
mężowie stanęli przy nich w białem odzieniu, 

11 I rzekli: Mężowie Galilejscy! przecz stoicie, 
patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę 
wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, 
jakoście go widzieli idącego do nieba. 

12 Tedy się wrócili do Jeruzalemu od góry, którą 
zowią oliwną, która jest blisko Jeruzalemu, 
mając drogi przez jeden sabat. 

Spójrz na: Psalmów 15:1; Psalmów 68:18; Jana 20:17.

B04 Boskie atrybuty Mesjasza
G02 Wniebowstąpienie Mesjasza zostało 

przepowiedziane.

PSALMÓW 24:7 Podnieścież, o bramy! 
wierzchy wasze; podnieście się, wy bramy 
wieczne! aby wszedł król chwały! 

8 Któryż to jest król chwały? Pan mocny i 
możny, Pan mocny w boju. 

9 Podnieścież, o bramy! wierzchy wasze; 
podnieście się, wy bramy wieczne! aby 
wszedł król chwały. 

10 Który to jest król chwały? Pan zastępów, 
tenci jest król chwały. Sela. 

MARKA 16:19 A tak Pan przestawszy z 
nimi mówić, wzięty jest do nieba, i usiadł na 
prawicy Bożej. 
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ŁUKASZA 24:51 I stało się, gdy im błogosławił, 
rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do 
nieba. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:10 A gdy za 
nim do nieba idącym pilnie patrzali, oto dwaj 
mężowie stanęli przy nich w białem odzieniu, 

11 I rzekli: Mężowie Galilejscy! przecz stoicie, 
patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę 
wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, 
jakoście go widzieli idącego do nieba. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 7:55 A on 
będąc pełen Ducha Świętego, patrząc pilnie w 
niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po 
prawicy Bożej. 

EFEZÓW 1:20 Której dokazał w Chrystusie, 
gdy go wzbudził od umarłych i posadził na 
prawicy swojej na niebiesiech, 

ŻYDÓW 9:24 Albowiem Chrystus nie 
wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która 
by była wizerunkiem prawdziwej, ale do 
samego nieba, aby się teraz okazywał przed 
oblicznością Bożą za nami, 

1 PIOTRA 3:22 Który jest na prawicy Bożej, 
szedłszy do nieba, podbiwszy sobie Aniołów i 
zwierzchności, i mocy. 

OBJAWIENIE JANA 22:14 
Błogosławieni, którzy czynią przykazania 
jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby 
weszli bramami do miasta. 

Spójrz na: #1; Psalmów 18:19; Psalmów 118:19,20; Izajasz 26:2; 
Jeremijasz 17:25; Danijel 7:13,14; Psalmów 45:2-5; Izajasz 9:7; 

Izajasz 63:1-6; Kolosensów 2:15; Objawienie Jana 6:2; Objawienie 
Jana 19:11-21; Izajasz 6:3; Izajasz 54:5.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 27:2 Gdy się zbiorą przeciwko 
mnie złośnicy, aby pożarli ciało moje; 
przeciwnicy moi, i nieprzyjaciele moi sami 
się potknęli i upadli. 

 
JANA 18:3 Przetoż Judasz wziąwszy 

rotę i sługi od przedniejszych kapłanów i 
Faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z 
pochodniami, i z broniami. 

4 Tedy Jezus wiedząc wszystko, co nań przyjść 
miało, wyszedłszy rzekł im: Kogo szukacie? 

5 Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. 
Rzekł im Jezus: Jam jest. A stał z nimi i 
Judasz, który go wydawał. 

6 A skoro im rzekł: Jam jest, postąpili nazad i 
padli na ziemię. 

F07 Oskarżenie i proces Mesjasza.

PSALMÓW 27:12 Niepodawajże 
mię na wolę nieprzyjaciół moich; 
albowiemci powstali przeciwko mnie 
świadkowie fałszywi, i ten, który tchnie 
okrucieństwem. 

MATEUSZA 26:59 Ale przedniejsi 
kapłani i starsi, i wszelka rada szukali 
fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, 
aby go na śmierć wydali. 

60 Ale nie znaleźli; i choć wiele fałszywych 
świadków przychodziło, przecię nie znaleźli. 
A na ostatek wystąpiwszy dwaj fałszywi 
świadkowie, 
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A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.

PSALMÓW 28:8 Pan jest mocą swych, i 
mocą zbawienia pomazańca swego on jest. 

PSALMÓW 80:17 (80:18) Niech 
będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, 
nad synem człowieczym, któregoś sobie 
zmocnił. 

PSALMÓW 89:20 (89:21) Znalazłem 
Dawida, sługę mego; olejkiem świętym moim 
pomazałem go. 

21 (89:22) Przetoż ręka moja będzie stała przy 
nim, a ramię moje posili go. 

22 (89:23) Nie uciśnie go nieprzyjaciel, a syn 
nieprawości nie utrapi go. 

ŁUKASZA 22:41 A sam oddalił się od nich, 
jakoby na ciśnienie kamieniem, a klęknąwszy 
na kolana, modlił się, 

42 Mówiąc: Ojcze! jeźli chcesz, przenieś ten 
kielich ode mnie; wszakże nie moja wola, lecz 
twoja niech się stanie. 

43 I ukazał mu się Anioł z nieba, posilający go. 

JANA 8:28 Przetoż im rzekł Jezus: Gdy 
wywyższycie Syna człowieczego, tedy poznacie, 
żem ja jest, a sam od siebie nic nie uczynię, ale 
jako mię nauczył Ojciec mój, tak mówię. 

29 A ten, który mię posłał, ze mną jest; nie 
zostawił mię samego Ojciec; bo co mu się 
podoba, to ja zawsze czynię. 

JANA 10:38 A jeźliż czynię, chociażbyście 
mnie nie wierzyli, wierzcież uczynkom, 
abyście poznali i wierzyli, żeć Ojciec jest we 
mnie, a ja w nim. 

Spójrz na: Psalmów 2:2; Psalmów 20:7; Psalmów 68:29; Izajasz 61:1.

G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 
przepowiedziane.

 
PSALMÓW 30:3 (30:4) Panie! wywiodłeś z 

piekła duszę moję; zachowałeś mię przy 
żywocie, abym nie zstąpił do grobu. 

MATEUSZA 28:6 Nie maszci go tu; albowiem 
powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie 
miejsce, gdzie leżał Pan. 

7 A prędko idąc, powiedzcie uczniom jego, 
że zmartwychwstał; a oto uprzedza was 
do Galilei, tam go ujrzycie; otom wam 
powiedział. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:27 Albowiem 
nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz 
świętemu twojemu oglądać skażenia. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:35 Przeto i 
indziej powiada: Nie dasz Świętemu twemu 
widzieć skażenia. 

Spójrz na: Psalmów 16:10; Psalmów 49:15; Psalmów 71:20; Psalmów 
86:13; Jonasz 2:4-6.

F10 Gotowość Mesjasza do poniesienia 
śmierci.

PSALMÓW 31:4 (31:5) Wywiedź mię z sieci, 
którą zastawili na mię; boś ty jest mocą 
moją. 

5 (31:6) W ręce twoje poruczam ducha 
mego; odkupiłeś mię, Panie, Boże 
prawdziwy! 

ŁUKASZA 23:46 A Jezus zawoławszy głosem 
wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twoje polecam 
ducha mojego; a to rzekłszy, skonał. 
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Spójrz na: Psalmów 22:13,17; Psalmów 25:15; Psalmów 35:7; 
Psalmów 57:6; Psalmów 140:5; Mateusza 27:50; Marka 15:37; Jana 

17:17; Jana 19:30.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 31:11 (31:12) U 
wszystkich nieprzyjaciół moich jestem 
w pohańbieniu wielkiem, a najwięcej u 
sąsiadów moich; stałem się na postrach 
znajomym moim; którzy mię widzą na 
dworze, uciekają przedemną. 

12 (31:13) Wypadłem z pamięci jako umarły; 
stałem się jako naczynie stłuczone. 

13 (31:14) Albowiem nasłucham się 
uszczypków od wielu; strachu dość 
zewsząd, gdy się naradzają wespół 
przeciwko mnie, chytrze przemyśliwając, 
aby odjęli duszę moję. 

14 (31:15) Ale ja w tobie mam nadzieję, Panie! 
Rzekłem: Tyś jest Bogiem moim. 

15 (31:16) W rękach twoich są czasy moje; 
wyrwijże mię z ręki nieprzyjaciół moich, i 
od tych, którzy mię prześladują. 

MATEUSZA 27:39 A ci, którzy mimo 
chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami 
swojemi, 

40 I mówiąc: Ty, co rozwalasz kościół, a w trzech 
dniach budujesz go, ratuj samego siebie; jeźliś 
jest Syn Boży, zstąp z krzyża. 

41 Także i przedniejsi kapłani z nauczonymi w 
Piśmie, i z starszymi, naśmiewając się, mówili: 

42 Inszych ratował, a samego siebie ratować nie 
może; jeźliż jest król Izraelski, niech teraz 
zstąpi z krzyża, a uwierzymy mu. 

43 Dufał w Bogu, niechże go teraz wybawi, jeźli 
się w nim kocha; boć powiedział: Jestem 
Synem Bożym. 

44 Także też i zbójcy, którzy byli z nim 
ukrzyżowani, urągali mu. 

Spójrz na: Mateusza 26:3,4,59; Mateusza 27:1; Jana 11:53.

A06. Mesjasz jest Stwórcą.

PSALMÓW 33:6 Słowem Pańskiem są 
niebiosa uczynione, a Duchem ust jego 
wszystko wojsko ich. 

9 Albowiem on rzekł, i stało się; on 
rozkazał, a stanęło. 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

2 To było na początku u Boga. 
3 Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez 

niego nic się nie stało, co się stało. 

PSALMÓW 34:20 (34:21) On strzeże 
wszystkich kości jego, tak, iż i jedna z nich nie 
skruszy się. 

JANA 19:32 Przyszli tedy żołnierze, a 
pierwszemu wprawdzie złamali golenie i 
drugiemu, który z nim był ukrzyżowany. 

33 Ale do Jezusa przyszedłszy, gdy ujrzeli, że już 
umarł, nie łamali goleni jego. 

34 Lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok 
jego, a zarazem wyszła krew i woda. 

35 A ten, co to widział, świadczył o tem i 
prawdziwe jest świadectwo jego; a on wie, iż 
prawdę powiada, abyście wy wierzyli. 

36 Albowiem się to stało, aby się wypełniło 
Pismo: Kość jego nie będzie złamana. 

37 I zasię drugie Pismo mówi: Ujrzą, kogo 
przebodli. 
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Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:46; 4 Mojżeszowa - Liczb 9:12; 
Psalmów 22:16,17; Zacharyjasz 12:10; Objawienie Jana 1:7.

F12 Mesjasz napotka na opór.

PSALMÓW 35:4 Niech będą pohańbieni 
i zawstydzeni, którzy szukają duszy 
mojej; niech tył podadzą, i niech będą 
zawstydzeni, którzy mi źle myślą. 

5 Niech będą jako plewy przed wiatrem, a 
Anioł Pański niechaj ich rozproszy. 

6 Niech będzie droga ich ciemna i śliska, 
Anioł Pański niech ich goni. 

JANA 17:12 Gdym z nimi był na świecie, 
jam je zachował w imieniu twojem, któreś mi 
dał; strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, 
tylko on syn zatracenia, żeby się Pismo 
wypełniło. 

JANA 18:4 Tedy Jezus wiedząc wszystko, 
co nań przyjść miało, wyszedłszy rzekł im: 
Kogo szukacie? 

5 Odpowiedzieli mu: Jezusa Nazareńskiego. 
Rzekł im Jezus: Jam jest. A stał z nimi i 
Judasz, który go wydawał. 

6 A skoro im rzekł: Jam jest, postąpili nazad i 
padli na ziemię. 

7 Tedy ich zasię spytał: Kogo szukacie? A oni 
rzekli: Jezusa Nazareńskiego. 

8 Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, żem 
ja jest; jeźli tedy mię szukacie, dopuśćcież tym 
odejść; 

9 Aby się wypełniły słowa, które był powiedział: 
Nie straciłem żadnego z tych, któreś mi dał. 

Spójrz na: Ijobowa 21:17,18; Psalmów 31:17,18; Psalmów 35:26; 
Psalmów 40:14,15; Psalmów 70:2,3; Psalmów 71:24; Ozeasza 

13:3,4.

F07 Oskarżenie i proces Mesjasza.

PSALMÓW 35:11 Powstawają 
świadkowie fałszywi, a o czem nie wiem, 
pytają mię. 

12 Oddawają mi złem za dobre, chcąc mię 
pozbawić duszy mojej, 

MATEUSZA 23:29 Biada wam, 
nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! 
iż budujecie groby proroków, i zdobicie 
nagrobki sprawiedliwych, 

30 I mówicie: Byśmy byli za dni ojców naszych, 
nie bylibyśmy uczestnikami ich we krwi 
proroków. 

31 A tak świadczycie sami przeciwko sobie, 
że jesteście synowie tych, którzy proroki 
pozabijali. 

MATEUSZA 26:59 Ale przedniejsi 
kapłani i starsi, i wszelka rada szukali 
fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, 
aby go na śmierć wydali. 

60 Ale nie znaleźli; i choć wiele fałszywych 
świadków przychodziło, przecię nie znaleźli. 
A na ostatek wystąpiwszy dwaj fałszywi 
świadkowie, 

61 Rzekli: Ten mówił: Mogę rozwalić kościół 
Boży, a za trzy dni zbudować go. 

62 A wstawszy najwyższy kapłan, rzekł mu: Nic 
nie odpowiadasz? Cóż to jest, co ci przeciwko 
tobie świadczą? 

63 Lecz Jezus milczał. A odpowiadając najwyższy 
kapłan rzekł: Poprzysięgam cię przez Boga 
żywego, abyś nam powiedział, jeźliś ty jest 
Chrystus, on Syn Boży? 

64 Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział; wszakże 
powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna 
człowieczego siedzącego na prawicy mocy 
Bożej, i przychodzącego na obłokach 

PSALMÓW



101

niebieskich. 

JANA 7:19 Izali wam Mojżesz nie dał 
zakonu? a żaden z was nie przestrzega zakonu. 
Przeczże szukacie, abyście mię zabili? 

JANA 8:37 Wiem, żeście nasienie 
Abrahamowe; lecz szukacie, abyście mię zabili, 
iż mowa moja nie ma u was miejsca. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 7:52 Któregoż z 
proroków nie prześladowali ojcowie wasi, i nie 
pozabijali tych, którzy przedtem opowiadali o 
przyjściu tego Sprawiedliwego, któregoście wy 
się teraz stali zdrajcami i mordercami? 

Spójrz na: Psalmów 27:12; Marka 14:55-62; Dzieje Apostolskie 6:13; 
Dzieje Apostolskie 24:12,13.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 35:19 Niech się 
nie weselą ze mnie, którzy mi są 
nieprzyjaciółmi bez przyczyny; którzy mię 
mają w nienawiści niesłusznie, niech nie 
mrugają okiem. 

JANA 15:25 Ale iżby się wypełniło słowo, 
które jest w zakonie ich napisane: Że mię 
darmo mieli w nienawiści. 

Spójrz na: Psalmów 38:19; Psalmów 69:4; Psalmów 109:3.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 38:12 (38:13) I 
zastawili sidła ci, którzy szukają duszy 
mojej; a którzy mi szukają złego, mówili 
przewrotnie, i zdrady przez cały dzień 
zmyślali. 

13 (38:14) Alem ja niby głuchy nie słyszał, a 
jako niemy, który ust swoich nie otwiera. 

20 (38:21) A oddawając mi złem za dobre 
sprzeciwiają mi się, przeto, że naśladuję 
tego, co jest dobrego. 

PSALMÓW 109:3 A słowy jadowitemi 
ogarnęli mię, walcząc przeciwko mnie bez 
wszekiej przyczyny. 

4 Przeciwili mi się za miłość moję, chociażem 
się za nich modlił. 

5 Oddawają mi złem za dobre; a nienawiścią za 
miłość moję. 

ŁUKASZA 20:19 I starali się przedniejsi 
kapłani i nauczeni w Piśmie, jakoby nań ręce 
wrzucili onejże godziny, ale się ludu bali; 
albowiem poznali, iż przeciwko nim wyrzekł 
to podobieństwo. 

20 A tak podstrzegając go, posłali szpiegi, którzy 
zmyślali, jakoby byli sprawiedliwymi, aby go 
podchwycili w mowie jego, a potem aby go 
podali zwierzchności i w moc starościną. 

1 PIOTRA 2:23 Któremu gdy złorzeczono, 
nie odzłorzeczył; gdy cierpiał, nie groził, ale 
poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie 
sądzi. 

Spójrz na: Psalmów 35:12; Psalmów 39:9; Psalmów 119:10; Psalmów 
140:5; Izajasz 53:7; Jeremijasz 18:20.
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G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 
przepowiedziane.

PSALMÓW 40:2 (40:3) I wyciągnął miecz 
z dołu szumiącego i z błota lgnącego, a 
postawił na skale nogi moje, i utwierdził 
kroki moje; 

3 (40:4) A włożył w usta moje pieśń nową, 
chwałę należącą Bogu naszemu, co gdy 
wiele ich ogląda, ulękną się, a będą mieć 
nadzieję w Panu. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:24 Którego 
Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści śmierci, 
jakoż było to niepodobne, aby od niej miał 
być zatrzymany. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:27 Albowiem 
nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz 
świętemu twojemu oglądać skażenia. 

28 Oznajmiłeś mi drogi żywota, a napełnisz mię 
radością przed obliczem twojem. 

29 Mężowie bracia! mogę bezpiecznie mówić 
do was o patryjarsze Dawidzie, żeć umarł i 
pogrzebiony jest, a grób jego jest u nas aż do 
dnia dzisiejszego. 

30 Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu się 
Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr 
jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a 
posadzić na stolicy jego. 

31 To przeglądając, powiedział o 
zmartwychwstaniu Chrystusowem, iż nie 
została dusza jego w piekle, ani ciało jego 
widziało skażenia. 

Spójrz na: Psalmów 103:1-5; Izajasz 12:1-4; Dzieje Apostolskie 2:32-
41; Dzieje Apostolskie 4:4.

E12 Mesjasz wypełni prawo Boże.

PSALMÓW 40:6 (40:7) Ofiary i obiaty nie 
chciałeś, aleś mi przekłół uszy; całopalenia 
i ofiary za grzech nie żądałeś. 

IZAJASZ 50:5 Panujący Pan otwiera mi uszy, 
a Ja się nie sprzeciwiam, ani się na wstecz 
wracam. 

MATEUSZA 9:13 Owszem idźcie, a nauczcie 
się, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary; 
bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale 
grzesznych do pokuty. 

ŻYDÓW 10:4 Albowiem nie można rzec, 
aby krew wołów i kozłów miała gładzić 
grzechy. 

5 Przetoż wchodząc na świat, mówi: Ofiary i 
obiaty nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. 

6 Całopalenia i ofiary za grzech nie upodobałyć 
się. 

7 Tedym rzekł: Oto idę (na początku księgi napisano 
o mnie), abym czynił, o Boże! wolę twoję; 

8 Powiedziawszy wyżej: Żeś ofiary i obiaty, i 
całopalenia za grzech nie chciał, ani sobie 
upodobał, (które według zakonu bywają 
ofiarowane). 

9 Tedy rzekł: Oto idę, abym czynił, o Boże wolę 
twoję; znosi pierwsze, aby wtóre postanowił. 

10 Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez 
ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną. 

11 A wszelkić kapłan stoi na każdy dzień, 
służbę Bożą odprawując, a jednakież ofiary 
częstokroć ofiarując, które nigdy grzechów 
zgładzić nie mogą. 

12 Lecz ten jednę ofiarę ofiarowawszy za grzechy, 
na wieki siedzi na prawicy Bożej, 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 21:6; Psalmów 51:16; Izajasz 
1:11; Jeremijasz 7:21-23; Ozeasza 6:6.
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B11 Posłuszeństwo Mesjasza.
F10 Gotowość Mesjasza do poniesienia 

śmierci.

PSALMÓW 40:7 (40:8) Tedym rzekł: Oto 
idę; w księgach napisano o mnie; 

ŁUKASZA 24:27 A począwszy od Mojżesza i od 
wszystkich proroków, wykładał im wszystkie 
one Pisma, które o nim napisane były. 

ŁUKASZA 24:44 I rzekł do nich: Teć są słowa, 
którem mówił do was, będąc jeszcze z wami, 
iż się musi wypełnić wszystko, co napisano 
w zakonie Mojżeszowym i w prorokach, i w 
psalmach o mnie. 

ŻYDÓW 10:7 Tedym rzekł: Oto idę (na 
początku księgi napisano o mnie), abym 
czynił, o Boże! wolę twoję; 

8 Powiedziawszy wyżej: Żeś ofiary i obiaty, i 
całopalenia za grzech nie chciał, ani sobie 
upodobał, (które według zakonu bywają 
ofiarowane). 

9 Tedy rzekł: Oto idę, abym czynił, o Boże wolę 
twoję; znosi pierwsze, aby wtóre postanowił. 

OBJAWIENIE JANA 19:10 I upadłem 
do nóg jego, abym się mu pokłonił; ale mi 
rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest 
spółsługa twój i braci twoich, którzy mają 
świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj; 
albowiem świadectwo Jezusowe jest duch 
proroctwa. 

Spójrz na: Jana 5:39; 1 Koryntów 15:3,4; 1 Piotra 1:10,11.

B11 Posłuszeństwo Mesjasza.

PSALMÓW 40:8 (40:9) Abym czynił wolę 
twoję, Boże mój! pragnę, albowiem zakon 
twój jest w pośrodku wnętrzności moich. 

JANA 4:34 Rzekł im Jezus: Mójci jest 
pokarm, abym czynił wolę tego, który mię 
posłał, a dokonał sprawy jego. 

JANA 17:4 Jam cię uwielbił na ziemi, i 
dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją 
czynił. 

ŻYDÓW 5:8 A choć był Synem Bożym, 
wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się 
posłuszeństwa. 

Spójrz na: Psalmów 37:30,31; Psalmów 119:16,24,47; Jeremijasz 
31:33; Rzymian 7:22.

E08 Sprawiedliwość Mesjasza.

PSALMÓW 40:9 (40:10) Opowiadałem 
sprawiedliwość twoję w zgromadzeniu 
wielkiem; oto warg moich nie 
zawściągnąłem, ty wiesz, Panie! 

10 (40:11) Sprawiedliwości twojej nie 
ukryłem w pośród serca mego, prawdę 
twoję i zbawienie twoje opowiadałem; nie 
taiłem miłosierdzia twego i prawdy twojej 
w zgromadzeniu wielkiem. 

MARKA 16:15 I rzekł im: Idąc na wszystek 
świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu 
stworzeniu. 

16 Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie; ale 
kto nie uwierzy, będzie potępion. 
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ŁUKASZA 3:6 I ogląda wszelkie ciało 
zbawienie Boże. 

RZYMIAN 1:16 Albowiem nie wstydzę się za 
Ewangieliję Chrystusową, ponieważ jest mocą 
Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, 
Żydowi najprzód, potem i Greczynowi. 

17 Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa 
objawiona z wiary w wiarę, jako napisano: Że 
sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

FILIPENSÓW 3:9 I był znaleziony 
w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej 
która jest z zakonu, ale tę, która jest przez 
wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z 
Boga, która jest przez wiarę; 

ŻYDÓW 2:12 Mówiąc: Opowiem 
imię twoje braciom moim, w pośrodku 
zgromadzenia śpiewać ci będę. 

Spójrz na: Psalmów 22:22,25; Psalmów 35:18; Psalmów 71:15-18; 
Psalmów 119:13; Łukasza 2:30-32; Łukasza 4:16-22; Jana 1:17; 

Jana 3:16,17; Dzieje Apostolskie 20:20,21; Rzymian 3:22-26; 
Rzymian 10:9,10; 1 Tymoteusza 1:15.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 40:14 (40:15) Niech 
będą pohańbieni, (a niech się zawstydzą 
wszyscy,)którzy szukają duszy mojej, aby 
ją zatracili; niechajże się na wstecz cofną, a 
niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego. 

JANA 18:6 A skoro im rzekł: Jam jest, 
postąpili nazad i padli na ziemię. 

F03 Mesjasz będzie odrzucony.
F07 Oskarżenie i proces Mesjasza.
F12 Mesjasz napotka na opór.
   
PSALMÓW 41:5 (41:6) Nieprzyjaciele moi 

mówili źle o mnie: Kiedyż wżdy umrze, a 
zginie imię jego? 

6 (41:7) Jeźli też który z nich przychodzi, 
aby mię nawiedził, tedy na zdradzie mówi; 
serce jego zgromadza sobie nieprawość, a 
precz odszedłszy roznosi. 

7 (41:8) Społem przeciwko mnie szepczą 
wszyscy, którzy mię mają w nienawiści, a 
myślą złe o mnie, 

8 (41:9) Mówiąc: Pomsta się nań za 
niezbożność wylała, a iż się położył, więcej 
nie wstanie. 

9 (41:10) Także i ten, z którymem żył w 
pokoju, któremum ufał, który chleb mój 
jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. 

MATEUSZA 26:20 A gdy był wieczór, 
usiadł za stołem ze dwunastoma. 

21 A gdy jedli, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, 
iż jeden z was wyda mię. 

22 I zasmuciwszy się bardzo, poczęli mówić do 
niego każdy z nich: Azażem ja jest Panie? 

23 A on odpowiadając, rzekł: Który macza ze 
mną rękę w misie, ten mię wyda. 

24 Synci człowieczy idzie, jako napisano o nim; 
ale biada człowiekowi temu, przez którego 
Syn człowieczy wydany bywa! dobrze by mu 
było, by się był nie narodził ten człowiek. 

25 A odpowiadając Judasz, który go wydawał, rzekł: 
Izalim ja jest, Mistrzu? Mówi mu: Tyś powiedział. 

ŁUKASZA 11:53 A gdy im to mówił, poczęli 
nań nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie bardzo 
nacierać, i przyczynę mu dawać do mówienia 
o wielu rzeczach; 
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54 Czyhając nań i szukając, aby co uchwycili z 
ust jego, żeby go oskarżyli. 

ŁUKASZA 20:20 A tak podstrzegając go, 
posłali szpiegi, którzy zmyślali, jakoby byli 
sprawiedliwymi, aby go podchwycili w mowie 
jego, a potem aby go podali zwierzchności i w 
moc starościną. 

ŁUKASZA 22:47 A gdy on jeszcze mówił, oto 
zgraja i ten, którego zwano Judaszem, jeden ze 
dwunastu, szedł przed nimi, i przybliżył się do 
Jezusa, aby go pocałował. 

48 A Jezus mu rzekł: Judaszu! pocałowaniem 
wydajesz Syna człowieczego? 

JANA 13:18 Nie o wszystkichci was 
mówię, jać wiem, którem obrał; ale żeby się 
wypełniło Pismo: Który je ze mną chleb, 
podniósł przeciwko mnie piętę swoję. 

19 Teraz wam powiadam, przedtem niż się to 
stanie, abyście gdy się to stanie, uwierzyli, żem 
ja jest. 

JANA 17:12 Gdym z nimi był na świecie, 
jam je zachował w imieniu twojem, któreś mi 
dał; strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, 
tylko on syn zatracenia, żeby się Pismo 
wypełniło. 

Spójrz na: Psalmów 12:2; Psalmów 22:6-8; Psalmów 102:8.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 42:7 (42:8) Przepaść przepaści 
przyzywa, na szum upustów twoich: 
wszystkie powodzi twoje i nawałności 
twoje na mię się zwaliły. 

IZAJASZ 53:5 Lecz on zraniony jest dla 
występków naszych, starty jest dla nieprawości 
naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a 
sinością jego jesteśmy uzdrowieni. 

IZAJASZ 53:10 Takci się Panu upodobało 
zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby położywszy 
ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie 
swoje, przedłużył dni swoich; a to, co 
się podoba Panu, przez rękę jego aby się 
szczęśliwie wykonało. 

MATEUSZA 27:46 A około dziewiątej 
godziny zawołał Jezus głosem wielkim, 
mówiąc: Eli, Eli, Lama Sabachtani! to jest, 
Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił? 

ŁUKASZA 22:44 Ale będąc w boju, gorliwiej 
się modlił, a był pot jego jako krople krwi 
ściekające na ziemię. 

ŻYDÓW 5:7 Który za dni ciała swego 
modlitwy i uniżone prośby do tego, który 
go mógł zachować od śmierci, z wołaniem 
wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany 
jest dla uczciwości. 

Spójrz na: Psalmów 22:1-10; Psalmów 88:7,15-17; Jonasz 2:3; 
Nahum 1:6; Marka 15:34.

B21 Mesjasz jest Światłością.

PSALMÓW 43:3 Ześlij światłość twoję, 
i prawdę twoję; te mię poprowadzą, i 
wprowadzą mię na świętą górę twoję, i do 
przybytków twoich, 

IZAJASZ 9:2 Bo lud on, który chodzi w 
ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, 
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którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, 
światłość świecić będzie. 

IZAJASZ 49:6 I rzekł: Małoby mi to było, 
abyś mi był sługą ku podźwignieniu pokoleń 
Jakóbowych, i ku nawróceniu ostatków 
z Izraela; przetoż dałem cię za światłość 
poganom, abyś był zbawieniem mojem aż do 
kończyn ziemi. 

JANA 1:4 W niem był żywot, a żywot 
był oną światłością ludzką. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

JANA 1:17 Albowiem zakon przez 
Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez 
Jezusa Chrystusa stała się. 

JANA 8:12 Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: 
Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota. 

JANA 9:5 Pókim jest na świecie, jestem 
światłością świata. 

JANA 12:35 Tedy im rzekł Jezus: Jeszcze 
do małego czasu jest z wami światłość; 
chodźcież tedy, póki światłość macie, żeby was 
ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności 
chodzi, nie wie, kędy idzie. 

36 Póki światłość macie, wierzcie w światłość, 
abyście byli synami światłości. To powiedział 
Jezus, a odszedłszy schronił się od nich. 

JANA 12:46 Ja światłość przyszedłem 

na świat, aby żaden, kto wierzy w mię, w 
ciemnościach nie został. 

JANA 14:6 Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta 
droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi 
do Ojca, tylko przez mię. 

JANA 16:13 Lecz gdy przyjdzie on Duch 
prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; 
bo nie sam od siebie mówić będzie, ale 
cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i przyszłe 
rzeczy wam opowie. 

1 JANA 1:5 A toć jest poselstwo, któreśmy 
słyszeli od niego i zwiastujemy wam: Iż Bóg 
jest światłość, a żadnej ciemności w nim nie 
masz. 

Spójrz na: Psalmów 36:9; Izajasz 60:1,3,19,20; Jana 15:26; Jana 
2:7-10.

B12 Doskonałość Mesjasza.
B18 Świętość, piękno i chwała Mesjasza.
B23 Łaskawość Boga i Mesjasza.

PSALMÓW 45:1 Przedniejszemu 
śpiewakowi z synów Korego na Sosannim 
psalm nauczający, a pieśń weselna. 

(45:2) Wydało serce moje słowo dobre; 
rozprawiać będę pieśni moje, o królu! język 
mój będzie jako pióro prędkiego pisarza. 

2 (45:3) Piękniejszyś nad synów ludzkich; 
rozlała się wdzięczność po wargach 
twoich, przeto, że cię pobłogosławił Bóg 
aż na wieki. 

ŁUKASZA 2:40 A dzieciątko ono rosło, 
i umacniało się w Duchu, pełne będąc 
mądrości, a łaska Boża była nad niem. 
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ŁUKASZA 2:52 A Jezus pomnażał się w 
mądrości, i we wzroście i w łasce u Boga i u 
ludzi. 

ŁUKASZA 4:21 I począł do nich mówić: 
Dziści się wypełniło to pismo w uszach 
waszych. 

22 I wszyscy mu dawali świadectwo, i dziwowali 
się wdzięczności onych słów, które pochodziły 
z ust jego, i mówili: Izaż ten nie jest syn 
Józefowy? 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

JANA 1:16 A z pełności jego myśmy 
wszyscy wzięli i łaskę za łaskę. 

17 Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a 
łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:11 Ale przez 
łaskę Pana Jezusa Chrystusa wierzymy, iż 
będziemy zbawieni tym sposobem, jako i oni. 

RZYMIAN 3:24 A bywają usprawiedliwieni 
darmo z łaski jego przez odkupienie, które się 
stało w Chrystusie Jezusie. 

RZYMIAN 5:15 Ale nie jako upadek, tak i dar 
z łaski; albowiem jeźli przez upadek jednego 
wiele ich pomarło, daleko więcej łaska Boża 
i dar z łaski onego jednego człowieka Jezusa 
Chrystusa na wiele ich opływała. 

1 KORYNTÓW 15:10 Lecz łaską Bożą 
jestem tem, czemem jest, a łaska jego 
przeciwko mnie daremna nie była; alem 
obficiej niż oni wszyscy pracował, wszakże nie 

ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. 

2 KORYNTÓW 1:15 I z tąć ufnością 
chciałem był iść do was najpierwej, abyście 
wtóre dobrodziejstwo odebrali; 

2 KORYNTÓW 12:9 Ale mi rzekł: Dosyć 
masz na łasce mojej; albowiem moc moja 
wykonywa się w słabości. Raczej się tedy 
więcej chlubić będę z krewkości moich, aby 
we mnie mieszkała moc Chrystusowa. 

EFEZÓW 2:8 Albowiem łaską jesteście 
zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, dar to 
Boży jest; 

TYTUSA 2:11 Albowiem okazała się łaska 
Boża, zbawienna wszystkim ludziom, 

ŻYDÓW 2:9 Ale tego, który na małą 
chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, 
widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i 
czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za 
wszystkich śmierci skosztował. 

JAKÓBA 4:6 Owszem, hojniejszą daje 
łaskę; bo mówi: Bóg się pysznym sprzeciwia, 
ale pokornym łaskę daje. 

OBJAWIENIE JANA 22:21 Łaska 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z 
wami wszystkimi. Amen. 

Spójrz na: Pieśń Salomona 2:3; Pieśń Salomona 5:10-16; Izajasz 
63:9; Zacharyjasz 9:16; Mateusza 17:2; Rzymian 5:17,21; Rzymian 

6:1,14,15; Rzymian 11:5,6; Rzymian 12:3,6; Rzymian 16:20; 1 
Koryntów 3:4; 2 Koryntów 4:15; 2 Koryntów 8:9; 2 Koryntów 9:8; 2 
Koryntów 13:14; Galates 1:6; Galates 5:4; Efezów 1:7; Efezów 2:5,7; 

Efezów 4:7; Filipensów 1:29; Kolosensów 1:15-18; 1 Tymoteusza 
1:14; 2 Tymoteusza 2:6; Tytusa 3:7; Żydów 1:3; Żydów 4:16; Żydów 
7:26; Żydów 10:29; Żydów 12:15,28; Żydów 13:9; 1 Piotra 1:10,13; 
1 Piotra 2:19,20; 1 Piotra 5:10,12; 2 Piotra 3:18; Objawienie Jana 

1:13-18.
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B14 Mesjasz ukazuje chwałę Bożą.
B17 Delikatność i słabość Mesjasza.
E09 Prawość Mesjasza.

PSALMÓW 45:3 (45:4) Przypasz miecz twój 
na biodra, o mocarzu! pokaż chwałę twoję, 
i zacności twoje. 

4 (45:5) A w dostojności twojej szczęśliwie 
wywiedź z słowem prawdy, cichości, i 
sprawiedliwości, a dokaże strasznych 
rzeczy prawica twoja. 

SOFONIJASZ 2:3    Szukajcie Pana wszyscy 
pokorni na ziemi, którzy sąd jego czynicie; 
szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, 
snać się ukryjecie w dzień zapalczywości 
Pańskiej; 

MATEUSZA 11:29 Weźmijcie jarzmo 
moje na się, a uczcie się ode mnie, żem 
Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie 
odpocznienie duszom waszym; 

MATEUSZA 21:5 Powiedzcie córce Syońskiej: 
Oto król twój idzie tobie cichy, a siedzący na 
oślicy, i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem 
będącej. 

JANA 17:17 Poświęć je w prawdzie twojej; 
słowo twoje jest prawdą. 

2 KORYNTÓW 10:1 Ja też Paweł sam 
was proszę przez cichość i dobrotliwość 
Chrystusową, który gdym jest wam 
przytomny, jestem pokorny między wami; 
lecz gdym nie jest przytomny, jestem śmiały 
przeciwko wam. 

GALATES 5:22 Ale owoc Ducha jest miłość, 
wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, 

dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. 

EFEZÓW 4:2 Ze wszelaką pokorą i 
cichością, i z nieskwapliwością, znosząc jedni 
drugich w miłości, 

KOLOSENSÓW 3:12 Przetoż 
przyobleczcie jako wybrani Boży, święci 
i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, 
dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, 

1 TYMOTEUSZA 6:11 Ale ty, człowiecze 
Boży! chroń się takich rzeczy, a naśladuj 
sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, 
cierpliwości, cichości. 

ŻYDÓW 4:12 Boć żywe jest słowo Boże i 
skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz 
po obu stronach ostry, i przenikające aż 
do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, 
i szpików, i rozeznawające myśli i zdania 
serdeczne. 

OBJAWIENIE JANA 1:16 I miał w prawej ręce 
swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził 
miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako 
słońce, kiedy jasno świeci. 

OBJAWIENIE JANA 19:11 I 
widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a 
tego, który siedział na nim, zwano Wiernym 
i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i 
walczy. 

12 A oczy jego były jako płomień ognia, a na 
głowie jego wiele koron; i miał imię napisane, 
którego nikt nie zna, tylko on sam. 

13 A przyodziany był szatą omoczoną we krwi, a 
imię jego zowią Słowo Boże. 

14 A wojska, które są na niebie, szły za nim na 
koniach białych, obleczone lnem cienkim, 
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białym i czystym. 
15 A z ust jego wychodził miecz ostry, aby 

nim bił narody; albowiem on je rządzić 
będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę 
wina zapalczywości i gniewu Boga 
wszechmogącego. 

OBJAWIENIE JANA 19:21 A drudzy 
pobici są mieczem tego, który siedział na 
koniu, wychodzącym z ust jego, a wszystkie 
ptaki nasycone są ciałami ich. 

Spójrz na: 4 Mojżeszowa - Liczb 12:3; Psalmów 18:35; Izajasz 
49:2,3; Izajasz 63:1-6; 1 Koryntów 4:21; 2 Koryntów 6:4-7; Galates 

6:1; 2 Tymoteusza 2:25; Tytusa 3:2; Jakóba 1:21; 1 Piotra 3:15.

B16 Potęga i moc Mesjasza.

PSALMÓW 45:5 (45:6) Strzały twoje ostre; 
od nich narody pod cię upadną, a serce 
nieprzyjaciół królewskich przenikną. 

MATEUSZA 28:19 Idąc tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i 
Syna, i Ducha Świętego; 

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:4 A wiele 
z tych, którzy one słowa słyszeli, uwierzyli; i 
była liczba mężów około pięciu tysięcy. 

2 KORYNTÓW 10:3 Albowiem w ciele 
chodząc, nie według ciała walczymy, 

4 (Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest 
cielesna, ale z Boga jest, mocna ku zburzeniu 
miejsc obronnych.) 

5 Burząc rady i wszelaką wysokość, wynoszącą 
się przeciwko znajomości Bożej, i podbijając 
wszelaką myśl pod posłuszeństwo 
Chrystusowe; 

ŻYDÓW 4:12 Boć żywe jest słowo Boże i 
skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz 
po obu stronach ostry, i przenikające aż 
do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, 
i szpików, i rozeznawające myśli i zdania 
serdeczne. 

13 A nie masz żadnego stworzenia, które by 
nie było jawne przed obliczem jego; owszem 
wszystkie rzeczy obnażone są i odkryte oczom 
tego, o którym mówimy. 

Spójrz na: #1; Psalmów 22:27,28; Psalmów 66:3,4; Dzieje Apostolskie 
5:14; Dzieje Apostolskie 6:7.

B05 Mesjasz jest napełniony Duchem 
Świętym.

E08 Sprawiedliwość Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H04 Tron Mesjasza.
   
PSALMÓW 45:6 (45:7) Stolica twoja, o Boże! 

na wieki wieków; laska sprawiedliwości 
jest laska królestwa twego. 

7 (45:8) Umiłowałeś sprawiedliwość, 
a nienawidziłeś nieprawości; przetoż 
pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem 
wesela nad uczęstników twoich. 

MATEUSZA 3:15 A odpowiadając Jezus, rzekł 
do niego: Zaniechaj teraz; albowiem tak 
przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką 
sprawiedliwość; tedy go zaniechał. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 
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JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:37 Wy 
wiecie, co się działo po wszystkiem Żydostwie, 
począwszy od Galilei, po chrzcie, który Jan 
opowiadał; 

38 Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem 
Świętym i mocą, który chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od 
dyjabła; albowiem Bóg był z nim. 

ŻYDÓW 1:8 Ale do Syna mówi: Stolica 
twoja, o Boże! na wieki wieków; laska 
sprawiedliwości jest laska królestwa twego. 

9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś 
nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg 
twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. 

ŻYDÓW 7:26 Takiegoć zaiste przystało 
nam mieć najwyższego kapłana, świętego, 
niewinnego, niepokalanego, odłączonego od 
grzeszników i który by się stał wyższy nad 
niebiosa: 

Spójrz na: #1; Psalmów 33:5; Psalmów 89:29,36,37; Psalmów 93:2; 
Psalmów 145:13.

D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
E16 Mesjasz pobłogosławi swój lud.

PSALMÓW 45:9 (45:10) Córki królewskie są 
między twemi zacnemi białemi głowami; 
stanęła małżonka po prawicy twojej w 
kosztownem złocie z Ofir. 

13 (45:14) Wszystka zacność córki 
królewskiej jest wewnątrz, a szaty jej 

bramowane są złotem. 
14 (45:15) W odzieniu haftowanem 

przywiodą ją do króla; także panny za nią, 
towarzyszki jej, przywiodą do ciebie. 

15 (45:16) Przywiodą je z weselem i z 
radością, a wnijdą na pałac królewski. 

PIEŚŃ SALOMONA 1:4 Pociągnijże mię, a 
pobieżymy za toba. Wprowadził mię król do 
pokojów swoich; przetoż się w tobie radować 
i weselić będziemy milości twoje raczej niż 
wino; bo uprzejmi milują cię. 

PIEŚŃ SALOMONA 2:10 Ozwał się miły mój, 
a rzekł mi: Wstań, przyjaciółko moja! piękna 
moja! a pójdź. 

PIEŚŃ SALOMONA 6:2 (6:1) Miły mój 
wstąpił do ogrodu swego między zagonki ziół 
wonnych, aby pasł w ogrodach, i żeby zbierał 
lilije. 

3 (6:2) Jam jest miłego mego, a miły mój jest 
mój, który pasie między lilijami. 

IZAJASZ 61:10 Weseląc weselić się będą w 
Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu 
moim; bo mię oblókł w szaty zbawienia, a 
płaszczem sprawiedliwości przyodział mię, 
jako oblubieńca ozdobnego chwałą, i jako 
oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje. 

JANA 17:24 Ojcze! któreś mi dał, chcę, 
abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, 
aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; 
albowiemeś mię umiłował przed założeniem 
świata. 

2 KORYNTÓW 11:2 Albowiem gorliwym 
jestem ku wam gorliwością Bożą; bom was 
przygotował, abym was stawił czystą panną 
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jednemu mężowi Chrystusowi. 

1 TESALONICENSÓW 4:17 Zatem 
my żywi, którzy pozostaniemy, wespół z 
nimi zachwyceni będziemy w obłokach 
naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze 
z Panem będziemy. 

2 TESALONICENSÓW 1:10 Gdy 
przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych 
swoich i aby się dziwnym okazał we 
wszystkich wierzących (dlatego iż uwierzono 
naszemu świadectwu u was) w on dzień. 

1 JANA 3:2 Najmilsi! teraz dziatkami 
Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, 
czem będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on 
objawi, podobni mu będziemy; albowiem 
ujrzymy go tak, jako jest. 

OBJAWIENIE JANA 3:5 Kto zwycięży, ten 
będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę 
imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię 
jego przed obliczem Ojca mojego i przed 
Aniołami jego. 

OBJAWIENIE JANA 7:15 Dlatego są przed 
stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w 
kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, 
jako namiotem zasłoni ich. 

16 Nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej 
pragnąć, i nie uderzy na nich słońce, ani 
żadne gorąco 

17 Albowiem Baranek, który jest w pośrodku 
stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do 
żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z 
oczów ich. 

OBJAWIENIE JANA 19:7 Weselmy się 
i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo 

przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego 
nagotowała się. 

8 I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i 
świetny, ;albowiem bisior są usprawiedliwienia 
świętych. 

Spójrz na: Izajasz 35:10; Izajasz 51:11; Izajasz 55:12,13; Izajasz 
60:19,20; Efezów 2:4-6.

D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
E25 udzie uwierzą w Mesjasza i będą 

oddawać Mu chwałę.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 45:16 (45:17) Miasto 
ojców twych będziesz mieć synów twych, 
których postanowisz książętami po 
wszystkiej ziemi. 

17 (45:18) Wspominać będę imię twoje od 
każdego rodzaju do rodzaju: dlatego cię 
narody wysławiać będą na wieki wieków. 

MATEUSZA 19:28 A Jezus rzekł im: 
Zaprawdę powiadam wam: Iż wy, którzyście 
mię naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie 
Syn człowieczy na stolicy chwały swojej, 
usiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc 
dwanaście pokoleń Izraelskich. 

29 A każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo 
siostry, albo ojca, albo matkę, albo żonę, albo 
dzieci, albo rolę, dla imienia mego, stokroć 
więcej weźmie, i żywot wieczny odziedziczy. 

MATEUSZA 26:13 Zaprawdę 
powiadam wam: Gdziekolwiek będzie 
kazana ta Ewangielija po wszystkim świecie, 
i to będzie powiadano, co ona uczyniła, na 
pamiątkę jej. 
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MATEUSZA 28:19 Idąc tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i 
Syna, i Ducha Świętego; 

1 PIOTRA 2:9 Ale wy jesteście rodzajem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
opowiadali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności ku dziwnej swojej światłości. 

OBJAWIENIE JANA 5:9 I śpiewali nową 
pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi 
i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i 
odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze 
wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i 
narodu: 

10 I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i 
kapłanami, i królować będziemy na ziemi. 

Spójrz na: #1; #2; #4.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

E18 Bóg będzie przebywał pośród swojego 
ludu.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H05 Nadchodząca chwała i moc Mesjasza.

PSALMÓW 46:4 (46:5) Strumienie rzeki 
jego rozweselają miasto Boże, najświętsze 
z przybytków najwyższego. 

5 (46:6) Bóg jest w pośrodku jego, nie 
będzie poruszone; poratuje go Bóg zaraz z 
poranku. 

6 (46:7) Gdy się wzburzyły narody, a 
zatrząsnęły się królestwa, Pan wydał głos 
swój, i rozpłynęła się ziemia. 

7 (46:8) Pan zastępów jest z nami; twierdzą 

wysoką jest nam Bóg Jakóbowy. Sela. 
8 (46:9) Pójdźcie, oglądajcie sprawy 

Pańskie, jakie uczynił spustoszenie na 
ziemi; 

9 (46:10) Który uśmierza wojny aż do 
kończyn ziemi, łuk kruszy, i oręże łamie, a 
wozy ogniem pali. 

10 (46:11) Mówiąc: Uspokójcie się, a 
wiedzcie, żem Ja Bóg; będę wywyższony 
między narodami, będę wywyższony na 
ziemi. 

11 (46:12) Pan zastępów z nami; twierdzą 
wysoką jest nam Bóg Jakóbowy. Sela. 

IZAJASZ 2:4 I będzie sądził między 
narodami, a będzie karał wiele ludzi.I przekują 
miecze swe na lemiesze, a włócznie swe na 
sierpy; nie podniesie naród przeciw narodowi 
miecza, ani się będą ćwiczyć do bitwy. 

MICHEASZ 4:3 Onci sądzić będzie między 
wieloma narodami, a karać będzie narody 
mocne na długie czasy; i przekują miecze 
swe na lemiesze, a oszczepy swe na kosy: nie 
podniesie miecza naród przeciwko narodowi, 
ani się więcej ćwiczyć będą do boju 

4 Ale każdy będzie siedział pod winną macicą 
swoją, i pod figowem drzewem swojem, a nie 
będzie nikt, coby ich przestraszył; bo to usta 
Pana zastępów mówiły. 

ZACHARYJASZ 2:10 Zaśpiewaj a 
rozraduj się, córko Syońska! bo oto Ja przyjdę, 
a mieszkać będę w pośrodku ciebie, mówi 
Pan. 

JANA 3:14 A jako Mojżesz węża na 
puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony 
Syn człowieczy. 
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JANA 12:32 A ja jeźli będę podwyższony 
od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

2 Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, 
aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot 
wieczny. 

3 A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali 
samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, 
Jezusa Chrystusa. 

4 Jam cię uwielbił na ziemi, i dokończyłem 
sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:31 Tego Bóg 
za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą 
swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu 
pokuta i odpuszczenie grzechów. 

OBJAWIENIE JANA 15:3 A śpiewali pieśń 
Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, 
mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, 
Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i 
prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! 

4 Któż by się ciebie nie bał, Panie! i nie 
wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, 
gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się 
będą przed obliczem twojem, że się okazały 
sprawiedliwe sądy twoje. 

Spójrz na: #2, #5; Psalmów 66:7; Psalmów 83:2-4; Izajasz 5:16; 
Izajasz 8:9; Jeremijasz 16:19; Abakuk 2:20; Jana 8:28; Dzieje 

Apostolskie 2:33; Filipensów 2:9.

D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
G02 Wniebowstąpienie Mesjasza zostało 

przepowiedziane.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
  
PSALMÓW 47:1 Przedniejszemu 

śpiewakowi z synów Korego pieśń. (47:2) 
Wszystkie narody klaskajcie rękoma, 
wykrzykajcie Bogu głosem wesela. 

2 (47:3) Albowiem Pan najwyższy, straszny, 
jest królem wielkim nad wszystką ziemią. 

3 (47:4) Podbija ludzi pod moc naszę, a 
narody pod nogi nasze. 

4 (47:5) Obrał nam za dziedzictwo nasze 
chwałę Jakóba, którego umiłował. Sela. 

5 (47:6) Wstąpił Bóg z krzykiem; Pan 
wstąpił z głosem trąby. 

6 (47:7) Śpiewajcież Bogu, śpiewajcie; 
śpiewajcież królowi naszemu, śpiewajcie. 

7 (47:8) Albowiem Bóg królem wszystkiej 
ziemi; śpiewajcież rozumnie. 

8 (47:9) Króluje Bóg nad narodami; Bóg 
siedzi na świętej stolicy swojej. 

9 (47:10) Książęta narodów przyłączyli się 
do ludu Boga Abrahamowego; albowiem 
Boże są tarcze ziemskie; skąd on zacnie 
jest wywyższony. 

ŁUKASZA 24:50 I wywiódł je precz aż do 
Betanii, a podniósłszy ręce swoje błogosławił 
im. 

51 I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z 
nimi, i był niesiony w górę do nieba. 

52 A oni pokłoniwszy mu się, wrócili się do 
Jeruzalemu z radością wielką. 

53 I byli zawsze w kościele, chwaląc i 
błogosławiąc Boga. Amen. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:6 A tak oni 
zszedłszy się, pytali go, mówiąc: Panie! izali w 
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tym czasie naprawisz królestwo Izraelskie? 
7 Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, 

znać czasy i chwile, które Ojciec w swojej 
mocy położył. 

8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który 
przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w 
Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w 
Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi. 

9 A to rzekłszy, gdy oni patrzali, w górę 
podniesiony jest, a obłok wziął go od oczów 
ich. 

10 A gdy za nim do nieba idącym pilnie patrzali, 
oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białem 
odzieniu, 

11 I rzekli: Mężowie Galilejscy! przecz stoicie, 
patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę 
wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, 
jakoście go widzieli idącego do nieba. 

EFEZÓW 4:8 Dlatego Pismo mówi: 
Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych 
więźni i dał dary ludziom. 

9 Ale to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwej był 
zstąpił do najniższych stron ziemi? 

10 A który zstąpił, ten jest, który i wstąpił 
wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnił 
wszystko. 

1 TYMOTEUSZA 3:16 A zaprawdę wielka 
jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony 
jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, 
widziany jest od Aniołów, kazany jest 
poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty 
jest w górę do chwały. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #4; #5; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
33:29; Jozuego 21:44; Psalmów 18:47; Psalmów 24:7-10; Psalmów 

68:17,18,24,25,33; Objawienie Jana 20.

E14 Mesjasz zwycięży śmierć i ciemności.
G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 

przepowiedziane.

PSALMÓW 49:15 (49:16) Ale Bóg 
wykupi duszę moję z mocy grobu, gdy mię 
przyjmie. Sela. 

JANA 20:11 Ale Maryja stała u grobu, na 
dworze płacząc; a gdy płakała, nachyliła się w 
grób. 

12 I ujrzała dwóch Aniołów w bieli siedzących, 
jednego u głowy, a drugiego u nóg, tam gdzie 
było położone ciało Jezusowe. 

JANA 20:15 Rzekł jej Jezus: Niewiasto! 
czemu płaczesz? kogo szukasz? A ona 
mniemając, że był ogrodnik, rzekła mu: 
Panie! jeźliś go ty wziął, powiedz mi, gdzieś go 
położył, a ja go wezmę. 

16 Rzekł jej Jezus: Maryjo! Która obróciwszy 
się, rzekła mu: Rabbuni! co się wykłada: 
Nauczycielu! 

17 Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom 
jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do 
braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca 
mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga 
waszego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:27 Albowiem 
nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz 
świętemu twojemu oglądać skażenia. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:35 Przeto i 
indziej powiada: Nie dasz Świętemu twemu 
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widzieć skażenia. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 26:23 To jest, iż 
Chrystus miał cierpieć, a będąc pierwszym z 
zmartwychwstania opowiadać miał światłość 
ludowi temu i poganom. 

Spójrz na: Psalmów 16:10; Psalmów 30:3; Psalmów 71:20; Psalmów 
86:13; Jonasz 2:4-6.

H01 Powrót Mesjasza został 
przepowiedziany.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 50:2 Objaśnił się Bóg z Syonu w 
doskonałej ozdobie. 

3 Przyjdzie Bóg nasz, a nie będzie milczał; 
ogień przed twarzą jego będzie pożerał, a 
około niego powstanie wicher gwałtowny. 

4 Przyzwie z góry niebiosa i ziemię, aby 
sądził lud swój. 

5 Mówiąc: Zgromadźcie mi świętych moich, 
którzy ze mną uczynili przymierze przy 
ofierze. 

6 Tedy niebiosa opowiedzą sprawiedliwość 
jego; albowiem sam Bóg jest sędzią. Sela. 

PSALMÓW 97:6 Niebiosa opowiadają 
sprawiedliwość jego, a wszystkie narody 
oglądają chwałę jego. 

IZAJASZ 12:6 Wykrzykaj a śpiewaj, 
obywatelko Syońska! albowiem wielki jest w 
pośrodku ciebie Święty Izraelski. 

IZAJASZ 33:22 Bo Pan jest sędzia nasz, Pan 
zakonodawca nasz; Pan król nasz; on nas 

zbawi. 

MATEUSZA 24:31 I pośle Anioły swoje 
z trąbą głosu wielkiego, i zgromadzą wybrane 
jego od czterech wiatrów, od krajów niebios aż 
do krajów ich. 

JANA 12:48 Kto mną gardzi, a nie 
przyjmuje słów moich, ma kto by go sądził; 
słowa, którem ja mówił, one go osądzą w 
ostateczny dzień. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 17:31 Przeto 
iż postanowił dzień, w który będzie sądził 
wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, 
którego na to naznaczył, upewniając o tem 
wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. 

RZYMIAN 2:5 Ale podług zatwardziałości 
twojej i serca niepokutującego skarbisz sobie 
samemu gniew na dzień gniewu i objawienia 
sprawiedliwego sądu Bożego. 

RZYMIAN 2:16 W dzień, gdy sądzić będzie 
Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii 
mojej przez Jezusa Chrystusa. 

1 TESALONICENSÓW 4:16 Gdyż 
sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim 
i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w 
Chrystusie powstaną najpierwej. 

17 Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół 
z nimi zachwyceni będziemy w obłokach 
naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze 
z Panem będziemy. 

2 TYMOTEUSZA 4:1 Ja tedy oświadczam 
się przed Bogiem i Panem Jezusem 
Chrystusem, który ma sądzić żywych i 
umarłych w sławnem przyjściu swojem i 
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królestwie swojem; 

ŻYDÓW 12:22 Aleście przystąpili do góry 
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy 
Aniołów; 

23 Do walnego zgromadzenia, i do zebrania 
pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i 
do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów 
sprawiedliwych i doskonałych; 

24 I do pośrednika nowego testamentu, Jezusa, i 
do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej 
niż Ablowa. 

25 Patrzajcież, abyście nie gardzili tym, który 
mówi; albowiem jeźliż oni nie uszli, którzy 
gardzili tym, który na ziemi na miejscu Bożem 
mówił, daleko więcej my, jeźliże się od tego, 
który z nieba jest, odwrócimy; 

26 Którego głos na on czas poruszył był ziemią, 
a teraz obiecał, mówiąc: Jeszcze ja raz poruszę 
nie tylko ziemią, ale i niebem. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

OBJAWIENIE JANA 16:5 I słyszałem Anioła 
wód mówiącego: Sprawiedliwyś jest, Panie! 
któryś jest i któryś był, i święty, żeś to 
rozsądził. 

6 Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, 
dałeś im też krew pić; bo tego są godni. 

7 I słyszałem drugiego od ołtarza mówiącego: 
Zaiste, Panie, Boże wszechmogący! prawdziwe 
i sprawiedliwe są sądy twoje. 

OBJAWIENIE JANA 19:2 Bo prawdziwe 

i sprawiedliwe są sądy jego, iż osądził 
wszetecznicę onę wielką, która kaziła ziemię 
wszeteczeństwem swojem i pomścił się krwi 
sług swoich z ręki jej. 

OBJAWIENIE JANA 22:20 Tak mówi 
ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: 
Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem 
przyjdź, Panie Jezusie! 

Spójrz na: #1; #6; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 18:25; Psalmów 
7:11; Psalmów 94:2; 1 Koryntów 6:2,3; Jakóba 5:9; 1 Piotra 4:5; 
Objawienie Jana 11:15; Objawienie Jana 16:7; Objawienie Jana 

19:2; Objawienie Jana 20.

E23 Mesjasz nawróci swój lud.
E27 Dać nowe serce i nowego ducha.
I04 Ofiara za pokój i ofiara dziękczynna 

reprezentują dzieła Mesjasza.

PSALMÓW 51:17 (51:19) Ofiary 
Bogu przyjemne duch skruszony; sercem 
skruszonem i strapionem nie pogardzisz, o 
Boże! 

IZAJASZ 57:15 Bo tak mówi on 
najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w 
wieczności, a święte jest imię jego: Ja, który 
mieszkam na wysokości na miejscu świętem, 
mieszkam i z tym, który jest skruszonego 
i uniżonego ducha, ożywiając ducha 
pokornych, ożywiając serce skruszonych. 

MATEUSZA 5:3 Błogosławieni ubodzy w 
duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie. 

MARKA 12:33 I miłować go ze wszystkiego 
serca i ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej 
duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego 
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jako samego siebie, więcej jest nad wszystkie 
całopalenia i ofiary. 

ŁUKASZA 15:10 Tak, powiadam wam, będzie 
radość przed Anioły Bożymi nad jednym 
grzesznikiem pokutującym. 

ŁUKASZA 18:11 Faryzeusz stanąwszy, tak się 
sam u siebie modlił: Dziękuję tobie, Boże! 
żem nie jest jako inni ludzie, drapieżni, 
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jako i ten 
celnik. 

12 Poszczę dwakroć w tydzień; daję dziesięcinę ze 
wszystkiego, co mam. 

13 A celnik stojąc z daleka, nie chciał podnieść 
i oczu swych w niebo, ale się bił w piersi 
swoje, mówiąc: Boże! bądź miłościw mnie 
grzesznemu. 

14 Powiadam wam, żeć ten odszedł 
usprawiedliwionym do domu swego, więcej 
niżeli on: albowiem kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się poniża, będzie 
wywyższony. 

RZYMIAN 12:1 Proszę was tedy, bracia! 
przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze 
ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest 
rozumną służbę waszę. 

1 PIOTRA 2:5 I wy jako żywe kamienie 
budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo 
święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 

Spójrz na: Psalmów 22:24; Psalmów 34:18; Psalmów 102:17; 
Psalmów 147:3; Izajasz 61:1-3; Izajasz 66:2; Łukasza 15:2-7,21-32; 

Filipensów 4:18; Żydów 3:16.

E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 53:6 (53:7) Któż da z Syonu 
wybawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci 
z więzienia lud swój, rozraduje się Jakób, 
rozweseli się Izrael. 

IZAJASZ 59:20 Bo przyjdzie do Syonu 
odkupiciel, i do tych, którzy się odwracają od 
występków w Jakóbie, mówi Pan. 

MATEUSZA 1:21 A urodzi syna, i nazowiesz 
imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój 
od grzechów ich. 

ŁUKASZA 1:68 Błogosławiony niech będzie 
Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił 
odkupienie ludowi swojemu; 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

19 Abym opowiadał rok Pański przyjemny. 

ŁUKASZA 21:28 A gdy się to pocznie dziać, 
spoglądajcież a podnoście głowy wasze, przeto 
iż się przybliża odkupienie wasze. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 
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ŻYDÓW 9:12 Ani przez krew kozłów 
i cielców, ale przez własną krew swoję 
wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne 
odkupienie. 

Spójrz na: #1; # 2; #3; Psalmów 14:7; Psalmów 42:11; Psalmów 
43:5; Psalmów 44:4; Psalmów 74:12; Psalmów 78:35; Psalmów 
111:9; Abakuk 3:13; Łukasza 1:71; Łukasza 2:38; Efezów 1:7; 

Kolosensów 1:14.

F05 Mesjasz zostanie zdradzony.
F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 55:4 (55:5) Serce moje boleje we 
mnie, a strachy śmierci przypadły na mię. 

5 (55:6) Bojaźń ze drżeniem przyszła na 
mię, a okryła mię trwoga. 

 
12 (55:13) Albowiem nie nieprzyjaciel jaki 

zelżył mię, inaczej zniósłbym to był; ani 
ten, który mię miał w nienawiści, powstał 
przeciwko mnie; bobym się wżdy był skrył 
przed nim; 

13 (55:14) Ale ty, człowiecze mnie równy, 
wodzu mój, i znajomy mój. 

14 (55:15) Którzyśmy się z sobą mile w 
tajności naradzali, i do domu Bożego 
społecznie chadzali. 

MATEUSZA 26:31 Tedy im rzekł Jezus: 
Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; 
albowiem napisano: Uderzę pasterza, i będą 
rozproszone owce trzody. 

32 Lecz gdy ja zmartwychwstanę, poprzedzę was 
do Galilei. 

33 A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Choćby się 
wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie 
zgorszę. 

34 Rzekł mu Jezus: Zaprawdę powiadam ci, iż 

tej nocy, pierwej niż kur zapieje, trzykroć się 
mnie zaprzesz. 

35 Rzekł mu Piotr: Choćbym z tobą miał i 
umrzeć, nie zaprę się ciebie. Także i wszyscy 
uczniowie mówili. 

36 Tedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które 
zwano Gietsemane, i rzekł uczniom: Siądźcież 
tu, aż odszedłszy, będę się tam modlił. 

37 A wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów 
Zebedeuszowych, począł się smęcić i tęsknić. 

38 Tedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja 
aż do śmierci; zostańcież tu, a czujcie ze mną. 

JANA 13:21 To rzekłszy Jezus, zasmucił 
się w duchu, i oświadczył, a rzekł: Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, że jeden z was 
wyda mię. 

JANA 13:27 A zaraz po onej sztuczce 
chleba wstąpił weń szatan. Tedy mu rzekł 
Jezus: Co czynisz, czyń rychło. 

JANA 13:37 Tedy mu rzekł Piotr: Panie! 
czemuż teraz za tobą iść nie mogę? Duszę 
moję za cię położę. 

38 Odpowiedział mu Jezus: Duszę twoję za mię 
położysz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
ci: Nie zapieje kur, aż się mnie po trzykroć 
zaprzesz. 

Spójrz na: Psalmów 6:3; Psalmów 69:20,21; Psalmów 102:3-5; 
Marka 14:33,34.

H05 Nadchodząca chwała i moc Mesjasza.
H08 Mesjasz będzie mieć życie wieczne.
   
PSALMÓW 61:6 (61:7) Dni do dni 

królewskich przydaj; niech będą lata jego 
od narodu do narodu. 
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7 (61:8) Niech mieszka na wieki przed 
obliczem Bożem; zgotuj miłosierdzie i 
prawdę, niech go strzegą. 

2 SAMUELOWA 7:16 I będzie 
utwierdzony dom twój, i królestwo twoje aż 
na wieki przed tobą, a stolica twoja będzie 
trwała aż na wieki. 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŻYDÓW 9:24 Albowiem Chrystus nie 
wszedł do świątnicy ręką uczynionej, która 
by była wizerunkiem prawdziwej, ale do 
samego nieba, aby się teraz okazywał przed 
oblicznością Bożą za nami, 

Spójrz na: #1; Psalmów 41:12; Żydów 7:21-25.

F03 Mesjasz będzie odrzucony.

PSALMÓW 62:3 (62:4) Dokądże będziecie 
myślić złe przeciwko człowiekowi? 
Wszyscy wy zabici będziecie; będziecie 
jako ściana pochylona, a jako mur walący 
się. 

4 (62:5) Przecież jednak radzą, jakoby go 
zepchnąć z dostojeństwa jego; kochają się 
w kłamstwie, usty swemi dobrorzeczą, ale 
w sercu swem złorzeczą. Sela. 

PSALMÓW 2:1 Przeczże się poganie buntują, 
a narody przemyślają próżne rzeczy? 

2 Schodzą się królowie ziemscy, a książęta 
radzą społem przeciwko Panu, i przeciw 
pomazańcowi jego, mówiąc: 

3 Potargajmy związki ich, a odrzućmy od siebie 
powrozy ich. 

MATEUSZA 26:3 Tedy się zebrali przedniejsi 
kapłani i nauczeni w Piśmie i starsi ludu do 
dworu najwyższego kapłana, którego zwano 
Kaifasz; 

4 I naradzali się, jakoby Jezusa zdradą pojmali i 
zabili; 

MATEUSZA 27:1 A gdy było rano, weszli w 
radę wszyscy przedniejsi kapłani i starsi ludu 
przeciwko Jezusowi, aby go zabili; 

JANA 11:49 A jeden z nich, Kaifasz, będąc 
najwyższym kapłanem onego roku, rzekł im: 
Wy nic nie wiecie, 

50 Ani myślicie, iż nam jest pożyteczno, żeby 
jeden człowiek umarł za lud, a żeby wszystek 
ten naród nie zginął. 

51 A tegoć nie mówił sam od siebie, ale 
będąc najwyższym kapłanem roku onego, 
prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on naród; 

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:25 Któryś 
Duchem Świętym przez usta Dawida, sługi 
swego, powiedział: Przeczże się zburzyli 
narodowie, a ludzie próżne rzeczy przemyślali? 

26 Stanęli królowie ziemi i książęta zebrali 
się wespół przeciwko Panu i przeciwko 
pomazańcowi jego. 

27 Albowiem się zebrali prawdziwie przeciwko 
świętemu Synowi twemu Jezusowi, któregoś 
pomazał, Herod i Poncki Piłat z pogany i z 
ludem Izraelskim. 

PSALMÓW



120

28 Aby uczynili, cokolwiek ręka twoja i rada 
twoja przedtem postanowiła, aby się stało. 

Spójrz na: Mateusza 2:14-16.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 65:2 (65:3) Ty wysłuchiwasz 
modlitwy; przetoż do ciebie przychodzi 
wszelkie ciało. 

PSALMÓW 22:27 (22:28) Wspomną i 
nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi, 
i kłaniać się będą przed obliczem twojem 
wszystkie pokolenia narodów. 

PSALMÓW 86:9 Wszystkie narody, któreś ty 
stworzył, przychodząc kłaniać się będą przed 
obliczem twojem, Panie! i wielbić będą imię 
twoje. 

IZAJASZ 66:23 I stanie się, że od nowiu 
miesiąca do nowiu miesiąca, i od sabatu do 
sabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby 
się kłaniało przed oblicznością moją, mówi 
Pan. 

ŁUKASZA 11:9 I jać wam powiadam: Proście, 
a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a będzie wam otworzono. 

10 Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto 
szuka, znajduje, a temu, co kołacze, będzie 
otworzono. 

JANA 12:32 A ja jeźli będę podwyższony 
od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. 

1 JANA 5:14 A toć jest ufanie, które mamy 

do niego, iż jeźlibyśmy o co prosili według 
woli jego, słyszy nas. 

15 A jeźli wiemy, iż nas słyszy, o cokolwiek 
byśmy prosili, tedy wiemy, iż mamy te rzeczy, 
o któreśmy go prosili. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; Psalmów 66:4; Psalmów 145:18,19; Izajasz 49:6; 
Izajasz 65:24; Jeremijasz 29:12,13.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 67:1 Przedniejszemu śpiewakowi 
na Neginot psalm ku śpiewaniu. (67:2) 
Boże! zmiłuj się nad nami, a błogosław 
nam, rozświeć oblicze twoje nad nami. 
Sela. 

2 (67:3) Aby tak poznali na ziemi drogę 
twoję, a po wszystkich narodach zbawienie 
twoje. 

3 (67:4) Tedy cię będą wysławiały narody o 
Boże! Będą cię wysławiać wszyscy ludzie! 

4 (67:5) Radować się będą i wykrzykać 
narody; bo ty będziesz sądził ludzi w 
sprawiedliwości, a narody będziesz 
sprawował na ziemi. Sela. 

5 (67:6) Będą cię wysławiać narody, o Boże! 
Będą cię wysławiać wszyscy ludzie. 

6 (67:7) Ziemia także wyda urodzaj swój; 
niech nam błogosławi Bóg, Bóg nasz. 

7 (67:8) Niech nam błogosławi Bóg, a niech 
się go boją wszystkie kraje ziemi. 
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IZAJASZ 2:2 I stanie się w ostateczne 
dni, że będzie przygotowana góra domu 
Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się 
nad pagórkami, a zbieżą się do niej wszystkie 
narody. 

3 I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a 
wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga 
Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i 
będziemy chodzili ścieszkami jego; albowiem 
z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z 
Jeruzalemu. 

4 I będzie sądził między narodami, a będzie 
karał wiele ludzi.I przekują miecze swe 
na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie 
podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani 
się będą ćwiczyć do bitwy. 

DANIJEL 7:14 I dał mu władzę i cześć i 
królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i 
języki służyli; władza jego władza wieczna, 
która nie będzie odjęta, a królestwo jego, które 
nie będzie skażone. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

Spójrz na: #1; #2; #4; #5; Jeremijasz 10:10.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 68:1 Przedniejszemu 
śpiewakowi psalm Dawidowy ku 
śpiewaniu. (68:2) Powstanie Bóg, a 
będą rozproszeni nieprzyjaciele jego, i 
pouciekają przed twarzą jego ci, którzy go 
mają w nienawiści. 

2 (68:3) Jako bywa dym rozpędzony, tak 
ich rozpędzasz: jako się wosk rozpływa 
od ognia, tak niezbożnicy poginą przed 
obliczem Bożem. 

3 (68:4) Ale sprawiedliwi weselić się i 
radować będą przed obliczem Bożem, i 
pląsać będą od radości. 

4 (68:5) Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie psalmy 
imieniowi jego; gotujcie drogę temu, który 
jeździ na obłokach. Pan jest imię jego, 
radujcież się przed obliczem jego. 

2 TESALONICENSÓW 1:8 W ogniu 
płomienistym oddawając pomstę tym, którzy 
Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni 
Ewangielii Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 

9 Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od 
obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego. 

OBJAWIENIE JANA 18:20 Rozraduj 
się nad niem niebo i święci Apostołowie i 
prorocy; bo się pomścił krzywdy waszej Bóg 
nad niem. 

OBJAWIENIE JANA 19:7 Weselmy się 
i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo 
przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego 
nagotowała się. 

Spójrz na: #1; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 3:14; Izajasz 12:4-6; 1 
Tesalonicensów 5:16; 1 Piotra 1:8; Objawienie Jana 6:16,17.
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G02 Wniebowstąpienie Mesjasza zostało 
przepowiedziane.

G04 Mesjasz wyleje swojego Ducha.

PSALMÓW 68:18 (68:19) Wstąpiłeś 
na wysokość, wiodłeś pojmanych 
więźniów, nabrałeś darów dla ludzi, 
i najodporniejszych, Panie Boże! 
przywiodłeś, aby mieszkali z nami. 

MARKA 16:19 A tak Pan przestawszy z 
nimi mówić, wzięty jest do nieba, i usiadł na 
prawicy Bożej. 

ŁUKASZA 24:51 I stało się, gdy im błogosławił, 
rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do 
nieba. 

JANA 7:39 (A to mówił o Duchu, 
którego wziąć mieli wierzący weń; albowiem 
jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto że 
jeszcze Jezus nie był uwielbiony.) 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:2 Aż do 
dnia onego, którego dawszy rozkazanie 
Apostołom, które był przez Ducha Świętego 
obrał, wzięty jest w górę. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8 Ale 
przyjmiecie moc Ducha Świętego, który 
przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w 
Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w 
Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi. 

9 A to rzekłszy, gdy oni patrzali, w górę 
podniesiony jest, a obłok wziął go od oczów 
ich. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:17 I będzie w 
ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z Ducha 
mego na wszelkie ciało, a prorokować będą 

synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi 
widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny 
się śnić będą. 

18 Nawet w oneż dni na sługi moje i na 
służebnice moje wyleję z Ducha mego, i będą 
prorokować; 

RZYMIAN 12:6 Mając tedy różne dary według 
łaski, która nam jest dana; jeźli proroctwo, 
niech będzie według sznuru wiary; 

7 Jeźli posługowanie, niech będzie w 
posługowaniu; jeźli kto naucza, niech trwa w 
nauczaniu; 

EFEZÓW 1:3 Błogosławiony niech 
będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem 
błogosławieństwem duchownem w 
niebieskich rzeczach w Chrystusie; 

EFEZÓW 4:8 Dlatego Pismo mówi: 
Wstąpiwszy na wysokość, wiódł pojmanych 
więźni i dał dary ludziom. 

9 Ale to, że wstąpił, cóż jest, jedno iż pierwej był 
zstąpił do najniższych stron ziemi? 

ŻYDÓW 4:14 Przetoż mając najwyższego 
kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, 
Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego 
wyznania. 

ŻYDÓW 6:20 Gdzie przewodnik dla nas 
wszedł, Jezus, stawszy się według porządku 
Melchisedekowego najwyższym kapłanem na 
wieki. 

ŻYDÓW 8:1 Ale suma tego, co się mówi, 
ta jest: Iż takiego mamy najwyższego kapłana, 
który usiadł na prawicy stolicy wielmożności 
na niebiesiech; 
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Spójrz na: Psalmów 24:3,7-10; Psalmów 47:5; Psalmów 72:17-19; 
Psalmów 104:3; Psalmów 110:1; 1 Koryntów 12:4-10; 1 Piotra 3:22.

F11 Cierpienie Mesjasza.
F12 Mesjasz napotka na opór.

PSALMÓW 69:4 (69:5) Więcej jest tych, 
którzy mię mają w nienawiści bez 
przyczyny, niż włosów na głowie mojej; 
zmocnili się ci, którzy mię wygubić 
usiłują, a są nieprzyjaciółmi mymi 
niesłusznie; czegom nie wydarł, musiałem 
nagradzać. 

JANA 15:25 Ale iżby się wypełniło słowo, 
które jest w zakonie ich napisane: Że mię 
darmo mieli w nienawiści. 

JANA 19:4 I zasię wyszedł Piłat na dwór, 
i rzekł im: Oto go wam wywiodę na dwór, 
abyście wiedzieli, iż w nim żadnej winy nie 
znajduję. 

2 KORYNTÓW 5:21 Albowiem on 
tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem 
uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością 
Bożą w nim. 

1 PIOTRA 2:22 Który grzechu nie uczynił, ani 
znaleziona jest zdrada w ustach jego. 

1 PIOTRA 2:24 Który grzechy nasze na ciele 
swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy 
grzechom sprawiedliwości żyli, którego 
sinością uzdrowieni jesteście. 

1 PIOTRA 3:18 Bo i Chrystus raz za grzechy 
cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, 
aby nas przywiódł do Boga, umartwiony 

będąc ciałem, ale ożywiony duchem; 

Spójrz na: Psalmów 35:19; Psalmów 109:3; Izajasz 53:4-7; Mateusza 
26:59.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 69:7 (69:8) Bo dla ciebie ponoszę 
urąganie, a zelżywość okryła oblicze moje. 

8 (69:9) Stałem się obcym braciom moim, a 
cudzoziemcem synom matki mojej, 

9 (69:10) Przeto, że gorliwość domu twego 
zżarła mię, a urąganie urągających tobie 
przypadło na mię. 

MATEUSZA 26:48 Ale ten, który 
go wydawał, dał był im znak, mówiąc: 
Któregokolwiek pocałuję, tenci jest; imajcież 
go. 

49 A wnet przystąpiwszy do Jezusa, rzekł: Bądź 
pozdrowiony, Mistrzu! i pocałował go. 

50 Ale mu rzekł Jezus: Przyjacielu! na coś 
przyszedł? Tedy przystąpiwszy, rzucili ręce na 
Jezusa i pojmali go. 

MATEUSZA 26:56 Aleć się to wszystko 
stało, aby się wypełniły Pisma prorockie. Tedy 
uczniowie jego wszyscy opuściwszy go, uciekli. 

MATEUSZA 26:74 Tedy się począł 
przeklinać i przysięgać, mówiąc: Nie znam 
tego człowieka; a zarazem kur zapiał. 

JANA 1:10 Na świecie był, a świat 
przezeń uczyniony jest; ale go świat nie 
poznał. 

11 Do swej własności przyszedł, ale go właśni 
jego nie przyjęli. 
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JANA 2:16 A tym, co gołębie sprzedawali, 
rzekł: Wynieście to stąd, a nie czyńcie domu 
Ojca mego domem kupieckim. 

17 I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż 
napisano: Gorliwość domu twego zżarła mię. 

JANA 7:5 Bo i bracia jego nie wierzyli 
weń. 

JANA 15:21 Aleć wam to wszystko czynić 
będą dla imienia mego, iż nie znają onego, 
który mię posłał. 

22 Bym był nie przyszedł, a nie mówił im, nie 
mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki 
z grzechu swego. 

23 Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego 
nienawidzi. 

24 Bym był tych uczynków nie czynił między 
nimi, których żaden inszy nie czynił, grzechu 
by nie mieli; lecz teraz i widzieli i nienawidzili 
i mnie, i Ojca mego. 

RZYMIAN 15:8 Bo powiadam, iż Jezus 
Chrystus był sługą obrzezki dla prawdy Bożej, 
aby potwierdził obietnice ojcom uczynione, 

Spójrz na: Psalmów 22:6-8; Psalmów 31:11; Psalmów 119:139; 
Mateusza 26:70-74; Marka 11:15-17.

F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

PSALMÓW 69:19 (69:20) Ty znasz 
pohańbienie moje, i zelżywość moję, 
i wstyd mój: przed tobąć są wszyscy 
nieprzyjaciele moi. 

20 (69:21) Pohańbienie pokruszyło serce 
moje, z czegom był żałośny; oczekiwałem, 
azaliby się mię kto użalił, ale nikt nie 
był; azaliby mię kto pocieszył, alem nie 
znalazł. 

21 (69:22) Owszem, miasto pokarmu podali 
mi żółć, a w pragnieniu mojem napoili mię 
octem. 

MATEUSZA 27:34 Dali mu pić ocet z 
żółcią zmieszany; a skosztowawszy, nie chciał pić. 

MATEUSZA 27:39 A ci, którzy mimo 
chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami 
swojemi, 

40 I mówiąc: Ty, co rozwalasz kościół, a w trzech 
dniach budujesz go, ratuj samego siebie; jeźliś 
jest Syn Boży, zstąp z krzyża. 

41 Także i przedniejsi kapłani z nauczonymi w 
Piśmie, i z starszymi, naśmiewając się, mówili: 

42 Inszych ratował, a samego siebie ratować nie 
może; jeźliż jest król Izraelski, niech teraz 
zstąpi z krzyża, a uwierzymy mu. 

43 Dufał w Bogu, niechże go teraz wybawi, jeźli 
się w nim kocha; boć powiedział: Jestem 
Synem Bożym. 

44 Także też i zbójcy, którzy byli z nim 
ukrzyżowani, urągali mu. 

45 A od szóstej godziny stała się ciemność po 
wszystkiej ziemi aż do dziewiątej godziny. 

46 A około dziewiątej godziny zawołał Jezus 
głosem wielkim, mówiąc: Eli, Eli, Lama 
Sabachtani! to jest, Boże mój! Boże mój! 
czemuś mię opuścił? 
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47 Tedy niektórzy z tych, co tam stali, 
usłyszawszy to, mówili: Elijasza ten woła. 

48 A zarazem bieżawszy jeden z nich, wziął 
gąbkę, i napełnił ją octem, a włożywszy na 
trzcinę, dał mu pić. 

MARKA 15:23 I dawali mu pić wino z myrrą; 
ale go on nie przyjął. 

JANA 19:28 Potem widząc Jezus, iż się już 
wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, 
rzekł: Pragnę. 

29 A było tam naczynie postawione octu 
pełne; tedy oni napełniwszy gąbkę octem, a 
obłożywszy (ją) hizopem podali do ust jego. 

30 A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało 
się; a nachyliwszy głowę, oddał ducha. 

ŻYDÓW 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i 
dokończyciela wiary, który dla wystawionej 
sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy 
sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. 

1 PIOTRA 2:23 Któremu gdy złorzeczono, 
nie odzłorzeczył; gdy cierpiał, nie groził, ale 
poruczył krzywdę temu, który sprawiedliwie 
sądzi. 

24 Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł 
na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom 
sprawiedliwości żyli, którego sinością 
uzdrowieni jesteście. 

Spójrz na: Psalmów 22:6,7; Izajasz 53:3-5.

F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

PSALMÓW 69:26 (69:27) Bo tego, 
któregoś ty ubił, prześladują, a o boleści 
poranionych twoich rozmawiają. 

MARKA 15:28 I wypełniło się Pismo, które 
mówi: Z złoczyńcami jest policzony. 

29 A ci, którzy mimo chodzili, bluźnili go, 
chwiejąc głowami swemi a mówiąc: Ehej! 
który rozwalasz kościół, a we trzech dniach 
budujesz go! 

30 Ratuj samego siebie, a zstąp z krzyża! 
31 Także też i przedniejsi kapłani naśmiewając 

się, jedni do drugich z nauczonymi w Piśmie 
mówili: Innych ratował, a siebie samego 
ratować nie może; 

32 Niechże teraz Chrystus on król Izraelski zstąpi 
z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Ci też, co 
z nim byli ukrzyżowani, urągali mu. 

Spójrz na: Izajasz 53:4,10; Zacharyjasz 13:7.

G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 
przepowiedziane.

PSALMÓW 71:20 Który, acześ 
przypuścił na mię wielkie i ciężkie uciski, 
wszakże zasię do żywota przywracasz mię, 
a z przepaści ziemskich zasię wywodzisz 
mię. 

ŁUKASZA 24:6 Nie maszci go tu, ale wstał: 
wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze 
był w Galilei, 

ŁUKASZA 24:34 Powiadających: Iż wstał Pan 
prawdziwie, i ukazał się Szymonowi. 

RZYMIAN 14:9 Gdyż na to Chrystus i umarł 
i powstał i ożył, aby i nad umarłymi i nad 
żywymi panował. 
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DZIEJE APOSTOLSKIE 2:27 Albowiem 
nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz 
świętemu twojemu oglądać skażenia. 

Spójrz na: Psalmów 16:10; Psalmów 30:3; Psalmów 49:15; Psalmów 
86:13; Jonasz 2:4-6; Dzieje Apostolskie 13:35.

D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 

pogan.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H05 Nadchodząca chwała i moc Mesjasza.

PSALMÓW 72:7 Tak sprawiedliwy 
zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość 
pokoju, dokąd miesiąca staje. 

8 Będzie panował od morza aż do morza, i 
od rzeki aż do kończyn ziemi. 

9 Przed nim padać będą mieszkający na 
pustyniach, a nieprzyjaciele jego proch 
lizać będą. 

10 Królowie od morza i z wysep dary mu 
przyniosą; królowie Sebejscy i Sabejscy 
upominki oddadzą. 

11 I będą mu się kłaniać wszyscy królowie; 
wszystkie narody służyć mu będą. 

12 Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i 
nędznego, który nie ma pomocnika. 

13 Zmiłuje się nad ubogim, i nad 
niedostatecznym, a duszę nędznych 
wybawi. 

14 Od zdrady i gwałtu wybawi duszę ich; bo 
droga jest krew ich przed oczyma jego. 

15 I będzie żył, a dawać mu będą złoto 
sabejskie, i ustawicznie się za nim modlić 
będą, cały dzień błogosławić mu będą. 

16 Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na 
wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj 
jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła 

polne. 
17 Imię jego będzie na wieki; pokąd słońce 

trwa, dziedziczyć będzie imię jego, a 
błogosławiąc sobie w nim wszystkie 
narody wielbić go będą. 

18 Błogosławiony Pan Bóg, Bóg Izraelski, 
który sam cuda czyni. 

19 I błogosławione imię chwały jego na wieki, 
a niech będzie napełniona chwałą jego 
wszystka ziemia. Amen, Amen. 

MATEUSZA 2:11 I wszedłszy w dom, znaleźli 
dzieciątko z Maryją, matką jego, a upadłszy, 
pokłonili mu się, i otworzywszy skarby swoje, 
ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i myrrę. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

MARKA 16:15 I rzekł im: Idąc na wszystek 
świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu 
stworzeniu. 

16 Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie; ale 
kto nie uwierzy, będzie potępion. 

FILIPENSÓW 2:10 Aby w imieniu 
Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, 
którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na 
ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. 

ŻYDÓW 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, 
tenże i na wieki. 

OBJAWIENIE JANA 1:18 I żyjący; a byłem 
umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I 
mam klucze piekła i śmierci. 

OBJAWIENIE JANA 7:9 Potemem widział, a 
oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z 
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każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, 
którzy stali przed stolicą i przed oblicznością 
Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były 
w rękach ich. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 17:14 Ci z 
Barankiem walczyć będą, i Baranek ich 
zwycięży, bo jest Panem panów i królem 
królów, i którzy są z nim powołani i wybrani, 
i wierni. 

Spójrz na: #1; #2; #5; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:18; Psalmów 21:4.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

   
PSALMÓW 75:7 (75:8) Ale Bóg sędzia, tego 

poniża, a owego wywyższa. 
8 (75:9) Zaiste kielich jest w rękach 

Pańskich, a ten wina mętnego nalany; z 
tegoż nalewać będzie, tak, że i drożdże 
jego wyssą i wypiją wszyscy niepobożni 
ziemi. 

ŁUKASZA 1:52 Ściągnął mocarze z stolic ich, 
a wywyższył uniżone. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 17:31 Przeto 
iż postanowił dzień, w który będzie sądził 
wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, 
którego na to naznaczył, upewniając o tem 
wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. 

RZYMIAN 2:16 W dzień, gdy sądzić będzie 
Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii 
mojej przez Jezusa Chrystusa. 

2 TYMOTEUSZA 4:1 Ja tedy oświadczam 
się przed Bogiem i Panem Jezusem 
Chrystusem, który ma sądzić żywych i 
umarłych w sławnem przyjściu swojem i 
królestwie swojem; 

OBJAWIENIE JANA 14:9 A trzeci Anioł szedł 
za nimi, mówiąc głosem wielkim: Jeźli się kto 
pokłoni bestyi i obrazowi jej, i jeźli weźmie 
piętno na czoło swoje albo na rękę swoję, 

10 I ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z 
wina szczerego i nalanego w kielich gniewu 
jego i będzie męczony w ogniu i siarce 
przed oblicznością Aniołów świętych i przed 
oblicznością Baranka. 

11 A dym męki ich występuje na wieki wieków, i 
nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy 
się kłaniają bestyi i obrazowi jej, i jeźli kto 
bierze piętno imienia jej. 

OBJAWIENIE JANA 16:19 I stało się 
ono miasto wielkie na trzy części rozerwane, 
i miasta narodów upadły; i Babilon on wielki 
przyszedł na pamięć przed obliczem Bożem, 
aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu 
swojego. 

Spójrz na: #1; #6; 1 Samuelowa 2:7,8; Izajasz 51:17-22; Jeremijasz 
25:15-17.
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B19 Tajemnica Mesjasza.

PSALMÓW 78:2 Otworzę w podobieństwie 
usta moje, a będę opowiadał 
przypowiastki starodawne. 

MATEUSZA 13:10 Tedy przystąpiwszy 
uczniowie, rzekli mu: Dlaczegoż im w 
podobieństwach mówisz? 

11 A on odpowiadając, rzekł im: Wam dano 
wiedzieć tajemnicę królestwa niebieskiego, ale 
onym nie dano; 

12 Albowiem kto ma, będzie mu dano, i 
obfitować będzie, ale kto nie ma, i to, co ma, 
będzie od niego odjęto. 

13 Dlategoć im w podobieństwach mówię, iż widząc 
nie widzą, i słysząc nie słyszą, ani rozumieją. 

MATEUSZA 13:34 To wszystko mówił 
Jezus w podobieństwach do ludu, a bez 
podobieństwa nie mówił do nich; 

35 Aby się wypełniło, co powiedziano 
przez proroka mówiącego: Otworzę w 
podobieństwach usta moje, wypowiem skryte 
rzeczy od założenia świata. 

MARKA 4:11 A on im odpowiedział: Wam 
dano wiedzieć tajemnicę królestwa Bożego; ale 
tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w 
podobieństwach; 

JANA 16:25 Tomci wam przez 
przypowieść mówił; ale idzie godzina, gdy już 
dalej nie przez przypowieści mówić wam będę, 
ale jawnie o Ojcu moim oznajmię wam. 

1 KORYNTÓW 4:1 Tak niechaj 
o nas człowiek rozumie, jako o sługach 
Chrystusowych i o szafarzach tajemnic 
Bożych. 

Spójrz na: Psalmów 49:4; Ozeasza 12:9; Mateusza 21:45; Marka 
3:23; Marka 4:2,13,33; Marka 12:1; Łukasza 8:10; 1 Koryntów 

13:2; 1 Koryntów 14:2.

B03 Mesjasz jest Synem Człowieczym.
H07 Mesjasz zasiądzie po prawicy Boga.

PSALMÓW 80:14 (80:15) O Boże 
zastępów! nawróć się proszę, spojrzyj z 
nieba, i obacz, a nawiedź tę winną macicę; 

15 (80:16) Tę winnicę, którą szczepiła 
prawica twoja, i latorosłki, któreś sobie 
zmocnił. 

17 (80:18) Niech będzie ręka twoja nad 
mężem prawicy twojej, nad synem 
człowieczym, któregoś sobie zmocnił. 

IZAJASZ 11:1 Ale wyjdzie rószczka ze pnia 
Isajego, a latorostka z korzenia jego wyrośnie. 

ZACHARYJASZ 3:8 Słuchajże tedy teraz, 
Jesue, kapłanie najwyższy! ty i towarzysze 
twoi, którzy siedzą przed tobą: Aczkolwiek ci 
mężowie są dziwem, wszakże oto Ja przywiodę 
sługę mego Latorośl. 

JANA 15:1 Jam jest ona winna macica 
prawdziwa, a Ojciec mój jestci winiarzem. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:38 Jako 
Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem 
Świętym i mocą, który chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od 
dyjabła; albowiem Bóg był z nim. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:15 A z 
tem się zgadzają mowy prorockie, jako jest 
napisano: 

16 Potem się wrócę, a pobuduję zasię przybytek 
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Dawidowy upadły, a obaliny jego zasię 
pobuduję i znowu go wystawię, 

17 Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i 
wszyscy narodowie, nad którymi wzywano 
imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko 
czyni. 

KOLOSENSÓW 1:15 Który jest 
obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny 
wszystkich rzeczy stworzonych. 

16 Albowiem przezeń stworzone są wszystkie 
rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne 
i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, 
bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko 
przezeń i dla niego stworzone jest. 

17 A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim 
stoi. 

18 On też jest głową ciała, to jest kościoła, który 
jest początkiem i pierworodnym z umarłych, 
aby on między wszystkimi przodkował; 

19 Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim 
wszystka zupełność mieszkała. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

2 W te dni ostateczne mówił nam przez Syna 
swego, którego postanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki 
uczynił. 

3 Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem 
istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy 
słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów 
naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł 
na prawicy majestatu na wysokościach, 

Spójrz na: #2; Psalmów 7:7; Psalmów 80:8; Psalmów 90:13; Izajasz 
63:15,17; Jeremijasz 2:21; Jeremijasz 23:5,6; Ezechyjel 17:22-24; 

Danijel 9:16-19; Zacharyjasz 6:12; Marka 12:1-9.

E07 Propozycja zbawienia dana przez 
Mesjasza.

PSALMÓW 85:9 (85:10) Zaisteć bliskie jest 
zbawienie jego tym, którzy się go boją; 
a przebywać będzie chwała jego w ziemi 
naszej. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:26 Mężowie 
bracia, synowie narodu Abrahamowego i 
którzy się między wami Boga boją! wamci 
słowo zbawienia tego posłane jest. 

Spójrz na: #2; Psalmów 24:4,5; Psalmów 50:23; Marka 12:32-34; 
Dzieje Apostolskie 10:2-4; Dzieje Apostolskie 13:14-16.

 

E08 Sprawiedliwość Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 85:10 (85:11) 
Miłosierdzie i prawda spotkają się z sobą; 
sprawiedliwość i pokój pocałują się. 

11 (85:12) Prawda z ziemi wyrośnie, a 
sprawiedliwość z nieba wyjrzy. 

12 (85:13) Da też Pan i doczesne dobra, a 
ziemia nasza wyda owoc swój. 

13 (85:14) Sprawi, że sprawiedliwość przed 
twarzą jego pójdzie, gdy postawi na 
drodze nogi swoje.

MATEUSZA 3:15    A odpowiadając Jezus, 
rzekł do niego: Zaniechaj teraz; albowiem 
tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką 
sprawiedliwość; tedy go zaniechał. 
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MATEUSZA 21:32 Albowiem przyszedł 
do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie 
uwierzyliście mu, ale celnicy i wszetecznice 
uwierzyli mu: a wy widząc to, przecież się nie 
obaczyliście, abyście mu uwierzyli. 

JANA 14:6 Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta 
droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi 
do Ojca, tylko przez mię. 

RZYMIAN 5:1 Będąc tedy usprawiedliwieni 
z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa; 

2 KORYNTÓW 5:21 Albowiem on 
tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem 
uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością 
Bożą w nim. 

FILIPENSÓW 1:10 Abyście mogli 
rozeznać rzeczy różne, żebyście byli szczerymi 
i bez obrażenia na dzień Chrystusowy, 

11 Będąc napełnieni owocami sprawiedliwości, 
które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku 
sławie i chwale Bożej. 

2 PIOTRA 3:13 Lecz nowych niebios i nowej 
ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w 
których sprawiedliwość mieszka. 

1 JANA 2:6 Kto mówi, że w nim mieszka, 
powinien, jako on chodził, i sam także 
chodzić. 

OBJAWIENIE JANA 19:11 I 
widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a 
tego, który siedział na nim, zwano Wiernym 
i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i 
walczy. 

Spójrz na: #1; #2; Jana 13:14-16,34; Rzymian 3:25,26; Efezów 
5:1,2; Filipensów 2:5-8; Żydów 12:1,2; 1 Piotra 2:18-24.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 86:9 Wszystkie narody, któreś 
ty stworzył, przychodząc kłaniać się będą 
przed obliczem twojem, Panie! i wielbić 
będą imię twoje. 

IZAJASZ 66:23 I stanie się, że od nowiu 
miesiąca do nowiu miesiąca, i od sabatu do 
sabatu przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się 
kłaniało przed oblicznością moją, mówi Pan. 

ZACHARYJASZ 14:9 A Pan będzie 
królem nad wszystką ziemią; w on dzień 
będzie Pan jeden, i imię jego jedno. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

Spójrz na: #1; #4.
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E14 Mesjasz zwycięży śmierć i ciemności.

PSALMÓW 86:12 A będę cię chwalił, 
Panie, Boże mój! ze wszystkiego serca 
mego, i będę wielbił imię twoje na wieki, 

13 Ponieważ miłosierdzie twoje wielkie jest 
nademną, a tyś wyrwał duszę moję z dołu 
głębokiego. 

1 TESALONICENSÓW 1:10 
I oczekiwali Syna jego z niebios, którego 
wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który 
nas wyrwał od gniewu przyszłego. 

Spójrz na: Psalmów 16:10; Psalmów 56:13; Jonasz 2:3-6.

B22 Dobroć Boga i Mesjasza.
B23 Łaskawość Boga i Mesjasza.

PSALMÓW 86:15 Ale ty, Panie, 
Boże miłosierny i litościwy, i nierychły ku 
gniewu, i wielce miłosierny, i prawdziwy! 

JANA 1:17 Albowiem zakon przez 
Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez 
Jezusa Chrystusa stała się. 

RZYMIAN 5:20 A zakon przytem nastąpił, 
aby obfitował grzech; lecz gdzie się grzech 
rozmnożył, tam łaska tem więcej obfitowała. 

21 Aby jako grzech królował ku śmierci, tak też 
aby łaska królowała przez sprawiedliwość ku 
żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego. 

EFEZÓW 1:9 Oznajmiwszy nam tajemnicę 
woli swojej według upodobania swego, które 
był postanowił w samym sobie; 

EFEZÓW 2:4 Lecz Bóg, który jest bogaty w 
miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą 
nas umiłował. 

5 I gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił 
nas pospołu z Chrystusem, (gdyż łaską 
zbawieni jesteście) 

6 I pospołu z nim wzbudził, i pospołu z nim 
posadził na niebiesiech w Chrystusie Jezusie, 

7 Aby okazał w przyszłych wiekach ono nader 
obfite bogactwo łaski swojej, z dobrotliwości 
swojej przeciwko nam w Chrystusie Jezusie. 

Spójrz na: Psalmów 86:5; Psalmów 103:8; Psalmów 111:4; Psalmów 
130:4,7; Psalmów 145:8; Joel 2:13; Micheasz 7:18.

F06 Mesjasz zostanie opuszczony.
F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

PSALMÓW 88:14 (88:15) Przeczże, o 
Panie! odrzucasz duszę moję, a zakrywasz 
oblicze twoje przedemną? 

15 (88:16) Jamci utrapiony, i prawie już 
umierający od gwałtu; ponoszę strachy 
twoje, i trwożę sobą. 

16 (88:17) Powstał przeciwko mnie srogi 
gniew twój, a strachy twoje wytraciły mię. 

17 (88:18) Ogarniają mię jako woda przez 
cały dzień; otaczają mię gromadno. 

18 (88:19) Oddaliłeś odemnie przyjaciela i 
towarzysza, a znajomym moim jestem jako 
w ciemności. 

MATEUSZA 26:37 A wziąwszy z sobą 
Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, 
począł się smęcić i tęsknić. 

38 Tedy im rzekł Jezus: Smętna jest dusza moja 
aż do śmierci; zostańcież tu, a czujcie ze mną. 

39 A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, 
modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeźli można, 
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niech mię ten kielich minie; a wszakże nie 
jako ja chcę, ale jako ty. 

40 Tedy przyszedł do uczniów, i znalazł je śpiące, 
i rzekł Piotrowi: Takżeście nie mogli przez 
jednę godzinę czuć ze mną? 

MATEUSZA 26:56 Aleć się to wszystko 
stało, aby się wypełniły Pisma prorockie. Tedy 
uczniowie jego wszyscy opuściwszy go, uciekli. 

MATEUSZA 27:28 A zewlekłszy go, 
przyodziali go płaszczem szarłatowym; 

29 I uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na 
głowę jego, i dali trzcinę w prawą rękę jego, 
a upadając przed nim na kolana, naśmiewali 
się z niego, mówiąc: Bądź pozdrowiony, królu 
żydowski! 

30 A plując na niego, wzięli onę trzcinę, i bili go 
w głowę jego. 

31 A gdy się z niego naśmiali, zewlekli go z onego 
płaszcza, i oblekli go w szatę jego, i wiedli go, 
aby był ukrzyżowany. 

MATEUSZA 27:46 A około dziewiątej 
godziny zawołał Jezus głosem wielkim, 
mówiąc: Eli, Eli, Lama Sabachtani! to jest, 
Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił? 

Spójrz na: Psalmów 22:11-21; Psalmów 31:11; Psalmów 38:10,11; 
Psalmów 69:17-21; Psalmów 88:8; Psalmów 143:3,4; Izajasz 53:4-
6,8,10,11; Izajasz 63:3; Danijel 9:26; Zacharyjasz 13:7; Mateusza 
27:39-44; Marka 14:33,34; Łukasza 22:44; Rzymian 8:32; Galates 

3:13; 1 Piotra 2:24.

B01 Mesjasz jest Synem Bożym.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 89:3 (89:4) Postanowiłem 
przymierze z wybranym moim: 
przysiągłem Dawidowi, słudze swemu, 

4 (89:5) Że aż na wieki utwierdzę nasienie 
twoje, a zbuduję od narodu do narodu 
stolicę twoję.Sela. 

MATEUSZA 12:18 Oto ten sługa 
mój, któregom obrał, ten umiłowany mój, w 
którym się upodobało duszy mojej; położę 
ducha mojego na nim, a sąd narodom opowie; 

19 Nie będzie się wadził, ani będzie wołał, i nikt 
na ulicach nie usłyszy głosu jego; 

20 Trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu 
kurzącego się nie zagasi, aż wystawi sąd ku 
zwycięstwu; 

21 A w imieniu jego narodowie będą nadzieję 
mieli. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:29 Mężowie 
bracia! mogę bezpiecznie mówić do was o 
patryjarsze Dawidzie, żeć umarł i pogrzebiony 
jest, a grób jego jest u nas aż do dnia 
dzisiejszego. 

30 Będąc tedy prorokiem i wiedząc, że mu się 
Bóg obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr 
jego według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a 
posadzić na stolicy jego. 

Spójrz na: Psalmów 89:28-34; Jeremijasz 30:9; Ezechyjel 34:23,24; 
Ozeasza 3:5; Mateusza 3:17; Żydów 7:21.
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E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 
Mesjasza.

PSALMÓW 89:19 (89:20) W on 
czas mówiąc w widzeniu do świętego 
twego rzekłeś: Położyłem ratunek w ręku 
mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu. 

5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 
PRAWA 18:18      Proroka im wzbudzę z 
pośrodku braci ich, jakoś ty jest, i włożę słowa 
moje w usta jego, i opowiadać im będzie 
wszystko, cokolwiek mu rozkażę. 

19 I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny 
słowom moim, które on mówić będzie w imię 
moje, Ja tego szukać będę na nim. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŁUKASZA 7:16 Tedy wszystkich strach zdjął, a 
wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał 
między nami, a Bóg nawiedził lud swój. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22 Albowiem 
Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam 
wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako 
mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, 
cokolwiek do was mówić będzie. 

FILIPENSÓW 2:6 Który, będąc w 
kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za 
drapiestwo równym być Bogu, 

7 Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy 
kształt niewolnika, stawszy się podobny 
ludziom; 

8 I postawą znaleziony jako człowiek, sam się 

poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to 
śmierci krzyżowej. 

9 Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował 
mu imię, które jest nad wszystkie imię; 

10 Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano 
skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i 
tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod 
ziemią. 

11 A wszelki język aby wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

OBJAWIENIE JANA 3:7 A Aniołowi zboru 
Filadelfskiego napisz: To mówi on Święty i 
Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który 
otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie 
otwiera. 

Spójrz na: 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 33:29; Marka 1:24; 
Żydów 2:9-17.

B05 Mesjasz jest napełniony Duchem 
Świętym.

D01 Namaszczenie Mesjasza.

PSALMÓW 89:20 (89:21) Znalazłem 
Dawida, sługę mego; olejkiem świętym 
moim pomazałem go. 

21 (89:22) Przetoż ręka moja będzie stała 
przy nim, a ramię moje posili go. 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

JANA 3:34 Albowiem ten, którego Bóg 
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posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod 
miarą daje Bóg Ducha. 

JANA 12:3 A Maryja wziąwszy funt maści 
szpikanardowej bardzo drogiej, namaściła 
nogi Jezusowe, i utarła włosami swojemi nogi 
jego, i napełniony był on dom wonnością onej 
maści. 

JANA 12:7 Tedy rzekł Jezus: Zaniechaj 
jej; na dzień pogrzebu mego to chowała. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:38 Jako 
Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem 
Świętym i mocą, który chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od 
dyjabła; albowiem Bóg był z nim. 

ŻYDÓW 1:8 Ale do Syna mówi: Stolica 
twoja, o Boże! na wieki wieków; laska 
sprawiedliwości jest laska królestwa twego. 

9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś 
nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg 
twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. 

Spójrz na: #2; Psalmów 89:13; Izajasz 41:10; Izajasz 42:1; 
Zacharyjasz 10:12; Mateusza 26:12.

E13 Bóg potwierdza posługę Mesjasza.
  
PSALMÓW 89:22 (89:23) Nie uciśnie 

go nieprzyjaciel, a syn nieprawości nie 
utrapi go. 

MATEUSZA 4:1 Tedy Jezus zawiedziony jest 
na puszczę od Ducha, aby był kuszony od 
dyjabła. 

2 A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści 
nocy, potem łaknął. 

3 I przystąpiwszy do niego kusiciel, rzekł: Jeźliś 
jest Syn Boży, rzecz, aby się te kamienie stały 
chlebem. 

4 A on odpowiadając rzekł: Napisano: Nie 
samym chlebem człowiek żyć będzie, ale 
każdem słowem pochodzącem przez usta 
Boże. 

5 Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i 
postawił go na ganku kościelnym, 

6 I rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się na 
dół, albowiem napisano: Iż Aniołom swoim 
przykazał o tobie, i będą cię na rękach nosili, 
abyś snać nie obraził o kamień nogi swojej. 

7 Rzekł mu Jezus: Zasię napisano: Nie będziesz 
kusił Pana, Boga twego. 

8 Wziął go zasię dyjabeł na górę bardzo wysoką, 
i pokazał mu wszystkie królestwa świata i 
sławę ich, 

9 I rzekł mu: To wszystko dam tobie, jeźli 
upadłszy, pokłonisz mi się. 

10 Tedy mu rzekł Jezus: Pójdź precz, szatanie! 
albowiem napisano: Panu Bogu twemu 
kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć 
będziesz. 

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 89:23 (89:24) Bo potrę 
przed twarzą jego przeciwników jego, a 
tych, którzy go mają w nienawiści, porażę. 

JANA 15:23 Kto mnie nienawidzi, i Ojca 
mego nienawidzi. 

ŁUKASZA 19:27 Ale i nieprzyjacioły moje, 
którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, 
przywiedźcie tu, a pobijcie przede mną. 
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Spójrz na: #1; Psalmów 2:1-6; Psalmów 21:8,9; Psalmów 110:1; 
Psalmów 132:8.

E22 Wysiłek Mesjasza będzie błogosławiony.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 89:24 (89:25) Nadto 
prawda moja i miłosierdzie moje z nim 
będzie, a w imieniu mojem wywyższony 
będzie róg jego. 

JANA 17:6 Objawiłem imię twoje 
ludziom, któreś mi dał z świata; toć byli i 
dałeś mi je, i zachowali słowa twoje. 

JANA 17:11 A nie jestem więcej na 
świecie, ale oni są na świecie, a ja do ciebie 
idę. Ojcze święty, zachowaj je w imieniu 
twojem, któreś mi dał, aby byli jedno, jako i 
my. 

JANA 17:25 Ojcze sprawiedliwy! i świat cię 
nie poznał; alem ja cię poznał, a i ci poznali, 
żeś ty mię posłał. 

Spójrz na: #1; Psalmów 89:16,17,28,33; Psalmów 91:14.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 89:25 (89:26) I położę 
na morzu rękę jego i na rzekach prawicę 
jego. 

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 23:21 
Ostrożnym bądź przed oblicznością jego; a 
słuchaj głosu jego; nie drażnij go, boć nie 
przepuści przestępstwu waszemu, gdyż imię 

moje w nim jest. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1.

A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.
B01 Mesjasz jest Synem Bożym.

PSALMÓW 89:26 (89:27) On 
wołając rzecze: Tyś ojciec mój, Bóg mój, i 
skała zbawienia mego, 

MATEUSZA 11:27 Wszystkie rzeczy 
dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a 
komu by chciał Syn objawić. 

ŁUKASZA 23:46 A Jezus zawoławszy głosem 
wielkim, rzekł: Ojcze! w ręce twoje polecam 
ducha mojego; a to rzekłszy, skonał. 

JANA 14:7 Gdybyście mię znali, i Ojca 
byście też mego znali; i już go teraz znacie i 
widzieliście go. 

JANA 14:23 Odpowiedział Jezus, i 
rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje 
zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, 
i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego 
uczynimy. 

JANA 20:17 Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj 
się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca 
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mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: 
Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do 
Boga mego i Boga waszego. 

2 KORYNTÓW 6:18 I będę wam za Ojca, 
a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi 
Pan wszechmogący. 

ŻYDÓW 1:5 Albowiem któremuż kiedy z 
Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś 
spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie 
będzie synem? 

OBJAWIENIE JANA 3:21 Kto zwycięży, dam 
mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja 
zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy 
jego. 

Spójrz na: 2 Samuelowa 22:47; 1 Kronik 22:10; Psalmów 18:46; 
Psalmów 62:2,6,7; Psalmów 95:1; Mateusza 10:32,33; Mateusza 

26:39,42; Jana 8:54; Jana 11:41; Galates 4:6.

A04 Mesjasz istnieje od wieków.
B01 Mesjasz jest Synem Bożym.
E13 Bóg potwierdza posługę Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 89:27 (89:28) Ja go też 
za pierworodnego wystawię, i za wyższego 
nad królami ziemi. 

28 (89:29) Na wieki mu zachowam 
miłosierdzie moje, a przymierze moje stałe 
będzie przy nim. 

29 (89:30) I uczynię, że na wieki będzie 
trwało nasienie jego, a stolica jego jako dni 
niebios. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:32 I my wam 
opowiadamy tę obietnicę, która się ojcom 

stała, iż ją Bóg wypełnił nam, dziatkom ich, 
wzbudziwszy Jezusa. 

33 Jako też w Psalmie wtórym napisane jest: Syn 
mój jesteś ty, jam ciebie dziś spłodził. 

34 A iż go wzbudził od umarłych, aby się więcej 
nie wrócił do skażenia, tak powiedział: Dam 
wam święte dobrodziejstwa Dawidowe wierne. 

ŻYDÓW 1:5 Albowiem któremuż kiedy z 
Aniołów rzekł: Tyś jest syn mój, jam cię dziś 
spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie 
będzie synem? 

6 A zasię, gdy wprowadza pierworodnego na 
okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniają 
wszyscy Aniołowie Boży. 

7 A zasię o Aniołach mówi: Który Anioły swoje 
czyni duchami, a sługi swoje płomieniem 
ognistym. 

8 Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na 
wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska 
królestwa twego. 

KOLOSENSÓW 1:15 Który jest 
obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny 
wszystkich rzeczy stworzonych. 

16 Albowiem przezeń stworzone są wszystkie 
rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne 
i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, 
bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko 
przezeń i dla niego stworzone jest. 

17 A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim 
stoi. 

18 On też jest głową ciała, to jest kościoła, który 
jest początkiem i pierworodnym z umarłych, 
aby on między wszystkimi przodkował; 

19 Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim 
wszystka zupełność mieszkała. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
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niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #4; Rzymian 8:20.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 89:35 (89:36) Razem 
przysiągł przez świętobliwość moję, że nie 
skłamię Dawidowi, 

36 (89:37) A że nasienie jego zostanie 
na wieki, a stolica jego jako słońce 
przedemną; 

37 (89:38) Jako miesiąc będzie utwierdzone 
na wieki, i jako świadkowie na niebie 
godnowierni. Sela. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

Spójrz na: Izajasz 9:8; Objawienie Jana 1:5.

A04 Mesjasz istnieje od wieków.

PSALMÓW 90:2 Pierwej niżli góry stanęły 
i niżliś wykształtował ziemię, i okrąg 
świata, oto zaraz od wieku aż na wieki tyś 
jest Bogiem. 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

Spójrz na: Przypowieści Salomonowych 8:22-26; Izajasz 44:6; Żydów 
1:10-12; Żydów 13:8; Objawienie Jana 1:8.

E03 Kuszenie Mesjasza.

PSALMÓW 91:11 Albowiem 
Aniołom swoim przykazał o tobie, aby cię 
strzegli na wszystkich drogach twoich. 

12 Na rękach nosić cię będą, byś snać nie 
obraził o kamień nogi twojej. 

ŁUKASZA 4:9 Potem wiódł go do 
Jeruzalemu, i postawił go na ganku 
kościelnym, i rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, 
spuść się stąd na dół; 

10 Albowiem napisano: Że Aniołom swoim 
przykazał o tobie, aby cię strzegli, 

11 A że cię na rękach nosić będą, byś snać nie 
obraził o kamień nogi twojej. 

12 A odpowiadając Jezus rzekł mu: Powiedziano: 
Nie będziesz kusił Pana, Boga twego. 

Spójrz na: Mateusza 4:6; Żydów 1:14.

H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 
ludu.

PSALMÓW 91:13 Po lwie, i po 
bazyliszku deptać będziesz, lwię i smoka 
podepczesz. 

 
MARKA 16:18 Węże brać będą, a choćby 

co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im; na 
niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć 
będą. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 28:3 A gdy 
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Paweł nagarnął gromadę chrustu i kładł na 
ogień, wyrwawszy się żmija z gorąca, przypięła 
się do ręki jego. 

4 A gdy on lud gruby ujrzał onę gadzinę wiszącą 
u ręki jego, mówili jedni do drugich: Pewnie 
ten człowiek jest mężobójcą; bo choć z morza 
uszedł, przecię mu pomsta żywym być nie 
dopuściła. 

5 Lecz on otrząsnąwszy onę gadzinę w ogień, 
nic złego nie ucierpiał. 

2 TYMOTEUSZA 4:17 Ale Pan przy mnie 
stał i umocnił mię, aby przez mię zupełnie 
utwierdzone było kazanie, a iżby je słyszeli 
wszyscy poganie, i byłem wyrwany z paszczęki 
lwiej. 

Spójrz na: Izajasz 1:6-8; Izajasz 35:9; Izajasz 65:25; Danijel 6:21; 
Objawienie Jana 5:5.

F01 Śmierć Mesjasza została 
przepowiedziana.

G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 
przepowiedziane.

G03 Wywyższenie Mesjasza zostało 
przepowiedziane.

PSALMÓW 91:14 Iż się we mnie, 
mówi Pan, rozkochał, wyrwę go, i 
wywyższę go, przeto, iż poznał imię moje. 

15 Będzie mię wzywał, a wysłucham go; 
Ja z nim będę w utrapieniu, wyrwę go, i 
uwielbię go. 

16 Długością dni nasycę go, i okażę mu 
zbawienie moje. 

 
JANA 12:28 Ojcze! uwielbij imię twoje. 

Przyszedł tedy głos z nieba: Uwielbiłem i 

jeszcze uwielbię. 

JANA 13:32 A ponieważ Bóg uwielbiony 
jest w nim, tedy go też Bóg uwielbi sam w 
sobie, i wnetże uwielbi go. 

JANA 14:23 Odpowiedział Jezus, i 
rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje 
zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, 
i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego 
uczynimy. 

JANA 16:14 On mię uwielbi; bo z mego 
weźmie, a opowie wam. 

JANA 16:27 Albowiem sam Ojciec miłuje 
was, żeście wy mię umiłowali i uwierzyliście, 
żem ja od Boga przyszedł. 

JANA 21:19 A to powiedział, dając znać, 
jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to 
powiedziawszy, rzekł mu: Pójdź za mną. 

ŻYDÓW 5:7 Który za dni ciała swego 
modlitwy i uniżone prośby do tego, który 
go mógł zachować od śmierci, z wołaniem 
wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany 
jest dla uczciwości. 

8 A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co 
cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. 

Spójrz na: Rzymian 8:28; Psalmów 18:3,4; Psalmów 16:10; Psalmów 
21:4; Psalmów 61:5,6.

A04 Mesjasz istnieje od wieków.
D04 Urząd Mesjasza jako Króla.

PSALMÓW 93:1 Pan króluje, oblekł się w 
dostojność; oblekł się Pan w możność, i 
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przepasał się; utwierdził też okrąg świata, 
aby się nie poruszył. 

2 Utwierdzona jest stolica twoja przed 
wszystkiemi czasy; tyś jest od wieczności. 

PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 8:22 
Pan mię miał przy początku drogi swej, przed 
sprawami swemi, przed wszystkiemi czasy. 

23 Przed wieki jestem zrządzona, przed 
początkiem; pierwej niż była ziemia; 

ŻYDÓW 1:2 W te dni ostateczne mówił 
nam przez Syna swego, którego postanowił 
dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i 
wieki uczynił. 

3 Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem 
istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy 
słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów 
naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł 
na prawicy majestatu na wysokościach, 

OBJAWIENIE JANA 19:6 I słyszałem głos jako 
ludu wielkiego i jako głos wielu wód, i jako 
głos mocnych gromów, mówiących: Halleluja! 
iż ujął królestwo Pan Bóg wszechmogący. 

7 Weselmy się i radujmy się, a dajmy mu 
chwałę; bo przyszło wesele Barankowe, a 
małżonka jego nagotowała się. 

Spójrz na: #1; #2; Micheasz 5:2; Żydów 1:10-12; Żydów 13:8; 
Objawienie Jana 1:8,17,18.

A08 Imiona i tytuły Mesjasza.
H05 Nadchodząca chwała i moc Mesjasza.

PSALMÓW 95:1 Pójdźcież, śpiewajmy Panu; 
wykrzykujmy skale zbawienia naszego. 

2 Uprzedźmy oblicze jego z chwałą; psalmy 
mu śpiewajmy. 

3 Albowiem Pan jest Bóg wielki, i król 
wielki nade wszystkich bogów. 

2 SAMUELOWA 22:2 I rzekł: Pan opoka 
moja i twierdza moja, i wybawiciel mój ze 
mną. 

2 SAMUELOWA 22:32 Albowiem któż 
jest Bogiem oprócz Pana? a kto opoką oprócz 
Boga naszego? 

2 SAMUELOWA 22:47 Żyje Pan, i 
błogosławiona skała moja; niechże będzie 
wywyższony Bóg, opoka zbawienia mego. 

2 SAMUELOWA 23:3 Mówił Bóg 
Izraelski do mnie, mówiła skała Izraelska: 
Ten, który panować będzie nad ludem, będzie 
sprawiedliwy, panować będzie w bojaźni 
Bożej. 

1 KORYNTÓW 10:4 I wszyscy tenże 
napój duchowny pili; albowiem pili z opoki 
duchownej, która za nimi szła; a tą opoką był 
Chrystus. 

Spójrz na: #1; #4; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:4,15,18; 
Psalmów 18:1,2,31,46; Psalmów 19:14; Psalmów 31:2,3; Psalmów 
62:2,6,7; Psalmów 71:3; Psalmów 73:26; Psalmów 78:35; Psalmów 

89:26; Psalmów 92:15; Psalmów 94:22; Psalmów 144:1; Izajasz 
26:4; Izajasz 30:29; Izajasz 44:8.
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B06 Mesjasz jest Dobrym Pasterzem.
E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 

Mesjasza.

PSALMÓW 95:7 Onci jest zaiste Bóg nasz, a 
myśmy lud pastwiska jego, i owce rąk jego. 
Dziś, jeźli głos jego usłyszycie, 

8 Nie zatwardzajcież serca swego, jako w 
Meryba, a jako czasu kuszenia na puszczy. 

9 Kiedy mię kusili ojcowie wasi, 
doświadczylić mię, i widzieli sprawy moje. 

10 Przez czterdzieści lat miałem spór z 
tym narodem, i rzekłem: Lud ten błądzi 
sercem, a nie poznali dróg moich; 

11 Którymem przysiągł w popędliwości 
mojej, że nie wnijdą do odpocznienia 
mego. 

MATEUSZA 11:28 Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a 
Ja wam sprawię odpocznienie; 

29 Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się 
ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a 
znajdziecie odpocznienie duszom waszym; 

JANA 10:14 Jam jest on pasterz dobry i 
znam moje, a moje mię też znają. 

15 Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę 
moję kładę za owce. 

16 A mam i drugie owce, które nie są z tej 
owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego 
słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden 
pasterz. 

ŻYDÓW 3:7 Przetoż jako mówi Duch 
Święty: Dziś, jeźlibyście głos jego usłyszeli, 

8 Nie zatwardzajcież serc waszych, jako w 
rozdrażnieniu, w dzień onego pokuszenia na 
puszczy. 

9 Gdzie mię kusili ojcowie wasi i doświadczali 

mię, i widzieli sprawy moje przez czterdzieści 
lat. 

10 Dlategom się rozgniewał na ten naród i 
rzekłem: Ci zawsze błądzą sercem, a oni nie 
poznawają dróg moich. 

11 Jakom przysiągł w gniewie moim, że nie 
wnijdą do odpocznienia mojego. 

12 Patrzcież, bracia! by snać nie było w 
którym z was serce złe i niewierne, które by 
odstępowało od Boga żywego; 

13 Ale napominajcie jedni drugich na każdy 
dzień, póki się Dziś nazywa, aby kto z was nie 
był zatwardzony oszukaniem grzechu. 

14 Albowiem staliśmy się uczestnikami 
Chrystusa, jeźliże tylko początek tego gruntu 
aż do końca stateczny zachowamy. 

15 Przetoż póki bywa rzeczone: Dziś, jeźlibyście 
głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcież serc 
waszych, jako w onem rozdrażnieniu. 

16 Albowiem niektórzy usłyszawszy, rozdrażnili 
Pana, ale nie wszyscy, którzy byli wyszli z 
Egiptu przez Mojżesza. 

17 A na którychże się gniewał przez czterdzieści 
lat? Izali nie na tych, którzy grzeszyli, których 
ciała poległy na puszczy? 

18 A którymże przysiągł, że nie mieli wnijść do 
odpocznienia jego? Azaż nie tym, którzy byli 
nieposłusznymi? 

19 I widzimy, iż tam nie mogli wnijść dla 
niedowiarstwa. 

ŻYDÓW 4:1 Bójmyż się tedy, aby 
snać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do 
odpocznienia jego, nie zdał się kto z was być 
upośledzony. 

2 Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangielija 
jako i onym; ale im nie pomogło słowo, które 
słyszeli, przeto iż nie było złączone z wiarą 
tych, którzy słyszeli. 

3 Albowiem wnijdziemy do odpocznienia, 
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którzyśmy uwierzyli, jako powiedział: 
Przetożem przysiągł w gniewie moim, że 
nie wnijdą do odpocznienia mojego; choć 
dokonane są dzieła Boże od założenia świata. 

4 Albowiem tak powiedział na jednem miejscu 
o siódmym dniu: I odpoczął Bóg dnia 
siódmego od wszystkich spraw swoich. 

5 A tu zasię: Że nie wnijdą do odpocznienia mego. 
6 Ponieważ tedy to zostaje, że niektórzy 

wchodzą do niego, a ci, którym pierwej 
zwiastowano, nie weszli dla niedowiarstwa, 

7 Zasię naznacza dzień niektóry: Dziś, mówiąc 
przez Dawida po tak długim czasie (jako 
powiedziano): Dziś, jeźlibyście głos jego 
usłyszeli, nie zatwardzajcież serc waszych. 

8 Albowiem jeźliby im Jozue odpocznienie 
sprawił, nie mówiłby był potem o inszym 
dniu. 

9 A tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi 
Bożemu. 

10 Albowiem ktobykolwiek wszedł do 
odpocznienia jego i on także odpoczął od 
spraw swoich, jako i Bóg od swoich. 

11 Starajmyż się tedy, abyśmy weszli do onego 
odpocznienia, żeby kto nie wpadł w tenże 
przykład niedowiarstwa. 

1 PIOTRA 2:25 Albowiemeście byli jako owce 
błądzące; ale teraz jesteście nawróceni do 
pasterza i biskupa dusz waszych. 

JUDASA 1:5 Przetoż chcę wam 
przypomnieć, którzy już raz o tem wiecie, 
że chociaż Pan lud z ziemi Egipskiej 
wyswobodził, przecież potem tych, którzy nie 
wierzyli, potracił. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:2,3; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 
17:2-7; 4 Mojżeszowa - Liczb 14:11-30; 5 Mojżeszowa - 

Powtórzonego Prawa 1:34,35; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
2:14-16; Psalmów 78:17,18,40,41,56; Dzieje Apostolskie 20:28; 1 

Koryntów 10:9; Żydów 11:16; Żydów 12:25; Objawienie Jana 14:13.

E15 Mesjasz przyniesie dobrą nowinę.

PSALMÓW 96:1 Śpiewajcie Panu pieśń 
nową; śpiewajcie Panu wszystka ziemia! 

2 Śpiewajcież Panu, dobrorzeczcie imieniowi 
jego, opowiadajcie ode dnia do dnia 
zbawienie jego. 

3 Opowiadajcie między narodami chwałę 
jego, między wszystkimi ludźmi cuda jego. 

MATEUSZA 28:19 Idąc tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i 
Syna, i Ducha Świętego; 

ŁUKASZA 24:47 I aby była kazana w imieniu 
jego pokuta i odpuszczenie grzechów między 
wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu. 

EFEZÓW 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg 
i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 
nas ubłogosławił wszelkiem błogosławieństwem 
duchownem w niebieskich rzeczach w Chrystusie; 

OBJAWIENIE JANA 5:13 A wszelkie 
stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, 
i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w 
nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na 
stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i 
chwała, i siła na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 14:6 I widziałem 
drugiego Anioła, lecącego przez pośrodek 
nieba, mającego Ewangieliję wieczną, aby ją 
zwiastował mieszkającym na ziemi i wszelkiemu 
narodowi, i pokoleniu, i językowi, i ludowi, 

7 Mówiącego głosem wielkim: Bójcie się Boga i 
chwałę mu dajcie, gdyż przyszła godzina sądu 
jego, a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo 
i ziemię, i morze, i źródła wód. 
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H01 Powrót Mesjasza został 
przepowiedziany.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 96:7 Oddajcie Panu, pokolenia 
narodów, oddajcie Panu chwałę i moc. 

8 Oddajcie Panu chwałę imienia jego; 
przynieście dary, a wnijdźcie do sieni jego. 

9 Kłaniajcie się Panu w ozdobie 
świętobliwości; niech się lęka oblicza jego 
wszystka ziemia. 

10 Powiadajcie między poganami: Pan 
króluje, a że i krąg świata utwierdzony 
będzie, tak, aby się nie poruszył, a iż 
będzie sądził ludzi w sprawiedliwości. 

11 Niech się weselą niebiosa, a niech pląsa 
ziemia; niech zaszumi morze, i co w niem 
jest. 

12 Niech pląsają pola, i wszystko co jest na 
nich; tedy niech wykrzykają wszystkie 
drzewa leśne, 

13 Przed obliczem Pańskiem; boć idzie, idzie 
zaiste, aby sądził ziemię. Będzie sądził 
okrąg świata w sprawiedliwości, a narody 
w prawdzie swojej. 

GALATES 1:16 Aby objawił Syna swego we 
mnie, abym go opowiadał między poganami, 
wnetże nie radziłem się ciała i krwi; 

1 TESALONICENSÓW 4:16 Gdyż 
sam Pan z okrzykiem, a głosem archanielskim 
i z trąbą Bożą zstąpi z nieba, a pomarli w 
Chrystusie powstaną najpierwej. 

17 Zatem my żywi, którzy pozostaniemy, wespół 
z nimi zachwyceni będziemy w obłokach 
naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze 
z Panem będziemy. 

18 Przetoż pocieszajcie jedni drugich temi słowy. 

2 TESALONICENSÓW 1:10 Gdy 
przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych 
swoich i aby się dziwnym okazał we 
wszystkich wierzących (dlatego iż uwierzono 
naszemu świadectwu u was) w on dzień. 

2 TYMOTEUSZA 4:8 Zatem odłożona mi 
jest korona sprawiedliwości, którą mi odda 
w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 
sławne przyjście jego. 

TYTUSA 2:13 Oczekując onej 
błogosławionej nadziei i objawienia chwały 
wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa 
Chrystusa; 

2 PIOTRA 3:12 Którzy oczekujecie i spieszycie 
się na przyjście dnia Bożego, w który niebiosa 
gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające 
stopnieją. 

OBJAWIENIE JANA 11:18 I 
rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój 
i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał 
zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i 
bojącym się imienia twego, małym i wielkim, 
i abyś wytracił tych, co psują ziemię. 

OBJAWIENIE JANA 19:11 I 
widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a 
tego, który siedział na nim, zwano Wiernym 
i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i 
walczy. 

Spójrz na: #1; #2; #6.
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H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 97:1 Pan króluje; wyskakuj 
ziemio, a wesel się mnóstwo wysep! 

2 Obłok i ciemność około niego; 
sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy 
jego. 

3 Ogień przed obliczem jego idzie, a zapala 
w około nieprzyjaciół jego. 

4 Błyskawice jego oświecają okrąg świata, 
co widząc ziemia zadrżała. 

5 Góry jako wosk rozpływają się przed 
obliczem Pańskiem, przed obliczem Pana 
wszystkiej ziemi. 

6 Niebiosa opowiadają sprawiedliwość jego, 
a wszystkie narody oglądają chwałę jego. 

2 TESALONICENSÓW 1:8 W ogniu 
płomienistym oddawając pomstę tym, którzy 
Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni 
Ewangielii Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 

ŻYDÓW 12:29 Albowiem Bóg nasz jest 
ogniem trawiącym. 

2 PIOTRA 3:10 A on dzień Pański przyjdzie 
jako złodziej w nocy, w który niebiosa z 
wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły 
rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, 
które są na niej, spalone będą. 

11 Ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, 
jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach 
i pobożnościach? 

12 Którzy oczekujecie i spieszycie się na przyjście 
dnia Bożego, w który niebiosa gorejące 
rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. 

OBJAWIENIE JANA 1:7 Oto idzie z 

obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy 
go przebili; i narzekać będą przed nim 
wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. 

OBJAWIENIE JANA 5:13 A wszelkie 
stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, 
i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w 
nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na 
stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i 
chwała, i siła na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 6:16 I rzekli górom i 
skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas 
przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i 
przed gniewem tego Baranka; 

17 Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu 
jego, i któż się ostać może? 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 19:2 Bo prawdziwe 
i sprawiedliwe są sądy jego, iż osądził 
wszetecznicę onę wielką, która kaziła ziemię 
wszeteczeństwem swojem i pomścił się krwi 
sług swoich z ręki jej. 

Spójrz na: #1; #6; #7.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

PSALMÓW 98:1 Psalm. Śpiewajcie Panu 
pieśń nową, bo dziwne rzeczy uczynił; 
dopomogła mu prawica jego, i ramię 
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świętobliwości jego. 
2 Objawił Pan zbawienie swoje; przed 

oczyma pogan oznajmił sprawiedliwość 
swoję. 

3 Wspomniał na miłosierdzie swoje, 
i na prawdę swoję przeciw domowi 
Izraelskiemu; oglądały wszystkie granice 
ziemi zbawienie Boga naszego. 

IZAJASZ 52:10 Wysmuknął Pan ramię 
świętobliwości swojej przed oczyma 
wszystkich narodów, aby oglądały wszystkie 
kończyny ziemi zbawienie Boga naszego. 

IZAJASZ 52:15 Tak zasię pokropi wiele 
narodów, i królowie przed nim zatulą usta 
swe, przeto, że czego im nie powiadano, 
to oglądają, a to, o czem nie słyszeli, 
wyrozumieją. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

19 Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego; 

MARKA 16:15 I rzekł im: Idąc na wszystek 
świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu 
stworzeniu. 

ŁUKASZA 1:70 Tak jako mówił przez usta 
świętych proroków swoich, którzy byli od 
wieku: 

71 Iż im miał dać wybawienie od nieprzyjaciół 
naszych i z ręki wszystkich, którzy nas 
nienawidzili; 

72 Aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi, i 
wspomniał na przymierze swoje święte, 

73 I na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, 

ojcu naszemu, że nam to dać miał, 
74 Iżbyśmy mu bez bojaźni, z ręki nieprzyjaciół 

naszych będąc wybawieni, służyli; 
75 W świętobliwości i w sprawiedliwości przed 

obliczem jego, po wszystkie dni żywota 
naszego. 

ŁUKASZA 2:30 Gdyż oczy moje oglądały 
zbawienie twoje, 

31 Któreś zgotował przed obliczem wszystkich 
ludzi; 

32 Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę 
ludu twego Izraelskiego. 

RZYMIAN 10:18 Ale mówię: Izali nie słyszeli? i 
owszem na wszystkę ziemię wyszedł głos ich i 
na kończyny okręgu ziemi słowa ich. 

RZYMIAN 15:8 Bo powiadam, iż Jezus 
Chrystus był sługą obrzezki dla prawdy Bożej, 
aby potwierdził obietnice ojcom uczynione, 

9 A poganie żeby za miłosierdzie chwalili Boga, 
jako napisano: Dlatego będę cię wysławiał 
między pogany i imieniowi twemu śpiewać 
będę. 

Spójrz na: 3 Mojżeszowa - Kapłańska 26:14-45; Psalmów 106:45; 
Izajasz 45:21-23; Izajasz 49:6; Micheasz 7:20; Łukasza 3:6.

B13 Władza Mesjasza.
H02 Przyszły sąd prowadzony przez 

Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 98:4 Śpiewajże Panu wszystka 
ziemio; wykrzykajcie, a weselcie się i 
śpiewajcie. 

5 Grajcie Panu na harfie; na harfie, głosem 
przyśpiewując. 
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6 Na trąbach i na kornetach krzykliwych 
głos wydawajcie przed Królem i Panem. 

7 Niech zaszumi morze, i co w niem jest, 
okrąg świata, i mieszkający na nim. 

8 Rzeki niech klaskają rękoma; góry wespół 
niech się rozradują, 

9 Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię. 
On będzie sądził okrąg świata w 
sprawiedliwości, i narody w prawości. 

MATEUSZA 24:30 Tedyć się ukaże 
znamię Syna człowieczego na niebie, a tedy 
będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, 
i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego 
na obłokach niebieskich, z mocą i z chwałą 
wielką; 

MATEUSZA 26:64 Rzekł mu Jezus: 
Tyś powiedział; wszakże powiadam wam: 
Odtąd ujrzycie Syna człowieczego siedzącego 
na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego na 
obłokach niebieskich. 

OBJAWIENIE JANA 1:7 Oto idzie z 
obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy 
go przebili; i narzekać będą przed nim 
wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 14:14 I 
widziałem, a oto obłok biały; a na onym 
obłoku siedział podobny Synowi 
człowieczemu, który miał na głowie swojej 
koronę złotą, a w ręce swojej sierp ostry. 

15 A drugi Anioł wyszedł z kościoła, wołając 

głosem wielkim na tego, który siedział na 
obłoku: Zapuść sierp twój, a żnij, gdyż tobie 
przyszła godzina, abyś_żął, ponieważ się 
dostało żniwo ziemi. 

16 I zapuścił ten, który siedział na obłoku, sierp 
swój na ziemię i pożęta jest ziemia. 

Spójrz na: #5; #6; Dzieje Apostolskie 1:9-11.

B18 Świętość, piękno i chwała Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 99:1 Pan króluje, niechże zadrżą 
narody; siedzi między Cherubinami, 
niechże się poruszy ziemia. 

2 Pan na Syonie wielki, a wywyższony nad 
wszystkie narody. 

3 Niech wysławiają imię twoje wielkie i 
straszne; albowiem święte jest. 

4 Moc zaiste królewska miłuje sąd; 
albowiemeś ty ustanowił prawa; sąd i 
sprawiedliwość w Jakóbie ty wykonujesz. 

5 Wywyższajcie Pana, Boga naszego, a 
kłaniajcie się u podnóżka nóg jego; bo 
święty jest. 

IZAJASZ 14:32 A cóż odpowiedzą posłom 
narodu? To, że Pan ugruntował Syon, a do 
niego się uciekać będą ubodzy ludu jego. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

ŻYDÓW 12:22 Aleście przystąpili do góry 
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy 
Aniołów; 
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23 Do walnego zgromadzenia, i do zebrania 
pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i 
do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów 
sprawiedliwych i doskonałych; 

24 I do pośrednika nowego testamentu, Jezusa, i 
do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej 
niż Ablowa. 

1 JANA 3:3 A ktokolwiek ma tę nadzieję 
w nim, oczyszcza się, jako i on czysty jest. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 14:1 I widziałem, a oto 
Baranek stał na górze Syońskiej, a z nim sto 
czterdzieści i cztery tysiące, mających imię 
Ojca jego napisane na czołach swoich. 

OBJAWIENIE JANA 19:11 I widziałem niebo 
otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział 
na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a sądzi 
w sprawiedliwości i walczy. 

OBJAWIENIE JANA 19:16 A ma na 
szacie i na biodrach swoich imię napisane: 
Król królów i Pan panów. 

 
Spójrz na: #1; #2.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 102:1 Modlitwa 
utrapionego, gdy będąc w ucisku, przed 
Panem wylewa żądość swoję. (102:2) 

Panie! wysłuchaj modlitwę moję, a 
wołanie moje niechaj przyjdzie do ciebie. 

2 (102:3) Nie ukrywaj oblicza twego 
przedemną; w dzień ucisku mego nakłoń 
ku mnie ucha twego; w dzień którego cię 
wzywam, prędko mię wysłuchaj. 

3 (102:4) Albowiem niszczeją jako dym dni 
moje, a kości moje jako ognisko wypalone 
są. 

4 (102:5) Porażone jest jako trawa, i uwiędło 
serce moje, tak, żem zapomniał jeść chleba 
swego. 

5 (102:6) Od głosu wzdychania mego 
przylgnęły kości moje do ciała mego. 

6 (102:7) Stałem się podobnym pelikanowi 
na puszczy; jestem jako puhacz na 
pustyniach. 

7 (102:8) Czuję, a jestem jako wróbel 
samotny na dachu. 

8 (102:9) Przez cały dzień urągają mi 
nieprzyjaciele moi, a naśmiewcy moi 
przeklinają mię. 

9 (102:10) Bo jadam popiół jako chleb, a 
napój mój mięszam ze łzami, 

10 (102:11) Dla rozgniewania twego, i dla 
zapalczywości gniewu twego; albowiem 
podniósłszy mię porzuciłeś mię. 

11 (102:12) Dni moje są jako cień nachylony, 
a jam jako trawa uwiądł; 

MARKA 14:33 I wziąwszy z sobą Piotra, 
i Jakóba, i Jana, począł się lękać, i bardzo 
tęsknić; 

34 I rzekł im: Bardzo jest smutna dusza moja aż 
do śmierci; zostańcie tu, a czujcie. 

ŁUKASZA 22:44 Ale będąc w boju, gorliwiej 
się modlił, a był pot jego jako krople krwi 
ściekające na ziemię. 
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ŻYDÓW 5:7 Który za dni ciała swego 
modlitwy i uniżone prośby do tego, który 
go mógł zachować od śmierci, z wołaniem 
wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany 
jest dla uczciwości. 

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H05 Nadchodząca chwała i moc Mesjasza.

PSALMÓW 102:13 (102:14) Ty 
powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; 
boć czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż 
przyszedł czas naznaczony. 

14 (102:15) Albowiem upodobały się sługom 
twoim kamienie jego, i nad prochem jego 
zmiłują się; 

15 (102:16) Aby się bali poganie imienia 
Pańskiego, a wszyscy królowie ziemscy 
chwały twojej; 

16 (102:17) Gdy pobuduje Pan Syon, i okaże 
się w chwale swojej; 

17 (102:18) Gdy wejrzy na modlitwę 
poniżonych, nie gardząc modlitwą ich. 

18 (102:19) To zapiszą dla narodu 
potomnego, a lud, który ma być 
stworzony, chwalić będzie Pana, 

19 (102:20) Że wejrzał z wysokości świątnicy 
swojej, że z nieba na ziemię spojrzał; 

20 (102:21) Aby wysłuchał wzdychania 
więźniów, i rozwiązał na śmierć 
skazanych; 

21 (102:22) Aby opowiadali na Syonie imię 
Pańskie, a chwałę jego w Jeruzalemie, 

22 (102:23) Gdy się pospołu zgromadzą 
narody i królestwa, aby służyły Panu. 

ZACHARYJASZ 2:10 Zaśpiewaj a 
rozraduj się, córko Syońska! bo oto Ja przyjdę, 
a mieszkać będę w pośrodku ciebie, mówi 
Pan. 

11 I przyłączy się w on dzień wiele narodów do 
Pana, i będą ludem moim, i będę mieszkał w 
pośród ciebie, a dowiesz się, iż Pan zastępów 
posłał mię do ciebie. 

12 Tedy Pan Judę weźmie w osiadłość za dział 
swój w ziemi świętej, i obierze zaś Jeruzalem. 

ŁUKASZA 2:32 Światłość ku objawieniu 
poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:46 A Paweł i 
Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli: Wamci 
najpierwej miało być opowiadane słowo 
Boże; ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie 
się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się 
obracamy do pogan. 

47 Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówiąc: 
Położyłem cię światłością poganom, abyś był 
zbawieniem aż do krajów ziemi. 

48 A słysząc to poganie, radowali się i wielbili 
słowo Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich było 
sporządzonych do żywota wiecznego. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

OBJAWIENIE JANA 21:24 A narody, 
które będą zbawione, będą chodziły w świetle 
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jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoję 
do niego przyniosą. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; Psalmów 51:18; Dzieje Apostolskie 10:45; 
Dzieje Apostolskie 11:1,18; Dzieje Apostolskie 13:42.

A06 Mesjasz jest Stwórcą.

PSALMÓW 102:25 (102:26) I pierwej 
niżeliś założył ziemię, i niebiosa, dzieło 
rąk twoich. 

26 (102:27) One pominą, ale ty zostajesz; 
wszystkie te rzeczy jako szata zwiotszeją, 
jako odzienie odmienisz je, i odmienione 
będą. 

27 (102:28) Ale ty tenżeś zawżdy jest, a lata 
twoje nigdy nie ustaną. 

ŁUKASZA 21:33 Niebo i ziemia przeminą, ale 
słowa moje nie przeminą. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

2 W te dni ostateczne mówił nam przez Syna 
swego, którego postanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki 
uczynił. 

ŻYDÓW 1:10 I tyś, Panie! na początku 
ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk 
twoich. 

11 Oneć pominą, ale ty zostajesz; a wszystkie 
jako szata zwiotszeją. 

12 A jako odzienie zwiniesz je i będą 
odmienione; ale ty tenżeś jest, a lata twoje nie 
ustaną. 

ŻYDÓW 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, 

tenże i na wieki. 

Spójrz na: 2 Piotra 3:7-12; Objawienie Jana 20:11; Objawienie Jana 
21:1.

E21 Mesjasz będzie odpuszczał grzechy.

PSALMÓW 103:3 Który odpuszcza 
wszystkie nieprawości twoje; który 
uzdrawia wszystkie choroby twoje; 

12 A jako daleko jest wschód od zachodu, tak 
daleko oddalił od nas przestępstwa nasze. 

PSALMÓW 147:3 Który uzdrawia 
skruszonych na sercu, a zawiązuje boleści ich. 

IZAJASZ 33:24 A nie rzecze żaden z 
obywateli: Zachorowałem; lud, który mieszka 
w nim, uwolniony będzie od nieprawości. 

IZAJASZ 43:25 Ja, Ja sam gładzę przestępstwa 
twoje dla siebie, a grzechów twoich nie 
wspomnę. 

IZAJASZ 53:5 Lecz on zraniony jest dla 
występków naszych, starty jest dla nieprawości 
naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a 
sinością jego jesteśmy uzdrowieni. 

MARKA 2:5 A widząc Jezus wiarę 
ich, rzekł powietrzem ruszonemu: Synu! 
odpuszczone są tobie grzechy twoje. 

MARKA 2:10 Ale żebyście wiedzieli, iż 
Syn człowieczy ma moc na ziemi grzechy 
odpuszczać, rzekł powietrzem ruszonemu: 

11 Tobie mówię: Wstań, a weźmij łoże twoje, a 
idź do domu twego. 
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JAKÓBA 5:15 A modlitwa wiary uzdrowi 
chorego i podniesie go Pan; a jeźliby się 
grzechu dopuścił, będzie mu odpuszczone. 

1 JANA 1:7 A jeźli w światłości chodzimy, 
jako on jest w światłości, społeczność mamy 
między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna 
jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 

E11 Mesjasz da życie wieczne.
E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 

Mesjasza.

PSALMÓW 103:4 Który wybawia 
od śmierci żywot twój; który cię koronuje 
miłosierdziem i wielką litością: 

1 KORYNTÓW 9:25 A każdy, który się 
potyka, we wszystkiem się powściąga, onić 
wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale 
my nieskazitelną. 

2 KORYNTÓW 1:10 Który z tak wielkiej 
śmierci wyrwał nas i jeszcze wyrywa, w 
którym nadzieję mamy, iż i napotem wyrwie; 

GALATES 3:13 Ale Chrystus odkupił nas 
z przeklęstwa zakonu, stawszy się za nas 
przeklęstwem, (albowiem napisane: Przeklęty 
każdy, który wisi na drzewie). 

2 TYMOTEUSZA 4:8 Zatem odłożona mi 
jest korona sprawiedliwości, którą mi odda 
w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 
sławne przyjście jego. 

JAKÓBA 1:12 Błogosławiony mąż, 
który znosi pokuszenie; bo gdy będzie 
doświadczony, weźmie koronę żywota, którą 
obiecał Pan tym, którzy go miłują. 

1 PIOTRA 5:4 A gdy się okaże on książę 
pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę 
chwały. 

OBJAWIENIE JANA 2:10 Nic się nie bój 
tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci dyjabeł 
niektórych z was do więzienia, abyście byli 
doświadczeni; i będziecie mieli ucisk przez 
dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam 
ci koronę żywota. 

OBJAWIENIE JANA 5:9 I śpiewali nową 
pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi 
i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i 
odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze 
wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i 
narodu: 

E27 Dać nowe serce i nowego ducha.

PSALMÓW 103:5 Który nasyca 
dobrem usta twoje, a odnawia jako orła 
młodość twoję. 

2 KORYNTÓW 4:16 Dlatego nie 
słabiejmy, ale choć się też nasz zewnętrzny 
człowiek kazi, wszakże on wewnętrzny się 
odnawia ode dnia do dnia. 

1 TYMOTEUSZA 6:17 Bogaczom w tym 
teraźniejszym wieku rozkaż, aby nie byli 
wysokomyślnymi, ani nadziei pokładali w 
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bogactwie niepewnem, ale w Bogu żywym, 
który nam wszystkiego obficie ku używaniu 
dodaje: 

B15 Mesjasz będzie pełen współczucia.

PSALMÓW 103:13 Jako ma litość 
ojciec nad dziatkami, tak ma litość Pan 
nad tymi, którzy się go boją. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:26 Mężowie 
bracia, synowie narodu Abrahamowego i 
którzy się między wami Boga boją! wamci 
słowo zbawienia tego posłane jest. 

Spójrz na: Izajasz 63:15; Jeremijasz 31:9,20; Malachyjasz 3:16,17.

B22 Dobroć Boga i Mesjasza.

PSALMÓW 103:11 Albowiem jako 
są niebiosa wysokie nad ziemią, tak jest 
utwierdzone miłosierdzie jego nad tymi, 
którzy się go boją; 

17 Ale miłosierdzie Pańskie od wieków aż 
na wieki nad tymi, którzy się go boją, a 
sprawiedliwość jego nad synami synów, 

IZAJASZ 54:8 W maluczkim gniewie 
skryłem maluczko twarz swoję przed tobą; ale 
w miłosierdziu wiecznem zlituję się nad tobą, 
mówi Pan, odkupiciel twój. 

JEREMIJASZ 31:3 Rzeczeszli: Zdawna 
mi się Pan ukazywał. I owszem, miłością 

wieczną umiłowałem cię, dlategoć ustawicznie 
miłosierdzie pokazuję; 

OZEASZA 2:19  I poślubię cię sobie na wieki: 
poślubię cię, mówię, sobie w sprawiedliwości i 
w sądzie i w miłosierdziu i w litościach;

RZYMIAN 2:4 Czy bogactwy dobrotliwości 
jego i cierpliwości, i nieskwapliwości 
pogardzasz, nie wiedząc, iż cię dobrotliwość 
Boża do pokuty prowadzi? 

RZYMIAN 11:22 Obaczże tedy dobrotliwość 
i srogość Bożą; przeciwko tym wprawdzie, 
którzy upadli, srogość, ale przeciwko tobie 
dobrotliwość, jeźlibyś trwał w dobroci; inaczej 
i ty będziesz wycięty. 

2 KORYNTÓW 6:6 W czystości, 
w umiejętności, w nieskwapliwości, w 
dobrotliwości, w Duchu Świętym, w miłości 
nieobłudnej; 

2 KORYNTÓW 10:1 Ja też Paweł sam 
was proszę przez cichość i dobrotliwość 
Chrystusową, który gdym jest wam przytomny, 
jestem pokorny między wami; lecz gdym nie 
jest przytomny, jestem śmiały przeciwko wam. 

GALATES 5:22 Ale owoc Ducha jest miłość, 
wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, 
dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. 

EFEZÓW 2:7 Aby okazał w przyszłych 
wiekach ono nader obfite bogactwo łaski 
swojej, z dobrotliwości swojej przeciwko nam 
w Chrystusie Jezusie. 

KOLOSENSÓW 3:12 Przetoż 
przyobleczcie jako wybrani Boży, święci 
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i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, 
dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, 

TYTUSA 3:4 Ale gdy się okazała 
dobrotliwość i miłość ku ludziom zbawiciela 
naszego, Boga, 

5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które 
byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia 
swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i 
odnowienia Ducha Świętego, 

Spójrz na: 4 Mojżeszowa - Liczb 14:19; 2 Samuelowa 7:15; 2 
Samuelowa 22:51; 1 Kronik 16:34,41; 1 Kronik 17:13; 2 Kronik 

20:21; Nehemijaszowa 1:5; Nehemijaszowa 13:22; Psalmów 5:7; 6:4; 
13:5; 18:50; 21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 
36:5,7,10; 42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 
62:12; 63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 
89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 

103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 
115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 
130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; 

Przypowieści Salomonowych 3:3; Przypowieści Salomonowych 16:6; 
Izajasz 16:5; Izajasz 54:10; Izajasz 63:7; Jeremijasz 3:12; Jeremijasz 

16:5; Jeremijasz 32:18; Jeremijasz 33:11; Treny Jeremijaszowe 
3:22,32; Joel 2:13; Jonasz 4:2; Micheasz 7:18,20; Zacharyjasz 7:9; 

Jana 3:16; Efezów 2:3-5.

E25 udzie uwierzą w Mesjasza i będą 
oddawać Mu chwałę.

PSALMÓW 103:22 Błogosławcie Panu 
wszystkie sprawy jego, na wszystkich 
miejscach panowania jego. Błogosław, 
duszo moja! Panu. 

OBJAWIENIE JANA 5:12 Mówiących głosem 
wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, 
wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i 
cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. 

13 A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na 
ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co 
w nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu 
na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i 
cześć, i chwała, i siła na wieki wieków. 

14 A czworo onych zwierząt rzekło: Amen. A oni 
dwadzieścia i cztery starcy upadli i kłaniali się 
żyjącemu na wieki wieków. 

E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 107:1 Wysławiajcie 
Pana: albowiem dobry; albowiem na wieki 
miłosierdzie jego. 

2 Niech o tem powiedzą ci, których 
odkupił Pan, jako ich wykupił z ręki 
nieprzyjacielskiej, 

3 A zgromadził ich z ziem, od wschodu i od 
zachodu, od północy i od morza. 

PSALMÓW 107:4-16

JEREMIJASZ 23:6 Za dni jego Juda 
zbawiony będzie, a Izrael bezpiecznie mieszkać 
będzie; a toć jest imię jego, którem go zwać 
będą: Pan sprawiedliwość nasza. 

ŁUKASZA 1:68 Błogosławiony niech będzie 
Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił 
odkupienie ludowi swojemu; 

ŁUKASZA 1:74 Iżbyśmy mu bez bojaźni, z 
ręki nieprzyjaciół naszych będąc wybawieni, 
służyli; 

ŁUKASZA 24:21 A myśmy się spodziewali, 
iż on miał odkupić Izraela; ale teraz temu 
wszystkiemu dziś jest trzeci dzień, jako się to 
stało. 

GALATES 3:13 Ale Chrystus odkupił nas 
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z przeklęstwa zakonu, stawszy się za nas 
przeklęstwem, (albowiem napisane: Przeklęty 
każdy, który wisi na drzewie). 

1 TESALONICENSÓW 1:10 
I oczekiwali Syna jego z niebios, którego 
wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który 
nas wyrwał od gniewu przyszłego. 

TYTUSA 2:14 Który dał samego siebie za 
nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości 
i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie 
naśladujący dobrych uczynków. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Psalmów 31:5; Izajasz 43:1; 2 Koryntów 1:10; 
1 Piotra 1:18; Judasa 1:5.

B07 B. Wszechmoc Mesjasza.

PSALMÓW 107:25 Jako jedno rzecze, 
wnet powstanie wiatr gwałtowny, a 
podnoszą się nawałności morskie. 

26 Wstępują aż ku niebu, i zaś zstępują 
do przepaści, tak, iż się dusza ich w 
niebezpieczeństwie rozpływa. 

27 Bywają miotani, a potaczają się jako 
pijany, a wszystka umiejętność ich 
niszczeje. 

28 Gdy wołają do Pana w utrapieniu swojem, 
z ucisków ich wybawia ich. 

29 Obraca burzę w ciszę, tak, że umilkną 
nawałności ich. 

MATEUSZA 8:24 A oto się wzruszenie wielkie 
stało na morzu, tak iż się łódź wałami 
okrywała; a on spał. 

25 A przystąpiwszy uczniowie jego, obudzili go, 
mówiąc: Panie! ratuj nas, giniemy. 

26 I rzekł do nich: Przeczże jesteście bojaźliwi? o 

małowierni! Tedy wstawszy, zgromił wiatry i 
morze, i stało się uciszenie wielkie. 

Spójrz na: Jonasz 1:4; Marka 4:39-41; Łukasza 8:23-25.

F07 Oskarżenie i proces Mesjasza.

PSALMÓW 109:1 Przedniejszemu 
śpiewakowi psalm Dawidowy. O Boże 
chwały mojej! nie milcz; 

2 Bo się usta niepobożnego, i usta kłamliwe 
przeciwko mnie otworzyły; mówili 
przeciwko mnie językiem kłamliwym, 

3 A słowy jadowitemi ogarnęli mię, walcząc 
przeciwko mnie bez wszekiej przyczyny. 

4 Przeciwili mi się za miłość moję, 
chociażem się za nich modlił. 

5 Oddawają mi złem za dobre; a nienawiścią 
za miłość moję. 

MATEUSZA 26:59 Ale przedniejsi 
kapłani i starsi, i wszelka rada szukali 
fałszywego świadectwa przeciwko Jezusowi, 
aby go na śmierć wydali. 

60 Ale nie znaleźli; i choć wiele fałszywych 
świadków przychodziło, przecię nie znaleźli. 
A na ostatek wystąpiwszy dwaj fałszywi 
świadkowie, 

61 Rzekli: Ten mówił: Mogę rozwalić kościół 
Boży, a za trzy dni zbudować go. 

62 A wstawszy najwyższy kapłan, rzekł mu: Nic 
nie odpowiadasz? Cóż to jest, co ci przeciwko 
tobie świadczą? 

JANA 10:32 Odpowiedział im Jezus: 
Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od 
Ojca mego, dla któregoż z tych uczynków 
kamionujecie mię? 
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JANA 15:25 Ale iżby się wypełniło słowo, 
które jest w zakonie ich napisane: Że mię 
darmo mieli w nienawiści. 

Spójrz na: Psalmów 22:12; Psalmów 31:13; Psalmów 35:7,12; 
Psalmów 38:20; Psalmów 64:3,4; Psalmów 69:5; Psalmów 88:17,18; 

Psalmów 140:3.

F05 Mesjasz zostanie zdradzony.

PSALMÓW 109:8 Niech będą dni 
jego krótkie, a przełożeństwo jego niech 
inny weźmie. 

JANA 17:12 Gdym z nimi był na świecie, 
jam je zachował w imieniu twojem, któreś mi 
dał; strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, 
tylko on syn zatracenia, żeby się Pismo 
wypełniło. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:20 Albowiem 
napisano w księgach Psalmów: Niechaj będzie 
mieszkanie jego puste, a niech nie będzie, kto 
by w niem mieszkał, a biskupstwo jego niech 
weźmie inny. 

Spójrz na: Mateusza 25:41; Łukasza 9:54-56; 13:27; 1 Koryntów 
16:22; Galates 1:8; Objawienie Jana 6:10-17; Objawienie Jana 

19:1-6.

F11 Cierpienie Mesjasza.

PSALMÓW 109:25 Nadto stałem się 
im pośmiewiskiem; gdy mię widzą, kiwają 
głowami swemi. 

MATEUSZA 27:39 A ci, którzy mimo 
chodzili, bluźnili go, chwiejąc głowami 

swojemi, 
40 I mówiąc: Ty, co rozwalasz kościół, a w trzech 

dniach budujesz go, ratuj samego siebie; jeźliś 
jest Syn Boży, zstąp z krzyża. 

RZYMIAN 15:3 Ponieważ i Chrystus nie 
podobał się samemu sobie, ale jako napisano: 
Urągania urągających tobie przypadły na mię. 

ŻYDÓW 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i 
dokończyciela wiary, który dla wystawionej 
sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy 
sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. 

Spójrz na: Psalmów 22:6,7; Psalmów 69:9-12,19-21; Żydów 13:13.

B13 Władza Mesjasza.
E14 Mesjasz zwycięży śmierć i ciemności.
H02 Przyszły sąd prowadzony przez 

Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H07 Mesjasz zasiądzie po prawicy Boga.
 
PSALMÓW 110:1 Psalm Dawidowy. 

Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy 
mojej, dokąd nie położę nieprzyjaciół 
twoich podnóżkiem nóg twoich. 

2 Laskę mocy twojej pośle Pan z Syonu, 
mówiąc: Panuj w pośród nieprzyjaciół 
twoich. 

MATEUSZA 22:41 A gdy się 
Faryzeuszowie zebrali, spytał ich Jezus, 

42 Mówiąc: Co się wam zda o Chrystusie? Czyim 
jest synem? Rzekli mu: Dawidowym. 

43 I rzekł im: Jakoż tedy Dawid w duchu nazywa 
go Panem? mówiąc: 
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44 Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy 
mojej, aż położę nieprzyjacioły twoje 
podnóżkiem nóg twoich. 

45 Ponieważ go tedy Dawid nazywa Panem, 
jakoż jest synem jego? 

46 A żaden mu nie mógł odpowiedzieć i słowa, i 
nie śmiał go nikt więcej od onego dnia pytać. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:33 Prawicą 
tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę 
Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, 
co wy teraz widzicie i słyszycie. 

34 Albowiemci Dawid nie wstąpił do nieba, lecz 
sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź po 
prawicy mojej, 

35 Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem 
nóg twoich. 

1 KORYNTÓW 15:24 A potem będzie 
koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, 
gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką 
zwierzchność, i moc. 

25 Bo on musi królować, póki by nie położył 
wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. 

26 A ostatni nieprzyjaciel, który będzie 
zniszczony, jest śmierć. 

27 Bo wszystkie rzeczy poddał pod nogi jego. A 
gdy mówi, że mu wszystkie rzeczy poddane są, 
jawna jest, iż oprócz tego, który mu poddał 
wszystkie rzeczy. 

28 A gdy mu wszystkie rzeczy poddane będą, 
tedyć też i sam Syn będzie poddany temu, 
który mu poddał wszystkie rzeczy, aby był Bóg 
wszystkim we wszystkim. 

EFEZÓW 1:20 Której dokazał w Chrystusie, 
gdy go wzbudził od umarłych i posadził na 
prawicy swojej na niebiesiech, 

21 Wysoko nad wszystkie księstwa i 
zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad 

wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w 
tym wieku, ale i w przyszłym; 

22 I wszystko poddał pod nogi jego, a onego dał 
za głowę nad wszystkim kościołowi, 

23 Który jest ciałem jego i pełnością tego, który 
wszystko we wszystkich napełnia. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

2 W te dni ostateczne mówił nam przez Syna 
swego, którego postanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki 
uczynił. 

3 Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem 
istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy 
słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów 
naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł 
na prawicy majestatu na wysokościach, 

ŻYDÓW 1:13 A do któregoż kiedy z 
Aniołów rzekł: Siądź po prawicy mojej, dokąd 
nie położę nieprzyjaciół twoich podnóżkiem 
nóg twoich? 

ŻYDÓW 10:13 Na koniec oczekując, ażby 
położeni byli nieprzyjaciele jego podnóżkiem 
nóg jego. 

14 Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił 
na wieki tych, którzy bywają poświęceni. 

Spójrz na: #1; Marka 12:35-37; Marka 16:19; Łukasza 20:41-44; 
Dzieje Apostolskie 2:34-37; Żydów 12:2; 1 Piotra 3:22.
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B07 B. Wszechmoc Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 110:3 Lud twój będzie 
dobrowolny w dzień zwycięstwa twego, w 
ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód 
twój z żywota jako rosa na świtaniu. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:41 Którzy 
tedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni 
są i przystało dnia onego dusz około trzech 
tysięcy. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 19:20 Tak 
potężnie rosło słowo Pańskie i zmacniało się. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 21:20 Co 
oni usłyszawszy, chwalili Pana i rzekli mu: 
Widzisz, bracie! jako jest wiele tysięcy Żydów, 
którzy uwierzyli; a ci wszyscy gorliwi są 
miłośnicy zakonu. 

EFEZÓW 1:4 Jako nas wybrał w nim przed 
założeniem świata, abyśmy byli świętymi i 
nienaganionymi przed oblicznością jego w 
miłości. 

FILIPENSÓW 2:13 Albowiem Bóg jest, 
który sprawuje w was chcenie i skuteczne 
wykonanie według upodobania swego. 

ŻYDÓW 13:21 Niech was doskonałymi 
uczyni w każdym uczynku dobrym ku 
czynieniu woli swojej, sprawując w was to, co 
przyjemnego przed obliczem jego, przez Jezusa 
Chrystusa, któremu niech będzie chwała na 
wieki wieków. Amen. 

OBJAWIENIE JANA 7:9 Potemem widział, a 
oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z 

każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, 
którzy stali przed stolicą i przed oblicznością 
Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były 
w rękach ich. 

Spójrz na: #1; #2; #4; Dzieje Apostolskie 1:8; Dzieje Apostolskie 
4:4,30-35; 2 Koryntów 8:3; 2 Koryntów 13:4; 1 Tesalonicensów 4:7; 

Tytusa 2:14.

D03 Urząd Mesjasza jako Kapłana.

PSALMÓW 110:4 Przysiągł Pan, 
a nie będzie tego żałował, mówiąc: Tyś 
jest kapłanem na wieki według porządku 
Melchisedechowego. 

ŻYDÓW 5:5 Tak i Chrystus nie sam sobie 
tej czci przywłaszczył, aby się stał najwyższym 
kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój 
jesteś ty, jam cię dziś spłodził. 

6 Jako i na inszem miejscu mówi: Tyś jest 
kapłanem na wieki według porządku 
Melchisedekowego. 

ŻYDÓW 6:20 Gdzie przewodnik dla nas 
wszedł, Jezus, stawszy się według porządku 
Melchisedekowego najwyższym kapłanem na 
wieki. 

ŻYDÓW 7:21 Boć się oni bez przysięgi 
kapłanami stawali, a ten z przysięgą przez 
tego, który rzekł do niego: Przysiągł Pan, a 
nie będzie tego żałował: Tyś jest kapłanem na 
wieki według porządku Melchisedekowego, 

22 Tak dalece lepszego przymierza rękojmią stał 
się Jezus. 

ŻYDÓW 7:28 Albowiem zakon ludzi 
podległych krewkości stanowił za najwyższych 
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kapłanów: ale słowo przysięgi, które się 
stało po zakonie, postanowiło Syna Bożego 
doskonałego na wieki. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 14:18; Zacharyjasz 6:13; Żydów 
5:7-10; Żydów 7:1-28; Żydów 10:1-11.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 110:5 Pan po prawicy 
twojej potrze królów w dzień gniewu 
swego. 

6 Będzie sądził narody, i wszystko napełni 
trupami; potłucze głowę nad wielą ziem 
panującą. 

MARKA 16:19 A tak Pan przestawszy z 
nimi mówić, wzięty jest do nieba, i usiadł na 
prawicy Bożej. 

JANA 5:22 Bo Ojciec nikogo nie sądzi, 
lecz wszystek sąd dał Synowi, 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:34 
Albowiemci Dawid nie wstąpił do nieba, lecz 
sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź po 
prawicy mojej, 

35 Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem 
nóg twoich. 

36 Niechajże tedy wie zapewne wszystek dom 
Izraelski, że go Bóg i Panem, i Chrystusem 
uczynił, tego Jezusa, któregoście wy 
ukrzyżowali. 

ŻYDÓW 10:12 Lecz ten jednę ofiarę 
ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na 
prawicy Bożej, 

13 Na koniec oczekując, ażby położeni byli 
nieprzyjaciele jego podnóżkiem nóg jego. 

14 Albowiem jedną ofiarą doskonałymi uczynił 
na wieki tych, którzy bywają poświęceni. 

Spójrz na: #1; #4; #6; Psalmów 16:8; Izajasz 2:4; Izajasz 42:1; 
Izajasz 51:5; Dzieje Apostolskie 7:56.

F11 Cierpienie Mesjasza.
G03 Wywyższenie Mesjasza zostało 

przepowiedziane.

PSALMÓW 110:7 Z strumienia 
na drodze pić będzie; przetoż wywyższy 
głowę. 

PSALMÓW 27:6 A tak wywyższona będzie 
głowa moja nad nieprzyjaciołmi moimi, 
którzy są około mnie; i będę ofiarował w 
przybytku jego ofiary wykrzykania; będę 
śpiewał i chwały oddawał Panu. 

MATEUSZA 20:22 Ale Jezus 
odpowiadając rzekł: Nie wiecie, o co 
prosicie; możecież pić kielich, który ja będę 
pił? i chrztem, którym się ja chrzczę, być 
ochrzczeni? Rzekli mu: Możemy. 

MATEUSZA 26:42 Zasię po wtóre 
odszedłszy, modlił się, mówiąc: Ojcze mój, 
jeźli mię nie może ten kielich minąć, tylko 
abym go pił, niech się stanie wola twoja. 

ŁUKASZA 24:26 Azaż nie musiał Chrystus tego 
cierpieć i wnijść do chwały swojej? 

Spójrz na: Psalmów 3:3; Psalmów 102:9; Izajasz 53:11,12; Jana 
18:11; Filipensów 2:7-11; Żydów 2:9,10; 1 Piotra 1:11.
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B15 Mesjasz będzie pełen współczucia.
E09 Prawość Mesjasza.

PSALMÓW 112:4 Szczerym w 
ciemnościach światłość wschodzi; łaskawy, 
miłosierny, i sprawiedliwy jest Bóg. 

ŁUKASZA 6:36 Przetoż bądźcie miłosierni, 
jako i Ojciec wasz miłosierny jest. 

JANA 12:46 Ja światłość przyszedłem 
na świat, aby żaden, kto wierzy w mię, w 
ciemnościach nie został. 

2 KORYNTÓW 8:8 Nie mówię jako 
rozkazując, ale przez pilność innych, jako jest 
szczera miłość wasza, na jawią wystawiając. 

9 Albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, że dla was stał się ubogim, 
będąc bogatym, abyście wy ubóstwem jego 
ubogaceni byli. 

1 JANA 2:29 Ponieważ wiecie, że on 
sprawiedliwy jest, wiedzcież też, iż każdy, który 
czyni sprawiedliwość, z niego narodzony jest. 

Spójrz na: Kolosensów 1:12,13; Jana 3:7,10.

E17 Mesjasz zbuduje Bogu świątynię.
F03 Mesjasz będzie odrzucony.
   
PSALMÓW 118:22 Kamień, którzy 

odrzucili budujący, uczyniony jest głową 
węgielną. 

23 Od Pana się to stało, a jest dziwno w 
oczach naszych. 

24 Tenci to dzień, który uczynił Pan; 
rozweselmyż się, a rozradujmy się weń. 

IZAJASZ 28:16 Dlategoż tak powiedział 
panujący Pan: Oto Ja za grunt kładę w Syonie 
kamień, kamień doświadczony, węgielny, 
kosztowny, gruntownie ugruntowany; kto 
wierzy, nie pokwapi się. 

MATEUSZA 21:42 Rzekł im Jezus: Nie 
czytaliścież nigdy w Pismach: Kamień, który 
odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną: 
od Panać się to stało, i dziwne jest w oczach 
naszych? 

ŁUKASZA 20:17 Lecz on spojrzawszy na 
nie, rzekł: Cóż tedy jest ono, co napisano: 
Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał 
głową węgielną? 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:23 Tego za 
ułożoną radą i przejrzeniem Bożem wydanego 
wziąwszy, a przez ręce niezbożników 
ukrzyżowawszy, zabiliście. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:13 Bóg 
Abrahama i Izaaka i Jakóba, Bóg ojców 
naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, 
któregoście wy wydali i zaparliście się go przed 
twarzą Piłatową, który go sądził być godnym 
wypuszczenia. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:10 
Niech wam wszystkim wiadomo będzie 
i wszystkiemu ludowi Izraelskiemu, że w 
imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, 
któregoście wy ukrzyżowali, którego Bóg 
wzbudził od umarłych, przez tego ten stoi 
przed wami zdrowym. 

11 Tenci jest kamień on wzgardzony od was 
budujących, który się stał głową węgielną. 

RZYMIAN 9:33 Jako napisano: Oto kładę w 
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Syonie kamień obrażenia i opokę otrącenia, 
a wszelki, który w niego wierzy, nie będzie 
pohańbiony. 

EFEZÓW 2:20 Zbudowani na fundamencie 
Apostołów i proroków, którego jest 
gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus 
Chrystus, 

21 Na którym wszystko budowanie wespół 
spojone rośnie w kościół święty w Panu; 

22 Na którym też i wy się wespół budujecie, 
abyście byli mieszkaniem Bożem w Duchu 
Świętym. 

1 PIOTRA 2:6 A przetoż mówi Pismo: Oto 
kładę na Syonie kamień narożny węgielny, 
wybrany, kosztowny; a kto w niego uwierzy, 
nie będzie zawstydzony. 

Spójrz na: Danijel 2:34; Zacharyjasz 3:9; Zacharyjasz 4:7; 
Zacharyjasz 12:3; Mateusza 28:1-8; Marka 12:10,11; Dzieje 

Apostolskie 5:31,32; 1 Koryntów 3:11; Efezów 1:19-22; 1 Piotra 
2:4-8.

F02 Wjazd Mesjasza do Jerozolimy zostało 
przepowiedziane.

PSALMÓW 118:26 Błogosławiony, 
który przychodzi w imię Pańskie; 
błogosławimy wam z domu Pańskiego. 

27 Bógci Panem, onci nas oświecił; 
przywiążcie baranki powrozami ku 
ofierze aż do rogów ołtarza. 

MATEUSZA 21:9 A lud wprzód i pozad 
idący wołał, mówiąc: Hosanna synowi 
Dawidowemu! błogosławiony, który idzie w 
imieniu Pańskiem, Hosanna na wysokościach! 

10 A gdy on wjechał do Jeruzalemu, wzruszyło 

się wszystko miasto, mówiąc: Któż ten jest? 
11 A lud mówił: Tenci jest Jezus, on prorok z 

Nazaretu Galilejskiego. 

MATEUSZA 23:39 Albowiem 
powiadam wam, że mię nie ujrzycie od tego 
czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie 
w imieniu Pańskiem. 

ŁUKASZA 19:36 A gdy on jechał, słali szaty 
swoje na drodze. 

37 A gdy się już przybliżał tam, gdzie się 
spuszczają z góry oliwnej, poczęło wszystko 
mnóstwo uczniów radując się chwalić Boga 
głosem wielkim ze wszystkich cudów, które 
widzieli, 

38 Mówiąc: Błogosławiony król, który idzie w 
imieniu Pańskiem; pokój na niebie, a chwała 
na wysokościach. 

JANA 12:13 Nabrali gałązek palmowych i 
wyszli naprzeciwko niemu i wołali: Hosanna! 
błogosławiony, który idzie w imieniu 
Pańskiem, król Izraelski! 

EFEZÓW 1:3 Błogosławiony niech 
będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas ubłogosławił wszelkiem 
błogosławieństwem duchownem w 
niebieskich rzeczach w Chrystusie; 

Spójrz na: Marka 11:9,10.

E12 Mesjasz wypełni prawo Boże.

PSALMÓW 119:97 O jakom się 
rozmiłował zakonu twego! tak, iż każdego 
dnia jest rozmyślaniem mojem. 
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98 Nad nieprzyjaciół moich mędrszym mię 
czynisz przykazaniem twojem; bo je mam 
ustawicznie przed sobą. 

99 Nad wszystkich nauczycieli moich stałem 
się rozumniejszym; bo świadectwa twoje są 
rozmyślaniem mojem. 

100 Nad starców jestem roztropniejszy; 
bo przykazań twoich przestrzegam. 

101 Od wszelkiej złej drogi zawściągam 
nogi swoje, abym strzegł słowa twego. 

102 Od sądów twoich nie odstępuję, 
przeto, że ich ty mnie uczysz. 

103 O jako są słodkie słowa twoje 
podniebieniu memu! nad miód są słodsze 
ustom moim. 

MATEUSZA 11:25 W on czas 
odpowiadając Jezus, rzekł: Wysławiam cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
niemowlątkom. 

ŁUKASZA 2:46 I stało się po trzech dniach, że 
go znaleźli siedzącego w kościele w pośrodku 
doktorów, słuchającego ich i pytającego ich. 

47 I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, 
nad rozumem i nad odpowiedziami jego. 

JANA 3:2 Ten przyszedł do Jezusa w 
nocy i rzekł mu: Mistrzu! wiemy, żeś przyszedł 
od Boga nauczycielem; bo nikt tych cudów 
czynić nie może, które ty czynisz, jeźliby Bóg 
z nim nie był. 

JANA 4:34 Rzekł im Jezus: Mójci jest 
pokarm, abym czynił wolę tego, który mię 
posłał, a dokonał sprawy jego. 

JANA 15:10 Jeźli przykazania moje 
zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, 

jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i 
trwam w miłości jego. 

RZYMIAN 13:10 Miłość bliźniemu złości nie 
wyrządza; a tak wypełnieniem zakonu jest 
miłość. 

1 JANA 2:5 Lecz kto by zachował słowa 
jego, prawdziwie się w tym miłość Boża 
wykonała; przez to znamy, iż w nim jesteśmy. 

1 JANA 5:3 Albowiem ta jest miłość 
Boża, abyśmy przykazania jego chowali; a 
przykazania jego nie są ciężkie. 

Spójrz na: 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 4:6-8; Jeremijasz 
2:8; Jeremijasz 8:9; Joel 2:23; Mateusza 13:11; Mateusza 15:6-9,14; 

Żydów 5:12.

F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

PSALMÓW 129:3 Po grzbiecie moim 
orali oracze, i długie przeganiali brózdy 
swoje. 

IZAJASZ 50:6 Ciała mego nadstawiam 
bijącym, a policzków moich tym, którzy 
mię targają; twarzy mojej nie zakrywam od 
obelżenia i plwania. 

IZAJASZ 53:5 Lecz on zraniony jest dla 
występków naszych, starty jest dla nieprawości 
naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, a 
sinością jego jesteśmy uzdrowieni. 

MATEUSZA 20:19 I wydadzą go 
poganom na pośmiewanie i na ubiczowanie 
i na ukrzyżowanie; ale trzeciego dnia 
zmartwychwstanie. 
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MATEUSZA 27:26 Tedy im wypuścił 
Barabbasza; ale Jezusa ubiczowawszy, wydał 
go, aby był ukrzyżowany. 

Spójrz na: Izajasz 51:23; Marka 10:34; Marka 15:15; Łukasza 
18:33.

D09 Mesjasz będzie Zbawicielem.
E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 

Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 130:7 Oczekujże, 
Izraelu! na Pana; albowiem u Pana jest 
miłosierdzie, a obfite u niego odkupienie. 

8 Onci sam odkupi Izraela od wszystkich 
nieprawości jego. 

PSALMÓW 103:3 Który odpuszcza 
wszystkie nieprawości twoje; który uzdrawia 
wszystkie choroby twoje; 

4 Który wybawia od śmierci żywot twój; który 
cię koronuje miłosierdziem i wielką litością: 

MATEUSZA 1:21 A urodzi syna, i nazowiesz 
imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój 
od grzechów ich. 

ŁUKASZA 1:68 Błogosławiony niech będzie 
Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił 
odkupienie ludowi swojemu; 

RZYMIAN 3:24 A bywają usprawiedliwieni 
darmo z łaski jego przez odkupienie, które się 
stało w Chrystusie Jezusie. 

RZYMIAN 6:14 Albowiem grzech panować 
nad wami nie będzie; bo jesteście nie pod 
zakonem, ale pod łaską. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

EFEZÓW 1:7 W którym mamy odkupienie 
przez krew jego, to jest odpuszczenie 
grzechów, według bogactwa łaski jego, 

TYTUSA 2:14 Który dał samego siebie za 
nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości 
i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie 
naśladujący dobrych uczynków. 

ŻYDÓW 9:12 Ani przez krew kozłów 
i cielców, ale przez własną krew swoję 
wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne 
odkupienie. 

1 JANA 3:5 A wiecie, iż się on objawił, 
aby grzechy nasze zgładził, a grzechu w nim 
nie masz. 

6 Wszelki tedy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; 
ale ktokolwiek grzeszy, nie widział go, ani go 
poznał. 

7 Dziateczki! niechaj was nikt nie zwodzi; kto 
czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako i 
on sprawiedliwy jest; 

8 Kto czyni grzech, z dyjabła jest; gdyż od 
początku dyjabeł grzeszy. Na to się objawił 
Syn Boży, aby zepsował uczynki dyjabelskie. 

Spójrz na: #2; #3; Marka 15:31; Łukasza 2:38; Łukasza 21:28; 
Łukasza 24:21; 1 Koryntów 1:30; Efezów 1:14; Kolosensów 1:14.
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C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 132:11 Przysiągł Pan 
Dawidowi prawdę, a nie uchyli się od niej, 
mówiąc: Z owocu żywota twego posadzę 
na stolicy twojej. 

12 Będąli strzegli synowie twoi przymierza 
mojego, i świadectw moich, których ich 
nauczę: tedy i synowie ich aż na wieki 
będą siedzieli na stolicy twojej 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŁUKASZA 1:69 I wystawił nam róg zbawienia 
w domu Dawida, sługi swego, 

70 Tak jako mówił przez usta świętych proroków 
swoich, którzy byli od wieku: 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:30 Będąc 
tedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg 
obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr jego 
według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a 
posadzić na stolicy jego. 

Spójrz na: #1; #2; Psalmów 102:28; Izajasz 59:21.

E16 Mesjasz pobłogosławi swój lud.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 132:13 Albowiem 
obrał Pan Syon, i upodobał go sobie na 
mieszkanie, mówiąc: 

ŻYDÓW 12:22 Aleście przystąpili do góry 
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy Aniołów; 

23 Do walnego zgromadzenia, i do zebrania 
pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i 
do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów 
sprawiedliwych i doskonałych; 

24 I do pośrednika nowego testamentu, Jezusa, i 
do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej 
niż Ablowa. 

Spójrz na: #1; Psalmów 68:16; Psalmów 78:68,69; Psalmów 87:2; 
Izajasz 14:32.

E16 Mesjasz pobłogosławi swój lud.

PSALMÓW 132:14 Toć będzie 
odpocznienie moje aż na wieki; tu będę 
mieszkał, bom go siebie upodobał. 

MATEUSZA 11:28 Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a 
Ja wam sprawię odpocznienie; 

29 Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się 
ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a 
znajdziecie odpocznienie duszom waszym; 

JANA 14:23 Odpowiedział Jezus, i 
rzekł mu: Jeźli mię kto miłuje, słowo moje 
zachowywać będzie; i Ojciec mój umiłuje go, 
i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego 
uczynimy. 
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ŻYDÓW 4:3 Albowiem wnijdziemy do 
odpocznienia, którzyśmy uwierzyli, jako 
powiedział: Przetożem przysiągł w gniewie 
moim, że nie wnijdą do odpocznienia mojego; 
choć dokonane są dzieła Boże od założenia 
świata. 

Spójrz na: #1; #2; Psalmów 68:16; Psalmów 76:1,2; Psalmów 
132:8,9; Psalmów 135:21; Izajasz 57:15; Izajasz 66:1; Ezechyjel 

38:8; 43:7,9; 2 Koryntów 6:16; Żydów 4:1-11.

E16 Mesjasz pobłogosławi swój lud.

PSALMÓW 132:15 Żywność jego będę 
obficie błogosławił, a ubogich jego nasycę 
chlebem. 

MATEUSZA 5:6 Błogosławieni, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości; albowiem oni 
nasyceni będą. 

MATEUSZA 6:32 Boć tego wszystkiego poganie 
szukają; wieć bowiem Ojciec wasz niebieski, 
że tego wszystkiego potrzebujecie. 

33 Ale szukajcie naprzód królestwa Bożego, i 
sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie 
wam przydano. 

MARKA 8:6 I rozkazał ludowi, żeby usiadł 
na ziemi; a wziąwszy one siedm chlebów, 
podziękowawszy łamał, i dawał uczniom 
swoim, aby przed lud kładli; i kładli przed 
lud. 

7 Mieli też trochę rybek, które 
pobłogosławiwszy, kazał i one przed lud kłaść. 

8 Jedli tedy i nasyceni są, i zebrali, co zbyło 
ułomków, siedm koszów. 

9 A było tych, co jedli, około czterech tysięcy; i 
rozpuścił je. 

ŁUKASZA 1:53 Łaknące napełnił dobremi 
rzeczami, a bogacze rozpuścił próżne. 

JANA 6:35 I rzekł im Jezus: Jamci jest on 
chleb żywota; kto do mnie przychodzi, łaknąć 
nie będzie, a kto wierzy w mię, nigdy pragnąć 
nie będzie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:44 A wszyscy, 
którzy uwierzyli byli pospołu, i wszystkie 
rzeczy mieli spólne. 

45 A osiadłości i majętności sprzedawali, i 
udzielali ich wszystkim, jako komu było 
potrzeba. 

46 A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i 
chleb łamiąc po domach, przyjmowali pokarm 
z radością i w prostocie serdecznej. 

Spójrz na: Psalmów 34:9,10; Izajasz 33:16; Jeremijasz 31:14; 
Mateusza 14:19-21.

E16 Mesjasz pobłogosławi swój lud.

PSALMÓW 132:16 Kapłanów jego 
przyoblokę zbawieniem, a święci jego 
weseląc się, radować się będą. 

GALATES 3:27 Bo którzykolwiek jesteście 
w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się 
oblekli. 

OBJAWIENIE JANA 1:6 I uczynił nas 
królami i kapłanami Bogu, Ojcu swemu; 
jemuż niech będzie chwała i moc na wieki 
wieków. Amen. 

Spójrz na: #1; #2; 2 Kronik 6:41; Psalmów 132:9; Izajasz 61:10; 
Objawienie Jana 3:5; Objawienie Jana 4:4; Objawienie Jana 7:9-14; 

Objawienie Jana 20:6.
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D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 132:17 Tam sprawię, że 
zakwitnie róg Dawidowy; tam zgotuję 
pochodnię pomazańcowi memu. 

18 Nieprzyjaciół jego przyoblokę wstydem; 
ale nad nim rozkwitnie się korona jego. 

ŁUKASZA 1:67 A Zacharyjasz, ojciec 
jego, napełniony będąc Duchem Świętym, 
prorokował mówiąc: 

68 Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg 
Izraelski, iż nawiedził i sprawił odkupienie 
ludowi swojemu; 

69 I wystawił nam róg zbawienia w domu 
Dawida, sługi swego, 

70 Tak jako mówił przez usta świętych proroków 
swoich, którzy byli od wieku: 

71 Iż im miał dać wybawienie od nieprzyjaciół 
naszych i z ręki wszystkich, którzy nas 
nienawidzili; 

ŁUKASZA 2:25 A oto był człowiek w 
Jeruzalemie, któremu imię było Symeon; a 
ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, 
oczekujący pociechy Izraelskiej, a Duch 
Święty był nad nim. 

26 I obwieszczony był od Boga przez Ducha 
Świętego, że nie miał oglądać śmierci, ażby 
pierwej oglądał Chrystusa Pańskiego. 

27 Ten przyszedł z natchnienia Ducha Świętego 
do kościoła; a gdy rodzice wnosili dzieciątko, 
Jezusa, aby uczynili według zwyczaju 
zakonnego przy nim. 

28 Tedy on wziąwszy go na ręce swoje, chwalił 
Boga i mówił: 

29 Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według 
słowa twego, w pokoju: 

30 Gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje, 

31 Któreś zgotował przed obliczem wszystkich 
ludzi; 

32 Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę 
ludu twego Izraelskiego. 

ŁUKASZA 20:42 A sam Dawid mówi w 
księgach Psalmów: Rzekł Pan Panu memu: 
Siądź po prawicy mojej 

43 Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem 
nóg twoich. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Psalmów 21:8,9; Psalmów 109:29; Psalmów 
148:14; Ezechyjel 29:21.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 138:4 Wysławiać cię 
będą, Panie! wszyscy królowie ziemi, gdy 
usłyszą wyroki ust twoich. 

5 I będą śpiewali o drogach Pańskich, a iż 
wielka jest chwała Pańska. 

IZAJASZ 49:22 Tak mówi panujący Pan: 
Oto wzniosę na narody rękę moję, a do ludzi 
podniosę choręgiew moję, aby przynieśli 
synów twoich na ręku, i córki twoje aby na 
ramionach przynoszone były. 

23 I będą królowie piastunami twoimi, a księżny 
ich mamkami twemi; twarzą ku ziemi kłaniać 
ci się będą, i proch nóg twoich lizać będą; 
a dowiesz się, żem Ja Pan, a iż nie bywają 
zawstydzeni, którzy na mię oczekują. 
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OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #5.

B08 Wszechwiedza Mesjasza.

PSALMÓW 139:1 Przedniejszemu 
śpiewakowi psalm Dawidowy. Panie! 
doświadczyłeś i doznałeś mię. 

2 Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie 
moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka. 

3 Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, 
świadomeś wszystkich dróg moich. 

4 Nim przyjdzie słowo na język mój, oto 
Panie! ty to wszystko wiesz. 

MATEUSZA 9:4 A widząc Jezus myśli ich, 
rzekł: Przeczże wy myślicie złe rzeczy w 
sercach waszych? 

MATEUSZA 12:36 Ale powiadam wam, 
iż z każdego słowa próżnego, które by mówili 
ludzie, dadzą z niego liczbę w dzień sądny; 

37 Albowiem z mów twoich będziesz 
usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz 
osądzony. 

ŁUKASZA 9:47 A Jezus widząc myśl serca ich, 
wziąwszy dziecię, postawił je podle siebie, 

ŁUKASZA 10:22 Wszystkie rzeczy dane mi są 
od Ojca mego, a nikt nie zna, kto jest Syn, 
tylko Ojciec, i kto jest Ojciec, tylko Syn, a 
komu by chciał Syn objawić. 

JANA 2:24 Ale Jezus nie zwierzał im 
samego siebie, przeto iż on znał wszystkie, 

25 A iż nie potrzebował, aby mu kto świadectwo 
wydawał o człowieku; albowiem on wiedział, 
co było w człowieku. 

JANA 13:21 To rzekłszy Jezus, zasmucił 
się w duchu, i oświadczył, a rzekł: Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, że jeden z was 
wyda mię. 

JANA 16:30 Teraz wiemy, że wszystko 
wiesz, a nie potrzebujesz, aby cię kto pytał; 
przez to wierzymy, żeś od Boga wyszedł. 

JANA 21:17 Rzekł mu po trzecie: 
Szymonie Jonaszowy! miłujesz mię? I zasmucił 
się Piotr, że mu po trzecie rzekł: Miłujesz mię? 
I odpowiedział mu: Panie! ty wszystko wiesz, 
ty znasz, że cię miłuję. Rzekł mu Jezus: Paśże 
owce moje. 

1 KORYNTÓW 4:5 A tak nie sądźcie 
przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też 
oświeci, co skrytego jest w ciemności i objawi 
rady serc; a tedy każdy będzie miał chwałę od 
Boga. 

ŻYDÓW 4:13 A nie masz żadnego 
stworzenia, które by nie było jawne przed 
obliczem jego; owszem wszystkie rzeczy 
obnażone są i odkryte oczom tego, o którym 
mówimy. 

OBJAWIENIE JANA 3:8 Znam uczynki 
twoje; otom wystawił przed tobą drzwi 
otworzone, a żaden nie może ich zamknąć; 
bo acz masz niewielką moc, przecięś zachował 
słowo moje i nie zaprzałeś się imienia mego. 
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Spójrz na: Psalmów 17:3; Psalmów 44:21; Psalmów 94:11; 
Psalmów 121:3-8; Psalmów 139:23; Przypowieści Salomonowych 
5:21; Kaznodziei Salomona 12:14; Izajasz 29:15; Izajasz 37:28; 

Jeremijasz 12:3; Jeremijasz 17:9,10; Jeremijasz 23:24; Danijel 2:22; 
Malachyjasz 3:16; Jana 4:16-19,28.

B09 Wszechobecność Mesjasza.

PSALMÓW 139:7 Dokąd ujdę przed 
duchem twoim? a dokąd przed obliczem 
twojem uciekę? 

8 Jeźlibym wstąpił do nieba, jesteś tam; i 
jeźlibym sobie posłał w grobie, i tameś 
przytomny. 

9 Wziąłlibym skrzydła rannej zorzy, abym 
mieszkał na końcu morza, 

10 I tamby mię ręka twoja prowadziła, a 
dosięgłaby mię prawica twoja. 

MATEUSZA 18:20 Albowiem gdzie są 
dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam 
jestem w pośrodku ich. 

MATEUSZA 28:20 Ucząc je 
przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. 
A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata. Amen. 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

JANA 14:20 W on dzień wy poznacie, żem 
ja jest w Ojcu moim, a wy we mnie, i ja w 
was. 

KOLOSENSÓW 1:17 A on jest przed 
wszystkimi i wszystko w nim stoi. 

Spójrz na: Jeremijasz 23:23,24; Micheasz 5:2; Objawienie Jana 
21:2,3,10,22,23.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 145:10 Niech cię 
wysławiają, Panie! wszystkie sprawy 
twoje, a święci twoi niech ci błogosławią. 

11 Sławę królestwa twego niech opowiadają, 
a o możności twojej niech rozmawiają; 

12 Aby oznajmili synom ludzkim mocy jego, 
a chwałę i ozdobę królestwa jego. 

13 Królestwo twoje jest królestwo wszystkich 
wieków, a panowanie twoje nie ustaje nad 
wszystkimi narodami. 

EFEZÓW 3:7 Której stałem się sługą według 
daru łaski Bożej, która mi jest dana według 
skutku mocy jego. 

8 Mnie mówię, najmniejszemu ze wszystkich 
świętych dana jest ta łaska, abym między 
poganami opowiadał te niedościgłe bogactwa 
Chrystusowe. 

1 TYMOTEUSZA 1:17 Przetoż królowi 
wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu 
samemu mądremu Bogu, niech będzie cześć i 
chwała na wieki wieków. Amen. 

ŻYDÓW 13:15 Przetoż przez niego ofiarujmy 
Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce 
warg wyznawających imieniowi jego. 

OBJAWIENIE JANA 5:12 Mówiących głosem 
wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, 
wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i 
cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. 

13 A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na 
ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co 
w nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu 
na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i 
cześć, i chwała, i siła na wieki wieków. 
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OBJAWIENIE JANA 7:9 Potemem widział, a 
oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z 
każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, 
którzy stali przed stolicą i przed oblicznością 
Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były 
w rękach ich. 

10 I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie 
należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i 
Barankowi. 

11 A wszyscy Aniołowie stali około stolicy i 
starców i czworga zwierząt, i upadli przed 
stolicą na oblicze swoje, i kłaniali się Bogu, 

12 Mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, 
i mądrość, i dziękowanie, i cześć, i moc, i siła 
Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

16 Tedy oni dwadzieścia i cztery starcy, którzy 
przed oblicznością Bożą siedzą na stolicach 
swoich, upadli na oblicza swe i pokłonili się 
Bogu, mówiąc: 

17 Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, 
któryś jest i któryś był, i który masz przyjść! 
żeś wziął moc swoję wielką i ująłeś królestwo; 

OBJAWIENIE JANA 12:10 I 
słyszałem głos wielki mówiący na niebie: 
Terazci się stało zbawienie i moc, i królestwo 
Boga naszego, i zwierzchność Chrystusa jego, 
iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, 
który na nich skarżył przed oblicznością Boga 
naszego we dnie i w nocy. 

OBJAWIENIE JANA 19:5 Tedy wyszedł głos 
z stolicy, mówiący: Chwalcie Boga naszego 
wszyscy słudzy jego i którzy się go boicie, i 

mali, i wielcy. 
6 I słyszałem głos jako ludu wielkiego i jako 

głos wielu wód, i jako głos mocnych gromów, 
mówiących: Halleluja! iż ujął królestwo Pan 
Bóg wszechmogący. 

Spójrz na: #1; #2; 1 Koryntów 15:21-28.

E05 Cuda Mesjasza.

PSALMÓW 146:8 Pan otwiera oczy 
ślepych; Pan podnosi upadłych; Pan 
miłuje sprawiedliwych. 

IZAJASZ 35:5 Tedy się otworzą oczy ślepych, 
a uszy głuchych tworzone będą. 

MATEUSZA 9:30 I otworzyły się oczy ich; i 
przygroził im srodze Jezus, mówiąc: Patrzcież, 
aby nikt o tem nie wiedział. 

MATEUSZA 11:5 Ślepi widzą, a chromi 
chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, i ubogim 
Ewangielija opowiadana bywa; 

ŁUKASZA 18:42 A Jezus mu rzekł: Przejrzyj, 
wiara twoja ciebie uzdrowiła. 

JANA 9:10 Tedy mu rzekli: Jakoż są 
otworzone oczy twoje? 

11 A on odpowiedział i rzekł: Człowiek, którego 
zowią Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy 
moje, a rzekł mi: Idź do sadzawki Syloe, a umyj 
się; a tak odszedłszy i umywszy się, przejrzałem. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 26:18 Ku 
otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z 
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ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej 
do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie 
grzechów i dział między poświęconymi przez 
wiarę, która jest w mię. 

EFEZÓW 1:18 Ażeby oświecił oczy myśli 
waszej, abyście wiedzieli, która jest nadzieja 
powołania jego i które jest bogactwo chwały 
dziedzictwa jego w świętych; 

1 PIOTRA 2:9 Ale wy jesteście rodzajem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
opowiadali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności ku dziwnej swojej światłości. 

Spójrz na: Izajasz 42:16,18.

E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 
Mesjasza.

PSALMÓW 147:3 Który uzdrawia skruszonych 
na sercu, a zawiązuje boleści ich. 

6 Pan pokornych podnosi; ale niepobożnych 
aż ku ziemi uniża. 

MATEUSZA 5:5 Błogosławieni cisi; albowiem 
oni odziedziczą ziemię. 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; przeto 
mię pomazał, abym opowiadał Ewangieliję 
ubogim; posłał mię, abym uzdrawiał skruszone 
na sercu, abym zwiastował pojmanym 
wyzwolenie, i ślepym przejrzenie, i abym 
wypuścił uciśnione na wolność; 

Spójrz na: 1 Piotra 5:6.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 147:2 Pan Jeruzalem 
buduje, a rozproszonego Izraela 
zgromadza. 

13 Albowiem on umacnia zawory bram 
twoich, a błogosławi synów twoich w 
pośrodku ciebie. 

14 On czyni pokój w granicach twoich, a 
najwyborniejszą pszenicą nasyca cię. 

20 Nie uczynił tak żadnemu narodowi; 
przetoż nie poznali sądów jego. Halleluja. 

IZAJASZ 11:12 I podniesie chorągwie między 
poganami, a zgromadzi wygnanych z Izraela, a 
rozproszonych z Judy zbierze ze czterech stron 
ziemi. 

ZACHARYJASZ 8:3 Tak mówi Pan: 
Nawróciłem się do Syonu, i mieszkam w 
pośród Jeruzalemu, aby Jeruzalem zwano 
miastem wiernem, a górę Pana zastępów, górą 
świętobliwości. 

RZYMIAN 3:1 Czemże tedy zacniejszy Żyd? 
albo co za pożytek obrzezki? 

2 Wielki z każdej miary. Albowiem to 
najpierwsza, iż im zwierzone były wyroki 
Boże. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 
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27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Psalmów 102:13-16; Mateusza 16:18; 
Mateusza 19:13,14; Efezów 1:10; Efezów 2:17-19; Rzymian 11:25.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

PSALMÓW 149:1 Halleluja. 
Śpiewajcie Panu pieśń nową; chwała jego 
niechaj zabrzmi w zgromadzeniu świętych. 

2 Wesel się, Izraelu! w Twórcy swoim; 
synowie Syońscy! radujcie się w królu 
swoim. 

3 Chwalcie imię jego na piszczałkach; na 
bębnie i na harfie grajcie mu. 

4 Albowiem się kocha Pan w ludu swym; 
pokornych zbawieniem uwielbia. 

5 Radować się będą święci w chwale Bożej, a 
śpiewać będą w pokojach swych. 

MATEUSZA 21:5 Powiedzcie córce Syońskiej: 
Oto król twój idzie tobie cichy, a siedzący na 
oślicy, i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem 
będącej. 

ŁUKASZA 19:38 Mówiąc: Błogosławiony król, 
który idzie w imieniu Pańskiem; pokój na 
niebie, a chwała na wysokościach. 

ŻYDÓW 2:12 Mówiąc: Opowiem 
imię twoje braciom moim, w pośrodku 
zgromadzenia śpiewać ci będę. 

1 PIOTRA 1:8 Którego nie widziawszy, 
miłujecie, którego teraz nie widząc, 
wszakże weń wierząc, weselicie się radością 
niewymowną i chwalebną, 

1 PIOTRA 3:4 Ale on skryty serdeczny 
człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i 
spokojnego ducha, który jest przed obliczem 
Bożem kosztowny. 

OBJAWIENIE JANA 5:9 I śpiewali nową 
pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi 
i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i 
odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze 
wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i 
narodu: 

10 I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i 
kapłanami, i królować będziemy na ziemi. 

OBJAWIENIE JANA 19:6 I słyszałem głos jako 
ludu wielkiego i jako głos wielu wód, i jako 
głos mocnych gromów, mówiących: Halleluja! 
iż ujął królestwo Pan Bóg wszechmogący. 

Spójrz na: #1; #2; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 7:6,7; 1 
Samuelowa 12:22; Psalmów 22:22,25; Psalmów 33:2,3; Psalmów 
96:1; Psalmów 98:1; Psalmów 100:1-3; Psalmów 111:1; Psalmów 

116:18; Psalmów 135:3,4; Psalmów 144:9; Psalmów 150:4; Izajasz 
42:10; Izajasz 54:5; Izajasz 62:4,5; 1 Piotra 5:5.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

PSALMÓW 149:6 Wysławiania Boże 
będą w ustach ich, a miecz na obie strony 
ostry w rękach ich, 

7 Aby wykonywali pomstę nad poganami, a 
karali narody; 

8 Aby wiązali pętami królów ich, a szlachtę 
ich okowami żelaznemi; 

9 Aby postąpili z nimi według prawa 
zapisanego.Tać jest sława wszystkich 
świętych jego. Halleluja. 

ZACHARYJASZ 14:17 A ktoby nie szedł 
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z pokolenia ziemi do Jeruzalemu, pokłon 
oddawać królowi, Panu zastępów, na tych 
deszcz padać nie będzie. 

18 A jeśli pokolenie Egipskie nie wstąpi, i nie 
przyjdzie, choć na nich deszcz nie pada, 
przyjdzie jednak ta plaga, którą uderzy Pan 
narody, które nie przyszły, obchodzić święta 
Kuczek. 

19 A tać będzie kaźń grzechu Egipskiego, i kaźń 
grzechu wszystkich narodów, któreby nie 
przychodziły ku obchodzeniu święta Kuczek. 

1 KORYNTÓW 6:2 Azaż nie wiecie, iż 
święci będą sądzili świat? A jeźli świat od was 
będzie sądzony, czyliście niegodni, abyście 
sądy mniejsze odprawiali? 

3 Azaż nie wiecie, iż Anioły sądzić będziemy? A 
cóż tych doczesnych rzeczy? 

ŻYDÓW 4:12 Boć żywe jest słowo Boże i 
skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz 
po obu stronach ostry, i przenikające aż 
do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, 
i szpików, i rozeznawające myśli i zdania 
serdeczne. 

OBJAWIENIE JANA 1:16 I miał w prawej ręce 
swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził 
miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako 
słońce, kiedy jasno świeci. 

OBJAWIENIE JANA 3:21 Kto zwycięży, dam 
mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja 
zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy 
jego. 

Spójrz na: #1; #6; Psalmów 96:14; Psalmów 145:3-5; Psalmów 
148:14; Danijel 7:18,22; Łukasza 2:14; Objawienie Jana 19:11-21.
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G04 Mesjasz wyleje swojego Ducha.

PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 1:23 
Nawróćcież się na karanie moje; oto wam 
wydam ducha mojego, a podam wam do 
znajomości słowa moje. 

JOEL 2:28 A potem wyleję Ducha mego 
na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie 
wasi i córki wasze; starcom waszym sny się 
śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć 
będą. 

ZACHARYJASZ 12:10 I wyleję na dom 
Dawidowy, i na obywateli Jeruzalemskich 
Ducha łaski i modlitw, a patrzyć będą na mię, 
którego przebodli; i płakać będą nad nim 
płaczem, jako nad jednorodzonym; gorzko, 
mówię, płakać będą nad nim, jako gorzko 
płaczą nad pierworodnym. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:4 I 
napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, 
a poczęli mówić innemi językami, jako im 
Duch on dawał wymawiać. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38 Tedy 
Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij 
się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa 
na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar 
Ducha Świętego. 

Spójrz na: Izajasz 32:15.

A04 Mesjasz istnieje od wieków.
D01 Namaszczenie Mesjasza.

PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 8:22 
Pan mię miał przy początku drogi swej, 
przed sprawami swemi, przed wszystkiemi 
czasy. 

23 Przed wieki jestem zrządzona, przed 
początkiem; pierwej niż była ziemia; 

24 Gdy jeszcze nie było przepaści, 
spłodzonam jest, gdy jeszcze nie było 
źródeł opływających wodami. 

25 Pierwej niż góry założone były, niż były 
pagórki, spłodzonam jest. 

26 Jeszcze był nie uczynił ziemi, i równin, ani 
początku prochu okręgu ziemskiego. 

27 Gdy gotował niebiosa, tamem była; gdy 
rozmierzał okrągłość nad przepaściami; 

28 Gdy utwierdzał obłoki w górze, i umacniał 
źródła przepaści; 

29 Gdy zakładał morzu granice jego, i 
wodom, aby nie przestępowały rozkazania 
jego; gdy rozmierzał grunty ziemi: 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

2 To było na początku u Boga. 
3 Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez 

niego nic się nie stało, co się stało. 
4 W niem był żywot, a żywot był oną 

światłością ludzką. 

JANA 17:5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! 
u siebie samego tą chwałą, którąm miał u 
ciebie, pierwej, niżeli świat był. 

JANA 17:24 Ojcze! któreś mi dał, chcę, 
abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, 
aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; 
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albowiemeś mię umiłował przed założeniem 
świata. 

KOLOSENSÓW 1:15 Który jest 
obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny 
wszystkich rzeczy stworzonych. 

16 Albowiem przezeń stworzone są wszystkie 
rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne 
i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, 
bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko 
przezeń i dla niego stworzone jest. 

17 A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim 
stoi. 

18 On też jest głową ciała, to jest kościoła, który 
jest początkiem i pierworodnym z umarłych, 
aby on między wszystkimi przodkował; 

19 Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim 
wszystka zupełność mieszkała. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

2 W te dni ostateczne mówił nam przez Syna 
swego, którego postanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki 
uczynił. 

3 Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem 
istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy 
słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów 
naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł 
na prawicy majestatu na wysokościach, 

4 Tem się zacniejszym stawszy nad Anioły, czem 
zacniejsze nad nie odziedziczył imię. 

5 Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: 
Tyś jest syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: 
Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem? 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:26; Psalmów 2:6; Micheasz 5:2; 
Efezów 1:10,11; Jana 1:1,2.

A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.

PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 
8:29 Gdy zakładał morzu granice jego, i 
wodom, aby nie przestępowały rozkazania 
jego; gdy rozmierzał grunty ziemi: 

30 Tedym była u niego jako wychowaniec, i 
byłam uciechą jego na każdy dzień, grając 
przed nim na każdy czas. 

31 Gram na okręgu ziemi jego, a rozkoszy 
moje, mieszkać z synami ludzkimi. 

MATEUSZA 3:16 A Jezus ochrzczony będąc, 
wnet wystąpił z wody, a oto się mu otworzyły 
niebiosa, i widział Ducha Bożego, zstępującego 
jako gołębicę, i przychodzącego na niego; 

17 A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn 
mój miły, w którym mi się upodobało. 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

2 To było na początku u Boga. 
3 Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez 

niego nic się nie stało, co się stało. 

JANA 1:18 Boga nikt nigdy nie widział: 
on jednorodzony syn, który jest w łonie 
ojcowskiem, ten nam opowiedział. 

JANA 4:34 Rzekł im Jezus: Mójci jest 
pokarm, abym czynił wolę tego, który mię 
posłał, a dokonał sprawy jego. 

JANA 5:19 Odpowiedział tedy Jezus i 
rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, 
jedno co widzi, że Ojciec czyni; albowiem 
cokolwiek on czyni, to także i Syn czyni. 

20 Boć Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu 
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wszystko, co sam czyni, i większe mu nad te 
sprawy pokaże, abyście się wy dziwowali. 

Spójrz na: Psalmów 40:6-8; Izajasz 42:1; Mateusza 17:5; Jana 12:28; 
Jana 13:1; Jana 16:28; 2 Koryntów 8:9.

B01 Mesjasz jest Synem Bożym.

PRZYPOWIEŚCI SALOMONOWYCH 30:4 
Któż wstąpił na niebo, i zasię zstąpił? 
któż zgromadził wiatr do garści swych? 
Któż zagarnął wody do szaty swej? któż 
utwierdził wszystkie kończyny ziemi? 
Cóż za imię jego? i co za imię syna jego? 
Wieszże? 

IZAJASZ 9:6 Albowiem dziecię narodziło 
się nam, a syn dany jest nam; i będzie 
panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię 
jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec 
wieczności, Książę pokoju; 

JEREMIJASZ 23:6 Za dni jego Juda 
zbawiony będzie, a Izrael bezpiecznie mieszkać 
będzie; a toć jest imię jego, którem go zwać 
będą: Pan sprawiedliwość nasza. 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

JANA 1:18 Boga nikt nigdy nie widział: 
on jednorodzony syn, który jest w łonie 
ojcowskiem, ten nam opowiedział. 

JANA 3:13 A nikt nie wstąpił do 
nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn 
człowieczy, który jest w niebie. 

EFEZÓW 4:9 Ale to, że wstąpił, cóż jest, 
jedno iż pierwej był zstąpił do najniższych 
stron ziemi? 

10 A który zstąpił, ten jest, który i wstąpił 
wysoko nad wszystkie niebiosa, aby napełnił 
wszystko. 

Spójrz na: 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:3; Sędziów 13:18; 
Ijobowa 38:4; Psalmów 2:7; Jeremijasz 7:14; Mateusza 1:21-23; Jana 

6:46; Rzymian 10:6,7.
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B18 Świętość, piękno i chwała Mesjasza.

PIEŚŃ SALOMONA 5:16 Usta jego nader 
słodkie, a wszystek jest pożądany. Taki ci 
jest miły mój, i taki przyjaciel mój, o córki 
Jeruzalemskie! 

PSALMÓW 45:1 Przedniejszemu śpiewakowi z 
synów Korego na Sosannim psalm nauczający, 
a pieśń weselna. (45:2) Wydało serce moje 
słowo dobre; rozprawiać będę pieśni moje, o 
królu! język mój będzie jako pióro prędkiego 
pisarza. 

JANA 3:29 Kto ma oblubienicę, ten jest 
oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który 
stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu 
oblubieńcowego; przetoż to wesele moje 
wypełnione jest. 

GALATES 2:20 Z Chrystusem jestem 
ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we 
mnie Chrystus; a to że teraz w ciele żyję, w 
wierze Syna Bożego żyję, który mię umiłował i 
wydał samego siebie za mię. 

1 JANA 4:16 I myśmy poznali i uwierzyli 
o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest 
miłość; a kto mieszka w miłości, w Bogu 
mieszka, a Bóg w nim. 

Spójrz na: Pieśń Salomona 1:2; Pieśń Salomona 2:16; Pieśń Salomona 
6:3; Mateusza 11:19; Mateusza 26:50; Łukasza 7:34; Jakóba 2:23.
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E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 2:2 I stanie się w ostateczne 
dni, że będzie przygotowana góra domu 
Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy 
się nad pagórkami, a zbieżą się do niej 
wszystkie narody. 

3 I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a 
wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga 
Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg 
swoich, i będziemy chodzili ścieszkami 
jego; albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a 
słowo Pańskie z Jeruzalemu. 

PSALMÓW 22:27 (22:28) Wspomną i 
nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi, 
i kłaniać się będą przed obliczem twojem 
wszystkie pokolenia narodów. 

28 (22:29) Albowiem Pańskie jest królestwo, a on 
panuje nad narodami. 

IZAJASZ 49:22 Tak mówi panujący Pan: 
Oto wzniosę na narody rękę moję, a do ludzi 
podniosę choręgiew moję, aby przynieśli 
synów twoich na ręku, i córki twoje aby na 
ramionach przynoszone były. 

23 I będą królowie piastunami twoimi, a księżny 
ich mamkami twemi; twarzą ku ziemi kłaniać 
ci się będą, i proch nóg twoich lizać będą; 
a dowiesz się, żem Ja Pan, a iż nie bywają 
zawstydzeni, którzy na mię oczekują. 

JEREMIJASZ 3:17 Czasu onego 
nazwane będzie Jeruzalem stolicą Pańską, a 
zgromadzą się do niego wszystkie narody, 
do imienia Pańskiego, do Jeruzalemu, i nie 
będą więcej chodzić za uporem serca swego 
złośliwego. 

ZACHARYJASZ 8:20 Tak mówi Pan 
zastępów: Jeszczeć będą przychodzić narody i 
obywatele wielu miast; 

21 Przychodzić, mówię, będą obywatele jednego 
miasta do drugiego, mówiąc: Pójdźmy 
ochotnie błagać oblicze Pańskie, a szukać Pana 
zastępów; i rzecze każdy: Pójdę i ja. 

22 A tak wiele ludu i narodów niezliczonych 
przyjdzie szukać Pana zastępów w Jeruzalemie, 
i błagać oblicze Pańskie. 

23 Tak mówi Pan zastępów: W one dni uchwycą 
się dziesięć mężów ze wszystkich języków 
onych narodów; uchwycą się, mówię, podołka 
jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo 
słyszymy, że Bóg jest z wami. 

JANA 6:45 Napisano w prorokach: I będą 
wszyscy wyuczeni od Boga; przetoż każdy, kto 
słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do 
mnie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8 Ale 
przyjmiecie moc Ducha Świętego, który 
przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w 
Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w 
Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi. 

RZYMIAN 15:18 Albowiem nie śmiałbym 
mówić tego, czego by nie sprawował Chrystus 
przez mię w przywodzeniu ku posłuszeństwu 
pogan, przez słowo i przez uczynek, 

1 JANA 2:27 Ale to pomazanie, któreście 
wy wzięli od niego, zostaje w was, a nie 
potrzebujecie, aby was kto uczył: ale jako 
to pomazanie uczy was o wszystkiem, a jest 
prawdziwe, i nie jest kłamstwem, a jako was 
nauczyło, tak w niem zostaniecie. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
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Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 12:10 I 
słyszałem głos wielki mówiący na niebie: 
Terazci się stało zbawienie i moc, i królestwo 
Boga naszego, i zwierzchność Chrystusa jego, 
iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, 
który na nich skarżył przed oblicznością Boga 
naszego we dnie i w nocy. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

OBJAWIENIE JANA 17:14 Ci z 
Barankiem walczyć będą, i Baranek ich 
zwycięży, bo jest Panem panów i królem 
królów, i którzy są z nim powołani i wybrani, 
i wierni. 

OBJAWIENIE JANA 21:10 I zaniósł 
mię w duchu na górę wielką i wysoką, i okazał 
mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem, 
zstępujące z nieba od Boga, 

Spójrz na: Psalmów 2:8; Psalmów 72:8,11,17-19; Psalmów 86:9; 
Psalmów 89:15-17; Psalmów 110:2; Izajasz 2:2,3; Izajasz 11:10; 

Izajasz 27:15; Izajasz 30:29; Izajasz 49:6,7; Izajasz 50:4,5; Izajasz 
51:4,5; Izajasz 54:13; Izajasz 55:5; Izajasz 60:3-14; Jeremijasz 

16:19; Jeremijasz 31:6; Jeremijasz 50:4,5; Danijel 2:44,45; Danijel 
7:14,18,22,27; Ozeasza 2:23; Amos 9:11,12; Micheasz 4:1-3; 

Sofonijasz 3:9,10; Zacharyjasz 2:11; Zacharyjasz 8:3; Zacharyjasz 
14:9; Malachyjasz 1:11; Malachyjasz 3:12; Dzieje Apostolskie 13:46-

48; Rzymian 10:18; Objawienie Jana 20.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 2:4 I będzie sądził między 
narodami, a będzie karał wiele ludzi.I 
przekują miecze swe na lemiesze, a 
włócznie swe na sierpy; nie podniesie 
naród przeciw narodowi miecza, ani się 
będą ćwiczyć do bitwy. 

IZAJASZ 60:18 Nie będzie więcej słychać 
o drapiestwie w ziemi twojej, o zburzeniu i 
spustoszeniu na granicach twoich; ale ogłaszać 
będziesz zbawienie na murach twoich, a 
chwałę w bramach twoich. 

ZACHARYJASZ 9:10 Bo wytracę wozy 
z Efraima, i konie z Jeruzalemu, i będzie 
połamany łuk wojenny; i ogłosi pokój 
narodom, a władza jego (będzie) od morza aż 
do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi. 

JANA 5:22 Bo Ojciec nikogo nie sądzi, 
lecz wszystek sąd dał Synowi, 

23 Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; 
kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go 
posłał. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 17:31 Przeto 
iż postanowił dzień, w który będzie sądził 
wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, 
którego na to naznaczył, upewniając o tem 
wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 
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OBJAWIENIE JANA 19:11 I 
widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a 
tego, który siedział na nim, zwano Wiernym 
i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i 
walczy. 

Spójrz na: 1 Samuelowa 2:10; Psalmów 46:9; Psalmów 72:3-7; 
Psalmów 82:8; Psalmów 96:13; Psalmów 110:6; Izajasz 9:6; Izajasz 

11:3-9; Izajasz 60:17; Ozeasza 2:19; Joel 3:10; Micheasz 4:3; 
Objawienie Jana 20.

B21 Mesjasz jest Światłością.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 2:5 Domie Jakóbowy! pójdźcie, 
a chodźmy w światłości Pańskiej. 

IZAJASZ 30:26 Światłość też miesiąca będzie 
jako światłość słoneczna; a światłość słoneczna 
będzie w siedmiornasób, jako światłość 
siedmiu dni, dnia, którego zawiąże Pan 
złamanie ludu swego, a ranę zbicia jego uleczy. 

IZAJASZ 49:6 I rzekł: Małoby mi to było, 
abyś mi był sługą ku podźwignieniu pokoleń 
Jakóbowych, i ku nawróceniu ostatków 
z Izraela; przetoż dałem cię za światłość 
poganom, abyś był zbawieniem mojem aż do 
kończyn ziemi. 

ŁUKASZA 1:79 Aby się ukazał siedzącym 
w ciemności i w cieniu śmierci ku 
wyprostowaniu nóg naszych na drogę pokoju. 

JANA 8:12 Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: 
Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota. 

JANA 12:35 Tedy im rzekł Jezus: Jeszcze 
do małego czasu jest z wami światłość; 
chodźcież tedy, póki światłość macie, żeby was 
ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności 
chodzi, nie wie, kędy idzie. 

36 Póki światłość macie, wierzcie w światłość, 
abyście byli synami światłości. To powiedział 
Jezus, a odszedłszy schronił się od nich. 

RZYMIAN 13:12 Noc przeminęła, a dzień się 
przybliżył; odrzućmyż tedy uczynki ciemności, 
a obleczmy się w zbroję światłości. 

EFEZÓW 5:8 Albowiemeście byli niekiedy 
ciemnością; aleście teraz światłością w Panu; 
chodźcież jako dziatki światłości, 

9 (Bo owoc Ducha zależy we wszelakiej 
dobrotliwości i w sprawiedliwości i w prawdzie.) 

1 TESALONICENSÓW 5:5 Wszyscy 
wy jesteście synowie światłości i synowie dnia; 
nie jesteśmy synowie nocy ani ciemności. 

6 Przeto nie śpijmy jako i insi, ale czujmy i 
bądźmy trzeźwymi. 

1 JANA 1:7 A jeźli w światłości chodzimy, 
jako on jest w światłości, społeczność mamy 
między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna 
jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 

OBJAWIENIE JANA 21:23 A nie 
potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, 
aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża 
oświeciła je, a świecą jego jest Baranek. 

24 A narody, które będą zbawione, będą chodziły 
w świetle jego, a królowie ziemscy chwałę i 
cześć swoję do niego przyniosą. 

Spójrz na: Psalmów 18:29; Psalmów 89:15; Izajasz 2:3; Izajasz 
42:6,16; Izajasz 50:10; Izajasz 51:4; Izajasz 60:1,3,19,20; 

Zacharyjasz 14:6,7.



177

A07 Będzie Mesjaszem Izraela.
B14 Mesjasz ukazuje chwałę Bożą.
E16 Mesjasz pobłogosławi swój lud.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H11 Mesjasz będzie uwielbiony.
   
IZAJASZ 4:2 W on dzień latorośl Pańska 

zacna i sławna będzie, a owoc ziemi bujny 
i pozorny tym, którzy zachowani będą z 
Izraela. 

JEREMIJASZ 23:5 Oto idą dni, mówi 
Pan, których wzbudzę Dawidowi latorośl 
sprawiedliwą, i będzie królował król, a 
poszczęści mu się; sąd zaiste i sprawiedliwość 
będzie czynił na ziemi. 

6 Za dni jego Juda zbawiony będzie, a 
Izrael bezpiecznie mieszkać będzie; a toć 
jest imię jego, którem go zwać będą: Pan 
sprawiedliwość nasza. 

JOEL 3:18 I stanie się dnia onego, że 
góry kropić będą moszczem a pagórki opływać 
mlekiem, i wszystkie strumienie Judzkie będą 
pełne wody, a z domu Pańskiego wynijdzie 
źródło, które obleje dolinę Syttym. 

ZACHARYJASZ 6:12 I rzecz do niego, 
mówiąc: Tak powiada Pan zastępów, mówiąc: 
Oto mąż, którego imię jest Latorośl, który z 
miejsca swego wyrośnie, ten wystawi kościół 
Panu. 

13 Bo ten ma wystawić kościół Panu, ten zaś 
przyniesie sławę, i siedzieć i panować będzie 
na stolicy swojej, i będzie kapłanem na stolicy 
swojej, a rada pokoju będzie między nimi 
obiema. 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

JANA 15:5 Jam jest winna macica, a 
wyście latorośle; kto mieszka we mnie, a ja w 
nim, ten przynosi wiele owocu; bo beze mnie 
nic uczynić nie możecie. 

GALATES 5:22 Ale owoc Ducha jest miłość, 
wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, 
dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. 

OBJAWIENIE JANA 22:2 A w pośród rynku 
jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, 
przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy 
miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa 
służyły ku uzdrowieniu pogan. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Mateusza 24:22; Jana 1:14; Jana 15:2-4,8,16; 
2 Koryntów 4:6; Kolosensów 1:10; 2 Piotra 1:16; Objawienie Jana 

7:9-14.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 4:3 I stanie się, że kto zostanie 
na Syonie, i który zostawiony będzie 
w Jeruzalemie, świętym słynąć będzie, 
każdy, który jest napisany do żywota w 
Jeruzalemie. 

JOEL 3:16 Nadto Pan z Syonu zaryczy, 
a z Jeruzalemu wyda głos swój, tak, że zadrżą 
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niebiosa i ziemia; Ale Pan jest ucieczką ludu 
swego i siłą synów Izraelskich. 

17 I dowiecie się, żem Ja Pan, Bóg wasz, 
mieszkający na Syonie, górze świętobliwości 
swojej; a tak Jeruzalem będzie święte, a obcy 
nie przejdą więcej przez nie. 

ZACHARYJASZ 14:20 Dnia onego będzie 
na rzędach końskich napisane: Świętobliwość 
Pańska; a kotłów będzie w domu Pańskim, 
jako miednic przed ołtarzem. 

21 Owszem, każdy kocieł w Jeruzalemie i w 
Judzie poświęcony będzie Panu zastępów; a 
przychodząc wszyscy, którzy ofiarować mają, 
brać je i warzyć w nich będą, a nie będzie 
Chananejczyka więcej w domu Pana zastępów 
dnia onego. 

RZYMIAN 11:16 Ponieważ jeźli pierwiastki 
święte, tedyć i zaczynienie; a jeźli korzeń 
święty, tedyć i gałęzie. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

EFEZÓW 1:4 Jako nas wybrał w nim przed 
założeniem świata, abyśmy byli świętymi i 
nienaganionymi przed oblicznością jego w 
miłości. 

EFEZÓW 5:26 Aby go poświęcił, oczyściwszy 
omyciem wody przez słowo; 

27 Aby go sobie wystawił chwalebnym 
kościołem, nie mającym zmazy albo 
zmarszczku, albo czego takiego, ale iżby był 
święty i bez nagany. 

ŻYDÓW 12:14 Pokoju naśladujcie ze 
wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden 
nie ogląda Pana; 

ŻYDÓW 12:22 Aleście przystąpili do góry 
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy 
Aniołów; 

OBJAWIENIE JANA 3:5 Kto zwycięży, ten 
będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę 
imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię 
jego przed obliczem Ojca mojego i przed 
Aniołami jego. 

OBJAWIENIE JANA 13:8 I będą się jej kłaniać 
wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona 
nie są napisane w księgach żywota Baranka 
zabitego od założenia świata. 

OBJAWIENIE JANA 17:8 Bestyja, którąś 
widział, była, a nie jest, a ma wystąpić z 
przepaści, a iść na zginienie; i zadziwią się 
mieszkający na ziemi, (których imiona nie 
są napisane w księgach żywota od założenia 
świata), widząc bestyję, która była, a nie jest, a 
przecię jest. 

OBJAWIENIE JANA 20:15 A jeśli się 
kto nie znalazł napisany w księgach żywota, 
wrzucony jest w jezioro ogniste. 

OBJAWIENIE JANA 21:27 I nie 
wnijdzie do niego nic nieczystego i czyniącego 
obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są 
napisani w księgach żywota Barankowych. 

OBJAWIENIE JANA 22:15 A na 
dworze będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, 
i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który 
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miłuje i czyni kłamstwo. 

Spójrz na: #1; #2; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 32:32,33; 5 Mojżeszowa 
- Powtórzonego Prawa 12:7,12; Ezechyjel 13:9; Ezechyjel 43:12; 
Ezechyjel 44:9; Zacharyjasz 1:17; Mateusza 21:12,13; Łukasza 

10:20; Jana 17:17; Dzieje Apostolskie 13:48; 1 Koryntów 3:16; 1 
Koryntów 6:9-11; Efezów 2:19-22; Filipensów 4:3; Kolosensów 3:12; 

1 Piotra 2:9; Objawienie Jana 18:11-15.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 4:4 Gdy omyje Pan plugastwo 
córek Syońskich, a krew Jeruzalemską 
opłócze z niego w duchu sądu, i w duchu 
zapalenia. 

5 I stworzy Pan nad każdem miejscem góry 
Syońskiej, i nad każdem zgromadzeniem 
jej obłok we dnie, a dym i jasność 
pałającego ognia w nocy: bo nad wszystką 
sławą będzie ochrona. 

6 A będzie namiotem na zasłonę we dnie 
od gorąca, a na ucieczkę i ukrycie przede 
dżdżem i powodzią. 

PSALMÓW 87:2 Umiłował Pan bramy 
Syońskie nad wszystkie przybytki Jakóbowe. 

3 Sławne o tobie rzeczy powiadają, o miasto 
Boże! Sela. 

IZAJASZ 31:5 Jako ptaki latają około 
gniazda swego, tak obroni Pan zastępów 
Jeruzalem, i owszem, broni i wybawia, a 
przechodząc z pomstę zachowa. 

IZAJASZ 33:20 Wejrzyj na Syon, miasto 
uroczystych swiąt naszych, oczy twoje niechaj 
patrzą na Jeruzalem, na mieszkanie spokojne, 
na namiot, który nie będzie przeniesion; kołki 
jego na wieki się nie poruszą, a żaden powróz 
jego nie zerwie się, 

EZECHYJEL 36:25 I pokropię was 
wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od 
wszystkich nieczystót waszych, i od wszystkich 
plugawych bałwanów waszych oczyszczę was; 

26 I dam wam serce nowe, a ducha nowego 
dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce 
kamienne z ciała waszego, a dam wam serce 
mięsiste. 

27 Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności 
waszej, a uczynię, że w ustawach moich 
chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić 
je będziecie. 

28 A będziecie mieszkać w ziemi, którąm dał 
ojcom waszym, i będziecie ludem moim, a Ja 
będę Bogiem waszym. 

29 Bo was wyzwolę od wszystkich nieczystót 
waszych, i przywołam zboża, i rozmnożę je, a 
nie dopuszczę na was głodu. 

ZACHARYJASZ 12:8 Dnia onego Pan 
będzie bronił obywateli Jeruzalemskich, a 
któryby był między nimi najsłabszy, stanie 
się dnia onego podobny Dawidowi, a dom 
Dawidowy podobny bogom, podobny 
Aniołowi Pańskiemu przed nimi. 

ZACHARYJASZ 13:1 W on dzień będzie 
otworzona studnica domowi Dawidowemu 
i obywatelom Jeruzalemskim na omycie 
grzechu i nieczystości. 

2 I stanie się dnia onego, mówi Pan zastępów, 
że wykorzenię imiona bałwanów z ziemi, tak, 
że nie będą więcej wspominane; dotego i tych 
proroków i ducha nieczystego zniosę z ziemi. 

MATEUSZA 3:11 Jać was chrzczę wodą 
ku pokucie; ale ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest nad mię; któregom obuwia 
nosić nie jest godzien; ten was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem. 

IZAJASZ



180

12 Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści 
bojewisko swoje, i zgromadzi pszenicę 
swoję do gumna, ale plewy spali ogniem 
nieugaszonym. 

JANA 16:8 A on przyszedłszy, będzie 
karał świat z grzechu i z sprawiedliwości, i z 
sądu; 

9 Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli we mnie; 
10 Z sprawiedliwości zasię, iż do Ojca mego idę, 

a już mnie więcej nie ujrzycie; 
11 Z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony. 

1 KORYNTÓW 6:11 A takimiście 
niektórzy byli; aleście omyci, aleście 
poświęceni, aleście usprawiedliwieni w 
imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga 
naszego. 

OBJAWIENIE JANA 1:5 I od Jezusa 
Chrystusa, który jest onym świadkiem 
wiernym, pierworodnym z umarłych i 
książęciem królów ziemi; który nas umiłował i 
omył nas z grzechów naszych krwią swoją; 

OBJAWIENIE JANA 7:14 I rzekłem mu: 
Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić są, którzy 
przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, 
i wybielili je we krwi Barankowej. 

OBJAWIENIE JANA 14:1 I widziałem, a oto 
Baranek stał na górze Syońskiej, a z nim sto 
czterdzieści i cztery tysiące, mających imię 
Ojca jego napisane na czołach swoich. 

Spójrz na: #1; #2; #5; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 13:21,22; Psalmów 
27:5; Psalmów 78:14; Psalmów 91:1; Przypowieści Salomonowych 

18:10; Izajasz 25:4; Izajasz 26:20; Izajasz 37:35; Jeremijasz 
16:19; Ezechyjel 11:16; Ezechyjel 16:6-9; Ezechyjel 22:15,18-22; 
Ezechyjel 24:7-14; Joel 3:16-21; Zacharyjasz 2:5-10; Mateusza 

18:20; Mateusza 23:37; Mateusza 28:20; Objawienie Jana 7:15,16; 
Objawienie Jana 11:15; Objawienie Jana 20.

A08 Imiona i tytuły Mesjasza.
F03 Mesjasz będzie odrzucony.

IZAJASZ 5:1 Zaśpiewam teraz miłemu 
memu piosnkę miłego mego o winnicy 
jego. Winnicę ma miły mój na pagórku 
urodzajnym; 

2 Którą ogrodził, i wybrał z niej kamienie, 
a nasadził ją macicami wybornemi, i 
zbudował wieże w pośrodku niej, także i 
prasę postawił w niej, a czekał, aby wydała 
grona; ale ona zrodziła płonne wino. 

PSALMÓW 80:14 (80:15) O Boże 
zastępów! nawróć się proszę, spojrzyj z nieba, i 
obacz, a nawiedź tę winną macicę; 

15 (80:16) Tę winnicę, którą szczepiła prawica 
twoja, i latorosłki, któreś sobie zmocnił. 

JEREMIJASZ 2:21 A Jam cię był 
nasadził winną macicą wyborną, którejby 
wszystko nasienie było prawdziwe; jakożeś 
mi się tedy odmieniła w płonne gałęzie obcej 
macicy? 

MATEUSZA 21:33 Drugiego 
podobieństwa słuchajcie: Człowiek niektóry 
był gospodarzem, który nasadził winnicę, i 
płotem ją ogrodził, i wkopał w niej prasę, 
i zbudował wieżę, i najął ją winiarzom, i 
odjechał precz. 

34 A gdy się przybliżył czas odbierania pożytków, 
posłał sługi swoje do onych winiarzy, aby 
odebrali pożytki jej. 

35 Ale winiarze pojmawszy sługi jego, 
jednego ubili, a drugiego zabili, a drugiego 
ukamionowali. 

36 Zasię posłał inszych sług, więcej niż 
pierwszych; i także im uczynili. 

37 Ale na ostatek posłał syna swego, mówiąc: 
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Będą się wstydzić syna mego. 
38 Lecz winiarze, ujrzawszy onego syna, rzekli 

między sobą: Tenci jest dziedzic; pójdźcie, 
zabijmy go, a otrzymamy dziedzictwo jego. 

39 Tedy porwawszy go, wyrzucili go precz z 
winnicy i zabili. 

JANA 3:29 Kto ma oblubienicę, ten jest 
oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który 
stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu 
oblubieńcowego; przetoż to wesele moje 
wypełnione jest. 

JANA 15:1 Jam jest ona winna macica 
prawdziwa, a Ojciec mój jestci winiarzem. 

Spójrz na: 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:32,33; Psalmów 
80:7; Pieśń Salomona 2:8,16; Pieśń Salomona 5:2,16; Pieśń 

Salomona 6:3; Izajasz 5:7; Izajasz 27:2,3; Ozeasza 10:1; Marka 
12:1-9; Łukasza 13:7; Jana 2:1-11; Rzymian 9:4,5.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 6:1 Roku, którego umarł król 
Uzyjasz, widziałem Pana, siedzącego na 
stolicy wysokiej i wyniosłej, a podołek 
jego napełniał kościół. 

2 Serafinowie stali nad nim, sześć skrzydeł 
miał każdy z nich; dwoma zakrywał twarz 
swoję, a dwoma przykrywał nogi swoje, a 
dwoma latał. 

3 I wołał jeden do drugiego, mówiąc: Święty, 
święty, święty, Pan zastępów; pełna jest 
wszystka ziemia chwały jego. 

4 I poruszyły się podwoje u drzwi od głosu 
wołającego, a dom pełny był dymu. 

MATEUSZA 25:31 A gdy przyjdzie Syn 
człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci 

Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy 
chwały swojej, 

OBJAWIENIE JANA 4:11 Godzieneś jest, 
Panie! wziąć chwałę i cześć, i moc; boś ty 
stworzył wszystkie rzeczy i za wolą twoją 
trwają, i stworzone są. 

OBJAWIENIE JANA 15:3 A śpiewali pieśń 
Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, 
mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, 
Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i 
prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! 

4 Któż by się ciebie nie bał, Panie! i nie 
wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, 
gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się 
będą przed obliczem twojem, że się okazały 
sprawiedliwe sądy twoje. 

Spójrz na: #1; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 24:10,11; 4 Mojżeszowa - 
Liczb 12:8; 1 Królewska 8:10,11; Psalmów 24:7-10; Ezechyjel 1:25-

28; Danijel 7:9; Jana 1:18; 1 Tymoteusza 6:16; Objawienie Jana 
4:1-11; Objawienie Jana 5:1,7; Objawienie Jana 6:16; Objawienie 

Jana 7:11,12.

F14 Ludzie nie uwierzą Mesjaszowi.

IZAJASZ 6:9 A on rzekł: Idź, a powiedz 
ludowi temu: Słuchajcie słuchając, a nie 
rozumijcie, a widząc patrzajcie, a nie 
poznawajcie. 

10 Zatwardź serce ludu tego, a uszy jego 
obciąż, i oczy jego zawrzyj, aby nie widział 
oczyma swemi, a uszyma swemi nie 
słyszał, i sercem swem nie zrozumiał, a nie 
nawrócił się, i nie był uzdrowion. 

JANA 12:39 Dlatego uwierzyć nie mogli, 
iż jeszcze powiedział Izajasz: 

40 Zaślepił oczy ich, i zatwardził serce ich, aby 
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oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli, i 
nie nawrócili się, abym je uzdrowił. 

41 To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę 
jego, i mówił o nim. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 28:24 Tedy 
niektórzy uwierzyli temu, co mówił, a 
niektórzy nie uwierzyli. 

25 A będąc niezgodnymi między sobą, rozeszli 
się, gdy Paweł rzekł to jedno słowo: Iż dobrze 
Duch Święty powiedział przez Izajasza 
proroka, do ojców naszych, 

26 Mówiąc: Idź do tego ludu, a mów: Słuchem 
słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie, a 
widząc widzieć będziecie, ale nic nie ujrzycie; 

27 Albowiem zgrubiało serce ludu tego, a ciężko 
uszyma słyszeli i zamrużyli oczy swe, aby snać 
oczyma nie widzieli, a uszyma nie słyszeli, i 
sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a 
uzdrowiłbym je. 

Spójrz na: 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 2:30; Izajasz 6:5; 
Izajasz 29:10,13; Izajasz 30:8-11; Izajasz 63:17; Ezechyjel 3:6-11; 

Ozeasza 1:9; Mateusza 13:14,15; Marka 4:12; Łukasza 8:10; Dzieje 
Apostolskie 28:26,27; Rzymian 11:8; 2 Koryntów 2:16.

B03 Mesjasz jest Synem Człowieczym.
C04 Życie Mesjasza do czasów Jego 

pierwszego pojawienia się.
   
IZAJASZ 7:14 Przetoż wam sam Pan znak 

da. Oto panna pocznie i porodzi syna, a 
nazwie imię jego Immanuel. 

15 Masło i miód jeść będzie, ażby umiał 
odrzucać złe, a obierać dobre. - 

16 Owszem, pierwej niż będzie umiało to 
dziecię odrzucać złe i obierać dobre, 
ziemia, którą się ty brzydzisz, opuszczona 
będzie od dwóch królów swoich. 

MATEUSZA 1:20 A gdy on o tem zamyślał, oto 
mu się Anioł Pański we śnie ukazał, mówiąc: 
Józefie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć 
Maryi, żony twojej; albowiem, co się w niej 
poczęło, z Ducha Świętego jest. 

21 A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; 
albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. 

22 A to się wszystko stało, aby się wypełniło, 
co powiedziano od Pana przez proroka, 
mówiącego: 

23 Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, 
a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: 
Bóg z nami. 

MATEUSZA 16:15 I rzekł im: A wy 
kim mię być powiadacie? 

16 A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest 
Chrystus, on Syn Boga żywego. 

MATEUSZA 18:20 Albowiem gdzie są 
dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam 
jestem w pośrodku ich. 

MATEUSZA 28:20 Ucząc je 
przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. 
A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do 
skończenia świata. Amen. 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

34 Zatem Maryja rzekła do Anioła: Jakoż to 
będzie, gdyż ja męża nie znam? 

35 A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty 

IZAJASZ



183

zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię; 
przetoż i to, co się z ciebie święte narodzi, 
nazwane będzie Synem Bożym. 

JANA 1:15 Jan świadczył o nim, i wołał, 
mówiąc: Tenci był, o którymem powiadał: 
Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo 
pierwej był niż ja. 

JANA 14:15 Jeźli mię miłujecie, 
przykazania moje zachowajcie. 

16 A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela 
da wam, aby z wami mieszkał na wieki, 

17 Onego Ducha prawdy, którego świat przyjąć 
nie może; bo go nie widzi, ani go zna; lecz wy 
go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:15; Izajasz 9:5; Łukasza 2:40-
52; Jana 1:1,2,14; 1 Tymoteusza 3:16.

E25 udzie uwierzą w Mesjasza i będą 
oddawać Mu chwałę.

F03 Mesjasz będzie odrzucony.

IZAJASZ 8:13 Pana zastępów samego 
poświęcajcie; a on niech będzie bojaźnią 
waszą, i on strachem waszym. 

14 A będzie wam poświęceniem; ale 
kamieniem obrażenia i opoką otrącenia 
obydwom domom Izraelskim, sidłem i 
siecią obywatelom Jeruzalemskim. 

15 I otrąci się wielu ich o nie, upadną i 
skruszeni będą, usidlą się a pojmani będą. 

MATEUSZA 11:6 A błogosławiony jest, który 
się nie zgorszy ze mnie. 

MATEUSZA 13:57 I gorszyli się z 
niego; ale Jezus rzekł im: Nie jest prorok 
beze czci, tylko w ojczyźnie swojej i w domu 
swoim. 

ŁUKASZA 2:34 I błogosławił im Symeon, i 
rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten położony 
jest na upadek i na powstanie wielu ich w 
Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić 
będą. 

ŁUKASZA 20:17 Lecz on spojrzawszy na 
nie, rzekł: Cóż tedy jest ono, co napisano: 
Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał 
głową węgielną? 

18 Wszelki, który upadnie na ten kamień, 
roztrąci się, a na kogo by upadł, zetrze go. 

ŁUKASZA 21:35 Albowiem jako sidło 
przypadnie na wszystkie, którzy mieszkają na 
obliczu wszystkiej ziemi. 

RZYMIAN 9:31 A Izrael szukając zakonu 
sprawiedliwości, nie doszedł zakonu 
sprawiedliwości. 

32 Dlaczegoż? Iż nie z wiary, ale jako z uczynków 
zakonu jej szukali; albowiem się obrazili o 
kamień obrażenia, 

33 Jako napisano: Oto kładę w Syonie kamień 
obrażenia i opokę otrącenia, a wszelki, który 
w niego wierzy, nie będzie pohańbiony. 

1 PIOTRA 2:7 Wam tedy wierzącym jest 
uczciwością, ale nieposłusznym, kamień, który 
odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną, 

Spójrz na: Ezechyjel 11:16; Mateusza 15:14; Mateusza 21:43-45; 1 
Koryntów 1:23,24.
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E02 Miejsce służby Mesjasza.

IZAJASZ 9:1 Ale jednak nie tak 
zaćmiona będzie ona ziemia, która 
uciśniona będzie, jako pierwszego czasu, 
gdy Bóg dotknął ziemię Zabulon, i ziemię 
Neftalim; ani jako potem, gdy obciążył 
ku drodze morskiej przy Jordanie Galileę 
ludną. 

MATEUSZA 2:22 Lecz gdy usłyszał, iż Archelaus 
królował w Judzkiej ziemi na miejscu Heroda, 
ojca swego, bał się tam iść; ale napomniany 
będąc od Boga we śnie, ustąpił w strony 
Galilejskie; 

23 I przyszedłszy mieszkał w mieście, które zowią 
Nazaret, aby się wypełniło co powiedziano 
przez proroki: Iż Nazarejczykiem nazwany 
będzie. 

MATEUSZA 4:12 A gdy usłyszał Jezus, iż Jan był 
podany do więzienia, wrócił się do Galilei; 

13 A opuściwszy Nazaret, przyszedł, i mieszkał 
w Kapernaum, które jest nad morzem w 
granicach Zabulonowych i Neftalimowych; 

14 Aby się wypełniło, co powiedziano przez 
Izajasza proroka, mówiącego: 

15 Ziemia Zabulonowa i ziemia Neftalimowa 
przy drodze morskiej za Jordanem, Galilea 
poganów; 

JANA 1:45 Filip znalazł Natanaela i 
rzekł mu: Znaleźliśmy onego, o którym pisał 
Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna 
Józefowego, z Nazaretu. 

46 I rzekł mu Natanael: Możesz z Nazaretu być 
co dobrego? Rzekł mu Filip: Pójdź, a oglądaj! 

B21 Mesjasz jest Światłością.
E15 Mesjasz przyniesie dobrą nowinę.

IZAJASZ 9:2 Bo lud on, który chodzi w 
ciemności, ujrzy światłość wielką, a tym, 
którzy mieszkają w ziemi cienia śmierci, 
światłość świecić będzie. 

3 Rozmnożyłeś ten naród, aleś nie uczynił 
wielkiego wesela; wszakże weselić się będą 
przed tobą, jako się weselą czasu żniwa, 
jako się radują, którzy łupy dzielą; 

4 Gdyż jarzmo brzemienia jego, a laskę 
ramienia jego, i pręt poborcy jego 
złamiesz, jako za dni Madyjańczyków, 

MATEUSZA 4:16 Lud, który siedział w 
ciemności, widział światłość wielką, a 
siedzącym w krainie i w cieniu śmierci weszła 
im światłość. 

ŁUKASZA 1:76 A ty dzieciątko! Prorokiem 
Najwyższego nazwane będziesz; bo pójdziesz 
wprzód przed obliczem Pańskiem, abyś 
gotował drogi jego, 

77 A iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi jego 
przez odpuszczenie grzechów ich. 

78 Przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, 
w których nawiedził nas Wschód z wysokości. 

79 Aby się ukazał siedzącym w ciemności i w 
cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych 
na drogę pokoju. 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

2 To było na początku u Boga. 
3 Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez 

niego nic się nie stało, co się stało. 
4 W niem był żywot, a żywot był oną 

światłością ludzką. 
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5 A ta światłość w ciemnościach świeci, ale 
ciemności jej nie ogarnęły. 

JANA 8:12 Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: 
Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota. 

JANA 12:35 Tedy im rzekł Jezus: Jeszcze 
do małego czasu jest z wami światłość; 
chodźcież tedy, póki światłość macie, żeby was 
ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności 
chodzi, nie wie, kędy idzie. 

36 Póki światłość macie, wierzcie w światłość, 
abyście byli synami światłości. To powiedział 
Jezus, a odszedłszy schronił się od nich. 

46 Ja światłość przyszedłem na świat, aby żaden, 
kto wierzy w mię, w ciemnościach nie został. 

EFEZÓW 5:8 Albowiemeście byli niekiedy 
ciemnością; aleście teraz światłością w Panu; 
chodźcież jako dziatki światłości, 

Spójrz na: Izajasz 50:10; Izajasz 60:1-3,19; Łukasza 2:32; 1 Piotra 
2:9; Jana 1:5-7.

A08 Imiona i tytuły Mesjasza.
B03 Mesjasz jest Synem Człowieczym.
C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.
H04 Tron Mesjasza.
H10 Proroctwo na temat wiecznego 

Królestwa pokoju.

IZAJASZ 9:6 Albowiem dziecię narodziło 
się nam, a syn dany jest nam; i będzie 
panowanie na ramieniu jego, a nazwią 
imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, 
Ojciec wieczności, Książę pokoju; 

7 A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, 
któremu końca nie będzie, usiądzie na 
stolicy Dawidowej, i na królestwie jego, 
aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i 
w sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. 
Uczyni to zawisna miłość Pana zastępów. 

MATEUSZA 1:23 Oto panna będzie brzemienna 
i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, 
co się wykłada: Bóg z nami. 

MATEUSZA 9:15 I rzekł im Jezus: Izali się mogą 
synowie łożnicy małżeńskiej smęcić, póki z 
nimi jest oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy od 
nich będzie oblubieniec odjęty, a tedy pościć 
będą. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

MARKA 10:33 Mówiąc: Oto wstępujemy do 
Jeruzalemu, a Syn człowieczy będzie wydany 
przedniejszym kapłanom i nauczonym w 
Piśmie, i osądzą go na śmierć, i wydadzą go 
poganom. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŁUKASZA 1:35 A odpowiadając Anioł, 
rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc 
Najwyższego zacieni cię; przetoż i to, co się z 
ciebie święte narodzi, nazwane będzie Synem 
Bożym. 

ŁUKASZA 2:10 I rzekł do nich Anioł: Nie 
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bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie wszystkiemu ludowi: 

11 Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawidowem. 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

JANA 1:18 Boga nikt nigdy nie widział: 
on jednorodzony syn, który jest w łonie 
ojcowskiem, ten nam opowiedział. 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 

JANA 4:25 Rzekła mu niewiasta: 
Wiem, że przyjdzie Mesyjasz, którego zowią 
Chrystusem, ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam 
wszystko. 

26 Rzekł jej Jezus: Jam jest ten, który z tobą 
mówię. 

JANA 10:11 Jam jest on dobry pasterz; 
dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:26 Stanęli 
królowie ziemi i książęta zebrali się wespół 
przeciwko Panu i przeciwko pomazańcowi 
jego. 

1 KORYNTÓW 15:45 Takci też 
napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam 
w duszę żywą, ale pośledni Adam w ducha 
ożywiającego. 

2 KORYNTÓW 4:4 W których 
bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w 
niewiernych, aby im nie świeciła światłość 

Ewangielii chwały Chrystusowej, który jest 
wyobrażeniem Bożem. 

EFEZÓW 1:20 Której dokazał w Chrystusie, 
gdy go wzbudził od umarłych i posadził na 
prawicy swojej na niebiesiech, 

21 Wysoko nad wszystkie księstwa i 
zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad 
wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w 
tym wieku, ale i w przyszłym; 

22 I wszystko poddał pod nogi jego, a onego dał 
za głowę nad wszystkim kościołowi, 

EFEZÓW 2:14 Albowiem on jest pokojem 
naszym, który oboje jednem uczynił i średnią 
ścianę, która była przegrodą, rozwalił; 

FILIPENSÓW 2:7 Ale wyniszczył 
samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, 
stawszy się podobny ludziom; 

2 TESALONICENSÓW 3:16 A sam 
Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i 
wszelkim sposobem. Pan niech będzie z wami 
wszystkimi. 

1 TYMOTEUSZA 2:5 Boć jeden jest 
Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i 
ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. 

2 TYMOTEUSZA 4:8 Zatem odłożona mi 
jest korona sprawiedliwości, którą mi odda 
w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 
sławne przyjście jego. 

ŻYDÓW 1:3 Który będąc jasnością chwały 
i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując 
wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, 
oczyszczenie grzechów naszych przez samego 
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siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu 
na wysokościach, 

ŻYDÓW 4:14 Przetoż mając najwyższego 
kapłana wielkiego, który przeniknął niebiosa, 
Jezusa, Syna Bożego, trzymajmyż się tego 
wyznania. 

ŻYDÓW 5:6 Jako i na inszem miejscu 
mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według 
porządku Melchisedekowego. 

ŻYDÓW 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i 
dokończyciela wiary, który dla wystawionej 
sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy 
sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. 

1 PIOTRA 2:6 A przetoż mówi Pismo: Oto 
kładę na Syonie kamień narożny węgielny, 
wybrany, kosztowny; a kto w niego uwierzy, 
nie będzie zawstydzony. 

OBJAWIENIE JANA 1:5 I od Jezusa 
Chrystusa, który jest onym świadkiem 
wiernym, pierworodnym z umarłych i 
książęciem królów ziemi; który nas umiłował i 
omył nas z grzechów naszych krwią swoją; 

OBJAWIENIE JANA 1:8 Jam jest Alfa 
i Omega, początek i koniec, mówi Pan, 
który jest i który był, i który przyjść ma, on 
Wszechmogący. 

OBJAWIENIE JANA 19:11 I 
widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a 
tego, który siedział na nim, zwano Wiernym 
i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i 
walczy. 

OBJAWIENIE JANA 19:16 A ma na 

szacie i na biodrach swoich imię napisane: 
Król królów i Pan panów. 

OBJAWIENIE JANA 22:16 Ja Jezus 
posłałem Anioła mojego, aby wam świadczył 
o tych rzeczach we zborach. Jam jest korzeń i 
rodzaj on Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. 

Spójrz na: Sędziów 13:18; 1 Samuelowa 7:16; Psalmów 2:8; Psalmów 
72:8-11; Psalmów 89:35-37; Izajasz 7:14; Jeremijasz 33:15-17; 

Danijel 2:44; Danijel 7:14,27; Jana 18:37; 1 Koryntów 15:24-28; 
Efezów 1:20-22.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 10:20 I stanie się dnia onego, 
że ostatki Izraelskie, i ci, którzy 
zostali z domu Jakóbowego, nie będą 
więcej spolegać na tym, co ich bije; ale 
prawdziwie spolegać będą na Panu, 
Świętym Izraelskim. 

21 Ostatek nawróci się, ostatek Jakóbowy do 
Boga mocnego. 

22 Bo choćby lud twój, o Izraelu! był jako 
piasek morski, ostatek tylko z niego 
nawróci się. Wytracenie naznaczone 
sprawi, że ziemia będzie opływała 
sprawiedliwością. 

PSALMÓW 53:6 (53:7) Któż da z Syonu 
wybawienie Izraelowi? Gdy Bóg przywróci 
z więzienia lud swój, rozraduje się Jakób, 
rozweseli się Izrael. 

IZAJASZ 1:9 By nam był Pan zastępów 
nie zostawił trochy ostatków, bylibyśmy 
jako Sodoma, stalibyśmy się byli Gomorze 
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podobnymi. 

IZAJASZ 12:6 Wykrzykaj a śpiewaj, 
obywatelko Syońska! albowiem wielki jest w 
pośrodku ciebie Święty Izraelski. 

OZEASZA 1:9 I rzekł Pan: Nazów imię jego 
Loami; boście wy nie ludem moim, a Ja też 
nie będę waszym. 

10 Wszakże liczba synów Izraelskich będzie 
jako piasek morski, który ani zmierzony ani 
zliczony być może; i stanie się, że miasto tego, 
co im rzeczono: Nie jesteście wy ludem moim, 
rzeczono im będzie: Wyście synami Boga 
żyjącego. 

ZACHARYJASZ 10:9 I rozsieję ich między 
narody, aby na miejscach dalekich wspomnieli 
na mię, a żywi będąc z synami swoimi 
nawrócili się. 

RZYMIAN 9:25 Jako też u Ozeasza mówi: 
Nazwię lud, który nie był moim, ludem 
moim, a onę, która nie była umiłowaną, 
nazwię umiłowaną. 

26 I stanie się, że na tem miejscu, gdzie im 
mawiano: Nie jesteście wy ludem moim, tam 
nazwani będą synami Boga żywego. 

27 A Izajasz woła nad Izraelem, mówiąc: Choćby 
liczba synów Izraelskich była jako piasek 
morski, ostatki zachowane będą. 

28 Albowiem sprawę skończy i skróci w 
sprawiedliwości; sprawę zaiste skróconą uczyni 
Pan na ziemi. 

29 I jako przedtem powiedział Izajasz: By nam 
był Pan zastępów nie zostawił nasienia, 
bylibyśmy się stali jako Sodoma i Gomorze 
bylibyśmy podobni. 

RZYMIAN 11:5 Tak tedy i teraźniejszego czasu 

ostatki podług wybrania z łaski zostały. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

2 KORYNTÓW 3:14 Ale zatwardzone są 
zmysły ich; albowiem aż do dzisiejszego dnia 
taż zasłona w czytaniu starego testamentu 
zostaje nie odkryta, która przez Chrystusa 
skażenie bierze. 

15 Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz 
czytany bywa, zasłona jest na sercu ich 
położona. 

16 Lecz gdyby się do Pana obrócili, odjęta będzie 
ona zasłona, 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4.

A03 Mesjasz jest potomkiem Dawida.
B04 Boskie atrybuty Mesjasza
B05 Mesjasz jest napełniony Duchem 

Świętym.
C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.

IZAJASZ 11:1 Ale wyjdzie rószczka ze 
pnia Isajego, a latorostka z korzenia jego 
wyrośnie. 

2 I odpocznie na nim Duch Pański, Duch 
mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, 
Duch umiejętności i bojaźni Pańskiej. 
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3 I będzie czułym w bojaźni Pańskiej, nie 
będzie według widzenia oczów swoich 
sądził, ani według słyszenia uszów swoich 
karał. 

MATEUSZA 3:16 A Jezus ochrzczony 
będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu 
otworzyły niebiosa, i widział Ducha Bożego, 
zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego 
na niego; 

17 A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn 
mój miły, w którym mi się upodobało. 

ŁUKASZA 2:52 A Jezus pomnażał się w 
mądrości, i we wzroście i w łasce u Boga i u 
ludzi. 

JANA 3:34 Albowiem ten, którego Bóg 
posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod 
miarą daje Bóg Ducha. 

35 Ojciec miłuje Syna, i wszystko dał w ręce jego. 
36 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale 

kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz 
gniew Boży zostaje nad nim. 

JANA 16:13 Lecz gdy przyjdzie on Duch 
prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę; 
bo nie sam od siebie mówić będzie, ale 
cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i przyszłe 
rzeczy wam opowie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:37 Wy 
wiecie, co się działo po wszystkiem Żydostwie, 
począwszy od Galilei, po chrzcie, który Jan 
opowiadał; 

38 Jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem 
Świętym i mocą, który chodził, czyniąc 
dobrze i uzdrawiając wszystkie opanowane od 
dyjabła; albowiem Bóg był z nim. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:21 A od 
onego czasu prosili o króla. I dał im Bóg 
Saula, syna Cysowego, męża z pokolenia 
Benjaminowego, przez lat czterdzieści. 

22 A gdy go odrzucił, wzbudził im Dawida za 
króla, któremu też świadectwo wydawając 
powiedział: Znalazłem Dawida, syna Jessego, 
męża według serca mego, który będzie czynił 
wszystkę wolę moję. 

23 Z jegoż nasienia Bóg według obietnicy 
wzbudził Izraelowi zbawiciela Jezusa. 

1 KORYNTÓW 1:30 Lecz z niego wy 
jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam 
stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i 
poświęceniem, i odkupieniem, 

OBJAWIENIE JANA 4:5 A z onej stolicy 
wychodziły błyskawice i gromy, i głosy, i 
siedm lamp ognistych gorejących przed 
stolicą, które są siedm duchów Bożych. 

OBJAWIENIE JANA 5:6 I spojrzałem, a oto 
między stolicą i czterema onemi zwierzętami, 
i między onymi starcami Baranek stał jako 
zabity, mając siedm rogów i siedm oczy, 
które są siedm duchów Bożych, posłanych na 
wszystkę ziemię. 

Spójrz na: Izajasz 42:1; Izajasz 59:21; Izajasz 61:1; Mateusza 12:25; 
Mateusza 13:54; Łukasza 2:40,52; Łukasza 3:21,22; Jana 1:32,33; 

Efezów 1:17,18; 2 Tymoteusza 1:7; Objawienie Jana 3:1.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 11:4 Ale będzie ubogich sądził w 
sprawiedliwości, a w prawości będzie karał 
cichych na ziemi. I uderzy ziemię rózgą 
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ust swoich, a duchem warg swoich zabije 
niezbożnika. 

5 Albowiem sprawiedliwość będzie pasem 
biódr jego, a prawda przepasaniem nerek 
jego. 

JEREMIJASZ 23:5 Oto idą dni, mówi 
Pan, których wzbudzę Dawidowi latorośl 
sprawiedliwą, i będzie królował król, a 
poszczęści mu się; sąd zaiste i sprawiedliwość 
będzie czynił na ziemi. 

6 Za dni jego Juda zbawiony będzie, a 
Izrael bezpiecznie mieszkać będzie; a toć 
jest imię jego, którem go zwać będą: Pan 
sprawiedliwość nasza. 

2 KORYNTÓW 6:7 W mowie prawdy, 
w mocy Bożej, przez oręże sprawiedliwości na 
prawo i na lewo; 

EFEZÓW 6:14 Stójcież tedy, przepasawszy 
biodra wasze prawdą i oblekłszy pancerz 
sprawiedliwości. 

2 TESALONICENSÓW 2:8 A tedy 
objawiony będzie on niezbożnik, którego 
Pan zabije duchem ust swoich i zniesie 
objawieniem przyjścia swego. 

OBJAWIENIE JANA 1:16 I miał w prawej ręce 
swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził 
miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako 
słońce, kiedy jasno świeci. 

OBJAWIENIE JANA 19:11 I widziałem niebo 
otworzone, a oto koń biały, a tego, który siedział 
na nim, zwano Wiernym i Prawdziwym, a sądzi 
w sprawiedliwości i walczy. 

OBJAWIENIE JANA 19:15 A z ust 

jego wychodził miecz ostry, aby nim bił 
narody; albowiem on je rządzić będzie laską 
żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i 
gniewu Boga wszechmogącego. 

OBJAWIENIE JANA 20:11 I 
widziałem stolicę wielką białą, i siedzącego na 
niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i 
niebo, a miejsce im nie jest znalezione. 

12 I widziałem umarłych, wielkich i małych, 
stojących przed oblicznością Bożą, a księgi 
otworzone są; i druga księga także otworzona 
jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli 
według tego, jako napisano było w onych 
księgach, to jest według uczynków ich. 

Spójrz na: #1; #2; #5; 1 Piotra 4:1; Objawienie Jana 1:13.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H10 Proroctwo na temat wiecznego 

Królestwa pokoju.
   
IZAJASZ 11:6 I będzie mieszkał wilk z 

barankiem, a lampart z koźlęciem będzie 
leżał; także cielę i szczenię lwie, i karmne 
bydła pospołu będą, a małe dziecię 
rządzić ich będzie. 

7 Krowa i niedźwiedzica społem paść się 
będą, a płód ich pospołu leżeć będzie, a 
lew jako wół plewy jeść będzie. 

8 A dziecię ssące będzie grało nad dziurą 
żmijową; a to, które odstawione 
jest, wpuści rękę swoję do dziury 
bazyliszkowej. 

9 Nie będą szkodzić ani zabijać na 
wszystkiej górze mojej świętej; bo ziemia 
będzie napełniona znajomością Pańską, 
tak jako morze wodami napełnione jest. 
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ABAKUK 2:14 Albowiem ziemia będzie 
napełniona znajomością chwały Pańskiej, jako 
morze wody napełniają. 

ZACHARYJASZ 14:8 A dnia onego 
wyjdą wody żywe z Jeruzalemu; połowa ich 
do morza na wschód słońca, a połowa ich 
do morza ostatniego, a to będzie w lecie i w 
zimie. 

9 A Pan będzie królem nad wszystką ziemią; w 
on dzień będzie Pan jeden, i imię jego jedno. 

MATEUSZA 5:44 Aleć Ja wam powiadam: 
Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie 
tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie 
tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie 
się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i 
prześladują was; 

45 Abyście byli synami Ojca waszego, który jest 
w niebiesiech; bo on to czyni, że słońce jego 
wschodzi na złe i na dobre, i deszcz spuszcza 
na sprawiedliwe i na niesprawiedliwe, 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:44 A wszyscy, 
którzy uwierzyli byli pospołu, i wszystkie 
rzeczy mieli spólne. 

45 A osiadłości i majętności sprzedawali, i 
udzielali ich wszystkim, jako komu było 
potrzeba. 

46 A na każdy dzień trwając zgodnie w kościele i 
chleb łamiąc po domach, przyjmowali pokarm 
z radością i w prostocie serdecznej. 

47 Chwaląc Boga i mając łaskę u wszystkiego 
ludu. A Pan przydawał zborowi na każdy 
dzień tych, którzy mieli być zbawieni. 

RZYMIAN 14:17 Albowiem królestwo Boże nie 
jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i 
pokój i radość w Duchu Świętym: 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #5; #6; #7; Ijobowa 5:23; 1 Koryntów 6:9-11; 1 
Tesalonicensów 5:15; Objawienie Jana 5:9,10; Objawienie Jana 

20:2-6.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
   
IZAJASZ 11:10 I stanie się dnia onego, 

że się za korzeniem Isajego, który stanie 
za chorągiew narodom, poganie pytać 
będą; albowiem odpocznienie jego sławne 
będzie. 

11 Stanie się też dnia onego, iż Pan powtóre 
rękę swą przyłoży, aby posiadł ostatek 
ludu swego, który pozostanie od 
Assyryjczyków i od Egiptu, i od Patros, 
i od Chus, i od Elam, i od Senaar, i od 
Emat, i od wysep morskich. 

12 I podniesie chorągwie między poganami, 
a zgromadzi wygnanych z Izraela, a 
rozproszonych z Judy zbierze ze czterech 
stron ziemi. 

PIEŚŃ SALOMONA 5:10 Miły mój biały 
i rumiany, i zacniejszy nad innych dziesięć 
tysięcy. 

IZAJASZ 59:19 I będą się bali, którzy są 
na zachód, imienia Pańskiego, i którzy na 
wschód słońca, sławy jego. Gdy przypadnie 
nieprzyjaciel jako rzeka, tedy go duch Pański 
precz zapędzi. 
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JANA 11:51 A tegoć nie mówił sam od 
siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku 
onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on 
naród; 

52 A nie tylko za on naród, ale żeby też syny 
Boże rozproszone w jedno zgromadził. 

RZYMIAN 11:15 Albowiem jeźlić odrzucenie 
ich jest pojednaniem świata, cóż będzie 
przyjęcie ich, tylko ożycie od umarłych? 

RZYMIAN 11:22 Obaczże tedy dobrotliwość 
i srogość Bożą; przeciwko tym wprawdzie, 
którzy upadli, srogość, ale przeciwko tobie 
dobrotliwość, jeźlibyś trwał w dobroci; inaczej 
i ty będziesz wycięty. 

23 Aleć i oni, jeźli nie będą trwali w 
niedowiarstwie, wszczepieni zaś będą, gdyż 
mocny jest Bóg one zasię wszczepić. 

24 Albowiem jeźliś ty jest wycięty z oliwy, 
z przyrodzenia płonnej, a przeciwko 
przyrodzeniu jesteś wszczepiony w dobrą 
oliwę, jakoż daleko więcej, którzy są według 
przyrodzenia, wszczepieni będą w swoję 
własną oliwę! 

25 Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! 
tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie 
mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na 
Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

RZYMIAN 15:9 A poganie żeby za 
miłosierdzie chwalili Boga, jako napisano: 
Dlatego będę cię wysławiał między pogany i 
imieniowi twemu śpiewać będę. 

10 I zasię mówi: Weselcie się poganie z ludem 
jego. 

11 I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a 

wysławiajcie go wszyscy ludzie. 
12 I zasię Izajasz mówi: Będzie korzeń Jessego, a 

który powstanie, aby panował nad pogany, w 
nim poganie nadzieję pokładać będą. 

2 KORYNTÓW 3:16 Lecz gdyby się do 
Pana obrócili, odjęta będzie ona zasłona, 

ŻYDÓW 4:9 A tak zostaje jeszcze 
odpocznienie ludowi Bożemu. 

OBJAWIENIE JANA 5:9 I śpiewali nową 
pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi 
i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i 
odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze 
wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i 
narodu: 

10 I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i 
kapłanami, i królować będziemy na ziemi. 

OBJAWIENIE JANA 22:16 Ja Jezus 
posłałem Anioła mojego, aby wam świadczył 
o tych rzeczach we zborach. Jam jest korzeń i 
rodzaj on Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 Mesjasz ukazuje chwałę Bożą.
E18 Bóg będzie przebywał pośród swojego 

ludu.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 12:1 I rzeczesz dnia onego: 
Wysławiać cię będę, Panie! przeto, że 
będąc rozgniewany na mię, odwróciłeś 
zapalczywość gniewu twego, a ucieszyłeś 
mię. 

2 Oto Bóg zbawienie moje, ufać będę, a nie 
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ulęknę się; albowiem Pan, Bóg mój, jest 
mocą moją, i pieśnią moją, i zbawieniem 
mojem. 

3 I będziecie z radością czerpać wody ze 
zdrojów tegoż zbawienia. 

4 I rzeczecie dnia onego: Wysławiajcie Pana 
wzywajcie imienia jego, opowiadajcie 
między narodami sprawy jego, 
przypominajcie, że wysokie jest imię jego. 

5 Śpiewajcie Panu, albowiem wielkie rzeczy 
uczynił; niech to będzie wiadomo po 
wszystkiej ziemi. 

6 Wykrzykaj a śpiewaj, obywatelko 
Syońska! albowiem wielki jest w pośrodku 
ciebie Święty Izraelski. 

PSALMÓW 132:13 Albowiem obrał 
Pan Syon, i upodobał go sobie na mieszkanie, 
mówiąc: 

14 Toć będzie odpocznienie moje aż na wieki; tu 
będę mieszkał, bom go siebie upodobał. 

IZAJASZ 66:13 Jako ten, którego cieszy 
matka jego, tak Ja was cieszyć będę; a tak w 
Jeruzalemie uciechy miewać będziecie. 

JEREMIJASZ 23:6 Za dni jego Juda 
zbawiony będzie, a Izrael bezpiecznie mieszkać 
będzie; a toć jest imię jego, którem go zwać 
będą: Pan sprawiedliwość nasza. 

SOFONIJASZ 3:15 Że odjął Pan sądy 
twoje, uprzątnął nieprzyjaciela twego; król 
Izraelski jest Panem w pośrodku ciebie, nie 
oglądasz więcej złego. 

16 Dnia onego rzeką do Jeruzalemu: Nie bój się! 
a do Syonu: Niech nie mdleją ręce twoje! 

17 Pan, Bóg twój, w pośrodku ciebie mocny 
zachowa cię, rozweseli się wielce nad tobą, 
przestanie na miłości swej przeciwko tobie, i 

rozweseli się nad tobą z śpiewaniem, mówiąc: 

ZACHARYJASZ 2:5 A ja będę, mówi 
Pan, murem jego ognistym w około, i będę 
sławą w pośrodku jego. 

JANA 4:14 Lecz kto by pił onę wodę, 
którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki; 
ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w 
nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi 
wiecznemu. 

JANA 7:37 A w on ostateczny dzień 
wielki święta onego stanął Jezus i wołał 
mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie 
przyjdzie, a pije. 

38 Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki 
wody żywej popłyną z żywota jego. 

39 (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli 
wierzący weń; albowiem jeszcze nie był dany 
Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie był 
uwielbiony.) 

OBJAWIENIE JANA 7:17 Albowiem Baranek, 
który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i 
poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze 
Bóg wszelką łzę z oczów ich. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

OBJAWIENIE JANA 21:6 I rzekł mi: Stało 
się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. 
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody 
żywej. 
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OBJAWIENIE JANA 22:1 I ukazał mi rzekę 
czystą wody żywota, jasną jako kryształ, 
wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej. 

OBJAWIENIE JANA 22:17 A Duch 
i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, 
niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech 
przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę 
żywota darmo. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 14:1 Albowiem zlituje się Pan 
nad Jakóbem, a obierze zasię Izraela, i da 
im odpocznąć w ziemi ich; a przyłączy 
się do nich cudzoziemiec, i przystaną do 
domu Jakóbowego. 

2 Bo wezmą z sobą narody, i przywiodą je 
do miejsca swego; i weźmie je sobie dom 
Izraelski w ziemi Pańskiej w dziedzictwo 
za sługi i za służebnice; i imać będą tych, 
którzy ich imali, a panować będą nad 
tymi, którzy ich ciemiężyli. 

3 A dnia onego, któregoć Pan da 
odpocznienie od pracy twojej i od strachu 
twego, i od niewoli ciężkiej, w którąś był 
podbity, 

PSALMÓW 102:13 (102:14) Ty 
powstawszy zmiłujesz się nad Syonem; 
boć czas, żebyś się zlitował nad nim, gdyż 
przyszedł czas naznaczony. 

IZAJASZ 61:5 Bo się stawią cudzoziemcy, 

a paść będą stada wasze, a synowie 
cudzoziemców oraczami waszymi i winiarzami 
waszymi będą. 

EZECHYJEL 28:24 A tak nie będzie 
miał więcej dom Izraelski ciernia kolącego, 
i głogu boleści zadawającego z wszystkich 
okolicznych swych, którzy ich pustoszą; i 
dowiedzą się, żem Ja panujący Pan. 

ZACHARYJASZ 1:17 Jeszcze wołaj, 
mówiąc: Tak mówi Pan zastępów: Jeszcze się 
osadzą miasta moje dla obfitości dobrego; bo 
jeszcze Pan Syon pocieszy, i obierze jeszcze 
Jeruzalem. 

ŁUKASZA 1:72 Aby uczynił miłosierdzie z 
ojcami naszymi, i wspomniał na przymierze 
swoje święte, 

73 I na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, 
ojcu naszemu, że nam to dać miał, 

74 Iżbyśmy mu bez bojaźni, z ręki nieprzyjaciół 
naszych będąc wybawieni, służyli; 

ŁUKASZA 2:32 Światłość ku objawieniu 
poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego. 

RZYMIAN 15:27 Owa podobało się im i 
są ich dłużnikami; bo ponieważ dóbr ich 
duchownych poganie się uczestnikami stali, 
powinni im też są cielesnemi usługiwać. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

Spójrz na: #2; #3; #4; Izajasz 14:4-18; Dzieje Apostolskie 15:14-17; 
Efezów 2:12-19.
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A03 Mesjasz jest potomkiem Dawida.
E09 Prawość Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 16:5 I będzie zgotowana stolica 
w miłosierdziu, a usiądzie na niej w 
prawdzie w przybytku Dawidowym ten, 
któryby sądził i szukał sądu, a czynił 
prędką sprawiedliwość. 

ŁUKASZA 1:33 I będzie królował nad domem 
Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie 
będzie końca. 

ŁUKASZA 1:69 I wystawił nam róg zbawienia 
w domu Dawida, sługi swego, 

70 Tak jako mówił przez usta świętych proroków 
swoich, którzy byli od wieku: 

JANA 12:48 Kto mną gardzi, a nie 
przyjmuje słów moich, ma kto by go sądził; 
słowa, którem ja mówił, one go osądzą w 
ostateczny dzień. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:16 Potem się 
wrócę, a pobuduję zasię przybytek Dawidowy 
upadły, a obaliny jego zasię pobuduję i znowu 
go wystawię, 

17 Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i 
wszyscy narodowie, nad którymi wzywano 
imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko 
czyni. 

Spójrz na: #1; Psalmów 89:14.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 17:7 Dnia onego obejrzy się 
człowiek na stworzyciela swego, a oczy 
jego na Świętego Izraelskiego poglądać 
będą; 

IZAJASZ 10:20 I stanie się dnia onego, że 
ostatki Izraelskie, i ci, którzy zostali z domu 
Jakóbowego, nie będą więcej spolegać na tym, 
co ich bije; ale prawdziwie spolegać będą na 
Panu, Świętym Izraelskim. 

21 Ostatek nawróci się, ostatek Jakóbowy do 
Boga mocnego. 

22 Bo choćby lud twój, o Izraelu! był jako piasek 
morski, ostatek tylko z niego nawróci się. 
Wytracenie naznaczone sprawi, że ziemia 
będzie opływała sprawiedliwością. 

OZEASZA 3:5 A potem nawrócą się synowie 
Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego, i 
Dawida, króla swego, a przestraszeni będąc 
pójdą do Pana i do dobrotliwości jego w 
ostatnie dni. 

MICHEASZ 7:7 Przetoż ja na Pana patrzyć 
będę, oczekiwać będę Boga zbawienia mego; 
Bóg mój wysłucha mię. 

8 Nie wesel się ze mnie, nieprzyjaciółko moja! 
jeźlim upadła, powstanę; jeźli siedzę w 
ciemnościach, Pan jest światłością moją. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:16 Potem się 
wrócę, a pobuduję zasię przybytek Dawidowy 
upadły, a obaliny jego zasię pobuduję i znowu 
go wystawię, 

17 Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i 
wszyscy narodowie, nad którymi wzywano 
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imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko 
czyni. 

1 JANA 3:2 Najmilsi! teraz dziatkami 
Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, 
czem będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on 
objawi, podobni mu będziemy; albowiem 
ujrzymy go tak, jako jest. 

OBJAWIENIE JANA 1:7 Oto idzie z 
obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy 
go przebili; i narzekać będą przed nim 
wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. 

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
 
IZAJASZ 19:23 Dnia onego będzie 

gościniec z Egiptu do Assyryi, i będą 
chodzić Assyryjczycy do Egiptu, a 
Egipczanie do Assyryi, i będą służyć Panu 
Egipczanie z Assyryjczykami. 

24 Dnia onego będzie Izrael jako trzeci 
między Egipczanem i Assyryjczykiem, 
a błogosławieństwo będzie w pośrodku 
ziemi. 

25 Albowiem będzie im błogosławił Pan 
zastępów, mówiąc: Błogosławiony 
lud mój Egipski, a sprawą rąk moich 
Assyryjczykowie a Izrael dziedzictwo 
moje. 

IZAJASZ 66:12 Bo tak mówi Pan: Oto Ja 
obrócę na nich pokój jako rzekę, a sławę 
narodów jako strumień zalewający, i będziecie 
ssać; na ręku noszeni, i na kolanach rozkosznie 

piastowani będziecie. 

ZACHARYJASZ 2:11 I przyłączy się w on 
dzień wiele narodów do Pana, i będą ludem 
moim, i będę mieszkał w pośród ciebie, a 
dowiesz się, iż Pan zastępów posłał mię do 
ciebie. 

ZACHARYJASZ 10:11 Przetoż dla ciasności 
przez morze przejdzie, i rozbije na morzu 
wały, i wyschną wszystkie głębokości rzeki; 
tedy będzie zniżona pycha Assyryi, a sceptr od 
Egiptu odjęty będzie. 

ZACHARYJASZ 14:18 A jeśli pokolenie 
Egipskie nie wstąpi, i nie przyjdzie, choć 
na nich deszcz nie pada, przyjdzie jednak ta 
plaga, którą uderzy Pan narody, które nie 
przyszły, obchodzić święta Kuczek. 

ŁUKASZA 2:32 Światłość ku objawieniu 
poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego. 

RZYMIAN 3:29 Izali Bóg jest tylko Bogiem 
Żydów? izali też nie pogan? Zaiste i pogan. 

RZYMIAN 9:24 Których i powołał, to jest nas, 
nie tylko z Żydów, ale i z poganów. 

25 Jako też u Ozeasza mówi: Nazwię lud, który 
nie był moim, ludem moim, a onę, która nie 
była umiłowaną, nazwię umiłowaną. 

RZYMIAN 10:11 Bo Pismo mówi: Wszelki, kto 
w niego wierzy, nie będzie pohańbiony; 

12 Gdyż nie masz różności między Żydem i 
Grekiem; bo tenże Pan wszystkich, bogaty jest 
ku wszystkim, którzy go wzywają. 

13 Każdy bowiem, kto by wzywał imienia 
Pańskiego, zbawiony będzie. 
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EFEZÓW 2:18 Albowiem przezeń mamy 
przystęp obie strony w jednym Duchu do 
Ojca. 

19 A przetoż już więcej nie jesteście gośćmi 
i przychodniami, ale spółmieszczaninami 
świętych i domownikami Bożymi. 

20 Zbudowani na fundamencie Apostołów 
i proroków, którego jest gruntownym 
węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, 

21 Na którym wszystko budowanie wespół 
spojone rośnie w kościół święty w Panu; 

22 Na którym też i wy się wespół budujecie, 
abyście byli mieszkaniem Bożem w Duchu 
Świętym. 

Spójrz na: #1; #4; #5; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:43; 
Izajasz 19:16-22; Izajasz 49:6; Rzymian 15:9; Efezów 3:6-8; 1 Piotra 

2:10.

B07 B. Wszechmoc Mesjasza.

IZAJASZ 22:22 I położę klucz domu 
Dawidowego na ramieniu jego; gdy 
otworzy, nikt nie zawrze, a gdy zawrze, 
nikt nie otworzy. 

MATEUSZA 16:18 A Ja ci też 
powiadam, żeś ty jest Piotr; a na tej opoce 
zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie 
przemogą go: 

19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; a 
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane 
i w niebiesiech; a cokolwiek rozwiążesz na 
ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. 

MATEUSZA 18:18 Zaprawdę 
powiadam wam: Cokolwiek byście związali na 
ziemi, będzie związane i na niebie; a co byście 
rozwiązali na ziemi; będzie rozwiązane i na 

niebie. 
19 Zasię powiadam wam: Iż gdyby się z was dwaj 

zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by 
prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest 
w niebiesiech. 

OBJAWIENIE JANA 1:18 I żyjący; a byłem 
umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I 
mam klucze piekła i śmierci. 

OBJAWIENIE JANA 3:7 A Aniołowi zboru 
Filadelfskiego napisz: To mówi on Święty i 
Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który 
otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie 
otwiera. 

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 24:13 Albowiem tak będzie w 
pośród ziemi, w pośrodku narodów, jako 
gdy otrzęsą oliwy, i jako bywa z gronami, 
gdy się dokona zbieranie wina. 

14 Ci podniosą głos swój, wykrzykać będą, w 
zacności Pańskiej wykrzykać będą, i przy 
morzu. 

15 Przetoż w dolinach wysławiajcie Pana, 
na wyspach morskich imię Pana, Boga 
Izraelskiego. 

16 Od kończyn ziemi słyszymy piosnkę 
o sławie sprawiedliwego. Alem ja 
rzekł: Wychudłem, wychudłem, biada 
mnie! Przewrotni przewrotność broją, 
przewrotność, mówię, bez wszelkiego 
wstydu broją. 
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IZAJASZ 12:5 Śpiewajcie Panu, albowiem 
wielkie rzeczy uczynił; niech to będzie 
wiadomo po wszystkiej ziemi. 

6 Wykrzykaj a śpiewaj, obywatelko Syońska! 
albowiem wielki jest w pośrodku ciebie Święty 
Izraelski. 

IZAJASZ 42:10 Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
chwała jego jest od kończyn ziemi, którzy się 
pławicie po morzu, i wszystko, co w niem jest, 
wyspy i obywatele ich. 

11 Podnieście głos pustynie, i miasta jej, i wsi, 
w których mieszka Kedar; wykrzykajcie 
obywatele skał, z wierzchu gór wołajcie. 

12 Oddajcie cześć Panu, a chwałę jego na 
wyspach opowiadajcie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:47 Albowiem 
nam tak rozkazał Pan, mówiąc: Położyłem cię 
światłością poganom, abyś był zbawieniem aż 
do krajów ziemi. 

1 PIOTRA 1:7 Aby doświadczenie wiary 
waszej daleko droższe niż złoto, które ginie, 
którego jednak przez ogień doświadczają, 
znalezione było wam ku chwale i ku czci, i ku 
sławie w objawienie Jezusa Chrystusa, 

1 PIOTRA 4:12 Najmilsi! niech wam nie 
będzie rzeczą dziwną ten ogień, który na 
was przychodzi ku doświadczeniu waszemu, 
jakoby co obcego na was przychodziło; 

13 Ale radujcie się z tego, żeście uczestnikami 
ucierpienia Chrystusowego, abyście się i w 
objawienie chwały jego z radością weselili. 

14 Jeźli was lżą dla imienia Chrystusowego, 
błogosławieni jesteście, gdyż on Duch chwały 
a Duch Boży odpoczywa na was, który 
względem nich bywa bluźniony, ale względem 
was bywa uwielbiony. 

OBJAWIENIE JANA 15:2 I widziałem, jakoby 
morze szklane zmieszane z ogniem; a tych, co 
zwycięstwo otrzymali nad oną bestyją i nad 
obrazem jej, i nad piętnem jej, i nad liczbą 
imienia jej, stojących nad morzem szklanem, 
mających cytry Boże. 

3 A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i 
pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne 
są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! 
sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o 
królu świętych! 

4 Któż by się ciebie nie bał, Panie! i nie 
wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, 
gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się 
będą przed obliczem twojem, że się okazały 
sprawiedliwe sądy twoje. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 24:18 I stanie się, że kto uciecze 
przed wieścią strachu, wpadnie w dół, a 
kto wylizie z dołu, pojmany będzie sidłem; 
bo upusty z wysokości otworzone będą a 
zatrząsną się grunty ziemi. 

19 Rozstępując rozstąpi się ziemia; 
rozsiadając rozsiądzie się ziemia; 
poruszając poruszy się ziemia. 

20 Chwiejąc chwiać się będzie ziemia jako 
pijany a przeniesiona będzie jako budka; 
bo ją obciąży nieprawość jej, i upadnie, a 
więcej nie powstanie. 

21 A dnia onego nawiedzi Pan wojsko 
wysokie na wysokości, także i królów 
ziemskich na ziemi. 
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22 I będą zgromadzeni, jako zgromadzeni 
bywają więźniowie do ciemnicy, a będą 
zamknieni w tarasie; po wielu, mówię, 
dniach, nawiedzeni będą. 

23 I zasromi się miesiąc, a zawstydzi się 
słońce, gdy królować będzie Pan zastępów, 
na górze Syońskiej, i w Jeruzalemie, i 
przed starcami swymi w wielkiej sławie. 

ZACHARYJASZ 14:4 I staną nogi jego 
w on dzień na górze Oliwnej, która jest 
przeciwko Jeruzalemowi na wschód słońca, a 
góra Oliwna się na poły rozszczepi, na wschód 
i na zachód słońca rozpadliną bardzo wielką, 
i odwali się połowa onej góry na północ, a 
połowa jej na południe. 

MATEUSZA 24:29 A zaraz po 
utrapieniu onych dni słońce się zaćmi, a 
księżyc nie da jasności swojej, i gwiazdy będą 
padać z nieba, i mocy niebieskie poruszą się. 

ŻYDÓW 12:22 Aleście przystąpili do góry 
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy 
Aniołów; 

23 Do walnego zgromadzenia, i do zebrania 
pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i 
do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów 
sprawiedliwych i doskonałych; 

24 I do pośrednika nowego testamentu, Jezusa, i 
do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej 
niż Ablowa. 

OBJAWIENIE JANA 6:12 I widziałem, gdy 
otworzył szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie 
trzęsienie ziemi, a słońce sczerniało jako wór 
włosiany i księżyc wszystek stał się jako krew; 

OBJAWIENIE JANA 6:14 A niebo ustąpiło 

jako księgi zwinione, a wszelka góra i wyspy z 
miejsca się swego poruszyły; 

15 A królowie ziemi i książęta, i bogacze, i 
hetmani, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy 
wolny pokryli się w jaskinie i w skały gór, 

16 I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i 
zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi 
na stolicy i przed gniewem tego Baranka; 

17 Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu 
jego, i któż się ostać może? 

Spójrz na: #1; #2; #5; #6; Psalmów 149:6-9; Izajasz 4:1,2; Izajasz 
5:30; Izajasz 13:9-11; Marka 13:24-37; Łukasza 21:25-36; 

Objawienie Jana 18:9.

D09 Mesjasz będzie Zbawicielem.
E11 Mesjasz da życie wieczne.
H01 Powrót Mesjasza został 

przepowiedziany.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H05 Nadchodząca chwała i moc Mesjasza.

IZAJASZ 25:6 I sprawi Pan zastępów 
na wszystkie narody na tej górze ucztę z 
rzeczy tłustych, ucztę z wystałego wina, z 
rzeczy tłustych, szpik w sobie mających, z 
wina wystałego i czystego. 

7 I skazi na tej górze zasłonę, która zasłania 
wszystkich ludzi, i przykrycie, którem są 
przykryte wszystkie narody. 

8 Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan 
panujący otrze łzę z każdego oblicza, 
i pohańbienie ludu swego odejmie ze 
wszystkiej ziemi; bo Pan mówił. 

9 I rzecze dnia onego lud Pański: Oto 
Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy go, i 
wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy 
oczekiwali; weselić i radować się będziemy 
w zbawieniu jego. 
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10 Albowiem na tej górze odpocznie ręka 
Pańska, a Moab podeptany od niego 
będzie, jako plewa w gnój wdeptana bywa. 

11 I wyciągnie ręce swoje w pośród jego, jako 
je wyciąga pływacz ku pływaniu, a poniży 
wyniosłość jego łokciami rąk swoich. 

12 A tak obronę i wysokość murów twoich 
pochyli, poniży i powali na ziemię aż do 
prochu. 

JEREMIJASZ 33:10 Tak mówi Pan: 
Jeszcze słyszany będzie na tem miejscu, (o 
którem wy powiadacie: Jest spustoszone, tak, 
że niemasz ani człowieka, ani bydlęcia, w 
miastach Judzkich i na ulicach Jeruzalemskich 
spustoszonych, tak, że niemasz ani człowieka, 
ani obywa tela, ani bydlęcia.) 

11 Słyszany, mówię, będzie głos radości, i głos 
wesela, głos oblubieńca, i głos oblubienicy, 
głos mówiących: Wysławiajcie Pana zastępów; 
albowiem dobry jest Pan, albowiem na wieki 
miłosierdzie jego; i głos przynoszący ofiarę 
chwały do domu Pańskiego, gdyż przywrócę 
pojmanych z tej ziemi, jako na początku, 
mówi Pan. 

MATEUSZA 8:11 A powiadam wam: Iż wiele 
ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie, 
a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izaakiem i 
z Jakóbem w królestwie niebieskiem. 

MATEUSZA 26:29 Ale powiadam wam, 
iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej 
macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z 
wami nowy w królestwie Ojca mego. 

MATEUSZA 28:5 Ale Anioł odpowiadając, rzekł 
do niewiast: Nie bójcie się wy; boć wiem, iż 
Jezusa ukrzyżowanego szukacie. 

6 Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako 

powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie 
leżał Pan. 

1 KORYNTÓW 15:26 A ostatni 
nieprzyjaciel, który będzie zniszczony, jest 
śmierć. 

1 KORYNTÓW 15:54 A gdy to, co jest 
skazitelnego, przyoblecze nieskazitelność, 
i to, co jest śmiertelnego, przyoblecze 
nieśmiertelność, tedy się wypełni ono słowo, 
które napisane: Połkniona jest śmierć w 
zwycięstwie. 

55 Gdzież jest, o śmierci! bodziec twój? Gdzież 
jest, piekło! zwycięstwo twoje? 

56 Lecz bodziec śmierci jest grzech, a moc 
grzechu jest zakon. 

57 Ale niech będą Bogu dzięki, który nam 
dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. 

2 KORYNTÓW 3:13 A nie jesteśmy jako 
Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, 
aby synowie Izraelscy śmiele nie patrzyli na 
koniec onego, co zniszczeć miało. 

14 Ale zatwardzone są zmysły ich; albowiem aż 
do dzisiejszego dnia taż zasłona w czytaniu 
starego testamentu zostaje nie odkryta, która 
przez Chrystusa skażenie bierze. 

15 Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz 
czytany bywa, zasłona jest na sercu ich 
położona. 

16 Lecz gdyby się do Pana obrócili, odjęta będzie 
ona zasłona, 

17 Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten 
Duch Pański, tam i wolność. 

18 Lecz my wszyscy, którzy odkrytem obliczem 
na chwałę Pańską, jako w zwierciadle 
patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni 
bywamy z chwały w chwałę, jako od Ducha 
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Pańskiego. 

2 TYMOTEUSZA 1:10 A teraz objawiona 
jest przez okazanie się zbawiciela naszego, 
Jezusa Chrystusa, który i śmierć zgładził, i 
żywot na jaśnię wywiódł, i nieśmiertelność 
przez Ewangieliję, 

ŻYDÓW 2:14 Ponieważ tedy dzieci 
społeczność mają ciała i krwi, i on także 
stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć 
zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to 
jest dyjabła, 

15 A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni 
śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli 
niewoli. 

OBJAWIENIE JANA 7:15 Dlatego są przed 
stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w 
kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, 
jako namiotem zasłoni ich. 

16 Nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej 
pragnąć, i nie uderzy na nich słońce, ani 
żadne gorąco 

17 Albowiem Baranek, który jest w pośrodku 
stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do 
żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z 
oczów ich. 

OBJAWIENIE JANA 19:7 Weselmy się 
i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo 
przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego 
nagotowała się. 

8 I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i 
świetny, ;albowiem bisior są usprawiedliwienia 
świętych. 

9 I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są 
wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I 
rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

4 I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci 
więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani 
boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy 
pominęły. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Izajasz 61:10,11; Jeremijasz 25:10; Joel 2:16; 
Mateusza 22:1-14; Mateusza 25:1-13; Mateusza 27:51,52; Jana 
3:29; Jana 11:25,26; Efezów 3:5,6; Żydów 12:22-26; Objawienie 

Jana 1:7,17,18; Objawienie Jana 20:14.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 26:1 Dnia onego śpiewana 
będzie ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy 
miasto obronne, Bóg zbawieniem opatrzył 
mury i baszty jego. 

2 Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród 
sprawiedliwy, który strzeże prawdy. 

3 Człowieka spolegającego na tobie 
zachowywasz w pokoju, w pokoju mówię: 
bo w tobie ufa. 

4 Miejcie nadzieję w Panu aż na wieki; boć w 
Panu, w Panu jest skała wieczna. 

IZAJASZ 9:6 Albowiem dziecię narodziło 
się nam, a syn dany jest nam; i będzie 
panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię 
jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec 
wieczności, Książę pokoju; 

7 A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, 
któremu końca nie będzie, usiądzie na 
stolicy Dawidowej, i na królestwie jego, 
aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w 
sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Uczyni to 
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zawisna miłość Pana zastępów. 

IZAJASZ 57:19 Stworzę owoc warg, pokój 
dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan; a tak 
uzdrowię go. 

20 Lecz niepobożni będą jako morze wzburzone, 
gdy się uspokoić nie może, a którego wody 
wymiatają kał i błoto. 

21 Niemasz pokoju niepobożnym, mówi Bóg 
mój. 

JANA 14:27 Pokój zostawuję wam, pokój 
on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam 
daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się 
lęka. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:47 Chwaląc 
Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A 
Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, 
którzy mieli być zbawieni. 

RZYMIAN 5:1 Będąc tedy usprawiedliwieni 
z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa; 

EFEZÓW 2:14 Albowiem on jest pokojem 
naszym, który oboje jednem uczynił i średnią 
ścianę, która była przegrodą, rozwalił; 

15 Nieprzyjaźń, to jest zakon przykazań, który 
zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało 
swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w 
jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; 

16 I pojednał obydwóch w jednem ciele z 
Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń 
przezeń. 

Spójrz na: #1; #2; #4; #7; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
32:4,15; 1 Samuelowa 2:2; Psalmów 18:1; Psalmów 106:5; Izajasz 

50:10; Jeremijasz 17:7,8; Filipensów 4:7; 1 Piotra 2:9.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez Mesjasza.

IZAJASZ 26:19 Ożyją umarli twoi, trupy 
moje wstaną, gdy rzeczesz: Ocućcie 
się, a śpiewajcie mieszkający w prochu! 
Albowiem rosa twoja będzie jako rosa na 
ziołach; ale niezbożnych o ziemię uderzysz. 

20 Idź, ludu mój! wnijdź do komór swoich, a 
zamknij drzwi twoje za sobą; skryj się na 
maluczką chwilkę, dokąd nie przeminie 
rozgniewanie. 

21 Albowiem oto Pan wychodzi z miejsca 
swego, aby nawiedził nieprawość 
mieszkających na ziemi; tedy ziemia 
odkryje krew swoję, a nie zakryje dalej 
pobitych swoich. 

PSALMÓW 71:20 Który, acześ 
przypuścił na mię wielkie i ciężkie uciski, 
wszakże zasię do żywota przywracasz mię, a z 
przepaści ziemskich zasię wywodzisz mię. 

IZAJASZ 25:8 Połknie śmierć w zwycięstwie, 
a Pan panujący otrze łzę z każdego oblicza, i 
pohańbienie ludu swego odejmie ze wszystkiej 
ziemi; bo Pan mówił. 

DANIJEL 12:2 A wiele z tych, którzy śpią w 
prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi 
wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na 
wzgardę wieczną. 

JANA 5:28 Nie dziwujcież się temu; boć 
przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w 
grobach, usłyszą głos jego; 

29 I pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie 
żywota; ale ci, którzy źle czynili, na powstanie 
sądu. 

JANA 11:25 I rzekł jej Jezus: Jam jest 
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zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, 
choćby też umarł, żyć będzie. 

26 A wszelki, który żyje, a wierzy w mię, nie 
umrze na wieki. Wierzyszże temu? 

DZIEJE APOSTOLSKIE 24:15 Mając 
nadzieję w Bogu, że będzie, którego i oni 
czekają, zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i 
niesprawiedliwych. 

1 TESALONICENSÓW 4:14 
Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i 
zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli 
w Jezusie, przywiedzie z nim. 

15 Boć to wam powiadamy słowem Pańskiem, 
że my, którzy żywi pozostaniemy do przyjścia 
Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. 

OBJAWIENIE JANA 20:5 A insi z umarłych 
nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat. Toć jest 
pierwsze zmartwychwstanie. 

6 Błogosławiony i święty, który ma część w 
pierwszem zmartwychwstaniu; albowiem nad 
tymi wtóra śmierć mocy nie ma; ale będą 
kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z 
nim królować tysiąc lat. 

OBJAWIENIE JANA 20:12 
I widziałem umarłych, wielkich i małych, 
stojących przed oblicznością Bożą, a księgi 
otworzone są; i druga księga także otworzona 
jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli 
według tego, jako napisano było w onych 
księgach, to jest według uczynków ich. 

13 I wydało morze umarłych, którzy w niem byli, 
także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy 
w nich byli; i byli sądzeni każdy według 
uczynków swoich. 

Spójrz na: #5; #6; Ezechyjel 37:1-14.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 27:1 Dnia onego nawiedzi 
Pan mieczem swoim srogim, wielkim 
i mocnym, Lewiatana, węża długiego, 
i Lewiatana, węża skręconego, a zabije 
smoka, który jest w morzu. 

2 Dnia onego śpiewajcie o winnicy 
wybornego wina. 

3 Ja Pan, który jej strzegę, co chwilka 
odwilżać ją będę, a żeby jej kto nie psuł, w 
nocy i we dnie strzedz jej będę. 

6 Przyjdzie do tego, że się Jakób rozkorzeni, 
zakwitnie i rozrodzi się Izrael, i napełni 
okrąg ziemski owocem. 

12 Dnia onego, gdy się Pan będzie mścił od 
łożyska rzeki aż do potoku Egipskiego, 
wy synowie Izraelscy po jednemu zebrani 
będziecie. 

13 Stanie się też dnia onego, że zatrąbią 
w trąbę wielką, i przyjdą, którzy byli 
poginęli w ziemi Assyryjskiej, i którzy 
byli zagnani do ziemi Egipskiej; i będą 
się Panu kłaniali na górze świętej w 
Jeruzalemie. 

IZAJASZ 4:2 W on dzień latorośl Pańska 
zacna i sławna będzie, a owoc ziemi bujny i 
pozorny tym, którzy zachowani będą z Izraela. 

ŁUKASZA 3:8 Przynoścież tedy owoce godne 
pokuty, a nie poczynajcie mówić sami w sobie: 
Ojca mamy Abrahama; albowiem powiadam 
wam, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić 
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dzieci Abrahamowi. 

JANA 10:27 Owce moje głosu mego 
słuchają, a ja je znam i idą za mną; 

28 A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na 
wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. 

29 Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad 
wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki 
Ojca mego. 

30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

JANA 15:5 Jam jest winna macica, a 
wyście latorośle; kto mieszka we mnie, a ja w 
nim, ten przynosi wiele owocu; bo beze mnie 
nic uczynić nie możecie. 

JANA 15:8 W tem będzie uwielbiony 
Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a 
będziecie moimi uczniami. 

JANA 15:16 Nie wyście mnie obrali, alem 
ja was obrał; i postanowiłem, abyście wyszli 
i przynieśli owoc, a owoc wasz aby trwał, i 
o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu 
mojem, żeby wam dał. 

OBJAWIENIE JANA 20:2 I uchwycił smoka, 
węża onego starego, który jest dyjabeł i szatan, 
i związał go na tysiąc lat; 

OBJAWIENIE JANA 20:7 A gdy się skończy 
tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy 
swojej, 

OBJAWIENIE JANA 20:10 A dyjabeł, 
który je zwodził, wrzucony jest w jezioro 
ognia i siarki, gdzie jest ona bestyja i fałszywy 
prorok; i będą męczeni we dnie i w nocy, na 
wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 22:2 A w pośród rynku 
jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, 
przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy 
miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa 
służyły ku uzdrowieniu pogan. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Izajasz 5:1-7; Izajasz 26:1; Izajasz 46:4; 
Mateusza 21:28-46; Kolosensów 1:5,6.

E01 Rodzaj służby Mesjasza.
   
IZAJASZ 28:15 Dlatego, że mówicie: 

Uczyniliśmy przymierze z śmiercią, 
i z piekłem mamy porozumienie, 
bicz gwałtowny nas nie dojdzie, gdy 
przechodzić będzie; bośmy położyli 
kłamstwo za ucieczkę swoję, a pod fałszem 
utailiśmy się; 

16 Dlategoż tak powiedział panujący 
Pan: Oto Ja za grunt kładę w Syonie 
kamień, kamień doświadczony, węgielny, 
kosztowny, gruntownie ugruntowany; kto 
wierzy, nie pokwapi się. 

PSALMÓW 118:22 Kamień, którzy 
odrzucili budujący, uczyniony jest głową 
węgielną. 

MATEUSZA 21:42 Rzekł im Jezus: Nie 
czytaliścież nigdy w Pismach: Kamień, który 
odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną: 
od Panać się to stało, i dziwne jest w oczach 
naszych? 

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:11 Tenci jest 
kamień on wzgardzony od was budujących, 
który się stał głową węgielną. 

12 I nie masz w żadnym innym zbawienia; 
albowiem nie masz żadnego imienia pod 
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niebem, danego ludziom, przez które byśmy 
mogli być zbawieni. 

RZYMIAN 9:31 A Izrael szukając zakonu 
sprawiedliwości, nie doszedł zakonu 
sprawiedliwości. 

32 Dlaczegoż? Iż nie z wiary, ale jako z uczynków 
zakonu jej szukali; albowiem się obrazili o 
kamień obrażenia, 

33 Jako napisano: Oto kładę w Syonie kamień 
obrażenia i opokę otrącenia, a wszelki, który 
w niego wierzy, nie będzie pohańbiony. 

1 KORYNTÓW 3:11 Albowiem gruntu 
innego nikt nie może założyć, oprócz tego, 
który jest założony, który jest Jezus Chrystus. 

EFEZÓW 2:17 I przyszedłszy opowiedział 
pokój wam, którzyście dalekimi i którzyście 
bliskimi. 

18 Albowiem przezeń mamy przystęp obie strony 
w jednym Duchu do Ojca. 

19 A przetoż już więcej nie jesteście gośćmi 
i przychodniami, ale spółmieszczaninami 
świętych i domownikami Bożymi. 

20 Zbudowani na fundamencie Apostołów 
i proroków, którego jest gruntownym 
węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, 

21 Na którym wszystko budowanie wespół 
spojone rośnie w kościół święty w Panu; 

22 Na którym też i wy się wespół budujecie, 
abyście byli mieszkaniem Bożem w Duchu 
Świętym. 

1 PIOTRA 2:4 Do którego przystępując, do 
kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, 
ale od Boga wybranego i kosztownego, 

5 I wy jako żywe kamienie budujcie się w 
dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku 
ofiarowaniu duchowych ofiar, przyjemnych 

Bogu przez Jezusa Chrystusa. 
6 A przetoż mówi Pismo: Oto kładę na 

Syonie kamień narożny węgielny, wybrany, 
kosztowny; a kto w niego uwierzy, nie będzie 
zawstydzony. 

7 Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale 
nieposłusznym, kamień, który odrzucili 
budujący, ten się stał głową węgielną, 

8 I kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia 
tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, 
na co też wystawieni są. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:24; Izajasz 8:14; Ozeasza 
2:19-21; Zacharyjasz 3:9; Marka 12:10; Łukasza 20:17,18.

F03 Mesjasz będzie odrzucony.

IZAJASZ 29:10 Bo was napełnił Pan 
duchem snu twardego, i zawarł oczy 
wasze; proroków i książąt waszych 
najopatrzniejszych oczy zasłonił. 

13 Bo mówi Pan: Przeto, że ten lud przybliża 
się do mnie usty swemi, a serce jego dalekie 
jest odemnie, a bojaźni, którą się mnie boją, 
z przykazań ludzkich nauczyli się: 

14 Dlatego Ja też sobie dziwnie pocznę 
z tym ludem, dziwnie i cudownie, i 
zginie mądrość mądrych jego, a rozum 
roztropnych jego skryje się. 

PSALMÓW 69:22 (69:23) Niechajże 
im będzie stół ich przed nimi sidłem, a 
szczęście ich na upadek. 

EZECHYJEL 33:32 A oto tyś im jest 
jako pieśń wdzięczna pięknego głosu, i dobrze 
umiejętnego śpiewaka; słuchając w prawdzie 
słów twoich, ale ich nie czynią. 
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33 Lecz gdy to przyjdzie, (jakoż oto przychodzi) 
dopiero się dowiedzą, że prorok był w 
pośrodku nich. 

MATEUSZA 15:7 Obłudnicy! dobrze o was 
prorokował Izajasz, mówiąc: 

8 Lud ten przybliża się do mnie usty swemi, i 
wargami czci mię; ale serce ich daleko jest ode 
mnie. 

9 Lecz próżno mię czczą, nauczając nauk, które 
są przykazania ludzkie. 

MARKA 4:11 A on im odpowiedział: Wam 
dano wiedzieć tajemnicę królestwa Bożego; ale 
tym, którzy są obcymi, wszystko się podawa w 
podobieństwach; 

12 Aby patrząc patrzeli, ale nie widzieli, i słysząc 
słyszeli, ale nie zrozumieli, by się snać nie 
nawrócili, a byłyby im grzechy odpuszczone. 

MARKA 7:6 Tedy on odpowiadając, 
rzekł im: Dobrze Izajasz o was obłudnikach 
prorokował, jako napisano: Lud ten czci mię 
wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. 

7 Lecz próżno mię czczą nauczając nauk i ustaw 
ludzkich. 

8 Albowiem wy opuściwszy przykazania 
Boże, trzymacie ustawy ludzkie, umywanie 
konewek i kubków, i wiele innych takich tym 
podobnych rzeczy czynicie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 28:26 Mówiąc: 
Idź do tego ludu, a mów: Słuchem słuchać 
będziecie, ale nie zrozumiecie, a widząc 
widzieć będziecie, ale nic nie ujrzycie; 

27 Albowiem zgrubiało serce ludu tego, a ciężko 
uszyma słyszeli i zamrużyli oczy swe, aby snać 
oczyma nie widzieli, a uszyma nie słyszeli, i 
sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a 
uzdrowiłbym je. 

RZYMIAN 11:7 Cóż tedy? Czego Izrael szuka, 
tego nie dostąpił; ale wybrani dostąpili, a inni 
zatwardzeni są, 

8 (Jako napisano: Dał im Bóg ducha twardego 
snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie 
słyszeli), aż do dzisiejszego dnia. 

9 A Dawid mówi: Niechaj im będzie stół ich 
sidłem i ułowieniem i otrąceniem i odpłatą. 

10 Niech zaćmione będą oczy ich, aby nie 
widzieli, a grzbietu ich zawsze nachylaj. 

Spójrz na: Izajasz 6:9,10; Izajasz 30:10; Izajasz 35:5; Izajasz 44:18; 
Jeremijasz 12:2; Ezechyjel 33:31; Micheasz 3:6; Mateusza 15:2-6; 

Marka 7:1,2; 2 Koryntów 4:4; 2 Tesalonicensów 2:9-12.

E05 Cuda Mesjasza.

IZAJASZ 29:18 I usłyszą dnia onego głusi 
słowa ksiąg, a z mroku i z ciemności oczy 
ślepych patrzać będą. 

MATEUSZA 11:5 Ślepi widzą, a chromi 
chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, i ubogim 
Ewangielija opowiadana bywa; 

MATEUSZA 13:14 I pełni się w nich 
proroctwo Izajaszowe, które mówi: Słuchem 
słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie; i 
widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie; 

15 Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma 
ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby 
kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie 
słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie 
nawrócili się, a uzdrowiłbym je. 

16 Ale oczy wasze błogosławione, że widzą, i uszy 
wasze, że słyszą; 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
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przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

19 Abym opowiadał rok Pański przyjemny. 

ŁUKASZA 7:22 A odpowiadając Jezus, rzekł 
im: Szedłszy oznajmijcie Janowi, coście 
widzieli i słyszeli, iż ślepi widzą, chromi 
chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim 
opowiadana bywa Ewangielija. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 26:18 Ku 
otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z 
ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej 
do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie 
grzechów i dział między poświęconymi przez 
wiarę, która jest w mię. 

2 KORYNTÓW 3:14 Ale zatwardzone są 
zmysły ich; albowiem aż do dzisiejszego dnia 
taż zasłona w czytaniu starego testamentu 
zostaje nie odkryta, która przez Chrystusa 
skażenie bierze. 

15 Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz 
czytany bywa, zasłona jest na sercu ich 
położona. 

16 Lecz gdyby się do Pana obrócili, odjęta będzie 
ona zasłona, 

17 Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten 
Duch Pański, tam i wolność. 

18 Lecz my wszyscy, którzy odkrytem obliczem 
na chwałę Pańską, jako w zwierciadle 
patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni 
bywamy z chwały w chwałę, jako od Ducha 
Pańskiego. 

EFEZÓW 1:17 Aby Bóg Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Ojciec on chwały, dał wam Ducha 
mądrości i objawienia ku poznaniu samego 
siebie; 

18 Ażeby oświecił oczy myśli waszej, abyście 
wiedzieli, która jest nadzieja powołania jego i 
które jest bogactwo chwały dziedzictwa jego w 
świętych; 

JAKÓBA 1:21 A tak odrzuciwszy wszelakie 
plugastwo i zbytek złości, z cichością 
przyjmijcie słowo wszczepione, które może 
zbawić dusze wasze. 

OBJAWIENIE JANA 3:18 Radzę ci, abyś kupił 
u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś 
był bogaty, i szaty białe, abyś był obleczony, 
a żeby się nie okazywała sromota nagości 
twojej; a oczy twoje namaż maścią wzrok 
naprawiającą, abyś widział. 

Spójrz na: 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 29:4; Psalmów 12:5; 
Izajasz 29:10-12,16; Izajasz 42:16-19; Marka 7:37; 2 Koryntów 

4:2-6; 1 Piotra 2:9.

B17 Delikatność i słabość Mesjasza.
B24 Bóg i Mesjasz dają radość i 

zadowolenie sprawiedliwym i 
wierzącym.

IZAJASZ 29:19 Ale cisi nader się rozweselą 
w Panu, a ubodzy ludzie rozweselą się w 
Świętym Izraelskim. 

3 MOJŻESZOWA - KAPŁAŃSKA 23:40 
Tedy weźmiecie sobie pierwszego dnia owocu 
z drzewa co najpiękniejszego, i gałązek 
palmowych, i gałązek drzewa gęstego, i 
wierzbiny od potoku, i weselić się będziecie 
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przed Panem Bogiem waszym przez siedem 
dni. 

5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 
PRAWA 16:11 A będziesz się weselił przed 
Panem, Bogiem twoim, ty i syn twój, i 
córka twoja, i sługa twój, i służebnica twoja, 
i Lewita, który jest w bramach twoich, i 
przychodzień, i sierota, i wdowa, którzy będą 
w pośrodku ciebie, na miejscu, które obierze 
Pan, Bóg twój, aby tam mieszkało imię jego. 

PSALMÓW 5:11 (5:12) A niechaj się rozweselą 
wszyscy, co ufają w tobie; na wieki niech 
wykrzykują, gdyż ich ty szczycić będziesz, 
i rozradują się w tobie, którzy miłują imię 
twoje. 

PSALMÓW 32:11 Weselcie się w Panu, 
i radujcie się sprawiedliwi, a wykrzykajcie 
wszyscy, którzyście serca szczerego. 

PSALMÓW 64:10 (64:11) Ale 
sprawiedliwy się będzie weselił w Panu, a 
będzie w nim ufał; i będą się chlubili wszyscy, 
którzy są uprzejmego serca. 

PSALMÓW 68:3 (68:4) Ale sprawiedliwi 
weselić się i radować będą przed obliczem 
Bożem, i pląsać będą od radości. 

PSALMÓW 107:30 I weselą się, 
że ucichło; a tak przywodzi ich do portu 
pożądanego. 

PSALMÓW 118:24 Tenci to dzień, 
który uczynił Pan; rozweselmyż się, a 
rozradujmy się weń. 

PSALMÓW 149:2 Wesel się, Izraelu! w 

Twórcy swoim; synowie Syońscy! radujcie się 
w królu swoim. 

PIEŚŃ SALOMONA 1:4 Pociągnijże mię, a 
pobieżymy za toba. Wprowadził mię król do 
pokojów swoich; przetoż się w tobie radować 
i weselić będziemy milości twoje raczej niż 
wino; bo uprzejmi milują cię. 

IZAJASZ 9:3 Rozmnożyłeś ten naród, aleś 
nie uczynił wielkiego wesela; wszakże weselić 
się będą przed tobą, jako się weselą czasu 
żniwa, jako się radują, którzy łupy dzielą; 

IZAJASZ 25:9 I rzecze dnia onego lud 
Pański: Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy 
go, i wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy 
oczekiwali; weselić i radować się będziemy w 
zbawieniu jego. 

JEREMIJASZ 31:12 I przyjdą a śpiewać 
będą na wysokości Syonu, i zbieżą się do 
dobrotliwości Pańskiej ze zbożem i z winem, i 
z oliwą i z jagniętami, i z cielętami, a dusza ich 
podobna będzie ogrodowi wilgotnemu, a nie 
będzie się więcej smuciła. 

13 Tedy się weselić będzie panna z pląsaniem, 
także młodzieńcy i starcy społem; albowiem 
kwilenie ich obrócę w radość, a pocieszę ich, i 
rozweselę ich po smutku ich; 

ABAKUK 3:18 Wszakże się ja w Panu weselić 
będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. 

ZACHARYJASZ 2:10 Zaśpiewaj a 
rozraduj się, córko Syońska! bo oto Ja przyjdę, 
a mieszkać będę w pośrodku ciebie, mówi 
Pan. 

MATEUSZA 5:3 Błogosławieni ubodzy w 
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duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie. 

MATEUSZA 5:5 Błogosławieni cisi; albowiem 
oni odziedziczą ziemię. 

MATEUSZA 11:29 Weźmijcie jarzmo 
moje na się, a uczcie się ode mnie, żem 
Ja cichy i pokornego serca; a znajdziecie 
odpocznienie duszom waszym; 

ŁUKASZA 1:14 Z którego będziesz miał 
radość i wesele, i wiele ich radować się będą z 
narodzenia jego. 

ŁUKASZA 2:10 I rzekł do nich Anioł: Nie 
bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie wszystkiemu ludowi: 

JANA 3:29 Kto ma oblubienicę, ten jest 
oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który 
stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu 
oblubieńcowego; przetoż to wesele moje 
wypełnione jest. 

JANA 16:22 I wy teraz smutek macie; ale 
zasię ujrzę was, a będzie się radowało serce 
wasze, a radości waszej nikt nie odejmie od 
was. 

JANA 20:20 A to rzekłszy pokazał im ręce i 
bok swój; a uradowali się uczniowie, ujrzawszy 
Pana. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:41 A tak oni 
szli od obliczności onej rady, radując się, iż się 
stali godnymi odnosić zelżywość dla imienia 
Jezusowego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:48 A słysząc 
to poganie, radowali się i wielbili słowo 

Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich było 
sporządzonych do żywota wiecznego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:52 A 
uczniowie byli napełnieni radości i Ducha 
Świętego. 

FILIPENSÓW 2:17 Ale choćbym 
ofiarowany był dla ofiary i usługi wiary waszej, 
weselę się i spółweselę się ze wszystkimi wami; 

18 Z tegoż tedy i wy weselcie się i spółweselcie się 
ze mną. 

FILIPENSÓW 4:4 Radujcie się zawsze 
w Panu; znowu mówię, radujcie się. 

1 TESALONICENSÓW 3:9 Albowiem 
jakież dziękowanie możemy Bogu oddać za 
was za wszelkie wesele, którem się weselimy 
dla was przed Bogiem naszym? 

1 PIOTRA 4:13 Ale radujcie się z tego, żeście 
uczestnikami ucierpienia Chrystusowego, 
abyście się i w objawienie chwały jego z 
radością weselili. 

1 JANA 1:4 A toć wam piszemy, aby 
radość wasza zupełna była. 

Spójrz na: 4 Mojżeszowa - Liczb 10:10; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego 
Prawa 12:7,12,18; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 14:26; 

5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 16:14; 5 Mojżeszowa - 
Powtórzonego Prawa 26:11; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
27:7; 1 Samuelowa 2:1; 1 Królewska 1:39,40; 1 Kronik 15:16; 
2 Kronik 29:30; 2 Kronik 30:23,26; Nehemijaszowa 8:9,11,16; 
Nehemijaszowa 12:43,44; Estery 9:22; Psalmów 2:11; Psalmów 

9:2,14; Psalmów 13:5; Psalmów 14:7; Psalmów 16:9,11; Psalmów 
28:7; Psalmów 31:7; Psalmów 32:7; Psalmów 33:1,3,21; Psalmów 
34:2; Psalmów 35:9,27; Psalmów 40:16; Psalmów 43:4; Psalmów 

45:8,15; Psalmów 48:11; Psalmów 51:8,12,14; Psalmów 53:6; 
Psalmów 59:16; Psalmów 63:5,7,11; Psalmów 66:6; Psalmów 
67:4; Psalmów 69:32; Psalmów 70:4; Psalmów 81:1; Psalmów 

89:16; Psalmów 90:14,15; Psalmów 92:4; Psalmów 95:1; Psalmów 
96:11,12; Psalmów 97:1,8,11,12; Psalmów 98:4; Psalmów 100:2; 
Psalmów 104:34; Psalmów 105:3,43; Psalmów 106:5; Psalmów 
107:42; Psalmów 119:14,62,74,111; Psalmów 122:1; Psalmów 

126:3; Psalmów 149:5; Przypowieści Salomonowych 10:28; 
Przypowieści Salomonowych 15:15; Izajasz 9:3; Izajasz 12:3,6; 
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Izajasz 24:14; Izajasz 30:29; Izajasz 35:1,2,10; Izajasz 41:16; 
Izajasz 44:23; Izajasz 51:5,13; Izajasz 54:1; Izajasz 55:12; Izajasz 

56:7; Izajasz 60:15; Izajasz 61:3,7,10; Izajasz 62:5; Izajasz 
65:18,19; Izajasz 66:2,10,14; Jeremijasz 15:16; Jeremijasz 33:9,11; 

Jeremijasz 49:25; Joel 2:21,23; Sofonijasz 3:14,17; Zacharyjasz 
8:19; Zacharyjasz 9:9; Zacharyjasz 10:7; Mateusza 2:10; Mateusza 
5:12; Mateusza 13:44; Łukasza 1:47,58; Łukasza 6:23; Łukasza 

10:17,20; Łukasza 15:7,23,32; Łukasza 19:6,37; Łukasza 24:41,52; 
Jana 4:36; Jana 8:56; Jana 14:28; Jana 15:11; Jana 16:20,24; Jana 
17:13; Dzieje Apostolskie 2:26,28,46,47; Dzieje Apostolskie 8:8,39; 

Dzieje Apostolskie 11:23; Dzieje Apostolskie 14:17; Dzieje Apostolskie 
15:3,31; Dzieje Apostolskie 16:34; Dzieje Apostolskie 20:24; Rzymian 

12:12,15; Rzymian 14:17; Rzymian 15:10,13; 1 Koryntów 12:26; 
2 Koryntów 1:24; 2 Koryntów 2:3; 2 Koryntów 7:4; 2 Koryntów 

8:2; Galates 5:22; Filipensów 1:4,18,25; Filipensów 2:2,29; 
Filipensów 3:1; Filipensów 4:1; Kolosensów 1:11; 1 Tesalonicensów 

1:6; 1 Tesalonicensów 2:20; 1 Tesalonicensów 3:9; 2 Tymoteusza 1:4; 
Żydów 10:34; 1 Piotra 1:6,8; Jana 1:12,4; Objawienie Jana 14:3; 

Objawienie Jana 19:7.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 29:22 Przetoż tak mówi o 
domu Jakóbowym Pan, który odkupił 
Abrahama: Już dalej nie będzie 
zawstydzony Jakób, ani więcej twarz jego 
zblednie. 

23 Albowiem gdy ujrzy synów swoich, 
dzieło rąk moich, w pośrodku siebie, 
poświęcających imię moje; tedy będą 
poświęcać Świętego Jakóbowego, a Boga 
Izraelskiego bać się będą. 

24 I staną się rozumnymi błądzący duchem, a 
szemracze nauczą się umiejętności. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:37 A to 
słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do 
Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy 
czynić, mężowie bracia? 

EFEZÓW 2:10 Albowiem czynem jego 
jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku 
uczynkom dobrym, które przedtem Bóg 
zgotował, abyśmy w nich chodzili. 

1 TYMOTEUSZA 1:13 Którym pierwej był 

bluźniercą i prześladowcą, i gwałtownikiem; 
alem miłosierdzia dostąpił, bom to z 
niewiadomości czynił, będąc w niewierze. 

Spójrz na: #1; #2; #4; Izajasz 5:16; Izajasz 8:13; Mateusza 5:9; 
Łukasza 15:17-19; Jana 6:45; 2 Koryntów 4:2-6; Galates 5:22,23; 

1 Piotra 2:9.

D09 Mesjasz będzie Zbawicielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 30:18 A dlategoć Pan czekać 
będzie, aby się zmiłował nad wami, i dlatego 
się wywyższy, aby się zlitował nad wami; 
albowiem Pan jest Bogie sądu; błogosławieni 
wszyscy, którzy nań oczekują. 

19 Bo lud na Syonie i w Jeruzalemie będzie 
mieszkać; płakać więcej nie będziesz. 
Zapewne zlituje się nad tobą na głos 
wołania twego (Pan), a skoro usłyszy, 
ozwieć się. 

20 A choć wam Pan da chleb utrapienia, i 
wodę ucisku, jednak nie odlecą więcej 
od ciebie nauczyciele twoi, ale oczy twoje 
patrzać będą na nauczycieli twoich; 

IZAJASZ 30:21-25 
IZAJASZ 30:26 Światłość też miesiąca 

będzie jako światłość słoneczna; 
a światłość słoneczna będzie w 
siedmiornasób, jako światłość siedmiu 
dni, dnia, którego zawiąże Pan złamanie 
ludu swego, a ranę zbicia jego uleczy. 

IZAJASZ 30:27-28 
IZAJASZ 30:29 Tedy zaśpiewacie, jako gdy 

się w nocy obchodzi uroczyste święto, a 
rozweselicie się w sercu jako ten, który 
idzie z piszczałką, idąc na górę Pańską, do 
skały Izraelskiej; 

IZAJASZ 30:30-33
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RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

ŻYDÓW 8:10 Przetoż toć jest przymierze, 
które postanowię z domem Izraelskim po tych 
dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myśl 
ich i na sercach ich napiszę je, i będę Bogiem 
ich, a oni będą ludem moim. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #5.

E08 Sprawiedliwość Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 32:1 Oto król będzie królował 
w sprawiedliwości, a książęta w sądzie 
panować będą. 

2 Bo mąż on będzie jako zasłona od wiatru, 
i jako zakrycie przed powodzią; jako 
strumienie wód na miejscu suchem, jako 
cień skały wielkiej w ziemi upragnionej; 

IZAJASZ 32:3,4

IZAJASZ 9:6 Albowiem dziecię narodziło 

się nam, a syn dany jest nam; i będzie 
panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię 
jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec 
wieczności, Książę pokoju; 

7 A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, 
któremu końca nie będzie, usiądzie na 
stolicy Dawidowej, i na królestwie jego, 
aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w 
sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Uczyni to 
zawisna miłość Pana zastępów. 

MATEUSZA 5:6 Błogosławieni, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości; albowiem oni 
nasyceni będą. 

MATEUSZA 11:28 Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a 
Ja wam sprawię odpocznienie; 

JANA 4:14 Lecz kto by pił onę wodę, 
którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki; 
ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w 
nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi 
wiecznemu. 

Spójrz na: #1; #2; Izajasz 7:14; Micheasz 5:3,4.

G04 Mesjasz wyleje swojego Ducha.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 32:15 Póki nie będzie wylany 
na nas duch z wysokości, a nie obróci 
się pustynia w pole urodzajne, a pole 
urodzajne za las poczytane nie będzie. 

16 I będzie sąd przemieszkiwał na puszczy, a 
sprawiedliwość pole urodzajne osiądzie. 

17 I będzie pokój dzieło sprawiedliwości, a 
skutek sprawiedliwości odpocznienie i 
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bezpieczność aż na wieki. 
18 Bo będzie mieszkał lud mój w przybytku 

pokoju, i w przybytkach bezpiecznych, i w 
odpoczywaniu spokojnem. 

IZAJASZ 44:3 Bo wyleję wody na 
pragnącego, a potoki na suchą ziemię; 
wyleję Ducha mego na nasienie twoje, i 
błogosławieństwo moje na potomki twoje. 

JANA 7:37 A w on ostateczny dzień 
wielki święta onego stanął Jezus i wołał 
mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie 
przyjdzie, a pije. 

38 Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki 
wody żywej popłyną z żywota jego. 

39 (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli 
wierzący weń; albowiem jeszcze nie był dany 
Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie był 
uwielbiony.) 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:17 I będzie w 
ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z Ducha 
mego na wszelkie ciało, a prorokować będą 
synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi 
widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny 
się śnić będą. 

18 Nawet w oneż dni na sługi moje i na 
służebnice moje wyleję z Ducha mego, i będą 
prorokować; 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:33 Prawicą 
tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę 
Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, 
co wy teraz widzicie i słyszycie. 

GALATES 5:22 Ale owoc Ducha jest miłość, 
wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, 
dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. 

2 KORYNTÓW 3:8 Jakoż daleko więcej 
usługiwanie Ducha nie ma być chwalebne? 

TYTUSA 3:5 Nie z uczynków 
sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale 
podług miłosierdzia swego zbawił nas przez 
omycie odrodzenia i odnowienia Ducha 
Świętego, 

6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, zbawiciela naszego, 

Spójrz na: #1; #2; #5; Przypowieści Salomonowych 1:23; Psalmów 
104:30; Łukasza 24:49.

B18 Świętość, piękno i chwała Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
   
IZAJASZ 33:17 Króla w piękności jego 

oglądają oczy twoje, ujrzą i ziemię daleką. 
IZAJASZ 33:18-19
IZAJASZ 33:20 Wejrzyj na Syon, miasto 

uroczystych swiąt naszych, oczy 
twoje niechaj patrzą na Jeruzalem, na 
mieszkanie spokojne, na namiot, który nie 
będzie przeniesion; kołki jego na wieki 
się nie poruszą, a żaden powróz jego nie 
zerwie się, 

21 Przeto, że nam na tem miejscu Pan 
wielmożny jest rzekami strumieni 
szerokich, po których nie pójdą z 
wiosłami, ani okręt wielki po nich 
przechodzić będzie. 

22 Bo Pan jest sędzia nasz, Pan zakonodawca 
nasz; Pan król nasz; on nas zbawi. 

23 Osłabiały powrozy twoje, nie będą mogły 
w klubie zatrzymać masztu twego, ani 
rozciągną żaglów. Tedy rozdzielone 
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będą łupy korzyści wielkiej, że i chromi 
rozchwycą łupy. 

24 A nie rzecze żaden z obywateli: 
Zachorowałem; lud, który mieszka w nim, 
uwolniony będzie od nieprawości. 

JEREMIJASZ 31:33 Ale to jest 
przymierze, które postanowię z domem 
Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Dam 
zakon mój do wnętrzności ich, a na sercu ich 
napiszę go, i będę Bogiem ich, a oni będą 
ludem moim. 

MATEUSZA 17:2 I przemieniony jest przed 
nimi, a rozjaśniło się oblicze jego jako słońce, 
a szaty jego stały się białe jako światłość. 

MATEUSZA 21:5 Powiedzcie córce Syońskiej: 
Oto król twój idzie tobie cichy, a siedzący na 
oślicy, i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem 
będącej. 

ŁUKASZA 1:33 I będzie królował nad domem 
Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie 
będzie końca. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

JANA 17:24 Ojcze! któreś mi dał, chcę, 
abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, 
aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; 
albowiemeś mię umiłował przed założeniem 
świata. 

JANA 18:37 Tedy mu rzekł Piłat: Toś ty 
przecię jest królem? Odpowiedział mu Jezus: 
Ty powiadasz, żem jest królem. Jam się na to 

narodził i na tom przyszedł na świat, abym 
świadectwo wydał prawdzie; wszelki, który 
jest z prawdy, słucha głosu mego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:42 I rozkazał 
nam, abyśmy kazali ludowi i świadczyli, że 
on jest onym postanowionym od Boga sędzią 
żywych i umarłych. 

1 KORYNTÓW 15:24 A potem będzie 
koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, 
gdy zniszczy wszelkie przełożeństwo i wszelką 
zwierzchność, i moc. 

25 Bo on musi królować, póki by nie położył 
wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego. 

1 TYMOTEUSZA 6:13 Rozkazuję ci przed 
Bogiem, który wszystko ożywia i przed 
Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed 
Ponckim Piłatem dobre wyznanie, 

14 Abyś zachował to przykazanie, będąc bez 
zmazy, bez nagany, aż do objawienia Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, 

15 Które czasów swoich okaże on błogosławiony i 
sam możny król królujących i Pan panujących; 

1 JANA 3:2 Najmilsi! teraz dziatkami 
Bożemi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, 
czem będziemy; lecz wiemy, iż gdy się on 
objawi, podobni mu będziemy; albowiem 
ujrzymy go tak, jako jest. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 15:3 A śpiewali pieśń 
Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, 
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mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, 
Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i 
prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! 

OBJAWIENIE JANA 17:14 Ci z 
Barankiem walczyć będą, i Baranek ich 
zwycięży, bo jest Panem panów i królem 
królów, i którzy są z nim powołani i wybrani, 
i wierni. 

Spójrz na: #1; #2; #5; #6; #7; Psalmów 45:2; Pieśń Salomona 5:10; 
Izajasz 32:1,2; Zacharyjasz 9:17.

E05 Cuda Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 35:1 Weselić się z tego będzie 
pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i 
zakwitnie jako róża. 

2 Ślicznie zakwitnie, i radując się weselić się 
będzie z wykrzykaniem; chwała Libanu 
będzie jej dana, i ozdoba Karmelu i 
Saronu. One ujrzą chwałę Pańską i ozdobę 
Boga naszego. 

3 Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana 
zemdlałe posilajcie. 

4 Mówcie do zatrwożonych w sercu: 
Zmocnijcie się, nie bójcie się; oto Bóg wasz 
z pomstą przyjdzie; z nagrodą Bóg sam 
przyjdzie, i zbawi was. 

5 Tedy się otworzą oczy ślepych, a uszy 
głuchych tworzone będą. 

6 Tedy poskoczy chromy jako jeleń, a 
niemych język śpiewać będzie; albowiem 
wody na puszczy wynikną, a potoki na 
pustyniach. 

7 I stanie się miejsce suche jeziorem, a 

bezwodne źródłami wód; w łożyskach 
smoków, kędy legali, trawa, trzcina, i 
sitowie rość będzie. 

8 I będzie tam droga i ścieszka, która drogą 
świętą słynąć będzie; nie pójdzie po niej 
nieczysty, ale będzie dla onych samych. 
Którzy tą drogą pójdą, i głupi nawet, nie 
zbłądzą. 

9 Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz 
nie będzie chodził po niej, ani się tam 
znajdzie; ale wybawieni po niej chodzić 
będą. 

10 Odkupieni, mówię, Pańscy nawrócą się, 
i przyjdą na Syon z śpiewaniem, a wesele 
wieczne będzie na głowie ich; radość 
i wesele otrzymają, a żałość i smutek 
uciecze. 

MATEUSZA 11:4 A odpowiadając Jezus, rzekł 
im: Szedłszy, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i 
widzicie. 

5 Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci 
biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, i ubogim Ewangielija 
opowiadana bywa; 

6 A błogosławiony jest, który się nie zgorszy ze 
mnie. 

MATEUSZA 12:22 Tedy przywiedziono 
do niego opętanego, ślepego i niemego, i 
uzdrowił go, tak iż on ślepy i niemy i mówił i 
widział. 

23 I zdumiał się wszystek lud, i mówili: Nie tenże 
jest on syn Dawidowy? 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
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przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

JANA 9:39 I rzekł mu Jezus: Na sądemci 
ja przyszedł na ten świat, aby ci, którzy nie 
widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby ślepymi 
byli. 

JANA 10:28 A ja żywot wieczny daję im i 
nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki 
mojej. 

29 Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad 
wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki 
Ojca mego. 

30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

JANA 14:6 Rzekł mu Jezus: Jamci jest ta 
droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi 
do Ojca, tylko przez mię. 

OBJAWIENIE JANA 21:4 I otrze Bóg wszelką 
łzę z oczów ich; a śmierci więcej nie będzie, 
ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie; 
albowiem pierwsze rzeczy pominęły. 

OBJAWIENIE JANA 22:14 
Błogosławieni, którzy czynią przykazania 
jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby 
weszli bramami do miasta. 

Spójrz na: #1; #2; #5; #7; Psalmów 146:8; Izajasz 29:18; Izajasz 
32:3,4; Izajasz 42:7,16; Izajasz 43:8; Izajasz 44:3,4; Mateusza 

9:27-33; Mateusza 15:29-31; Mateusza 20:30-34; Mateusza 21:14; 
Marka 7:32-35; Marka 8:22-25; Jana 4:14; Jana 5:2-9; Jana 7:38; 
Jana 9:1-7; Dzieje Apostolskie 9:17,18; Dzieje Apostolskie 14:8-10; 

Dzieje Apostolskie 26:18.

C02 Głoszenie tego, który poprzedzi 
Mesjasza.

E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 40:1 Cieszcie, cieszcie lud mój! 
mówi Bóg wasz. 

2 Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie 
mu, że się już dopełnił czas postanowiony 
jego, że jest odpuszczona nieprawość jego, 
i że wziął z ręki Pańskiej w dwójnasób za 
wszystkie grzechy swoje. 

3 Głos wołającego na puszczy: Gotujcie 
drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni 
ścieszkę Boga naszego. 

4 Każda dolina niech podniesiona będzie, 
a każda góra i pagórek niech poniżony 
będzie; co jest krzywego, niech się 
wyprostuje, a miejsca nierówne niech będą 
równiną. 

5 Bo się objawi chwała Pańska, a ujrzy 
wszelkie ciało społem, iż usta Pańskie 
mówiły. 

MATEUSZA 3:1 W one dni przyszedł Jan 
Chrzciciel, każąc na puszczy w ziemi Judzkiej, 

2 A mówiąc: Pokutujcie; albowiem się 
przybliżyło królestwo niebieskie. 

3 Tenci bowiem jest on, o którym powiedziano 
przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos 
wołającego na puszczy: Gotujcie drogę 
Pańską, proste czyńcie ścieżki jego. 

MARKA 1:1 Ten jest początek Ewangielii 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. 

2 Jako napisano w prorokach: Oto Ja posyłam 
Anioła mego przed obliczem twojem, który 
zgotuje drogę twoję przed tobą. 

3 Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę 
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Pańską, proste czyńcie ścieżki jego. 
4 Jan chrzcił na puszczy, i kazał chrzest pokuty 

na odpuszczenie grzechów. 

ŁUKASZA 1:52 Ściągnął mocarze z stolic ich, 
a wywyższył uniżone. 

53 Łaknące napełnił dobremi rzeczami, a bogacze 
rozpuścił próżne. 

ŁUKASZA 3:2 Za najwyższych kapłanów 
Annasza i Kaifasza, stało się słowo Boże do 
Jana, Zacharyjaszowego syna, na puszczy. 

3 I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej 
około Jordanu, każąc chrzest pokuty na 
odpuszczenie grzechów. 

4 Jako napisano w księgach proroctw Izajasza 
proroka, mówiącego: Głos wołającego na 
puszczy; gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie 
ścieżki jego. 

5 Każdy padół będzie wypełniony, a każda góra 
i pagórek będzie zniżony, i miejsca krzywe 
wyprostują się, a ostre drogi będą gładkiemi; 

6 I ogląda wszelkie ciało zbawienie Boże. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

2 KORYNTÓW 3:18 Lecz my wszyscy, 
którzy odkrytem obliczem na chwałę 
Pańską, jako w zwierciadle patrzymy, w toż 
wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały 
w chwałę, jako od Ducha Pańskiego. 

ŻYDÓW 1:3 Który będąc jasnością chwały 
i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując 
wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, 
oczyszczenie grzechów naszych przez samego 
siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu 

na wysokościach, 

OBJAWIENIE JANA 21:23 A nie 
potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, 
aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża 
oświeciła je, a świecą jego jest Baranek. 

Spójrz na: #1; #2; #5; #7; Izajasz 42:11-16; Izajasz 57:15-19; 
Ezechyjel 17:24; Ozeasza 2:15; Łukasza 18:14; 2 Koryntów 1:4; 1 

Tesalonicensów 4:15-18.

B06 Mesjasz jest Dobrym Pasterzem.
B07 B. Wszechmoc Mesjasza.
B16 Potęga i moc Mesjasza.
E22 Wysiłek Mesjasza będzie 

błogosławiony.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 40:9 Wstąp sobie na górę 
wysoką, Syonie! który opowiadasz rzeczy 
ucieszne. Podnieś mocno głos twój, 
Jeruzalemie! które opowiadasz rzeczy 
pocieszne; podnieś, nie bój się, rzecz 
miastom Judzkim: Oto Bóg wasz. 

10 Oto panujący Pan przyjdzie przeciwko 
mocnemu, a ramię jego panować będzie 
nad nim; oto zapłata jego z nim, a dzieło 
jego przed nim. 

11 Jako pasterz trzodę swoję paść będzie; do 
naręcza swego zgromadzi baranki, i na 
łonie swem piastować je będzie, a kotne 
zwolna poprowadzi. 

IZAJASZ 62:11 Oto Pan rozkaże obwołać aż 
do kończyn ziemi; powiedzcie córce Syońskiej: 
Oto zbawiciel twój idzie, oto zapłata jego z 
nim, a dzieło jego przed nim. 

EZECHYJEL 34:23 I wzbudzę nad 

IZAJASZ



217

niemi pasterza jednego, który je paść będzie, 
sługę mego Dawida, on je paść będzie, i on 
będzie pasterzem ich. 

24 A Ja Pan będę im Bogiem, a sługa mój Dawid 
książęciem w pośrodku nich, Ja Pan mówiłem 
to. 

MICHEASZ 4:1 Ale się stanie w ostateczne 
dni, że utwierdzona będzie góra domu 
Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższona nad 
pagórki, a narody się do niej zbiegać będą. 

2 I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźcie, 
a wstąpmy na górę Pańską, to jest do domu 
Boga Jakóbowego, a będzie nas nauczał dróg 
swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; 
bo zakon z Syonu wyjdzie, a słowo Pańskie z 
Jeruzalemu. 

MATEUSZA 9:36 A widząc on lud, użalił się go, 
iż był strudzony i rozproszony jako owce nie 
mające pasterza. 

JANA 10:11 Jam jest on dobry pasterz; 
dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce. 

12 Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, 
którego nie są owce własne, widząc wilka 
przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a 
wilk porywa i rozprasza owce. 

13 A najemnik ucieka, iż jest najemnik i nie ma 
pieczy o owcach. 

14 Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje 
mię też znają. 

15 Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę 
moję kładę za owce. 

16 A mam i drugie owce, które nie są z tej 
owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego 
słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden 
pasterz. 

RZYMIAN 10:18 Ale mówię: Izali nie słyszeli? i 

owszem na wszystkę ziemię wyszedł głos ich i 
na kończyny okręgu ziemi słowa ich. 

EFEZÓW 1:20 Której dokazał w Chrystusie, 
gdy go wzbudził od umarłych i posadził na 
prawicy swojej na niebiesiech, 

21 Wysoko nad wszystkie księstwa i 
zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad 
wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w 
tym wieku, ale i w przyszłym; 

22 I wszystko poddał pod nogi jego, a onego dał 
za głowę nad wszystkim kościołowi, 

23 Który jest ciałem jego i pełnością tego, który 
wszystko we wszystkich napełnia. 

ŻYDÓW 2:14 Ponieważ tedy dzieci 
społeczność mają ciała i krwi, i on także 
stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć 
zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to 
jest dyjabła, 

15 A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni 
śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli 
niewoli. 

1 PIOTRA 5:4 A gdy się okaże on książę 
pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę 
chwały. 

OBJAWIENIE JANA 7:17 Albowiem Baranek, 
który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i 
poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze 
Bóg wszelką łzę z oczów ich. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Psalmów 23:1; Psalmów 78:71,72; Psalmów 
80:1; Izajasz 9:6,7; Izajasz 41:27; Izajasz 49:9,10; Izajasz 52:7; Jana 

12:13-15; Dzieje Apostolskie 2:7-11; Żydów 13:20; 1 Piotra 2:25.
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D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego ludu.

IZAJASZ 41:8 Ale ty, Izraelu, sługo mój! 
ty Jakóbie, któregom obrał, nasienie 
Abrahama, przyjaciela mego! 

9 Ty, któregom pochwycił od kończyn ziemi, 
owszem, pominąwszy przedniejszych ich, 
powołałem cię mówiąc do ciebie: Sługaś ty 
mój, obrałem cię, a nie odrzuciłem cię. 

10 Nie bój się! bom Ja z tobą. Nie lękaj się! 
bom Ja Bogiem twoim. Zmocnię cię, a 
dam ci pomoc, i podeprę cię prawicą 
sprawiedliwości swojej. 

IZAJASZ 41:11-13

IZAJASZ 41:14 Nie bój się, robaczku 
Jakóbie, garstko ludu Izraelskiego! Jać 
będę na pomocy, mówi Pan a odkupiciel 
twój, Święty Izraelski. 

15 Otom cię uczynił jako wóz z zębami nowemi 
po obu stronach; i pomłócisz góry, a potrzesz 
je, a pagórki jako plewę położysz. 

16 Przewiejesz je, wtem je wiatr porwie, a wicher 
rozproszy je; ale się ty rozradujesz w Panu, w 
Świętym Izraelskim będziesz się chlubił. 

17 Ubogich i nędznych, którzy szukają wody, 
a niemasz jej, których język usechł od 
pragnienia, Ja Pan wysłucham ich; Ja, Bóg 
Izraelski, nie opuszczę ich. 

18 Otworzę rzeki na miejscach wysokich, a 
źródła w pośród równin; obrócę pustynie w 
jeziora wód, a ziemię suchą w strumienie wód. 

19 Nasadzę na puszczy cedrów, wybornych 
cedrów, sosien, i oliwnych drzew; nasadzę 
pustynię jedliną, wiązem, i bukszpanem; 

20 Aby widzieli, i poznali, i uważali, i 
zrozumieli, że to ręka Pańska uczyniła, i 
że to Święty Izraelski stworzył. 

IZAJASZ 10:17 Bo Światłość Izraelowa będzie 
ogniem, a Święty jego płomieniem, który spali 
i pożre ciernie jego i oset jego dnia jednego. 

IZAJASZ 10:20 I stanie się dnia onego, że 
ostatki Izraelskie, i ci, którzy zostali z domu 
Jakóbowego, nie będą więcej spolegać na tym, 
co ich bije; ale prawdziwie spolegać będą na 
Panu, Świętym Izraelskim. 

IZAJASZ 43:15 Jam jest Pan, Święty wasz; 
Stworzyciel Izraelowy, Król wasz. 

IZAJASZ 47:4 To mówi odkupiciel nasz, 
imię jego Pan zastępów, Święty Izraelski. 

IZAJASZ 49:7 Tak mówi Pan, odkupiciel 
Izraelowy, Święty jego, do tego, którym każdy 
gardzi, a którym się brzydzą narody, do sługi 
panujących: Królowie widząc cię powstaną, a 
książęta kłaniać ci się będą dla Pana, który jest 
wierny, dla Świętego Izraelskiego, który cię 
obrał. 

MARKA 1:24 Mówiąc: Ach! cóż my z tobą 
mamy, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś, abyś 
nas wytracił. Znam cię, ktoś jest, żeś on święty 
Boży. 

JANA 4:14 Lecz kto by pił onę wodę, 
którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki; 
ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w 
nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi 
wiecznemu. 

JANA 6:35 I rzekł im Jezus: Jamci jest on 
chleb żywota; kto do mnie przychodzi, łaknąć 
nie będzie, a kto wierzy w mię, nigdy pragnąć 
nie będzie. 
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OBJAWIENIE JANA 3:7 A Aniołowi zboru 
Filadelfskiego napisz: To mówi on Święty i 
Prawdziwy, który ma klucz Dawidowy, który 
otwiera, a nikt nie zawiera i zawiera, a nikt nie 
otwiera. 

OBJAWIENIE JANA 7:16 Nie będą więcej 
łaknąć i nie będą więcej pragnąć, i nie uderzy 
na nich słońce, ani żadne gorąco 

17 Albowiem Baranek, który jest w pośrodku 
stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do 
żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z 
oczów ich. 

OBJAWIENIE JANA 22:1 I ukazał mi rzekę 
czystą wody żywota, jasną jako kryształ, 
wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; Izajasz 17:7,13; Izajasz 21:10.

E02 Miejsce służby Mesjasza.

IZAJASZ 41:25 Wzbudzę od północy lud, 
ten przyciągnie; i od wschodu słońca, ten 
wzywać będzie imienia mego; oborzy się 
na książąt jako na błoto, a podepcze ich, 
jako garncarz glinę. 

IZAJASZ 9:1 Ale jednak nie tak zaćmiona 
będzie ona ziemia, która uciśniona będzie, 
jako pierwszego czasu, gdy Bóg dotknął 
ziemię Zabulon, i ziemię Neftalim; ani jako 
potem, gdy obciążył ku drodze morskiej przy 
Jordanie Galileę ludną. 

MATEUSZA 4:13 A opuściwszy Nazaret, 
przyszedł, i mieszkał w Kapernaum, które jest 
nad morzem w granicach Zabulonowych i 

Neftalimowych; 
14 Aby się wypełniło, co powiedziano przez 

Izajasza proroka, mówiącego: 
15 Ziemia Zabulonowa i ziemia Neftalimowa 

przy drodze morskiej za Jordanem, Galilea 
poganów; 

E15 Mesjasz przyniesie dobrą nowinę.

IZAJASZ 41:26 Kto oznajmi od początku? 
tedy będziemy wiedzieli; albo co było od 
dawnych czasów? tedy rzeczemi: Tyś jest 
sprawiedliwy? Niemasz zgoła nikogo, coby 
oznajmił, ani jest, ktoby się dał słyszeć, 
albo ktoby słyszał mowy wasze. 

27 Jam pierwszy, który Syonowi opowiadam: 
Oto, oto są; a Jeruzalemowi dam 
opowiadaczy rzeczy pociesznych. 

IZAJASZ 61:1 Duch Panującego Pana jest 
nademną; przeto mię pomazał Pan, abym 
opowiadał Ewangeliję cichym, posłał mię, 
abym związał rany tych, którzy są skruszonego 
serca, abym zwiastował pojmanym 
wyzwolenie, a więźniom otworzenie ciemnicy; 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŁUKASZA 2:10 I rzekł do nich Anioł: Nie 
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bójcie się; bo oto zwiastuję wam radość 
wielką, która będzie wszystkiemu ludowi: 

11 Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest 
Chrystus Pan, w mieście Dawidowem. 

RZYMIAN 10:15 Jakoż też będą kazać, jeźliby 
nie byli posłani? Jako napisano: O jako śliczne 
są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, 
którzy opowiadają dobre rzeczy. 

OBJAWIENIE JANA 2:8 A Aniołowi zboru 
Smyrneńskiego napisz: To mówi pierwszy i 
ostatni, który był umarł i ożył: 

Spójrz na: Izajasz 40:9; Izajasz 43:9,10; Izajasz 44:6,7; Izajasz 
48:12; Izajasz 52:9.

B05 Mesjasz jest napełniony Duchem 
Świętym.

E13 Bóg potwierdza posługę Mesjasza.

IZAJASZ 42:1 Oto sługa mój, spolegać 
będę na nim, wybrany mój, którego sobie 
upodobała dusza moja. Dam mu Ducha 
swego, on sąd narodom wyda. 

MATEUSZA 3:16 A Jezus ochrzczony 
będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu 
otworzyły niebiosa, i widział Ducha Bożego, 
zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego 
na niego; 

17 A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn 
mój miły, w którym mi się upodobało. 

MATEUSZA 12:16 I przygroził im, aby 
go nie objawiali, 

17 Żeby się wypełniło, co powiedziano przez 
Izajasza proroka, mówiącego: 

18 Oto ten sługa mój, któregom obrał, ten 

umiłowany mój, w którym się upodobało 
duszy mojej; położę ducha mojego na nim, a 
sąd narodom opowie; 

MATEUSZA 17:5 A gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok jasny zacienił je; a oto głos z obłoku 
mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi 
się upodobało, tego słuchajcie. 

JANA 3:34 Albowiem ten, którego Bóg 
posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod 
miarą daje Bóg Ducha. 

EFEZÓW 1:4 Jako nas wybrał w nim przed 
założeniem świata, abyśmy byli świętymi i 
nienaganionymi przed oblicznością jego w 
miłości. 

FILIPENSÓW 2:7 Ale wyniszczył 
samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, 
stawszy się podobny ludziom; 

Spójrz na: Psalmów 89:19,20; Izajasz 11:2-5; Izajasz 43:10; Izajasz 
49:3-8; Izajasz 50:4-9; Izajasz 52:13; Izajasz 61:1; Malachyjasz 
1:11; Marka 1:10,11; Łukasza 3:22; Jana 1:32-34; Jana 6:27; 

Dzieje Apostolskie 9:15; Dzieje Apostolskie 10:38; Dzieje Apostolskie 
11:18; Dzieje Apostolskie 26:17,18,28; Rzymian 15:8-16; Efezów 

3:8; Kolosensów 1:13; 2 Piotra 1:17.

B10 Pokora i ubóstwo Mesjasza.
E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 

pogan.
E12 Mesjasz wypełni prawo Boże.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 42:2 Nie będzie wołał, ani się 
będzie wywyższał, ani będzie słyszany na 
ulicy głos jego. 

3 Trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu 
kurzącego się nie dogasi; ale sąd wyda 
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według prawdy. 
4 Nie zamroczy się, ani ustanie, dokąd nie 

wykona sądu na ziemi, a nauki jego wyspy 
oczekiwać będą. 

MATEUSZA 11:28 Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a 
Ja wam sprawię odpocznienie; 

29 Weźmijcie jarzmo moje na się, a uczcie się 
ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca; a 
znajdziecie odpocznienie duszom waszym; 

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

MATEUSZA 12:19 Nie będzie się 
wadził, ani będzie wołał, i nikt na ulicach nie 
usłyszy głosu jego; 

20 Trzciny nałamanej nie dołamie, a lnu 
kurzącego się nie zagasi, aż wystawi sąd ku 
zwycięstwu; 

21 A w imieniu jego narodowie będą nadzieję 
mieli. 

JANA 17:4 Jam cię uwielbił na ziemi, i 
dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją 
czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

ŻYDÓW 2:17 Skąd miał być we wszystkiem 
podobny braciom, aby był miłosiernym i 
wiernym najwyższym kapłanem w tem, co się 
u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziać 
miało. 

18 Albowiem że sam cierpiał będąc kuszony, 
może tych, którzy są w pokusach, ratować. 

ŻYDÓW 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i 
dokończyciela wiary, który dla wystawionej 

sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy 
sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. 

3 Przetoż uważajcie, jaki jest ten, który 
podejmował takowe od grzeszników 
przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście 
osłabiwszy w umysłach waszych, nie ustawali. 

1 PIOTRA 2:22 Który grzechu nie uczynił, ani 
znaleziona jest zdrada w ustach jego. 

23 Któremu gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył; 
gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę 
temu, który sprawiedliwie sądzi. 

Spójrz na: #1; #4; Psalmów 147:3; Izajasz 53:2-12; Izajasz 57:15; 
Izajasz 61:1-3; Izajasz 66:2; Jeremijasz 31:25; Ezechyjel 34:16; 

Mateusza 18:11-14.

B21 Mesjasz jest Światłością.
E01 Rodzaj służby Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 42:6 Ja Pan wezwałem cię w 
sprawiedliwości, i ująłem cię za rękę 
twą; przetoż strzedz cię będę, i dam cię 
za przymierze ludowi, i za światłość 
narodom. 

7 Aby otwierał oczy ślepych, a wywodził 
więźniów z ciemnicy, i z domu więzienia 
siedzących w ciemnościach. 

16 I powiodę ślepych drogą, której nie znali, 
a ścieszkami, o których nie wiedzieli, 
poprowadzę ich; obrócę przed nimi 
ciemności w światłość, a co nierównego, 
w równinę. Toć jest, co im uczynię, a nie 
opuszczę ich. 

IZAJASZ 29:18 I usłyszą dnia onego głusi 
słowa ksiąg, a z mroku i z ciemności oczy 
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ślepych patrzać będą. 

MATEUSZA 11:5 Ślepi widzą, a chromi 
chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, i ubogim 
Ewangielija opowiadana bywa; 

ŁUKASZA 2:28 Tedy on wziąwszy go na ręce 
swoje, chwalił Boga i mówił: 

29 Teraz puszczasz sługę twego, Panie! według 
słowa twego, w pokoju: 

30 Gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje, 
31 Któreś zgotował przed obliczem wszystkich 

ludzi; 
32 Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę 

ludu twego Izraelskiego. 

ŁUKASZA 3:5 Każdy padół będzie 
wypełniony, a każda góra i pagórek będzie 
zniżony, i miejsca krzywe wyprostują się, a 
ostre drogi będą gładkiemi; 

ŁUKASZA 4:17 I podano mu księgi Izajasza 
proroka; a otworzywszy księgi, znalazł miejsce, 
gdzie było napisano: 

18 Duch Pański nade mną; przeto mię pomazał, 
abym opowiadał Ewangieliję ubogim; posłał 
mię, abym uzdrawiał skruszone na sercu, 
abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, i 
ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione 
na wolność; 

19 Abym opowiadał rok Pański przyjemny. 
20 A zawarłszy księgę i oddawszy ją słudze, 

usiadł; a oczy wszystkich w bóżnicy pilnie nań 
patrzały. 

21 I począł do nich mówić: Dziści się wypełniło 
to pismo w uszach waszych. 

ŁUKASZA 24:45 Tedy im otworzył zmysł, żeby 
rozumieli Pisma. 

JANA 9:39 I rzekł mu Jezus: Na sądemci 
ja przyszedł na ten świat, aby ci, którzy nie 
widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby ślepymi 
byli. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:46 A Paweł i 
Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli: Wamci 
najpierwej miało być opowiadane słowo 
Boże; ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie 
się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się 
obracamy do pogan. 

47 Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówiąc: 
Położyłem cię światłością poganom, abyś był 
zbawieniem aż do krajów ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 26:18 Ku 
otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z 
ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej 
do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie 
grzechów i dział między poświęconymi przez 
wiarę, która jest w mię. 

2 KORYNTÓW 4:6 Ponieważ Bóg, 
który rzekł, aby się z ciemności światłość 
rozświeciła, ten się rozświecił w sercach 
naszych ku rozświeceniu (w nas) znajomości 
chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. 

OBJAWIENIE JANA 3:18 Radzę ci, abyś kupił 
u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś 
był bogaty, i szaty białe, abyś był obleczony, 
a żeby się nie okazywała sromota nagości 
twojej; a oczy twoje namaż maścią wzrok 
naprawiającą, abyś widział. 

Spójrz na: #1; #2; Psalmów 107:10-16; Psalmów 146:7,8; Izajasz 
9:2; Izajasz 29:18; Izajasz 32:3; Izajasz 35:5,8; Izajasz 40:4; 

Izajasz 42:1; Izajasz 45:13; Izajasz 48:17; Izajasz 49:6,8,9; Izajasz 
51:4,5; Izajasz 60:1-3; Izajasz 61:1; Jeremijasz 31:8; Jeremijasz 
32:39,41; Łukasza 1:69-72,78,79; Jana 8:12; Dzieje Apostolskie 

26:23; Rzymian 3:25,26; Rzymian 15:8,9; Galates 3:15-17; Efezów 
1:17,18; Efezów 5:8; 2 Tymoteusza 2:26; Żydów 1:8,9; Żydów 8:6; 

Żydów 9:15; Żydów 12:24; Żydów 13:5,20; 1 Piotra 2:9.
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A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.
B18 Świętość, piękno i chwała Mesjasza.

IZAJASZ 42:21 Pan go sobie upodobał 
dla sprawiedliwości swojej; uwielbił go 
zakonem, i sławnym go uczynił. 

MATEUSZA 3:17 A oto głos z niebios mówiący: 
Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się 
upodobało. 

MATEUSZA 5:17 Nie mniemajcie, abym 
przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki; nie 
przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. 

JANA 8:29 A ten, który mię posłał, ze 
mną jest; nie zostawił mię samego Ojciec; bo 
co mu się podoba, to ja zawsze czynię. 

JANA 13:31 A gdy wyszedł, rzekł Jezus: 
Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy, a Bóg 
uwielbiony jest w nim. 

JANA 15:10 Jeźli przykazania moje 
zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, 
jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i 
trwam w miłości jego. 

JANA 17:4 Jam cię uwielbił na ziemi, i 
dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją 
czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

RZYMIAN 10:4 Albowiem koniec zakonu 
jest Chrystus ku sprawiedliwości każdemu 
wierzącemu. 

Spójrz na: Psalmów 40:8; Mateusza 5:18-20; Mateusza 17:5; 
Rzymian 3:26,31; Rzymian 7:12; Rzymian 8:3; Galates 3:13,21; 

Galates 5:22,23; Filipensów 3:9; Żydów 8:10.

B01 Mesjasz jest Synem Bożym.
D09 Mesjasz będzie Zbawicielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
H11 Mesjasz będzie uwielbiony.

IZAJASZ 43:1 Ale teraz tak mówi Pan, 
który cię stworzył, o Jakóbie; i który 
cię uczynił, o Izraelu! Nie bój się, bom 
cię odkupił, a wezwałem cię imieniem 
twojem; mójeś ty. 

2 Gdy pójdziesz przez wody, będę z tobą, a 
jeźli przez rzeki, nie zaleją cię; pójdzieszli 
przez ogień, nie spalisz się, a płomień nie 
imie się ciebie. 

IZAJASZ 43:3-4
IZAJASZ 43:5 Nie bój się, bom Ja z tobą; 

od wschodu słońca przyprowadzę zaś 
nasienie twoje, i od zachodu zgromadzę 
cię. 

6 Rzekę północnej stronie: Wróć: a 
południowi: Nie zabraniaj. Przywiedź 
zasię synów moich z daleka, a córki moje 
od kończyn ziemi; 

7 Każdego, który się nazywa imieniem 
mojem, i któregom ku chwale swojej 
stworzył, któregom ukształtował, i 
któregom uczynił. 

IZAJASZ 43:8-9
IZAJASZ 43:10 Wyście świadkowie 

moi, mówi Pan, i sługa mój, któregom 
obrał, abyście wiedzieli i wierzyli mi, i 
zrozumieli, żem Ja jest, a że przedemną nie 
był stworzony Bóg, ani po mnie będzie. 

11 Ja, Jam jest Pan, a niemasz oprócz mnie 
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zbawiciela. 
12 Ja oznajmuję i wyswabadzam, i 

opowiadam, a niemasz nikogo między 
wami z obcych bogów; i wyście mi tego 
świadkami, mówi Pan, żem ja Bóg. 

IZAJASZ 43:13-17
IZAJASZ 43:18 Nie wspominajcie 

pierwszych rzeczy, a starodawnych nie 
uważajcie. 

19 Oto Ja czynię rzecz nową, a zaraz się zjawi; 
izali tego nie poznacie Nadto sposobię na 
puszczy drogę, a na pustyni rzeki. 

20 Chwalić mię będzie zwierz polny, smoki, 
i sowy, żem wywiódł na puszczy wody, a 
rzeki na pustyni, abym dał napój ludowi 
memu, wybranemu ludowi memu. 

21 Lud ten, którym sobie stworzył, chwałę 
moję opowiadać będzie; 

MATEUSZA 12:18 Oto ten sługa 
mój, któregom obrał, ten umiłowany mój, w 
którym się upodobało duszy mojej; położę 
ducha mojego na nim, a sąd narodom opowie; 

MATEUSZA 16:16 A odpowiadając 
Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, on Syn 
Boga żywego. 

ŁUKASZA 1:47 I rozradował się duch mój w 
Bogu, zbawicielu moim, 

ŁUKASZA 2:11 Iż się wam dziś narodził 
zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście 
Dawidowem. 

JANA 1:7 Ten przyszedł na świadectwo, 
aby świadczył o tej światłości, aby przezeń 
wszyscy uwierzyli. 

8 Nie byłci on tą światłością, ale przyszedł, aby 
świadczył o tej światłości. 

JANA 6:69 A myśmy uwierzyli i poznali, 
żeś ty jest Chrystus, on Syn Boga żywego. 

JANA 15:27 Ale i wy świadczyć będziecie; 
bo ze mną od początku jesteście. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8 Ale 
przyjmiecie moc Ducha Świętego, który 
przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w 
Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w 
Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:12 I nie masz 
w żadnym innym zbawienia; albowiem nie 
masz żadnego imienia pod niebem, danego 
ludziom, przez które byśmy mogli być 
zbawieni. 

1 JANA 4:14 A myśmy widzieli i 
świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był 
Zbawicielem świata. 

Spójrz na: #1; #2; Izajasz 12:2; Izajasz 44:7,8; Izajasz 45:21,22; 
Izajasz 46:10; Ozeasza 13:4; Łukasza 4:41; Jana 11:27; Jana 16:14; 

Tytusa 3:4-6; 2 Piotra 3:18.

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.

IZAJASZ 44:1 A teraz słuchaj Jakóbie 
sługo mój! i ty, Izraelu! któregom wybrał. 

2 Tak mówi Pan, który cię uczynił, i który 
cię ukształtował zaraz z żywota matki, i 
który cię wspomaga: Nie bój się Jakóbie, 
sługo mój! i uprzejmy, któregom wybrał. 

PSALMÓW 105:6 Wy nasienie 
Abrahama, sługi jego! Wy synowie Jakóbowi, 
wybrani jego! 
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PSALMÓW 105:43 Przetoż wywiódł lud 
swój z weselem, a z śpiewaniem wybranych 
swoich. 

MATEUSZA 24:31 I pośle Anioły swoje 
z trąbą głosu wielkiego, i zgromadzą wybrane 
jego od czterech wiatrów, od krajów niebios aż 
do krajów ich. 

RZYMIAN 2:28 Albowiem nie ten jest 
Żydem, który jest Żydem na jawie, ani to jest 
obrzezka, która jest na jawie na ciele; 

29 Ale który jest w skrytości Żydem i obrzezka 
serca, która jest w duchu, nie w literze, której 
chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. 

RZYMIAN 11:7 Cóż tedy? Czego Izrael szuka, 
tego nie dostąpił; ale wybrani dostąpili, a inni 
zatwardzeni są, 

RZYMIAN 11:28 A tak według Ewangielii 
nieprzyjaciółmi są dla was; lecz według 
wybrania są miłymi dla ojców. 

29 Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie 
żałuje. 

KOLOSENSÓW 3:12 Przetoż 
przyobleczcie jako wybrani Boży, święci 
i umiłowani, wnętrzności miłosierdzia, 
dobrotliwość, pokorę, cichość, cierpliwość, 

1 TESALONICENSÓW 1:4 Wiedząc, 
bracia umiłowani od Boga, wybranie wasze, 

2 TESALONICENSÓW 2:13 Lecz my 
powinniśmy Bogu dziękować zawsze za was, 
bracia umiłowani od Pana! iż was Bóg od 
początku wybrał ku zbawieniu w poświęceniu 
Ducha i w wierze prawdy, 

1 PIOTRA 2:9 Ale wy jesteście rodzajem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
opowiadali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności ku dziwnej swojej światłości. 

2 PIOTRA 1:10 Przetoż, bracia! raczej się 
starajcie, abyście powołanie i wybranie wasze 
mocne czynili; albowiem to czyniąc, nigdy się 
nie potkniecie. 

Spójrz na: Psalmów 106:5; Izajasz 41:8,9; Izajasz 45:4; Jeremijasz 
31:3; Amos 3:1,2; Marka 13:27; Rzymian 8:33.

G04 Mesjasz wyleje swojego Ducha.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 44:3 Bo wyleję wody na 
pragnącego, a potoki na suchą ziemię; 
wyleję Ducha mego na nasienie twoje, i 
błogosławieństwo moje na potomki twoje. 

4 I rozkrzewią się jako między trawą, i jako 
wierzby przy ciekących wodach. 

5 Ten rzecze: Jam jest Pański, a ów się 
ozowie do imienia Jakóbowego, a inny 
się zapisze ręką swą Panu, i imieniem 
Izraelskim będzie się nazywał. 

6 Tak mówi Pan, król Izraelski, i odkupiciel 
jego, Pan zastępów: oprócz mnie niemasz 
Boga. 

IZAJASZ 44:7-8

IZAJASZ 41:4 Któż to sprawił i uczynił? któż 
wzywał rodzaje od początku? Ja Pan, pierwszy 
i ostatni, Ja sam. 

IZAJASZ 49:10 Nie będą łaknąć, ani pragnąć, 
i nie uderzy na nich gorącość, ani słońce, bo 
ten, który ma litość nad nimi, poprowadzi 
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ich, i podle źródeł wód powiedzie ich. 

EZECHYJEL 39:29 I nie zakryję więcej 
oblicza mego przed nimi, gdyż wyleję ducha 
mojego na dom Izraelski, mówi panujący Pan. 

JANA 7:37 A w on ostateczny dzień 
wielki święta onego stanął Jezus i wołał 
mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie 
przyjdzie, a pije. 

38 Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki 
wody żywej popłyną z żywota jego. 

39 (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli 
wierzący weń; albowiem jeszcze nie był dany 
Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie był 
uwielbiony.) 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:17 I będzie w 
ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z Ducha 
mego na wszelkie ciało, a prorokować będą 
synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi 
widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny 
się śnić będą. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:33 Prawicą 
tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę 
Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, 
co wy teraz widzicie i słyszycie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:14 I owszem 
przybywało mnóstwo wierzących Panu, 
mężów i niewiast). 

OBJAWIENIE JANA 21:6 I rzekł mi: Stało 
się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. 
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody 
żywej. 

Spójrz na: #1; #2; Izajasz 32:15; Izajasz 35:6,7; Izajasz 41:17; 
Izajasz 43:10,11,19,20; Izajasz 48:12; Izajasz 59:20,21; Ezechyjel 

34:26; Joel 2:28; Joel 3:18; Micheasz 4:2; Zacharyjasz 8:20-23; 
Zacharyjasz 12:10; Mateusza 25:34; Mateusza 27:37; Dzieje 

Apostolskie 2:41-47; Dzieje Apostolskie 4:4; Dzieje Apostolskie 10:45; 
1 Tymoteusza 3:16; Tytusa 3:5,6; Objawienie Jana 1:8,11,17; 

Objawienie Jana 2:8; Objawienie Jana 22:13,17.

A06 Mesjasz jest Stwórcą.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H11 Mesjasz będzie uwielbiony.

IZAJASZ 44:21 Pomnijże na to, Jakóbie 
i Izraelu! przeto, żeś ty jest sługą moim. 
Stworzyłem cię, sługaś ty mój; o Izraelu! 
nie zapomnę na cię. 

22 Gładzę nieprawości twoje jako obłok, a 
grzechy twoje jako mgłę; nawróć się do 
mnie, bom cię odkupił. 

23 Śpiewajcie niebiosa, bo to Pan uczynił; 
wykrzykajcie niskości ziemi, zabrzmijcie 
chwałę góry, las, i wszystkie drzewa w 
nim; albowiem Pan odkupił Jakóba, a w 
Izraelu sławnym się uczynił. 

24 Tak mówi Pan, odkupiciel twój, i który 
cię utworzył wnet z żywota matki: Ja Pan 
wszystko czynię, sam rozciągam niebiosa, 
rozpościeram ziemię mocą swoją. 

25 Wniwecz obracam znamiona 
praktykarzów, i wieszczków do szaleństwa 
przywodzę; i mędrców na wstecz obracam, 
a umiejętność ich głupią czynię. 

26 Potwierdzam słowa sługi swego, a radę 
posłów swych wykonywam. Który mówię 
o Jeruzalemie: Mieszkać w niem będę; a o 
miastach Judzkich: Pobudowane będą; bo 
spustoszenia ich pobuduję; 

AMOS 9:14 I nawrócę zaś z więzienia lud 
mój Izraelski, i pobudują miasta spustoszone, 
a mieszkać w nich będą; sądzić też będą 
winnice, i wino z nich pić będą; sadów też 
naszczepią, i owoc ich jeść będą. 
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JANA 1:3 Wszystkie rzeczy przez nie się 
stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

1 KORYNTÓW 8:6 Ale my mamy 
jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my 
w nim; i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez 
którego wszystko, a my przezeń. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

2 W te dni ostateczne mówił nam przez Syna 
swego, którego postanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki 
uczynił. 

1 PIOTRA 1:18 Wiedząc, iż nie skazitelnemi 
rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni 
jesteście od marnego obcowania waszego, od 
ojców podanego. 

19 Ale drogą krwią, jako baranka niewinnego i 
niepokalanego, Chrystusa; 

1 PIOTRA 4:11 Jeźli kto mówi, niech mówi 
jako wyroki Boże, jeźli kto posługuje, niech 
to czyni jako z siły, której Bóg dodaje, aby 
we wszystkiem chwalony był Bóg przez 
Jezusa Chrystusa, któremu należy chwała i 
panowanie na wieki wieków. Amen. 

OBJAWIENIE JANA 5:11 I widziałem, i 
słyszałem głos wielu Aniołów około onej 
stolicy, i onych zwierząt i onych starców; 
a była liczba ich tysiąckroć sto tysięcy i 
dziesięćkroć sto tysięcy, 

12 Mówiących głosem wielkim: Godzien jest 
ten Baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, 
i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i 
błogosławieństwo. 

13 A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na 
ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co 
w nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu 
na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i 
cześć, i chwała, i siła na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; Psalmów 103:12; Izajasz 1:18; Izajasz 40:22; 
Izajasz 43:25; Izajasz 45:12,13; Izajasz 49:13; Izajasz 51:13; Izajasz 

61:4; Jeremijasz 3:12-14; Jeremijasz 33:8; Ezechyjel 36:10; Dzieje 
Apostolskie 3:19; Rzymian 11:28,29; Efezów 3:9; Kolosensów 1:12-

18; Żydów 1:10-12; Objawienie Jana 12:12; Objawienie Jana 18:20; 
Objawienie Jana 19:1-6.

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 45:17 Ale Izrael zbawion będzie 
przez Pana zbawieniem wiecznem; nie 
zawstydzicie się, ani będziecie pohańbieni, 
aż na wieki wieczne. 

18 Bo tak mówi Pan, który stworzył niebiosa 
(ten Bóg, który stworzył ziemię, i uczynił 
ją! który ją utwierdził, nie na próżno 
stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją): 
Jam Pan, a niemasz żadnego więcej. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:39 I od 
wszystkiego od czegoście nie mogli być przez 
zakon Mojżeszowy usprawiedliwieni, przez 
tego każdy wierzący usprawiedliwiony bywa. 

RZYMIAN 2:28 Albowiem nie ten jest 
Żydem, który jest Żydem na jawie, ani to jest 
obrzezka, która jest na jawie na ciele; 

29 Ale który jest w skrytości Żydem i obrzezka 
serca, która jest w duchu, nie w literze, której 
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chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. 

RZYMIAN 8:1 Przetoż teraz żadnego 
potępienia nie masz tym, który będąc w 
Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale 
według Ducha. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

2 KORYNTÓW 5:21 Albowiem on 
tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem 
uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością 
Bożą w nim. 

Spójrz na: #1; #2; Izajasz 26:4; Rzymian 3:24,25; Rzymian 
5:1,18,19; 1 Koryntów 1:30,31; 1 Koryntów 6:11; Filipensów 3:8,9; 

Jana 4:15.

D09 Mesjasz będzie Zbawicielem.
E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 

pogan.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 45:21 Oznajmujcież a 
przywiedźcie innych, a niech pospołu w 
radę wnijdą, a ukażą, kto to od dawnego 
czasu przepowiedział? kto od onego 
czasu oznajmił? Izali nie Ja Pan? Boć 
niemasz żadnego innego Boga oprócz 
mnie. Niemasz Boga sprawiedliwego, i 

zbawiciela innego oprócz mnie. 
22 Obejrzyjcież się na mię, abyście zbawione 

były wszystkie kończyny ziemi; bom Ja 
Bóg, a niemasz żadnego więcej. 

23 Przysiągłem sam przez się; wyszło z ust 
moich słowo sprawiedliwe, które się nazad 
nie wróci: Że się mnie kłaniać będzie 
wszelkie kolano, i przysięgać każdy język. 

24 Mówiąc: Tylko w Panu mam wszelką 
sprawiedliwość i siłę. Takowi aż do niego 
przyjdą; ale pohańbieni będą wszyscy, 
którzy się gniewem zapalają przeciwko 
niemu. 

25 W Panu usprawiedliwione będzie, i 
przechwalać się będzie wszystko nasienie 
Izraelskie. 

JANA 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. 

JANA 6:40 A tać jest wola onego, który 
mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy 
weń, miał żywot wieczny; a ja go wzbudzę w 
on ostateczny dzień. 

RZYMIAN 9:33 Jako napisano: Oto kładę w 
Syonie kamień obrażenia i opokę otrącenia, 
a wszelki, który w niego wierzy, nie będzie 
pohańbiony. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

RZYMIAN 14:10 Ale ty przeczże potępiasz brata 
twego? Albo też ty czemu lekceważysz brata 
twego, gdyż wszyscy staniemy przed stolicą 
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Chrystusową? 
11 Bo napisano: Jako żyję Ja, mówi Pan, iż mi się 

każde kolano ukłoni, i każdy język wysławiać 
będzie Boga. 

12 A przeto każdy z nas sam za się odda rachunek 
Bogu. 

Spójrz na: #1; #2; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:15-18; Psalmów 65:5; 
Zacharyjasz 12:10; Żydów 12:2.

E08 Sprawiedliwość Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 46:3 Słuchajcie mię, domie 
Jakóbowy, i wszystkie ostatki domu 
Izraelskiego! które noszę zaraz z żywota, 
które piastuję zaraz od narodzenia; 

4 Ja sam aż do starości, i owszem aż do 
sędziwości was nosić będę. Jam was 
uczynił, Ja też nosić będę; Ja mówię nosić 
was będę, i wybawię. 

13 Sprawię, że się przybliży sprawiedliwość 
moja, nie pójdzie w długą, a zbawienie 
moje nie omieszka; bo położę w Syonie 
zbawienie, a w Izraelu sławę moję. 

RZYMIAN 1:17 Bo sprawiedliwość Boża w 
niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako 
napisano: Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

RZYMIAN 3:21 Lecz teraz bez zakonu 
sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca 
świadectwo z zakonu i z proroków; 

22 Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę 
Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie 
wierzące; boć różności nie masz. 

RZYMIAN 10:3 Bo nie znając sprawiedliwości 
Bożej, a chcąc własną sprawiedliwość 
wystawić, sprawiedliwości Bożej nie byli 
poddani. 

4 Albowiem koniec zakonu jest Chrystus ku 
sprawiedliwości każdemu wierzącemu. 

5 Gdyż Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która 
jest z zakonu, iż ktobykolwiek te rzeczy czynił, 
przez nie żyć będzie. 

6 Ale sprawiedliwość, która jest z wiary, tak 
mówi: Nie mów w sercu swem: Kto wstąpi na 
niebo? to jest Chrystusa na dół sprowadzić: 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

Spójrz na: #1; #2.

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.

IZAJASZ 47:4 To mówi odkupiciel nasz, 
imię jego Pan zastępów, Święty Izraelski. 

IZAJASZ 44:6 Tak mówi Pan, król Izraelski, 
i odkupiciel jego, Pan zastępów: oprócz mnie 
niemasz Boga. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

OBJAWIENIE JANA 1:8 Jam jest Alfa 
i Omega, początek i koniec, mówi Pan, 
który jest i który był, i który przyjść ma, on 
Wszechmogący. 
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Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 32:24-31; 2 Samuelowa 22:3; 
Ijobowa 19:25; Psalmów 19:14; Psalmów 78:35; Izajasz 41:14; 
Izajasz 44:24; Izajasz 48:17; Izajasz 49:7,26; Izajasz 54:5,8; 

Izajasz 59:20; Izajasz 60:16; Izajasz 63:16; Objawienie Jana 1:11; 
Objawienie Jana 21:6; Objawienie Jana 22:13.

E01 Rodzaj służby Mesjasza.

IZAJASZ 48:15 Ja, Jam mówił; przetoż 
wezwę go, przywiodę go, a poszczęści mu 
się droga jego. 

16 Przybliżcie się do mnie, a słuchajcie tego! 
Nie mówiłem od początku w skrytości; 
ale od onegoż czasu, którego się to działo, 
tamem był. A teraz panujący Pan posłał 
mię, i duch jego. 

17 Tak mówi Pan, odkupiciel twój, Święty 
Izraelski: Jam Pan, Bóg twój, który cię 
uczę, abyś postępował; a prowadzę cię 
drogą, po której chodzić masz. 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

JANA 3:34 Albowiem ten, którego Bóg 
posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod 
miarą daje Bóg Ducha. 

JANA 6:45 Napisano w prorokach: I będą 
wszyscy wyuczeni od Boga; przetoż każdy, kto 
słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do 
mnie. 

JANA 18:20 Odpowiedział mu Jezus: Jam 
jawnie mówił światu; Jam zawsze uczył w 
bóżnicy i w kościele, gdzie się zewsząd Żydowie 

schadzają, a potajemnie nicem nie mówił. 

JANA 20:21 Rzekł im zasię Jezus: Pokój 
wam; jako mię posłał Ojciec, tak i ja was 

posyłam. 
22 A to rzekłszy tchnął na nie i rzekł im: 

Weźmijcie Ducha Świętego. 

EFEZÓW 4:21 Jeźliście go tylko słuchali i o nim 
wyuczeni byli, jako jest (ta) prawda w Jezusie, 

Spójrz na: Psalmów 32:8; Izajasz 49:9,10.

C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.

IZAJASZ 49:1 Słuchajcie mię wyspy, a 
narody dalekie pilnujcie! Pan zaraz z 
żywota wezwał mię, zaraz z żywota matki 
mojej uczynił wzmiankę imienia mego: 

MATEUSZA 1:20 A gdy on o tem zamyślał, oto 
mu się Anioł Pański we śnie ukazał, mówiąc: 
Józefie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć 
Maryi, żony twojej; albowiem, co się w niej 
poczęło, z Ducha Świętego jest. 

21 A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; 
albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. 

JANA 10:36 A mnie, którego Ojciec 
poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: 
Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym? 

EFEZÓW 2:17 I przyszedłszy opowiedział pokój 
wam, którzyście dalekimi i którzyście bliskimi. 

ŻYDÓW 12:25 Patrzajcież, abyście nie 
gardzili tym, który mówi; albowiem jeźliż 
oni nie uszli, którzy gardzili tym, który na 
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ziemi na miejscu Bożem mówił, daleko więcej 
my, jeźliże się od tego, który z nieba jest, 
odwrócimy; 

1 PIOTRA 1:19 Ale drogą krwią, jako baranka 
niewinnego i niepokalanego, Chrystusa; 

20 Przejrzanego przed założeniem świata, a 
objawionego czasów ostatecznych dla was, 

Spójrz na: Psalmów 71:5,6; Izajasz 42:1-4,12; Izajasz 45:22; Izajasz 
49:5; Izajasz 51:5; Izajasz 55:3; Sofonijasz 2:11; Łukasza 1:15,31; 

Łukasza 2:10,11.

B16 Potęga i moc Mesjasza.

IZAJASZ 49:2 I uczynił usta moje jako 
miecz ostry, w cieniu ręki swej zakrył mię, 
a uczyniwszy mię strzałą wypolerowaną, 
do sajdaku swego schował mię; 

PSALMÓW 27:5 Bo mię skryje w dzień zły w 
przybytku swoim; zachowa mię w skrytości 
namiotu swego, a na skale wywyższy mię. 

PSALMÓW 45:5 (45:6) Strzały twoje ostre; 
od nich narody pod cię upadną, a serce 
nieprzyjaciół królewskich przenikną. 

PSALMÓW 91:15 Będzie mię wzywał, 
a wysłucham go; Ja z nim będę w utrapieniu, 
wyrwę go, i uwielbię go. 

ŻYDÓW 4:12 Boć żywe jest słowo Boże i 
skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz 
po obu stronach ostry, i przenikające aż 
do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, 
i szpików, i rozeznawające myśli i zdania 
serdeczne. 

OBJAWIENIE JANA 1:16 I miał w prawej ręce 
swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził 
miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako 
słońce, kiedy jasno świeci. 

OBJAWIENIE JANA 2:12 A Aniołowi zboru 
Pergameńskiego napisz: To mówi ten, który 
ma miecz on z obydwóch stron ostry; 

OBJAWIENIE JANA 19:15 A z ust 
jego wychodził miecz ostry, aby nim bił 
narody; albowiem on je rządzić będzie laską 
żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i 
gniewu Boga wszechmogącego. 

Spójrz na: Psalmów 45:2-5; Psalmów 91:11; Izajasz 50:4; Izajasz 
51:16; Izajasz 61:1-3; Izajasz 66:19.

B14 Mesjasz ukazuje chwałę Bożą.
H11 Mesjasz będzie uwielbiony.

IZAJASZ 49:3 I rzekł mi: Sługaś ty mój, w 
Izraelu tobą się chlubić będę. 

JANA 12:28 Ojcze! uwielbij imię twoje. 
Przyszedł tedy głos z nieba: Uwielbiłem i 
jeszcze uwielbię. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

JANA 17:4 Jam cię uwielbił na ziemi, i 
dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją 
czynił. 

Spójrz na: Jana 13:31,32; Filipensów 2:6-11.
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E22 Wysiłek Mesjasza będzie 
błogosławiony.

F03 Mesjasz będzie odrzucony.

IZAJASZ 49:4 A Jam rzekł: Nadarmom 
pracował, próżnom i daremnie zniszczył 
siłę moję; wszakże sąd mój jest u Pana, a 
praca moja u Boga mego. 

MATEUSZA 17:17 A odpowiadając 
Jezus, rzekł: O rodzaju niewierny i 
przewrotny! Dokądże będę z wami? Dokądże 
was będę cierpiał? przywiedźcie mi go sam. 

MATEUSZA 23:37 Jeruzalem! 
Jeruzalem! które zabijasz proroki, i które 
kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani: 
ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak 
jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod 
skrzydła, a nie chcieliście? 

JANA 1:11 Do swej własności przyszedł, 
ale go właśni jego nie przyjęli. 

JANA 17:4 Jam cię uwielbił na ziemi, i 
dokończyłem sprawę, którąś mi dał, abym ją 
czynił. 

5 A teraz uwielbij mię ty, Ojcze! u siebie samego 
tą chwałą, którąm miał u ciebie, pierwej, 
niżeli świat był. 

RZYMIAN 10:21 Ale przeciwko Izraelowi 
mówi: Cały dzień wyciągałem ręce moje do 
ludu upornego i sprzeciwiającego się. 

2 KORYNTÓW 12:15 Lecz ja bardzo rad 
nakład uczynię i samego siebie wynałożę za 
duszę waszę, aczkolwiek bardzo was miłując, 
mniej bywam od was miłowany. 

GALATES 4:11 Boję się o was, bym snać 
darmo nie pracował około was. 

FILIPENSÓW 2:9 Dlatego też Bóg 
nader go wywyższył i darował mu imię, które 
jest nad wszystkie imię; 

ŻYDÓW 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i 
dokończyciela wiary, który dla wystawionej 
sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy 
sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. 

Spójrz na: Psalmów 22:22-31; Izajasz 40:10; Izajasz 53:10-12; 
Izajasz 62:11; Izajasz 65:2.

A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.
F03 Mesjasz będzie odrzucony.

IZAJASZ 49:5 A teraz mówi Pan, 
który mię zaraz z żywota za sługę sobie 
utworzył, abym zaś przywiódł do niego 
Jakóba. (Choćby Izrael nie był zebrany, 
sławnym jednak będę przed oczyma 
Pańskiemi; albowiem Bóg mój jest siłą 
moją.) 

MATEUSZA 15:24 A on odpowiadając 
rzekł: Nie jestem posłany, tylko do owiec, 
które zginęły z domu Izraelskiego. 

MATEUSZA 23:37 Jeruzalem! 
Jeruzalem! które zabijasz proroki, i które 
kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani: 
ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak 
jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod 
skrzydła, a nie chcieliście? 

JANA 1:11 Do swej własności przyszedł, 
ale go właśni jego nie przyjęli. 
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12 Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę 
moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, 
którzy wierzą w imię jego. 

JANA 3:35 Ojciec miłuje Syna, i wszystko 
dał w ręce jego. 

JANA 13:31 A gdy wyszedł, rzekł Jezus: 
Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy, a Bóg 
uwielbiony jest w nim. 

32 A ponieważ Bóg uwielbiony jest w nim, tedy 
go też Bóg uwielbi sam w sobie, i wnetże 
uwielbi go. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:36 A co się 
tknie słowa, które posłał synom Izraelskim, 
opowiadając pokój przez Jezusa Chrystusa, 
który jest Panem wszystkiego, 

OBJAWIENIE JANA 5:12 Mówiących głosem 
wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, 
wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i 
cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. 

Spójrz na: Psalmów 110:1-3; Izajasz 49:1; Mateusza 3:17; Mateusza 
11:27; Mateusza 17:5; Mateusza 21:37-41; Mateusza 28:18; 

Łukasza 19:42; Rzymian 15:8; Efezów 1:20-22; 1 Tesalonicensów 
2:15,16; Jakóba 5:20-27; 1 Piotra 3:22.

A07 Będzie Mesjaszem Izraela.
D09 Mesjasz będzie Zbawicielem.
E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 

pogan.
E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 

Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 49:6 I rzekł: Małoby mi to 
było, abyś mi był sługą ku podźwignieniu 

pokoleń Jakóbowych, i ku nawróceniu 
ostatków z Izraela; przetoż dałem cię za 
światłość poganom, abyś był zbawieniem 
mojem aż do kończyn ziemi. 

ŁUKASZA 2:32 Światłość ku objawieniu 
poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego. 

ŁUKASZA 24:46 I rzekł im: Takci napisano, i 
tak musiał Chrystus cierpieć, i trzeciego dnia 
zmartwychwstać; 

47 I aby była kazana w imieniu jego pokuta i 
odpuszczenie grzechów między wszystkimi 
narody, począwszy od Jeruzalemu. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:46 A Paweł i 
Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli: Wamci 
najpierwej miało być opowiadane słowo 
Boże; ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie 
się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się 
obracamy do pogan. 

47 Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówiąc: 
Położyłem cię światłością poganom, abyś był 
zbawieniem aż do krajów ziemi. 

48 A słysząc to poganie, radowali się i wielbili 
słowo Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich było 
sporządzonych do żywota wiecznego. 

ŻYDÓW 8:10 Przetoż toć jest przymierze, 
które postanowię z domem Izraelskim po tych 
dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myśl 
ich i na sercach ich napiszę je, i będę Bogiem 
ich, a oni będą ludem moim. 

Spójrz na: #1; #2; Izajasz 42:6; Jana 1:4-9; Dzieje Apostolskie 
26:18,32.
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B16 Potęga i moc Mesjasza.
F03 Mesjasz będzie odrzucony.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 49:7 Tak mówi Pan, odkupiciel 
Izraelowy, Święty jego, do tego, którym 
każdy gardzi, a którym się brzydzą 
narody, do sługi panujących: Królowie 
widząc cię powstaną, a książęta kłaniać 
ci się będą dla Pana, który jest wierny, dla 
Świętego Izraelskiego, który cię obrał. 

PSALMÓW 35:19 Niech się nie weselą 
ze mnie, którzy mi są nieprzyjaciółmi bez 
przyczyny; którzy mię mają w nienawiści 
niesłusznie, niech nie mrugają okiem. 

MATEUSZA 27:22 Rzekł im Piłat: 
Cóż tedy uczynię z Jezusem, którego zowią 
Chrystusem? Rzekli mu wszyscy: Niech będzie 
ukrzyżowany. 

23 A starosta rzekł: Cóż wżdy złego uczynił? Ale 
oni tem bardziej wołali, mówiąc: Niech będzie 
ukrzyżowany! 

JANA 7:47 I odpowiedzieli im 
Faryzeuszowie: Alboście i wy zwiedzeni? 

48 Izali kto uwierzył weń z książąt albo z 
Faryzeuszów? 

49 Tylko ten gmin, który nie zna zakonu; 
przeklęci są. 

JANA 15:22 Bym był nie przyszedł, a nie 
mówił im, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie 
mają wymówki z grzechu swego. 

23 Kto mnie nienawidzi, i Ojca mego 
nienawidzi. 

24 Bym był tych uczynków nie czynił między 
nimi, których żaden inszy nie czynił, grzechu 
by nie mieli; lecz teraz i widzieli i nienawidzili 

i mnie, i Ojca mego. 
25 Ale iżby się wypełniło słowo, które jest w 

zakonie ich napisane: Że mię darmo mieli w 
nienawiści. 

RZYMIAN 14:11 Bo napisano: Jako żyję Ja, 
mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni, i 
każdy język wysławiać będzie Boga. 

FILIPENSÓW 2:10 Aby w imieniu 
Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, 
którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na 
ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. 

11 A wszelki język aby wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

Spójrz na: #1; #2; #4; Psalmów 22:6-8; Psalmów 69:7-9; Psalmów 
109:3; Izajasz 42:1; Izajasz 52:15; Izajasz 53:13; Mateusza 20:28; 

Mateusza 26:67; Mateusza 27:38-44; Łukasza 22:27; Łukasza 
23:18,23,35; Jana 18:40; Jana 19:6,15; 1 Piotra 2:4.

E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 49:8 Tak mówi Pan: Czasu 
przyjemnego wysłucham cię, a w dzień 
zbawienia poratuję cię; nadto strzedz cię 
będę, i dam cię za przymierze ludowi, abyś 
utwierdził ziemię, a podał w osiadłość 
dziedzictwa spustoszałe; 

9 Abyś mówił więźniom: Wynijdźcie; a 
tym, co są w ciemnościach: Okażcie się. 
Podle dróg paść się będą, a po wszystkich 
miejscach wysokich będą pastwiska ich. 

10 Nie będą łaknąć, ani pragnąć, i nie uderzy 
na nich gorącość, ani słońce, bo ten, który 
ma litość nad nimi, poprowadzi ich, i 
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podle źródeł wód powiedzie ich. 
11 Nadto sposobię na wszystkich górach moich 

drogę, a gościńce moje będą powyższone. 
12 Oto ci z daleka przyjdą, a oto drudzy 

od północy i od morza, a drudzy z ziemi 
Synim. 

13 Śpiewajcie niebiosa, rozraduj się ziemio, 
i głośno zabrzmijcie góry! albowiem Pan 
pocieszył lud swój, a nad ubogimi swoimi 
zmiłował się. 

IZAJASZ 49:14-15
IZAJASZ 49:16 Oto na dłoniach swoich 

wyrysowałem cię; mury twoje zawżdy są 
przedemną. 

IZAJASZ 49:17-21
IZAJASZ 49:22 Tak mówi panujący Pan: 

Oto wzniosę na narody rękę moję, a 
do ludzi podniosę choręgiew moję, aby 
przynieśli synów twoich na ręku, i córki 
twoje aby na ramionach przynoszone były. 

IZAJASZ 49:23-26

MICHEASZ 7:19 Nawróci się, a zmiłuje się nad 
nami; zatłumi nieprawości nasze i wrzuci w 
głębokość morską wszystkie grzechy nasze. 

MATEUSZA 5:6 Błogosławieni, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości; albowiem oni 
nasyceni będą. 

MATEUSZA 12:18 Oto ten sługa 
mój, któregom obrał, ten umiłowany mój, w 
którym się upodobało duszy mojej; położę 
ducha mojego na nim, a sąd narodom opowie; 

ŁUKASZA 2:13 A zaraz z onym Aniołem 
przybyło mnóstwo wojsk niebieskich, 
chwalących Boga i mówiących: 

14 Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi 
pokój, w ludziach dobre upodobanie. 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

ŁUKASZA 12:32 Nie bój się, o maluczkie 
stadko! albowiem się upodobało Ojcu 
waszemu, dać wam królestwo. 

JANA 6:35 I rzekł im Jezus: Jamci jest on 
chleb żywota; kto do mnie przychodzi, łaknąć 
nie będzie, a kto wierzy w mię, nigdy pragnąć 
nie będzie. 

JANA 10:14 Jam jest on pasterz dobry i 
znam moje, a moje mię też znają. 

2 KORYNTÓW 6:2 (Bo mówi Bóg: 
Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w 
dzień zbawienia poratowałem cię; oto teraz 
dzień przyjemny, oto teraz dzień zbawienia.) 

ŻYDÓW 5:7 Który za dni ciała swego 
modlitwy i uniżone prośby do tego, który 
go mógł zachować od śmierci, z wołaniem 
wielkiem i ze łzami ofiarował, i wysłuchany 
jest dla uczciwości. 

8 A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co 
cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. 

9 A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim 
sobie posłusznym przyczyną zbawienia 
wiecznego, 

OBJAWIENIE JANA 7:15 Dlatego są przed 
stolicą Bożą i służą mu we dnie i w nocy w 
kościele jego, a ten, który siedzi na stolicy, 
jako namiotem zasłoni ich. 

IZAJASZ
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16 Nie będą więcej łaknąć i nie będą więcej 
pragnąć, i nie uderzy na nich słońce, ani 
żadne gorąco 

17 Albowiem Baranek, który jest w pośrodku 
stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do 
żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z 
oczów ich. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Psalmów 23:1-6; Psalmów 102:13; Psalmów 
107:10-14; Psalmów 146:7; Izajasz 42:7; Jana 10:1-16; Kolosensów 

1:13; 1 Piotra 2:9.

F11 Cierpienie Mesjasza.

IZAJASZ 50:3 Obłoczę niebiosa w 
ciemności, a wór daję za odzienie ich. 

MATEUSZA 27:45 A od szóstej godziny 
stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do 
dziewiątej godziny. 

Spójrz na: Łukasza 23:44,45; Objawienie Jana 6:12.

D02 Urząd Mesjasza jako Proroka.

IZAJASZ 50:4 Panujący Pan dał mi język 
umiejętny, abym umiał czasu przygodnego 
mówić słowo upracowanemu. Budzi mię 
na każdy zaranek, pobudza uszy moje, 
abym słuchał tak jako uczący się pilnie. 

MATEUSZA 11:28 Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a 
Ja wam sprawię odpocznienie; 

MATEUSZA 13:54 A przyszedłszy do 
ojczyzny swojej, nauczał je w bóżnicy ich, 

tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skądże 
temu ta mądrość, i ta moc? 

ŁUKASZA 4:22 I wszyscy mu dawali 
świadectwo, i dziwowali się wdzięczności 
onych słów, które pochodziły z ust jego, i 
mówili: Izaż ten nie jest syn Józefowy? 

ŁUKASZA 21:15 Albowiem ja wam dam usta i 
mądrość, której nie będą mogli odeprzeć, ani 
się sprzeciwić wszyscy przeciwnicy wasi. 

JANA 5:19 Odpowiedział tedy Jezus i 
rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam 
wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, 
jedno co widzi, że Ojciec czyni; albowiem 
cokolwiek on czyni, to także i Syn czyni. 

JANA 7:15 I dziwowali się Żydowie, 
mówiąc: Jakoż ten umie Pismo, gdyż się nie 
uczył? 

16 Odpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka moja 
nie jestci moja, ale tego, który mię posłał. 

17 Jeźliby kto chciał czynić wolę jego, ten będzie 
umiał rozeznać, jeźli ta nauka jest z Boga, czyli 
ja sam od siebie mówię. 

JANA 7:46 Odpowiedzieli oni słudzy: 
Nigdy tak nie mówił człowiek jako ten 
człowiek. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 4:11,12; Psalmów 45:2; Jeremijasz 
1:9.

F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

IZAJASZ 50:5 Panujący Pan otwiera mi 
uszy, a Ja się nie sprzeciwiam, ani się na 
wstecz wracam. 
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jesaja 40 jesaja 40



237

6 Ciała mego nadstawiam bijącym, a 
policzków moich tym, którzy mię targają; 
twarzy mojej nie zakrywam od obelżenia i 
plwania. 

MATEUSZA 26:39 A postąpiwszy trochę, padł 
na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze 
mój, jeźli można, niech mię ten kielich minie; a 
wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. 

MARKA 14:65 I poczęli niektórzy nań plwać, 
i zakrywać oblicze jego, i bić weń pięściami i 
mówić mu: Prorokuj! A słudzy policzkowali 
go. 

JANA 8:29 A ten, który mię posłał, ze 
mną jest; nie zostawił mię samego Ojciec; bo 
co mu się podoba, to ja zawsze czynię. 

JANA 14:31 Ale iżby poznał świat, że 
miłuję Ojca, a jako mi rozkazał Ojciec, tak 
czynię. Wstańcież, pójdźmy stąd. 

JANA 19:1 Tedy Piłat wziął Jezusa i 
ubiczował go. 

2 A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli 
na głowę jego i płaszczem szarłatowym 
przyodziali go, 

3 A mówili: Bądź pozdrowiony, królu żydowski! 
i dawali mu policzki. 

FILIPENSÓW 2:7 Ale wyniszczył 
samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, 
stawszy się podobny ludziom; 

8 I postawą znaleziony jako człowiek, sam się 
poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to 
śmierci krzyżowej. 

9 Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował 
mu imię, które jest nad wszystkie imię; 

Spójrz na: Psalmów 40:6-8; Treny Jeremijaszowe 3:30; Micheasz 5:1; 
Mateusza 5:39; Mateusza 26:67,68; Marka 15:19; Łukasza 22:63; 

Żydów 5:8; Żydów 10:5-9.

F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

IZAJASZ 50:7 Bo panujący Pan wspomaga 
mię; przetoż nie bywam pohańbiony. 
Dla tego postawiłem twarz moję jako 
krzemień, gdyż wiem, że pohańbiony nie 
będę. 

8 Bliskoć jest ten, który mię usprawiedliwia. 
Któż się sprzeczać będzie ze mną? Stańmy 
społem; kto ma prawo ze mną, niech 
przystąpi ku mnie. 

9 Oto panujący Pan pomagać mi będzie; 
któż jest, coby mię potępił? Oto wszyscy 
takowi jako odzienie zwiotszeją, a mól 
zgryzie ich. 

MATEUSZA 27:19 A gdy on siedział 
na sądowej stolicy, posłała do niego żona 
jego, mówiąc: Nie miej żadnej sprawy z tym 
sprawiedliwym; bom wiele ucierpiała dziś we 
śnie dla niego. 

ŁUKASZA 9:51 I stało się, gdy się wypełniły 
dni, aby był wzięty w górę, że się on na to 
udał, aby szedł do Jeruzalemu. 

ŁUKASZA 23:4 I rzekł Piłat do przedniejszych 
kapłanów i do ludu: Żadnej winy nie znajduję 
w tym człowieku. 

ŁUKASZA 23:14 Rzekł do nich: Oddaliście mi 
tego człowieka, jakoby lud odwracał: a oto 
ja przed wami pytając go, żadnej winy nie 
znalazłem w tym człowieku z tego, co nań 
skarżycie; 

IZAJASZ
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JANA 8:46 Któż mię z was obwini z 
grzechu? Jeźliż prawdę mówię, przeczże wy mi 
nie wierzycie? 

RZYMIAN 8:33 Któż będzie skarżył na 
wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. 

ŻYDÓW 1:11 Oneć pominą, ale ty zostajesz; 
a wszystkie jako szata zwiotszeją. 

12 A jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione; 
ale ty tenżeś jest, a lata twoje nie ustaną. 

Spójrz na: Ijobowa 13:28; Psalmów 89:21-27; Psalmów 102:26; 
Izajasz 41:1,21; Izajasz 51:6-8; Ezechyjel 3:8,9; Zacharyjasz 3:1; 

Mateusza 5:25; Objawienie Jana 12:10.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

E19 Mesjasz będzie pocieszycielem.
H02 Przyszły sąd prowadzony przez 

Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
   
IZAJASZ 51:1-2
IZAJASZ 51:3 Gdyż pocieszy Pan Syon, 

pocieszy wszystkie pustynie jego, a uczyni 
puszczę jego bardzo rozkoszną, a pustynię 
jego jako ogród Pański, radość i wesele 
znajdzie się w nim, dziękczynienie, i głos 
śpiewania. 

4 Pilnujcie mię, ludu mój i rodzino moja! 
nadstawcie mi uszów; bo zakon odemnie 
wyjdzie, a sąd mój za światłość narodom 
wystawię. 

5 Blisko jest sprawiedliwość moja, wynijdzie 
zbawienie moje, a ramiona moje narody 
sądzić będą. Na mię wyspy oczekują, a po 
ramieniu mojem tęsknią. 

6 Podnieście ku niebu oczy wasze, a 

spojrzyjcie na ziemię na dół. Niebiosa jako 
dym zniszczeją, a ziemia jako odzienie 
zwiotszeje, i obywatele jej, jako i ona 
zginą; ale zbawienie moje na wieki będzie, 
a sprawiedliwość moja nie ustanie. 

IZAJASZ 51:7-10
IZAJASZ 51:11 A tak ci, których odkupił 

Pan, niech się nawrócą, i przyjdą do Syonu 
z śpiewaniem, a wesele wieczne niech 
będzie nad głową ich; wesela i radości 
niech dostąpią, a niech uciecze smutek i 
wzdychanie. 

IZAJASZ 51:12-23

IZAJASZ 2:3 I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: 
Pójdźcie a wstąpmy na górę Pańską, do domu 
Boga Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg 
swoich, i będziemy chodzili ścieszkami jego; 
albowiem z Syonu wyjdzie zakon, a słowo 
Pańskie z Jeruzalemu. 

IZAJASZ 34:4 I niszczeć będzie wszystko 
wojsko niebieskie, a niebiosa jako księgi 
zwinione będą, i wszystko wojsko ich opadnie, 
jako opada liść z winnej macicy, i jako opada 
niedojrzały owoc z figowego drzewa. 

MATEUSZA 5:17 Nie mniemajcie, abym 
przyszedł rozwiązywać zakon albo proroki; nie 
przyszedłem rozwiązywać, ale wypełnić. 

ŁUKASZA 2:30 Gdyż oczy moje oglądały 
zbawienie twoje, 

31 Któreś zgotował przed obliczem wszystkich 
ludzi; 

32 Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę 
ludu twego Izraelskiego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:47 Albowiem 
nam tak rozkazał Pan, mówiąc: Położyłem cię 
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światłością poganom, abyś był zbawieniem aż 
do krajów ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 26:23 To jest, iż 
Chrystus miał cierpieć, a będąc pierwszym z 
zmartwychwstania opowiadać miał światłość 
ludowi temu i poganom. 

2 KORYNTÓW 1:3 Błogosławiony 
niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia a Bóg 
wszelkiej pociechy, 

4 Który nas cieszy w każdym ucisku naszym, 
abyśmy i my cieszyć mogli i tych, którzy są w 
jakimkolwiek ucisku, tąż pociechą, którą my 
sami pocieszeni bywamy od Boga. 

1 PIOTRA 2:9 Ale wy jesteście rodzajem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
opowiadali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności ku dziwnej swojej światłości. 

OBJAWIENIE JANA 6:12 I widziałem, gdy 
otworzył szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie 
trzęsienie ziemi, a słońce sczerniało jako wór 
włosiany i księżyc wszystek stał się jako krew; 

13 A gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak 
jako drzewo figowe zrzuca z siebie figi swoje 
niedostałe, gdy od wiatru wielkiego bywa 
zachwiane. 

14 A niebo ustąpiło jako księgi zwinione, a 
wszelka góra i wyspy z miejsca się swego 
poruszyły; 

Spójrz na: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
E15 Mesjasz przyniesie dobrą nowinę.
E19 Mesjasz będzie pocieszycielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 52:1-6
IZAJASZ 52:7 O jako piękne są na górach 

nogi tego, co pocieszne rzeczy zwiastuje, i 
opowiada pokój; tego, co zwiastuje dobre, 
i opowiada zbawienie, a mówi do Syonu: 
Bóg twój króluje! 

8 Wynoszą głos stróżowie twoi, głos 
wynoszą, a społem wykrzykać będą; bo 
okiem w oko ujrzą, że zasię Pan Syon 
przywiedzie. 

9 Wykrzykajcie a śpiewajcie społem, 
pustynie Jeruzalemskie! bo pocieszył Pan 
lud swój, odkupił Jeruzalem. 

10 Wysmuknął Pan ramię świętobliwości 
swojej przed oczyma wszystkich narodów, 
aby oglądały wszystkie kończyny ziemi 
zbawienie Boga naszego. 

IZAJASZ 52:11-12

PSALMÓW 22:27 (22:28) Wspomną i 
nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi, 
i kłaniać się będą przed obliczem twojem 
wszystkie pokolenia narodów. 

PSALMÓW 98:1 Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń 
nową, bo dziwne rzeczy uczynił; dopomogła 
mu prawica jego, i ramię świętobliwości jego. 

2 Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma 
pogan oznajmił sprawiedliwość swoję. 

3 Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę 
swoję przeciw domowi Izraelskiemu; oglądały 
wszystkie granice ziemi zbawienie Boga 
naszego. 
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IZAJASZ 66:13 Jako ten, którego cieszy 
matka jego, tak Ja was cieszyć będę; a tak w 
Jeruzalemie uciechy miewać będziecie. 

IZAJASZ 66:18 Albowiem Ja znam sprawy 
ich, i myśli ich; i przyjdzie ten czas, że 
zgromadzę wszystkie narody, i języki, i przyjdą 
a oglądają chwałę moję. 

MATEUSZA 5:4 Błogosławieni, którzy się 
smęcą; albowiem pocieszeni będą. 

ŁUKASZA 1:74 Iżbyśmy mu bez bojaźni, z 
ręki nieprzyjaciół naszych będąc wybawieni, 
służyli; 

ŁUKASZA 2:38 Ta też onejże godziny 
nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim 
wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w 
Jeruzalemie. 

ŁUKASZA 3:6 I ogląda wszelkie ciało 
zbawienie Boże. 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:47 Albowiem 
nam tak rozkazał Pan, mówiąc: Położyłem cię 
światłością poganom, abyś był zbawieniem aż 
do krajów ziemi. 

RZYMIAN 10:15 Jakoż też będą kazać, jeźliby 
nie byli posłani? Jako napisano: O jako śliczne 
są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, 

którzy opowiadają dobre rzeczy. 

2 KORYNTÓW 1:10 Który z tak wielkiej 
śmierci wyrwał nas i jeszcze wyrywa, w 
którym nadzieję mamy, iż i napotem wyrwie; 

ŻYDÓW 2:3 Jakoż my ucieczemy, jeźli 
zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które 
wziąwszy początek opowiadania przez samego 
Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest 
potwierdzone? 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 14:6 I widziałem 
drugiego Anioła, lecącego przez pośrodek 
nieba, mającego Ewangieliję wieczną, aby 
ją zwiastował mieszkającym na ziemi i 
wszelkiemu narodowi, i pokoleniu, i językowi, 
i ludowi, 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Izajasz 42:10-13; Izajasz 48:20; 
Izajasz 49:6; Izajasz 55:12; Mateusza 24:30,31; Dzieje Apostolskie 
2:5-11; 2 Koryntów 1:3-5; Kolosensów 2:2,3; Objawienie Jana 1:7.
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G03 Wywyższenie Mesjasza zostało 
przepowiedziane.

IZAJASZ 52:13 Oto się szczęśliwie 
powiedzie słudze memu. Wywyższony i 
podniesiony i bardzo uwielbiony będzie. 

IZAJASZ 9:7 A ku rozmnożeniu tego 
państwa i pokoju, któremu końca nie będzie, 
usiądzie na stolicy Dawidowej, i na królestwie 
jego, aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w 
sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Uczyni to 
zawisna miłość Pana zastępów. 

JANA 5:22 Bo Ojciec nikogo nie sądzi, 
lecz wszystek sąd dał Synowi, 

23 Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; 
kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go 
posłał. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:31 To 
przeglądając, powiedział o zmartwychwstaniu 
Chrystusowem, iż nie została dusza jego w 
piekle, ani ciało jego widziało skażenia. 

33 Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a 
obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, 
wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. 

34 Albowiemci Dawid nie wstąpił do nieba, lecz 
sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź po 
prawicy mojej, 

35 Aż położę nieprzyjacioły twoje podnóżkiem 
nóg twoich. 

36 Niechajże tedy wie zapewne wszystek dom 
Izraelski, że go Bóg i Panem, i Chrystusem 
uczynił, tego Jezusa, któregoście wy 
ukrzyżowali. 

FILIPENSÓW 2:9 Dlatego też Bóg 
nader go wywyższył i darował mu imię, które 
jest nad wszystkie imię; 

10 Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano 
skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i 
tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod 
ziemią. 

11 A wszelki język aby wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

OBJAWIENIE JANA 5:13 A wszelkie 
stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, 
i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w 
nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na 
stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i 
chwała, i siła na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; Izajasz 9:6; Izajasz 49:6; Mateusza 28:18; Efezów 
1:20-23; Żydów 1:3; Objawienie Jana 5:6-12.

F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

IZAJASZ 52:14 Jako wiele ich zdumieją się 
nad nim, że przemierzła jest nad innych 
ludzi osoba jego, a kształt jego nad synów 
ludzkich: 

PSALMÓW 22:6 (22:7) Alem ja robak, a nie 
człowiek: pośmiewisko ludzkie, i wzgarda 
pospólstwa. 

MATEUSZA 27:29 I uplótłszy koronę 
z ciernia, włożyli na głowę jego, i dali trzcinę 
w prawą rękę jego, a upadając przed nim na 
kolana, naśmiewali się z niego, mówiąc: Bądź 
pozdrowiony, królu żydowski! 

30 A plując na niego, wzięli onę trzcinę, i bili go 
w głowę jego. 

FILIPENSÓW 2:5 Tego tedy bądźcie 
o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie 
Jezusie. 
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6 Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał 
sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, 

7 Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy 
kształt niewolnika, stawszy się podobny 
ludziom; 

8 I postawą znaleziony jako człowiek, sam się 
poniżył, będąc posłusznym aż do śmierci, a to 
śmierci krzyżowej. 

Spójrz na: Psalmów 71:7; Mateusza 7:28; Mateusza 26:67; Marka 
5:42; Marka 6:51; Łukasza 2:47.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

IZAJASZ 52:15 Tak zasię pokropi wiele 
narodów, i królowie przed nim zatulą usta 
swe, przeto, że czego im nie powiadano, 
to oglądają, a to, o czem nie słyszeli, 
wyrozumieją. 

MATEUSZA 11:28 Pójdźcie do mnie 
wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a 
Ja wam sprawię odpocznienie; 

MATEUSZA 28:19 Idąc tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i 
Syna, i Ducha Świętego; 

ŁUKASZA 24:47 I aby była kazana w imieniu 
jego pokuta i odpuszczenie grzechów między 
wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu. 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 

JANA 3:16 Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał 
żywot wieczny. 

17 Boć nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby 
sądził świat, ale aby świat był zbawiony przezeń. 

JANA 7:37 A w on ostateczny dzień 
wielki święta onego stanął Jezus i wołał 
mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie 
przyjdzie, a pije. 

JANA 8:12 Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: 
Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:21 I 
stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia 
Pańskiego, zbawion będzie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:47 Albowiem 
nam tak rozkazał Pan, mówiąc: Położyłem cię 
światłością poganom, abyś był zbawieniem aż 
do krajów ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 17:30 
Aczkolwiek tedy przeglądał Bóg czasom tej 
niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom 
wszystkim wszędy, aby pokutowali; 

31 Przeto iż postanowił dzień, w który będzie 
sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez 
męża, którego na to naznaczył, upewniając o 
tem wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. 

RZYMIAN 15:20 A to tak usiłując kazać 
Ewangieliję, gdzie i mianowany nie był 
Chrystus, abym na cudzym fundamencie nie 
budował. 

21 Ale jako napisano: Którym nie powiadano 
o nim, oglądają; a którzy o nim nie słyszeli, 
zrozumieją. 
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RZYMIAN 16:25 A temu, który was może 
utwierdzić według Ewangielii mojej i 
opowiadania Jezusa Chrystusa, według 
objawienia tajemnicy od czasów wiecznych 
zamilczanej, 

26 Lecz teraz objawionej i przez Pisma prorockie 
według postanowienia wiecznego Boga ku 
posłuszeństwu wiary między wszystkimi 
narody oznajmionej; 

2 KORYNTÓW 5:19 Ponieważ Bóg był w 
Chrystusie, świat z samym sobą jednając, nie 
przyczytując im upadków ich, i położył w nas 
to słowo pojednania: 

EFEZÓW 3:8 Mnie mówię, najmniejszemu 
ze wszystkich świętych dana jest ta łaska, 
abym między poganami opowiadał te 
niedościgłe bogactwa Chrystusowe. 

9 A iżbym objaśnił wszystkim, jaka by była 
społeczność onej tajemnicy zakrytej od 
wieków w Bogu, który wszystko stworzył 
przez Jezusa Chrystusa; 

1 TYMOTEUSZA 2:3 Albowiem to 
jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem, 
zbawicielem naszym, 

4 Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i 
ku znajomości prawdy przyszli. 

TYTUSA 2:11 Albowiem okazała się łaska 
Boża, zbawienna wszystkim ludziom, 

2 PIOTRA 3:9 Nie omieszkiwać Pan 
z obietnicą, (jako to niektórzy mają za 
omieszkanie), ale używa cierpliwości 
przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, 
ale żeby się wszyscy do pokuty udali. 

1 JANA 2:2 A on jest ubłaganiem za 

grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za 
grzechy wszystkiego świata. 

1 JANA 4:14 A myśmy widzieli i 
świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był 
Zbawicielem świata. 

1 JANA 5:11 A toć jest świadectwo, iż nam 
Bóg dał żywot wieczny; a ten żywot jest w 
Synu jego. 

12 Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna 
Bożego, nie ma żywota. 

Spójrz na: Mateusza 11:29; Jana 4:42; 2 Koryntów 5:14; 1 Tymoteusza 
2:6; Żydów 2:3,4,9; 1 Piotra 3:18; Objawienie Jana 22:17.

F11 Cierpienie Mesjasza.
F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.
F14 Ludzie nie uwierzą Mesjaszowi.
   
IZAJASZ 53:1 Któż uwierzył kazaniu 

naszemu, a ramię Pańskie komu 
objawione jest? 

2 Bo wyrósł jako latorostka przed nim, a 
jako korzeń z ziemi suchej, nie mając 
kształtu ani piękności; i widzieliśmy go; 
ale nic nie było widzieć, czemubyśmy go 
żądać mieli. 

MARKA 6:3 Izali ten nie jest cieśla, syn 
Maryi, i brat Jakóba, i Jozesa, i Judasa, i 
Szymona? Azaż tu nie masz i sióstr jego u nas? 
I gorszyli się z niego. 

JANA 12:37 A choć tak wiele cudów 
uczynił przed nimi, przecię nie uwierzyli weń, 

38 Aby się wypełniło słowo Izajasza proroka, 
które powiedział: Panie! i któż uwierzył 
kazaniu naszemu, a ramię Pańskie komuż jest 

IZAJASZ



244

objawione? 
39 Dlatego uwierzyć nie mogli, iż jeszcze 

powiedział Izajasz: 
40 Zaślepił oczy ich, i zatwardził serce ich, aby 

oczyma nie widzieli i sercem nie zrozumieli, i 
nie nawrócili się, abym je uzdrowił. 

RZYMIAN 8:3 Bo co niemożnego było 
zakonowi, w czem on był słaby dla ciała, 
Bóg posławszy Syna swego w podobieństwie 
grzesznego ciała i dla grzechu, potępił grzech 
w ciele, 

RZYMIAN 10:16 Aleć nie wszyscy posłuszni 
byli Ewangielii; albowiem Izajasz mówi: Panie! 
któż uwierzył kazaniu naszemu? 

17 Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez 
słowo Boże. 

FILIPENSÓW 2:6 Który, będąc w 
kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za 
drapiestwo równym być Bogu, 

7 Ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy 
kształt niewolnika, stawszy się podobny 
ludziom; 

Spójrz na: Izajasz 11:1,2; Jeremijasz 23:5; Ezechyjel 17:22-24; 
Zacharyjasz 6:12; Łukasza 2:7,40,52.

F03 Mesjasz będzie odrzucony.
F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

IZAJASZ 53:3 Najwzgardzeńszy był, 
i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a 
świadomy niemocy, i jako zakrywający 
twarz swoję; najwzgardzeńszy mówię, 
skądeśmy go za nic nie mieli. 

PSALMÓW 22:7 (22:8) Wszyscy, którzy mię 

widzą, szydzą ze mnie; wykrzywiają gębę, 
chwieją głową, mówiąc: 

8 (22:9) Spuścił się na Pana, niechże go wyrwie; 
niech go wybawi, ponieważ się w nim kocha.

MATEUSZA 26:65 Tedy najwyższy 
kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: Bluźnił! 
Cóż jeszcze potrzebujemy świadków? Otoście 
teraz słyszeli bluźnierstwo jego. 

66 Cóż się wam zda? A oni odpowiadając, rzekli: 
Winien jest śmierci. 

67 Tedy plwali na oblicze jego, i pięściami go bili, 
a drudzy go policzkowali, 

68 Mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie! kto jest 
ten, co cię uderzył? 

MARKA 9:11 I pytali go, mówiąc: Cóż 
tedy nauczeni w Piśmie powiadają, że Elijasz 
pierwej przyjść ma? 

12 A on odpowiadając, rzekł im: Elijaszci 
przyszedłszy pierwej, naprawi wszystko, a jako 
napisano o Synu człowieczym, że musi wiele 
ucierpieć, a za nic poczytanym być. 

13 Aleć wam powiadam, że i Elijasz przyszedł, 
i uczynili mu cokolwiek chcieli, jako o nim 
napisano. 

ŻYDÓW 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i 
dokończyciela wiary, który dla wystawionej 
sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy 
sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. 

3 Przetoż uważajcie, jaki jest ten, który 
podejmował takowe od grzeszników 
przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście 
osłabiwszy w umysłach waszych, nie ustawali. 

Spójrz na: Psalmów 69:10-12,19,20; Izajasz 50:6; Micheasz 5:1; 
Zacharyjasz 11:8-13; Mateusza 27:39-44; Marka 15:19; Łukasza 

9:22; Łukasza 16:14; Jana 8:48.
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F09 Ofiara i pokuta Mesjasza.
F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

IZAJASZ 53:4 Zaiste on niemocy nasze 
wziął na się, a boleści nasze własne nosił; 
a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity 
od Boga i utrapiony. 

5 Lecz on zraniony jest dla występków 
naszych, starty jest dla nieprawości 
naszych; kaźń pokoju naszego jest na nim, 
a sinością jego jesteśmy uzdrowieni. 

6 Wszyscyśmy jako owce zbłądzili, każdy na 
drogę swą obróciliśmy się, a Pan włożył 
nań nieprawość wszystkich nas. 

MATEUSZA 8:16 A gdy był wieczór, przywiedli 
do niego wiele opętanych: i wyganiał duchy 
słowem; i wszystkie, którzy się źle mieli, 
uzdrawiał; 

17 Aby się wypełniło, co powiedziano przez 
Izajasza proroka, mówiącego: On niemocy 
nasze na się wziął, a choroby nasze nosił. 

RZYMIAN 4:24 Ale i dla nas, którym ma być 
przyczytano, którzy wierzymy w tego, który 
wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych; 

25 Który wydany jest dla grzechów naszych, 
a wstał z martwych dla usprawiedliwienia 
naszego. 

2 KORYNTÓW 5:21 Albowiem on 
tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem 
uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością 
Bożą w nim. 

GALATES 3:13 Ale Chrystus odkupił nas 
z przeklęstwa zakonu, stawszy się za nas 
przeklęstwem, (albowiem napisane: Przeklęty 
każdy, który wisi na drzewie). 

1 PIOTRA 2:21 Albowiem na to też powołani 
jesteście, ponieważ i Chrystus cierpiał za 
was, zostawiwszy wam przykład, abyście 
naśladowali stóp jego. 

22 Który grzechu nie uczynił, ani znaleziona jest 
zdrada w ustach jego. 

23 Któremu gdy złorzeczono, nie odzłorzeczył; 
gdy cierpiał, nie groził, ale poruczył krzywdę 
temu, który sprawiedliwie sądzi. 

24 Który grzechy nasze na ciele swoim zaniósł 
na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom 
sprawiedliwości żyli, którego sinością 
uzdrowieni jesteście. 

25 Albowiemeście byli jako owce błądzące; ale 
teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa 
dusz waszych. 

1 JANA 2:2 A on jest ubłaganiem za 
grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za 
grzechy wszystkiego świata. 

Spójrz na: Danijel 9:24; Mateusza 20:28; Łukasza 15:3-7; Rzymian 
5:6-10; 1 Koryntów 15:3; Efezów 5:2; Żydów 9:12-15,28; Żydów 

10:14; 1 Piotra 3:18.

B02 Mesjasz jest Barankiem Bożym.
B11 Posłuszeństwo Mesjasza.
F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.
 
IZAJASZ 53:7 Uciśniony jest i utrapiony, 

a nie otworzył ust swoich; jako baranek na 
zabicie wiedziony był, i jako owca przed 
tymi, którzy ją strzygą, oniemiał, i nie 
otworzył ust swoich. 

8 Z więzienia i z sądu wyjęty jest; przetoż 
rodzaj jego któż wypowie? Albowiem 
wycięty jest z ziemi żyjących, a zraniony 
dla przestępstwa ludu mojego; 
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MATEUSZA 26:62 A wstawszy 
najwyższy kapłan, rzekł mu: Nic nie 
odpowiadasz? Cóż to jest, co ci przeciwko 
tobie świadczą? 

63 Lecz Jezus milczał. A odpowiadając najwyższy 
kapłan rzekł: Poprzysięgam cię przez Boga 
żywego, abyś nam powiedział, jeźliś ty jest 
Chrystus, on Syn Boży? 

64 Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział; wszakże 
powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna 
człowieczego siedzącego na prawicy mocy 
Bożej, i przychodzącego na obłokach 
niebieskich. 

MATEUSZA 27:12 A gdy nań 
skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie 
odpowiedział. 

13 Tedy mu rzekł Piłat: Nie słyszyszże jako wiele 
przeciwko tobie świadczą? 

14 Lecz mu nie odpowiedział i na jedno słowo, 
tak iż się starosta bardzo dziwował. 

MARKA 15:3 I skarżyli nań przedniejsi 
kapłani o wiele rzeczy: (ale on nic nie 
odpowiedział.) 

4 Tedy go zasię pytał Piłat, mówiąc: Nic nie 
odpowiadasz? Oto jako wiele rzeczy świadczą 
przeciwko tobie. 

5 Ale Jezus przecię nic nie odpowiedział, tak iż 
się Piłat dziwował. 

ŁUKASZA 23:9 I pytał go wielą słów; ale mu 
on nic nie odpowiadał. 

ŁUKASZA 23:33 A gdy przyszli na miejsce, 
które zowią trupich głów, tam go ukrzyżowali, 
i onych złoczyńców, jednego po prawicy, a 
drugiego po lewicy. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 8:30 A 
przybieżawszy Filip, usłyszał go czytającego 
Izajasza proroka i rzekł: Rozumieszże, co 
czytasz? 

31 A on rzekł: Jakoż mogę rozumieć, jeźliby mi 
kto nie wyłożył? I prosił Filipa, a wstąpił i 
siedział z nim. 

32 A miejsce onego Pisma, które czytał, to było: 
Jako owca ku zabiciu wiedziony jest, a jako 
baranek niemy przed tym, który go strzyże, 
tak nie otworzył ust swoich; 

33 W uniżeniu jego sąd jego zniesiony jest, a 
rodzaj jego któż wypowie? albowiem zniesiony 
był z ziemi żywot jego. 

Spójrz na: Psalmów 22:12-21; Psalmów 69:12; Mateusza 26:66-68; 
Jana 19:7-9; 1 Piotra 2:23.

B12 Doskonałość Mesjasza.
F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.
   
IZAJASZ 53:9 Który to lud podał 

niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć 
jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, 
ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. 

MATEUSZA 27:57 A gdy był wieczór, 
przyszedł człowiek bogaty z Arymatyi, 
imieniem Józef, który też był uczniem 
Jezusowym. 

58 Ten przyszedłszy do Piłata, prosił o ciało 
Jezusowe.Tedy Piłat rozkazał, aby mu było 
ono ciało oddane; 

59 A Józef wziąwszy ono ciało, uwinął je w czyste 
prześcieradło; 

60 I położył je w nowym grobie swoim, który był 
w opoce wykował; a przywaliwszy do drzwi 
grobowych kamień wielki, odszedł. 
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MARKA 15:27 Ukrzyżowali też z nim dwóch 
zbójców; jednego po prawicy, a drugiego po 
lewicy jego. 

28 I wypełniło się Pismo, które mówi: Z 
złoczyńcami jest policzony. 

ŻYDÓW 5:9 A tak doskonałym będąc, stał 
się wszystkim sobie posłusznym przyczyną 
zbawienia wiecznego, 

ŻYDÓW 7:26 Takiegoć zaiste przystało 
nam mieć najwyższego kapłana, świętego, 
niewinnego, niepokalanego, odłączonego od 
grzeszników i który by się stał wyższy nad 
niebiosa: 

Spójrz na: Marka 15:43-46; Łukasza 23:41,50-53; Jana 19:38-42; 
Dzieje Apostolskie 13:28; 1 Koryntów 15:4; Jana 3:5.

E22 Wysiłek Mesjasza będzie 
błogosławiony.

F09 Ofiara i pokuta Mesjasza.
G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 

przepowiedziane.
   
IZAJASZ 53:10 Takci się Panu upodobało 

zetrzeć go, i niemocą utrapić, aby 
położywszy ofiarą za grzech duszę swą, 
ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni 
swoich; a to, co się podoba Panu, przez 
rękę jego aby się szczęśliwie wykonało. 

11 Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym 
nasycon będzie. Znajomością swoją wielu 
usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój; bo 
nieprawości ich on sam poniesie. 

PSALMÓW 110:3 Lud twój będzie 
dobrowolny w dzień zwycięstwa twego, w 
ozdobie świętobliwości, a rozrodzi się płód 

twój z żywota jako rosa na świtaniu. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

19 Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego; 

20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam 
przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Amen. 

ŁUKASZA 22:44 Ale będąc w boju, gorliwiej 
się modlił, a był pot jego jako krople krwi 
ściekające na ziemię. 

JANA 12:24 Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Jeźliby ziarno pszeniczne 
wpadłszy do ziemi, nie obumarło, ono samo 
zostaje; lecz jeźliby obumarło, wielki pożytek 
przynosi. 

RZYMIAN 3:21 Lecz teraz bez zakonu 
sprawiedliwość Boża objawiona jest, mająca 
świadectwo z zakonu i z proroków; 

22 Sprawiedliwość, mówię, Boża przez wiarę 
Jezusa Chrystusa ku wszystkim i na wszystkie 
wierzące; boć różności nie masz. 

23 Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im 
chwały Bożej. 

24 A bywają usprawiedliwieni darmo z łaski jego 
przez odkupienie, które się stało w Chrystusie 
Jezusie. 

1 KORYNTÓW 6:11 A takimiście 
niektórzy byli; aleście omyci, aleście 
poświęceni, aleście usprawiedliwieni w 
imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga 
naszego. 
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2 KORYNTÓW 5:20 Przetoż na miejscu 
Chrystusowem poselstwo sprawujemy, 
jakoby was Bóg upominał przez nas, prosimy 
na miejscu Chrystusowem, jednajcie się z 
Bogiem; 

21 Albowiem on tego, który nie znał grzechu, 
za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali 
sprawiedliwością Bożą w nim. 

EFEZÓW 4:11 I tenże dał niektóre Apostoły, 
a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, 
drugie też pasterze i nauczyciele. 

12 Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, 
ku budowaniu ciała Chrystusowego; 

ŻYDÓW 9:22 A niemal wszystko 
według zakonu krwią oczyszczone bywa, 
a bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie 
grzechów. 

ŻYDÓW 12:2 Patrząc na Jezusa, wodza i 
dokończyciela wiary, który dla wystawionej 
sobie radości, podjął krzyż, wzgardziwszy 
sromotę, i usiadł na prawicy stolicy Bożej. 

OBJAWIENIE JANA 5:9 I śpiewali nową 
pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi 
i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i 
odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze 
wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i 
narodu: 

10 I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i 
kapłanami, i królować będziemy na ziemi. 

Spójrz na: Izajasz 42:1; Mateusza 17:5; Jana 12:27-32; Rzymian 
5:1,9,18,19; Galates 4:19; Tytusa 3:6,7; 1 Piotra 2:24; 1 Piotra 3:18; 

Objawienie Jana 7:9-17.

E22 Wysiłek Mesjasza będzie 
błogosławiony.

F09 Ofiara i pokuta Mesjasza.
H06 Wstawiennictwo Mesjasza.
 
IZAJASZ 53:12 Przetoż mu dam dział 

dla wielu, aby się dzielił korzyścią z 
mocarzami, ponieważ wylał na śmierć 
duszę swoję, a z przestępcami policzon 
będąc, on sam grzech wielu odniósł, i za 
przestępców się modlił. 

MARKA 15:28 I wypełniło się Pismo, które 
mówi: Z złoczyńcami jest policzony. 

ŁUKASZA 22:37 Albowiem powiadam wam, iż 
się jeszcze musi to, co napisano, wypełnić na 
mnie, mianowicie: I z złoczyńcami policzony 
jest; boć te rzeczy, które świadczą o mnie, 
koniec biorą. 

ŁUKASZA 23:34 Tedy Jezus rzekł: Ojcze! 
odpuść im: boć nie wiedzą, co czynią. A 
rozdzieliwszy szaty jego, los o nie miotali. 

FILIPENSÓW 2:8 I postawą 
znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, 
będąc posłusznym aż do śmierci, a to śmierci 
krzyżowej. 

9 Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował 
mu imię, które jest nad wszystkie imię; 

10 Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano 
skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i 
tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod 
ziemią. 

11 A wszelki język aby wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

Spójrz na: Psalmów 2:8; Izajasz 49:24,25; Izajasz 52:15; Mateusza 
12:28,29; Kolosensów 2:15; Żydów 2:14,15.
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E24 Mesjasz wprowadzi pokój.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 54:1-4
IZAJASZ 54:5 Albowiem małżonkiem 

twoim jest stworzycie twój, Pan zastępów 
imię jego, a odkupiciel twój, Święty 
Izraelski, Bogiem wszystkiej ziemi zwany 
będzie. 

IZAJASZ 54:6-9
IZAJASZ 54:10 A choćby się i góry 

poruszyły, i pagórki się zachwiały: jednak 
miłosierdzie moje od ciebie nie odstąpi, a 
przymierze pokoju mego nie wzruszy się, 
mówi twój miłościwy Pan. 

11 O utrapiona, wichrem rozmiotana, 
z pociechy obrana! oto Ja położę na 
karbunkułach kamienie twoje, a na 
szafirach założę cię. 

12 I uczynię z kryształu okna twoje, a bramy 
twoje z kamienia rubinowego, i wszystkie 
granice twoje z kamienia kosztownego. 

13 A wszyscy synowie twoi będą wyuczeni od 
Pana, i obfitość pokoju będą mieli synowie 
twoi. 

IZAJASZ 54:14-17

ŁUKASZA 10:21 Onejże godziny rozradował 
się Jezus w duchu, i rzekł: Wysławiam cię, 
Ojcze, Panie nieba i ziemi! żeś te rzeczy zakrył 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
niemowlątkom; zaprawdę, Ojcze! że się tak 
upodobało tobie. 

ŁUKASZA 24:45 Tedy im otworzył zmysł, żeby 
rozumieli Pisma. 

JANA 6:45 Napisano w prorokach: I będą 

wszyscy wyuczeni od Boga; przetoż każdy, kto 
słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do 
mnie. 

JANA 6:65 I mówił: Dlategomci wam 
powiedział: Iż żaden nie może przyjść do 
mnie, jeźliby mu nie było dane od Ojca 
mojego. 

JANA 14:26 Lecz pocieszyciel on, Duch 
Święty, którego pośle Ojciec w imieniu 
mojem, onci was nauczy wszystkiego, i 
przypomni wam wszystko, comkolwiek wam 
powiedział. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 14:22 
Utwierdzając dusze uczniów i napominając, 
aby trwali w wierze, i mówiąc: Że przez wiele 
ucisków musimy wnijść do królestwa Bożego. 

EFEZÓW 4:21 Jeźliście go tylko słuchali i o 
nim wyuczeni byli, jako jest (ta) prawda w 
Jezusie, 

1 TESALONICENSÓW 4:9 A o 
miłości braterskiej nie potrzeba wam pisać; 
boście wy sami od Boga nauczeni, abyście 
miłowali jedni drugich. 

ŻYDÓW 8:10 Przetoż toć jest przymierze, 
które postanowię z domem Izraelskim po tych 
dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myśl 
ich i na sercach ich napiszę je, i będę Bogiem 
ich, a oni będą ludem moim. 

11 I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, 
i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj 
Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od 
najmniejszego z nich aż do największego z 
nich. 
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OBJAWIENIE JANA 21:18 A było 
budowanie muru jego z jaspisu; a samo miasto 
było złoto czyste, podobne szkłu czystemu. 

19 A grunty muru miasta ozdobione były 
wszelkim kamieniem drogim. Pierwszy grunt 
był jaspis, wtóry szafir, trzeci chalcedon, 
czwarty szmaragd. 

20 Piąty sardoniks, szósty sardyjusz, siódmy 
chrysolit, ósmy beryllus, dziewiąty topazyjusz, 
dziesiąty chrysopras, jedenasty hijacynt, 
dwunasty ametyst. 

21 A dwanaście bram jest dwanaście pereł: a 
każda brama była z jednej perły, a rynek 
miasta złoto czyste jako szkło przezroczyste. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; Psalmów 25:8-12; Psalmów 34:19; 
Psalmów 71:17; Izajasz 2:3; Izajasz 11:9; Izajasz 51:6; Jeremijasz 

31:34; Mateusza 11:27; Rzymian 11:29; Jana 2:20,27.

E07 Propozycja zbawienia dana przez 
Mesjasza.

IZAJASZ 55:1 Nuż wszyscy pragnący 
pójdźcie do wód, i wy, co niemacie 
pieniędzy, pójdźcie, kupujcie a jedzcie; 
pójdźcie, mówię, kupujcie bez pieniędzy i 
bez zapłaty, wino i mleko. 

JANA 4:13 Odpowiedział Jezus i rzekł jej: 
Każdy, kto pije tę wodę, zasię będzie pragnął; 

JANA 7:37 A w on ostateczny dzień 
wielki święta onego stanął Jezus i wołał 
mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie 
przyjdzie, a pije. 

38 Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki 
wody żywej popłyną z żywota jego. 

1 PIOTRA 2:2 Jako dopiero narodzone 

niemowlątka, szczerego mleka słowa Bożego 
pożądajcie, abyście przez nie urośli, 

OBJAWIENIE JANA 21:6 I rzekł mi: Stało 
się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. 
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody 
żywej. 

OBJAWIENIE JANA 22:17 A Duch 
i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, 
niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech 
przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę 
żywota darmo. 

Spójrz na: Izajasz 41:18; Izajasz 52:3; Izajasz 63:1; Joel 3:18; 
Mateusza 13:44; Mateusza 26:29; Rzymian 3:24; 1 Koryntów 3:2; 

Efezów 2:8.

E07 Propozycja zbawienia dana przez 
Mesjasza.

IZAJASZ 55:2 Przecz wynakładacie 
pieniądze nie za chleb, a pracę swą na to, 
co nie nasyca? Słuchając słuchajcie mię, 
a jedzcie to, co jest dobrego, i niech się 
rozkocha w tłustości dusza wasza. 

MATEUSZA 15:9 Lecz próżno mię czczą, 
nauczając nauk, które są przykazania ludzkie. 

MATEUSZA 22:4 Znowu posłał insze sługi, 
mówiąc: Powiedzcie zaproszonym: Otom 
obiad mój nagotował, woły moje i co było 
karmnego, pobito, i wszystko gotowe, 
pójdźcież na wesele. 

MARKA 7:14 A zwoławszy wszystkiego 
ludu, mówił im: Słuchajcie mię wszyscy, a 
zrozumiejcie! 
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RZYMIAN 10:2 Albowiem daję im 
świadectwo, iż gorliwość ku Bogu mają, ale 
nie według wiadomości. 

3 Bo nie znając sprawiedliwości Bożej, a 
chcąc własną sprawiedliwość wystawić, 
sprawiedliwości Bożej nie byli poddani. 

RZYMIAN 10:17 Wiara tedy jest z słuchania, a 
słuchanie przez słowo Boże. 

FILIPENSÓW 3:7 Ale to, co mi było 
zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za 
szkodę. 

Spójrz na: Psalmów 34:11; Przypowieści Salomonowych 8:32; Izajasz 
46:6; Izajasz 51:1,4,7; Jeremijasz 2:13; Jeremijasz 31:14; Abakuk 

2:13; Łukasza 15:23; Jana 6:48-58.

E11 Mesjasz da życie wieczne.
E20 Mesjasz nada nowe przymierze.

IZAJASZ 55:3 Nakłońcie ucha swego, 
a pójdźcie do mnie; słuchajcie, a będzie 
żyła dusza wasza. I postanowię z wami 
przymierze wieczne, miłosierdzie 
Dawidowe pewne wyleję na was. 

MATEUSZA 13:16 Ale oczy wasze 
błogosławione, że widzą, i uszy wasze, że 
słyszą; 

MATEUSZA 17:5 A gdy on jeszcze mówił, oto 
obłok jasny zacienił je; a oto głos z obłoku 
mówiący: Ten jest Syn mój miły, w którym mi 
się upodobało, tego słuchajcie. 

JANA 5:24 Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Kto słowa mego słucha i 
wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot 

wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z 
śmierci do żywota. 

25 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Że idzie 
godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos 
Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. 

JANA 6:37 Wszystko, co mi daje Ojciec, 
do mnie przyjdzie, a tego, co do mnie 
przyjdzie, nie wyrzucę precz. 

JANA 6:44 Żaden do mnie przyjść nie 
może, jeźli go Ojciec mój, który mię posłał, 
nie pociągnie; a ja go wzbudzę w ostateczny 
dzień. 

45 Napisano w prorokach: I będą wszyscy 
wyuczeni od Boga; przetoż każdy, kto słyszał 
od Ojca, a nauczył się, przychodzi do mnie. 

JANA 7:37 A w on ostateczny dzień 
wielki święta onego stanął Jezus i wołał 
mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie 
przyjdzie, a pije. 

JANA 8:47 Ktoć z Boga jest, słów Bożych 
słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie 
jesteście. 

JANA 10:27 Owce moje głosu mego 
słuchają, a ja je znam i idą za mną; 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:34 A iż go 
wzbudził od umarłych, aby się więcej nie 
wrócił do skażenia, tak powiedział: Dam wam 
święte dobrodziejstwa Dawidowe wierne. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:7; Psalmów 78:1; Psalmów 
89:35-37; Przypowieści Salomonowych 4:20; Izajasz 61:8; Jeremijasz 
32:40; Jeremijasz 50:5; Ezechyjel 37:24,25; Mateusza 11:28; Żydów 

13:20.
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E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

IZAJASZ 55:4 Oto dałem go za świadka 
narodom, za wodza i za nauczyciela 
narodom. 

JANA 10:3 Temu odźwierny otwiera 
i owce słuchają głosu jego, a on swoich 
własnych owiec z imienia woła i wywodzi je. 

JANA 10:27 Owce moje głosu mego 
słuchają, a ja je znam i idą za mną; 

JANA 13:13 Wy mię nazywacie 
nauczycielem i Panem, a dobrze mówicie; 
bomci jest nim. 

JANA 18:37 Tedy mu rzekł Piłat: Toś ty 
przecię jest królem? Odpowiedział mu Jezus: 
Ty powiadasz, żem jest królem. Jam się na to 
narodził i na tom przyszedł na świat, abym 
świadectwo wydał prawdzie; wszelki, który 
jest z prawdy, słucha głosu mego. 

1 TYMOTEUSZA 6:13 Rozkazuję ci przed 
Bogiem, który wszystko ożywia i przed 
Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed 
Ponckim Piłatem dobre wyznanie, 

OBJAWIENIE JANA 1:5 I od Jezusa 
Chrystusa, który jest onym świadkiem 
wiernym, pierworodnym z umarłych i 
książęciem królów ziemi; który nas umiłował i 
omył nas z grzechów naszych krwią swoją; 

OBJAWIENIE JANA 3:14 A Aniołowi zboru 
Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, 
świadek on wierny i prawdziwy, początek 
stworzenia Bożego: 

Spójrz na: Ezechyjel 34:23,24; Danijel 9:25; Ozeasza 3:5; Micheasz 
5:1-3; Mateusza 2:6; Jana 3:16; Jana 12:26; Żydów 2:10; Żydów 5:9.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

IZAJASZ 55:5 Oto naród, któregoś nie 
znał, powołasz, a narody, które cię nie 
znały, zbieżą się do ciebie dla Pana, Boga 
twego, i Świętego Izraelskiego; bo cię 
uwielbi. 

JANA 10:16 A mam i drugie owce, które 
nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; 
i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna 
owczarnia i jeden pasterz. 

JANA 13:31 A gdy wyszedł, rzekł Jezus: 
Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy, a Bóg 
uwielbiony jest w nim. 

32 A ponieważ Bóg uwielbiony jest w nim, tedy 
go też Bóg uwielbi sam w sobie, i wnetże 
uwielbi go. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

RZYMIAN 15:21 Ale jako napisano: Którym 
nie powiadano o nim, oglądają; a którzy o 
nim nie słyszeli, zrozumieją. 

1 PIOTRA 1:11 Badając się, na który albo na 
jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który 
w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, 
które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej 
za tem chwale. 
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Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:10; Psalmów 18:43; Psalmów 
110:1-3; Izajasz 11:10; Izajasz 52:15; Izajasz 60:5,9; Ozeasza 1:10; 

Dzieje Apostolskie 3:13; Dzieje Apostolskie 5:31; Żydów 5:5.

E07 Propozycja zbawienia dana przez 
Mesjasza.

IZAJASZ 55:6 Szukajcie Pana, póki może 
być znaleziony; wzywajcie go, póki blisko 
jest. 

MATEUSZA 6:33 Ale szukajcie naprzód 
królestwa Bożego, i sprawiedliwości jego, a to 
wszystko będzie wam przydano. 

MATEUSZA 7:7 Proście, a będzie wam dano, 
szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie 
wam otworzono. 

8 Każdy bowiem, kto prosi, bierze; a kto 
szuka, znajduje; a temu, co kołacze, będzie 
otworzono. 

ŁUKASZA 11:9 I jać wam powiadam: Proście, 
a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; 
kołaczcie, a będzie wam otworzono. 

10 Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto 
szuka, znajduje, a temu, co kołacze, będzie 
otworzono. 

JANA 12:35 Tedy im rzekł Jezus: Jeszcze 
do małego czasu jest z wami światłość; 
chodźcież tedy, póki światłość macie, żeby was 
ciemność nie ogarnęła; bo kto w ciemności 
chodzi, nie wie, kędy idzie. 

36 Póki światłość macie, wierzcie w światłość, 
abyście byli synami światłości. To powiedział 
Jezus, a odszedłszy schronił się od nich. 

RZYMIAN 11:7 Cóż tedy? Czego Izrael szuka, 

tego nie dostąpił; ale wybrani dostąpili, a inni 
zatwardzeni są, 

ŻYDÓW 2:3 Jakoż my ucieczemy, jeźli 
zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które 
wziąwszy początek opowiadania przez samego 
Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest 
potwierdzone? 

Spójrz na: Psalmów 27:8; Psalmów 69:32; Psalmów 105:4; Psalmów 
145:18; Psalmów 148:14; Izajasz 12:6; Izajasz 45:19; Izajasz 46:13; 
Jeremijasz 29:12-14; Treny Jeremijaszowe 3:25; Amos 5:4; Sofonijasz 

2:3; Malachyjasz 3:1; Mateusza 7:7,8; Łukasza 12:31; Łukasza 
13:25; Jana 6:26; Jana 7:33,34; 2 Koryntów 6:1,2.

E21 Mesjasz będzie odpuszczał grzechy.

IZAJASZ 55:7 Niech opuści niepobożny 
drogę swoję, a człowiek nieprawy myśli 
swoje i niech się nawróci do Pana, a 
zmiłuje się; i do Boga naszego, gdyż jest 
hojnym w odpuszczaniu. 

MATEUSZA 7:21 Nie każdy, który mi 
mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa 
niebieskiego; ale który czyni wolę Ojca 
mojego, który jest w niebiesiech. 

22 Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie! 
izażeśmy w imieniu twojem nie prorokowali, i 
w imieniu twojem dyjabłów nie wyganiali, i w 
imieniu twojem wiele cudów nie czynili? 

23 A tedy im wyznam: Żem was nigdy nie 
znał; odstąpcie ode mnie, którzy czynicie 
nieprawość. 

MATEUSZA 9:13 Owszem idźcie, a nauczcie 
się, co to jest: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary; 
bom nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale 
grzesznych do pokuty. 
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ŁUKASZA 7:47 Dlaczego, mówię tobie, 
odpuszczono jej wiele grzechów, gdyż wiele 
umiłowała; a komu mało odpuszczono, mało 
miłuje. 

ŁUKASZA 15:10 Tak, powiadam wam, będzie 
radość przed Anioły Bożymi nad jednym 
grzesznikiem pokutującym. 

ŁUKASZA 15:24 Albowiem ten syn mój umarł 
był, a zasię ożył; zginął był, i znaleziony jest; i 
poczęli się weselić. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:19 Przetoż 
pokutujcie, a nawróćcie się, aby były 
zgładzone grzechy wasze. 

1 TYMOTEUSZA 1:15 Wierna jest ta mowa 
i wszelkiego przyjęcia godna, iż Chrystus Jezus 
przyszedł na świat, aby grzeszników zbawił, z 
których jam jest pierwszy. 

16 Alem dlatego miłosierdzia dostąpił, aby 
na mnie pierwszym okazał Jezus Chrystus 
wszelką cierpliwość na przykład tym, którzy 
weń uwierzyć mają ku żywotowi wiecznemu. 

Spójrz na: 2 Mojżeszowa - Wyjścia 34:6,7; Psalmów 130:7; Izajasz 
1:16-18; Izajasz 43:25; Izajasz 44:22; Jeremijasz 3:12; Ezechyjel 

3:18,19; Ezechyjel 18:21-23,27-32; Ezechyjel 33:11,14-16; Ozeasza 
13:16; Ozeasza 14:1; Jonasz 3:10; Mateusza 23:25,26; Rzymian 

5:16-21; 1 Koryntów 6:9-11; Efezów 1:6-8; Jakóba 4:8-10.

E22 Wysiłek Mesjasza będzie błogosławiony.

IZAJASZ 55:10 Bo jako zstępuje deszcz i 
śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, 
ale napawa ziemię, a czyni ją płodną, czyni 
ją też urodzajną, tak że wydaje nasienie 
siejącemu, a chleb jedzącemu: 

11 Takci będzie słowo moje, które wynijdzie 

z ust moich; nie wróci się do mnie 
próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i 
poszczęści mu się w tem, na co je poślę. 

MATEUSZA 24:35 Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 

JANA 6:63 Duchci jest, który ożywia, 
ciało nic nie pomaga; słowa, które ja wam 
mówię, duch są i żywot są. 

RZYMIAN 10:17 Wiara tedy jest z słuchania, a 
słuchanie przez słowo Boże. 

1 TESALONICENSÓW 2:13 Przetoż 
i my dziękujemy Bogu bez przestanku, iż 
przyjąwszy słowo Boże, któreście słyszeli od 
nas, przyjęliście nie jako słowo ludzkie, ale 
(jako w prawdzie jest) jako słowo Boże, które 
też skuteczne jest w was, którzy wierzycie. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

ŻYDÓW 2:3 Jakoż my ucieczemy, jeźli 
zaniedbamy tak wielkiego zbawienia, które 
wziąwszy początek opowiadania przez samego 
Pana od tych, którzy go słyszeli, nam jest 
potwierdzone? 

JAKÓBA 1:18 Który, przeto że chciał, 
porodził nas słowem prawdy ku temu, żebyśmy 
byli niejakiemi pierwiastkami stworzenia jego. 

1 PIOTRA 1:23 Odrodzeni będąc nie z 
nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego 
przez słowo Boże żywe i trwające na wieki. 

Spójrz na: Izajasz 45:23; Izajasz 46:10; Łukasza 8:11-16.
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H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 55:12 Przetoż w weselu 
wynijdziecie, a w pokoju doprowadzeni 
będziecie. Góry i pagórki chwałę przed 
wami głośno zaśpiewają, a wszystkie 
drzewa polne rękami klaskać będą. 

13 Miasto ciernia wyrośnie jedlina, a miasto 
pokrzywy wyrośnie mirt; a to będzie Panu 
ku sławie, na znak wieczny, który nigdy 
nie będzie wygładzony. 

RZYMIAN 5:1 Będąc tedy usprawiedliwieni 
z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa; 

RZYMIAN 15:13 A Bóg nadziei niech was 
napełni wszelką radością i pokojem w wierze, 
abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha 
Świętego. 

1 KORYNTÓW 6:9 Azaż nie wiecie, 
iż niesprawiedliwi królestwa Bożego nie 
odziedziczą? Nie mylcie się: ani wszetecznicy, 
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani 
pieszczotliwi, ani samcołożnicy, 

10 Ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani 
złorzeczący, ani ździercy królestwa Bożego nie 
odziedziczą. 

11 A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, 
aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni 
w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga 
naszego. 

2 KORYNTÓW 5:17 A tak jeźli kto jest 
w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare 
rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi 
stały. 

GALATES 5:22 Ale owoc Ducha jest miłość, 

wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, 
dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. 

KOLOSENSÓW 1:11 Wszelką mocą 
umocnieni będąc według chwalebnej 
mocy jego, ku wszelkiej cierpliwości i 
nieskwapliwości z radością, 

OBJAWIENIE JANA 2:7 Kto ma uszy, 
niechaj słucha, co Duch mówi zborom: Temu, 
co zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, które 
jest w pośrodku raju Bożego. 

OBJAWIENIE JANA 22:2 A w pośród rynku 
jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, 
przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy 
miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa 
służyły ku uzdrowieniu pogan. 

Spójrz na: #1; #2; #5.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
   
IZAJASZ 56:6 A cudzoziemców, którzyby 

przystali do Pana, aby mu służyli, a 
miłowali imię Pańskie, będąc u niego za 
sługi, wszystkich przestrzegających sabaty, 
aby go nie splugawili, i zachowujących 
przymierze moje; 

7 Tych przywiodę na górę świętobliwości 
mojej, a uweselę ich w domu modlitwy 
mojej; całopalenia ich i ofiary ich 
przyjemne będą na ołtarzu moim; bo dom 
mój domem modlitwy nazwany będzie u 
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wszystkich narodów. 
8 Tak mówi panujący Pan, który zgromadza 

rozpędzonych z Izraela: Jeszcze zgromadzę 
do niego, i do zgromadzonych jego. 

IZAJASZ 43:6 Rzekę północnej stronie: 
Wróć: a południowi: Nie zabraniaj. Przywiedź 
zasię synów moich z daleka, a córki moje od 
kończyn ziemi; 

IZAJASZ 49:22 Tak mówi panujący Pan: 
Oto wzniosę na narody rękę moję, a do ludzi 
podniosę choręgiew moję, aby przynieśli 
synów twoich na ręku, i córki twoje aby na 
ramionach przynoszone były. 

MARKA 11:17 I nauczał, mówiąc im: Azaż 
nie napisano: Że dom mój, dom modlitwy 
będzie nazwany od wszystkich narodów? a 
wyście go uczynili jaskinią zbójców. 

JANA 10:16 A mam i drugie owce, które 
nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; 
i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna 
owczarnia i jeden pasterz. 

JANA 11:51 A tegoć nie mówił sam od 
siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku 
onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on 
naród; 

52 A nie tylko za on naród, ale żeby też syny 
Boże rozproszone w jedno zgromadził. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:41 Którzy 
tedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni 
są i przystało dnia onego dusz około trzech 
tysięcy. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:34 Tedy Piotr 
otworzywszy usta, rzekł: Prawdziwie dochodzę 

tego, iż Bóg nie ma względu na osoby; 
35 Ale w każdym narodzie, kto się go boi, a czyni 

sprawiedliwość, jest mu przyjemnym. 

EFEZÓW 1:10 Aby w rozrządzeniu 
zupełności czasów w jedno zgromadził 
wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na 
niebiesiech, i te, które są na ziemi; 

EFEZÓW 2:11 Przetoż pamiętajcie, że wy 
niekiedy będąc poganami w ciele, którzyście 
byli zwani nieobrzezką od onych, których 
zwano obrzezką w ciele, która się ręką dzieje; 

12 Iżeście byli naonczas bez Chrystusa, oddaleni 
od społeczności Izraelskiej i obcymi od umów 
obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na 
świecie. 

13 Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzyście 
niekiedy byli dalekimi, staliście się bliskimi 
przez krew Chrystusową, 

EFEZÓW 2:18 Albowiem przezeń mamy 
przystęp obie strony w jednym Duchu do 
Ojca. 

19 A przetoż już więcej nie jesteście gośćmi 
i przychodniami, ale spółmieszczaninami 
świętych i domownikami Bożymi. 

20 Zbudowani na fundamencie Apostołów 
i proroków, którego jest gruntownym 
węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, 

21 Na którym wszystko budowanie wespół 
spojone rośnie w kościół święty w Panu; 

ŻYDÓW 12:22 Aleście przystąpili do góry 
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy 
Aniołów; 

23 Do walnego zgromadzenia, i do zebrania 
pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i 
do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów 
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sprawiedliwych i doskonałych; 
24 I do pośrednika nowego testamentu, Jezusa, i 

do krwi pokropienia, lepsze rzeczy mówiącej 
niż Ablowa. 

ŻYDÓW 13:15 Przetoż przez niego ofiarujmy 
Bogu ofiarę chwały ustawicznie, to jest owoce 
warg wyznawających imieniowi jego. 

1 PIOTRA 2:5 I wy jako żywe kamienie 
budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo 
święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 

OBJAWIENIE JANA 14:1 I widziałem, a oto 
Baranek stał na górze Syońskiej, a z nim sto 
czterdzieści i cztery tysiące, mających imię 
Ojca jego napisane na czołach swoich. 

Spójrz na: #1; #3; #4; Izajasz 56:3; Dzieje Apostolskie 11:23; 2 
Koryntów 8:5; Żydów 10:19-22; 1 Piotra 1:1,2.

E23 Mesjasz nawróci swój lud.
G06 Przybytek Ducha Świętego.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 57:15 Bo tak mówi on 
najdostojniejszy i najwyższy, który 
mieszka w wieczności, a święte jest imię 
jego: Ja, który mieszkam na wysokości 
na miejscu świętem, mieszkam i z tym, 
który jest skruszonego i uniżonego ducha, 
ożywiając ducha pokornych, ożywiając 
serce skruszonych. 

16 Nie będę się zaiste na wieki wadził, ani 
się wiecznie gniewał; boćby duch przed 
obliczem mojem zemdlał, i dusze, którem 
Ja uczynił. 

17 Dla nieprawości łakomstwa jego 
rozgniewałem się, a uderzyłem go; 
ukryłem się, a rozgniewałem się, przeto, 
że odpornym będąc, poszedł drogą serca 
swego. 

18 Widzę drogi jego, wszakże uzdrowię go; 
doprowadzę go; i przywrócę mu pociechy, 
i tym, którzy z nim płaczą. 

MATEUSZA 19:28 A Jezus rzekł im: 
Zaprawdę powiadam wam: Iż wy, którzyście 
mię naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie 
Syn człowieczy na stolicy chwały swojej, 
usiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc 
dwanaście pokoleń Izraelskich. 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

JANA 1:12 Lecz którzykolwiek go 
przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami 
Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię 
jego. 

13 Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli 
męża, ale z Boga narodzeni są. 

JANA 3:3 Odpowiedział Jezus i rzekł 
mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli 
się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć 
królestwa Bożego. 

4 Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może 
człowiek narodzić, będąc stary? izali powtóre 
może wnijść w żywot matki swojej i narodzić 
się? 

5 Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę 
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powiadam ci: Jeźliby się kto nie narodził z 
wody i z Ducha, nie może wnijść do królestwa 
Bożego. 

6 Co się narodziło z ciała, ciało jest, a co się 
narodziło z Ducha, duch jest. 

7 Nie dziwuj się, żem ci powiedział: Musicie się 
znowu narodzić. 

8 Wiatr, gdzie chce, wieje i głos jego słyszysz, 
ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; 
takżeć jest każdy, który się narodził z Ducha. 

GALATES 6:15 Albowiem w Chrystusie 
Jezusie ani obrzezka nic nie waży, ani 
nieobrzezka, ale nowe stworzenie. 

EFEZÓW 2:1 I was ożywił, którzyście byli 
umarli w upadkach i w grzechach. 

KOLOSENSÓW 3:9 Nie kłamcie 
jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli 
człowieka starego z uczynkami jego, 

10 A oblekliście nowego tego, który się odnawia 
w znajomość, podług obrazu tego, który go 
stworzył. 

TYTUSA 3:5 Nie z uczynków 
sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale 
podług miłosierdzia swego zbawił nas przez 
omycie odrodzenia i odnowienia Ducha 
Świętego, 

JAKÓBA 1:18 Który, przeto że chciał, 
porodził nas słowem prawdy ku temu, 
żebyśmy byli niejakiemi pierwiastkami 
stworzenia jego. 

1 PIOTRA 1:3 Błogosławiony niech będzie 
Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
który według wielkiego miłosierdzia 
swego odrodził nas ku nadziei żywej przez 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od 
umarłych, 

1 PIOTRA 1:23 Odrodzeni będąc nie z 
nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego 
przez słowo Boże żywe i trwające na wieki. 

1 PIOTRA 2:2 Jako dopiero narodzone 
niemowlątka, szczerego mleka słowa Bożego 
pożądajcie, abyście przez nie urośli, 

1 JANA 2:29 Ponieważ wiecie, że on 
sprawiedliwy jest, wiedzcież też, iż każdy, 
który czyni sprawiedliwość, z niego narodzony 
jest. 

1 JANA 3:9 Wszelki, co się narodził z 
Boga, grzechu nie czyni, iż nasienie jego w 
nim zostaje, i nie może grzeszyć, iż z Boga 
narodzony jest. 

1 JANA 5:1 Wszelki, co wierzy, iż Jezus 
jest Chrystusem, z Boga się narodził; a 
wszelki, co miłuje tego, który urodził, miłuje i 
tego, który z niego jest narodzony. 

1 JANA 5:4 Bo wszystko, co się narodziło 
z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, 
które zwyciężyło świat, wiara nasza. 

1 JANA 5:18 Wiemy, iż wszelki, który się 
z Boga narodził, nie grzeszy; ale który się 
narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a 
on złośnik nie dotyka się go. 

Spójrz na: #2; Psalmów 51:10; Psalmów 103:9-16; Psalmów 138:6; 
Psalmów 147:3; Izajasz 66:2; Jeremijasz 31:33; Jeremijasz 32:40; 

Ezechyjel 11:19; Ezechyjel 18:31; Ezechyjel 36:26,27; Mateusza 5:3; 
Łukasza 15:20-24; Jana 14:23; Rzymian 5:21; 2 Koryntów 5:17; 

Efezów 2:5,8,10; Filipensów 2:13; Kolosensów 1:13; Kolosensów 2:13; 
Jakóba 4:6.
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E24 Mesjasz wprowadzi pokój.

IZAJASZ 57:19 Stworzę owoc warg, pokój 
dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan; a tak 
uzdrowię go. 

ŁUKASZA 2:14 Chwała na wysokościach 
Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre 
upodobanie. 

EFEZÓW 2:14 Albowiem on jest pokojem 
naszym, który oboje jednem uczynił i średnią 
ścianę, która była przegrodą, rozwalił; 

15 Nieprzyjaźń, to jest zakon przykazań, który 
zależał w ustawach, skaziwszy przez ciało 
swoje, aby dwóch stworzył w samym sobie w 
jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; 

16 I pojednał obydwóch w jednem ciele z 
Bogiem przez krzyż, zgładziwszy nieprzyjaźń 
przezeń. 

17 I przyszedłszy opowiedział pokój wam, 
którzyście dalekimi i którzyście bliskimi. 

D06 Mesjasz będzie Doradcą.
D07 Mesjasz będzie Rozjemcą.
E08 Sprawiedliwość Mesjasza.
H06 Wstawiennictwo Mesjasza.
   
IZAJASZ 59:16 Gdy tedy widział, że 

niemasz żadnego męża, aż się zdumiał, 
że niemasz żadnego, coby się zastawił, a 
przetoż wybawienie sprawiło mu ramię 
jego, a sprawiedliwość jego sama go 
podparła. 

PSALMÓW 20:6 (20:7) Teraześmy poznali, 
iż Pan wybawił pomazańca swego, a iż go 

wysłuchał z nieba swego świętego przez 
zbawienną moc prawicy swojej. 

PSALMÓW 80:17 (80:18) Niech 
będzie ręka twoja nad mężem prawicy twojej, 
nad synem człowieczym, któregoś sobie 
zmocnił. 

1 TYMOTEUSZA 2:5 Boć jeden jest 
Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i 
ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. 

ŻYDÓW 9:15 I dlatego jest nowego 
testamentu pośrednikiem, aby gdyby śmierć 
nastąpiła na odkupienie onych występków, 
które były pod pierwszym testamentem, ci 
którzy są powołani, wzięli obietnicę wiecznego 
dziedzictwa. 

ŻYDÓW 10:7 Tedym rzekł: Oto idę (na 
początku księgi napisano o mnie), abym 
czynił, o Boże! wolę twoję; 

1 JANA 2:1 Dziatki moje! to wam piszę, 
abyście nie grzeszyli; i jeźliby kto zgrzeszył, 
mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa 
sprawiedliwego; 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 18:23-32; Psalmów 40:7; 
Psalmów 98:1,2; Psalmów 106:23; Psalmów 108:6; Psalmów 138:7; 

Izajasz 63:5; Jeremijasz 5:1; Ezechyjel 22:30.

E08 Sprawiedliwość Mesjasza.

IZAJASZ 59:17 Bo się przyoblókł w 
sprawiedliwość jako w pancerz, a hełm 
zbawienia na głowie jego; oblókł się w 
odzienie pomsty jako w szatę, a odział się 
zapalczywością jako płaszczem; 
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IZAJASZ 11:5 Albowiem sprawiedliwość 
będzie pasem biódr jego, a prawda 
przepasaniem nerek jego. 

RZYMIAN 13:12 Noc przeminęła, a dzień się 
przybliżył; odrzućmyż tedy uczynki ciemności, 
a obleczmy się w zbroję światłości. 

2 KORYNTÓW 6:7 W mowie prawdy, 
w mocy Bożej, przez oręże sprawiedliwości na 
prawo i na lewo; 

EFEZÓW 6:14 Stójcież tedy, przepasawszy 
biodra wasze prawdą i oblekłszy pancerz 
sprawiedliwości. 

15 I obuwszy nogi w gotowość Ewangielii 
pokoju. 

16 A nade wszystko wziąwszy tarczę wiary, którą 
byście mogli wszystkie strzały ogniste onego 
złośnika zagasić. 

17 Przyłbicę też zbawienia weźmijcie i miecz 
Ducha, który jest słowo Boże! 

1 TESALONICENSÓW 5:8 Lecz 
my synami dnia będąc, bądźmy trzeźwymi, 
oblekłszy się w pancerz wiary i miłości, i w 
przyłbicę nadziei zbawienia. 

OBJAWIENIE JANA 19:11 I 
widziałem niebo otworzone, a oto koń biały, a 
tego, który siedział na nim, zwano Wiernym 
i Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i 
walczy. 

Spójrz na: Izajasz 51:9.

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
H02 Przyszły sąd prowadzony przez 

Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 59:18 Aby według uczynków, 
aby według nich odpłacił popędliwością 
przeciwnikom swoim, aby nagrodę 
nieprzyjaciołom swoim, a wyspom zapłatę 
oddał. 

19 I będą się bali, którzy są na zachód, 
imienia Pańskiego, i którzy na wschód 
słońca, sławy jego. Gdy przypadnie 
nieprzyjaciel jako rzeka, tedy go duch 
Pański precz zapędzi. 

20 Bo przyjdzie do Syonu odkupiciel, i do 
tych, którzy się odwracają od występków w 
Jakóbie, mówi Pan. 

IZAJASZ 11:10 I stanie się dnia onego, że 
się za korzeniem Isajego, który stanie za 
chorągiew narodom, poganie pytać będą; 
albowiem odpocznienie jego sławne będzie. 

MALACHYJASZ 1:11 Albowiem od 
wschodu słońca aż do zachodu jego wielkie 
jest imię moje między narodami, a na 
wszelkiem miejscu przyniesione będzie 
kadzenie imieniowi memu i ofiara czysta; 
wielkie zaiste imię moje będzie między 
narodami, mówi Pan zastępów. 

MATEUSZA 16:27 Albowiem Syn 
człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z 
Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według 
uczynków jego. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
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z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #4; #5; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 25:25,26; 
Ruty 4:1-22; Izajasz 41:14; Izajasz 44:6,24; Izajasz 48:17; Izajasz 

49:7; Izajasz 54:5,8; Izajasz 60:16; Izajasz 63:16; Jeremijasz 14:8; 2 
Koryntów 1:10; Galates 4:5; 2 Tymoteusza 4:18; Tytusa 2:14; Żydów 

2:15; 2 Piotra 2:9.

E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 59:21 A toć będzie przymierze 
moje z nimi, mówi Pan: Duch mój, który 
jest w tobie, i słowa moje, którem włożył 
w usta twoje, nie odstąpią od ust twoich, 
ani od ust nasienia twego, ani od ust 
potomków nasienia twego, mówi Pan, 
odtąd aż na wieki. 

JEREMIJASZ 31:31 Oto dni idą, mówi 
Pan, których uczynię z domem Izraelskim i z 
domem Judzkim przymierze nowe; 

32 Nie takie przymierze, jakiem uczynił z ojcami 
ich w on dzień, któregom ich ujął za rękę 
ich, abym ich przywiódł z ziemi Egipskiej; 
albowiem oni przymierze moje wzruszyli, 

chociażem Ja był małżonkiem ich, mówi Pan. 
33 Ale to jest przymierze, które postanowię z 

domem Izraelskim po tych dniach, mówi Pan: 
Dam zakon mój do wnętrzności ich, a na 
sercu ich napiszę go, i będę Bogiem ich, a oni 
będą ludem moim. 

34 I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego 
swego, i żaden brata swego, mówiąc: 
Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy poznają, 
od najmniejszego z nich aż do największego 
z nich, mówi Pan; bo miłościw będę 
nieprawościom ich, a grzechów ich nie 
wspomnę więcej. 

ŁUKASZA 11:13 Ponieważ tedy wy, będąc 
złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom 
waszym: jakoż daleko więcej Ojciec wasz 
niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go 
oń proszą? 

RZYMIAN 9:6 Lecz nie można, żeby miało 
upaść słowo Boże; albowiem nie wszyscy, 
którzy są z Izraela, są Izraelem; 

7 Ani iż są nasieniem Abrahamowem, wszyscy 
są dziećmi; ale rzeczono: W Izaaku będzie 
tobie nazwane nasienie; 

8 To jest, nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi; ale 
dzieci obietnicy bywają w nasienie policzone. 

ŻYDÓW 8:8 Albowiem ganiąc Żydów, 
mówi: Oto dni idą, mówi Pan, gdy uczynię 
z domem Izraelskim i z domem Judzkim 
przymierze nowe. 

9 Nie według przymierza, którem uczynił z 
ojcami ich w dzień, któregom ich ujął za rękę 
ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej; 
albowiem oni nie zostali w tem przymierzu 
mojem, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan. 

10 Przetoż toć jest przymierze, które postanowię 
z domem Izraelskim po tych dniach, mówi 
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Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach 
ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą 
ludem moim. 

Spójrz na: #1; #2; Mateusza 26:26-29.

B14 Mesjasz ukazuje chwałę Bożą.
C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.
E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 

pogan.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
   
IZAJASZ 60:1 Powstań, objaśnij się! 

ponieważ przyszła światłość twoja, a 
chwała Pańska weszła nad tobą. 

2 Bo oto ciemności okryją ziemię, a 
zaćmienie narody; ale nad tobą wejdzie 
Pan, a chwała jego nad tobą widziana 
będzie. 

3 I będą chodzić narody w światłości twojej, 
a królowie w jasności, która wejdzie nad 
tobą. 

4 Podnieś w około oczy twe, a spojrzyj; ci 
wszyscy, którzy się zgromadzili, pójdą 
do ciebie; synowie twoi z daleka przyjdą, 
a córki twoje przy boku twoim chowane 
będą. 

5 Tedy oglądasz to, a rozweselisz się; tedy 
się zdumieje i rozszerzy serce twoje, gdy 
się obróci ku tobie zgraja morska, a moc 
narodów przyjdzie do ciebie. 

MATEUSZA 28:19 Idąc tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i 
Syna, i Ducha Świętego; 

ŁUKASZA 2:30 Gdyż oczy moje oglądały 
zbawienie twoje, 

31 Któreś zgotował przed obliczem wszystkich 
ludzi; 

32 Światłość ku objawieniu poganom, a chwałę 
ludu twego Izraelskiego. 

ŁUKASZA 24:47 I aby była kazana w imieniu 
jego pokuta i odpuszczenie grzechów między 
wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu. 

JANA 1:9 Tenci był tą prawdziwą 
światłością, która oświeca każdego człowieka, 
przychodzącego na świat. 

JANA 8:12 Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: 
Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:47 Albowiem 
nam tak rozkazał Pan, mówiąc: Położyłem cię 
światłością poganom, abyś był zbawieniem aż 
do krajów ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 26:18 Ku 
otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z 
ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej 
do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie 
grzechów i dział między poświęconymi przez 
wiarę, która jest w mię. 

RZYMIAN 11:11 Mówię tedy: Azaż się 
potknęli, aby padli? Nie daj tego Boże! Ale 
przez ich upadek doszło zbawienie pogan, aby 
je do zawiści przywiódł. 

12 A ponieważ upadek ich jest bogactwem 
świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, 
jakoż daleko więcej ich zupełność? 

13 Albowiem mówię wam poganom, ilem ja jest 
Apostołem pogan, usługiwanie moje zalecam, 

14 Azażbym jako ku zawiści pobudził ciało moje 
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i zbawiłbym niektóre z nich. 
15 Albowiem jeźlić odrzucenie ich jest 

pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich, 
tylko ożycie od umarłych? 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Mateusza 15:14; Mateusza 23:19,24; 
Dzieje Apostolskie 14:16; Dzieje Apostolskie 17:30,31; Rzymian 15:9-

12; Efezów 5:14.

B21 Mesjasz jest Światłością.
G05 Mesjasz będzie oglądał obfite owoce.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H05 Nadchodząca chwała i moc Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
H11 Mesjasz będzie uwielbiony.

IZAJASZ 60:6-7
IZAJASZ 60:8 I rzeczesz: Którzyż to są, co 

się jako obłoki zlatują, i jako gołębie do 
okien swoich? 

9 Na mięć zaiste wyspy oczekują, i okręty 
morskie zdawna, aby przywiedli synów 
twoich z daleka, także srebro swoje z sobą, 
i złoto swoje imieniowi Pana, Boga twego, 
i Świętego Izraelskiego; bo cię uwielbi. 

10 I pobudują cudzoziemcy mury twoje, 
a królowie ich służyć ci będą, gdyż w 
rozgniewaniu mojem uderzę cię, a w 
upodobaniu mojem zlituję się nad tobą. 

11 I będą otworzone bramy twoje 
ustawicznie; we dnie i w nocy nie będą 
zatkane, aby przywiedziono do ciebie 
moc pogan, i królowie ich aby byli 
przywiedzieni. 

IZAJASZ 60:12-15
IZAJASZ 60:16 Bo ssać będziesz mleko 

narodów, i piersiami królów karmiona 
będziesz; i poznasz, iżem Ja Pan, 

zbawieciel twój i odkupiciel twój, mocarz 
Jakóbowy; 

17 Miasto miedzi naniosę złota, a miasto 
żelaza naniosę srebra, a miasto drew 
miedzi, a miasto kamienia żelaza; i 
postawię nad tobą dozorców spokojnych, i 
urzędników sprawiedliwych. 

18 Nie będzie więcej słychać o drapiestwie w 
ziemi twojej, o zburzeniu i spustoszeniu 
na granicach twoich; ale ogłaszać będziesz 
zbawienie na murach twoich, a chwałę w 
bramach twoich. 

19 Nie będziesz miał więcej słońca za 
światłość dzienną, a jasność miesiąca nie 
oświeci cię, ale Pan będzie światłością 
twoją wieczną, a Bóg twój sławą twoją. 

20 Nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc 
twój nie skryje się; bo Pan będzie wieczną 
światłością twoją; a tak dokonają się dni 
smutku twego. 

21 Lud także twój, którzybykolwiek byli 
sprawiedliwi, na wieki odziedziczą ziemię; 
będą latoroślą szczepienia mego, dziełem 
rąk moich, abym w niem był uwielbiony. 

PSALMÓW 37:29 Sprawiedliwi 
odziedziczą ziemię, i będą w niej mieszkali na 
wieki. 

PSALMÓW 72:11 I będą mu się 
kłaniać wszyscy królowie; wszystkie narody 
służyć mu będą. 

IZAJASZ 26:1 Dnia onego śpiewana będzie 
ta pieśń w ziemi Judzkiej: Mamy miasto 
obronne, Bóg zbawieniem opatrzył mury i 
baszty jego. 

2 Otwórzcie bramy, a niech wnijdzie naród 
sprawiedliwy, który strzeże prawdy. 
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IZAJASZ 49:23 I będą królowie piastunami 
twoimi, a księżny ich mamkami twemi; 
twarzą ku ziemi kłaniać ci się będą, i proch 
nóg twoich lizać będą; a dowiesz się, żem Ja 
Pan, a iż nie bywają zawstydzeni, którzy na 
mię oczekują. 

JANA 9:5 Pókim jest na świecie, jestem 
światłością świata. 

JANA 12:28 Ojcze! uwielbij imię twoje. 
Przyszedł tedy głos z nieba: Uwielbiłem i 
jeszcze uwielbię. 

JANA 15:1 Jam jest ona winna macica 
prawdziwa, a Ojciec mój jestci winiarzem. 

2 Każdą latorośl, która we mnie owocu nie 
przynosi, odcina, a każdą, która przynosi 
owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc przyniosła. 

JANA 15:8 W tem będzie uwielbiony 
Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a 
będziecie moimi uczniami. 

RZYMIAN 1:17 Bo sprawiedliwość Boża w 
niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako 
napisano: Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

RZYMIAN 5:19 Bo jako przez 
nieposłuszeństwo jednego człowieka wiele się 
ich stało grzesznymi; tak przez posłuszeństwo 
jednego człowieka wiele się ich stało 
sprawiedliwymi. 

EFEZÓW 2:10 Albowiem czynem jego 
jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku 
uczynkom dobrym, które przedtem Bóg 
zgotował, abyśmy w nich chodzili. 

2 PIOTRA 3:13 Lecz nowych niebios i nowej 

ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w 
których sprawiedliwość mieszka. 

OBJAWIENIE JANA 21:12 I mające 
mur wielki i wysoki, mające bram dwanaście, 
a na onych bramach dwanaście Aniołów i 
imiona napisane, które są dwanaście pokoleń 
synów Izraelskich. 

13 Od wschodu bramy trzy, od północy bramy 
trzy, od południa bramy trzy, od zachodu 
bramy trzy. 

14 A mur miasta miał gruntów dwanaście, a na 
nich dwanaście imion dwunastu Apostołów 
Barankowych. 

OBJAWIENIE JANA 21:23 A nie 
potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, 
aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża 
oświeciła je, a świecą jego jest Baranek. 

24 A narody, które będą zbawione, będą chodziły 
w świetle jego, a królowie ziemscy chwałę i 
cześć swoję do niego przyniosą. 

25 A bramy jego nie będą zamknięte we dnie; 
albowiem tam nocy nie będzie. 

26 I wniosą do niego chwałę i cześć narodów. 
27 I nie wnijdzie do niego nic nieczystego i 

czyniącego obrzydliwość i kłamstwo, tylko 
ci, którzy są napisani w księgach żywota 
Barankowych. 

OBJAWIENIE JANA 22:5 I nocy tam nie 
będzie i nie będą potrzebować świecy i 
światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i 
królować będą na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Psalmów 1:5; Psalmów 112:1-6; 
Izajasz 57:13.
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D01 Namaszczenie Mesjasza.
E06 Misja i służba Mesjasza.
E15 Mesjasz przyniesie dobrą nowinę.
H11 Mesjasz będzie uwielbiony.
   
IZAJASZ 61:1 Duch Panującego Pana 

jest nademną; przeto mię pomazał Pan, 
abym opowiadał Ewangeliję cichym, 
posłał mię, abym związał rany tych, którzy 
są skruszonego serca, abym zwiastował 
pojmanym wyzwolenie, a więźniom 
otworzenie ciemnicy; 

2 Abym ogłosił miłościwy rok Pański, i 
dzień pomsty Boga naszego; abym cieszył 
wszystkich płaczących; 

3 Abym sprawił radość płaczącym w Syonie, 
a dał im ozdobę miasto popiołu, olejek 
wesela miasto smutku, odzienie chwały 
miasto ściśnionego; i będą nazwani 
drzewami sprawiedliwości, szczepieniem 
Pańskiem, abym był uwielbiony. 

IZAJASZ 57:15 Bo tak mówi on 
najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w 
wieczności, a święte jest imię jego: Ja, który 
mieszkam na wysokości na miejscu świętem, 
mieszkam i z tym, który jest skruszonego 
i uniżonego ducha, ożywiając ducha 
pokornych, ożywiając serce skruszonych. 

MATEUSZA 3:16 A Jezus ochrzczony 
będąc, wnet wystąpił z wody, a oto się mu 
otworzyły niebiosa, i widział Ducha Bożego, 
zstępującego jako gołębicę, i przychodzącego 
na niego; 

17 A oto głos z niebios mówiący: Ten jest on Syn 
mój miły, w którym mi się upodobało. 

MATEUSZA 5:4 Błogosławieni, którzy się 
smęcą; albowiem pocieszeni będą. 

5 Błogosławieni cisi; albowiem oni odziedziczą 
ziemię. 

ŁUKASZA 4:17 I podano mu księgi Izajasza 
proroka; a otworzywszy księgi, znalazł miejsce, 
gdzie było napisano: 

18 Duch Pański nade mną; przeto mię pomazał, 
abym opowiadał Ewangieliję ubogim; posłał 
mię, abym uzdrawiał skruszone na sercu, 
abym zwiastował pojmanym wyzwolenie, i 
ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione 
na wolność; 

19 Abym opowiadał rok Pański przyjemny. 
20 A zawarłszy księgę i oddawszy ją słudze, 

usiadł; a oczy wszystkich w bóżnicy pilnie nań 
patrzały. 

21 I począł do nich mówić: Dziści się wypełniło 
to pismo w uszach waszych. 

JANA 1:32 I świadczył Jan, mówiąc: 
Widziałem Ducha zstępującego jako gołębicę 
z nieba, i został na nim. 

33 A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić 
wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha 
zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, 
który chrzci Duchem Świętym. 

34 A jam widział i świadczył, że ten jest Syn 
Boży. 

JANA 15:11 Tomci wam powiedział, aby 
wesele moje w was trwało, a wesele wasze było 
zupełne. 

2 KORYNTÓW 6:2 (Bo mówi Bóg: 
Czasu przyjemnego wysłuchałem cię, a w 
dzień zbawienia poratowałem cię; oto teraz 
dzień przyjemny, oto teraz dzień zbawienia.) 

2 KORYNTÓW 7:9 Jednak teraz weselę 
się, nie dlatego, żeście zasmuceni byli, ale 
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żeście zasmuceni byli w pokucie; albowiem 
byliście zasmuceni według Boga, żebyście w 
niczem nie szkodowali przez nas. 

10 Albowiem smutek, który jest według Boga, 
pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt 
nie żałuje; ale smutek według świata sprawuje 
śmierć. 

Spójrz na: #1; Psalmów 30:11; Izajasz 12:1; Ezechyjel 16:8-13; Jana 
14:14-26; Tytusa 3:4-6.

E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
  
IZAJASZ 61:4 Tedy pobudują spustoszenie 

starodawne, pustynie stare naprawią, a 
odnowią miasta spustoszone, puste za 
wielu narodów. 

5 Bo się stawią cudzoziemcy, a paść będą 
stada wasze, a synowie cudzoziemców 
oraczami waszymi i winiarzami waszymi 
będą. 

6 Ale wy kapłanami Pańskimi nazwani 
będziecie, sługami Boga naszego zwać was 
będą; majętności pogan używać będziecie, 
a w sławie ich wywyższeni będziecie. 

7 Za dwojakie pohańbienie i zelżywość 
waszę śpiewać będziecie; z działu ich, 
i w ziemi ich dwojakie dziedzictwo 
posiądziecie, a tak wesele wieczne mieć 
będziecie. 

8 Ja Pan miłuję sąd, a mam w nienawiści 
łupiestwo przy całopaleniu; przetoż 
sprawię, aby uczynki ich działy się 
w prawdzie, a przymierze wieczne 
postanowię z nimi. 

9 I znajome będzie między poganami 

nasienie ich, a potomstwo ich w pośrodku 
narodów; wszyscy, którzy ich ujrzą, 
poznają ich, że są nasieniem, któremu Pan 
pobłogosławił. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 20:28 
Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej 
trzody, w której was Duch Święty postanowił 
biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego 
nabył przez własną krew. 

ŻYDÓW 8:8 Albowiem ganiąc Żydów, 
mówi: Oto dni idą, mówi Pan, gdy uczynię 
z domem Izraelskim i z domem Judzkim 
przymierze nowe. 

9 Nie według przymierza, którem uczynił z 
ojcami ich w dzień, któregom ich ujął za rękę 
ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej; 
albowiem oni nie zostali w tem przymierzu 
mojem, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan. 

10 Przetoż toć jest przymierze, które postanowię 
z domem Izraelskim po tych dniach, mówi 
Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach 
ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą 
ludem moim. 

11 I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, 
i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj 
Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od 
najmniejszego z nich aż do największego z 
nich. 

12 Bo miłościw będę nieprawościom ich, a 
grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę 
więcej. 

13 A gdy mówi: Nowe, pierwsze czyni wiotchem; 
a to, co wiotszeje i zestarzeje się, bliskie jest 
zniszczenia. 

1 PIOTRA 2:9 Ale wy jesteście rodzajem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
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opowiadali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności ku dziwnej swojej światłości. 

1 PIOTRA 5:1 Starszych, którzy są między 
wami, proszę ja spółstarszy i świadek 
ucierpienia Chrystusowego, i uczestnik 
chwały, która ma być objawiona: 

2 Paście trzodę Bożą, która jest między 
wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale 
dobrowolnie; nie dla sprośnego zysku, ale 
ochotnym umysłem: 

3 Ani jako panując nad dziedzictwem Pańskiem, 
ale wzorami będąc trzody. 

4 A gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie 
niezwiędłą koronę chwały. 

OBJAWIENIE JANA 1:6 I uczynił nas 
królami i kapłanami Bogu, Ojcu swemu; 
jemuż niech będzie chwała i moc na wieki 
wieków. Amen. 

OBJAWIENIE JANA 5:10 I uczyniłeś nas Bogu 
naszemu królami i kapłanami, i królować 
będziemy na ziemi. 

OBJAWIENIE JANA 20:6 Błogosławiony 
i święty, który ma część w pierwszem 
zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra 
śmierć mocy nie ma; ale będą kapłanami 
Bożymi i Chrystusowymi, i będą z nim 
królować tysiąc lat. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

G05 Mesjasz będzie oglądał obfite owoce.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 61:10 Weseląc weselić się będą w 
Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu 
moim; bo mię oblókł w szaty zbawienia, a 
płaszczem sprawiedliwości przyodział mię, 
jako oblubieńca ozdobnego chwałą, i jako 
oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje. 

11 Bo jako ziemia wydaje płód swój, a 
jako ogród nasienie swoje wywodzi, tak 
panujący Pan wywiedzie sprawiedliwość i 
chwałę swoję przed wszystkie narody. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 3:11 I rzekł 
Bóg: Któż ci pokazał, żeś jest nagim? izaliś nie 
jadł z drzewa onego, z któregom zakazał tobie, 
abyś nie jadł? 

ŁUKASZA 1:46 Tedy rzekła Maryja: Wielbi 
dusza moja Pana; 

47 I rozradował się duch mój w Bogu, zbawicielu 
moim, 

2 KORYNTÓW 5:2 Albowiem w tym 
namiocie wzdychamy, domem naszym, który 
jest z nieba, żądając być przyobleczeni. 

3 Jeźliż tylko przyobleczonymi a nie nagimi 
znalezieni będziemy. 

OBJAWIENIE JANA 3:5 Kto zwycięży, ten 
będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę 
imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię 
jego przed obliczem Ojca mojego i przed 
Aniołami jego. 
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OBJAWIENIE JANA 3:18 Radzę ci, abyś kupił 
u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś 
był bogaty, i szaty białe, abyś był obleczony, 
a żeby się nie okazywała sromota nagości 
twojej; a oczy twoje namaż maścią wzrok 
naprawiającą, abyś widział. 

OBJAWIENIE JANA 7:14 I rzekłem mu: 
Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić są, którzy 
przyszli z ucisku wielkiego i omyli szaty swoje, 
i wybielili je we krwi Barankowej. 

OBJAWIENIE JANA 19:7 Weselmy się 
i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo 
przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego 
nagotowała się. 

8 I dano jej, aby się oblekła w bisior czysty i 
świetny, ;albowiem bisior są usprawiedliwienia 
świętych. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:25; 1 
Mojżeszowa - Rodzaju 3:7-15; Filipensów 4:4; 1 Piotra 1:3-9; 1 

Piotra 2:9.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 62:1 Dla Syonu milczeć nie 
będę, a dla Jeruzalemu nie uspokoję się, 
dokąd sprawiedliwość jego nie wynijdzie 
jako jasność, a zbawienie jego jako 
pochodnia gorzeć nie będzie. 

2 I oglądają narody sprawiedliwość twoję, 
i wszyscy królowie sławę twoję i nazwą 
cię imieniem nowem, które usta Pańskie 
mianować będą. 

3 I będziesz koroną ozdobną w ręce 
Pańskiej, i koroną królestwa w ręce Boga 
twego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 9:15 I rzekł 
do niego Pan: Idźże, albowiem mi ten 
jest naczyniem wybranem, aby nosił imię 
moje przed pogany i królmi, i przed syny 
Izraelskimi. 

1 KORYNTÓW 9:25 A każdy, który się 
potyka, we wszystkiem się powściąga, onić 
wprawdzie, aby wzięli koronę skazitelną, ale 
my nieskazitelną. 

FILIPENSÓW 4:1 Przetoż, bracia moi 
mili i pożądani! radości i korono moja! tak 
stójcie w Panu, najmilsi moi! 

2 TYMOTEUSZA 4:8 Zatem odłożona mi 
jest korona sprawiedliwości, którą mi odda 
w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie 
tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 
sławne przyjście jego. 

JAKÓBA 1:12 Błogosławiony mąż, 
który znosi pokuszenie; bo gdy będzie 
doświadczony, weźmie koronę żywota, którą 
obiecał Pan tym, którzy go miłują. 

1 PIOTRA 5:4 A gdy się okaże on książę 
pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę 
chwały. 

OBJAWIENIE JANA 2:10 Nic się nie bój 
tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci dyjabeł 
niektórych z was do więzienia, abyście byli 
doświadczeni; i będziecie mieli ucisk przez 
dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam 
ci koronę żywota. 
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OBJAWIENIE JANA 2:17 Kto ma uszy, 
niechaj słucha, co Duch mówi zborom: Temu, 
co zwycięży, dam jeść z onej manny skrytej 
i dam mu kamyk biały, a na onym kamyku 
imię nowe napisane, którego nikt nie zna, 
tylko ten, który je przyjmuje. 

OBJAWIENIE JANA 3:11 Oto idę rychło; 
trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony 
twojej. 

OBJAWIENIE JANA 4:4 A około onej stolicy 
było stolic dwadzieścia i cztery; a na onych 
stolicach widziałem dwudziestu i czterech 
starców siedzących, obleczonych w szaty białe, 
a na głowach swoich mieli korony złote. 

OBJAWIENIE JANA 4:10 Upadli dwadzieścia 
cztery starcy przed obliczem siedzącego na 
stolicy i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków, 
i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc: 

11 Godzieneś jest, Panie! wziąć chwałę i cześć, i 
moc; boś ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą 
twoją trwają, i stworzone są. 

OBJAWIENIE JANA 12:1 I ukazał się cud 
wielki na niebie: Niewiasta obleczona w 
słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie 
jej była korona z dwunastu gwiazd; 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Mateusza 27:29; 1 Tesalonicensów 
2:19; Objawienie Jana 6:2; Objawienie Jana 14:14.

B20 Miłość Króla do swojego narodu.
B23 Łaskawość Boga i Mesjasza.
E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

IZAJASZ 62:4 Nie będą cię więcej 
zwać opuszczoną, i ziemia twoja nie 
będzie więcej zwana spustoszoną; ale 
ty nazywana będziesz rozkoszą moją, a 
ziemia twoja mężatką; bo Pan będzie miał 
rozkosz w tobie, a ziemia twoja będzie 
zamężna. 

5 Albowiem jako młodzieniec pannę 
pojmuje, tak cię sobie pojmą synowie twoi; 
a jako się oblubieniec weseli z oblubienicy, 
tak się weselić będzie z ciebie Bóg twój. 

6 Na murach twoich, o Jeruzalem! postawię 
stróżów, którzy przez cały dzień całą noc 
nigdy nie umilkną; którzy wspominacie 
Pana, nie milczcie; 

7 A nie dawajcie mu odpocznienia, dokąd 
nie utwierdzi, i dokąd nie sposobi, aby 
Jeruzalem było sławne na ziemi. 

8 Przysiągł Pan przez prawicę swoję i 
przez ramię mocy swojej, mówiąc: Nie 
podam więcej pszenicy twojej na pokarm 
nieprzyjaciołom twoim, i nie będą pić 
cudzoziemcy wina twego, około któregoś 
pracował. 

9 Ale ci, którzy je zgromadzą, pożywać go, 
i chwalić Pana będą; a którzy je zbierają, 
będą je pić w sieniach świątnicy mojej. 

OZEASZA 2:19  I poślubię cię sobie na wieki: 
poślubię cię, mówię, sobie w sprawiedliwości 
i w sądzie i w miłosierdziu i w litościach; 20 
Poślubię cię też sobie w wierze, i poznasz 
Pana. 
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IZAJASZ 54:6 Bo cię jako żony opuszczonej 
i strapionej w duchu, Pan powoła, a jako żony 
młodej, gdy odrzuconą będziesz, mówi Bóg 
twój. 

7 Na małą chwilkę opuściłem cię; ale zaś w 
litościach wielkich zgromadzę cię. 

SOFONIJASZ 3:17 Pan, Bóg twój, w 
pośrodku ciebie mocny zachowa cię, rozweseli 
się wielce nad tobą, przestanie na miłości swej 
przeciwko tobie, i rozweseli się nad tobą z 
śpiewaniem, mówiąc: 

ŁUKASZA 12:32 Nie bój się, o maluczkie 
stadko! albowiem się upodobało Ojcu 
waszemu, dać wam królestwo. 

ŁUKASZA 15:7 Powiadam wam, że 
taka będzie radość w niebie nad jednym 
grzesznikiem pokutującym, więcej niż nad 
dziewięćdziesiąt i dziewięciu sprawiedliwych, 
którzy nie potrzebują pokuty. 

JANA 3:29 Kto ma oblubienicę, ten jest 
oblubieniec, a przyjaciel oblubieńca, który 
stoi, a słucha go, weseli się weselem dla głosu 
oblubieńcowego; przetoż to wesele moje 
wypełnione jest. 

JANA 15:11 Tomci wam powiedział, aby 
wesele moje w was trwało, a wesele wasze było 
zupełne. 

RZYMIAN 9:27 A Izajasz woła nad Izraelem, 
mówiąc: Choćby liczba synów Izraelskich była 
jako piasek morski, ostatki zachowane będą. 

OBJAWIENIE JANA 19:7 Weselmy się 
i radujmy się, a dajmy mu chwałę; bo 
przyszło wesele Barankowe, a małżonka jego 

nagotowała się. 

OBJAWIENIE JANA 21:9 Tedy przyszedł do 
mnie jeden z onych siedmiu Aniołów, którzy 
mieli siedm czasz napełnionych siedmioma 
plagami ostatecznemi, i mówił ze mną, i rzekł: 
Chodź sam, okażę ci oblubienicę, małżonkę 
Barankową. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
4:31; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:9; 5 Mojżeszowa - 

Powtórzonego Prawa 31:6,8,16-18; Jozuego 1:5; 1 Samuelowa 12:22; 
1 Królewska 19:10; 1 Kronik 16:31; Psalmów 16:11; Psalmów 94:14; 

Izajasz 49:14-16; Izajasz 53:10; Izajasz 54:1,6,7; Izajasz 60:10; 
Izajasz 62:12; Jeremijasz 32:41; Ezechyjel 20:41; Ozeasza 1:7-11; 

Jana 17:13; Rzymian 14:17; Filipensów 2:2; Objawienie Jana 21:2.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

E22 Wysiłek Mesjasza będzie 
błogosławiony.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
   
IZAJASZ 62:10 Przechodźcie, przechodźcie 

przez bramy! gotujcie drogę ludowi; 
wyrównajcie, wyrównajcie gościńce; 
wybierzcie kamienie, podnieście 
chorągiew do narodów. 

11 Oto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn 
ziemi; powiedzcie córce Syońskiej: Oto 
zbawiciel twój idzie, oto zapłata jego z 
nim, a dzieło jego przed nim. 

12 I nazwią synów twoich ludem świętym, 
odkupionymi Pańskimi, a ciebie nazwią 
miastem zacnem i nie opuszczonem. 

2 MOJŻESZOWA - WYJŚCIA 17:15 I 
zbudował Mojżesz ołtarz, a nazwał imię jego: 
Pan chorągiew moja; 
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IZAJASZ 11:10 I stanie się dnia onego, że 
się za korzeniem Isajego, który stanie za 
chorągiew narodom, poganie pytać będą; 
albowiem odpocznienie jego sławne będzie. 

MATEUSZA 1:21 A urodzi syna, i nazowiesz 
imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój 
od grzechów ich. 

MATEUSZA 3:3 Tenci bowiem jest on, o którym 
powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: 
Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę 
Pańską, proste czyńcie ścieżki jego. 

MATEUSZA 21:5 Powiedzcie córce Syońskiej: 
Oto król twój idzie tobie cichy, a siedzący na 
oślicy, i na oślęciu, synu oślicy pod jarzmem 
będącej. 

ŁUKASZA 1:17 Bo on pójdzie wprzód przed 
obliczem jego w duchu i w mocy Elijaszowej, 
aby obrócił serca ojców ku dzieciom, a 
odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby 
sporządził Panu lud gotowy. 

JANA 3:14 A jako Mojżesz węża na 
puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony 
Syn człowieczy. 

RZYMIAN 10:18 Ale mówię: Izali nie słyszeli? i 
owszem na wszystkę ziemię wyszedł głos ich i 
na kończyny okręgu ziemi słowa ich. 

OBJAWIENIE JANA 22:12 A oto 
przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, 
abym oddał każdemu według uczynków jego. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
7:6; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 26:19; 5 Mojżeszowa - 

Powtórzonego Prawa 28:9; Psalmów 98:1-3; Pieśń Salomona 5:10; 
Izajasz 18:3; Izajasz 49:22; Izajasz 57:14; Izajasz 59:19; Marka 

16:15; Rzymian 10:11-18.

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
D06 Mesjasz będzie Doradcą.
F11 Cierpienie Mesjasza.
H02 Przyszły sąd prowadzony przez 

Mesjasza.

IZAJASZ 63:1 Któż to jest, który idzie z 
Edom, w szatach ubroczonych we krwi z 
Bocra? Ten przyozdobiony szatą swoją, 
postępujący w wielkości mocy swojej? 
Jam jest, który mówię sprawiedliwość, 
dostateczny do wybawienia. 

2 Przeczże jest czerwone odzienie twoje? 
a szaty twoje jako tego, który tłoczy w 
prasie? 

3 Prasę tłoczyłem Ja sam, a nikt z ludu 
nie był zemnę; Ja, mówię, tłoczyłem 
nieprzyjaciół w gniewie swym, i 
podeptałem ich w popędliwości mojej, 
aż pryskała krew mocarzów ich na szaty 
moje; a tak wszystko odzienie moje 
spluskałem. 

4 Albowiem dzień pomsty był w sercu 
mojem, a rok odkupionych moich 
przyszedł. 

5 Lecz gdym widział, że nie było 
pomocnika, ażem się zdumał, że nikogo 
nie było, coby mię podparł, przetoż 
mi wybawienie sprawiło ramię moje, a 
popędliwość moja, ta mię podparła. 

6 I podeptałem narody w gniewie swym, 
a opoiłem je w zapalczywości mojej, i 
uderzyłem o ziemię mocarzy ich. 

ŁUKASZA 12:50 Aleć mam być chrztem 
ochrzczony; a jakom jest ściśniony, póki się to 
nie wykona. 

JANA 16:32 Oto przyjdzie godzina; 
owszem już przyszła, że się rozproszycie każdy 
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do swego, a mię samego zostawicie; lecz nie 
jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. 

ŻYDÓW 1:3 Który będąc jasnością chwały 
i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując 
wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, 
oczyszczenie grzechów naszych przez samego 
siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu 
na wysokościach, 

OBJAWIENIE JANA 14:19 Zapuścił 
tedy Anioł sierp swój ostry na ziemię i zebrał 
grona winnicy ziemi, i wrzucił je w prasę 
wielką gniewu Bożego. 

20 I tłoczona jest prasa przed miastem, i wyszła 
krew z prasy aż do wędzideł końskich przez 
tysiąc i sześćset stajan. 

OBJAWIENIE JANA 19:13 A 
przyodziany był szatą omoczoną we krwi, a 
imię jego zowią Słowo Boże. 

14 A wojska, które są na niebie, szły za nim na 
koniach białych, obleczone lnem cienkim, 
białym i czystym. 

15 A z ust jego wychodził miecz ostry, aby 
nim bił narody; albowiem on je rządzić 
będzie laską żelazną, a on tłoczy prasę 
wina zapalczywości i gniewu Boga 
wszechmogącego. 

Spójrz na: #1; #5; Izajasz 59:16,17; Objawienie Jana 6:9-17; 
Objawienie Jana 18:20.

E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

IZAJASZ 63:7 Miłosierdzia Pańskie 
wspominać będę, i chwały Pańskie za 

wszystko, cokolwiek nam uczynił Pan, 
i hojność dóbr, które pokazał domowi 
Izraelskiemu według miłosierdzia swego, i 
według wielkich litości swoich. 

8 Bo rzekł: Wżdyć są ludem moim, są 
synami, nie przeniewierzą mi się; przetoż 
był ich zbawicielem. 

9 We wszelakiem uciśnieniu ich i on był 
uciśniony: ale Anioł oblicza jego wybawił 
ich. Z miłości swej, i z litości swojej on 
sam odkupił ich, piastował ich i nosił ich 
po wszystkie dni wieków. 

MATEUSZA 14:14 Wyszedłszy tedy 
Jezus ujrzał wielki lud, i użalił się ich, a 
uzdrawiał chore ich. 

RZYMIAN 11:1 Mówię tedy: Izali Bóg 
odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! 
Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia 
Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego. 

2 Nie odrzuciłci Bóg ludu swego, który 
przejrzał. Azaż nie wiecie, co mówi Pismo 
o Elijaszu? jako się przyczynia do Boga 
przeciwko Izraelowi mówiąc: 

RZYMIAN 11:28 A tak według Ewangielii 
nieprzyjaciółmi są dla was; lecz według 
wybrania są miłymi dla ojców. 

TYTUSA 3:4 Ale gdy się okazała 
dobrotliwość i miłość ku ludziom zbawiciela 
naszego, Boga, 

5 Nie z uczynków sprawiedliwości, które 
byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia 
swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i 
odnowienia Ducha Świętego, 

6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, zbawiciela naszego, 

7 Abyśmy usprawiedliwieni będąc łaską jego, 
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stali się dziedzicami według nadziei żywota 
wiecznego. 

ŻYDÓW 2:17 Skąd miał być we wszystkiem 
podobny braciom, aby był miłosiernym i 
wiernym najwyższym kapłanem w tem, co się 
u Boga na ubłaganie za grzechy ludzkie dziać 
miało. 

18 Albowiem że sam cierpiał będąc kuszony, 
może tych, którzy są w pokusach, ratować. 

ŻYDÓW 4:15 Albowiem nie mamy 
najwyższego kapłana, który by nie mógł 
z nami cierpieć krewkości naszych, lecz 
skuszonego we wszystkiem na podobieństwo 
nas, oprócz grzechu. 

ŻYDÓW 5:8 A choć był Synem Bożym, 
wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się 
posłuszeństwa. 

1 JANA 4:9 Przez to objawiona jest miłość 
Boża ku nam, iż Syna swego jednorodzonego 
posłał Bóg na świat, abyśmy żyli przez niego. 

10 W tem jest miłość, nie iżbyśmy my umiłowali 
Boga, ale iż on umiłował nas i posłał Syna 
swego, aby był ubłaganiem za grzechy nasze. 

1 JANA 4:14 A myśmy widzieli i 
świadczymy, iż Ojciec posłał Syna, aby był 
Zbawicielem świata. 

OBJAWIENIE JANA 1:5 I od Jezusa 
Chrystusa, który jest onym świadkiem 
wiernym, pierworodnym z umarłych i 
książęciem królów ziemi; który nas umiłował i 
omył nas z grzechów naszych krwią swoją; 

Spójrz na: #1; #2; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:11-17; 1 Mojżeszowa 
- Rodzaju 48:16; Izajasz 41:8; Izajasz 43:11; Izajasz 46:3,4; 

Jeremijasz 14:8; Ozeasza 13:4; Malachyjasz 3:1.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

F03 Mesjasz będzie odrzucony.

IZAJASZ 65:1 Objawiłem się tym, którzy 
się o mię nie pytali; znalezionym jest od 
tych, którzy mię nie szukali; do narodu, 
który się nie nazywał imieniem mojem. 
rzekłem: Otom Ja! otom Ja! 

2 Rozciągnąłem ręce moje na każdy dzień 
do ludu upornego, który chodzi drogą nie 
dobrą za myślami swemi; 

5 MOJŻESZOWA - POWTÓRZONEGO 
PRAWA 32:21 Oni mię wzruszyli ku 
zapalczywości przez to, co nie jest Bogiem; 
pobudzili mię próżnościami swemi. Ja też do 
zazdrości pobudzę je przez te, którzy nie są 
ludem, przez naród głupi rozdraźnię je. 

MATEUSZA 23:37 Jeruzalem! 
Jeruzalem! które zabijasz proroki, i które 
kamionujesz te, którzy do ciebie byli posyłani: 
ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje, tak 
jako zgromadza kokosz kurczęta swoje pod 
skrzydła, a nie chcieliście? 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:40 A przetoż 
patrzcie, aby na was nie przyszło to, co 
powiedziano w prorokach: 

41 Obaczcie wy wzgardziciele i dziwujcie się, a 
wniwecz się obróćcie; bo ja sprawuję sprawę 
za dni waszych, sprawę, której nie wierzycie, 
choćby wam kto o niej powiadał. 

RZYMIAN 9:24 Których i powołał, to jest nas, 
nie tylko z Żydów, ale i z poganów. 

25 Jako też u Ozeasza mówi: Nazwię lud, który 
nie był moim, ludem moim, a onę, która nie 
była umiłowaną, nazwię umiłowaną. 

IZAJASZ



274

26 I stanie się, że na tem miejscu, gdzie im 
mawiano: Nie jesteście wy ludem moim, tam 
nazwani będą synami Boga żywego. 

RZYMIAN 10:20 A Izajasz śmiałości używając 
mówi: Jestem znaleziony od tych, którzy mnie 
nie szukali, i jestem objawiony tym, którzy się 
o mnie nie pytali. 

21 Ale przeciwko Izraelowi mówi: Cały dzień 
wyciągałem ręce moje do ludu upornego i 
sprzeciwiającego się. 

Spójrz na: Przypowieści Salomonowych 1:24; Łukasza 13:34; Łukasza 
19:41,42.

H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 
ludu.

IZAJASZ 65:8 Tak mówi Pan: Jako gdyby 
kto znalazł wino w gronie, i rzekłby: Nie 
psuj go, bo błogosławieństwo jest w niem; 
tak i Ja uczynię dla sług moich, że ich 
wszystkich nie wygubię. 

9 Bo wywiodę z Jakóba nasienie, a z Judy 
dzierżawcę gór moich; i posiędą ją wybrani 
moi, a słudzy moi tam mieszkać będą. 

10 A Saron będzie za pastwisko owcom, a 
dolina Achor za legowisko wołów ludu 
mojego, którzy mię szukali. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 49:10 
Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani 
Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo, 
i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. 

IZAJASZ 35:2 Ślicznie zakwitnie, i radując 
się weselić się będzie z wykrzykaniem; chwała 
Libanu będzie jej dana, i ozdoba Karmelu i 
Saronu. One ujrzą chwałę Pańską i ozdobę 

Boga naszego. 

OZEASZA 2:15  I dam jej winnice jej od 
tegoż miejsca, i dolinę Achor, miasto drzwi 
nadziei; i będzie tam śpiewała, jako za dni 
młodości swojej, to jest, jako w dzień, którego 
wychodziła z ziemi Egipskiej. 

RZYMIAN 9:27 A Izajasz woła nad Izraelem, 
mówiąc: Choćby liczba synów Izraelskich była 
jako piasek morski, ostatki zachowane będą. 

28 Albowiem sprawę skończy i skróci w 
sprawiedliwości; sprawę zaiste skróconą uczyni 
Pan na ziemi. 

29 I jako przedtem powiedział Izajasz: By nam 
był Pan zastępów nie zostawił nasienia, 
bylibyśmy się stali jako Sodoma i Gomorze 
bylibyśmy podobni. 

RZYMIAN 11:5 Tak tedy i teraźniejszego czasu 
ostatki podług wybrania z łaski zostały. 

RZYMIAN 11:24 Albowiem jeźliś ty jest 
wycięty z oliwy, z przyrodzenia płonnej, a 
przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony 
w dobrą oliwę, jakoż daleko więcej, którzy 
są według przyrodzenia, wszczepieni będą w 
swoję własną oliwę! 

25 Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! 
tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie 
mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na 
Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

GALATES 3:29 A jeźliście wy Chrystusowi, 
tedyście nasieniem Abrahamowem, a według 
obietnicy dziedzicami. 

IZAJASZ



275

GALATES 4:7 A tak już więcej nie jesteś 
niewolnikiem, ale synem; a ponieważ synem, 
tedy i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

2 W te dni ostateczne mówił nam przez Syna 
swego, którego postanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. 

1 PIOTRA 2:9 Ale wy jesteście rodzajem 
wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
opowiadali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności ku dziwnej swojej światłości. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Mateusza 24:21; Marka 13:20; Rzymian 11.

H01 Powrót Mesjasza został przepowiedziany.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H05 Nadchodząca chwała i moc Mesjasza.
  
IZAJASZ 65:17 Albowiem oto Ja tworzę 

niebiosa nowe, i ziemię nową, a nie będą 
wspominane rzeczy pierwsze, ani wstąpią 
na serce. 

18 Owszem weselcie się, a radujcie się na 
wieki wieków z tego, co Ja stworzę; bo oto 
Ja stworzę Jeruzalem na radość, a lud jego 
na wesele. 

IZAJASZ 65:19-22
IZAJASZ 65:23 Nie będą robić próżno, 

ani płodzić będą na postrach; bo będą 
nasieniem błogosławionych od Pana, oni i 
potomkowie ich z nimi. 

24 Nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, 
Ja się ozwę; jeszcze mówić będą, a Ja 

wysłucham. 
25 Wilk z barankiem paść się będą społem; 

lew jako wół plewy jeść będzie, a wężowi 
proch będzie chlebem jego; nie będą 
szkodzić ani zatracać na wszystkiej górze 
świętej mojej, mówi Pan. 

IZAJASZ 61:9 I znajome będzie między 
poganami nasienie ich, a potomstwo ich w 
pośrodku narodów; wszyscy, którzy ich ujrzą, 
poznają ich, że są nasieniem, któremu Pan 
pobłogosławił. 

2 PIOTRA 3:12 Którzy oczekujecie i spieszycie 
się na przyjście dnia Bożego, w który niebiosa 
gorejące rozpuszczą się i żywioły pałające 
stopnieją. 

13 Lecz nowych niebios i nowej ziemi według 
obietnicy jego oczekujemy, w których 
sprawiedliwość mieszka. 

OBJAWIENIE JANA 7:16 Nie będą więcej 
łaknąć i nie będą więcej pragnąć, i nie uderzy 
na nich słońce, ani żadne gorąco 

17 Albowiem Baranek, który jest w pośrodku 
stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do 
żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z 
oczów ich. 

OBJAWIENIE JANA 21:1 Potemem widział 
niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze 
niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza 
już więcej nie było. 

2 A ja Jan widziałem ono święte miasto, 
Jeruzalem nowe, zstępujące z nieba od Boga 
zgotowane, jako oblubienicę ubraną mężowi 
swemu. 

3 I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: Oto 
przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał 
z nimi; a oni będą ludem jego, a sam Bóg 
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będzie z nimi, będąc Bogiem ich. 
4 I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich; a śmierci 

więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani 
boleści nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy 
pominęły. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5.

E17 Mesjasz zbuduje Bogu świątynię.

IZAJASZ 66:1 Tak mówi Pan: Niebo jest 
stolicą moją, a ziemia podnóżkiem nóg 
moich. Gdzież tedy będzie ten dom, który 
mi zbudujecie? albo gdzie będzie miejsce 
odpocznienia mego? 

MATEUSZA 24:2 I rzekł im Jezus: Izaż nie 
widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę 
powiadam wam, nie zostanie tu kamień na 
kamieniu, który by nie był rozwalony. 

MARKA 14:58 Myśmy to słyszeli, że mówił: 
Ja rozwalę ten kościół ręką uczyniony, a 
we trzech dniach inny nie ręką uczyniony 
zbuduję. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 7:47 A 
Salomon zbudował mu dom. 

48 Ale on Najwyższy nie mieszka w kościołach 
ręką uczynionych, jako prorok mówi: 

49 Niebo jest stolica moja, a ziemia podnóżek 
nóg moich. Cóż mi za dom zbudujecie, mówi 
Pan, albo które jest miejsce odpocznienia 
mego? 

DZIEJE APOSTOLSKIE 17:24 Bo Bóg, 
który uczynił świat i wszystko, co na nim, ten 
będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w 

kościołach ręką uczynionych. 

OBJAWIENIE JANA 21:22 Alem 
kościoła nie widział w niem; albowiem Pan, 
Bóg wszechmogący, jest kościołem jego, i 
Baranek. 

Spójrz na: 1 Koryntów 3:16-19; 2 Koryntów 6:16; Efezów 2:21; 
Objawienie Jana 15:5-8.

B15 Mesjasz będzie pełen współczucia.

IZAJASZ 66:2 Bo to wszystko ręka moja 
uczyniła, i nią stanęło to wszystko, mówi 
Pan. Wszakże Ja na tego patrzę, który jest 
utrapionego i skruszonego ducha, a który 
drży na słowo moje. 

MATEUSZA 5:3 Błogosławieni ubodzy w 
duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 9:6 A Saul 
drżąc i bojąc się, rzekł: Panie! co chcesz, abym 
ja uczynił? A Pan do niego: Wstań, a wnijdź 
do miasta, a tam ci powiedzą, co byś ty miał 
czynić. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 16:29 A 
kazawszy zaświecić, wpadł tam, a drżąc 
przypadł do nóg Pawłowi i Syli: 

30 A wywiódłszy je z więzienia, rzekł: Panowie! 
co mam czynić, abym był zbawiony? 

1 KORYNTÓW 1:18 Albowiem mowa 
o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem; 
ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą 
Bożą. 

19 Bo napisano: Wniwecz obrócę mądrość 
mądrych, a rozum rozumnych odrzucę. 
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FILIPENSÓW 2:12 Przetoż, moi mili! 
jakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w 
przytomności mojej, ale teraz daleko więcej 
w niebytności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem 
zbawienie swoje sprawujcie. 

ŻYDÓW 1:2 W te dni ostateczne mówił 
nam przez Syna swego, którego postanowił 
dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i 
wieki uczynił. 

1 PIOTRA 3:4 Ale on skryty serdeczny 
człowiek, zależący w nieskażeniu cichego i 
spokojnego ducha, który jest przed obliczem 
Bożem kosztowny. 

Spójrz na: Izajasz 40:26; Kolosensów 1:17.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

E19 Mesjasz będzie pocieszycielem.
E24 Mesjasz wprowadzi pokój.
   
IZAJASZ 66:10 Weselcie się z Jeruzalemem 

a radujcie się w nim wszyscy, którzy go 
miłujecie. Wesewlcie się z nim wielce, 
wszyscy którzykolwiek płakali nad nim. 

11 Przeto, że ssać będziecie, i sycić się 
piersiami pociech jego, ssać będziecie, i 
rozkoszami opływać w jasności chwały 
jego. 

12 Bo tak mówi Pan: Oto Ja obrócę na nich 
pokój jako rzekę, a sławę narodów jako 
strumień zalewający, i będziecie ssać; na 
ręku noszeni, i na kolanach rozkosznie 
piastowani będziecie. 

13 Jako ten, którego cieszy matka jego, tak 
Ja was cieszyć będę; a tak w Jeruzalemie 

uciechy miewać będziecie. 
IZAJASZ 66:14-17

IZAJASZ 60:16 Bo ssać będziesz mleko 
narodów, i piersiami królów karmiona 
będziesz; i poznasz, iżem Ja Pan, zbawieciel 
twój i odkupiciel twój, mocarz Jakóbowy; 

ZACHARYJASZ 14:11 I będą w nim 
mieszkać, a nie będzie więcej przeklęstwem, a 
Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie. 

JANA 14:27 Pokój zostawuję wam, pokój 
on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam 
daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się 
lęka. 

RZYMIAN 5:1 Będąc tedy usprawiedliwieni 
z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa; 

1 PIOTRA 2:2 Jako dopiero narodzone 
niemowlątka, szczerego mleka słowa Bożego 
pożądajcie, abyście przez nie urośli, 

OBJAWIENIE JANA 21:24 A narody, 
które będą zbawione, będą chodziły w świetle 
jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoję 
do niego przyniosą. 

25 A bramy jego nie będą zamknięte we dnie; 
albowiem tam nocy nie będzie. 

26 I wniosą do niego chwałę i cześć narodów. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5.
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E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H01 Powrót Mesjasza został 
przepowiedziany.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego ludu.

IZAJASZ 66:15 Bo oto Pan w ogniu 
przyjdzie, a poczwórne jego jako wicher, 
aby wylał gniew swój w popędliwości, a 
łajanie swoje w płomieniu ognia. 

IZAJASZ 66:16-17
IZAJASZ 66:18 Albowiem Ja znam sprawy 

ich, i myśli ich; i przyjdzie ten czas, że 
zgromadzę wszystkie narody, i języki, i 
przyjdą a oglądają chwałę moję. 

19 I położę na nich znak, a poślę z tych, 
którzy zachowani będą, do narodów 
przy morzu do Pul i Lud, którzy ciągną 
łuk do Tubala, i do Jawanu, na wyspy 
dalekie, które nic o mnie nie słyszały, i nie 
widziały chwały mojej; i będą opowiadały 
chwałę moję między narodami. 

IZAJASZ 66:20-21
IZAJASZ 66:22 Bo jako te niebiosa nowe, 

i ta ziemia nowa, którą Ja uczynię, stanie 
przedemną, mówi Pan, tak stanie nasienie 
wasze i imię wasze. 

23 I stanie się, że od nowiu miesiąca do 
nowiu miesiąca, i od sabatu do sabatu 
przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się 
kłaniało przed oblicznością moją, mówi 
Pan. 

24 I wynijdą a oglądają trupy ludzi tych, 
którzy wystąpili przeciwko mnie; 
albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień 
ich nie zgaśnie, a będą obrzydliwością 
wszelkiemu ciału. 

IZAJASZ 2:2 I stanie się w ostateczne 
dni, że będzie przygotowana góra domu 
Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się 
nad pagórkami, a zbieżą się do niej wszystkie 
narody. 

JANA 17:2 Jakoś mu dał moc nad 
wszelkiem ciałem, aby tym wszystkim, któreś 
mu dał, dał żywot wieczny. 

3 A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali 
samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, 
Jezusa Chrystusa. 

4 Jam cię uwielbił na ziemi, i dokończyłem 
sprawę, którąś mi dał, abym ją czynił. 

RZYMIAN 15:8 Bo powiadam, iż Jezus 
Chrystus był sługą obrzezki dla prawdy Bożej, 
aby potwierdził obietnice ojcom uczynione, 

9 A poganie żeby za miłosierdzie chwalili Boga, 
jako napisano: Dlatego będę cię wysławiał 
między pogany i imieniowi twemu śpiewać 
będę. 

10 I zasię mówi: Weselcie się poganie z ludem 
jego. 

11 I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a 
wysławiajcie go wszyscy ludzie. 

12 I zasię Izajasz mówi: Będzie korzeń Jessego, a 
który powstanie, aby panował nad pogany, w 
nim poganie nadzieję pokładać będą. 

2 KORYNTÓW 5:17 A tak jeźli kto jest 
w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare 
rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi 
stały. 

2 TESALONICENSÓW 1:6 Ponieważ 
sprawiedliwa jest u Boga, żeby wzajem oddał 
uciśnienie tym, którzy was uciskają; 

7 A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z 
nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z 
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Aniołami mocy jego, 
8 W ogniu płomienistym oddawając pomstę 

tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie 
są posłuszni Ewangielii Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa; 

9 Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od 
obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego. 

ŻYDÓW 8:13 A gdy mówi: Nowe, pierwsze 
czyni wiotchem; a to, co wiotszeje i zestarzeje 
się, bliskie jest zniszczenia. 

2 PIOTRA 3:10 A on dzień Pański przyjdzie 
jako złodziej w nocy, w który niebiosa z 
wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły 
rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, 
które są na niej, spalone będą. 

11 Ponieważ się tedy to wszystko ma rozpłynąć, 
jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach 
i pobożnościach? 

12 Którzy oczekujecie i spieszycie się na przyjście 
dnia Bożego, w który niebiosa gorejące 
rozpuszczą się i żywioły pałające stopnieją. 

13 Lecz nowych niebios i nowej ziemi według 
obietnicy jego oczekujemy, w których 
sprawiedliwość mieszka. 

OBJAWIENIE JANA 19:15 A z ust 
jego wychodził miecz ostry, aby nim bił 
narody; albowiem on je rządzić będzie laską 
żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i 
gniewu Boga wszechmogącego. 

OBJAWIENIE JANA 21:1 Potemem widział 
niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze 
niebo i pierwsza ziemia prz eminęła, a morza 
już więcej nie było. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Dzieje Apostolskie 11:25,26.
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H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 3:14 Nawróćcież się, 
synowie uporni! mówi Pan; bom Ja jest 
małżonkiem waszym, a przyjmę was 
jednego z miasta, a dwóch z rodzaju, abym 
was wprowadził do Syonu, 

15 Gdzie wam dam pasterzy według serca 
mego, i będą was paść umiejętnie i 
rozumnie. 

16 I stanie się, gdy się rozmnożycie a 
rozrodzicie się w tej ziemi w oneż dni, 
mówi Pan, nie będą więcej mówić: 
«Skrzynia przymierza Pańskiego», ani 
wstąpi na serce, ani wspomną na nią, ani 
jej nawiedzać, ani jej więcej poważać będą. 

17 Czasu onego nazwane będzie Jeruzalem 
stolicą Pańską, a zgromadzą się do niego 
wszystkie narody, do imienia Pańskiego, 
do Jeruzalemu, i nie będą więcej chodzić 
za uporem serca swego złośliwego. 

18 W one dni pójdą dom Judzki z domem 
Izraelskim, i przyjdą pospołu z ziemi 
północnej do ziemi, którąm dał w 
dziedzictwo ojcom waszym. 

19 Chociażem Ja rzekł: Jakożbym cię położył 
między synami, a dał ci ziemię pożądaną, 
dziedzictwo zacne zastępów pogańskich? 
chyba żebyś mię wzywał, mówiąc: Ojcze 
mój! a od naśladowania mnie nie odwrócił 
się. 

IZAJASZ 17:6 Wszakże zostaną na nim 
pominione grona, jako na otrzęśnionej oliwie 
dwie albo trzy oliwiki zostaną na wierzchu 
drzewa, a cztery albo pięć na rodzajnych 
gałęziach jego, mówi Pan, Bóg Izraelski. 

EZECHYJEL 34:11 Bo tak mówi 
panujący Pan: Oto Ja, Ja szukać będę owiec 
moich, i pytać się za niemi. 

12 Jako się pyta pasterz o trzodę swoję, 
kiedy bywa w pośrodku owiec swoich 
rozproszonych: tak się Ja będę pytał za owcami 
mojemi, i wyrwę je ze wszystkich miejsc, kędy 
były rozproszone w dzień obłoku i chmury; 

ZACHARYJASZ 13:7 O mieczu! ocknij się 
na pasterza mego, i na męża towarzysza mego, 
mówi Pan zastępów; uderz pasterza, a owce 
rozproszone będą; ale zaś obrócę rękę moję ku 
maluczkim. 

JANA 4:21 Rzekł jej Jezus: Niewiasto! 
wierz mi, iż idzie godzina, gdy ani na tej 
górze, ani w Jeruzalemie nie będziecie chwalili 
Ojca. 

22 Wy chwalicie, co nie wiecie; a my chwalimy, 
co wiemy; albowiem zbawienie jest z Żydów. 

23 Aleć idzie godzina, i teraz jest, gdy prawdziwi 
chwalcy będą chwalić Ojca w duchu i w 
prawdzie. 

JANA 10:1 Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Kto nie wchodzi drzwiami 
do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest 
złodziej i zbójca; 

2 Lecz kto wchodzi drzwiami, pasterzem jest 
owiec. 

3 Temu odźwierny otwiera i owce słuchają głosu 
jego, a on swoich własnych owiec z imienia 
woła i wywodzi je. 

4 A gdy wypuści owce swoje, idzie przed niemi, 
a owce idą za nim; bo znają głos jego. 

5 Ale za cudzym nie idą, lecz uciekają od niego; 
bo nie znają głosu obcych. 

JANA 21:15 A gdy obiad odprawili, 
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rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi: Szymonie 
Jonaszowy, miłujesz mię więcej niżeli ci? Rzekł 
mu: Tak jest, Panie! ty wiesz, że cię miłuję. 
Rzekł mu: Paśże baranki moje. 

16 Rzekł mu zasię po wtóre: Szymonie 
Jonaszowy! miłujesz mię? Rzekł mu: Tak jest, 
Panie! ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paśże 
owce moje. 

17 Rzekł mu po trzecie: Szymonie Jonaszowy! 
miłujesz mię? I zasmucił się Piotr, że mu po 
trzecie rzekł: Miłujesz mię? I odpowiedział 
mu: Panie! ty wszystko wiesz, ty znasz, że cię 
miłuję. Rzekł mu Jezus: Paśże owce moje. 

RZYMIAN 9:27 A Izajasz woła nad Izraelem, 
mówiąc: Choćby liczba synów Izraelskich była 
jako piasek morski, ostatki zachowane będą. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

ŻYDÓW 9:11 Ale Chrystus przyszedłszy, 
najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez 
większy i doskonalszy przybytek, nie ręką 
zbudowany, to jest nie tego budynku; 

12 Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez 
własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, 
znalazłszy wieczne odkupienie. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; Ezechyjel 34:13,14; Ozeasza 2:20,21; 
Zacharyjasz 13:8,9; Łukasza 15:11-32; Dzieje Apostolskie 20:28; 

Rzymian 11:4-6; Efezów 4:11,12; 1 Piotra 5:1-4.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

JEREMIJASZ 4:1 Jeźlibyś się chciał nawrócić, 
Izraelu! mówi Pan, do mnie się nawróć. 
Bo jeźli odejmiesz obrzydłości twoje od 
oblicza mego, a nie będziesz się tułał, 

2 I przysiężeszli w prawdzie, w sądzie i w 
sprawiedliwości, mówiąc: Jako żyje Pan; 
tedy błogosławić sobie w nim będą narody, 
i w nim się przechwalać. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 11:1 I usłyszeli 
Apostołowie i bracia, którzy byli w Judzkiej 
ziemi, że i poganie przyjęli słowo Boże. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 11:18 A to 
usłyszawszy, uspokoili się i chwalili Boga 
mówiąc; Toć tedy i poganom dał Bóg pokutę 
ku żywotowi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:46 A Paweł i 
Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli: Wamci 
najpierwej miało być opowiadane słowo 
Boże; ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie 
się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się 
obracamy do pogan. 

47 Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówiąc: 
Położyłem cię światłością poganom, abyś był 
zbawieniem aż do krajów ziemi. 

48 A słysząc to poganie, radowali się i wielbili 
słowo Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich było 
sporządzonych do żywota wiecznego. 

49 I roznosiło się słowo Pańskie po wszystkiej 
onej krainie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 14:27 A gdy tam 
przyszli i zgromadzili zbór, oznajmili, co Bóg 
przez nie uczynił, a iż poganom drzwi wiary 
otworzył. 

JEREMIJASZ



282

GALATES 3:8 A upatrzywszy to Pismo, iż 
z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem 
opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą 
błogosławione wszystkie narody. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:18; Psalmów 72:17.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

JEREMIJASZ 10:7 Któżby się ciebie 
nie bał? Królu narodów! Tobie to zaiste 
należy, ponieważ między wszystkimi 
mędrcami narodów, i we wszystkich 
królestwach ich nigdy nie był podobny 
tobie. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

ŁUKASZA 12:5 Ale wam okażę, kogo się bać 
macie: Bójcie się tego, który, gdy zabije, ma 
moc wrzucić do piekielnego ognia; zaiste 
powiadam wam, tego się bójcie. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

2 Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, 
aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot 
wieczny. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 

twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

Spójrz na: #1; #4; Psalmów 22:28; Izajasz 2:4; Jeremijasz 10:6; 1 
Koryntów 1:19,20.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 12:15 Wszakże gdy ich 
wyplenię, nawrócę się i zmiłuję się nad 
nimi, a przywiodę zasię każdego z nich 
do dziedzictwa jego, i każdego z nich do 
ziemi jego. 

JEREMIJASZ 15:19 Przetoż tak mówi 
Pan: Jeźli się nawrócisz, tedy cię nawrócę, 
abyś stał przed obliczem mojem; a jeźli 
odłączysz rzecz kosztowną od nikczemnej, 
będziesz jako usta moje; oni niech się 
obrócą do ciebie, ale się ty nie obracaj do 
nich. 

20 Bom cię postawił przeciw ludowi temu 
jako mur miedziany i obronny; i będą 
walczyć przeciwko tobie, ale cię nie 
przemogą; bom Ja z tobą, abym cię 
wybawiał i wyrywał, mówi Pan. 

21 Wyrwę cię zaiste z rąk ludzi złych, i 
odkupię cię z rąk okrutników. 

JEREMIJASZ 24:6 I obrócę oko moje 
na nich ku dobremu, i przywiodę ich do 
tej ziemi, gdzie ich pobuduję, a nie skażę, i 
wszczepię ich, a nie wykorzenię. 

7 Albowiem dam im serce, aby mię poznali, 
żem Ja Pan; i będą mi ludem moim, a Ja 
będę Bogiem ich, gdy się nawrócą do mnie 
całem sercem swojem. 

JEREMIJASZ



283

JEREMIJASZ 29:14 Dam się wam 
zaiste znaleść, mówi Pan: a przywrócę 
więźniów waszych, i zgromadzę was ze 
wszystkich narodów, i ze wszystkich 
miejsc, gdziemkolwiek was zagnał, mówi 
Pan; i przyprowadzę was na to miejsce, 
skądem was wyprowadził. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

ŻYDÓW 8:8 Albowiem ganiąc Żydów, 
mówi: Oto dni idą, mówi Pan, gdy uczynię 
z domem Izraelskim i z domem Judzkim 
przymierze nowe. 

9 Nie według przymierza, którem uczynił z 
ojcami ich w dzień, któregom ich ujął za rękę 
ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej; 
albowiem oni nie zostali w tem przymierzu 
mojem, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan. 

10 Przetoż toć jest przymierze, które postanowię 
z domem Izraelskim po tych dniach, mówi 
Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach 
ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą 
ludem moim. 

11 I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, 
i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj 
Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od 
najmniejszego z nich aż do największego z 
nich. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 16:14 Przetoż oto dni 
idą, mówi Pan, że nie rzeką więcej: Jako 
żyje Pan, który wywiódł synów Izraelskich 
z ziemi Egipskiej. 

15 Ale: Jako żyje Pan, który wywiódł 
synów Izraelskich z ziemi północnej, i 
ze wszystkich ziem, do których ich był 
wygnał, gdy ich zasię przywiodę do ziemi 
ich, którąm dał ojcom ich. 

19 Panie, mocy moja i siło moja, i ucieczko 
moja w dzień utrapienia! do ciebie przyjdą 
narody od kończyn ziemi, i rzekną: Zaiste 
się fałszu trzymali ojcowie nasi, i marności, 
w których żadnego pożytku nie było. 

PSALMÓW 22:27 (22:28) Wspomną i 
nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi, 
i kłaniać się będą przed obliczem twojem 
wszystkie pokolenia narodów. 

MATEUSZA 28:19 Idąc tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i 
Syna, i Ducha Świętego; 

ŁUKASZA 24:47 I aby była kazana w imieniu 
jego pokuta i odpuszczenie grzechów między 
wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 9:15 I rzekł 
do niego Pan: Idźże, albowiem mi ten 
jest naczyniem wybranem, aby nosił imię 
moje przed pogany i królmi, i przed syny 
Izraelskimi. 
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DZIEJE APOSTOLSKIE 10:45 I zdumieli 
się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, 
którzy byli z Piotrem przyszli, że i na pogany 
dar Ducha Świętego jest wylany. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:47 Albowiem 
nam tak rozkazał Pan, mówiąc: Położyłem cię 
światłością poganom, abyś był zbawieniem aż 
do krajów ziemi. 

GALATES 3:14 Aby na pogan 
błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w 
Chrystusie Jezusie, i abyśmy obietnicę Ducha 
wzięli przez wiarę. 

OBJAWIENIE JANA 7:9 Potemem widział, a 
oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z 
każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, 
którzy stali przed stolicą i przed oblicznością 
Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były 
w rękach ich. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Dzieje Apostolskie 14:27; Dzieje 
Apostolskie 28:28; Rzymian 10:18; 1 Tesalonicensów 2:16.

B08 Wszechwiedza Mesjasza.

JEREMIJASZ 17:10 Ja Pan, który się 
badam serca, i doświadczam nerek, tak 
abym każdemu oddał według drogi jego, i 
według owocu spraw jego. 

JANA 2:25 A iż nie potrzebował, aby 
mu kto świadectwo wydawał o człowieku; 
albowiem on wiedział, co było w człowieku. 

RZYMIAN 8:27 A ten, który się serc bada, 
wie, który jest zmysł Ducha, ponieważ według 
Boga przyczynia się za świętymi. 

ŻYDÓW 4:12 Boć żywe jest słowo Boże i 
skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz 
po obu stronach ostry, i przenikające aż 
do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, 
i szpików, i rozeznawające myśli i zdania 
serdeczne. 

13 A nie masz żadnego stworzenia, które by 
nie było jawne przed obliczem jego; owszem 
wszystkie rzeczy obnażone są i odkryte oczom 
tego, o którym mówimy. 

OBJAWIENIE JANA 2:23 A dzieci jej pobiję 
na śmierć; i poznają wszystkie zbory, żem ja 
jest ten, który się badam nerek i serc; i dam 
każdemu z was według uczynków waszych. 

Spójrz na: Psalmów 7:9; Psalmów 139:1,2,23,24; Przypowieści 
Salomonowych 17:3; Jeremijasz 11:20; Jeremijasz 20:12; Jeremijasz 

32:19.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 23:3 A ostatek owiec 
moich Ja zgromadzę ze wszystkich ziem, 
do którychem je rozegnał, i przywrócę 
je do obór ich, gdzie się rozpłodzą i 
rozmnożą. 

4 Nadto posanowię nad niemi pasterzy, 
którzyby je paśli, aby się więcej nie lękały, 
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ani strachały, i żeby ich nie ubywało, 
mówi Pan. 

7 Przetoż oto przychodzą dni, mówi Pan, 
których nie rzeką więcej: Jako żyje Pan, 
który wywiódł synów Izraelskich z ziemi 
Egipskiej. 

8 Ale: Jako żyje Pan, który wywiódł, i który 
sprowadził nasienie domu Izraelskiego z 
ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do 
którychem ich był rozegnał; gdyż będą 
mieszkać w ziemi swoiej. 

JANA 6:39 A tać jest wola onego, który 
mię posłał, Ojca, abym z tego wszystkiego, co 
mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w 
on ostateczny dzień. 

40 A tać jest wola onego, który mię posłał, 
aby każdy, kto widzi Syna, a wierzy weń, 
miał żywot wieczny; a ja go wzbudzę w on 
ostateczny dzień. 

JANA 10:27 Owce moje głosu mego 
słuchają, a ja je znam i idą za mną; 

28 A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na 
wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. 

29 Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad 
wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki 
Ojca mego. 

30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 

JANA 17:12 Gdym z nimi był na świecie, 
jam je zachował w imieniu twojem, któreś mi 
dał; strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, 
tylko on syn zatracenia, żeby się Pismo 
wypełniło. 

JANA 18:9 Aby się wypełniły słowa, które 
był powiedział: Nie straciłem żadnego z tych, 
któreś mi dał. 

1 PIOTRA 1:5 Którzy mocą Bożą strzeżeni 
bywacie przez wiarę ku zbawieniu, które 
zgotowane jest, aby było objawione czasu 
ostatecznego. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Micheasz 2:12,13; Jana 21:15-17; Dzieje 
Apostolskie 20:28,29; 1 Piotra 5:1-5.

B04 Boskie atrybuty Mesjasza
C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.
D09 Mesjasz będzie Zbawicielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

JEREMIJASZ 23:5 Oto idą dni, 
mówi Pan, których wzbudzę Dawidowi 
latorośl sprawiedliwą, i będzie królował 
król, a poszczęści mu się; sąd zaiste i 
sprawiedliwość będzie czynił na ziemi. 

6 Za dni jego Juda zbawiony będzie, a 
Izrael bezpiecznie mieszkać będzie; a toć 
jest imię jego, którem go zwać będą: Pan 
sprawiedliwość nasza. 

MATEUSZA 1:1 Księga o rodzie Jezusa 
Chrystusa, syna Dawidowego, syna 
Abrahamowego. 

MATEUSZA 1:21 A urodzi syna, i nazowiesz 
imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój 
od grzechów ich. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŁUKASZA 1:71 Iż im miał dać wybawienie 
od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, 
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którzy nas nienawidzili; 
72 Aby uczynił miłosierdzie z ojcami naszymi, i 

wspomniał na przymierze swoje święte, 
73 I na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, 

ojcu naszemu, że nam to dać miał, 
74 Iżbyśmy mu bez bojaźni, z ręki nieprzyjaciół 

naszych będąc wybawieni, służyli; 

ŁUKASZA 19:9 I rzekł mu Jezus: Dziś się stało 
zbawienie domowi temu, dlatego że i on jest 
synem Abrahamowym. 

10 Bo przyszedł Syn człowieczy, aby szukał i 
zachował, co było zginęło. 

JANA 1:45 Filip znalazł Natanaela i 
rzekł mu: Znaleźliśmy onego, o którym pisał 
Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna 
Józefowego, z Nazaretu. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

1 KORYNTÓW 1:30 Lecz z niego wy 
jesteście w Chrystusie Jezusie, który się nam 
stał mądrością od Boga i sprawiedliwością, i 
poświęceniem, i odkupieniem, 

OBJAWIENIE JANA 19:11    I widziałem 
niebo otworzone, a oto koń biały, a tego, 
który siedział na nim, zwano Wiernym i 
Prawdziwym, a sądzi w sprawiedliwości i 
walczy. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Psalmów 72:2; Izajasz 7:14; Izajasz 53:10; 
Jeremijasz 33:15; Zacharyjasz 3:8; Rzymian 3:22; 2 Koryntów 5:21; 

Filipensów 3:9.

D02 Urząd Mesjasza jako Proroka.
E24 Mesjasz wprowadzi pokój.

JEREMIJASZ 28:9 Ten prorok, 
który prorokuje o pokoju, ten prorok, 
mówię, wtenczas poznany bywa, że go Pan 
prawdziwie posłał, gdy się iści słowo jego. 

MATEUSZA 3:17 A oto głos z niebios mówiący: 
Ten jest on Syn mój miły, w którym mi się 
upodobało. 

ŁUKASZA 2:14 Chwała na wysokościach 
Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre 
upodobanie. 

ŁUKASZA 24:36 A gdy oni to mówili, stanął 
sam Jezus w pośrodku nich, i rzekł im: Pokój 
wam! 

JANA 14:27 Pokój zostawuję wam, pokój 
on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam 
daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się 
lęka. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:36 A co się 
tknie słowa, które posłał synom Izraelskim, 
opowiadając pokój przez Jezusa Chrystusa, 
który jest Panem wszystkiego, 

RZYMIAN 10:15 Jakoż też będą kazać, jeźliby 
nie byli posłani? Jako napisano: O jako śliczne 
są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, 
którzy opowiadają dobre rzeczy. 

Spójrz na: Izajasz 52:7; Jeremijasz 6:14; Ezechyjel 13:10-16; 
Nahum 1:15; Zacharyjasz 9:10; Mateusza 17:5; Łukasza 7:50; 

Łukasza 19:42; Jana 20:19,21; Dzieje Apostolskie 9:31; Rzymian 
5:1; Rzymian 8:6; Rzymian 14:17; 1 Koryntów 14:33; Efezów 

2:14,15,17; Kolosensów 3:15; 2 Tesalonicensów 3:16; Żydów 12:14; 2 
Piotra 1:2,17; Objawienie Jana 1:4.
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A03 Mesjasz jest potomkiem Dawida.
D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 30:3 Albowiem oto dni 
idą, mówi Pan, a przywrócę więźniów ludu 
swego Izraelskiego i Judzkiego, mówi Pan, 
i przyprowadzę ich do ziemi, którąm był 
dał ojcom ich, i posiędą ją. 

JEREMIJASZ 30:4-8
JEREMIJASZ 30:9 Ale służyć będą 

Panu, Bogu swemu, i Dawidowi, królowi 
swemu, którego im wzbudzę. 

10 Przetoż nie bój się ty, sługo mój Jakóbie! 
mówi Pan, ani się strachaj o Izraelu! bo 
oto Ja cię wybawię z daleka, i nasienie 
twoje z ziemi pojmania ich. I wróci się 
Jakób, aby odpoczywał i pokój miał, a nie 
będzie, ktoby go ustraszył; 

11 Bom Ja z tobą, mówi Pan, abym cię 
wybawił. Ponieważ uczynię koniec 
wszystkim narodom, między które cię 
rozproszę, wszakże tobie nie uczynię 
końca, ale cię miernie karać będę, a cale 
cię bez karania nie zaniecham. 

JEREMIJASZ 30:12-15
JEREMIJASZ 30:16 A wszakże 

wszyscy, którzy cię pożerają, pożarci 
będą; a wszyscy, którzy cię ciemiężą, 
wszyscy, mówię, w niewolę pójdą; a którzy 
cię plundrują, splundrowani będą; a 
wszystkich, którzy cię łupią, podam na 
łup. 

JEREMIJASZ 30:17,18
JEREMIJASZ 30:19 I wynijdzie od 

nich dziękczynienie, i głos weselących 
się; bo ich rozmnożę, a nie ubędzie ich, i 
uwielbię ich, a nie będą poniżeni. 

20 I będą synowie jego, jako i przedtem, 
a zgromadzenie jego przedemną 
utwierdzone będzie; ale nawiedzę 
wszystkich, którzy ich trapią. 

JEREMIJASZ 30:23,24

2 SAMUELOWA 22:51 On jest wieżą 
zbawienia króla swego, a czyniący miłosierdzie 
nad pomazańcem swoim Dawidem, i nad 
nasieniem jego aż na wieki. 

ŁUKASZA 1:30 I rzekł jej Anioł: Nie bój się, 
Maryjo! albowiem znalazłaś łaskę u Boga. 

31 A oto poczniesz w żywocie i porodzisz syna, i 
nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŁUKASZA 1:69 I wystawił nam róg zbawienia 
w domu Dawida, sługi swego, 

JANA 12:15 Nie bój się, córko Syońska! 
oto król twój idzie, siedząc na oślęciu. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:30 Będąc 
tedy prorokiem i wiedząc, że mu się Bóg 
obowiązał przysięgą, iż z owocu biódr jego 
według ciała miał wzbudzić Chrystusa, a 
posadzić na stolicy jego. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
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odwróci niepobożności od Jakóba. 
27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 

odejmę grzechy ich. 
28 A tak według Ewangielii nieprzyjaciółmi są 

dla was; lecz według wybrania są miłymi dla 
ojców. 

OBJAWIENIE JANA 19:15 A z ust 
jego wychodził miecz ostry, aby nim bił 
narody; albowiem on je rządzić będzie laską 
żelazną, a on tłoczy prasę wina zapalczywości i 
gniewu Boga wszechmogącego. 

16 A ma na szacie i na biodrach swoich imię 
napisane: Król królów i Pan panów. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 Relacja Mesjasza z Jego Ojcem.
D08 Mesjasz będzie Poręczycielem.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 30:21 I powstanie z 
niego najzacniejszy jego, a panujący nad 
nim z pośrodku jego wynijdzie, któremu 
się rozkażę przybliżyć, aby przystąpił 
przed mię; bo któż jest ten, coby ręczył za 
się, że przystąpi przed mię? mówi Pan. 

22 I będziecie ludem moim, a Ja będę Bogiem 
waszym. 

JEREMIJASZ 24:7 Albowiem dam im 
serce, aby mię poznali, żem Ja Pan; i będą mi 
ludem moim, a Ja będę Bogiem ich, gdy się 
nawrócą do mnie całem sercem swojem. 

ŻYDÓW 4:15 Albowiem nie mamy 
najwyższego kapłana, który by nie mógł 

z nami cierpieć krewkości naszych, lecz 
skuszonego we wszystkiem na podobieństwo 
nas, oprócz grzechu. 

16 Przystąpmyż tedy z ufnością do tronu łaski, 
abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli 
ku pomocy czasu przygodnego. 

ŻYDÓW 5:4 A nikt sobie tej czci nie 
bierze, tylko ten, który bywa powołany od 
Boga jako i Aaron. 

5 Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci 
przywłaszczył, aby się stał najwyższym 
kapłanem; ale ten, który mu rzekł: Syn mój 
jesteś ty, jam cię dziś spłodził. 

6 Jako i na inszem miejscu mówi: Tyś jest 
kapłanem na wieki według porządku 
Melchisedekowego. 

ŻYDÓW 7:22 Tak dalece lepszego 
przymierza rękojmią stał się Jezus. 

23 Więc też onych wiele bywało kapłanów 
dlatego, iż im śmierć nie dopuściła zawsze 
trwać. 

24 Ale ten, iż na wieki zostaje, wieczne ma 
kapłaństwo, 

25 Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy 
przez niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, 
aby orędował za nimi. 

ŻYDÓW 8:10 Przetoż toć jest przymierze, 
które postanowię z domem Izraelskim po tych 
dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myśl 
ich i na sercach ich napiszę je, i będę Bogiem 
ich, a oni będą ludem moim. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 
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Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:10; 5 Mojżeszowa - 
Powtórzonego Prawa 26:17-19; Jeremijasz 24:7; Jeremijasz 31:1,33; 

Ezechyjel 11:20; Ezechyjel 36:28; Ezechyjel 37:27; Ozeasza 2:23; 
Zacharyjasz 13:9; Żydów 9:14,15,24.

B22 Dobroć Boga i Mesjasza.
E17 Mesjasz zbuduje Bogu świątynię.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

JEREMIJASZ 31:1 Czasu onego, 
mówi Pan, będę Bogiem wszystkim 
rodzajom Izraelskim, a oni będą ludem 
moim. 

2 Tak mówi Pan: Znalazł łaskę na puszczy 
lud, który uszedł miecza, gdym chodził 
przed nim, abym odpocznienie uczynił 
Izraelowi. 

3 Rzeczeszli: Zdawna mi się Pan ukazywał. 
I owszem, miłością wieczną umiłowałem 
cię, dlategoć ustawicznie miłosierdzie 
pokazuję; 

4 Jeszcze cię zbuduję, a zbudowana 
będziesz, panno Izraelska! jeszcze się 
weselić będziesz przy bębnach swoich, a 
wychodzić z hufem pląsających; 

5 Jeszcze będziesz sadziła winnice na górach 
Samaryjskich; a szczepiący szczepić będą i 
jeść będą. 

6 Bo nastanie dzień, którego stróżowie 
wołać będą na górze Efraimowej: Wstańcie 
a wstąpmy na Syon do Pana, Boga swego. 

7 Tak zaiste mówi Pan: Śpiewajcie Jakóbowi 
o rzeczach wesołych, a wykrzykajcie 
jawnie przed tymi narodami; wydawajcie 
głos, chwałę oddawajcie a mówcie: Panie! 
wybaw ostatek ludu twego Izraelskiego. 

8 Oto Ja przywiodę ich z ziemi północnej, 
a zbiorę ich ze wszystkich stron ziemi; 
z nimi pospołu ślepego i chromego, 
brzemienną i rodzącą: tu się gromadą 

wielką nawrócą. 
9 Przywiodę ich zasię z płaczem i z 

modlitwami idących, a powiodę ich podle 
potoków wód drogą prostą, na którejby się 
nie potknęli; bom się stał Izraelowi ojcem, 
a Efraim jest pierworodnym moim. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 45:7 Posłał mię 
tedy Bóg przed wami, abym was zachował 
ostatek na ziemi, a żebym wam dodał 
żywności na oswobodzenie wielkie. 

AMOS 9:11 Dnia onego wystawię upadły 
przybytek Dawidowy, a zagrodzę rozerwanie 
jego, i obaliny jego naprawię, a pobuduję go, 
jako za dni dawnych; 

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:16 Potem się 
wrócę, a pobuduję zasię przybytek Dawidowy 
upadły, a obaliny jego zasię pobuduję i znowu 
go wystawię, 

RZYMIAN 9:27 A Izajasz woła nad Izraelem, 
mówiąc: Choćby liczba synów Izraelskich była 
jako piasek morski, ostatki zachowane będą. 

RZYMIAN 11:5 Tak tedy i teraźniejszego czasu 
ostatki podług wybrania z łaski zostały. 

EFEZÓW 2:20 Zbudowani na fundamencie 
Apostołów i proroków, którego jest 
gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus 
Chrystus, 

21 Na którym wszystko budowanie wespół 
spojone rośnie w kościół święty w Panu; 

22 Na którym też i wy się wespół budujecie, 
abyście byli mieszkaniem Bożem w Duchu 
Świętym. 

1 PIOTRA 2:9 Ale wy jesteście rodzajem 
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wybranym, królewskim kapłaństwem, 
narodem świętym, ludem nabytym, abyście 
opowiadali cnoty tego, który was powołał z 
ciemności ku dziwnej swojej światłości. 

OBJAWIENIE JANA 5:10 I uczyniłeś nas Bogu 
naszemu królami i kapłanami, i królować 
będziemy na ziemi. 

OBJAWIENIE JANA 21:10 I zaniósł 
mię w duchu na górę wielką i wysoką, i okazał 
mi miasto wielkie, ono święte Jeruzalem, 
zstępujące z nieba od Boga, 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; Jeremijasz 31:10-14,27-30,38-40.

C05 Proroctwo o rzezi niewiniątek w 
Betlejem.

JEREMIJASZ 31:15 Tak mówi Pan: 
Głos w Rama słyszany jest, narzekanie 
i płacz bardzo gorzki; Rachel płacząca 
synów swoich nie dała się pocieszyć po 
synach swoich, przeto, że ich niemasz. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 35:16 
Potem odeszli z Betel; i było jeszcze jakoby 
mila drogi do Efraty, i rodziła Rachel a ciężkie 
rodzenie miała. 

17 A gdy ciężko pracowała przy rodzeniu, rzekła 
baba do niej: Nie bój się; bo i tego syna 
będziesz miała. 

18 A stało się, gdy wychodziła dusza jej, (bo 
tamże umarła), nazwała imię jego Ben Oni; 
ale ojciec jego nazwał go Benjamin. 

19 A tak umarła Rachel, i pogrzebiona jest na 
drodze ku Efracie; tać jest Betlehem. 

20 I postawił Jakób znak nad grobem jej; toć jest 

znak grobu Rachelinego aż po dziś dzień. 

MATEUSZA 2:16 Tedy Herod ujrzawszy, że był 
oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, 
a posławszy pobił wszystkie dziatki, które były 
w Betlehemie i po wszystkich granicach jego, 
od dwóch lat i niżej, według czasu, o którym 
się był pilnie wywiedział od mędrców. 

17 Tedy się wypełniło, co powiedziano przez 
Jeremijasza proroka, mówiącego: 

18 Głos w Ramie słyszany jest, lament, i płacz, 
i narzekanie wielkie: Rachel płacząca synów 
swoich nie dała się pocieszyć, przeto, że ich 
nie masz. 

C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.

JEREMIJASZ 31:22 Dokądże się tułać 
będziesz, córko odporna? Bo uczyni Pan 
rzecz nową na ziemi: niewiasta ogarnie 
męża. 

MATEUSZA 1:18 A narodzenie Jezusa 
Chrystusa takie było: Albowiem gdy Maryja, 
matka jego, poślubiona była Józefowi, pierwej 
niżeli się zeszli, znaleziona jest brzemienną z 
Ducha Świętego. 

19 Ale Józef, mąż jej, będąc sprawiedliwym i nie 
chcąc jej osławić, chciał ją potajemnie opuścić. 

20 A gdy on o tem zamyślał, oto mu się Anioł 
Pański we śnie ukazał, mówiąc: Józefie, synu 
Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, żony 
twojej; albowiem, co się w niej poczęło, z 
Ducha Świętego jest. 

21 A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; 
albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. 
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GALATES 4:4 Lecz gdy przyszło wypełnienie 
czasu, posłał Bóg onego Syna swego, który 
się urodził z niewiasty, który się stał pod 
zakonem, 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:15; Psalmów 2:7,8; Izajasz 
7:14; Łukasza 1:34,35.

E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
G06 Przybytek Ducha Świętego.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

JEREMIJASZ 31:31 Oto dni idą, mówi 
Pan, których uczynię z domem Izraelskim 
i z domem Judzkim przymierze nowe; 

32 Nie takie przymierze, jakiem uczynił z 
ojcami ich w on dzień, któregom ich ujął 
za rękę ich, abym ich przywiódł z ziemi 
Egipskiej; albowiem oni przymierze moje 
wzruszyli, chociażem Ja był małżonkiem 
ich, mówi Pan. 

33 Ale to jest przymierze, które postanowię z 
domem Izraelskim po tych dniach, mówi 
Pan: Dam zakon mój do wnętrzności ich, a 
na sercu ich napiszę go, i będę Bogiem ich, 
a oni będą ludem moim. 

34 I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego 
swego, i żaden brata swego, mówiąc: 
Poznajcie Pana; bo mię oni wszyscy 
poznają, od najmniejszego z nich aż 
do największego z nich, mówi Pan; bo 
miłościw będę nieprawościom ich, a 
grzechów ich nie wspomnę więcej. 

MATEUSZA 26:27 A wziąwszy kielich i 
podziękowawszy, dał im, mówiąc: Pijcie z tego 
wszyscy; 

28 Albowiem to jest krew moja nowego 
testamentu, która się za wielu wylewa na 

odpuszczenie grzechów. 
29 Ale powiadam wam, iż nie będę pił odtąd z 

tego rodzaju winnej macicy, aż do dnia onego, 
gdy go będę pił z wami nowy w królestwie 
Ojca mego. 

JANA 1:15 Jan świadczył o nim, i wołał, 
mówiąc: Tenci był, o którymem powiadał: 
Który po mnie przyszedłszy, uprzedził mię; bo 
pierwej był niż ja. 

16 A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę 
za łaskę. 

17 Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a 
łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. 

JANA 6:45 Napisano w prorokach: I będą 
wszyscy wyuczeni od Boga; przetoż każdy, kto 
słyszał od Ojca, a nauczył się, przychodzi do 
mnie. 

2 KORYNTÓW 3:2 Listem naszym wy 
jesteście, napisanym na sercach naszych, który 
znają i czytają wszyscy ludzie. 

3 Gdyż to jawna jest, żeście listem 
Chrystusowym przez usługę naszę 
zgotowanym, napisanym nie inkaustem, 
ale Duchem Boga żywego, nie na tablicach 
kamiennych, ale na tablicach serc mięsnych. 

4 A takieć ufanie mamy przez Chrystusa ku 
Bogu, 

5 Nie iżbyśmy byli sposobni, co myśleć sami z 
siebie, jako sami z siebie, ale sposobność nasza 
z Boga jest; 

6 Który nas też uczynił sposobnymi sługami 
nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; 
albowiem litera zabija, ale Duch ożywia. 

GALATES 3:17 To tedy mówię, iż przymierza 
przedtem od Boga utwierdzonego względem 
Chrystusa, zakon, który po czterechset i po 
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trzydziestu lat nastał, nie znosi, aby miał 
zepsuć obietnicę Bożą. 

ŻYDÓW 8:6 Ale teraz nasz kapłan 
tem zacniejszego urzędu dostąpił, im jest 
pośrednikiem lepszego przymierza, które 
lepszemi obietnicami jest utwierdzone. 

7 Bo gdyby ono pierwsze było bez przygany, 
tedyćby wtóremu nie szukano miejsca. 

8 Albowiem ganiąc Żydów, mówi: Oto dni idą, 
mówi Pan, gdy uczynię z domem Izraelskim i 
z domem Judzkim przymierze nowe. 

9 Nie według przymierza, którem uczynił z 
ojcami ich w dzień, któregom ich ujął za rękę 
ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej; 
albowiem oni nie zostali w tem przymierzu 
mojem, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan. 

10 Przetoż toć jest przymierze, które postanowię 
z domem Izraelskim po tych dniach, mówi 
Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach 
ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą 
ludem moim. 

11 I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, 
i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj 
Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od 
najmniejszego z nich aż do największego z 
nich. 

12 Bo miłościw będę nieprawościom ich, a 
grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę 
więcej. 

13 A gdy mówi: Nowe, pierwsze czyni wiotchem; 
a to, co wiotszeje i zestarzeje się, bliskie jest 
zniszczenia. 

1 JANA 2:27 Ale to pomazanie, któreście 
wy wzięli od niego, zostaje w was, a nie 
potrzebujecie, aby was kto uczył: ale jako 
to pomazanie uczy was o wszystkiem, a jest 
prawdziwe, i nie jest kłamstwem, a jako was 
nauczyło, tak w niem zostaniecie. 

Spójrz na: #1; #2; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19-20; Dzieje Apostolskie 
2:14-47.

E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 32:37 Oto Ja zgromadzę 
ich ze wszystkich ziem, do którychem ich 
wygnał w popędliwości mojej i w gniewie 
moim, i w zapalczywości wielkiej, i 
przywiodę ich zaś na to miejsce, i uczynie, 
aby bezpiecznie mieszkali; 

38 I będą ludem moim, a Ja będę Bogiem ich. 
39 I dam im serce jedno, i drogę jednę, aby się 

mnie bali po wszystkie dni, tak, aby się im 
dobrze działo, i synom ich po nich; 

40 I uczynię z nimi przymierze wieczne, że 
się nie odwrócę od nich, abym im nie miał 
dobrze czynić; nadto bojaźń moję dam do 
serca ich, aby nie odstępowali odemnie. 

41 I będę się weselił z nich, dobrze im 
czyniąc, gdyż ich wszczepię w tej ziemi 
warownie, ze wszystkiego serca mego i ze 
wszystkiej duszy mojej. 

EZECHYJEL 11:19 Bo im dam serce 
jedno, i ducha nowego dam do wnętrzności 
waszych, i odejmę sece kamienne z ciała ich, a 
dam im serce mięsiste, 

20 Aby w ustawach moich chodzili, a sądów 
moich strzegli, i czynili je; i będą ludem 
moim, a Ja będę Bogiem ich. 

ŁUKASZA 1:72 Aby uczynił miłosierdzie z 
ojcami naszymi, i wspomniał na przymierze 
swoje święte, 

73 I na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, 
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ojcu naszemu, że nam to dać miał, 
74 Iżbyśmy mu bez bojaźni, z ręki nieprzyjaciół 

naszych będąc wybawieni, służyli; 
75 W świętobliwości i w sprawiedliwości przed 

obliczem jego, po wszystkie dni żywota 
naszego. 

JANA 17:21 Aby wszyscy byli jedno, jako 
ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w 
nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś ty mię 
posłał. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 4:32 A onego 
mnóstwa wierzących było serce jedno i dusza 
jedna, a żaden z majętności swoich nie zwał 
nic swojem własnem, ale mieli wszystkie 
rzeczy spólne. 

ŻYDÓW 7:22 Tak dalece lepszego 
przymierza rękojmią stał się Jezus. 

1 JANA 3:8 Kto czyni grzech, z dyjabła 
jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to 
się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki 
dyjabelskie. 

9 Wszelki, co się narodził z Boga, grzechu nie 
czyni, iż nasienie jego w nim zostaje, i nie 
może grzeszyć, iż z Boga narodzony jest. 

10 Po tem poznać dziatki Boże i dzieci 
dyjabelskie. Wszelki, który nie czyni 
sprawiedliwości, nie jest z Boga, i który nie 
miłuje brata swego. 

1 JANA 5:18 Wiemy, iż wszelki, który się 
z Boga narodził, nie grzeszy; ale który się 
narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a 
on złośnik nie dotyka się go. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:7; 5 
Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 26:17-19; Izajasz 55:3; 2 

Koryntów 13:11; Galates 3:14-17; Żydów 6:13-18; Żydów 8:9-11.

E21 Mesjasz będzie odpuszczał grzechy.
E24 Mesjasz wprowadzi pokój.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 33:6 Wszakże Ja 
przywiodę ich do zdrowia, i uleczę a 
uzdrowię ich, i objawię im obfitość 
pokoju, a pokoju pewnego. 

7 Bo przywrócę pojmanych z Judy, i 
pojmanych z Izraela, a pobuduję ich jako 
przedtem; 

8 I oczyszczę ich od wszelkiej nieprawości 
ich, którą zgrzeszyli przeciwko mnie, 
i przepuszczę wszystkim złościom ich, 
któremi zgrzeszyli przeciwko mnie, i 
któremi wystąpili przeciwko mnie. 

9 A będzie mi to sławą, weselem, chwałą, 
i ozdobą przed wszystkiemi narodami 
ziemi, które usłyszą o wszystkiem 
dobrem, które Ja im czynię, i ulękną się, a 
zatrwożą się nad wszystkiem dobrem i nad 
wszystkim pokojem, który Ja im sposobię. 

JEREMIJASZ 33:10-13

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

19 Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego; 

20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam 
przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Amen. 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
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zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

19 Abym opowiadał rok Pański przyjemny. 
20 A zawarłszy księgę i oddawszy ją słudze, 

usiadł; a oczy wszystkich w bóżnicy pilnie nań 
patrzały. 

21 I począł do nich mówić: Dziści się wypełniło 
to pismo w uszach waszych. 

JANA 1:17 Albowiem zakon przez 
Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez 
Jezusa Chrystusa stała się. 

ŻYDÓW 8:10 Przetoż toć jest przymierze, 
które postanowię z domem Izraelskim po tych 
dniach, mówi Pan: Dam prawa moje w myśl 
ich i na sercach ich napiszę je, i będę Bogiem 
ich, a oni będą ludem moim. 

11 I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, 
i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj 
Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od 
najmniejszego z nich aż do największego z 
nich. 

12 Bo miłościw będę nieprawościom ich, a 
grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę 
więcej. 

1 PIOTRA 2:24 Który grzechy nasze na ciele 
swoim zaniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy 
grzechom sprawiedliwości żyli, którego 
sinością uzdrowieni jesteście. 

1 JANA 1:7 A jeźli w światłości chodzimy, 
jako on jest w światłości, społeczność mamy 
między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna 
jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 

8 Jeźlibyśmy rzekli, iż grzechu nie mamy, sami 
siebie zwodzimy, a prawdy w nas nie masz. 

9 Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest 

Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy 
i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. 

OBJAWIENIE JANA 1:5 I od Jezusa 
Chrystusa, który jest onym świadkiem 
wiernym, pierworodnym z umarłych i 
książęciem królów ziemi; który nas umiłował i 
omył nas z grzechów naszych krwią swoją; 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; Psalmów 65:3; Jana 18:37; Żydów 9:11-
14.

C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.
D03 Urząd Mesjasza jako Kapłana.
D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
D09 Mesjasz będzie Zbawicielem.
E08 Sprawiedliwość Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

JEREMIJASZ 33:14 Oto dni idą, mówi 
Pan, w których utwierdzę to słowo dobre, 
którem był wyrzekł o domu Izraelskim i o 
domu Judzkim. 

15 W one dni w onym czasie uczynię to, iż 
wyrośnie Dawidowi latorośl sprawiedliwa, 
która czynić będzie sąd i sprawiedliwość 
na ziemi. 

16 Onych dni będzie zbawiony Juda, a 
Jeruzalem bezpiecznie mieszkać będzie. 
A toć jest imię, którem ją nazowią: Pan 
sprawiedliwość nasza. 

17 Bo tak mówi Pan: Nie będzie 
wykorzeniony mąż z rodu Dawidowego, 
aby nie miał siedzieć na stolicy domu 
Izraelskiego. 

18 Z kapłanów też i z Lewitów nie będzie 
wykorzeniony mąż od oblicza mego, aby 
nie miał ofiarować całopalenia, i zapalać 
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śniednej ofiary, i sprawować ofiar po 
wszystkie dni. 

22 A jako nie może policzone być wojsko 
niebieskie, ani zmierzony piasek morski, 
tak rozmnożę nasienie Dawida, sługi 
mojego, i Lewitów, którzy mi służą. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od Jakóba. 

ŻYDÓW 7:17 Albowiem tak świadczy: Tyś 
jest kapłanem na wieki według porządku 
Melchisedekowego. 

18 Bo się stało zniesienie onego przyszłego 
przykazania dla słabości jego i niepożytku. 

19 Bo niczego do doskonałości nie przywiódł 
zakon; ale na miejsce jego wprowadzona jest 
lepsza nadzieja, przez którą się przybliżamy do 
Boga. 

20 A to i względem tego, że nie bez przysięgi jest 
wprowadzona. 

21 Boć się oni bez przysięgi kapłanami stawali, 
a ten z przysięgą przez tego, który rzekł do 
niego: Przysiągł Pan, a nie będzie tego żałował: 
Tyś jest kapłanem na wieki według porządku 
Melchisedekowego, 

22 Tak dalece lepszego przymierza rękojmią stał 
się Jezus. 

1 PIOTRA 2:5 I wy jako żywe kamienie 
budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo 
święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, 

przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 

OBJAWIENIE JANA 1:4 Jan siedmiu 
zborom, które są w Azyi. Łaska wam i pokój 
niech będzie od tego, który jest i który był, i 
który przyjść ma; i od siedmiu duchów, którzy 
są przed oblicznością stolicy jego; 

5 I od Jezusa Chrystusa, który jest onym 
świadkiem wiernym, pierworodnym z 
umarłych i książęciem królów ziemi; który 
nas umiłował i omył nas z grzechów naszych 
krwią swoją; 

6 I uczynił nas królami i kapłanami Bogu, Ojcu 
swemu; jemuż niech będzie chwała i moc na 
wieki wieków. Amen. 

OBJAWIENIE JANA 5:10 I uczyniłeś nas Bogu 
naszemu królami i kapłanami, i królować 
będziemy na ziemi. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Izajasz 4:2; Izajasz 11:1-5; Izajasz 53:2; 2 
Koryntów 1:20; 1 Piotra 2:9.

E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

JEREMIJASZ 50:4 W onych dniach, 
i w onych czasach, mówi Pan, przyjdą 
synowie Izraelscy, oni i synowie Judzcy; 
płacząc społem ochotnie pójdą, a Pana, 
Boga swego, szukać będą. 

5 O drodze do Syonu pytać się będą, 
a obuciwszy się tam twarzą, rzekną: 
Pójdźcie, a przyłączcie się do Pana 
przymierzem wiecznem, które nie 
przyjdzie w zapamiętanie. 

6 Lud mój jest jako trzoda owiec straconych, 
pasterze ich zawiedli ich w błąd, po górach 
rozegnali ich: z góry na pagórek chodziły, 
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zapomniawszy legowiska swego. 
7 Wszyscy, którzy ich znajdują, pożerają ich, 

a nieprzyjaciele ich mówią: Nie będziemy 
nic winni, przeto, że zgrzeszyli Panu w 
przybytku sprawiedliwości, Panu, który 
jest nadzieją ojców ich. 

19 I przywrócę zaś Izraela do mieszkania 
jego, a paść się będzie na Karmelu, i 
na Basanie, i na górze Efraimowej, a w 
Galaadzie nasycona będzie dusza jego. 

20 W onych dniach i w onych czasach, mówi 
Pan, będą szukać nieprawości Izraelowej, 
ale żadnej nie będzie; i grzechów Judzkich, 
ale nie będą znalezione; bo odpuszczę tym, 
których pozostawię. 

IZAJASZ 44:22 Gładzę nieprawości twoje 
jako obłok, a grzechy twoje jako mgłę; nawróć 
się do mnie, bom cię odkupił. 

MICHEASZ 7:19 Nawróci się, a zmiłuje się nad 
nami; zatłumi nieprawości nasze i wrzuci w 
głębokość morską wszystkie grzechy nasze. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:19 Przetoż 
pokutujcie, a nawróćcie się, aby były 
zgładzone grzechy wasze. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:26 Wamci 
naprzód Bóg wzbudziwszy Syna swego Jezusa, 
posłał go, aby wam błogosławił; żeby się każdy 
z was odwrócił od złości swoich. 

RZYMIAN 8:33 Któż będzie skarżył na 
wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. 

34 Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, 
który umarł, owszem i zmartwychwstał, 
który też jest na prawicy Bożej, który się też 
przyczynia za nami. 

RZYMIAN 11:16 Ponieważ jeźli pierwiastki 
święte, tedyć i zaczynienie; a jeźli korzeń 
święty, tedyć i gałęzie. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

ŻYDÓW 10:16 Toć jest przymierze, które 
postanowię z nimi po onych dniach, mówi 
Pan: Dam prawa moje do serca ich, a na 
myślach ich napiszę je. 

17 A grzechów ich i nieprawości ich nie 
wspomnę więcej: 

18 A gdzieć jest odpuszczenie ich, jużci więcej 
ofiary nie potrzeba za grzech. 

Spójrz na: #2; #3.
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B23 Łaskawość Boga i Mesjasza.

TRENY JEREMIJASZOWE 3:25 Dobry 
jest Pan tym, którzy nań oczekują, duszy 
takowej, która go szuka. 

26 Dobrze jest, cierpliwie oczekiwać na 
zbawienie Pańskie. 

IZAJASZ 25:9 I rzecze dnia onego lud 
Pański: Oto Bóg nasz ten jest; oczekiwaliśmy 
go, i wybawił nas. Tenci jest Pan, któregośmy 
oczekiwali; weselić i radować się będziemy w 
zbawieniu jego. 

ŁUKASZA 2:38 Ta też onejże godziny 
nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim 
wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w 
Jeruzalemie. 

1 TESALONICENSÓW 1:10 
I oczekiwali Syna jego z niebios, którego 
wzbudził od umarłych, to jest Jezusa, który 
nas wyrwał od gniewu przyszłego. 

ŻYDÓW 9:28 Tak i Chrystus, raz będąc 
ofiarowany na zgładzenie wielu grzechów, 
drugi raz się bez grzechu okaże tym, którzy go 
oczekują ku zbawieniu. 

ŻYDÓW 10:37 Boć jeszcze bardzo, bardzo 
maluczko, a oto ten, który ma przyjść, 
przyjdzie, a nie omieszka. 

1 PIOTRA 1:13 Przetoż przepasawszy biodra 
myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą 
miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana 
będzie w objawienie Jezusa Chrystusa, 

Spójrz na: Psalmów 22:26; Psalmów 27:14; Psalmów 33:20; Psalmów 
39:7; Psalmów 130:5; Izajasz 8:17; Izajasz 26:8; Izajasz 33:2; Izajasz 

64:4; Micheasz 7:7; Abakuk 2:3.

F11 Cierpienie Mesjasza.

TRENY JEREMIJASZOWE 3:30 
Nadstawia bijącemu policzka, a nasycony 
bywa obelżeniem. 

IZAJASZ 50:6 Ciała mego nadstawiam 
bijącym, a policzków moich tym, którzy 
mię targają; twarzy mojej nie zakrywam od 
obelżenia i plwania. 

MICHEASZ 5:1 Zbierzże się teraz w hufy, o 
walecznico! oblęż nas; niech laską biją w lice 
sędziego Izraelskiego. 

MATEUSZA 26:67 Tedy plwali na 
oblicze jego, i pięściami go bili, a drudzy go 
policzkowali, 
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B03 Mesjasz jest Synem Człowieczym.

EZECHYJEL 1:26 A z wierzchu 
na rozpostarciu, które było nad głową 
ich, było podobieństwo stolicy na 
wejrzeniu jako kamień szafirowy, a nad 
podobieństwem stolicy, na nim z wierzchu 
na wejrzeniu jako osoba człowieka. 

DANIJEL 7:13 Widziałem też w widzeniu 
nocnem, a oto przychodził w obłokach 
niebieskich podobny synowi człowieczemu, 
a przyszedł aż do Starodawnego, i 
przywiedziono go przed obliczność jego. 

14 I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby mu 
wszyscy ludzie, narody i języki służyli; władza 
jego władza wieczna, która nie będzie odjęta, a 
królestwo jego, które nie będzie skażone. 

ŻYDÓW 1:8 Ale do Syna mówi: Stolica 
twoja, o Boże! na wieki wieków; laska 
sprawiedliwości jest laska królestwa twego. 

ŻYDÓW 8:1 Ale suma tego, co się mówi, 
ta jest: Iż takiego mamy najwyższego kapłana, 
który usiadł na prawicy stolicy wielmożności 
na niebiesiech; 

OBJAWIENIE JANA 5:13 A wszelkie 
stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, 
i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w 
nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na 
stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i 
chwała, i siła na wieki wieków. 

Spójrz na: Izajasz 6:1; Danijel 7:9,10; Zacharyjasz 6:13; Żydów 
12:2; Objawienie Jana 4:2,3; Objawienie Jana 20:11.

E23 Mesjasz nawróci swój lud.
E27 Dać nowe serce i nowego ducha.
G06 Przybytek Ducha Świętego.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

EZECHYJEL 11:17 Przetoż mów: 
Tak mówi panujący Pan: Zgromadzę 
was z narodów, a zbiorę was z ziem, do 
którycheście rozproszeni, i dam wam 
ziemię Izraelską. 

18 I wnijdą tam, a zniosą wszystkie 
splugawienia jej, i wszystkie jej 
obrzydliwości z niej. 

19 Bo im dam serce jedno, i ducha nowego 
dam do wnętrzności waszych, i odejmę 
sece kamienne z ciała ich, a dam im serce 
mięsiste, 

20 Aby w ustawach moich chodzili, a sądów 
moich strzegli, i czynili je; i będą ludem 
moim, a Ja będę Bogiem ich. 

EZECHYJEL 36:25 I pokropię was 
wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od 
wszystkich nieczystót waszych, i od wszystkich 
plugawych bałwanów waszych oczyszczę was; 

26 I dam wam serce nowe, a ducha nowego 
dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce 
kamienne z ciała waszego, a dam wam serce 
mięsiste. 

27 Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności 
waszej, a uczynię, że w ustawach moich 
chodzić, a sądów moich przestrzegać, i czynić 
je będziecie. 

MATEUSZA 3:11 Jać was chrzczę wodą 
ku pokucie; ale ten, który idzie za mną, 
mocniejszy jest nad mię; któregom obuwia 
nosić nie jest godzien; ten was chrzcić będzie 
Duchem Świętym i ogniem. 
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JANA 3:3 Odpowiedział Jezus i rzekł 
mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli 
się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć 
królestwa Bożego. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:38 Tedy 
Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij 
się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa 
na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar 
Ducha Świętego. 

TYTUSA 3:5 Nie z uczynków 
sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale 
podług miłosierdzia swego zbawił nas przez 
omycie odrodzenia i odnowienia Ducha 
Świętego, 

1 PIOTRA 1:3 Błogosławiony niech będzie 
Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 
który według wielkiego miłosierdzia 
swego odrodził nas ku nadziei żywej przez 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od 
umarłych, 

Spójrz na: #1; #2; #3; Jana 1:13; 1 Piotra 1:23; 1 Piotra 2:2; Jana 
2:29; Jana 3:9; Jana 4:7; Jana 5:1,4,18.

E20 Mesjasz nada nowe przymierze.

EZECHYJEL 16:60 Wszakże wspomnę 
na przymierze moje z tobą, uczynione za 
dni młodości twojej, i stwierdzę z tobą 
przymierze wieczne. 

61 I wspomnisz na drogi twoje, i zawstydzisz 
się, gdy przyjmiesz siostry twoje starsze 
nad cię, i młodsze niż ty, i dam ci je za 
córki, ale nie według przymierza twego. 

62 A tak utwierdzę przymierze moje z tobą, a 
dowiesz się, żem Ja Pan. 

63 Abyś wspomniała, i zawstydziła się, i nie 
mogła więcej otworzyć ust dla wstydu 
swego, gdy cię oczyszczę od wszystkiego, 
coś czyniła, mówi panujący Pan. 

MATEUSZA 26:28 Albowiem to jest 
krew moja nowego testamentu, która się za 
wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. 

ŻYDÓW 8:6 Ale teraz nasz kapłan 
tem zacniejszego urzędu dostąpił, im jest 
pośrednikiem lepszego przymierza, które 
lepszemi obietnicami jest utwierdzone. 

7 Bo gdyby ono pierwsze było bez przygany, 
tedyćby wtóremu nie szukano miejsca. 

8 Albowiem ganiąc Żydów, mówi: Oto dni idą, 
mówi Pan, gdy uczynię z domem Izraelskim i 
z domem Judzkim przymierze nowe. 

9 Nie według przymierza, którem uczynił z 
ojcami ich w dzień, któregom ich ujął za rękę 
ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej; 
albowiem oni nie zostali w tem przymierzu 
mojem, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan. 

10 Przetoż toć jest przymierze, które postanowię 
z domem Izraelskim po tych dniach, mówi 
Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach 
ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą 
ludem moim. 

11 I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, 
i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj 
Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od 
najmniejszego z nich aż do największego z nich. 

12 Bo miłościw będę nieprawościom ich, a grzechów 
ich i nieprawości ich nie wspomnę więcej. 

13 A gdy mówi: Nowe, pierwsze czyni wiotchem; 
a to, co wiotszeje i zestarzeje się, bliskie jest 
zniszczenia. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Łukasza 22:14-20; Jana 6:45; 2 Koryntów 
3:2-6,14-16; Żydów 10:15-17; Żydów 12:24; Żydów 13:20.
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E22 Wysiłek Mesjasza będzie 
błogosławiony.

  
EZECHYJEL 17:22 Tak mówi 

panujący Pan: Wszakże wezmę z wierzchu 
tego wysokiego cedru, i wsadzę; z 
wierzchu młodocianych latorośli jego 
młodą latorostkę ułamię, a wszczepię ją na 
górze wysokiej i wyniosłej; 

23 Na wysokiej górze Izraelskiej wszczepię 
ją, i wypuści gałązki, i wyda owoc, i 
będzie cedrem zacnym; i będzie pod nim 
mieszkać wszelkie ptastwo, i wszystko, 
co ma skrzydła, pod cieniem gałęzia jego 
mieszkać będzie. 

24 A tak poznają wszystkie drzewa polne, 
żem Ja Pan poniżył drzewo wysokie, a 
wywyższyłem drzewo niskie, ususzyłem 
drzewo zielone, a uczyniłem, że zakwitło 
drzewo suche. Ja Pan rzekłem to, i 
uczynię. 

MATEUSZA 7:17 Tak ci wszelkie drzewo dobre 
owoce dobre przynosi; ale złe drzewo owoce 
złe przynosi. 

18 Nie może dobre drzewo owoców złych 
przynosić, ani drzewo złe owoców dobrych 
przynosić. 

19 Wszelkie drzewo, które nie przynosi owocu 
dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone. 

20 A tak z owoców ich poznacie je. 

JANA 12:24 Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Jeźliby ziarno pszeniczne 
wpadłszy do ziemi, nie obumarło, ono samo 
zostaje; lecz jeźliby obumarło, wielki pożytek 
przynosi. 

JANA 15:4 Mieszkajcież we mnie, a ja w 
was; jako latorośl nie może przynosić owocu 

sama z siebie, jeźli nie będzie trwała w winnej 
macicy, także ani wy, jeźli we mnie mieszkać 
nie będziecie. 

5 Jam jest winna macica, a wyście latorośle; kto 
mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi 
wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie 
możecie. 

6 Jeźliby kto nie mieszkał we mnie, precz 
wyrzucony będzie jako latorośl, i uschnie; i 
zbiorą je i na ogień wrzucą, i zgoreje. 

7 Jeźli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje 
w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek 
chcieli, proście, a stanie się wam. 

8 W tem będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy 
obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi 
uczniami. 

FILIPENSÓW 2:9 Dlatego też Bóg 
nader go wywyższył i darował mu imię, które 
jest nad wszystkie imię; 

10 Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano 
skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i 
tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod 
ziemią. 

11 A wszelki język aby wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. 

Spójrz na: Psalmów 80:15; Psalmów 92:12; Psalmów 96:11-13; 
Izajasz 4:2; Izajasz 11:1; Izajasz 27:6; Izajasz 55:12,13; Jeremijasz 

23:5; Jeremijasz 33:15,16; Zacharyjasz 4:12-14; Zacharyjasz 
6:12,13.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

EZECHYJEL 20:34 I wywiodę was 
z narodów, a zgromadzę was z ziem, 
do którycheście rozproszeni, ręką 
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możną, i ramieniem wyciągnionem, i w 
popędliwości wylanej; 

35 A prowadząc was po puszczy tych 
narodów, tam się z wami twarzą w twarz 
sądzić będę. 

EZECHYJEL 20:36-39
EZECHYJEL 20:40 Bo na świętej 

górze mojej, na wysokiej górze Izraeskiej, 
mówi panujący Pan, tam mi służyć będzie 
wszystek dom Izraeski, ile ich będzie w 
onej ziemi; tam ich łaskawie przyjmę, i 
tam się pytać będę o ofiarach waszych 
podnoszonych, i o pierwiastkach darów 
waszych ze wszystkiemi świętemi rzeczami 
waszemi. 

41 Z wdzięczną wonnością łaskawie was 
przyjmę, gdy was wywiodę z narodów, 
a zgromadzę was z onych ziem, do 
którycheście rozproszeni byli, a tak 
poświęcony będę w was przed oczyma 
onych narodów. 

42 A poznacie, żem Ja Pan, gdy was 
wprowadzę do ziemi Izraelskiej, do ziemi 
onej, o którąm podniósł rękę moję, że ją 
dam ojcom waszym; 

EZECHYJEL 20:43-44

RZYMIAN 9:6 Lecz nie można, żeby miało 
upaść słowo Boże; albowiem nie wszyscy, 
którzy są z Izraela, są Izraelem; 

7 Ani iż są nasieniem Abrahamowem, wszyscy 
są dziećmi; ale rzeczono: W Izaaku będzie 
tobie nazwane nasienie; 

8 To jest, nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi; ale 
dzieci obietnicy bywają w nasienie policzone. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

GALATES 6:15 Albowiem w Chrystusie 
Jezusie ani obrzezka nic nie waży, ani 
nieobrzezka, ale nowe stworzenie. 

16 A którzykolwiek według tego sznuru 
postępować będą, pokój na nich przyjdzie i 
miłosierdzie, i na lud Boży Izraelski. 

EFEZÓW 1:5 Który nas przenaznaczył 
ku przysposobieniu za synów przez Jezusa 
Chrystusa dla siebie samego, według 
upodobania woli swojej, 

6 Ku chwale sławnej łaski swojej, którą nas 
udarował w onym umiłowanym: 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Ezechyjel 28:24-26.

G03 Wywyższenie Mesjasza zostało 
przepowiedziane.

EZECHYJEL 21:26 Tak mówi 
panujący Pan: Zdejm tę czapkę, a zrzuć 
tę koronę, która już nigdy takowa nie 
będzie; tego, który w poniżenie przyszedł, 
wywyższę, a wywyższonego poniżę. 

27 W niwecz, w niwecz, w niwecz ją obrócę, 
czego pierwej nie bywało, aż przyjdzie ten, 
co do niej ma prawo, którem mu dał. 

ŻYDÓW 2:7 Na małą chwilę mniejszym 
uczyniłeś go od Aniołów, chwałą i czcią 
ukoronowałeś go i postanowiłeś go nad 
uczynkami rąk twoich, 

8 Wszystkoś poddał pod nogi jego. A 
poddawszy mu wszystko, nic nie zostawił, co 
by mu poddanego nie było; lecz teraz jeszcze 
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nie widzimy, aby mu wszystko poddane było. 
9 Ale tego, który na małą chwilę mniejszym 

stał się od Aniołów, Jezusa, widzimy 
przez ucierpienie śmierci chwałą i czcią 
ukoronowanego, aby z łaski Bożej za 
wszystkich śmierci skosztował. 

OBJAWIENIE JANA 4:4 A około onej stolicy 
było stolic dwadzieścia i cztery; a na onych 
stolicach widziałem dwudziestu i czterech 
starców siedzących, obleczonych w szaty białe, 
a na głowach swoich mieli korony złote. 

OBJAWIENIE JANA 4:10 Upadli dwadzieścia 
cztery starcy przed obliczem siedzącego na 
stolicy i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków, 
i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc: 

11 Godzieneś jest, Panie! wziąć chwałę i cześć, i 
moc; boś ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą 
twoją trwają, i stworzone są. 

E15 Mesjasz przyniesie dobrą nowinę.
D02 Urząd Mesjasza jako Proroka.

EZECHYJEL 33:32 A oto tyś im jest 
jako pieśń wdzięczna pięknego głosu, i 
dobrze umiejętnego śpiewaka; słuchając w 
prawdzie słów twoich, ale ich nie czynią. 

33 Lecz gdy to przyjdzie, (jakoż oto 
przychodzi) dopiero się dowiedzą, że 
prorok był w pośrodku nich. 

MATEUSZA 21:46 A chcąc go pojmać, 
bali się ludu, ponieważ go mieli za proroka. 

ŁUKASZA 7:16 Tedy wszystkich strach zdjął, a 
wielbili Boga, mówiąc: Prorok wielki powstał 

między nami, a Bóg nawiedził lud swój. 

ŁUKASZA 7:31 I rzekł Pan: Komuż tedy 
przypodobam ludzi rodzaju tego, a komu są 
podobni? 

32 Podobni są dzieciom, które siedzą na rynku, 
a jedne na drugie wołają, mówiąc: Grałyśmy 
wam na piszczałkach, a nie tańcowaliście; 
śpiewałyśmy żałobne pieśni, a nie płakaliście. 

33 Albowiem przyszedł Jan Chrzciciel, i chleba 
nie jedząc i wina nie pijąc, a mówicie: 
Dyjabelstwo ma. 

34 Przyszedł Syn człowieczy jedząc i pijąc, a 
mówicie: Oto człowiek obżerca i pijanica 
wina, przyjaciel celników i grzeszników. 

35 Ale usprawiedliwiona jest mądrość od 
wszystkich synów swoich. 

JANA 6:14 A oni ludzie, ujrzawszy 
cud, który uczynił Jezus, mówili: Tenci jest 
zaprawdę on prorok, który miał przyjść na 
świat. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22 Albowiem 
Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam 
wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako 
mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, 
cokolwiek do was mówić będzie. 

23 I stanie się, że każda dusza, która by nie 
słuchała tego proroka, będzie wygładzona z 
ludu. 

Spójrz na: Jeremijasz 28:9.
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B06 Mesjasz jest Dobrym Pasterzem.
E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 

Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

EZECHYJEL 34:11 Bo tak mówi 
panujący Pan: Oto Ja, Ja szukać będę 
owiec moich, i pytać się za niemi. 

12 Jako się pyta pasterz o trzodę swoję, 
kiedy bywa w pośrodku owiec swoich 
rozproszonych: tak się Ja będę pytał za 
owcami mojemi, i wyrwę je ze wszystkich 
miejsc, kędy były rozproszone w dzień 
obłoku i chmury; 

13 I wywiodę je z narodów, a zgromadzę 
je z ziem, i przywiodę je do ziemi ich, 
a paść je będę na górach Izraelskich 
nad strumieniami, i po wszystkich 
mieszkaniach tej ziemi. 

14 Na pastwiskach dobrych paść je będę, 
a na górach wysokich Izraelskich będą 
pastwiska ich; tam odpoczywać będą w 
trawach bujnych, a w paszach tłustych 
paść się będą na górach Izraelskich. 

15 Ja sam paść będę owce moje, i Ja im 
poczynię legowiska, mówi panujący Pan. 

22 Przetoż wyzwolę owce moje, że już dalej 
łupem nie będą, i uczynię sąd między owcą 
i owcą; 

23 I wzbudzę nad niemi pasterza jednego, 
który je paść będzie, sługę mego Dawida, 
on je paść będzie, i on będzie pasterzem 
ich. 

24 A Ja Pan będę im Bogiem, a sługa mój 
Dawid książęciem w pośrodku nich, Ja 
Pan mówiłem to. 

EZECHYJEL 34:25-31

EZECHYJEL 20:41 Z wdzięczną 
wonnością łaskawie was przyjmę, gdy was 
wywiodę z narodów, a zgromadzę was z onych 
ziem, do którycheście rozproszeni byli, a tak 
poświęcony będę w was przed oczyma onych 
narodów. 

EZECHYJEL 28:25 Tak mówi panujący 
Pan: Gdy zgromadzę dom Izraelski z narodów, 
między którymi są rozproszeni, i poświęcony 
będę w nich przed oczyma pogan, i będą 
mieszkali w ziemi swojej, którąm był dał 
słudze memu Jakóbowi; 

26 Tedy w niej będą bezpiecznie mieszkali, a 
pobudują domy, i naszczepią winnic; mieszkać 
mówię będą bezpiecznie, gdy wykonam sądy 
nad wszystkimi okolicznymi ich, którzy ich 
pustoszyli; i dowiedzą się, żem Ja Pan, Bóg 
ich. 

EZECHYJEL 30:3 Bo bliski jest dzień, 
bliski jest mówię dzień Pański; ten będzie 
dzień chmury, i czas narodów. 

ŁUKASZA 15:4 Któryż z was człowiek, gdyby 
miał sto owiec, a straciłby jednę z nich, 
izali nie zostawia onych dziewięćdziesięciu i 
dziewięciu na puszczy, a nie idzie za oną, która 
zginęła, ażby ją znalazł? 

5 A znalazłszy kładzie ją na ramiona swoje, 
radując się. 

6 A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół, 
i sąsiadów, mówiąc im: Radujcie się ze mną; 
bom znalazł owcę, która była zginęła. 

JANA 10:9 Jamci jest drzwiami; jeźli 
kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a 
wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie. 

10 Złodziej nie przychodzi, jedno żeby kradł, a 
zabijał i tracił; jam przyszedł, aby żywot miały, 
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i obficie miały. 
11 Jam jest on dobry pasterz; dobry pasterz duszę 

swoję kładzie za owce. 
12 Lecz najemnik i ten, który nie jest pasterzem, 

którego nie są owce własne, widząc wilka 
przychodzącego, opuszcza owce i ucieka, a 
wilk porywa i rozprasza owce. 

13 A najemnik ucieka, iż jest najemnik i nie ma 
pieczy o owcach. 

14 Jam jest on pasterz dobry i znam moje, a moje 
mię też znają. 

15 Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę 
moję kładę za owce. 

16 A mam i drugie owce, które nie są z tej 
owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego 
słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden 
pasterz. 

JANA 21:15 A gdy obiad odprawili, 
rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi: Szymonie 
Jonaszowy, miłujesz mię więcej niżeli ci? Rzekł 
mu: Tak jest, Panie! ty wiesz, że cię miłuję. 
Rzekł mu: Paśże baranki moje. 

ŻYDÓW 13:20 A Bóg pokoju, który wywiódł 
od umarłych we krwi przymierza wiecznego, 
onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego 
Jezusa, 

21 Niech was doskonałymi uczyni w każdym 
uczynku dobrym ku czynieniu woli swojej, 
sprawując w was to, co przyjemnego przed 
obliczem jego, przez Jezusa Chrystusa, 
któremu niech będzie chwała na wieki 
wieków. Amen. 

1 PIOTRA 2:25 Albowiemeście byli jako owce 
błądzące; ale teraz jesteście nawróceni do 
pasterza i biskupa dusz waszych. 

1 PIOTRA 5:4 A gdy się okaże on książę 

pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę 
chwały. 

OBJAWIENIE JANA 7:16 Nie będą więcej 
łaknąć i nie będą więcej pragnąć, i nie uderzy 
na nich słońce, ani żadne gorąco 

17 Albowiem Baranek, który jest w pośrodku 
stolicy, będzie ich pasł i poprowadzi ich do 
żywych źródeł wód, i otrze Bóg wszelką łzę z 
oczów ich. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; Sofonijasz 1:15.

E27 Dać nowe serce i nowego ducha.
G04 Mesjasz wyleje swojego Ducha.
G06 Przybytek Ducha Świętego.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

EZECHYJEL 36:8 A wy, góry 
Izraelskie! wypuście gałązki swe, i 
owoc swój przynieście ludowi memu 
Izraelskiemu, gdy się przybliżą a przyjdą. 

EZECHYJEL 36:9-14
EZECHYJEL 36:15 I nie dopuszczę w 

tobie więcej słyszeć hańby narodów, ani 
zelżywości ludzkiej nie poniesiesz więcej, i 
narodów twoich nie przywiedziesz więcej 
do upadku, mówi panujący Pan. 

EZECHYJEL 36:24 Bo was zbiorę z 
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narodów, i zgromadzę was ze wszystkich 
ziem, i przywiodę was do ziemi waszej; 

25 I pokropię was wodą czystą, a oczyszczeni 
będziecie od wszystkich nieczystót 
waszych, i od wszystkich plugawych 
bałwanów waszych oczyszczę was; 

26 I dam wam serce nowe, a ducha nowego 
dam do wnętrzności waszych, i odejmę 
serce kamienne z ciała waszego, a dam 
wam serce mięsiste. 

27 Ducha mego, mówię, dam do wnętrzności 
waszej, a uczynię, że w ustawach moich 
chodzić, a sądów moich przestrzegać, i 
czynić je będziecie. 

28 A będziecie mieszkać w ziemi, którąm dał 
ojcom waszym, i będziecie ludem moim, a 
Ja będę Bogiem waszym. 

EZECHYJEL 36:32- 38

EZECHYJEL 11:19 Bo im dam serce 
jedno, i ducha nowego dam do wnętrzności 
waszych, i odejmę sece kamienne z ciała ich, a 
dam im serce mięsiste, 

EZECHYJEL 36:31 I wspomnicie na 
złe drogi wasze, i na sprawy wasze, które 
nie były dobre, i omierzniecie sami sobie w 
oczach swoich dla nieprawości waszych i dla 
obrzydliwości waszych. 

RZYMIAN 6:21 Jakiżeście tedy naonczas 
pożytek mieli onych rzeczy, za które się teraz 
wstydzicie? Bo koniec onych jest śmierć. 

22 Lecz teraz, będąc uwolnieni od grzechu, a 
zniewoleni Bogu, macie pożytek swój ku 
poświęceniu, a koniec żywot wieczny. 

RZYMIAN 8:14 Bo którzykolwiek Duchem 
Bożym prowadzeni bywają, ci są synami 
Bożymi. 

15 Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku 
bojaźni, aleście wzięli Ducha przysposobienia 
synowskiego, przez którego wołamy: Abba, to 
jest Ojcze! 

16 Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż 
jesteśmy dziećmi Bożymi. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

2 KORYNTÓW 3:7 Bo jeźlić 
posługiwanie śmierci literami wyrażone na 
tablicach kamiennych było chwalebne, tak iż 
synowie Izraelscy nie mogli śmiele patrzeć na 
oblicze Mojżeszowe dla chwały oblicza jego, 
która miała być skażona: 

8 Jakoż daleko więcej usługiwanie Ducha nie 
ma być chwalebne? 

2 KORYNTÓW 5:17 A tak jeźli kto jest 
w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare 
rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi 
stały. 

GALATES 5:22 Ale owoc Ducha jest miłość, 
wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, 
dobroć, wiara, cichość, wstrzemięźliwość. 

GALATES 6:15 Albowiem w Chrystusie 
Jezusie ani obrzezka nic nie waży, ani 
nieobrzezka, ale nowe stworzenie. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19-20; 
Łukasza 11:13; Dzieje Apostolskie 2:14-47; 1 Koryntów 3:16; 

Efezów 1:13,14; Efezów 2:10; Tytusa 3:5,6; Żydów 10:22; 1 Piotra 
1:18,19,22; Jana 3:24; Jana 5:5.
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E11 Mesjasz da życie wieczne.
E27 Dać nowe serce i nowego ducha.
G06 Przybytek Ducha Świętego.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
H10 Proroctwo na temat wiecznego 

Królestwa pokoju.

EZECHYJEL 37:1-8
EZECHYJEL 37:9 I rzekł do mnie: 

Prorokuj do ducha, prorokuj, synu 
człowieczy! i rzecz do ducha: Tak mówi 
panujący Pan: Od czterech wiatrów 
przyjdź, duchu! i natchnij te pobite, a 
niech ożyją. 

10 Prorokowałem tedy jako mi był rozkazał, 
i wstąpił w nie duch, a ożyły, i stanęły 
na nogach swoich, wojsko nader bardzo 
wielkie. 

11 I rzekł do mnie: Synu człowieczy! te kości 
są wszystek dom Izraelski. Oto mówią: 
Wyschły kości nasze, i zginęła nadzieja 
nasza, wygładzeni jesteśmy. 

12 Dlategoż prorokuj, a mów do nich: Tak 
mówi panujący Pan: Oto Ja otworzę groby 
wasze, i wywiodę was z grobów waszych, 
ludu mój! i przywiodę was do ziemi 
Izraelskiej! 

13 I dowiecie się, żem Ja Pan, gdy Ja otworzę 
groby wasze, a wywiodę was z grobów 
waszych, ludu mój! 

14 I dam w was ducha mego, a ożyjecie, i dam 
wam odpocząć w ziemi waszej; i dowiecie 
się, że Ja Pan mówię to i uczynię, mówi 
Pan. 

IZAJASZ 66:14 Ujrzycie zaiste, a radować się 
będzie serce wasze, a kości wasze jako trawa 
zakwitną. I poznana będzie ręka Pańska przy 

sługach jego; ale się gniewem zapali przeciwko 
nieprzyjaciołom swoim. 

EZECHYJEL 28:25 Tak mówi panujący 
Pan: Gdy zgromadzę dom Izraelski z narodów, 
między którymi są rozproszeni, i poświęcony 
będę w nich przed oczyma pogan, i będą 
mieszkali w ziemi swojej, którąm był dał 
słudze memu Jakóbowi; 

OZEASZ 6:2  Ożywi nas po dwóch dniach, 
a dnia trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemy 
przed obliczem jego. 

AMOS 9:14 I nawrócę zaś z więzienia lud 
mój Izraelski, i pobudują miasta spustoszone, 
a mieszkać w nich będą; sądzić też będą 
winnice, i wino z nich pić będą; sadów też 
naszczepią, i owoc ich jeść będą. 

15 A tak ich wszczepię w ziemi ich, że nie będą 
więcej wykorzenieni z ziemi swojej, którąm im 
dał, mówi Pan, Bóg twój. 

RZYMIAN 8:11 A jeźli Duch tego, który 
Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, 
ten który wzbudził Chrystusa z martwych, 
ożywi i śmiertelne ciała wasze przez Ducha 
swego, który w was mieszka. 

RZYMIAN 11:1 Mówię tedy: Izali Bóg 
odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! 
Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia 
Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego. 

2 Nie odrzuciłci Bóg ludu swego, który 
przejrzał. Azaż nie wiecie, co mówi Pismo 
o Elijaszu? jako się przyczynia do Boga 
przeciwko Izraelowi mówiąc: 

3 Panie! Proroki twoje pomordowali i ołtarze 
twoje zburzyli, a zostałem ja sam i szukają 
duszy mojej. 
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4 Ale cóż mu mówi Boska odpowiedź? 
Zostawiłem sobie siedm tysięcy mężów, którzy 
nie skłonili kolana Baalowi. 

5 Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług 
wybrania z łaski zostały. 

RZYMIAN 11:24 Albowiem jeźliś ty jest 
wycięty z oliwy, z przyrodzenia płonnej, a 
przeciwko przyrodzeniu jesteś wszczepiony 
w dobrą oliwę, jakoż daleko więcej, którzy 
są według przyrodzenia, wszczepieni będą w 
swoję własną oliwę! 

25 Bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia! 
tej tajemnicy, (żebyście nie byli sami u siebie 
mądrymi), iż zatwardzenie z części przyszło na 
Izraela, póki by nie weszła zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

RZYMIAN 11:32 Albowiem zamknął je Bóg 
wszystkie w niedowiarstwo, aby się nad 
wszystkimi zmiłował. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Psalmów 126:2,3; Izajasz 32:15; Jeremijasz 
33:24-26; Ezechyjel 11:19; Ezechyjel 16:62,63; Ezechyjel 36:24-31; 

Ezechyjel 37:21,25; Ezechyjel 39:29; Joel 2:28.

E17 Mesjasz zbuduje Bogu świątynię.
E18 Bóg będzie przebywał pośród swojego 

ludu.
E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H10 Proroctwo na temat wiecznego 

Królestwa pokoju.

EZECHYJEL 37:21 Tedy rzecz do 
nich: Tak mówi panujący Pan: Oto Ja 
wezmę synów Izraelskich z pośrodku 
tych narodów, do których byli zaszli, i 
zgromadzę ich zewsząd, a przywiodę ich 
do ziemi ich; 

22 I uczynię ich narodem jednym w ziemi, 
na górach Izraelskich, i będzie król jeden 
nad onymi wszystkimi za króla; a nie będą 
więcej dwa narody, nie rozdzielą się nigdy 
więcej na dwoje królestw; 

23 Nie splugwią się więcej plugawemi 
bałwanami swemi, i obrzydliwościami 
swemi, ani jakiemi przestępstwy swemi; 
i wybawię ich z każdego mieszkania ich, 
gdzie zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i będą 
ludem moim, a Ja będę Bogiem ich. 

24 A sługa mój Dawid będzie królem nad 
nimi, i pasterza jednego wszyscy mieć 
będą, aby w sądach moich chodzili, i 
ustaw moich przestrzegali, i czynili je. 

25 I będą mieszkać w onej ziemi, którąm 
był dał słudze memu Jakóbowi, w której 
mieszkali ojcowie wasi; będą, mówię, w 
niej mieszkali oni i synowie ich, i synowie 
synów ich aż na wieki, a Dawid, sługa mój, 
będzie książęciem ich na wieki. 

26 I uczynię też z nimi przymierze pokoju, a 
przymierze wieczne będzie z nimi; i osadzę 
ich i rozmnożę ich, i założę świątnicę moję 
w pośrodku ich na wieki. 

27 I będzie przybytek mój między nimi, i 
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będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. 
28 I dowiedzą się narody, żem Ja Pan, który 

poświęcam Izraela, gdy będzie świątnica 
moja w pośrodku ich na wieki. 

EZECHYJEL 11:19 Bo im dam serce 
jedno, i ducha nowego dam do wnętrzności 
waszych, i odejmę sece kamienne z ciała ich, a 
dam im serce mięsiste, 

20 Aby w ustawach moich chodzili, a sądów 
moich strzegli, i czynili je; i będą ludem 
moim, a Ja będę Bogiem ich. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

JANA 10:14 Jam jest on pasterz dobry i 
znam moje, a moje mię też znają. 

15 Jako mię zna Ojciec i ja znam Ojca, i duszę 
moję kładę za owce. 

16 A mam i drugie owce, które nie są z tej 
owczarni, i teć muszę przywieść; i głosu mego 
słuchać będą, a będzie jedna owczarnia i jeden 
pasterz. 

17 Dlatego mię miłuje Ojciec, iż ja kładę duszę 
moję, abym ją zasię wziął. 

RZYMIAN 11:15 Albowiem jeźlić odrzucenie 
ich jest pojednaniem świata, cóż będzie 
przyjęcie ich, tylko ożycie od umarłych? 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 

napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

2 KORYNTÓW 6:16 A co za zgoda 
kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy 
jesteście kościołem Boga żywego, tak jako 
mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się 
przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni 
będą ludem moim. 

KOLOSENSÓW 2:9 Gdyż w nim 
mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie. 

ŻYDÓW 12:22 Aleście przystąpili do góry 
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy 
Aniołów; 

23 Do walnego zgromadzenia, i do zebrania 
pierworodnych, którzy są spisani w niebie, i 
do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów 
sprawiedliwych i doskonałych; 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos wielki 
z nieba mówiący: Oto przybytek Boży z ludźmi, i 
będzie mieszkał z nimi; a oni będą ludem jego, a 
sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. 

OBJAWIENIE JANA 21:22 Alem kościoła 
nie widział w niem; albowiem Pan, Bóg 
wszechmogący, jest kościołem jego, i Baranek. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:7; 2 
Mojżeszowa - Wyjścia 31:13; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 

30:1-10; 2 Samuelowa 23:5; Psalmów 126:1-6; Izajasz 9:6,7; Izajasz 
27:6,12,13; Izajasz 40:11; Izajasz 43:5,6; Izajasz 49:8-26; Izajasz 
55:3,4; Izajasz 59:20,21; Izajasz 60:21,22; Jeremijasz 16:14-17; 
Jeremijasz 23:3-8; Jeremijasz 30:3,8-11,17-22; Jeremijasz 31:8-

10,27,32-40; Jeremijasz 32:37-44; Jeremijasz 33:7-26; Jeremijasz 
50:4,5; Ezechyjel 11:11-16; Ezechyjel 14:11; Ezechyjel 20:12,43; 

Ezechyjel 28:25,26; Ezechyjel 34:13,23-25; Ezechyjel 36:23-31,36-
38; Ezechyjel 38:23; Ezechyjel 39:7; Ezechyjel 43:7-9; Danijel 

2:44,45; Ozeasza 1:11; Ozeasza 2:19-23; Ozeasza 3:4,5; Ozeasza 
14:4-7; Amos 9:14,15; Abdyjasz 1:17-21; Micheasz 5:2-4,8,12,13; 

Joel 3:20; Zacharyjasz 2:2-6; Zacharyjasz 6:12,13; Zacharyjasz 8:4,5; 
Zacharyjasz 13:1,2; Zacharyjasz 14:11,21; 1 Koryntów 1:30; 1 

Tesalonicensów 5:23; Efezów 5:25,26.
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H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

EZECHYJEL 38:16 I przypadniesz na 
lud mój Izraelski jako obłok, abyś okrył tę 
ziemię. W ostatnie dni przywiodę cię do 
ziemi mojej, aby mię poznały narody, gdy 
będę poświęcony w tobie, przed oczyma 
ich, o Gogu! 

ZACHARYJASZ 12: 9  Bo się stanie dnia 
onego, że szukać będę wszystkie narody, które 
przyciągną przeciwko Jeruzalemowi, abym je 
wytracił.

2 TYMOTEUSZA 3:1 A to wiedz, iż w 
ostateczne dni nastaną czasy trudne. 

Spójrz na: #1; #4; Izajasz 2:2; Ezechyjel 36:23; Ezechyjel 38:8,23; 
Ezechyjel 39:21; Danijel 10:14; Micheasz 4:1; 7:15-17.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

EZECHYJEL 38:18 Wszakże w on 
dzień, w dzień, którego przyciągnie Gog 
na ziemię Izraelską, mówi panujący Pan, 
wzruszy się gniew mój w popędliwości 
mojej; 

ŻYDÓW 12:29 Albowiem Bóg nasz jest 
ogniem trawiącym. 

Spójrz na: Ezechyjel 36:5,6; Psalmów 18:7,8; Psalmów 89:46.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

EZECHYJEL 38:19 A w gorliwości 
mojej, i w ogniu gniewu mego mówić 
będę, że dnia onego będzie wielki rozruch 
w ziemi Izraelskiej; 

ŻYDÓW 12:26 Którego głos na on czas 
poruszył był ziemią, a teraz obiecał, mówiąc: 
Jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i 
niebem. 

OBJAWIENIE JANA 11:13 A w onęż 
godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi. I 
upadła dziesiąta część miasta, i pobito w onem 
trzęsieniu ziemi osób ludzi siedm tysięcy, a 
drudzy przestraszeni są, i dali chwałę Bogu 
niebieskiemu. 

Spójrz na: Izajasz 42:13; Ezechyjel 39:25; Joel 2:18; Joel 3:16; 
Aggieusz 2:6,7,21,22; Zacharyjasz 1:14; Zacharyjasz 14:3-5; 

Objawienie Jana 16:10.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

EZECHYJEL 38:20 I zadrżą od 
obliczności mojej ryby morskie, i ptastwo 
niebieskie, i zwierz polny, i wszelka 
gadzina płazająca się po ziemi, i wszyscy 
ludzie, którzy są na obliczu ziemi; i 
porozwalają się góry, i upadną wysokie 
wieże, i każdy mur obali się na zie mię. 

OBJAWIENIE JANA 6:12 I widziałem, gdy 
otworzył szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie 
trzęsienie ziemi, a słońce sczerniało jako wór 
włosiany i księżyc wszystek stał się jako krew; 
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13 A gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak 
jako drzewo figowe zrzuca z siebie figi swoje 
niedostałe, gdy od wiatru wielkiego bywa 
zachwiane. 

Spójrz na: #6; Izajasz 30:25; Jeremijasz 4:23-26; Ozeasza 4:3; 
Zacharyjasz 14:3-5.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

EZECHYJEL 38:21 Bo przywołam 
przeciwko niemu po wszystkich górach 
moich miecz, mówi panujący Pan; miecz 
każdego obróci się na brata jego. 

22 I będę się z nim sądził morem i krwią, a 
deszcz gwałtowny i grad kamienny, ogień 
i siarkę spuszczę nań, i na wojska jego, i na 
wiele narodów, które z nim będą. 

AGGIEUSZ 2:22 (2:23)  I podwrócę stolice 
królestw, i zepsuję moc królestw pogańskich; 
podwrócę, mówię, wóz, i tych, którzy na nim 
jeżdżą, i upadną konie i jeżdżący na nich, 
każdy od miecza brata swego. 

23 (2:24)  W on dzień, mówi Pan 
zastępów, wezmę cię, Zorobabelu, synu 
Salatyjelowy, sługo mój! mówi Pan, i uczynię 
cię jako sygnet; albowiem wybrałem cię, mówi 
Pan zastępów. 

OBJAWIENIE JANA 11:19 Tedy 
otworzony jest kościół Boży na niebie i 
widziana jest skrzynia przymierza jego w 
kościele jego; i stały się błyskawice i głosy, i 
grzmienia, i trzęsienia ziemi i grad wielki. 

OBJAWIENIE JANA 16:21 I wielki 

grad jako cetnarowy spadł z nieba na ludzi, i 
bluźnili ludzie Boga dla plagi gradu, iż plaga 
jego była bardzo wielka. 

Spójrz na: #6; Psalmów 11:6; Izajasz 28:17; Izajasz 29:6; Izajasz 
54:17; Jeremijasz 25:31; Ezechyjel 13:11; Zacharyjasz 12:2,9.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

EZECHYJEL 38:23 I pokażę się 
wielmożnym, i poświęcę się, i znajomym 
się uczynię przed oczyma wielu narodów, i 
dowiedzą się, żem Ja Pan. 

MATEUSZA 24:35 Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 

2 TESALONICENSÓW 1:7 A wam, 
którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy 
objawieniu Pana Jezusa z nieba z Aniołami 
mocy jego, 

8 W ogniu płomienistym oddawając pomstę 
tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie 
są posłuszni Ewangielii Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa; 

ŻYDÓW 12:26 Którego głos na on czas 
poruszył był ziemią, a teraz obiecał, mówiąc: 
Jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i 
niebem. 

27 A to też mówi: Jeszcze raz, pokazuje zniesienie 
rzeczy chwiejących się, jako tych, które są 
uczynione, aby zostawały te, które się nie 
chwieją. 

28 Przetoż przyjmując królestwo nie chwiejące 
się, miejmy łaskę, przez którą służymy 
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przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwością. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 15:3 A śpiewali pieśń 
Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, 
mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, 
Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i 
prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! 

4 Któż by się ciebie nie bał, Panie! i nie 
wielbił imienia twego? gdyżeś sam święty, 
gdyż wszystkie narody przyjdą i kłaniać się 
będą przed obliczem twojem, że się okazały 
sprawiedliwe sądy twoje. 

OBJAWIENIE JANA 19:1 Potemem słyszał 
wielki głos wielkiego ludu na niebie, 
mówiącego: Halleluja! Zbawienie i chwała, i 
cześć, i moc Panu, Bogu naszemu. 

2 Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, iż 
osądził wszetecznicę onę wielką, która kaziła 
ziemię wszeteczeństwem swojem i pomścił się 
krwi sług swoich z ręki jej. 

3 I rzekli po wtóre: Halleluja! A dym jej 
wstępuje na wieki wieków. 

4 I upadli dwadzieścia i czterej starcy, i czworo 
zwierząt, a pokłonili się Bogu siedzącemu na 
stolicy, mówiąc: Amen, Halleluja! 

5 Tedy wyszedł głos z stolicy, mówiący: 
Chwalcie Boga naszego wszyscy słudzy jego i 
którzy się go boicie, i mali, i wielcy. 

6 I słyszałem głos jako ludu wielkiego i jako 
głos wielu wód, i jako głos mocnych gromów, 
mówiących: Halleluja! iż ujął królestwo Pan 
Bóg wszechmogący. 

OBJAWIENIE JANA 21:1 Potemem widział 
niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze 
niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza 
już więcej nie było. 

Spójrz na: #1; #5; #6; Ezechyjel 36:23; Ezechyjel 37:28; 2 Piotra 
3:10,11.

E27 Dać nowe serce i nowego ducha.
G04 Mesjasz wyleje swojego Ducha.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

EZECHYJEL 39:6 I puszczę ogień 
na Magoga, i na tych, co bezpiecznie na 
wyspach mieszkają; a dowiedzą się, żem Ja 
Pan. 

7 A imię świętobliwości mojej oznajmię 
w pośrodku ludu mego Izraelskiego, i 
nie dopuszczę więcej zmazać imienia 
świętobliwości mojej; i dowiedzą się 
narody, żem Ja Pan, święty w Izraelu. 

8 Oto przyjdzie i stanie się to, mówi 
panujący Pan, tegoż dnia, o któremem 
mówił. 

21 A tak objawię chwałę moję między 
narodami, i oglądają wszystkie narody sąd 
mój, którym uczynił, i rękę moję, którąm 
na nie wyciągnął; 

22 A dowie się dom Izraelski, żem Ja Pan, Bóg 
ich od onego dnia i na potem. 

23 Poznają też i narody, iż dla nieprawości 
swojej zawiedzieni są do więzienia dom 
Izraelski, dlatego, iż wystąpili przeciwko 
mnie. Dlategom też był zakrył oblicze 
swoje przed nimi, a podałem ich w ręce 
nieprzyjaciół ich, aby wszyscy od miecza 
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polegli. 
24 Według nieczystości ich, i według 

przewrotności ich obszedłem się z nimi, i 
zakryłem oblicze moje przed nimi. 

25 Przetoż tak mówi panujący Pan: Jużci 
przywrócę więźniów Jakóbowych; a 
zmiłuję się nad wszystkim domem 
Izraelskim; i gorliwym będę dla imienia 
świętobliwości mojej, 

26 Gdy odniosą pohańbienie swoje i 
wszystko przestępstwo swoje, którem 
wystąpili przeciwko mnie, gdy bezpiecznie 
mieszkali w ziemi swojej, a nie był, ktoby 
ich trwożył; 

27 A gdy ich przywrócę z narodów, i 
zgromadzę ich z ziem nieprzyjaciół ich, 
i będę poświęcony w nich przed oczyma 
wielu narodów. 

28 Tedy się dowiedzą, żem Ja Pan, Bóg ich, 
gdy zawiódłszy ich do narodów zasię ich 
zgromadzę do ziemi ich, a nie zostawię 
tam więcej żadnego z nich. 

29 I nie zakryję więcej oblicza mego przed 
nimi, gdyż wyleję ducha mojego na dom 
Izraelski, mówi panujący Pan. 

JOEL 2:28 A potem wyleję Ducha mego 
na wszelkie ciało, a prorokować będą synowie 
wasi i córki wasze; starcom waszym sny się 
śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć 
będą. 

29 Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one 
dni Ducha mego. 

JANA 17:3 A toć jest żywot wieczny, 
aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i 
któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:33 Prawicą 
tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę 

Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, 
co wy teraz widzicie i słyszycie. 

RZYMIAN 9:6 Lecz nie można, żeby miało 
upaść słowo Boże; albowiem nie wszyscy, 
którzy są z Izraela, są Izraelem; 

7 Ani iż są nasieniem Abrahamowem, wszyscy 
są dziećmi; ale rzeczono: W Izaaku będzie 
tobie nazwane nasienie; 

8 To jest, nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi; ale 
dzieci obietnicy bywają w nasienie policzone. 

RZYMIAN 11:1 Mówię tedy: Izali Bóg 
odrzucił lud swój? Nie daj tego Boże! 
Albowiem i jam jest Izraelczyk z nasienia 
Abrahamowego, z pokolenia Benjaminowego. 

2 Nie odrzuciłci Bóg ludu swego, który 
przejrzał. Azaż nie wiecie, co mówi Pismo 
o Elijaszu? jako się przyczynia do Boga 
przeciwko Izraelowi mówiąc: 

3 Panie! Proroki twoje pomordowali i ołtarze 
twoje zburzyli, a zostałem ja sam i szukają 
duszy mojej. 

4 Ale cóż mu mówi Boska odpowiedź? 
Zostawiłem sobie siedm tysięcy mężów, którzy 
nie skłonili kolana Baalowi. 

5 Tak tedy i teraźniejszego czasu ostatki podług 
wybrania z łaski zostały. 

6 A ponieważ z łaski, tedyć już nie z uczynków, 
inaczej łaska już by nie była łaską; a jeźli z 
uczynków, jużci nie jest łaska; inaczej uczynek 
już by nie był uczynkiem. 

7 Cóż tedy? Czego Izrael szuka, tego nie 
dostąpił; ale wybrani dostąpili, a inni 
zatwardzeni są, 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 
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27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

28 A tak według Ewangielii nieprzyjaciółmi są 
dla was; lecz według wybrania są miłymi dla 
ojców. 

29 Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie 
żałuje. 

30 Bo jako i wy niekiedy nie wierzyliście Bogu, 
ale teraz dostąpiliście miłosierdzia dla ich 
niedowiarstwa, 

31 Tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, 
aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni 
miłosierdzia dostąpili. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; Ezechyjel 40-48; Dzieje Apostolskie 2:14-
18; Jana 3:24.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

EZECHYJEL 47:6 Tedy rzekł do 
mnie: Widziałżeś, synu człowieczy? I 
wywiódł mię, i obrócił mię na brzeg onego 
potoku. 

7 A gdym się obrócił, oto na brzegu onego 
potoku było drzewo bardzo wielkie po 
obu stronach; 

8 I rzekł do mnie: Te wody wychodzą od 
Galilei pierwszej, a schodzą po równinie, 
i wchodzą w morze; a gdy do morza 
wpadną, uzdrowione bywają wody. 

9 I stanie się, że każda dusza żyjąca, która 
się płaza, gdziekolwiek przyjdą potoki, żyć 
będzie, i będzie ryb bardzo wiele, przeto, 
że gdy przyjdą tam one wody, oczerstwieją, 
i żyć będą wszędy, kędykolwiek przyjdzie 
ten potok. 

10 Stanie się i to, że staną podle niego rybitwi 
od Engaddy aż do zdroju Eglaim, tam 
będą rozciągać sieci; ryb będzie bardzo 

wiele rozmaitego rodzaju, jako ryb morza 
wielkiego. 

11 Błota jego i kałuże jego nie będą 
uzdrowine, ale soli oddane będą. 

12 A nad potokiem wyrośnie na brzegu jego 
po obu stronach wszelkie drzewo owoce 
przynoszące, którego liść nie opada, ani 
owoc jego ustaje, w miesiącach swoich 
przynosi pierwociny; bo wody jego z 
świątnicy wychodzą, przetoż owoc jego 
jest na pokarm, a liście jego na lekarstwo. 

EZECHYJEL 47:13-23

MATEUSZA 4:18 A gdy Jezus chodził nad 
morzem Galilejskiem, ujrzał dwóch braci: 
Szymona, którego zowią Piotrem, i Andrzeja, 
brata jego, którzy zapuszczali sieć w morze; 
albowiem byli rybitwy. 

19 I rzekł im: Pójdźcie za mną, a uczynię was 
rybitwami ludzi. 

20 A oni zaraz opuściwszy sieci, szli za nim. 

MATEUSZA 13:47 Zasię podobne 
jest królestwo niebieskie niewodowi 
zapuszczonemu w morze, i ryby wszelkiego 
rodzaju zagarniającemu. 

48 Który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na 
brzeg, a usiadłszy, wybierali dobre ryby w 
naczynia, a złe precz wyrzucali. 

49 Takci będzie przy dokonaniu świata; 
wynijdą Aniołowie, i wyłączą złe z pośrodku 
sprawiedliwych, 

OBJAWIENIE JANA 22:1 I ukazał mi rzekę 
czystą wody żywota, jasną jako kryształ, 
wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej. 

2 A w pośród rynku jego z obu stron rzeki 
było drzewo żywota, przynoszące owoc 
dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające 
owoc swój, a liście drzewa służyły ku 
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uzdrowieniu pogan. 

Spójrz na: #1; #2; #5; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:10; 4 Mojżeszowa - 
Liczb 34:1-12; Psalmów 65:9; Izajasz 43:19,20.
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H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H10 Proroctwo na temat wiecznego 

Królestwa pokoju.

DANIJEL 2:34 Patrzałeś na to, aż odcięty 
był kamień, który nie bywał w ręku, a 
uderzył ten obraz w nogi jego żelazne i 
gliniane, i skruszył je. 

35 Tedy się skruszyło społem żelazo, glina, 
miedź, srebro i złoto, a było to wszystko 
jako plewy na bojewisku w lecie, i rozniósł 
to wiatr, tak, że ich na żadnem miejscu nie 
znaleziono; a kamień on, który uderzył 
o obraz, stał się górą wielką i napełnił 
wszystkę ziemię. 

44 Ale za dni tych królów wzbudzi Bóg 
niebieski królestwo, które na wieki 
zepsute nie będzie, a królestwo to na inszy 
naród nie spadnie, ale ono połamie, i 
koniec uczyni tym wszystkim królestwom, 
a samo stać będzie na wieki. 

45 Tak jakoś widział, iż z góry odcięty 
był kamień, który nie bywał w ręku, 
a skruszył żelazo, miedź, glinę, srebro 
i złoto, przez to Bóg wielki królowi 
oznajmił, co ma być na potem; i 
prawdziwy jest ten sen, i wierny wykład 
jego. 

2 SAMUELOWA 7:16 I będzie 
utwierdzony dom twój, i królestwo twoje aż 
na wieki przed tobą, a stolica twoja będzie 
trwała aż na wieki. 

IZAJASZ 9:6 Albowiem dziecię narodziło 
się nam, a syn dany jest nam; i będzie 
panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię 
jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec 
wieczności, Książę pokoju; 

7 A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, 
któremu końca nie będzie, usiądzie na 
stolicy Dawidowej, i na królestwie jego, 
aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w 
sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Uczyni to 
zawisna miłość Pana zastępów. 

MATEUSZA 26:29 Ale powiadam wam, 
iż nie będę pił odtąd z tego rodzaju winnej 
macicy, aż do dnia onego, gdy go będę pił z 
wami nowy w królestwie Ojca mego. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

JANA 18:36 Odpowiedział Jezus: 
Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby 
królestwo moje z tego świata było, wżdyć by 
mię słudzy moi bronili, abym nie był wydany 
Żydom; lecz teraz królestwo moje nie jest 
stąd. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 12:10 I 
słyszałem głos wielki mówiący na niebie: 
Terazci się stało zbawienie i moc, i królestwo 
Boga naszego, i zwierzchność Chrystusa jego, 
iż zrzucony jest oskarżyciel braci naszych, 
który na nich skarżył przed oblicznością Boga 
naszego we dnie i w nocy. 

Spójrz na: #1.
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B03 Mesjasz jest Synem Człowieczym.
H01 Powrót Mesjasza został 

przepowiedziany.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H10 Proroctwo na temat wiecznego 

Królestwa pokoju.
H11 Mesjasz będzie uwielbiony.

DANIJEL 7:13 Widziałem też w widzeniu 
nocnem, a oto przychodził w obłokach 
niebieskich podobny synowi człowieczemu, 
a przyszedł aż do Starodawnego, i 
przywiedziono go przed obliczność jego. 

14 I dał mu władzę i cześć i królestwo, aby 
mu wszyscy ludzie, narody i języki służyli; 
władza jego władza wieczna, która nie 
będzie odjęta, a królestwo jego, które nie 
będzie skażone. 

18 Ci ujmą królestwo świętych najwyższych 
miejsc, którzy posiąść mają królestwo aż 
na wieki, i aż na wieki wieczne. 

22 Aż przyszedł Starodawny a podany 
jest sąd świętym najwyższych miejsc, a 
czas przyszedł, aby to królestwo święci 
otrzymali. 

27 A królestwo i władza, i dostojeństwo 
królewskie pod wszystkiem niebem dane 
będzie ludowi świętych najwyższych 
miejsc, którego królestwo będzie 
królestwo wieczne, a wszystkie 
zwierzchności jemu służyć i onego słuchać 
będą. 

MATEUSZA 11:27 Wszystkie rzeczy 
dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a 
komu by chciał Syn objawić. 

MATEUSZA 24:30 Tedyć się ukaże 
znamię Syna człowieczego na niebie, a tedy 
będą narzekać wszystkie pokolenia ziemi, 
i ujrzą Syna człowieczego, przychodzącego 
na obłokach niebieskich, z mocą i z chwałą 
wielką; 

MATEUSZA 25:31 A gdy przyjdzie Syn 
człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci 
Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy 
chwały swojej, 

MATEUSZA 26:64 Rzekł mu Jezus: 
Tyś powiedział; wszakże powiadam wam: 
Odtąd ujrzycie Syna człowieczego siedzącego 
na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego na 
obłokach niebieskich. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

19 Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, 
chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha 
Świętego; 

20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam 
przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Amen. 

ŁUKASZA 10:22 Wszystkie rzeczy dane mi są 
od Ojca mego, a nikt nie zna, kto jest Syn, 
tylko Ojciec, i kto jest Ojciec, tylko Syn, a 
komu by chciał Syn objawić. 

ŁUKASZA 21:27 A tedy ujrzą Syna 
człowieczego, przychodzącego w obłoku z 
mocą i chwałą wielką. 

JANA 3:35 Ojciec miłuje Syna, i wszystko 
dał w ręce jego. 
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JANA 5:22 Bo Ojciec nikogo nie sądzi, 
lecz wszystek sąd dał Synowi, 

23 Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; 
kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go 
posłał. 

JANA 5:27 I dał mu moc i sąd czynić; bo 
jest Synem człowieczym. 

EFEZÓW 1:19 I która jest ona przewyższająca 
wielkość mocy jego przeciwko nam, którzy 
wierzymy według skutecznej mocy siły jego, 

20 Której dokazał w Chrystusie, gdy go wzbudził 
od umarłych i posadził na prawicy swojej na 
niebiesiech, 

21 Wysoko nad wszystkie księstwa i 
zwierzchności, i mocy, i państwa, i nad 
wszelkie imię, które się mianuje, nie tylko w 
tym wieku, ale i w przyszłym; 

22 I wszystko poddał pod nogi jego, a onego dał 
za głowę nad wszystkim kościołowi, 

2 TYMOTEUSZA 2:12 Jeźli cierpimy, z nim 
też królować będziemy; jeźli się go zapieramy, 
i on się nas zaprze. 

ŻYDÓW 12:28 Przetoż przyjmując królestwo 
nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą 
służymy przyjemnie Bogu ze wstydem i z 
uczciwością. 

OBJAWIENIE JANA 1:7 Oto idzie z 
obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy 
go przebili; i narzekać będą przed nim 
wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. 

OBJAWIENIE JANA 2:26 A kto zwycięży i 
zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu 
zwierzchność nad poganami. 

27 I będzie ich rządził laską żelazną; jako statki 

garncarskie skruszeni będą, jakom i ja wziął 
od Ojca mego. 

OBJAWIENIE JANA 5:9 I śpiewali nową 
pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi 
i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i 
odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze 
wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i 
narodu: 

10 I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i 
kapłanami, i królować będziemy na ziemi. 

OBJAWIENIE JANA 20:6 Błogosławiony 
i święty, który ma część w pierwszem 
zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra 
śmierć mocy nie ma; ale będą kapłanami 
Bożymi i Chrystusowymi, i będą z nim 
królować tysiąc lat. 

OBJAWIENIE JANA 22:5 I nocy tam nie 
będzie i nie będą potrzebować świecy i 
światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i 
królować będą na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #5; Psalmów 8:6; Ezechyjel 1:26; Mateusza 13:41; 
Marka 14:61,62; Jana 3:13; Jana 12:34; Dzieje Apostolskie 2:33-36; 

1 Piotra 3:22; Objawienie Jana 14:14.

E26 Dzieło zbawienia dokonanego przez 
Mesjasza.

DANIJEL 9:24 Siedmdziesiąt tego dni 
zamierzono ludowi twemu i miastu twemu 
świętemu na zniesienie przestępstwa, i na 
zagładzenie grzechów i na oczyszczenie 
nieprawości, i na przywiedzienie 
sprawiedliwości wiecznej, i na 
zapieczętowanie widzenia i proroctwa, a 
na pomazanie Świętego świętych. 
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MATEUSZA 1:21 A urodzi syna, i nazowiesz 
imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój 
od grzechów ich. 

MATEUSZA 11:13 Bo wszyscy prorocy 
i zakon aż do Jana prorokowali. 

ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

19 Abym opowiadał rok Pański przyjemny. 
20 A zawarłszy księgę i oddawszy ją słudze, 

usiadł; a oczy wszystkich w bóżnicy pilnie nań 
patrzały. 

21 I począł do nich mówić: Dziści się wypełniło 
to pismo w uszach waszych. 

ŁUKASZA 24:25 Tedy on rzekł do nich: O 
głupi, a leniwego serca ku wierzeniu temu 
wszystkiemu, co powiedzieli prorocy! 

26 Azaż nie musiał Chrystus tego cierpieć i 
wnijść do chwały swojej? 

27 A począwszy od Mojżesza i od wszystkich 
proroków, wykładał im wszystkie one Pisma, 
które o nim napisane były. 

JANA 1:41 Ten najpierw znalazł 
Szymona, brata swego własnego, i rzekł 
mu: Znaleźliśmy Mesyjasza, co się wykłada 
Chrystus. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22 Albowiem 
Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam 
wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako 
mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, 
cokolwiek do was mówić będzie. 

RZYMIAN 5:10 Bo jeźliże będąc 
nieprzyjaciołmi, pojednaniśmy z Bogiem 
przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc 
pojednani, zachowani będziemy przez żywot 
jego. 

2 KORYNTÓW 5:18 A to wszystko z 
Boga jest, który nas z samym sobą pojednał 
przez Jezusa Chrystusa i dał nam usługiwanie 
tego pojednania, 

19 Ponieważ Bóg był w Chrystusie, świat z 
samym sobą jednając, nie przyczytując 
im upadków ich, i położył w nas to słowo 
pojednania: 

20 Przetoż na miejscu Chrystusowem poselstwo 
sprawujemy, jakoby was Bóg upominał przez 
nas, prosimy na miejscu Chrystusowem, 
jednajcie się z Bogiem; 

21 Albowiem on tego, który nie znał grzechu, 
za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali 
sprawiedliwością Bożą w nim. 

FILIPENSÓW 3:9 I był znaleziony 
w nim, nie mając sprawiedliwości mojej, tej 
która jest z zakonu, ale tę, która jest przez 
wiarę Chrystusową, to jest sprawiedliwość z 
Boga, która jest przez wiarę; 

KOLOSENSÓW 2:14 Zmazawszy on, 
który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach 
zależący, który nam był przeciwny, zniósł go z 
pośrodku, przybiwszy go do krzyża; 

ŻYDÓW 1:8 Ale do Syna mówi: Stolica 
twoja, o Boże! na wieki wieków; laska 
sprawiedliwości jest laska królestwa twego. 

ŻYDÓW 7:26 Takiegoć zaiste przystało 
nam mieć najwyższego kapłana, świętego, 
niewinnego, niepokalanego, odłączonego od 
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grzeszników i który by się stał wyższy nad 
niebiosa: 

ŻYDÓW 10:14 Albowiem jedną ofiarą 
doskonałymi uczynił na wieki tych, którzy 
bywają poświęceni. 

1 JANA 3:8 Kto czyni grzech, z dyjabła 
jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to 
się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki 
dyjabelskie. 

Spójrz na: 3 Mojżeszowa - Kapłańska 25:8; 4 Mojżeszowa - Liczb 
14:35; Psalmów 45:7; Izajasz 53:10,11; Izajasz 56:1; Izajasz 61:1; 

Jeremijasz 23:5,6; Ezechyjel 4:6; Łukasza 24:44,45; 1 Koryntów 
1:30; 2 Koryntów 5:21; Kolosensów 1:20; Żydów 2:17; Żydów 9:11-

14,26; Objawienie Jana 14:6.

A07 Będzie Mesjaszem Izraela.
F01 Śmierć Mesjasza została 

przepowiedziana.
F04 Konsekwencje odrzucenia Mesjasza. 

Mesjasza.

DANIJEL 9:25 Przetoż wiedz a zrozumiej, 
że od wyjścia słowa o przywróceniu i 
zbudowaniu Jeruzalemu aż do Mesyjasza 
wodza będzie tygodni siedm, potem 
tygodni sześćdziesiąt i dwa, gdy znowu 
zbudowana będzie ulica i przekopanie, a 
te czasy będą bardzo trudne. 

IZAJASZ 55:4 Oto dałem go za świadka 
narodom, za wodza i za nauczyciela narodom. 

MARKA 13:14 Gdy tedy ujrzycie onę 
obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą od 
Danijela proroka, stojącą, gdzie stać nie miała, 
(kto czyta, niechaj uważa,)tedy ci, którzy będą 
w Judzkiej ziemi, niech uciekają na góry. 

JANA 1:41 Ten najpierw znalazł 
Szymona, brata swego własnego, i rzekł 
mu: Znaleźliśmy Mesyjasza, co się wykłada 
Chrystus. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:15 I zabiliście 
dawcę żywota, którego Bóg wzbudził od 
umarłych, czego my świadkami jesteśmy. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:31 Tego Bóg 
za książęcia i zbawiciela wywyższył prawicą 
swoją, aby dana była ludowi Izraelskiemu 
pokuta i odpuszczenie grzechów. 

Spójrz na: Izajasz 9:6; Micheasz 5:2; Mateusza 24:15; Jana 4:25.

F01 Śmierć Mesjasza została 
przepowiedziana.

DANIJEL 9:26 A po onych sześćdzesięciu i 
dwóch tygodniach zabity będzie Mesyjasz, 
wszakże mu to nic nie zaszkodzi; owszem, 
to miasto i tę świątnicę skazi lud wodza 
przyszłego, tak, że koniec jego będzie z 
powodzią, i aż do skończenia wojny będzie 
ustawiczne pustoszenie. 

IZAJASZ 53:8 Z więzienia i z sądu wyjęty 
jest; przetoż rodzaj jego któż wypowie? 
Albowiem wycięty jest z ziemi żyjących, a 
zraniony dla przestępstwa ludu mojego; 

MATEUSZA 24:2 I rzekł im Jezus: Izaż nie 
widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę 
powiadam wam, nie zostanie tu kamień na 
kamieniu, który by nie był rozwalony. 

MARKA 9:12 A on odpowiadając, 
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rzekł im: Elijaszci przyszedłszy pierwej, 
naprawi wszystko, a jako napisano o Synu 
człowieczym, że musi wiele ucierpieć, a za nic 
poczytanym być. 

MARKA 13:2 A Jezus odpowiadając rzekł 
mu: Widzisz te wielkie budowania? Nie będzie 
zostawiony kamień na kamieniu, który by nie 
był rozwalony. 

ŁUKASZA 21:24 I polegną od ostrza miecza, i 
zapędzeni będą w niewolę między wszystkie 
narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, 
aż się wypełnią czasy pogan. 

ŁUKASZA 24:26 Azaż nie musiał Chrystus tego 
cierpieć i wnijść do chwały swojej? 

ŁUKASZA 24:46 I rzekł im: Takci napisano, i 
tak musiał Chrystus cierpieć, i trzeciego dnia 
zmartwychwstać; 

JANA 11:51 A tegoć nie mówił sam od 
siebie, ale będąc najwyższym kapłanem roku 
onego, prorokował, iż Jezus miał umrzeć za on 
naród; 

52 A nie tylko za on naród, ale żeby też syny 
Boże rozproszone w jedno zgromadził. 

JANA 12:32 A ja jeźli będę podwyższony 
od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie. 

33 (A mówił to, oznajmując, jaką śmiercią miał 
umrzeć.) 

34 Odpowiedział mu on lud: Myśmy słyszeli z 
zakonu, iż Chrystus trwa na wieki; a jakoż 
ty mówisz, że musi być podwyższony Syn 
człowieczy? i któryż to jest Syn człowieczy? 

Spójrz na: Łukasza 19:43,44; Łukasza 21:6; 1 Piotra 2:24; 1 Piotra 
3:18.

F04 Konsekwencje odrzucenia Mesjasza. 
Mesjasza.

H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 
ludu.

DANIJEL 9:27 Wszakże zmocni 
przymierze wielom ich w tygodniu 
ostatnim; a w połowie onego tygodnia 
uczyni koniec ofierze palonej i ofierze 
śniednej, a przez wojsko obrzydliwe 
pustoszyciel przyjdzie, i aż do skończenia 
naznaczonego wyleje się spustoszenie na te 
go, który ma być spustoszony. 

MATEUSZA 24:14 I będzie kazana ta 
Ewangielija królestwa po wszystkim świecie, 
na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć 
przyjdzie koniec. 

15 Przetoż gdy ujrzycie obrzydliwość 
spustoszenia, opowiedzianą przez Danijela 
proroka, stojącą na miejscu świętem, (kto 
czyta, niechaj uważa), 

MARKA 13:14 Gdy tedy ujrzycie onę 
obrzydliwość spustoszenia, opowiedzianą od 
Danijela proroka, stojącą, gdzie stać nie miała, 
(kto czyta, niechaj uważa,)tedy ci, którzy będą 
w Judzkiej ziemi, niech uciekają na góry. 

ŁUKASZA 21:20 A gdy ujrzycie Jeruzalem 
od wojsk otoczone, tedy wiedzcie, żeć się 
przybliżyło spustoszenie jego. 

21 Tedy ci, co są w Judzkiej ziemi, niech uciekają 
na góry, a ci, co są w pośrodku jej, niech 
wychodzą, a ci, co są w polach, niechaj nie 
wchodzą do niej. 

22 Albowiem te dni są pomsty, aby się wypełniło 
wszystko, co napisane. 

23 Ale biada brzemiennym i piersiami karmiącym 
w owe dni! albowiem będzie ucisk wielki w tej 
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ziemi i gniew Boży nad tym ludem. 
24 I polegną od ostrza miecza, i zapędzeni będą 

w niewolę między wszystkie narody, i będzie 
Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią 
czasy pogan. 

Spójrz na: 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 4:26-28; 5 
Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 28:15; 5 Mojżeszowa - 

Powtórzonego Prawa 31:28,29; Izajasz 10:22,23; Izajasz 28:22; 
Danijel 8:13; Danijel 11:36; Danijel 12:11; 1 Tesalonicensów 

2:14-16.

B18 Świętość, piękno i chwała Mesjasza.

DANIJEL 10:5 A podniósłszy oczy moje 
ujrzałem, a oto mąż niejaki ubrany w szatę 
lnianą, a biodra jego przepasane były 
złotem szczerem z Ufas; 

6 A ciało jego było jako Tarsys, a oblicze 
jego na wejrzeniu jako błyskawica, a oczy 
jego były jako lampy gorejące, a ramiona 
jego i nogi jego na wejrzeniu jako miedź 
wypolerowana, a głos słów jego jako głos 
mnóstwa. 

OBJAWIENIE JANA 1:13 A w pośrodku 
onych siedmiu świeczników podobnego 
Synowi człowieczemu, obleczonego w długą 
szatę, i przepasanego na piersiach pasem 
złotym; 

14 A głowa jego i włosy były białe jako wełna 
biała, jako śnieg, a oczy jego jako płomień 
ognia; 

15 A nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w 
piecu rozpalone, a głos jego jako głos wielu 
wód. 

16 I miał w prawej ręce swojej siedm gwiazd, a z 
ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a 
oblicze jego jako słońce, kiedy jasno świeci. 

17 A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jako 

martwy. I włożył prawą rękę swoję na mię, 
mówiąc mi: Nie bój się! Jam jest on pierwszy i 
ostatni, 

Spójrz na: Mateusza 17:2; Łukasza 9:29; Objawienie Jana 19:12.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

DANIJEL 12:1 Tego czasu powstanie 
Michał, książę wielki, który się zastawia 
za synami ludu twego; a będzie czas 
uciśnienia, jakiego nie było, jako narody 
poczęły być, aż do tego czasu; tego, 
mówię, czasu wyswobodzony będzie 
lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie 
napisany w księgach. 

IZAJASZ 4:3 I stanie się, że kto zostanie 
na Syonie, i który zostawiony będzie w 
Jeruzalemie, świętym słynąć będzie, każdy, 
który jest napisany do żywota w Jeruzalemie. 

MATEUSZA 24:21 Albowiem naonczas 
będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku 
świata aż dotąd, ani potem będzie. 

ŁUKASZA 10:20 Wszakże nie radujcie się z 
tego, iż się wam duchy poddawają; ale raczej 
radujcie się, że imiona wasze napisane są w 
niebiesiech. 

OBJAWIENIE JANA 3:5 Kto zwycięży, ten 
będzie obleczony w szaty białe i nie wymażę 
imienia jego z ksiąg żywota, ale wyznam imię 
jego przed obliczem Ojca mojego i przed 
Aniołami jego. 
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OBJAWIENIE JANA 17:14 Ci z 
Barankiem walczyć będą, i Baranek ich 
zwycięży, bo jest Panem panów i królem 
królów, i którzy są z nim powołani i wybrani, 
i wierni. 

Spójrz na: #2; Psalmów 69:28; Izajasz 9:7; Izajasz 26:20,21; 
Jeremijasz 30:7; Ezechyjel 34:24; Danijel 9:25; Danijel 10:21; 

Marka 13:19; Łukasza 21:23,24; Filipensów 4:3; Objawienie Jana 
13:8; Objawienie Jana 16:17-21; Objawienie Jana 19:11-16.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

DANIJEL 12:2 A wiele z tych, którzy 
śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni 
ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na 
pohańbienie i na wzgardę wieczną. 

MATEUSZA 25:31 A gdy przyjdzie Syn 
człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci 
Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy 
chwały swojej, 

32 I będą zgromadzone przed niego wszystkie 
narody, i odłączy je, jedne od drugich, jako 
pasterz odłącza owce od kozłów. 

33 A postawi owce zaiste po prawicy swojej, a 
kozły po lewicy. 

34 Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy 
jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego! 
odziedziczcie królestwo wam zgotowane od 
założenia świata. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 17:31 Przeto 
iż postanowił dzień, w który będzie sądził 
wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, 
którego na to naznaczył, upewniając o tem 
wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. 

RZYMIAN 2:16 W dzień, gdy sądzić będzie 
Bóg skryte rzeczy ludzkie według Ewangielii 
mojej przez Jezusa Chrystusa. 

1 TESALONICENSÓW 4:14 
Albowiem jeźli wierzymy, iż Jezus umarł i 
zmartwychwstał, tak Bóg i tych, którzy zasnęli 
w Jezusie, przywiedzie z nim. 

OBJAWIENIE JANA 20:12 
I widziałem umarłych, wielkich i małych, 
stojących przed oblicznością Bożą, a księgi 
otworzone są; i druga księga także otworzona 
jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli 
według tego, jako napisano było w onych 
księgach, to jest według uczynków ich. 

Spójrz na: #5; #6; Ijobowa 19:25-27; Mateusza 22:32; Rzymian 
9:21.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

DANIJEL 12:3 Ale ci, którzy innych 
nauczają, świecić się będą jako 
światłość na niebie, a którzy wielu ku 
sprawiedliwości przywodzą, jako gwiazdy 
na wieki wieczne. 

MATEUSZA 13:43 Tedy sprawiedliwi 
lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca 
swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj 
słucha. 

MATEUSZA 19:28 A Jezus rzekł im: 
Zaprawdę powiadam wam: Iż wy, którzyście 
mię naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie 
Syn człowieczy na stolicy chwały swojej, 
usiądziecie i wy na dwunastu stolicach, sądząc 
dwanaście pokoleń Izraelskich. 
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FILIPENSÓW 2:16 Zachowywując 
słowa żywota ku chlubie mojej w dzień 
Chrystusowy, żem darmo nie bieżał i darmo 
nie pracował. 

17 Ale choćbym ofiarowany był dla ofiary i 
usługi wiary waszej, weselę się i spółweselę się 
ze wszystkimi wami; 

1 TESALONICENSÓW 2:19 Albowiem 
któraż jest nadzieja nasza, albo radość, albo 
korona chluby? Izali nie wy przed oblicznością 
Pana naszego, Jezusa Chrystusa w przyjście 
jego? 

20 Wy zaiste jesteście chwałą naszą i radością. 

Spójrz na: #1; Danijel 11:33,35; Łukasza 1:16,17; 1 Koryntów 3:10; 
Efezów 4:11.
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H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

OZEASZA 1:10 Wszakże liczba synów 
Izraelskich będzie jako piasek morski, 
który ani zmierzony ani zliczony być 
może; i stanie się, że miasto tego, co im 
rzeczono: Nie jesteście wy ludem moim, 
rzeczono im będzie: Wyście synami Boga 
żyjącego. 

11 I będą zgromadzeni synowie Judzcy i 
synowie Izraelscy wespół, a postanowiwszy 
nad sobą głowę jednę, wynijdą z tej ziemi; 
bo będzie wielki dzień Jezreela. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 13:16 
A rozmnożę nasienie twoje jako proch ziemi; 
bo jeźli kto będzie mógł zliczyć proch ziemi, 
tedy i nasienie twoje zliczone będzie. 

JANA 11:52 A nie tylko za on naród, 
ale żeby też syny Boże rozproszone w jedno 
zgromadził. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:47 Chwaląc 
Boga i mając łaskę u wszystkiego ludu. A 
Pan przydawał zborowi na każdy dzień tych, 
którzy mieli być zbawieni. 

RZYMIAN 9:26 I stanie się, że na tem miejscu, 
gdzie im mawiano: Nie jesteście wy ludem 
moim, tam nazwani będą synami Boga 
żywego. 

27 A Izajasz woła nad Izraelem, mówiąc: Choćby 
liczba synów Izraelskich była jako piasek 
morski, ostatki zachowane będą. 

GALATES 3:27 Bo którzykolwiek jesteście 
w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusaście się 

oblekli. 
28 Nie masz Żyda, ani Greka; nie masz 

niewolnika ani wolnego; nie masz mężczyzny 
i niewiasty; albowiem wszyscy wy jednym 
jesteście w Chrystusie Jezusie. 

29 A jeźliście wy Chrystusowi, tedyście 
nasieniem Abrahamowem, a według obietnicy 
dziedzicami. 

GALATES 6:15 Albowiem w Chrystusie 
Jezusie ani obrzezka nic nie waży, ani 
nieobrzezka, ale nowe stworzenie. 

16 A którzykolwiek według tego sznuru 
postępować będą, pokój na nich przyjdzie i 
miłosierdzie, i na lud Boży Izraelski. 

EFEZÓW 1:10 Aby w rozrządzeniu 
zupełności czasów w jedno zgromadził 
wszystkie rzeczy w Chrystusie, i te, które są na 
niebiesiech, i te, które są na ziemi; 

ŻYDÓW 11:12 A przetoż z jednego, i to 
obumarłego, rozpłodziło się potomstwo jako 
mnóstwo gwiazd niebieskich i jako piasek 
niezliczony, który jest na brzegu morskim. 

13 Według wiary umarli ci wszyscy, nie wziąwszy 
obietnic, ale z daleka je upatrując i cieszyli się 
niemi, i witali je i wyznawali, iż są gośćmi i 
przychodniami na ziemi. 

OBJAWIENIE JANA 7:4 I usłyszałem liczbę 
popieczętowanych: sto czterdzieści i cztery 
tysiące jest popieczętowanych ze wszystkich 
pokoleń synów Izraelskich: 

Spójrz na: #1; #2; #3; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 32:12; Izajasz 43:5,6; 
Izajasz 49:17-26; Izajasz 54:1-3; Izajasz 60:4-22; Izajasz 66:20-22; 

Ozeasza 2:23.
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B20 Miłość Króla do swojego narodu.
E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
E23 Mesjasz nawróci swój lud.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
H10 Proroctwo na temat wiecznego 

Królestwa pokoju.

OZEASZA 2:15 I dam jej winnice jej od 
tegoż miejsca, i dolinę Achor, miasto drzwi 
nadziei; i będzie tam śpiewała, jako za 
dni młodości swojej, to jest, jako w dzień, 
którego wychodziła z ziemi Egipskiej. 

16 A dnia onego mówi Pan, będziesz mię 
zwała: Mężu mój! a nie będziesz mię więcej 
zwała: Baalu mój! 

17 Bo odejmę imiona Baalów od ust twoich, 
że ani wspominani będą więcej imieniem 
swojem. 

18 I uczynię dla ciebie przymierze dnia 
onego z zwierzem polnym, i z ptastwem 
niebieskiem i z płazem ziemskim, a łuk i 
miecz pokruszę, i wojnę z ziemi zniosę, i 
sprawię, że bezpiecznie mieszkać będą. 

19 I poślubię cię sobie na wieki: poślubię cię, 
mówię, sobie w sprawiedliwości i w sądzie 
i w miłosierdziu i w litościach; 

20 Poślubię cię też sobie w wierze, i poznasz 
Pana. 

21 Dnia onego wysłucham, mówi Pan, 
wysłucham, mówi, niebiosa, a one 
wusłuchają ziemię; 

22 A ziemia wysłucha zboże i moszcz i oliwę, 
a te rzeczy wysłuchają Jezreela. 

23 Bo ją sobie rozsieję na ziemi, a zmiłuję się 
nad tą, co była w niełasce, i rzekę do tego, 
co nie był ludem moim: Tyś jest lud mój! a 
on rzecze: Tyś jest Bóg mój. 

IZAJASZ 11:6 I będzie mieszkał wilk z 
barankiem, a lampart z koźlęciem będzie 
leżał; także cielę i szczenię lwie, i karmne 
bydła pospołu będą, a małe dziecię rządzić ich 
będzie. 

7 Krowa i niedźwiedzica społem paść się będą, a 
płód ich pospołu leżeć będzie, a lew jako wół 
plewy jeść będzie. 

8 A dziecię ssące będzie grało nad dziurą 
żmijową; a to, które odstawione jest, wpuści 
rękę swoję do dziury bazyliszkowej. 

IZAJASZ 54:5 Albowiem małżonkiem twoim 
jest stworzycie twój, Pan zastępów imię jego, 
a odkupiciel twój, Święty Izraelski, Bogiem 
wszystkiej ziemi zwany będzie. 

ABAKUK 2:4 Oto kto sobie hardzie 
poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim; ale 
sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. 

MATEUSZA 11:27 Wszystkie rzeczy 
dane mi są od Ojca mego, i nikt nie zna Syna, 
tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a 
komu by chciał Syn objawić. 

JANA 17:3 A toć jest żywot wieczny, 
aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i 
któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. 

RZYMIAN 1:17 Bo sprawiedliwość Boża w 
niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako 
napisano: Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

RZYMIAN 9:24 Których i powołał, to jest nas, 
nie tylko z Żydów, ale i z poganów. 

25 Jako też u Ozeasza mówi: Nazwię lud, który 
nie był moim, ludem moim, a onę, która nie 
była umiłowaną, nazwię umiłowaną. 

26 I stanie się, że na tem miejscu, gdzie im 
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mawiano: Nie jesteście wy ludem moim, tam 
nazwani będą synami Boga żywego. 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

2 KORYNTÓW 11:2 Albowiem gorliwym 
jestem ku wam gorliwością Bożą; bom was 
przygotował, abym was stawił czystą panną 
jednemu mężowi Chrystusowi. 

ŻYDÓW 8:11 I nie będzie uczył żaden 
bliźniego swego, i żaden brata swego, mówiąc: 
Poznaj Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od 
najmniejszego z nich aż do największego z nich. 

1 JANA 5:20 A wiemy, iż Syn Boży 
przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali 
onego prawdziwego Boga, i jesteśmy w onym 
prawdziwym, to jest w Synu jego, Jezusie 
Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot 
wieczny. 

OBJAWIENIE JANA 12:6 A niewiasta uciekła 
na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga 
zgotowane, aby ją tam żywiono przez dni 
tysiąc dwieście i sześćdziesiąt. 

OBJAWIENIE JANA 12:14 I dano 
niewieście dwa skrzydła orła wielkiego, aby 
leciała od obliczności wężowej na pustynię, na 
miejsce swoje, gdzie by ją żywiono przez czas i 
czasy, i połowę czasu. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 

z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

Spójrz na: #1; #2; #5; 3 Mojżeszowa - Kapłańska 26:40-45; 5 
Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 26:17-19; 5 Mojżeszowa - 
Powtórzonego Prawa 30:3-5; Izajasz 49:13-26; Izajasz 51:3; 
Jeremijasz 2:2; Jeremijasz 3:12-24; Jeremijasz 24:7; Jeremijasz 
30:18-22; Jeremijasz 31:1-37; Jeremijasz 32:36-41; Jeremijasz 

33:6-26; Ezechyjel 34:22-31; Ezechyjel 36:8-15; Ezechyjel 37:11-28; 
Ezechyjel 39:25-29; Ozeasza 1:11; Amos 9:11-15; Micheasz 7:14-20; 

Sofonijasz 3:12-20; Zacharyjasz 1:16,17; Zacharyjasz 8:12-15; 
Zacharyjasz 10:9-12; Zacharyjasz 13:9.

H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 
ludu.

OZEASZA 3:4 Bo przez wiele dni będą 
synowie Izraelscy bez króla i bez książęcia, 
i bez ofiary i bez bałwana, i bez Efodu i 
bez Terafim. 

MATEUSZA 24:1 A wyszedłszy Jezus z kościoła 
szedł; i przystąpili uczniowie jego, aby mu 
ukazali budowanie kościelne. 

2 I rzekł im Jezus: Izaż nie widzicie tego 
wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie 
zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie 
był rozwalony. 

ŁUKASZA 21:24 I polegną od ostrza miecza, i 
zapędzeni będą w niewolę między wszystkie 
narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, 
aż się wypełnią czasy pogan. 

JANA 19:15 A oni zawołali: Strać, strać! 
Ukrzyżuj go! Rzekł im Piłat: Królaż waszego 
ukrzyżuję? Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: 
Nie mamy króla, tylko cesarza. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:10; Ezechyjel 34:23,24; 
Danijel 8:11-13; Danijel 9:27; Danijel 12:11; Micheasz 5:2-5; 

Zacharyjasz 13:2; Żydów 10:26.
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E23 Mesjasz nawróci swój lud.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

OZEASZA 3:5 A potem nawrócą się 
synowie Izraelscy i szukać będą Pana, 
Boga swego, i Dawida, króla swego, a 
przestraszeni będąc pójdą do Pana i do 
dobrotliwości jego w ostatnie dni. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:16 Potem się 
wrócę, a pobuduję zasię przybytek Dawidowy 
upadły, a obaliny jego zasię pobuduję i znowu 
go wystawię, 

17 Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i 
wszyscy narodowie, nad którymi wzywano 
imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko 
czyni. 

18 Znajomeć są Bogu od wieku wszystkie sprawy 
jego. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

ŻYDÓW 1:1 Częstokroć i wieloma 
sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez 
proroków; 

2 W te dni ostateczne mówił nam przez Syna 
swego, którego postanowił dziedzicem 
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki 
uczynił. 

Spójrz na: #2; Jeremijasz 3:22,23; Ozeasza 5:15; Ozeasza 10:3.

E23 Mesjasz nawróci swój lud.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

OZEASZA 6:1 W utrapieniu swojem 
rano mię szukać będą, mówiąc: Pójdźcie, 
a nawróćmy się do Pana; bo on porwał, 
a uzdrowi nas; uderzył, i zawiąże rany 
nasze; 

2 Ożywi nas po dwóch dniach, a dnia 
trzeciego wzbudzi nas, i żyć będziemy 
przed obliczem jego. 

RZYMIAN 11:15 Albowiem jeźlić odrzucenie 
ich jest pojednaniem świata, cóż będzie 
przyjęcie ich, tylko ożycie od umarłych? 

RZYMIAN 11:26 A tak wszystek Izrael będzie 
zbawiony, jako napisano: Przyjdzie z Syonu 
wybawiciel i odwróci niepobożności od 
Jakóba. 

1 KORYNTÓW 15:4 A iż był 
pogrzebiony, a iż zmartwychwstał dnia 
trzeciego według Pism. 

Spójrz na: #1; #2; 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:9-13; 4 Mojżeszowa 
- Liczb 17:8; Izajasz 26:19; Izajasz 55:7; Jeremijasz 3:22; Treny 

Jeremijaszowe 3:22,40,41; Ozeasza 5:15; Ozeasza 13:16; Łukasza 
24:21; Jana 2:1; Rzymian 14:8; Objawienie Jana 11:14,15.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

OZEASZA 6:3 Tedy poznawszy Pana 
starać się będziemy, abyśmy go więcej 
poznali; bo wyjście jego jako ranna zorza 
zgotowane jest, a przyjdzie nam jako 
deszcz na wiosnę i w jesieni na zimę. 

2 SAMUELOWA 23:3 Mówił Bóg 
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Izraelski do mnie, mówiła skała Izraelska: 
Ten, który panować będzie nad ludem, będzie 
sprawiedliwy, panować będzie w bojaźni 
Bożej. 

4 Będzie jako bywa światłość poranna, gdy 
słońce rano bez obłoków wschodzi, a jako od 
jasności po deszczu wyrasta ziele z ziemi. 

ŁUKASZA 1:78 Przez wnętrzności 
miłosierdzia Boga naszego, w których 
nawiedził nas Wschód z wysokości. 

JANA 17:3 A toć jest żywot wieczny, 
aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i 
któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. 

OBJAWIENIE JANA 22:16 Ja Jezus 
posłałem Anioła mojego, aby wam świadczył 
o tych rzeczach we zborach. Jam jest korzeń i 
rodzaj on Dawidowy, gwiazda jasna i poranna. 

Spójrz na: #1; #2; Ozeasza 10:12; 2 Piotra 1:19.

E02 Miejsce służby Mesjasza.

OZEASZA 11:1 Gdy Izrael był dziecięciem, 
miłowałem go, a z Egiptu wezwałem syna 
mego. 

MATEUSZA 2:13 A gdy oni odeszli, oto Anioł 
Pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: 
Wstawszy, weźmij to dzieciątko i matkę jego, 
a uciecz do Egiptu, a bądź tam, aż ci powiem; 
albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby 
je zatracił. 

14 Który wstawszy, wziął dzieciątko i matkę jego 
w nocy, i uszedł do Egiptu; 

15 I był tam aż do śmierci Herodowej, aby się 

wypełniło, co powiedziano od Pana przez 
proroka, mówiącego: Z Egiptum wezwał syna 
mego. 

E04 Zwycięstwo Mesjasza nad grzechem.
E Misja i służba Mesjasza.
E14 Mesjasz zwycięży śmierć i ciemności.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

OZEASZA 13:14 Z ręki grobu wybawię ich, 
od śmierci wykupię ich. O śmierci! będę 
śmiercią twoją; o grobie! będę skażeniem 
twojem; żałość skryta będzie od oczów 
moich. 

1 KORYNTÓW 15:52 Albowiem zatrąbi, 
a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my 
będziemy przemienieni. 

53 Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec 
nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, 
przyoblec nieśmiertelność. 

54 A gdy to, co jest skazitelnego, przyoblecze 
nieskazitelność, i to, co jest śmiertelnego, 
przyoblecze nieśmiertelność, tedy się wypełni 
ono słowo, które napisane: Połkniona jest 
śmierć w zwycięstwie. 

55 Gdzież jest, o śmierci! bodziec twój? Gdzież 
jest, piekło! zwycięstwo twoje? 

56 Lecz bodziec śmierci jest grzech, a moc 
grzechu jest zakon. 

57 Ale niech będą Bogu dzięki, który nam 
dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. 

Spójrz na: Izajasz 26:19; 1 Koryntów 15:21,22; 2 Koryntów 5:4; 
Objawienie Jana 20:13; Objawienie Jana 21:14.
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G05 Mesjasz będzie oglądał obfite owoce.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

OZEASZA 14:4 Uzdrowię odwrócenie ich, 
a rozmiłuję się w nich dobrowolnie; bo się 
odwróci zapalczywość moja od nich. 

5 Będę Izraelowi jako rosa, że się rozkwitnie 
jako lilija, a zapuści korzenie swe jako 
Liban. 

6 Rozrosną się gałęzie jego, a ozdoba jego 
będzie jako oliwne drzewo, a woń jego 
jako Libańska. 

7 Nawrócą się, aby siedzieli pod cieniem 
jego, ożyją jako zboże, i puszczą się jako 
winna macica, której pamiątka będzie 
jako wino Libańskie. 

8 Efraimie! cóż mi już do bałwanów? Ja 
cię wysłucham, i wejrzę na cię; Jam jest 
jako jodła zielona, ze mnie się owoc twój 
znalazł. 

IZAJASZ 44:3 Bo wyleję wody na 
pragnącego, a potoki na suchą ziemię; 
wyleję Ducha mego na nasienie twoje, i 
błogosławieństwo moje na potomki twoje. 

4 I rozkrzewią się jako między trawą, i jako 
wierzby przy ciekących wodach. 

PIEŚŃ SALOMONA 2:3 Jako jabłoń między 
drzewem leśnem, tak miły mój między 
młodzieńcami. Pragnęłam siedzieć w cieniu 
jego, i siedzę; bo owoc jego słodki jest ustom 
moim. 

MICHEASZ 4:4 Ale każdy będzie siedział 
pod winną macicą swoją, i pod figowem 
drzewem swojem, a nie będzie nikt, coby ich 
przestraszył; bo to usta Pana zastępów mówiły. 

MICHEASZ 5:7 Przetoż ostatki Jakóbowe w 

pośrodku wielu narodów będą jako rosa od 
Pana, jako ciche deszcze skrapiające trawę, 
których się nie spodziewa od człowieka, ani 
ich czeka od synów ludzkich. 

ZACHARYJASZ 3:10 Dnia onego, mówi 
Pan zastępów, wezwie każdy bliźniego swego 
pod macicę winną i pod figowe drzewo. 

ŁUKASZA 3:8 Przynoścież tedy owoce godne 
pokuty, a nie poczynajcie mówić sami w sobie: 
Ojca mamy Abrahama; albowiem powiadam 
wam, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić 
dzieci Abrahamowi. 

9 A już siekiera do korzenia drzew przyłożona 
jest; przetoż każde drzewo, które nie przynosi 
owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień 
wrzucone. 

ŁUKASZA 6:43 Nie jest bowiem drzewo 
dobre, które przynosi owoc zły; ani jest 
drzewo złe, które przynosi owoc dobry; 

44 Gdyż każde drzewo z owocu własnego 
poznane bywa; boć nie zbierają z ciernia 
figów, ani z głogu zbierają winnych gron. 

JANA 15:2 Każdą latorośl, która we mnie 
owocu nie przynosi, odcina, a każdą, która 
przynosi owoc, oczyszcza, aby obfitszy owoc 
przyniosła. 

3 Już wy jesteście czystymi, dla słów, którem do 
was mówił. 

4 Mieszkajcież we mnie, a ja w was; jako latorośl 
nie może przynosić owocu sama z siebie, jeźli 
nie będzie trwała w winnej macicy, także ani 
wy, jeźli we mnie mieszkać nie będziecie. 

5 Jam jest winna macica, a wyście latorośle; kto 
mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi 
wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie 
możecie. 
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6 Jeźliby kto nie mieszkał we mnie, precz 
wyrzucony będzie jako latorośl, i uschnie; i 
zbiorą je i na ogień wrzucą, i zgoreje. 

7 Jeźli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje 
w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek 
chcieli, proście, a stanie się wam. 

8 W tem będzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy 
obfity owoc przyniesiecie, a będziecie moimi 
uczniami. 

Spójrz na: #1; #2; Psalmów 72:16; Izajasz 27:6; Izajasz 35:2; Izajasz 
57:18; Jeremijasz 2:21; Jeremijasz 3:22; Jeremijasz 33:6; Ezechyjel 

17:8,22-24; Ozeasza 2:12; Ozeasza 10:1; Joel 2:22; Abakuk 3:17,18.
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H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

JOEL 2:1 Trąbcie w trąbę na Syonie, 
a krzyczcie na świętej górze mojej! niechaj 
zadrżą wszyscy obywatele ziemi; bo 
przychodzi dzień Pański, bo już bliski jest; 

JOEL 2:2-12
JOEL 2:13 Rozedrzyjcie serce wasze a 

nie szaty wasze, i nawróćcie się do Pana, 
Boga waszego; boć on jest łaskawy i 
miłosierny, nierychły ku gniewu, a hojny 
w miłosierdziu, i żałujący złego. 

14 Któż wie, nie obrócili się, a nie 
będzieli mu żal, i nie zostawili po sobie 
błogosławieństwa na śniedną i mokrą 
ofiarę Panu, Bogu waszemu. 

JOEL 2:15-17

RZYMIAN 2:4 Czy bogactwy dobrotliwości 
jego i cierpliwości, i nieskwapliwości 
pogardzasz, nie wiedząc, iż cię dobrotliwość 
Boża do pokuty prowadzi? 

1 TESALONICENSÓW 5:2  Albowiem 
sami dostatecznie wiecie, iż on dzień Pański 
jako złodziej w nocy, tak przyjdzie. 

1 PIOTRA 4:7 A wszystkiemuć się koniec 
przybliża. 

Spójrz na: #5; Psalmów 103:8; Izajasz 57:15; 66:2; Amos 3:6; 
Micheasz 7:18; Sofonijasz 2:3; 3:11; Zacharyjasz 8:3; Malachyjasz 

4:2.

E16 Mesjasz pobłogosławi swój lud.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

JOEL 2:18 I zapali się Pan miłością 
ku ziemi swojej, a zmiłuje się nad ludem 
swoim. 

19 I ozwie się Pan, a rzecze do ludu swego: 
Oto Ja poślę wam zboże, i moszcz, i oliwę, 
a będziecie niemi nasyceni, i nie podam 
was więcej na pohańbienie między pogan. 

JOEL 2:20-22
23 I wy, synowie Syońscy! weselcie się i 

radujcie się w Panu, Bogu waszym; bo 
wam da deszcz wczesny, a ześle wam 
deszcz obfity w jesieni i na wiosnę. 

JOEL 2:24-25
JOEL 2:26 Tedy jedząc jeść będziecie, 

a nasyceni będąc chwalić będziecie imię 
Pana, Boga swego, który uczynił z wami 
dziwne rzeczy, i nie będzie pohańbiony lud 
mój na wieki. 

27 I dowiecie się, żem Ja jest w pośród 
Izraela, a żem Ja Panem, Bogiem waszym, 
a że niemasz inszego; boć nie będzie 
pohańbiony lud mój na wieki. 

RZYMIAN 9:23 A iżby znajome uczynił 
bogactwo chwały swojej nad naczyniem 
miłosierdzia, które zgotował ku chwale; 

JAKÓBA 5:11 Oto za błogosławionych 
mamy tych, którzy cierpieli. O cierpliwości 
Ijobowej słyszeliście i koniec Pański 
widzieliście, iż wielce miłosierny jest Pan i 
litościwy. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
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Bogiem ich. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Psalmów 72:6,7.

E27 Dać nowe serce i nowego ducha.
G04 Mesjasz wyleje swojego Ducha.

JOEL 2:28 A potem wyleję Ducha 
mego na wszelkie ciało, a prorokować 
będą synowie wasi i córki wasze; starcom 
waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy 
wasi widzenia widzieć będą. 

29 Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w 
one dni Ducha mego. 

IZAJASZ 44:3 Bo wyleję wody na 
pragnącego, a potoki na suchą ziemię; 
wyleję Ducha mego na nasienie twoje, i 
błogosławieństwo moje na potomki twoje. 

MATEUSZA 28:19 Idąc tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i 
Syna, i Ducha Świętego; 

ŁUKASZA 11:13 Ponieważ tedy wy, będąc 
złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom 
waszym: jakoż daleko więcej Ojciec wasz 
niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go 
oń proszą? 

JANA 3:5 Odpowiedział Jezus: 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźliby się 
kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może 
wnijść do królestwa Bożego. 

JANA 7:38 Kto wierzy w mię, jako mówi 
Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota 
jego. 

39 (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli 
wierzący weń; albowiem jeszcze nie był dany 
Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie był 
uwielbiony.) 

JANA 14:16 A ja prosić będę Ojca, a 
innego pocieszyciela da wam, aby z wami 
mieszkał na wieki, 

17 Onego Ducha prawdy, którego świat przyjąć 
nie może; bo go nie widzi, ani go zna; lecz wy 
go znacie, gdyż u was mieszka i w was będzie. 

JANA 15:26 A gdy przyjdzie on 
pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, 
Duch prawdy, który od Ojca przychodzi, on o 
mnie świadczyć będzie. 

JANA 16:7 Lecz ja wam prawdę mówię, 
wamci to pożyteczno, abym ja odszedł; 
bo jeźli ja nie odejdę, pocieszyciel on nie 
przyjdzie do was, a jeźli odejdę, poślę go do 
was. 

8 A on przyszedłszy, będzie karał świat z grzechu 
i z sprawiedliwości, i z sądu; 

9 Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli we mnie; 
10 Z sprawiedliwości zasię, iż do Ojca mego idę, 

a już mnie więcej nie ujrzycie; 
11 Z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony. 
12 Mamci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz 

znieść nie możecie. 
13 Lecz gdy przyjdzie on Duch prawdy, 

wprowadzi was we wszelką prawdę; bo nie 
sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek 
usłyszy, mówić będzie, i przyszłe rzeczy wam 
opowie. 

14 On mię uwielbi; bo z mego weźmie, a opowie 
wam. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:16 Aleć to jest 
ono, co przepowiedziano przez proroka Joela: 
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17 I będzie w ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję 
z Ducha mego na wszelkie ciało, a prorokować 
będą synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy 
wasi widzenia widzieć będą, a starcom waszym 
sny się śnić będą. 

18 Nawet w oneż dni na sługi moje i na 
służebnice moje wyleję z Ducha mego, i będą 
prorokować; 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:44 A gdy 
jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch 
Święty na wszystkie słuchające tych słów. 

45 I zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania 
wierzący, którzy byli z Piotrem przyszli, że i na 
pogany dar Ducha Świętego jest wylany. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:2 A gdy oni 
służbę Pańską jawnie odprawiali i pościli, rzekł 
im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabasza i 
Saula do tej sprawy, do którejm ich powołał. 

RZYMIAN 5:5 A nadzieja nie pohańbia, 
przeto iż miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który nam jest 
dany. 

RZYMIAN 8:13 Albowiem jeźlibyście według 
ciała żyli, pomrzecie; ale jeźlibyście Duchem 
sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. 

14 Bo którzykolwiek Duchem Bożym 
prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. 

15 Gdyżeście nie wzięli ducha niewoli znowu ku 
bojaźni, aleście wzięli Ducha przysposobienia 
synowskiego, przez którego wołamy: Abba, to 
jest Ojcze! 

16 Tenże duch poświadcza duchowi naszemu, iż 
jesteśmy dziećmi Bożymi. 

1 KORYNTÓW 2:12 Aleśmy my nie 
przyjęli ducha świata, lecz Ducha, który jest z 

Boga, abyśmy wiedzieli, które rzeczy nam są 
od Boga darowane; 

13 O których też mówimy, nie temi słowy, 
których ludzka mądrość naucza, ale których 
Duch Święty naucza, do duchownych rzeczy 
duchowne stosując. 

1 KORYNTÓW 6:19 Azaż nie wiecie, iż 
ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, 
który w was jest, którego macie od Boga? a nie 
jesteście sami swoi; 

Spójrz na: Przypowieści Salomonowych 1:23; Mateusza 12:32; 
Rzymian 8:9-12; 1 Koryntów 12:4,8,11,13; 1 Koryntów 15:45; 2 

Koryntów 3:6; Galates 4:6; 2 Tesalonicensów 2:13; 1 Piotra 1:11,12.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

JOEL 2:30 I dam cuda na niebie i na 
ziemi, krew i ogień i słupy dymowe. 

31 Słońce obróci się w ciemność, a miesiąc w 
krew, pierwej niż dzień Pański wielki a 
straszny przyjdzie. 

32 Wszakże stanie się, że ktobykolwiek 
wzywał imienia Pańskiego, wybawiony 
będzie; bo na górze Syon i w Jeruzalemie 
będzie wybawienie, jako rzekł Pan, to jest 
w ostatkach, które Pan powoła. 

MATEUSZA 24:29 A zaraz po 
utrapieniu onych dni słońce się zaćmi, a 
księżyc nie da jasności swojej, i gwiazdy będą 
padać z nieba, i mocy niebieskie poruszą się. 

30 Tedyć się ukaże znamię Syna człowieczego 
na niebie, a tedy będą narzekać wszystkie 
pokolenia ziemi, i ujrzą Syna człowieczego, 
przychodzącego na obłokach niebieskich, z 
mocą i z chwałą wielką; 

JOEL



334

31 I pośle Anioły swoje z trąbą głosu wielkiego, i 
zgromadzą wybrane jego od czterech wiatrów, 
od krajów niebios aż do krajów ich. 

MATEUSZA 27:45 A od szóstej godziny 
stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do 
dziewiątej godziny. 

MARKA 13:24 Ale w one dni po uciśnieniu 
onem, zaćmi się słońce, i księżyc nie wyda 
światłości swojej; 

25 I gwiazdy niebieskie będą padały, a mocy, 
które są na niebie, poruszą się. 

ŁUKASZA 21:11 I będą miejscami wielkie 
trzęsienia ziemi, i głody i mory, także strachy i 
znaki wielkie z nieba będą. 

ŁUKASZA 21:25 Tedy będą znaki na słońcu 
i na księżycu i na gwiazdach, a na ziemi 
uciśnienie narodów z rozpaczą, gdy zaszumi 
morze i wały; 

26 Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem 
i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na 
wszystek świat; albowiem mocy niebieskie 
poruszą się. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:19 I ukażę 
cuda na niebie w górze i znamiona na ziemi 
nisko, krew, i ogień, i parę dymu. 

20 Słońce się obróci w ciemność, a księżyc w 
krew, przedtem niż przyjdzie on dzień Pański 
wielki i znaczny. 

21 I stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia 
Pańskiego, zbawion będzie. 

OBJAWIENIE JANA 6:12 I widziałem, gdy 
otworzył szóstą pieczęć, a oto stało się wielkie 
trzęsienie ziemi, a słońce sczerniało jako wór 
włosiany i księżyc wszystek stał się jako krew; 

13 A gwiazdy niebieskie padały na ziemię, tak 
jako drzewo figowe zrzuca z siebie figi swoje 
niedostałe, gdy od wiatru wielkiego bywa 
zachwiane. 

Spójrz na: #5; #6; #7; Psalmów 50:15; Izajasz 13:9,10; Izajasz 
34:4,5; Joel 2:10; Joel 3:15; Zacharyjasz 13:9; Rzymian 10:11-14; 1 

Koryntów 1:2.

E21 Mesjasz będzie odpuszczał grzechy.
H02 Przyszły sąd prowadzony przez 

Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H10 Proroctwo na temat wiecznego 

Królestwa pokoju.
   
JOEL 3:1 Bo oto w one dni i w on 

czas, gdy nawrócę pojmany lud Judzki i 
Jeruzalemski, 

JOEL 3:2-16
JOEL 3:17 I dowiecie się, żem Ja Pan, 

Bóg wasz, mieszkający na Syonie, górze 
świętobliwości swojej; a tak Jeruzalem 
będzie święte, a obcy nie przejdą więcej 
przez nie. 

18 I stanie się dnia onego, że góry kropić 
będą moszczem a pagórki opływać 
mlekiem, i wszystkie strumienie Judzkie 
będą pełne wody, a z domu Pańskiego 
wynijdzie źródło, które obleje dolinę 
Syttym. 

19 Egipt przyjdzie na spustoszenie, a ziemia 
Edomska w straszną się pustynię obróci 
dla gwałtu synom Judzkim uczynionego; 
bo wylewali krew niewinną w ziemi ich. 

20 Ale Juda na wieki trwać będzie, a 
Jeruzalem od narodu do narodu; 

21 I oczyszczę tych, którychem krwi nie 
oczyścił; a Pan mieszka na Syonie. 
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DANIJEL 12:1 Tego czasu powstanie Michał, 
książę wielki, który się zastawia za synami 
ludu twego; a będzie czas uciśnienia, jakiego 
nie było, jako narody poczęły być, aż do tego 
czasu; tego, mówię, czasu wyswobodzony 
będzie lud twój, ktokolwiek znaleziony będzie 
napisany w księgach. 

MICHEASZ 4:7 A dam tej chromej 
potomstwo, a precz wygnanej naród możny; i 
będzie Pan królował nad nimi na górze Syon 
odtąd aż na wieki. 

ZACHARYJASZ 13:1 W on dzień będzie 
otworzona studnica domowi Dawidowemu 
i obywatelom Jeruzalemskim na omycie 
grzechu i nieczystości. 

JANA 4:13 Odpowiedział Jezus i rzekł jej: 
Każdy, kto pije tę wodę, zasię będzie pragnął; 

14 Lecz kto by pił onę wodę, którą ja mu dam, 
nie będzie pragnął na wieki; ale ta woda, którą 
ja mu dam, stanie się w nim studnią wody 
wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

OBJAWIENIE JANA 21:6 I rzekł mi: Stało 
się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. 
Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody 
żywej. 

OBJAWIENIE JANA 21:27 I nie 
wnijdzie do niego nic nieczystego i czyniącego 
obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są 
napisani w księgach żywota Barankowych. 

OBJAWIENIE JANA 22:1 I ukazał mi rzekę 
czystą wody żywota, jasną jako kryształ, 
wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej. 

2 A w pośród rynku jego z obu stron rzeki 
było drzewo żywota, przynoszące owoc 
dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające 
owoc swój, a liście drzewa służyły ku 
uzdrowieniu pogan. 

3 I nie będzie więcej żadnego przeklęstwa, ale 
stolica Boża i Barankowa w niem będzie, a 
słudzy jego służyć mu będą, 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:3; 
2 Kronik 6:36-39; Izajasz 4:3-6; Izajasz 11:11-16; Izajasz 19:1-15; 
Izajasz 33:20-22; Izajasz 41:17-20; Izajasz 52:1; Izajasz 55:12,13; 

Jeremijasz 16:15,16; Jeremijasz 23:3-8; Jeremijasz 30:3,18; Jeremijasz 
31:23-25; Jeremijasz 49:17; Treny Jeremijaszowe 4:21,22; Ezechyjel 
35:1-15; Ezechyjel 36:25-38; Ezechyjel 37:21-28; Ezechyjel 39:25-
29; Ezechyjel 43:12; Ezechyjel 47:1-12; Joel 2:27; Amos 9:13-15; 

Sofonijasz 3:14-20; Zacharyjasz 8:3; Zacharyjasz 10:10-12; 
Zacharyjasz 14:8,9,18-21; Malachyjasz 1:3,4.
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F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.

AMOS 8:9 A dnia onego, mówi 
panujący Pan, sprawię, że słońce zajdzie o 
południu, i przywiodę ciemność na ziemię 
w dzień jasny; 

MATEUSZA 27:45 A od szóstej godziny 
stała się ciemność po wszystkiej ziemi aż do 
dziewiątej godziny. 

Spójrz na: Amos 4:13; Amos 5:8.

E22 Wysiłek Mesjasza będzie błogosławiony.

AMOS 8:11 Oto dni przychodzą, mówi 
panujący Pan, że poślę głód na ziemię, 
nie głód chleba, ani pragnienie wody, ale 
słuchania słów Pańskich, 

MATEUSZA 4:25 A szedł za nim lud wielki z 
Galilei, z dziesięciu miast, i z Jeruzalemu, i z 
Judzkiej ziemi, i zza Jordanu. 

MATEUSZA 7:28 I stało się, gdy dokończył 
Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad 
nauką jego. 

MATEUSZA 8:1 A gdy zstępował z góry, szedł 
za nim wielki lud; 

MATEUSZA 9:36 A widząc on lud, użalił się go, 
iż był strudzony i rozproszony jako owce nie 
mające pasterza. 

MATEUSZA 12:23 I zdumiał się 
wszystek lud, i mówili: Nie tenże jest on syn 
Dawidowy? 

MATEUSZA 13:34 To wszystko mówił 
Jezus w podobieństwach do ludu, a bez 
podobieństwa nie mówił do nich; 

MATEUSZA 21:11 A lud mówił: Tenci 
jest Jezus, on prorok z Nazaretu Galilejskiego. 

MATEUSZA 22:33 A usłyszawszy to 
lud, zdumiał się nad nauką jego. 

Spójrz na: Mateusza 9:33; Mateusza 12:15; Mateusza 13:2; 
Mateusza 14:13; Mateusza 15:30,31; Marka 10:1; Łukasza 4:42; 

Łukasza 5:15; Łukasza 9:11.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

E20 Mesjasz nada nowe przymierze.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

AMOS 9:11 Dnia onego wystawię 
upadły przybytek Dawidowy, a zagrodzę 
rozerwanie jego, i obaliny jego naprawię, a 
pobuduję go, jako za dni dawnych; 

12 Aby posiedli ostatki Edomczyków i 
wszystkie narody nad którymi wzywano 
imienia mojego, mówi Pan, który to czyni. 

13 Oto dni idą, mówi Pan, że oracz żeńcę 
zajmie, a ten, co tłoczy winne jagody, 
rozsiewającego nasienie; a góry moszczem 
kropić będą, a wszystkie pagórki się 
rozpłyną. 

14 I nawrócę zaś z więzienia lud mój 
Izraelski, i pobudują miasta spustoszone, 
a mieszkać w nich będą; sądzić też będą 
winnice, i wino z nich pić będą; sadów też 
naszczepią, i owoc ich jeść będą. 

15  A tak ich wszczepię w ziemi ich, że nie 
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będą więcej wykorzenieni z ziemi swojej, 
którąm im dał, mówi Pan, Bóg twój.

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:14 Szymon 
powiedział, jako Bóg najpierwej wejrzał 
na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi 
swemu. 

15 A z tem się zgadzają mowy prorockie, jako jest 
napisano: 

16 Potem się wrócę, a pobuduję zasię przybytek 
Dawidowy upadły, a obaliny jego zasię 
pobuduję i znowu go wystawię, 

17 Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i 
wszyscy narodowie, nad którymi wzywano 
imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko 
czyni. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; Izajasz 11:14; Izajasz 14:1,2; Abdyjasz 
1:8.

AMOS



338

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

ABDYJASZ 1:17 A na górze Syon będzie 
wybawienie, a ta góra będzie święta, i 
posiędzie dom Jakóbowy osiadłości swe. 

18 I stanie się dom Jakóbowy ogniem, a dom 
Józefowy płomieniem, dom zaś Ezawowy 
ścierniskiem; i rozpali się na nich, i 
strawi ich, a nikt nie zostanie z domu 
Ezawowego; bo Pan to mówił. 

19 A tak odziedziczą krainę południową z 
górą Ezawa, i równinę z Filistyńczykami; 
posiędą też krainę Efraimową, i krainę 
Samaryi, i Benjaminową i Galaadską. 

20 A zaprowadzeni w niewolę tego wojska 
synów Izraelskich posiędą to, co było 
Chananejczyków aż do Sarepty; a 
zaprowadzeni w niewolę Jeruzalemczyków 
posiędą to, co jest na końcu państwa, 
posiędą z miastami na południe. 

21 I wstąpią wybawiciele na górę Syon, aby 
sądzili górę Ezawa; a tak będzie królestwo 
samego Pana. 

PSALMÓW 2:6 Mówiąc: Jamci postanowił 
króla mojego nad Syonem, górą świętą moją. 

PSALMÓW 102:15 (102:16) Aby się 
bali poganie imienia Pańskiego, a wszyscy 
królowie ziemscy chwały twojej; 

IZAJASZ 24:23 I zasromi się miesiąc, a 
zawstydzi się słońce, gdy królować będzie Pan 
zastępów, na górze Syońskiej, i w Jeruzalemie, 
i przed starcami swymi w wielkiej sławie. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 

Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 
33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 

wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŻYDÓW 12:22 Aleście przystąpili do góry 
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu 
niebieskiego, i do niezliczonych tysięcy 
Aniołów; 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 14:1 I widziałem, a oto 
Baranek stał na górze Syońskiej, a z nim sto 
czterdzieści i cztery tysiące, mających imię 
Ojca jego napisane na czołach swoich. 

OBJAWIENIE JANA 21:27 I nie 
wnijdzie do niego nic nieczystego i czyniącego 
obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są 
napisani w księgach żywota Barankowych. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5.
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G01 Zmartwychwstanie Mesjasza. zostało 
przepowiedziane.

JONASZ 1:17 (2:1) Lecz Pan był 
nagotował rybę wielką, żeby pożarła 
Jonasza; i był Jonasz we wnętrznościach 
onej ryby trzy dni i trzy nocy. 

JONASZ 2:2 (2:3) I rzekł: Wołałem z 
ucisku swego do Pana, a ozwał mi się; z 
głębokości grobu wołałem, a wysłuchałeś 
głos mój. 

3 (2:4) Boś mię wrzucił w głębokość w 
pośrodek morza, i rzeka ogarnęła mię; 
wszystkie nawałności twoje i powodzi 
twoje zwaliły się na mię. 

4 (2:5) Jużem był rzekł: Wygnanym jest 
od oczów twoich, wszakże jeszcze będę 
patrzał na kościół twój święty. 

5 (2:6) Ogarnęły mię wody aż do duszy, 
przepaść mię ogarnęła, rogożem 
obwiniona była głowa moja. 

6 (2:7) Zstąpiłem aż do spodku gór, ziemia 
się zaworami swemi zawarła nademną na 
wieki; tyś jednak wywiódł z dołu żywot 
mój, o Panie, Boże mój! 

7 (2:8) Gdy ustawała we mnie dusza moja, 
wspomniałem na Pana; modlitwa moja 
przyszła do ciebie, do świętego kościoła 
twego. 

MATEUSZA 12:39 A on odpowiadając 
rzekł im: Rodzaj zły i cudzołożny znamienia 
szuka; ale mu nie będzie znamię dane, tylko 
ono znamię Jonasza proroka. 

40 Albowiem jako Jonasz był w brzuchu 
wieloryba trzy dni i trzy noce, tak będzie Syn 
człowieczy w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. 

41 Mężowie Niniwiccy staną na sądzie z tym 
rodzajem, i potępią go, przeto że pokutowali 

na kazanie Jonaszowe; a oto tu więcej niżeli 
Jonasz. 

MATEUSZA 16:4 Rodzaj zły i cudzołożny 
znamienia szuka; ale mu znamię nie będzie 
dane, tylko ono znamię Jonasza proroka. I 
opuściwszy je, odszedł. 

Spójrz na: 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:4; 2 Królewska 20:8; Psalmów 
27:13; Psalmów 42:7; Psalmów 66:11,12; Psalmów 68:20; Psalmów 

69:1,2.
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B06 Mesjasz jest Dobrym Pasterzem.
B16 Potęga i moc Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

MICHEASZ 2:12 Zgromadzając cale cię 
zgromadzę, Jakóbie! zgromadzając 
zgromadzę ostatki Izraela, a spędzę je w 
gromadę jako owce Bocra, jako trzodę w 
pośród obory jego, i wyjdzie huk od ludu. 

13 Zstąpi ten, który przełamywać będzie 
przed nimi; przełamie, a przejdą bramą, i 
wnijdą przez nią; nawet i król ich pójdzie 
przed nimi, a Pan na czele ich. 

IZAJASZ 42:13 Pan wynijdzie jako mocarz, 
jako mąż waleczny wzruszy się gorliwością; 
trąbić, owszem krzyczeć będzie, a przeciw 
nieprzyjaciołom swoim mężnie sobie pocznie, 

IZAJASZ 55:4 Oto dałem go za świadka 
narodom, za wodza i za nauczyciela narodom. 

1 KORYNTÓW 15:25 Bo on musi 
królować, póki by nie położył wszystkich 
nieprzyjaciół pod nogi jego. 

ŻYDÓW 2:9 Ale tego, który na małą 
chwilę mniejszym stał się od Aniołów, Jezusa, 
widzimy przez ucierpienie śmierci chwałą i 
czcią ukoronowanego, aby z łaski Bożej za 
wszystkich śmierci skosztował. 

10 Albowiem należało na tego, dla którego jest 
wszystko i przez którego jest wszystko, aby 
wiele synów do chwały przywodząc wodza 
zbawienia ich przez ucierpienie doskonałym 
uczynił. 

ŻYDÓW 2:14 Ponieważ tedy dzieci 

społeczność mają ciała i krwi, i on także 
stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć 
zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to 
jest dyjabła, 

15 A iżby wyswobodził tych, którzy dla bojaźni 
śmierci po wszystek czas żywota podlegli byli 
niewoli. 

ŻYDÓW 6:20 Gdzie przewodnik dla nas 
wszedł, Jezus, stawszy się według porządku 
Melchisedekowego najwyższym kapłanem na 
wieki. 

OBJAWIENIE JANA 6:2 I widziałem, a 
oto koń biały, a ten, który na nim siedział, 
miał łuk, i dano mu koronę, i wyszedł jako 
zwycięzca, ażeby zwyciężał. 

OBJAWIENIE JANA 7:17 Albowiem Baranek, 
który jest w pośrodku stolicy, będzie ich pasł i 
poprowadzi ich do żywych źródeł wód, i otrze 
Bóg wszelką łzę z oczów ich. 

OBJAWIENIE JANA 17:14 Ci z 
Barankiem walczyć będą, i Baranek ich 
zwycięży, bo jest Panem panów i królem 
królów, i którzy są z nim powołani i wybrani, 
i wierni. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Jana 10:27-30; Objawienie Jana 
19:13-17.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

MICHEASZ 4:1 Ale się stanie w ostateczne 
dni, że utwierdzona będzie góra domu 
Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższona 
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nad pagórki, a narody się do niej zbiegać 
będą. 

2 I pójdzie wiele narodów, mówiąc: 
Pójdźcie, a wstąpmy na górę Pańską, to 
jest do domu Boga Jakóbowego, a będzie 
nas nauczał dróg swoich, i będziemy 
chodzili ścieszkami jego; bo zakon z Syonu 
wyjdzie, a słowo Pańskie z Jeruzalemu. 

3 Onci sądzić będzie między wieloma 
narodami, a karać będzie narody mocne 
na długie czasy; i przekują miecze swe 
na lemiesze, a oszczepy swe na kosy: 
nie podniesie miecza naród przeciwko 
narodowi, ani się więcej ćwiczyć będą do 
boju 

4 Ale każdy będzie siedział pod winną 
macicą swoją, i pod figowem drzewem 
swojem, a nie będzie nikt, coby ich 
przestraszył; bo to usta Pana zastępów 
mówiły. 

7 A dam tej chromej potomstwo, a precz 
wygnanej naród możny; i będzie Pan 
królował nad nimi na górze Syon odtąd aż 
na wieki. 

IZAJASZ 2:2 I stanie się w ostateczne 
dni, że będzie przygotowana góra domu 
Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się 
nad pagórkami, a zbieżą się do niej wszystkie 
narody. 

3 I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a 
wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga 
Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i 
będziemy chodzili ścieszkami jego; albowiem 
z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z 
Jeruzalemu. 

4 I będzie sądził między narodami, a będzie 
karał wiele ludzi.I przekują miecze swe 
na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie 

podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani 
się będą ćwiczyć do bitwy. 

5 Domie Jakóbowy! pójdźcie, a chodźmy w 
światłości Pańskiej. 

ŁUKASZA 1:33 I będzie królował nad domem 
Jakóbowym na wieki, a królestwu jego nie 
będzie końca. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 17:31 Przeto 
iż postanowił dzień, w który będzie sądził 
wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, 
którego na to naznaczył, upewniając o tem 
wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. 

RZYMIAN 11:5 Tak tedy i teraźniejszego czasu 
ostatki podług wybrania z łaski zostały. 

6 A ponieważ z łaski, tedyć już nie z uczynków, 
inaczej łaska już by nie była łaską; a jeźli z 
uczynków, jużci nie jest łaska; inaczej uczynek 
już by nie był uczynkiem. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Mateusza 25:31,32; Jana 5:22-29; 
Dzieje Apostolskie 4:32-35.
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F13 Szczegóły cierpienia Mesjasza.

MICHEASZ 5:1 Zbierzże się teraz w hufy, o 
walecznico! oblęż nas; niech laską biją w 
lice sędziego Izraelskiego. 

MATEUSZA 26:67 Tedy plwali na 
oblicze jego, i pięściami go bili, a drudzy go 
policzkowali, 

68 Mówiąc: Prorokuj nam, Chrystusie! kto jest 
ten, co cię uderzył? 

Spójrz na: Izajasz 33:22; Treny Jeremijaszowe 3:30; Mateusza 27:30; 
Jana 18:22; Jana 19:3.

A04 Mesjasz istnieje od wieków.
C03 Miejsce narodzin Mesjasza.

MICHEASZ 5:2 Ale ty, Betlehemie Efrata! 
acześ najmniejszy między tysiącami 
Judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie 
ten, który będzie panującym w Izraelu, 
a wyjścia jego są z dawna, ode dni 
wiecznych. 

MATEUSZA 2:4 Przetoż zebrawszy wszystkie 
przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, 
dowiadywał się od nich, gdzie by się miał 
Chrystus narodzić. 

5 A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo 
tak napisano przez proroka: 

6 I ty Betlehemie, ziemio Judzka! żadną 
miarą nie jesteś najmniejsze między książęty 
Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, 
który rządzić będzie lud mój Izraelski. 

ŁUKASZA 1:31 A oto poczniesz w żywocie i 
porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 

będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

ŁUKASZA 2:4 Wstąpił też i Józef z Galilei z 
miasta Nazaretu do ziemi Judzkiej, do miasta 
Dawidowego, które zowią Betlehem, (przeto 
iż on był z domu i z familii Dawidowej;) 

5 Aby był popisany z Maryją, poślubioną sobie 
małżonką, która była brzemienną. 

6 I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby 
porodziła. 

7 I porodziła syna swego pierworodnego; a 
uwinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, 
przeto iż miejsca nie mieli w gospodzie. 

JANA 1:1 Na początku było Słowo, a 
ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono 
Słowo. 

JANA 7:41 A drudzy mówili: Ten jest 
Chrystus; ale niektórzy mówili: Azaż z Galilei 
przyjdzie Chrystus? 

42 Azaż nie mówi Pismo, iż z nasienia 
Dawidowego i z Betlehemu miasteczka, gdzie 
był Dawid, przyjdzie Chrystus? 

1 PIOTRA 1:20 Przejrzanego przed 
założeniem świata, a objawionego czasów 
ostatecznych dla was, 

21 Którzy przez niego wierzycie w Boga, który go 
wzbudził od umarłych i dał mu chwałę, aby 
wiara i nadzieja wasza była w Bogu. 

Spójrz na: Ruty 4:11; 1 Kronik 4:4; Psalmów 102:25-27; Psalmów 
132:6; Przypowieści Salomonowych 8:22-31; Izajasz 9:6,7; Izajasz 

11:1; Izajasz 53:2; Ezechyjel 17:22-24; Ezechyjel 34:23,24; Ezechyjel 
37:22-25; Amos 9:11; Zacharyjasz 9:9; Łukasza 23:38; Jana 1:1-3; 
Jana 19:14-22; Żydów 13:8; Jana 1:1; Objawienie Jana 1:11-18; 

Objawienie Jana 19:16; Objawienie Jana 21:6.
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B12 Doskonałość Mesjasza.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

MICHEASZ 5:3 Przetoż choć ich wyda 
w rozproszenie aż do czasu, któregoby 
rodząca porodziła, wszakże ostatek braci 
jego nawrócą się z synami Izraelskimi. 

4 I stanie się a paść ich będzie w sile 
Pańskiej, i w sławie imienia Pana, 
Boga swego; i będą mieszkać, bo już 
wielmożnym będzie aż do granic ziemi. 

MATEUSZA 1:21 A urodzi syna, i nazowiesz 
imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój 
od grzechów ich. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

JANA 10:16 A mam i drugie owce, które 
nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; 
i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna 
owczarnia i jeden pasterz. 

JANA 10:27 Owce moje głosu mego 
słuchają, a ja je znam i idą za mną; 

28 A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na 
wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. 

29 Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad 
wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki 
Ojca mego. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

Spójrz na: #1; #2; #3; Mateusza 25:31; Jana 14:9-11; 2 Koryntów 
6:16; Objawienie Jana 1:13-18; Objawienie Jana 12:1,2.

B04 Boskie atrybuty Mesjasza
E24 Mesjasz wprowadzi pokój.

MICHEASZ 5:5 I będzie taki pokój, 

JANA 14:27 Pokój zostawuję wam, pokój 
on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam 
daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się 
lęka. 

RZYMIAN 16:20 A Bóg pokoju zetrze szatana 
pod nogi wasze w rychle. Łaska Pana naszego 
Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. 

EFEZÓW 2:14 Albowiem on jest pokojem 
naszym, który oboje jednem uczynił i średnią 
ścianę, która była przegrodą, rozwalił; 

KOLOSENSÓW 1:20 I żeby przezeń z 
sobą pojednał wszystko, uczyniwszy pokój 
przez krew krzyża jego; przezeń, mówię, 
tak to, co jest na ziemi, jako i to, co jest na 
niebiesiech. 

ŻYDÓW 13:20 A Bóg pokoju, który wywiódł 
od umarłych we krwi przymierza wiecznego, 
onego wielkiego pasterza owiec, Pana naszego 
Jezusa, 

Spójrz na: Psalmów 72:7; Izajasz 9:6,7; Łukasza 2:14; Jana 14:27; 
Jana 16:33; Rzymian 3:17; 2 Koryntów 13:11; Efezów 2:14-17; 

Filipensów 4:9; 1 Tesalonicensów 5:23; 2 Tesalonicensów 3:16; Żydów 
7:2.
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E21 Mesjasz będzie odpuszczał grzechy.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

MICHEASZ 7:15 Ukażę mu dziwne rzeczy, 
jako za dni, którycheś wyszedł z ziemi 
Egipskiej. 

16 Co widząc narody zawstydzą się nad 
wszystką mocą swoją, włożą rękę na usta, 
a uszy ich ogłuszeją 

17 Proch jako wąż lizać będą, jako gadziny 
ziemskie ruszą się z lochów swoich, do 
Pana, Boga naszego, z strachem pobieżą, i 
bać się ciebie będą. 

18 Któryż Bóg jest podobny tobie? 
Któryby nieprawość odpuszczał, i mijał 
przestępstwa ostatków dziedzictwa swego, 
któryby nie zatrzymywał na wieki gniewu 
swego, przeto, że się kocha w miłosierdziu. 

19 Nawróci się, a zmiłuje się nad nami; 
zatłumi nieprawości nasze i wrzuci w 
głębokość morską wszystkie grzechy 
nasze. 

20 Pokażesz się Jakóbowi prawdomównym, a 
miłosiernym Abrahamowi, jakoś przysiągł 
ojcom naszym ode dni dawnych. 

2 KRONIK 7:14 A jeźliby się upokorzył lud 
mój, nad którym wzywano imienia mego, 
a modliłby się, i szukałby twarzy mojej, 
odwróciwszy się od dróg swoich złych: tedy Ja 
wysłucham z nieba, i odpuszczę grzech ich, a 
uzdrowię ziemię ich. 

IZAJASZ 55:7 Niech opuści niepobożny 
drogę swoję, a człowiek nieprawy myśli 
swoje i niech się nawróci do Pana, a zmiłuje 
się; i do Boga naszego, gdyż jest hojnym w 
odpuszczaniu. 

TRENY JEREMIJASZOWE 3:32 Owszem, 
jeźli zasmuca, zasię się zmiłuje według 
mnóstwa miłosierdzia swego. 

OZEASZA 3:5 A potem nawrócą się synowie 
Izraelscy i szukać będą Pana, Boga swego, i 
Dawida, króla swego, a przestraszeni będąc 
pójdą do Pana i do dobrotliwości jego w 
ostatnie dni. 

ZACHARYJASZ 10:6 I umocnię dom 
Judowy, a dom Józefowy wybawię, i w pokoju 
ich osadzę, bo mam litość nad nimi; i będą, 
jakobym ich nie odrzucił; bom Ja jest Pan, 
Bóg ich, a wysłucham ich. 

MATEUSZA 18:21 Tedy przystąpiwszy 
do niego Piotr, rzekł: Panie! wielekroć zgrzeszy 
przeciwko mnie brat mój, a odpuszczę mu? 
czyż aż do siedmiu kroć? 

22 I rzekł mu Jezus: Nie mówię ci aż do siedmiu 
kroć, ale aż do siedmdziesiąt siedmiu kroć. 

ŁUKASZA 7:49 I poczęli spółsiedzący mówić 
między sobą: Któż jest ten, który i grzechy 
odpuszcza? 

ŻYDÓW 10:16 Toć jest przymierze, które 
postanowię z nimi po onych dniach, mówi 
Pan: Dam prawa moje do serca ich, a na 
myślach ich napiszę je. 

17 A grzechów ich i nieprawości ich nie 
wspomnę więcej: 

1 PIOTRA 2:10 Którzyście niekiedy byli nie 
ludem, aleście teraz ludem Bożym; którzyście 
niekiedy nie dostąpili byli miłosierdzia, aleście 
teraz miłosierdzia dostąpili. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #5; Psalmów 103:3.
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C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.
H01 Powrót Mesjasza został 

przepowiedziany.

ABAKUK 2:3 Przeto, że jeszcze do 
pewnego czasu odłożone jest widzenie, 
które wypowie na skończeniu jego, a nie 
skłamie; a jeźliby na chwilę odwłaczał, 
oczekuj nań; boć zapewne przyjdzie, a nie 
omieszka. 

PSALMÓW 130:5 Oczekuję na Pana; 
oczekuje dusza moja, i jeszcze oczekuje na 
słowo jego. 

6 Dusza moja oczekuje Pana, pilniej niż straż 
świtania, która strzeże aż do poranku. 

IZAJASZ 8:17 Tedy będę oczekiwał 
Pana, który skrył oblicze swoje od domu 
Jakóbowego, i poczekam go. 

IZAJASZ 46:13 Sprawię, że się przybliży 
sprawiedliwość moja, nie pójdzie w długą, a 
zbawienie moje nie omieszka; bo położę w 
Syonie zbawienie, a w Izraelu sławę moję. 

ŁUKASZA 18:7 A Bóg izali się nie pomści 
krzywdy wybranych swoich, wołających do 
siebie we dnie i w nocy, chociaż im długo 
cierpi? 

8 Powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich w 
rychle. Ale gdy przyjdzie Syn człowieczy, izali 
znajdzie wiarę na ziemi? 

ŻYDÓW 10:37 Boć jeszcze bardzo, bardzo 
maluczko, a oto ten, który ma przyjść, 
przyjdzie, a nie omieszka. 

2 PIOTRA 3:9 Nie omieszkiwać Pan 
z obietnicą, (jako to niektórzy mają za 

omieszkanie), ale używa cierpliwości 
przeciwko nam, nie chcąc, aby którzy zginęli, 
ale żeby się wszyscy do pokuty udali. 

Spójrz na: Psalmów 27:14; Izajasz 30:18; Treny Jeremijaszowe 
3:25,26; Micheasz 7:7; Łukasza 2:25; 2 Tesalonicensów 2:6-8; Jakóba 

5:7,8.

E25 udzie uwierzą w Mesjasza i będą 
oddawać Mu chwałę.

ABAKUK 2:4 Oto kto sobie hardzie 
poczyna, tego dusza nie jest szczera w nim; 
ale sprawiedliwy z wiary swej żyć będzie. 

RZYMIAN 1:17 Bo sprawiedliwość Boża w 
niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako 
napisano: Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. 

GALATES 2:16 Wiedząc, iż nie bywa 
usprawiedliwiony człowiek z uczynków 
zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i 
myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy 
byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a 
nie z uczynków zakonu, przeto że nie będzie 
usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne 
ciało. 

GALATES 3:11 A iż przez zakon nikt nie 
bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna 
jest stąd, bo «sprawiedliwy z wiary żyć będzie». 

12 Ale zakon nie jestci z wiary; lecz «człowiek, 
który by je czynił, żyć będzie przez nie». 

ŻYDÓW 10:38 A sprawiedliwy z wiary żyć 
będzie; a jeźliby się kto schraniał, nie kocha 
się w nim dusza moja. 

Spójrz na: Izajasz 53:11; Jeremijasz 23:5; Mateusza 27:19; Dzieje 
Apostolskie 3:14; Dzieje Apostolskie 22:14; Jana 2:1; Jana 5:10-12.
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H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

ABAKUK 2:14 Albowiem ziemia będzie 
napełniona znajomością chwały Pańskiej, 
jako morze wody napełniają. 

IZAJASZ 11:9 Nie będą szkodzić ani zabijać 
na wszystkiej górze mojej świętej; bo ziemia 
będzie napełniona znajomością Pańską, tak 
jako morze wodami napełnione jest. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

Spójrz na: #1; Psalmów 67:1-7; Psalmów 72:19; Psalmów 86:9; 
Psalmów 98:1-8; Izajasz 6:3.

ABAKUK



347

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
E18 Bóg będzie przebywał pośród swojego 

ludu.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

SOFONIJASZ 3:9 Bo na ten czas 
przywrócę narodom wargi czyste, 
któremiby wzywali wszyscy imienia 
Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie. 

SOFONIJASZ 3:10-11
SOFONIJASZ 3:12 I zostawię w 

pośrodku ciebie lud ubogi a nędzny, i ufać 
będą w imieniu Pańskiem. 

13 Ostatki Izraela nie będą czyniły 
nieprawości, ani będą mówiły kłamstwa, 
ani się znajdzie w ustach ich język 
zdradliwy; ale się paść będą i odpoczywać, 
a nie będzie, ktoby je przestraszył. 

14 Zaśpiewaj, córko Syońska! wykrzykajcie, 
Izraelczycy! wesel się a raduj się ze 
wszystkiego serca, córko Jeruzalemska! 

15 Że odjął Pan sądy twoje, uprzątnął 
nieprzyjaciela twego; król Izraelski jest 
Panem w pośrodku ciebie, nie oglądasz 
więcej złego. 

16 Dnia onego rzeką do Jeruzalemu: Nie 
bój się! a do Syonu: Niech nie mdleją ręce 
twoje! 

17 Pan, Bóg twój, w pośrodku ciebie 
mocny zachowa cię, rozweseli się wielce 
nad tobą, przestanie na miłości swej 
przeciwko tobie, i rozweseli się nad tobą z 
śpiewaniem, mówiąc: 

SOFONIJASZ 3:18-19

SOFONIJASZ 3:20 Wtenczas 
przywiodę was, wtenczas, mówię, 
zgromadzę was; albowiem dam wam imię 

i chwałę między wszystkimi narodami 
ziemi, gdy zaś przywiodę więźnie wasze 
przed oczyma waszemi, mówi Pan. 

EZECHYJEL 37:24 A sługa mój Dawid 
będzie królem nad nimi, i pasterza jednego 
wszyscy mieć będą, aby w sądach moich 
chodzili, i ustaw moich przestrzegali, i czynili 
je. 

25 I będą mieszkać w onej ziemi, którąm był dał 
słudze memu Jakóbowi, w której mieszkali 
ojcowie wasi; będą, mówię, w niej mieszkali 
oni i synowie ich, i synowie synów ich aż na 
wieki, a Dawid, sługa mój, będzie książęciem 
ich na wieki. 

MATEUSZA 21:9 A lud wprzód i pozad 
idący wołał, mówiąc: Hosanna synowi 
Dawidowemu! błogosławiony, który idzie w 
imieniu Pańskiem, Hosanna na wysokościach! 

MATEUSZA 26:61 Rzekli: Ten mówił: 
Mogę rozwalić kościół Boży, a za trzy dni 
zbudować go. 

62 A wstawszy najwyższy kapłan, rzekł mu: Nic 
nie odpowiadasz? Cóż to jest, co ci przeciwko 
tobie świadczą? 

63 Lecz Jezus milczał. A odpowiadając najwyższy 
kapłan rzekł: Poprzysięgam cię przez Boga 
żywego, abyś nam powiedział, jeźliś ty jest 
Chrystus, on Syn Boży? 

MATEUSZA 27:12 A gdy nań 
skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie 
odpowiedział. 

13 Tedy mu rzekł Piłat: Nie słyszyszże jako wiele 
przeciwko tobie świadczą? 

14 Lecz mu nie odpowiedział i na jedno słowo, 
tak iż się starosta bardzo dziwował. 
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ŁUKASZA 4:18 Duch Pański nade mną; 
przeto mię pomazał, abym opowiadał 
Ewangieliję ubogim; posłał mię, abym 
uzdrawiał skruszone na sercu, abym 
zwiastował pojmanym wyzwolenie, i ślepym 
przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na 
wolność; 

19 Abym opowiadał rok Pański przyjemny. 

ŁUKASZA 24:47 I aby była kazana w imieniu 
jego pokuta i odpuszczenie grzechów między 
wszystkimi narody, począwszy od Jeruzalemu. 

JANA 13:1 A przed świętem 
wielkanocnem wiedząc Jezus, iż przyszła 
godzina jego, aby przeszedł z tego świata do 
Ojca, umiłowawszy swoje, którzy byli na 
świecie, aż do końca umiłował je. 

JANA 15:11 Tomci wam powiedział, aby 
wesele moje w was trwało, a wesele wasze było 
zupełne. 

12 Toć jest przykazanie moje, abyście się 
społecznie miłowali, jakom i ja was umiłował. 

13 Większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno 
gdyby kto duszę swoję położył za przyjacioły 
swoje. 

RZYMIAN 8:37 Ale w tem wszystkiem 
przezwyciężamy przez tego, który nas 
umiłował. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

OBJAWIENIE JANA 19:1 Potemem słyszał 

wielki głos wielkiego ludu na niebie, 
mówiącego: Halleluja! Zbawienie i chwała, i 
cześć, i moc Panu, Bogu naszemu. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Izajasz 62:1-7; Izajasz 65:19; 
Jeremijasz 32:41; Mateusza 28:18,19; Dzieje Apostolskie 6:7; Dzieje 

Apostolskie 9:15; Objawienie Jana 19:7.

SOFONIJASZ



349

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

AGGIEUSZ 2:6 (2:7)  Bo tak mówi 
Pan zastępów: Oto Ja jeszcze raz, a to po 
małym czasie, poruszę niebem i ziemią, i 
morzem i suchą;

2:7 (2:8) Poruszę, mówię, wszystkie narody, 
i przyjdą do Pożądanego od wszystkich 
narodów; i napełnię ten dom chwałą, 
mówi Pan zastępów. 

8 (2:9) Mojeć jest srebro, i moje złoto, mówi 
Pan zastępów. 

9 (2:10) Większa będzie sława domu tego 
pośledniego, niż onego pierwszego, mówi 
Pan zastępów; bo na tem miejscu dam 
pokój, mówi Pan zastępów. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 49:10 
Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani 
Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie  
Szylo, i jemu będzie oddane posłuszeństwo 
narodów. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

RZYMIAN 14:17 Albowiem królestwo Boże nie 
jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość i 
pokój i radość w Duchu Świętym: 

2 KORYNTÓW 3:9 Bo jeźlić 
usługiwanie potępienia było chwalebne, 
daleko więcej usługiwanie sprawiedliwości 
obfituje w chwale. 

10 Albowiem i to, co chwałę miało, nie miało 
chwały w tej części, co się tknie onej 
przewyższającej chwały. 

OBJAWIENIE JANA 21:2 A ja Jan widziałem 
ono święte miasto, Jeruzalem nowe, zstępujące 
z nieba od Boga zgotowane, jako oblubienicę 
ubraną mężowi swemu. 

3 I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: Oto 
przybytek Boży z ludźmi, i będzie mieszkał 
z nimi; a oni będą ludem jego, a sam Bóg 
będzie z nimi, będąc Bogiem ich. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Łukasza 21:10,11.

C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.

AGGIEUSZ 2:23 (2:24) W on dzień, mówi 
Pan zastępów, wezmę cię, Zorobabelu, 
synu Salatyjelowy, sługo mój! mówi 
Pan, i uczynię cię jako sygnet; albowiem 
wybrałem cię, mówi Pan zastępów. 

ŁUKASZA 3:23 A Jezus poczynał być jakoby 
w trzydziestu latach, będąc (jako mniemano,)
synem Józefa, syna Helego, 

24 Syna Matatowego, syna Lewiego, syna 
Melchyjego, syna Jannego, syna Józefowego, 

25 Syna Matatyjaszowego, syna Amosowego, 
syna Naumowego, syna Eslego, syna 
Naggiego, 

26 Syna Maatowego, syna Mattatyjaszowego, 
syna Semejego, syna Józefowego, syna 
Judowego, 

27 Syna Joannowego, syna Resowego, syna 
Zorobabelowego, syna Salatyjelowego, syna 
Neryjego, 
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E17 Mesjasz zbuduje Bogu świątynię.
E19 Mesjasz będzie pocieszycielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
   .
ZACHARYJASZ 1:16 Przetoż tak mówi 

Pan: Nawróciłem się do Jeruzalemu w 
miłosierdziu, dom mój zbudowany będzie 
w niem, mówi Pan zastępów, i sznur 
rozciągniony będzie na Jeruzalem. 

17 Jeszcze wołaj, mówiąc: Tak mówi Pan 
zastępów: Jeszcze się osadzą miasta moje 
dla obfitości dobrego; bo jeszcze Pan Syon 
pocieszy, i obierze jeszcze Jeruzalem. 

IZAJASZ 40:1 Cieszcie, cieszcie lud mój! 
mówi Bóg wasz. 

2 Mówcie do serca Jeruzalemu: ogłaszajcie mu, 
że się już dopełnił czas postanowiony jego, że 
jest odpuszczona nieprawość jego, i że wziął 
z ręki Pańskiej w dwójnasób za wszystkie 
grzechy swoje. 

IZAJASZ 40:9 Wstąp sobie na górę wysoką, 
Syonie! który opowiadasz rzeczy ucieszne. 
Podnieś mocno głos twój, Jeruzalemie! które 
opowiadasz rzeczy pocieszne; podnieś, nie bój 
się, rzecz miastom Judzkim: Oto Bóg wasz. 

IZAJASZ 66:13 Jako ten, którego cieszy 
matka jego, tak Ja was cieszyć będę; a tak w 
Jeruzalemie uciechy miewać będziecie. 

MATEUSZA 9:35 I obchodził Jezus wszystkie 
miasta i miasteczka, nauczając w bóżnicach 
ich, i każąc Ewangieliję królestwa, a 
uzdrawiając wszelką chorobę, i wszelką 
niemoc między ludem. 

ŁUKASZA 4:43 A on rzekł do nich: I innym 
miastom muszę opowiadać królestwo Boże; 
bom na to posłany. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:8 Ale 
przyjmiecie moc Ducha Świętego, który 
przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w 
Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w 
Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 5:16 Schodziło 
się też i mnóstwo z okolicznych miast do 
Jeruzalemu, przynosząc chorych i nagabanych 
od duchów nieczystych; a ci wszyscy byli 
uzdrowieni. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

E18 Bóg będzie przebywał pośród swojego 
ludu.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
    
ZACHARYJASZ 2:1-2
ZACHARYJASZ 2:3 A oto gdy on 

Anioł, który rozmawiał zemną, wychodził, 
inszy Anioł wychodził przeciwko niemu. 

4 I rzekł do niego: Bież, rzecz do tego 
młodzieńca, mówiąc: Jeruzalemczycy po 
wsiach mieszkać będą dla mnóstwa ludu i 
bydła w pośrodku jego. 

5 A ja będę, mówi Pan, murem jego 
ognistym w około, i będę sławą w 
pośrodku jego. 

ZACHARYJASZ 2:6-9
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ZACHARYJASZ 2:10 Zaśpiewaj a 
rozraduj się, córko Syońska! bo oto Ja 
przyjdę, a mieszkać będę w pośrodku 
ciebie, mówi Pan. 

11 I przyłączy się w on dzień wiele narodów 
do Pana, i będą ludem moim, i będę 
mieszkał w pośród ciebie, a dowiesz się, iż 
Pan zastępów posłał mię do ciebie. 

12 Tedy Pan Judę weźmie w osiadłość za 
dział swój w ziemi świętej, i obierze zaś 
Jeruzalem. 

13 Niech umilknie wszelkie ciało przed 
obliczem Pańskiem; albowiem się ocuci z 
mieszkania świętobliwości swojej. 

PSALMÓW 40:7 (40:8) Tedym rzekł: Oto idę; 
w księgach napisano o mnie; 

ŁUKASZA 2:32 Światłość ku objawieniu 
poganom, a chwałę ludu twego Izraelskiego. 

JANA 8:14 Odpowiedział Jezus i rzekł 
im: Chociaż ja świadczę sam o sobie, jednak 
prawdziwe jest świadectwo moje; bo wiem, 
skądem przyszedł i dokąd idę; lecz wy nie 
wiecie, skądem przyszedł i dokąd idę. 

JANA 8:42 Tedy im rzekł Jezus: Być był 
Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, 
gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, 
anim sam od siebie przyszedł, ale mię on 
posłał. 

JANA 14:28 Słyszeliście, żem ja wam 
powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was. 
Gdybyście mię miłowali, wżdybyście się 
radowali, żem rzekł: Idę do Ojca; bo Ojciec 
mój większy jest niż ja. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 9:15 I rzekł 

do niego Pan: Idźże, albowiem mi ten 
jest naczyniem wybranem, aby nosił imię 
moje przed pogany i królmi, i przed syny 
Izraelskimi. 

RZYMIAN 3:29 Izali Bóg jest tylko Bogiem 
Żydów? izali też nie pogan? Zaiste i pogan. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

RZYMIAN 15:8 Bo powiadam, iż Jezus 
Chrystus był sługą obrzezki dla prawdy Bożej, 
aby potwierdził obietnice ojcom uczynione, 

9 A poganie żeby za miłosierdzie chwalili Boga, 
jako napisano: Dlatego będę cię wysławiał 
między pogany i imieniowi twemu śpiewać 
będę. 

10 I zasię mówi: Weselcie się poganie z ludem 
jego. 

11 I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a 
wysławiajcie go wszyscy ludzie. 

12 I zasię Izajasz mówi: Będzie korzeń Jessego, a 
który powstanie, aby panował nad pogany, w 
nim poganie nadzieję pokładać będą. 

ŻYDÓW 9:27 A jako postanowiono ludziom 
raz umrzeć, a potem będzie sąd: 

28 Tak i Chrystus, raz będąc ofiarowany na 
zgładzenie wielu grzechów, drugi raz się bez 
grzechu okaże tym, którzy go oczekują ku 
zbawieniu. 

ŻYDÓW 10:7 Tedym rzekł: Oto idę (na 
początku księgi napisano o mnie), abym 
czynił, o Boże! wolę twoję; 
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OBJAWIENIE JANA 3:11 Oto idę rychło; 
trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony 
twojej. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 16:15 Oto idę 
jako złodziej: Błogosławiony, który czuje i 
strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie 
widziano sromoty jego. 

OBJAWIENIE JANA 22:7 Oto przychodzę 
rychło: Błogosławiony, który zachowuje słowa 
proroctwa księgi tej. 

OBJAWIENIE JANA 22:12 A oto 
przychodzę rychło, a zapłata moja jest ze mną, 
abym oddał każdemu według uczynków jego. 

OBJAWIENIE JANA 22:17 A Duch 
i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, 
niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech 
przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę 
żywota darmo. 

OBJAWIENIE JANA 22:20 Tak mówi 
ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: 
Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem 
przyjdź, Panie Jezusie! 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Jana 17:13; Dzieje Apostolskie 10:45; 
Dzieje Apostolskie 11:1,18; Żydów 10:9; 1 Piotra 5:4.

C01 Narodziny Mesjasza są przepowiadane.
D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
D10 Mesjasz będzie Sędzią.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

ZACHARYJASZ 3:1 Zatem mi okazał 
Jesuego, kapłana najwyższego, stojącego 
przed Aniołem Pańskim, i szatana 
stojącego po prawicy jego, aby mu się 
sprzeciwił. 

2 Ale Pan rzekł do szatana: Niech cię Pan 
zgromi, szatanie! niech cię, mówię, zgromi 
Pan, który obrał Jeruzalem. Izali ten nie 
jest jako głownia wyrwana z ognia? 

3 Ale Jesua był obleczon w szatę plugawą, a 
stał przed Aniołem. 

4 A odpowiadając rzekł do tych, którzy stali 
przed nim, mówiąc: Zdejmijcie tę szatę 
plugawą z niego. I rzekł do niego: Otom 
przeniósł z ciebie nieprawość twoję, a 
oblekłem cię w szaty odmienne. 

5 Znowu rzekł: Niech włożą piękną czapkę 
na głowę jego; i włożyli piękną czapkę na 
głowę jego, i oblekli go w szaty, a Anioł 
Pański stał przytem. 

ZACHARYJASZ 3:6-7
ZACHARYJASZ 3:8 Słuchajże tedy 

teraz, Jesue, kapłanie najwyższy! ty i 
towarzysze twoi, którzy siedzą przed 
tobą: Aczkolwiek ci mężowie są dziwem, 
wszakże oto Ja przywiodę sługę mego 
Latorośl. 

9 Albowiem oto ten kamień, który kładę 
przed Jesuego, na ten kamień jeden 
obrócone będą siedm oczów; oto Ja 
wyrzeżę na nim rzezanie, mówi Pan 
zastępów, a odejmę nieprawość tej ziemi, 
dnia jednego. 
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10 Dnia onego, mówi Pan zastępów, wezwie 
każdy bliźniego swego pod macicę winną i 
pod figowe drzewo. 

MATEUSZA 22:11 A wszedłszy król, 
aby oglądał goście, obaczył tam człowieka nie 
odzianego szatą weselną; 

12 I rzekł mu: Przyjacielu! jakoś tu wszedł, nie 
mając szaty weselnej? A on zamilknął. 

ŁUKASZA 1:32 Ten będzie wielki, a Synem 
Najwyższego będzie nazwany, i da mu Pan 
Bóg stolicę Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

RZYMIAN 16:20 A Bóg pokoju zetrze szatana 
pod nogi wasze w rychle. Łaska Pana naszego 
Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. 

EFEZÓW 6:11 Obleczcie się w zupełną 
zbroję Bożą, abyście mogli stać przeciwko 
zasadzkom dyjabelskim. 

12 Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i 
ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko 
zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom 
świata ciemności wieku tego, przeciwko 
duchownym złościom, które są wysoko. 

13 A przetoż weźmijcie zupełną zbroję Bożą, 
abyście mogli dać odpór w dzień zły, a 
wszystko wykonawszy, ostać się. 

1 JANA 3:8 Kto czyni grzech, z dyjabła 
jest; gdyż od początku dyjabeł grzeszy. Na to 
się objawił Syn Boży, aby zepsował uczynki 
dyjabelskie. 

OBJAWIENIE JANA 4:4 A około onej stolicy 
było stolic dwadzieścia i cztery; a na onych 
stolicach widziałem dwudziestu i czterech 

starców siedzących, obleczonych w szaty białe, 
a na głowach swoich mieli korony złote. 

OBJAWIENIE JANA 4:10 Upadli dwadzieścia 
cztery starcy przed obliczem siedzącego na 
stolicy i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków, 
i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc: 

11 Godzieneś jest, Panie! wziąć chwałę i cześć, i 
moc; boś ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą 
twoją trwają, i stworzone są. 

OBJAWIENIE JANA 7:9 Potemem widział, a 
oto lud wielki, którego nie mógł nikt zliczyć, z 
każdego narodu i pokolenia, i ludzi, i języków, 
którzy stali przed stolicą i przed oblicznością 
Baranka, obleczeni w szaty białe, a palmy były 
w rękach ich. 

10 I wołali głosem wielkim, mówiąc: Zbawienie 
należy Bogu naszemu, siedzącemu na stolicy i 
Barankowi. 

11 A wszyscy Aniołowie stali około stolicy i 
starców i czworga zwierząt, i upadli przed 
stolicą na oblicze swoje, i kłaniali się Bogu, 

12 Mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, 
i mądrość, i dziękowanie, i cześć, i moc, i siła 
Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. 

13 I odpowiedział jeden z onych starców i rzekł 
mi: Ci, którzy są obleczeni w szaty białe, co 
zacz są? i skąd przyszli? 

14 I rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić 
są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli 
szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej. 

OBJAWIENIE JANA 19:8 I dano jej, aby się 
oblekła w bisior czysty i świetny, ;albowiem 
bisior są usprawiedliwienia świętych. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Izajasz 6:2,3; Izajasz 64:6; 
Zacharyjasz 6:11-13.
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D03 Urząd Mesjasza jako Kapłana.
E17 Mesjasz zbuduje Bogu świątynię.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
 
ZACHARYJASZ 6:12 I rzecz do niego, 

mówiąc: Tak powiada Pan zastępów, 
mówiąc: Oto mąż, którego imię jest 
Latorośl, który z miejsca swego wyrośnie, 
ten wystawi kościół Panu. 

13 Bo ten ma wystawić kościół Panu, ten 
zaś przyniesie sławę, i siedzieć i panować 
będzie na stolicy swojej, i będzie kapłanem 
na stolicy swojej, a rada pokoju będzie 
między nimi obiema. 

15 Bo dalecy przyjdą, a będą budować kościół 
Pański; i dowiecie się, że Pan zastępów 
posłał mię do was; a to się stanie, jeźli 
pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga 
swego. 

MATEUSZA 12:6 Ale mówię wam, iż tu większy 
jest niż kościół. 

MATEUSZA 26:61 Rzekli: Ten mówił: 
Mogę rozwalić kościół Boży, a za trzy dni 
zbudować go. 

ŁUKASZA 1:31 A oto poczniesz w żywocie i 
porodzisz syna, i nazwiesz imię jego Jezus. 

32 Ten będzie wielki, a Synem Najwyższego 
będzie nazwany, i da mu Pan Bóg stolicę 
Dawida, ojca jego; 

33 I będzie królował nad domem Jakóbowym na 
wieki, a królestwu jego nie będzie końca. 

JANA 2:19 Odpowiedział Jezus i rzekł 
im: Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach 
wystawię go. 

20 Rzekli tedy Żydowie: Czterdzieści i sześć 

lat budowano ten kościół, a ty go we trzech 
dniach wystawisz? 

21 Ale on mówił o kościele ciała swego. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

2 Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, 
aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot 
wieczny. 

3 A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali 
samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, 
Jezusa Chrystusa. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:39 
Albowiemci wam ta obietnica należy i 
dziatkom waszym, i wszystkim, którzy  
daleko są, którekolwiek by powołał Pan, Bóg 
nasz. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 15:14 Szymon 
powiedział, jako Bóg najpierwej wejrzał 
na pogany, aby z nich wziął lud imieniowi 
swemu. 

15 A z tem się zgadzają mowy prorockie, jako jest 
napisano: 

16 Potem się wrócę, a pobuduję zasię przybytek 
Dawidowy upadły, a obaliny jego zasię 
pobuduję i znowu go wystawię, 

17 Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i 
wszyscy narodowie, nad którymi wzywano 
imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko 
czyni. 

2 KORYNTÓW 6:16 A co za zgoda 
kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy 
jesteście kościołem Boga żywego, tak jako 
mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się 
przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni 
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będą ludem moim. 

EFEZÓW 2:19 A przetoż już więcej nie 
jesteście gośćmi i przychodniami, ale 
spółmieszczaninami świętych i domownikami 
Bożymi. 

20 Zbudowani na fundamencie Apostołów 
i proroków, którego jest gruntownym 
węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, 

21 Na którym wszystko budowanie wespół 
spojone rośnie w kościół święty w Panu; 

22 Na którym też i wy się wespół budujecie, 
abyście byli mieszkaniem Bożem w Duchu 
Świętym. 

ŻYDÓW 3:3 Albowiem tem większej 
chwały ten nad Mojżesza godzien, im większą 
cześć ma budownik domu, niżeli sam dom. 

4 Bo każdy dom bywa budowany od kogo; ale 
który wszystkie rzeczy zbudował, Bóg jest. 

5 A byłci Mojżesz wiernym we wszystkim domu 
jego, jako sługa, na świadectwo tego, co 
potem miało być mówione. 

6 Ale Chrystus jako syn nad domem swoim 
panuje, którego domem my jesteśmy, jeźli 
tylko tę pewną ufność i tę chwałę nadziei aż 
do końca stateczną zachowamy. 

ŻYDÓW 7:24 Ale ten, iż na wieki zostaje, 
wieczne ma kapłaństwo, 

ŻYDÓW 10:12 Lecz ten jednę ofiarę 
ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na 
prawicy Bożej, 

1 PIOTRA 3:22 Który jest na prawicy Bożej, 
szedłszy do nieba, podbiwszy sobie Aniołów i 
zwierzchności, i mocy. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 

wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 
z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

OBJAWIENIE JANA 21:22 Alem 
kościoła nie widział w niem; albowiem Pan, 
Bóg wszechmogący, jest kościołem jego, i 
Baranek. 

Spójrz na: #1; #3; Izajasz 9:7; Zacharyjasz 4:1-6; Dzieje Apostolskie 
2:1-4,16-18,37-42; 17:31; 19:4-6; Efezów 1:20-23; Filipensów 

2:7-11; Żydów 2:7-9.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

ZACHARYJASZ 8:1-2
ZACHARYJASZ 8:3 Tak mówi Pan: 

Nawróciłem się do Syonu, i mieszkam w 
pośród Jeruzalemu, aby Jeruzalem zwano 
miastem wiernem, a górę Pana zastępów, 
górą świętobliwości. 

4 Tak mówi Pan zastępów: Jeszcze 
siadać będą starcy i baby na ulicach 
Jeruzalemskich, mając każdy z nich laskę 
w ręce swej dla zeszłości wieku. 

5 Ulice także miasta pełne będą chłopiąt i 
dziewcząt grających na ulicach jego. 

6 Tak mówi Pan zastępów: Izali, że się 
to niepodobna widzi przed oczyma 
ostatków ludu tego tych dni, będzie też to 
niepodobna przed oczyma mojemi? mówi 
Pan zastępów. 

7 Tak mówi Pan zastępów: Oto Ja wybawię 
lud mój z ziemi na wschód, i z ziemi na 
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zachód słońca. 
8 I przywiodę ich zaś; a będą mieszkać w 

pośród Jeruzalemu, i będą ludem moim, 
a Ja będę Bogiem ich w prawdzie i w 
sprawiedliwości. 

ZACHARYJASZ 8:9-11
ZACHARYJASZ 8:12 Ale siewy macie 

spokojne; winna macica wydaje owoc swój, 
i ziemia wydaje urodzaj swój, niebiosa 
także wydawają rosę twoję, a to wszystko 
daję w osiadłość ostatkom ludu tego. 

13 I stanie się, że jakoście byli przeklęstwem 
między poganami, o domie Judzki i domie 
Izraelski! tak was zaś będę ochraniał, i 
będziecie błogosławieństwem; nie bójcie 
się, niech się zmacniają ręce wasze. 

ZACHARYJASZ 8:14-19
ZACHARYJASZ 8:20 Tak mówi Pan 

zastępów: Jeszczeć będą przychodzić 
narody i obywatele wielu miast; 

21 Przychodzić, mówię, będą obywatele 
jednego miasta do drugiego, mówiąc: 
Pójdźmy ochotnie błagać oblicze Pańskie, 
a szukać Pana zastępów; i rzecze każdy: 
Pójdę i ja. 

22 A tak wiele ludu i narodów niezliczonych 
przyjdzie szukać Pana zastępów w 
Jeruzalemie, i błagać oblicze Pańskie. 

23 Tak mówi Pan zastępów: W one dni 
uchwycą się dziesięć mężów ze wszystkich 
języków onych narodów; uchwycą się, 
mówię, podołka jednego Żyda, mówiąc: 
Pójdziemy z wami, bo słyszymy, że Bóg 
jest z wami. 

ŁUKASZA 24:45 Tedy im otworzył zmysł, żeby 
rozumieli Pisma. 

46 I rzekł im: Takci napisano, i tak musiał 
Chrystus cierpieć, i trzeciego dnia 
zmartwychwstać; 

47 I aby była kazana w imieniu jego pokuta i 
odpuszczenie grzechów między wszystkimi 
narody, począwszy od Jeruzalemu. 

RZYMIAN 11:25 Bo nie chcę, abyście nie mieli 
wiedzieć, bracia! tej tajemnicy, (żebyście nie 
byli sami u siebie mądrymi), iż zatwardzenie 
z części przyszło na Izraela, póki by nie weszła 
zupełność pogan. 

26 A tak wszystek Izrael będzie zbawiony, jako 
napisano: Przyjdzie z Syonu wybawiciel i 
odwróci niepobożności od Jakóba. 

27 A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy 
odejmę grzechy ich. 

28 A tak według Ewangielii nieprzyjaciółmi są 
dla was; lecz według wybrania są miłymi dla 
ojców. 

29 Albowiem darów swoich i wezwania Bóg nie 
żałuje. 

30 Bo jako i wy niekiedy nie wierzyliście Bogu, 
ale teraz dostąpiliście miłosierdzia dla ich 
niedowiarstwa, 

31 Tak i oni teraz stali się nieposłusznymi, 
aby dla miłosierdzia wam okazanego i oni 
miłosierdzia dostąpili. 

32 Albowiem zamknął je Bóg wszystkie w 
niedowiarstwo, aby się nad wszystkimi 
zmiłował. 

RZYMIAN 15:8 Bo powiadam, iż Jezus 
Chrystus był sługą obrzezki dla prawdy Bożej, 
aby potwierdził obietnice ojcom uczynione, 

9 A poganie żeby za miłosierdzie chwalili Boga, 
jako napisano: Dlatego będę cię wysławiał 
między pogany i imieniowi twemu śpiewać 
będę. 

10 I zasię mówi: Weselcie się poganie z ludem 
jego. 

11 I zasię: Chwalcie Pana wszyscy poganie, a 
wysławiajcie go wszyscy ludzie. 
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12 I zasię Izajasz mówi: Będzie korzeń Jessego, a 
który powstanie, aby panował nad pogany, w 
nim poganie nadzieję pokładać będą. 

RZYMIAN 16:25 A temu, który was może 
utwierdzić według Ewangielii mojej i 
opowiadania Jezusa Chrystusa, według 
objawienia tajemnicy od czasów wiecznych 
zamilczanej, 

26 Lecz teraz objawionej i przez Pisma prorockie 
według postanowienia wiecznego Boga ku 
posłuszeństwu wiary między wszystkimi 
narody oznajmionej; 

2 KORYNTÓW 6:16 A co za zgoda 
kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem wy 
jesteście kościołem Boga żywego, tak jako 
mówi Bóg: Będę mieszkał w nich i będę się 
przechadzał w nich, i będę Bogiem ich, a oni 
będą ludem moim. 

GALATES 3:8 A upatrzywszy to Pismo, iż 
z wiary Bóg usprawiedliwia pogan, przedtem 
opowiedziało Abrahamowi, iż w tobie będą 
błogosławione wszystkie narody. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy twoje. 

OBJAWIENIE JANA 21:3 I słyszałem głos 
wielki z nieba mówiący: Oto przybytek Boży 

z ludźmi, i będzie mieszkał z nimi; a oni będą 
ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc 
Bogiem ich. 

OBJAWIENIE JANA 21:24 A narody, 
które będą zbawione, będą chodziły w świetle 
jego, a królowie ziemscy chwałę i cześć swoję 
do niego przyniosą. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Łukasza 8:43,44; Jana 12:20,21; 
Objawienie Jana 7:9.

D04 Urząd Mesjasza jako Króla.
F02 Wjazd Mesjasza do Jerozolimy zostało 

przepowiedziane.

ZACHARYJASZ 9:9 Wesel się 
bardzo, córko Syońska! wykrzykaj, córko 
Jeruzalemska! Oto król twój przyjdzie 
tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi 
i siedzący na ośle, to jest, na oślęciu, 
źrebiątku oślicy. 

1 MOJŻESZOWA - RODZAJU 49:10 
Nie będzie odjęte sceptrum od Judy, ani 
Zakonodawca od nóg jego, aż przyjdzie Szylo, 
i jemu będzie oddane posłuszeństwo narodów. 

11 Uwiąże u winnej macicy oślę swe, a u 
wybornej macicy winnej oślątko oślicy swej; 
omyje w winie szatę swoję, a we krwi jagód 
winnych odzienie swoje 

IZAJASZ 62:11 Oto Pan rozkaże obwołać aż 
do kończyn ziemi; powiedzcie córce Syońskiej: 
Oto zbawiciel twój idzie, oto zapłata jego z 
nim, a dzieło jego przed nim. 

MATEUSZA 21:4 A to się wszystko stało, aby 
się wypełniło, co powiedziano przez proroka, 
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mówiącego: 
5 Powiedzcie córce Syońskiej: Oto król twój 

idzie tobie cichy, a siedzący na oślicy, i na 
oślęciu, synu oślicy pod jarzmem będącej. 

JANA 12:12 Nazajutrz wielki lud, który 
był przyszedł na święto, usłyszawszy, iż Jezus 
idzie do Jeruzalemu, 

13 Nabrali gałązek palmowych i wyszli 
naprzeciwko niemu i wołali: Hosanna! 
błogosławiony, który idzie w imieniu 
Pańskiem, król Izraelski! 

14 A dostawszy Jezus oślęcia, wsiadł na nie, jako 
jest napisane: 

15 Nie bój się, córko Syońska! oto król twój 
idzie, siedząc na oślęciu. 

16 Ale tego z przodku nie zrozumieli uczniowie 
jego, ale gdy był Jezus uwielbiony, tedy 
wspomnieli, iż to było o nim napisane, a że 
mu to uczynili. 

Spójrz na: Izajasz 12:6; Izajasz 40:9; Izajasz 52:9,10; Sofonijasz 
3:14,15; Zacharyjasz 2:10; Marka 11:7-10; Łukasza 19:29-38.

B13 Władza Mesjasza.
E24 Mesjasz wprowadzi pokój.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

ZACHARYJASZ 9:10 Bo wytracę wozy 
z Efraima, i konie z Jeruzalemu, i będzie 
połamany łuk wojenny; i ogłosi pokój 
narodom, a władza jego (będzie) od morza 
aż do morza, i od rzeki aż do kończyn 
ziemi. 

ZACHARYJASZ 9:11-12

PSALMÓW 72:7 Tak sprawiedliwy zakwitnie 

za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd 
miesiąca staje. 

IZAJASZ 9:6 Albowiem dziecię narodziło 
się nam, a syn dany jest nam; i będzie 
panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię 
jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec 
wieczności, Książę pokoju; 

7 A ku rozmnożeniu tego państwa i pokoju, 
któremu końca nie będzie, usiądzie na 
stolicy Dawidowej, i na królestwie jego, 
aż je postanowi i utwierdzi w sądzie i w 
sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Uczyni to 
zawisna miłość Pana zastępów. 

MATEUSZA 8:27 A ludzie się dziwowali, 
mówiąc: Jakiż to jest ten, że mu i wiatry i 
morze posłuszne są? 

MATEUSZA 9:6 Ale abyście wiedzieli, iż ma 
moc Syn człowieczy na ziemi odpuszczać 
grzechy, tedy rzekł powietrzem ruszonemu: 
Wstawszy, weźmij łoże twoje, a idź do domu 
twego. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

MARKA 1:27 I wylękli się wszyscy, tak iż 
się pytali między sobą, mówiąc: Cóż to jest? 
cóż to za nowa nauka, iż mocą i duchom 
nieczystym rozkazuje, i są mu posłuszni? 

ŁUKASZA 2:14 Chwała na wysokościach 
Bogu, a na ziemi pokój, w ludziach dobre 
upodobanie. 

ŁUKASZA 4:32 I zdumiewali się nad nauką 
jego; bo była mocna mowa jego. 
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JANA 5:22 Bo Ojciec nikogo nie sądzi, 
lecz wszystek sąd dał Synowi, 

JANA 5:27 I dał mu moc i sąd czynić; bo 
jest Synem człowieczym. 

JANA 10:17 Dlatego mię miłuje Ojciec, iż 
ja kładę duszę moję, abym ją zasię wziął. 

18 Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją 
sam od siebie; mam moc położyć ją i mam 
moc zasię wziąć ją. Toć rozkazanie wziąłem od 
Ojca mego. 

JANA 14:27 Pokój zostawuję wam, pokój 
on mój daję wam; nie jako daje świat, ja wam 
daję; niechże się nie trwoży serce wasze, ani się 
lęka. 

JANA 16:33 Tomci wam powiedział, 
abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk 
mieć będziecie; ale ufajcie, jam zwyciężył 
świat. 

JANA 17:1 To powiedziawszy Jezus, 
podniósł oczy swoje w niebo i rzekł: Ojcze! 
przyszła godzina, uwielbij Syna twego, aby też 
i Syn twój uwielbił ciebie. 

2 Jakoś mu dał moc nad wszelkiem ciałem, 
aby tym wszystkim, któreś mu dał, dał żywot 
wieczny. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 9:31 A tak 
zbory po wszystkiej Judzkiej ziemi i Galilei, 
i Samaryi miały pokój, budując się i chodząc 
w bojaźni Pańskiej, a przez pociechę Ducha 
Świętego rozmnażały się. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 10:36 A co się 
tknie słowa, które posłał synom Izraelskim, 
opowiadając pokój przez Jezusa Chrystusa, 

który jest Panem wszystkiego, 

RZYMIAN 5:1 Będąc tedy usprawiedliwieni 
z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana 
naszego Jezusa Chrystusa; 

EFEZÓW 2:17 I przyszedłszy opowiedział 
pokój wam, którzyście dalekimi i którzyście 
bliskimi. 

2 TESALONICENSÓW 3:16 A sam 
Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i 
wszelkim sposobem. Pan niech będzie z wami 
wszystkimi. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; 1 Samuelowa 2:10; Psalmów 2:8; 
Psalmów 22:27; Psalmów 37:11; Psalmów 67:7; Psalmów 72:8; 
Psalmów 85:8-10; Psalmów 98:3; Psalmów 122:6-8; Psalmów 

147:14; Izajasz 26:12; Izajasz 45:22; Izajasz 48:18; Izajasz 52:7; 
Izajasz 53:5; Izajasz 55:12; Izajasz 57:19; Izajasz 62:11; Izajasz 

66:12; Jeremijasz 8:11; Jeremijasz 16:19-21; Jeremijasz 28:9; 
Jeremijasz 33:9; Ozeasza 1:7; Ozeasza 2:19; Micheasz 5:4,10,11; 
Aggieusz 2:32; Danijel 4:17; Danijel 7:13,14,27; Marka 1:27; 

Łukasza 4:32; Łukasza 10:19; Łukasza 11:31; Łukasza 12:15; Jana 
10:17,18; Jana 20:19,21,26; Rzymian 10:15,17,18; Rzymian 14:17; 
1 Koryntów 15:24; 2 Koryntów 10:4,5; Efezów 2:14,15; Kolosensów 

1:20; Kolosensów 3:15; 2 Piotra 3:14.

D05 Mesjasz będzie Odkupicielem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

ZACHARYJASZ 10:3-5 
ZACHARYJASZ 10:6 I umocnię dom 

Judowy, a dom Józefowy wybawię, i w 
pokoju ich osadzę, bo mam litość nad 
nimi; i będą, jakobym ich nie odrzucił; 
bom Ja jest Pan, Bóg ich, a wysłucham ich. 

7 I będą Efraimczycy jako mocarz, a 
rozweseli się jako od wina serce ich; a 
synowie ich widząc to weselić się będą, i 
rozraduje się serce ich w Panu. 
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8 Zaświsnę na nich, a zgromadzę ich, bo 
ich odkupię; i będą rozmnożeni, jako 
przedtem rozmnożeni byli. 

9 I rozsieję ich między narody, aby na 
miejscach dalekich wspomnieli na mię, a 
żywi będąc z synami swoimi nawrócili się. 

10 A tak ich przywiodę z ziemi Egipskiej, i z 
Assyryi zgromadzę ich, a do ziemi Galaad 
i do Libanu przywiodę ich; ale im miejsca 
stawać nie będzie. 

11 Przetoż dla ciasności przez morze 
przejdzie, i rozbije na morzu wały, i 
wyschną wszystkie głębokości rzeki; tedy 
będzie zniżona pycha Assyryi, a sceptr od 
Egiptu odjęty będzie. 

12 Zmocnię ich też w Panu, a w imieniu jego 
chodzić będą, mówi Pan. 

MATEUSZA 24:14 I będzie kazana ta 
Ewangielija królestwa po wszystkim świecie, 
na świadectwo wszystkim narodom. A tedyć 
przyjdzie koniec. 

MATEUSZA 28:19 Idąc tedy, nauczajcie 
wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i 
Syna, i Ducha Świętego; 

20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam 
przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie 
dni, aż do skończenia świata. Amen. 

ŁUKASZA 21:24 I polegną od ostrza miecza, i 
zapędzeni będą w niewolę między wszystkie 
narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, 
aż się wypełnią czasy pogan. 

RZYMIAN 11:11 Mówię tedy: Azaż się 
potknęli, aby padli? Nie daj tego Boże! Ale 
przez ich upadek doszło zbawienie pogan, aby 
je do zawiści przywiódł. 

12 A ponieważ upadek ich jest bogactwem 

świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, 
jakoż daleko więcej ich zupełność? 

13 Albowiem mówię wam poganom, ilem ja jest 
Apostołem pogan, usługiwanie moje zalecam, 

14 Azażbym jako ku zawiści pobudził ciało moje 
i zbawiłbym niektóre z nich. 

15 Albowiem jeźlić odrzucenie ich jest 
pojednaniem świata, cóż będzie przyjęcie ich, 
tylko ożycie od umarłych? 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Dzieje Apostolskie 2:5-11; 1 Piotra 
1:1,2; Objawienie Jana 8:7-11.

F04 Konsekwencje odrzucenia Mesjasza. 
Mesjasza.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

ZACHARYJASZ 11:4 Tak mówi Pan, 
Bóg mój: Paś owce na rzeź zgotowane; 

5 Które dzierżawcy ich zabijają, a nie bywają 
obwinieni, i owszem, sprzedawający je 
mówią: Błogosławiony Pan, żeśmy się 
zbogacili, a którzy je pasą, nie mają litości 
nad niemi. 

6 Przetoż nie sfolguję więcej obywatelom tej 
ziemi, mówi Pan; bo oto Ja podam tych 
ludzi każdego w rękę bliźniego jego, i w 
rękę króla ich, i potrą ziemię, a nie wyrwie 
jej z rąk ich. 

EZECHYJEL 34:23 I wzbudzę nad 
niemi pasterza jednego, który je paść będzie, 
sługę mego Dawida, on je paść będzie, i on 
będzie pasterzem ich. 

MICHEASZ 5:4 I stanie się a paść ich będzie 
w sile Pańskiej, i w sławie imienia Pana, Boga 
swego; i będą mieszkać, bo już wielmożnym 
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będzie aż do granic ziemi. 

MATEUSZA 15:24 A on odpowiadając 
rzekł: Nie jestem posłany, tylko do owiec, 
które zginęły z domu Izraelskiego. 

MATEUSZA 23:1 Tedy Jezus rzekł do ludu i do 
uczniów swoich, mówiąc: 

2 Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w 
Piśmie i Faryzeuszowie. 

3 Przetoż wszystkiego, czegokolwiek by wam 
rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i 
czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie; 
albowiem oni mówią, ale nie czynią. 

4 Bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne, i 
kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem 
swoim nie chcą ich ruszyć. 

ŁUKASZA 19:41 A gdy się przybliżył, ujrzawszy 
miasto, płakał nad niem, mówiąc: 

42 O gdybyś poznało i ty, a zwłaszcza w ten to 
dzień twój, co jest ku pokojowi twemu! lecz to 
teraz zakryte od oczów twoich. 

43 Albowiem przyjdą na cię dni, gdy cię otoczą 
nieprzyjaciele twoi wałem, i oblęgą cię, i 
ścisną cię zewsząd; 

44 I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w tobie, 
a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, 
dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia 
twego. 

JANA 19:13 A przetoż Piłat usłyszawszy 
te słowa, wywiódł Jezusa na dwór i siadł na 
stolicy, na miejscu, które zowią Litostrotos, a 
po żydowsku Gabbata. 

14 A było to w dzień przygotowania przed 
wielkanocą, około szóstej godziny, i rzekł Piłat 
Żydom: Oto król wasz! 

15 A oni zawołali: Strać, strać! Ukrzyżuj go! 
Rzekł im Piłat: Królaż waszego ukrzyżuję? 

Odpowiedzieli przedniejsi kapłani: Nie mamy 
króla, tylko cesarza. 

JANA 21:15 A gdy obiad odprawili, 
rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi: Szymonie 
Jonaszowy, miłujesz mię więcej niżeli ci? Rzekł 
mu: Tak jest, Panie! ty wiesz, że cię miłuję. 
Rzekł mu: Paśże baranki moje. 

16 Rzekł mu zasię po wtóre: Szymonie 
Jonaszowy! miłujesz mię? Rzekł mu: Tak jest, 
Panie! ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paśże 
owce moje. 

17 Rzekł mu po trzecie: Szymonie Jonaszowy! 
miłujesz mię? I zasmucił się Piotr, że mu po 
trzecie rzekł: Miłujesz mię? I odpowiedział 
mu: Panie! ty wszystko wiesz, ty znasz, że cię 
miłuję. Rzekł mu Jezus: Paśże owce moje. 

Spójrz na: Izajasz 40:9-11; Mateusza 23:14,37; Mateusza 24:10; 
Łukasza 12:52,53; Łukasza 21:16,17; Jana 12:13; Żydów 2:3; 

Żydów 10:26,27.

B06 Mesjasz jest Dobrym Pasterzem.
B15 Mesjasz będzie pełen współczucia.

ZACHARYJASZ 11:7 Bom pasł owce 
zgotowane na rzeź, was, mówię, o nędzne 
owce! i wziąwszy sobie dwie laski, jednęm 
nazwał Uciechą, a drugąm nazwał 
Związujących, a pasłem one owce. 

MATEUSZA 9:35 I obchodził Jezus wszystkie 
miasta i miasteczka, nauczając w bóżnicach 
ich, i każąc Ewangieliję królestwa, a 
uzdrawiając wszelką chorobę, i wszelką 
niemoc między ludem. 

36 A widząc on lud, użalił się go, iż był strudzony 
i rozproszony jako owce nie mające pasterza. 
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MATEUSZA 11:5 Ślepi widzą, a chromi 
chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi 
słyszą, umarli zmartwychwstają, i ubogim 
Ewangielija opowiadana bywa; 

JANA 10:16 A mam i drugie owce, które 
nie są z tej owczarni, i teć muszę przywieść; 
i głosu mego słuchać będą, a będzie jedna 
owczarnia i jeden pasterz. 

JANA 17:21 Aby wszyscy byli jedno, jako 
ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni w 
nas jedno byli, aby świat uwierzył, żeś ty mię 
posłał. 

22 A ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby 
byli jedno, jako my jedno jesteśmy; 

23 Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonałymi 
w jedno, a iżby poznał świat, żeś ty mię posłał, 
a iżeś je umiłował, jakoś i mię umiłował. 

Spójrz na: Izajasz 61:1; Jeremijasz 5:4; Ezechyjel 37:16-23; Sofonijasz 
3:12; Zacharyjasz 11:4,10,11,14.

F03 Mesjasz będzie odrzucony.
F11 Cierpienie Mesjasza.

ZACHARYJASZ 11:8 I zgładziłem 
trzech pasterzy w jednym miesiącu; ale 
utęskniła sobie dusza moja z nimi, przeto, 
że dusza ich brzydziła się mną. 

MATEUSZA 23:34 Przetoż oto ja 
posyłam do was proroki, i mędrce, i nauczone 
w Piśmie, a z nich niektóre zabijecie i 
ukrzyżujecie, a niektóre z nich ubiczujecie w 
bóżnicach waszych, i będziecie je prześladować 
od miasta do miasta; 

35 Aby przyszła na was wszystka krew 
sprawiedliwa, wylana na ziemi, ode krwi Abla 

sprawiedliwego aż do krwi Zacharyjasza, syna 
Barachyjaszowego, któregoście zabili między 
kościołem i ołtarzem. 

36 Zaprawdę powiadam wam: Przyjdzie to 
wszystko na ten naród. 

MATEUSZA 27:20 Ale przedniejsi 
kapłani i starsi namówili lud, aby prosili o 
Barabbasza, a Jezusa, aby stracili. 

ŁUKASZA 12:50 Aleć mam być chrztem 
ochrzczony; a jakom jest ściśniony, póki się to 
nie wykona. 

ŁUKASZA 19:14 Lecz mieszczanie jego mieli go 
w nienawiści, i wyprawili za nim poselstwo, 
mówiąc: Nie chcemy, aby ten królował nad 
nami. 

JANA 7:7 Nie możeć was świat 
nienawidzieć, ale mnie nienawidzi; bo ja 
świadczę o nim, iż sprawy jego złe są. 

JANA 15:18 Jeźli was świat nienawidzi, 
wiedzcie, żeć mię pierwej, niżeli was, miał w 
nienawiści. 

JANA 15:23 Kto mnie nienawidzi, i Ojca 
mego nienawidzi. 

24 Bym był tych uczynków nie czynił między 
nimi, których żaden inszy nie czynił, grzechu 
by nie mieli; lecz teraz i widzieli i nienawidzili 
i mnie, i Ojca mego. 

25 Ale iżby się wypełniło słowo, które jest w 
zakonie ich napisane: Że mię darmo mieli w 
nienawiści. 

Spójrz na: Psalmów 106:40; Izajasz 49:7; Jeremijasz 12:8; Ozeasza 
9:15.
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H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

ZACHARYJASZ 11:9 Rzekłem tedy: Nie 
będęć was pasł; co zdycha, niech zdechnie, 
a co ma być wygładzone, niech będzie 
wygładzone, a które pozostaną, niech 
pożera mięso jedna drugiej. 

JEREMIJASZ 23:33 Przetoż gdyby się 
ciebie pytał lud ten, albo prorok, albo kapłan, 
mówiąc: Cóż jest za brzemię Pańskie? Tedy 
rzeczesz do nich które brzemię. To: Opuszczę 
was, mówi Pan. 

JEREMIJASZ 23:39 Przetoż oto i Ja was 
zapomnę do końca, i odrzucę was i to miasto, 
którem wam dał i ojcom waszym, od oblicza 
mego; 

MATEUSZA 15:14 Zaniechajcie ich; 
ślepi są wodzowie ślepych, a ślepy jeźliby 
ślepego prowadził, obadwa w dół wpadną. 

MATEUSZA 21:19 I ujrzawszy jedno 
figowe drzewo przy drodze, przyszedł do 
niego, i nie znalazł nic na niem, tylko same 
liście, i rzekł mu: Niechaj się więcej z ciebie 
owoc nie rodzi na wieki. I uschło zarazem one 
figowe drzewo. 

MATEUSZA 21:43 Przetoż powiadam 
wam: Iż od was odjęte będzie królestwo Boże, i 
będzie dane narodowi czyniącemu pożytki jego. 

MATEUSZA 23:38 Oto wam dom wasz 
pusty zostanie. 

39 Albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie 
od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, 
który idzie w imieniu Pańskiem. 

JANA 8:21 Rzekł im tedy zasię Jezus: Ja 
idę, i będziecie mię szukać, a w grzechu waszym 
pomrzecie; gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. 

JANA 8:24 Przetomci wam powiedział, iż 
pomrzecie w grzechach waszych; bo jeźli nie 
wierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechach 
waszych. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:46 A Paweł i 
Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli: Wamci 
najpierwej miało być opowiadane słowo 
Boże; ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie 
się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się 
obracamy do pogan. 

47 Albowiem nam tak rozkazał Pan, mówiąc: 
Położyłem cię światłością poganom, abyś był 
zbawieniem aż do krajów ziemi. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 28:26 Mówiąc: 
Idź do tego ludu, a mów: Słuchem słuchać 
będziecie, ale nie zrozumiecie, a widząc 
widzieć będziecie, ale nic nie ujrzycie; 

27 Albowiem zgrubiało serce ludu tego, a ciężko 
uszyma słyszeli i zamrużyli oczy swe, aby snać 
oczyma nie widzieli, a uszyma nie słyszeli, i 
sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a 
uzdrowiłbym je. 

28 Niechże wam tedy wiadomo będzie, iż 
poganom posłane jest to zbawienie Boże, a oni 
słuchać będą. 

OBJAWIENIE JANA 22:11 Kto 
szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest 
plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy; 
a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze 
usprawiedliwi; a kto święty, niech jeszcze 
będzie poświęcony. 

Spójrz na: Izajasz 9:20,21; Jeremijasz 19:9; Ezechyjel 5:10.
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E25 udzie uwierzą w Mesjasza i będą 
oddawać Mu chwałę.

F04 Konsekwencje odrzucenia Mesjasza. 
Mesjasza.

ZACHARYJASZ 11:10 Przetoż wziąwszy 
laskę moję Uciechy, porąbałem ją, 
wzruszywszy przymierze moje, którem 
postanowił z tym wszystkim ludem. 

11 A dnia onego, gdy wzruszone było, pewnie 
poznali nędzni z trzody, którzy się na mię 
oglądali, że to słowo Pańskie. 

ŁUKASZA 2:25 A oto był człowiek w 
Jeruzalemie, któremu imię było Symeon; a 
ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, 
oczekujący pociechy Izraelskiej, a Duch 
Święty był nad nim. 

ŁUKASZA 2:38 Ta też onejże godziny 
nadszedłszy, wyznawała Pana, i mówiła o nim 
wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w 
Jeruzalemie. 

ŁUKASZA 21:5 A gdy niektórzy mówili 
o kościele, iż był pięknym kamieniem i 
upominkami ozdobiony, rzekł: 

6 Z tego, co widzicie, przyjdą dni, w które nie 
będzie zostawiony kamień na kamieniu, który 
by nie był rozwalony. 

ŁUKASZA 21:32 Zaprawdę powiadam wam, 
żeć nie przeminie ten wiek, ażby się to 
wszystko stało. 

ŁUKASZA 23:51 Który był nie zezwolił na 
radę i na uczynek ich, z Arymatyi, miasta 
Judzkiego, który też oczekiwał królestwa 
Bożego; 

ŁUKASZA 24:49 A oto ja poślę na was 
obietnicę Ojca mego, a wy zostańcie w 
mieście Jeruzalemie, dokąd nie będziecie 
przyobleczeni mocą z wysokości. 

RZYMIAN 9:3 Albowiem żądałbym sam, 
abym się stał odłączonym od Chrystusa za 
braci moich, za pokrewnych moich według 
ciała. 

4 Którzy są Izraelczycy, których jest 
przysposobienie synowskie i chwała, i 
przymierza, i zakonu danie, i służba Boża, i 
obietnice; 

5 Których są ojcowie i z których poszedł 
Chrystus ile według ciała, który jest nad 
wszystkimi Bóg błogosławiony na wieki. 
Amen. 

RZYMIAN 11:7 Cóż tedy? Czego Izrael szuka, 
tego nie dostąpił; ale wybrani dostąpili, a inni 
zatwardzeni są, 

8 (Jako napisano: Dał im Bóg ducha twardego 
snu, oczy, aby nie widzieli i uszy, aby nie 
słyszeli), aż do dzisiejszego dnia. 

9 A Dawid mówi: Niechaj im będzie stół ich 
sidłem i ułowieniem i otrąceniem i odpłatą. 

10 Niech zaćmione będą oczy ich, aby nie 
widzieli, a grzbietu ich zawsze nachylaj. 

11 Mówię tedy: Azaż się potknęli, aby padli? Nie 
daj tego Boże! Ale przez ich upadek doszło 
zbawienie pogan, aby je do zawiści przywiódł. 

12 A ponieważ upadek ich jest bogactwem 
świata, a umniejszenie ich bogactwem pogan, 
jakoż daleko więcej ich zupełność? 

GALATES 3:16 Lecz Abrahamowi uczynione 
są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: 
I nasieniom jego, jako o wielu, ale jako 
o jednem: I nasieniu twemu, które jest 
Chrystus. 
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17 To tedy mówię, iż przymierza przedtem od 
Boga utwierdzonego względem Chrystusa, 
zakon, który po czterechset i po trzydziestu 
lat nastał, nie znosi, aby miał zepsuć obietnicę 
Bożą. 

18 Albowiem jeźliż z zakonu jest dziedzictwo, 
jużci nie z obietnicy; lecz Abrahamowi przez 
obietnicę darował je Bóg. 

ŻYDÓW 7:22 Tak dalece lepszego 
przymierza rękojmią stał się Jezus. 

ŻYDÓW 8:8 Albowiem ganiąc Żydów, 
mówi: Oto dni idą, mówi Pan, gdy uczynię 
z domem Izraelskim i z domem Judzkim 
przymierze nowe. 

9 Nie według przymierza, którem uczynił z 
ojcami ich w dzień, któregom ich ujął za rękę 
ich, abym ich wywiódł z ziemi Egipskiej; 
albowiem oni nie zostali w tem przymierzu 
mojem, a Jam ich zaniedbał, mówi Pan. 

10 Przetoż toć jest przymierze, które postanowię 
z domem Izraelskim po tych dniach, mówi 
Pan: Dam prawa moje w myśl ich i na sercach 
ich napiszę je, i będę Bogiem ich, a oni będą 
ludem moim. 

11 I nie będzie uczył żaden bliźniego swego, 
i żaden brata swego, mówiąc: Poznaj 
Pana; albowiem wszyscy mię poznają, od 
najmniejszego z nich aż do największego z 
nich. 

12 Bo miłościw będę nieprawościom ich, a 
grzechów ich i nieprawości ich nie wspomnę 
więcej. 

13 A gdy mówi: Nowe, pierwsze czyni wiotchem; 
a to, co wiotszeje i zestarzeje się, bliskie jest 
zniszczenia. 

Spójrz na: Psalmów 89:39; Izajasz 8:17; Izajasz 26:8,9; Jeremijasz 
14:21; Jeremijasz 31:31,32; Ezechyjel 7:20-22; Ezechyjel 16:59-61; 

Ezechyjel 24:21; Danijel 9:26; Micheasz 7:7; Łukasza 24:49-53.

F05 Mesjasz zostanie zdradzony.

ZACHARYJASZ 11:12 Bom rzekł 
do nich: Jeźli to jest dobre w oczach 
waszych, dajcie zapłatę moję, a jeźli nie, 
zaniechajcież; tedy odważyli zapłatę moję 
trzydzieści srebrników. 

13 Zatem rzekł Pan do mnie: Porzuć je przed 
garncarza; zacnaż to zapłata, którąm jest 
od nich tak drogo oszacowany! Wziąłem 
tedy trzydzieści srebrników, a porzuciłem 
je w domu Pańskim przed garncarza. 

MATEUSZA 26:14 Tedy odszedłszy 
jeden ze dwunastu, którego zwano Judaszem 
Iszkaryjotem, do przedniejszych kapłanów, 

15 Rzekł im: Co mi chcecie dać, a ja go wam 
wydam? A oni mu odważyli trzydzieści 
srebrników. 

16 A odtąd szukał czasu sposobnego, aby go 
wydał. 

MATEUSZA 27:3 Tedy Judasz, który go był 
wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, 
wrócił trzydzieści srebrników, przedniejszym 
kapłanom i starszym ludu. 

4 Mówiąc: Zgrzeszyłem, wydawszy krew 
niewinną! A oni rzekli: Cóż nam do tego? ty 
ujrzysz! 

5 A porzuciwszy one srebrniki w kościele, 
odszedł, a odszedłszy powiesił się. 

6 Ale przedniejsi kapłani wziąwszy one 
srebrniki, mówili: Nie godzi się ich kłaść do 
skarbu kościelnego, gdyż zapłata jest krwi. 

7 I naradziwszy się, kupili za nie rolę 
garncarzową na pogrzeb gościom. 

8 Dlatego ona rola nazwana jest rolą krwi, aż do 
dnia dzisiejszego. 

9 Tedy się wypełniło, co powiedziano przez 
Jeremijasza proroka, mówiącego: I wzięli 
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trzydzieści srebrników, zapłatę oszacowanego, 
który był oszacowany od synów Izraelskich; 1)

10 I dali je za rolę garncarzową, jako mi 
postanowił Pan. 

1)  Słów tu przytoczonych nie znajdujemy 
u Jeremiasza, ale u Zachariasza; powstał 
cały szereg domysłów, by zaradzić tej 
rozbieżności. Najbardziej prawdopodobną 
opinią wydaje się być ta, która mówi, 
że imię proroka zostało pierwotnie 
pominięte przez Ewangelistę oraz że imię 
Jeremiasza zostało dodane przez jakiegoś 
późniejszego kopistę. Starzy mędrcy zwykli 
mawiać: ÑDuch Jeremiasza przebywa w 
Zachariaszuî.

F03 Mesjasz będzie odrzucony.
F08 Szczegóły śmierci Mesjasza.
G04 Mesjasz wyleje swojego Ducha.
H01 Powrót Mesjasza został 

przepowiedziany.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

ZACHARYJASZ 12:1-2
ZACHARYJASZ 12:3 Owszem, stanie 

się dnia onego, że uczynię Jeruzalem 
kamieniem ciężkim wszystkim narodom; 
wszyscy, którzy go dźwigać będą, 
bardzo się urażą, choćby się zgromadziły 
przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. 

ZACHARYJASZ 12:4-7
ZACHARYJASZ 12:8 Dnia onego Pan 

będzie bronił obywateli Jeruzalemskich, a 
któryby był między nimi najsłabszy, stanie 

się dnia onego podobny Dawidowi, a dom 
Dawidowy podobny bogom, podobny 
Aniołowi Pańskiemu przed nimi. 

9 Bo się stanie dnia onego, że szukać będę 
wszystkie narody, które przyciągną 
przeciwko Jeruzalemowi, abym je 
wytracił. 

10 I wyleję na dom Dawidowy, i na obywateli 
Jeruzalemskich Ducha łaski i modlitw, a 
patrzyć będą na mię, którego przebodli; i 
płakać będą nad nim płaczem, jako nad 
jednorodzonym; gorzko, mówię, płakać 
będą nad nim, jako gorzko płaczą nad 
pierworodnym. 

ZACHARYJASZ 12:11-14

JANA 19:34 Lecz jeden z żołnierzy 
włócznią otworzył bok jego, a zarazem wyszła 
krew i woda. 

35 A ten, co to widział, świadczył o tem i 
prawdziwe jest świadectwo jego; a on wie, iż 
prawdę powiada, abyście wy wierzyli. 

36 Albowiem się to stało, aby się wypełniło 
Pismo: Kość jego nie będzie złamana. 

37 I zasię drugie Pismo mówi: Ujrzą, kogo 
przebodli. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:17 I będzie w 
ostateczne dni, (mówi Bóg): Wyleję z Ducha 
mego na wszelkie ciało, a prorokować będą 
synowie wasi i córki wasze, a młodzieńcy wasi 
widzenia widzieć będą, a starcom waszym sny 
się śnić będą. 

18 Nawet w oneż dni na sługi moje i na 
służebnice moje wyleję z Ducha mego, i będą 
prorokować; 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:23 Tego za 
ułożoną radą i przejrzeniem Bożem wydanego 
wziąwszy, a przez ręce niezbożników 
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ukrzyżowawszy, zabiliście. 
24 Którego Bóg wzbudził, rozwiązawszy boleści 

śmierci, jakoż było to niepodobne, aby od niej 
miał być zatrzymany. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:33 Prawicą 
tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę 
Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, 
co wy teraz widzicie i słyszycie. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 2:36 Niechajże 
tedy wie zapewne wszystek dom Izraelski, że 
go Bóg i Panem, i Chrystusem uczynił, tego 
Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. 

37 A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do 
Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy 
czynić, mężowie bracia? 

38 Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a 
ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a 
weźmiecie dar Ducha Świętego. 

OBJAWIENIE JANA 1:7 Oto idzie z 
obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy 
go przebili; i narzekać będą przed nim 
wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Dzieje Apostolskie 10:45; Dzieje 
Apostolskie 11:15; Tytusa 3:5,6.

E04 Zwycięstwo Mesjasza nad grzechem.
H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

ZACHARYJASZ 13:1 W on dzień będzie 
otworzona studnica domowi Dawidowemu 
i obywatelom Jeruzalemskim na omycie 
grzechu i nieczystości. 

2 I stanie się dnia onego, mówi Pan 
zastępów, że wykorzenię imiona 

bałwanów z ziemi, tak, że nie będą więcej 
wspominane; dotego i tych proroków i 
ducha nieczystego zniosę z ziemi. 

EZECHYJEL 36:25 I pokropię was 
wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od 
wszystkich nieczystót waszych, i od wszystkich 
plugawych bałwanów waszych oczyszczę was; 

JANA 1:29 A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa 
idącego do siebie, i rzekł: Oto Baranek Boży, 
który gładzi grzech świata. 

1 KORYNTÓW 6:11 A takimiście 
niektórzy byli; aleście omyci, aleście 
poświęceni, aleście usprawiedliwieni w 
imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga 
naszego. 

TYTUSA 3:5 Nie z uczynków 
sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale 
podług miłosierdzia swego zbawił nas przez 
omycie odrodzenia i odnowienia Ducha 
Świętego, 

6 Którego wylał na nas obficie przez Jezusa 
Chrystusa, zbawiciela naszego, 

1 JANA 1:7 A jeźli w światłości chodzimy, 
jako on jest w światłości, społeczność mamy 
między sobą, a krew Jezusa Chrystusa, Syna 
jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 

OBJAWIENIE JANA 1:5 I od Jezusa 
Chrystusa, który jest onym świadkiem 
wiernym, pierworodnym z umarłych i 
książęciem królów ziemi; który nas umiłował i 
omył nas z grzechów naszych krwią swoją; 

OBJAWIENIE JANA 7:13 I odpowiedział 
jeden z onych starców i rzekł mi: Ci, którzy 
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są obleczeni w szaty białe, co zacz są? i skąd 
przyszli? 

14 I rzekłem mu: Panie! ty wiesz. I rzekł mi: Cić 
są, którzy przyszli z ucisku wielkiego i omyli 
szaty swoje, i wybielili je we krwi Barankowej. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Ezechyjel 37:23-26; Ozeasza 2:18; Ozeasza 
14:7; Sofonijasz 1:3,4; Efezów 5:25-27; Żydów 9:13,14; Jana 5:6.

 

F01 Śmierć Mesjasza została 
przepowiedziana.

F06 Mesjasz zostanie opuszczony.

ZACHARYJASZ 13:7 O mieczu! 
ocknij się na pasterza mego, i na męża 
towarzysza mego, mówi Pan zastępów; 
uderz pasterza, a owce rozproszone będą; 
ale zaś obrócę rękę moję ku maluczkim. 

MATEUSZA 26:31 Tedy im rzekł Jezus: 
Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy; 
albowiem napisano: Uderzę pasterza, i będą 
rozproszone owce trzody. 

MATEUSZA 26:56 Aleć się to wszystko 
stało, aby się wypełniły Pisma prorockie. Tedy 
uczniowie jego wszyscy opuściwszy go, uciekli. 

MARKA 14:27 Potem im rzekł Jezus: 
Wszyscy wy zgorszycie się ze mnie tej nocy; bo 
napisano: Uderzę pasterza, i będą rozproszone 
owce. 

MARKA 14:50 A tak opuściwszy go, wszyscy 
uciekli. 

JANA 16:32 Oto przyjdzie godzina; 
owszem już przyszła, że się rozproszycie każdy 
do swego, a mię samego zostawicie; lecz nie 

jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. 

JANA 17:12 Gdym z nimi był na świecie, 
jam je zachował w imieniu twojem, któreś mi 
dał; strzegłem ich i żaden z nich nie zginął, 
tylko on syn zatracenia, żeby się Pismo 
wypełniło. 

JANA 18:7 Tedy ich zasię spytał: Kogo 
szukacie? A oni rzekli: Jezusa Nazareńskiego. 

8 Odpowiedział Jezus: Powiedziałem wam, żem 
ja jest; jeźli tedy mię szukacie, dopuśćcież tym 
odejść; 

9 Aby się wypełniły słowa, które był powiedział: 
Nie straciłem żadnego z tych, któreś mi dał. 

Spójrz na: Izajasz 5:1-5; Izajasz 27:1,2; Mateusza 18:10-14; Dzieje 
Apostolskie 2:23.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

ZACHARYJASZ 13:8 Bo się stanie po tej 
wszystkiej ziemi, mówi Pan, że dwie części 
w niej wytracone będą i pomrą, a trzecia 
zostanie w niej. 

9 I wwiodę i onę trzecią część do ognia, 
a wypławię je jako pławią srebro, a 
doświadczać ich będę, jako doświadczają 
złota; każdy będzie wzywał imienia mego, 
a Ja go wysłucham: rzekę: Tyś lud mój, a 
on rzecze: Tyś Pan Bóg mój. 

MATEUSZA 21:43 Przetoż powiadam 
wam: Iż od was odjęte będzie królestwo Boże, 
i będzie dane narodowi czyniącemu pożytki 
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jego. 
44 A kto by padł na ten kamień, roztrąci się, a na 

kogo by on upadł, zetrze go. 

MATEUSZA 24:2 I rzekł im Jezus: Izaż nie 
widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę 
powiadam wam, nie zostanie tu kamień na 
kamieniu, który by nie był rozwalony. 

MATEUSZA 24:21 Albowiem naonczas 
będzie wielki ucisk, jaki nie był od początku 
świata aż dotąd, ani potem będzie. 

22 A gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby 
zbawione żadne ciało: ale dla wybranych będą 
skrócone one dni. 

ŁUKASZA 21:24 I polegną od ostrza miecza, i 
zapędzeni będą w niewolę między wszystkie 
narody, i będzie Jeruzalem deptane od pogan, 
aż się wypełnią czasy pogan. 

OBJAWIENIE JANA 8:7 I zatrąbił pierwszy 
Anioł i stał się grad i ogień zmieszany ze 
krwią; i zrzucono to na ziemię, a trzecia część 
drzew zgorzała i wszelka trawa zielona spalona 
jest. 

8 Potem zatrąbił wtóry Anioł, a jakoby góra 
wielka ogniem pałająca wrzucona jest w morze 
i obrócona jest w krew trzecia część morza. 

9 I pozdychała w morzu trzecia część rzeczy 
stworzonych, które miały duszę i trzecia część 
okrętów zginęła. 

10 I zatrąbił trzeci Anioł i spadła z nieba gwiazda 
wielka, gorejąca jako pochodnia, i upadła na 
trzecią część rzek i na źródła wód. 

11 A imię onej gwiazdy zowią piołunem; i 
obróciła się trzecia część wód w piołun, a 
wiele ludzi pomarło od onych wód, bo się 
stały gorzkie. 

12 Potem zatrąbił czwarty Anioł, a uderzona jest 

trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i 
trzecia część gwiazd, tak iż się trzecia część ich 
zaćmiła, i trzecia część dnia nie świeciła, także 
i nocy. 

OBJAWIENIE JANA 16:19 I stało się 
ono miasto wielkie na trzy części rozerwane, 
i miasta narodów upadły; i Babilon on wielki 
przyszedł na pamięć przed obliczem Bożem, 
aby mu dał kielich wina zapalczywości gniewu 
swojego. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Psalmów 66:10-12; Mateusza 23:35-37; 
Łukasza 19:41-44; Łukasza 21:20-24; Łukasza 23:28-30; 1 

Koryntów 3:11-13; 1 Tesalonicensów 2:15,16; 1 Piotra 1:6-8; 1 
Piotra 4:12,13.

E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H01 Powrót Mesjasza został 
przepowiedziany.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.
. 
ZACHARYJASZ 14:1-2
ZACHARYJASZ 14:3 Bo wyjdzie Pan, i 

będzie walczył przeciwko onym narodom, 
jako zwykł wojować w dzień potykania. 

4 I staną nogi jego w on dzień na 
górze Oliwnej, która jest przeciwko 
Jeruzalemowi na wschód słońca, a góra 
Oliwna się na poły rozszczepi, na wschód 
i na zachód słońca rozpadliną bardzo 
wielką, i odwali się połowa onej góry na 
północ, a połowa jej na południe. 

5 Tedy ucieczecie przed doliną gór; (bo 
dolina tych gór dosięże aż do Azal) 
będziecie, mówię, uciekać, jakoście 
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uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni 
Ozyjasza, króla Judzkiego, gdy przyjdzie 
Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim. 

6 I stanie się dnia onego, że nie będzie 
światłości drogiej, ani ciemności gęstej; 

7 Lecz będzie dzień jeden, który jest 
wiadomy Panu, a nie będzie dnia ani nocy; 
wszakże czasu wieczornego będzie światło. 

8 A dnia onego wyjdą wody żywe z 
Jeruzalemu; połowa ich do morza na 
wschód słońca, a połowa ich do morza 
ostatniego, a to będzie w lecie i w zimie. 

9 A Pan będzie królem nad wszystką ziemią; 
w on dzień będzie Pan jeden, i imię jego 
jedno. 

ZACHARYJASZ 14:10-15
ZACHARYJASZ 14:16 A ile ich 

pozostanie z onych wszystkich narodów, 
któreby przyciągnęły przeciwko 
Jeruzalemowi, będą przychodzić od roku 
do roku, pokłon oddawać królowi, Panu 
zastępów, i obchodzić święto Kuczek; 

17 A ktoby nie szedł z pokolenia ziemi do 
Jeruzalemu, pokłon oddawać królowi, 
Panu zastępów, na tych deszcz padać nie 
będzie. 

18 A jeśli pokolenie Egipskie nie wstąpi, i nie 
przyjdzie, choć na nich deszcz nie pada, 
przyjdzie jednak ta plaga, którą uderzy 
Pan narody, które nie przyszły, obchodzić 
święta Kuczek. 

19 A tać będzie kaźń grzechu Egipskiego, 
i kaźń grzechu wszystkich narodów, 
któreby nie przychodziły ku obchodzeniu 
święta Kuczek. 

20 Dnia onego będzie na rzędach końskich 
napisane: Świętobliwość Pańska; a kotłów 
będzie w domu Pańskim, jako miednic 
przed ołtarzem. 

21 Owszem, każdy kocieł w Jeruzalemie i w 

Judzie poświęcony będzie Panu zastępów; 
a przychodząc wszyscy, którzy ofiarować 
mają, brać je i warzyć w nich będą, a nie 
będzie Chananejczyka więcej w domu 
Pana zastępów dnia onego. 

IZAJASZ 2:2 I stanie się w ostateczne 
dni, że będzie przygotowana góra domu 
Pańskiego na wierzchu gór, i wywyższy się 
nad pagórkami, a zbieżą się do niej wszystkie 
narody. 

3 I pójdzie wiele ludzi, mówiąc: Pójdźcie a 
wstąpmy na górę Pańską, do domu Boga 
Jakóbowego, a będzie nas uczył dróg swoich, i 
będziemy chodzili ścieszkami jego; albowiem 
z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z 
Jeruzalemu. 

4 I będzie sądził między narodami, a będzie 
karał wiele ludzi.I przekują miecze swe 
na lemiesze, a włócznie swe na sierpy; nie 
podniesie naród przeciw narodowi miecza, ani 
się będą ćwiczyć do bitwy. 

MATEUSZA 16:27 Albowiem Syn 
człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z 
Anioły swoimi, a tedy odda każdemu według 
uczynków jego. 

MATEUSZA 24:35 Niebo i ziemia 
przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 

36 A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani 
Aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. 

37 Ale jako było za dni Noego, tak będzie i 
przyjście Syna człowieczego. 

MATEUSZA 28:18 Ale Jezus 
przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana 
mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. 

JANA 4:10 Odpowiedział Jezus i rzekł jej: 
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Gdybyś wiedziała ten dar Boży, i kto jest ten, 
co ci mówi: Daj mi pić, ty byś go prosiła, a 
dałby ci wodę żywą. 

JANA 4:14 Lecz kto by pił onę wodę, 
którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki; 
ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w 
nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi 
wiecznemu. 

JANA 7:37 A w on ostateczny dzień 
wielki święta onego stanął Jezus i wołał 
mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie 
przyjdzie, a pije. 

38 Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki 
wody żywej popłyną z żywota jego. 

39 (A to mówił o Duchu, którego wziąć mieli 
wierzący weń; albowiem jeszcze nie był dany 
Duch Święty, przeto że jeszcze Jezus nie był 
uwielbiony.) 

DZIEJE APOSTOLSKIE 1:10 A gdy za 
nim do nieba idącym pilnie patrzali, oto dwaj 
mężowie stanęli przy nich w białem odzieniu, 

11 I rzekli: Mężowie Galilejscy! przecz stoicie, 
patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę 
wzięty jest od was do nieba, tak przyjdzie, 
jakoście go widzieli idącego do nieba. 

12 Tedy się wrócili do Jeruzalemu od góry, którą 
zowią oliwną, która jest blisko Jeruzalemu, 
mając drogi przez jeden sabat. 

OBJAWIENIE JANA 11:13 A w onęż 
godzinę stało się wielkie trzęsienie ziemi. I 
upadła dziesiąta część miasta, i pobito w onem 
trzęsieniu ziemi osób ludzi siedm tysięcy, a 
drudzy przestraszeni są, i dali chwałę Bogu 
niebieskiemu. 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 

Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 16:18 I stały się 
głosy i gromy, i błyskawice; i stało się wielkie 
trzęsienie ziemi, jakiego nigdy nie było, 
jako są ludzie na ziemi, trzęsienia ziemi tak 
wielkiego. 

19 I stało się ono miasto wielkie na trzy części 
rozerwane, i miasta narodów upadły; i Babilon 
on wielki przyszedł na pamięć przed obliczem 
Bożem, aby mu dał kielich wina zapalczywości 
gniewu swojego. 

20 I wszystkie wyspy uciekły, i góry nie są 
znalezione. 

21 I wielki grad jako cetnarowy spadł z nieba na 
ludzi, i bluźnili ludzie Boga dla plagi gradu, iż 
plaga jego była bardzo wielka. 

OBJAWIENIE JANA 21:23 A nie 
potrzebuje to miasto słońca ani księżyca, 
aby świeciły w niem; albowiem chwała Boża 
oświeciła je, a świecą jego jest Baranek. 

24 A narody, które będą zbawione, będą chodziły 
w świetle jego, a królowie ziemscy chwałę i 
cześć swoję do niego przyniosą. 

25 A bramy jego nie będą zamknięte we dnie; 
albowiem tam nocy nie będzie. 

OBJAWIENIE JANA 22:1 I ukazał mi rzekę 
czystą wody żywota, jasną jako kryształ, 
wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej. 

2 A w pośród rynku jego z obu stron rzeki 
było drzewo żywota, przynoszące owoc 
dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające 
owoc swój, a liście drzewa służyły ku 
uzdrowieniu pogan. 
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OBJAWIENIE JANA 22:5 I nocy tam nie 
będzie i nie będą potrzebować świecy i 
światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i 
królować będą na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 22:17 A Duch 
i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, 
niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech 
przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę 
żywota darmo. 

Spójrz na: #1; #2; #3; #4; #5; Objawienie Jana 21:1-3.
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E10 Mesjasz będzie również Mesjaszem dla 
pogan.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

MALACHYJASZ 1:11 Albowiem od 
wschodu słońca aż do zachodu jego wielkie 
jest imię moje między narodami, a na 
wszelkiem miejscu przyniesione będzie 
kadzenie imieniowi memu i ofiara czysta; 
wielkie zaiste imię moje będzie między 
narodami, mówi Pan zastępów. 

IZAJASZ 66:20 I przywiodę wszystkich braci 
waszych ze wszystkich narodów Panu w 
dary, na koniach i na wozach, i na lektykach, 
i na mułach, i na zawidnikach, na górę 
świętobliwości mojej do Jeruzalemu, mówi 
Pan, tak jako przynoszą synowie Izraelscy dar 
w naczyniu czystem do domu Pańskiego. 

RZYMIAN 14:11 Bo napisano: Jako żyję Ja, 
mówi Pan, iż mi się każde kolano ukłoni, i 
każdy język wysławiać będzie Boga. 

FILIPENSÓW 2:10 Aby w imieniu 
Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, 
którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na 
ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. 

ŻYDÓW 9:9 Który był wzorem na ten 
teraźniejszy czas, w którym dary i ofiary 
bywają ofiarowane, które nie mogą w 
sumieniu doskonałym uczynić tego, co służbę 
Bożą odprawuje; 

10 Tylko w pokarmach i w napojach, i w różnych 
omywaniach, i w ustawach cielesnych aż do 
czasu naprawienia włożone były. 

11 Ale Chrystus przyszedłszy, najwyższy kapłan 
przyszłych dóbr, przez większy i doskonalszy 
przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie 

tego budynku; 
12 Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez 

własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, 
znalazłszy wieczne odkupienie. 

OBJAWIENIE JANA 8:3 A inszy Anioł 
przyszedł i stanął przed ołtarzem, mając 
kadzielnicę złotą; i dano mu wiele kadzenia, 
aby je ofiarował z modlitwami wszystkich 
świętych na ołtarzu złotym, który jest przed 
stolicą. 

4 I wstąpił dym kadzenia z modlitwami 
świętych z ręki Anioła przed obliczność Bożą. 

Spójrz na: #1; #4; #5; Psalmów 113:3,4; Izajasz 45:6; Izajasz 59:19.

C02 Głoszenie tego, który poprzedzi 
Mesjasza.

MALACHYJASZ 3:1 Oto ja posyłam 
Anioła mego, który zgotuje drogę przed 
obliczem mojem; a zarazem przyjdzie 
do kościoła swego Panujący, którego wy 
szukacie, i Anioł przymierza, którego 
wy żądacie; oto, przyjdzie, mówi Pan 
zastępów. 

IZAJASZ 40:3 Głos wołającego na puszczy: 
Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na 
pustyni ścieszkę Boga naszego. 

MATEUSZA 3:3 Tenci bowiem jest on, o 
którym powiedziano przez Izajasza proroka, 
mówiącego: Głos wołającego na puszczy: 
Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki 
jego. 

MATEUSZA 11:10 Boć ten jest, o 
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którym napisano: Oto ja posyłam Anioła 
mego przed obliczem twojem, który zgotuje 
drogę twoję przed tobą. 

11 Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z 
tych, którzy się z niewiast rodzą, większy nad 
Jana Chrzciciela; ale który jest najmniejszym 
w królestwie niebieskiem, większy jest, niżeli 
on. 

MARKA 1:2 Jako napisano w prorokach: 
Oto Ja posyłam Anioła mego przed obliczem 
twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą. 

3 Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę 
Pańską, proste czyńcie ścieżki jego. 

4 Jan chrzcił na puszczy, i kazał chrzest pokuty 
na odpuszczenie grzechów. 

ŁUKASZA 1:76 A ty dzieciątko! Prorokiem 
Najwyższego nazwane będziesz; bo pójdziesz 
wprzód przed obliczem Pańskiem, abyś 
gotował drogi jego, 

77 A iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi jego 
przez odpuszczenie grzechów ich. 

78 Przez wnętrzności miłosierdzia Boga naszego, 
w których nawiedził nas Wschód z wysokości. 

79 Aby się ukazał siedzącym w ciemności i w 
cieniu śmierci ku wyprostowaniu nóg naszych 
na drogę pokoju. 

ŁUKASZA 7:26 Ale coście wyszli widzieć? Izali 
proroka? Zaiste powiadam wam, iż więcej niż 
proroka. 

27 Tenci bowiem jest, o którym napisano: Oto Ja 
posyłam Anioła mego przed obliczem twojem, 
który zgotuje drogę twoję przed tobą. 

28 Albowiem powiadam wam: Większego 
proroka z tych, którzy się z niewiast rodzą, nie 
masz nad Jana Chrzciciela żadnego; lecz kto 
najmniejszy jest w królestwie Bożem, większy 
jest, niżeli on. 

ŁUKASZA 10:24 Bo powiadam wam, iż wiele 
proroków i królów żądali widzieć, co wy 
widzicie, ale nie widzieli; i słyszeć, co wy 
słyszycie, ale nie słyszeli. 

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.

MALACHYJASZ 3:2 Lecz któż będzie 
mógł znieść dzień przyjścia jego? I kto 
się ostoi, gdy on się okaże? Bo on jest 
jako ogień roztapiający, i jako mydło 
blecharzów. 

3 I będzie siedział roztapiając i 
wyczyszczając srebro, i oczyści syny 
Lewiego, i przepławi je jako złoto i jako 
srebro, i będą ofiarować Panu dar w 
sprawiedliwości. 

4 Tedy Panu będzie wdzięczna ofiara 
od Judy i od Jeruzalemu, jako za dni 
pierwszych i jako za lat starodawnych. 

5 Ale się do was przybliżę z sądem, i 
będę świadkiem prędkim przeciwko 
czarownikom, i przeciwko 
cudzołożnikom, i przeciwko 
krzywoprzysiężcom, i przeciwko tym, 
którzy krzywdę czyniąc zatrzymywają 
zapłatę najemnikowi, wdowie i sierocie i 
cudzoziemcowi krzywdę czynią, a nie boją 
się mnie, mówi Pan zastępów. 

16 Tedy rozmawiali o tem ci, którzy się boją 
Pana, każdy z bliźnim swoim. I obaczył 
Pan, a usłyszał, i napisano księgę pamiątki 
przed obliczem jego dla bojących się Pana 
i myślących o imieniu jego. 
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17 Cić mi będą, mówi Pan zastępów, w dzień, 
który Ja uczynię, własnością; i zmiłuję się 
nad nimi, jako się zmiłowywa ojciec nad 
synem swoim, który mu służy. 

18 Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność 
między sprawiedliwym i niezbożnym, 
między tym, który służy Bogu, i między 
tym, który mu nie służy. 

DANIJEL 7:10 Rzeka ognista płynąc 
wychodziła od oblicza jego. Tysiąc tysięcy 
służyło mu, a dziesięć kroć tysiąc tysięcy stało 
przed nim; sąd zasiadł, a księgi otworzone 
były. 

MATEUSZA 3:10 A już i siekiera do korzenia 
drzew przyłożona jest; wszelkie tedy drzewo, 
które nie przynosi owocu dobrego, bywa 
wycięte, i w ogień wrzucone. 

11 Jać was chrzczę wodą ku pokucie; ale ten, 
który idzie za mną, mocniejszy jest nad mię; 
któregom obuwia nosić nie jest godzien; 
ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i 
ogniem. 

12 Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści 
bojewisko swoje, i zgromadzi pszenicę 
swoję do gumna, ale plewy spali ogniem 
nieugaszonym. 

MATEUSZA 12:35 Dobry człowiek z 
dobrego skarbu serca wynosi rzeczy dobre, a 
zły człowiek ze złego skarbu wynosi rzeczy złe. 

36 Ale powiadam wam, iż z każdego słowa 
próżnego, które by mówili ludzie, dadzą z 
niego liczbę w dzień sądny; 

37 Albowiem z mów twoich będziesz 
usprawiedliwiony, i z mów twoich będziesz 
osądzony. 

JANA 12:48 Kto mną gardzi, a nie 

przyjmuje słów moich, ma kto by go sądził; 
słowa, którem ja mówił, one go osądzą w 
ostateczny dzień. 

JANA 17:24 Ojcze! któreś mi dał, chcę, 
abym gdziem ja jest, i oni byli ze mną, 
aby oglądali chwałę moję, którąś mi dał; 
albowiemeś mię umiłował przed założeniem 
świata. 

EFEZÓW 5:26 Aby go poświęcił, oczyściwszy 
omyciem wody przez słowo; 

2 TESALONICENSÓW 1:7 A wam, 
którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy 
objawieniu Pana Jezusa z nieba z Aniołami 
mocy jego, 

8 W ogniu płomienistym oddawając pomstę 
tym, którzy Boga nie znają i tym, którzy nie 
są posłuszni Ewangielii Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa; 

TYTUSA 2:14 Który dał samego siebie za 
nas, aby nas wykupił od wszelkiej nieprawości 
i oczyścił sobie samemu lud własny, gorliwie 
naśladujący dobrych uczynków. 

1 PIOTRA 2:5 I wy jako żywe kamienie 
budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo 
święte, ku ofiarowaniu duchowych ofiar, 
przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 

OBJAWIENIE JANA 1:6 I uczynił nas 
królami i kapłanami Bogu, Ojcu swemu; 
jemuż niech będzie chwała i moc na wieki 
wieków. Amen. 

7 Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, 
i ci, którzy go przebili; i narzekać będą przed 
nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen. 
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OBJAWIENIE JANA 6:17 Albowiem przyszedł 
dzień on wielki gniewu jego, i któż się ostać 
może? 

OBJAWIENIE JANA 15:4 Któż by się ciebie 
nie bał, Panie! i nie wielbił imienia twego? 
gdyżeś sam święty, gdyż wszystkie narody 
przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem 
twojem, że się okazały sprawiedliwe sądy 
twoje. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Malachyjasz 4:1; Amos 5:18-20; Mateusza 
23:13-35; Łukasza 3:9,17; Łukasza 12:49; Jana 4:23,24; Rzymian 

11:5-10; Żydów 10:28-30; Żydów 12:25,26.

H02 Przyszły sąd prowadzony przez 
Mesjasza.

H03 Przyszłe Królestwo Mesjasza.
H09 Proroctwo na temat przyszłości Jego 

ludu.

MALACHYJASZ 4:1 Bo oto, przychodzi 
dzień pałający jako piec, w który wszyscy 
pyszni, i wszyscy czyniący niezbożność 
będą jako ciernisko, a popali je ten dzień 
przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im 
nie zostawi ani korzenia ani gałązki. 

2 Ale wam, którzy się boicie imienia mego, 
wznijdzie słońce sprawiedliwości, a 
zdrowie będzie na skrzydłach jego; tedy 
wychodzić będziecie, i porościecie jako 
cielęta karmne. 

3 A podepczecie niezbożne, tak, że będą 
jako proch pod nogami waszemi w dzień, 
który Ja uczynię, mówi Pan zastępów. 

4 Pamiętajcież na zakon Mojżesza, sługi 
mego, któremum rozkazał na Horebie, 
przedłożyć wszystkiemu Izraelowi ustawy 
i sądy. 

MATEUSZA 3:12 Którego łopata jest w ręku 
jego, a wyczyści bojewisko swoje, i zgromadzi 
pszenicę swoję do gumna, ale plewy spali 
ogniem nieugaszonym. 

ŁUKASZA 1:50 I którego miłosierdzie zostaje 
od narodu do narodu nad tymi, co się go 
boją. 

JANA 1:4 W niem był żywot, a żywot 
był oną światłością ludzką. 

5 A ta światłość w ciemnościach świeci, ale 
ciemności jej nie ogarnęły. 

JANA 3:19 A tenci jest sąd, że światłość 
przyszła na świat, lecz ludzie bardziej 
umiłowali ciemność niż światłość; bo były złe 
uczynki ich. 

JANA 8:12 Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: 
Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, 
nie będzie chodził w ciemności, ale będzie 
miał światłość żywota. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 13:26 Mężowie 
bracia, synowie narodu Abrahamowego i 
którzy się między wami Boga boją! wamci 
słowo zbawienia tego posłane jest. 

RZYMIAN 16:20 A Bóg pokoju zetrze szatana 
pod nogi wasze w rychle. Łaska Pana naszego 
Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. 

2 TESALONICENSÓW 1:8 W ogniu 
płomienistym oddawając pomstę tym, którzy 
Boga nie znają i tym, którzy nie są posłuszni 
Ewangielii Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 

OBJAWIENIE JANA 11:15 I zatrąbił 
Anioł siódmy i stały się głosy wielkie na 
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niebie mówiące: Królestwa świata stały się 
królestwami Pana naszego i Chrystusa jego, i 
królować będzie na wieki wieków. 

OBJAWIENIE JANA 11:18 I 
rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój 
i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał 
zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i 
bojącym się imienia twego, małym i wielkim, 
i abyś wytracił tych, co psują ziemię. 

Spójrz na: #1; #2; #5; Izajasz 50:10; Izajasz 66:1,2; 2 Piotra 3:7.

C02 Głoszenie tego, który poprzedzi 
Mesjasza.

D02 Urząd Mesjasza jako Proroka.
E23 Mesjasz nawróci swój lud.

MALACHYJASZ 4:5 Oto, Ja wam poślę 
Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on 
wielki i straszny dzień Pański, 

6 Aby obrócił serca ojców ku synom, a serca 
synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy 
ziemi przeklęstwem nie skarał. 

MATEUSZA 11:13 Bo wszyscy prorocy 
i zakon aż do Jana prorokowali. 

14 A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który 
miał przyjść. 

MATEUSZA 17:11 A Jezus 
odpowiadając, rzekł im: Elijaszci pierwej 
przyjdzie i naprawi wszystko; 

12 Ale wam powiadam: Iż Elijasz już przyszedł, 
wszakże nie poznali go, ale uczynili mu, 
cokolwiek chcieli; takci i Syn człowieczy ma 
ucierpieć od nich. 

13 Tedy zrozumieli uczniowie, że o Janie 

Chrzcicielu mówił do nich. 

ŁUKASZA 1:16 A wielu z synów Izraelskich 
obróci ku Panu, Bogu ich. 

17 Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w 
duchu i w mocy Elijaszowej, aby obrócił serca 
ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności 
sprawiedliwych, aby sporządził Panu lud 
gotowy. 

JANA 1:14 A to Słowo ciałem się stało, i 
mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę 
jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, 
pełne łaski i prawdy. 

15 Jan świadczył o nim, i wołał, mówiąc: Tenci 
był, o którymem powiadał: Który po mnie 
przyszedłszy, uprzedził mię; bo pierwej był niż 
ja. 

16 A z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę 
za łaskę. 

17 Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a 
łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. 

DZIEJE APOSTOLSKIE 3:22 Albowiem 
Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam 
wzbudzi Pan, Bóg wasz, z braci waszych, jako 
mię; onego słuchać będziecie we wszystkiem, 
cokolwiek do was mówić będzie. 

23 I stanie się, że każda dusza, która by nie 
słuchała tego proroka, będzie wygładzona z 
ludu. 

OBJAWIENIE JANA 1:16 I miał w prawej ręce 
swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził 
miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako 
słońce, kiedy jasno świeci. 

Spójrz na: #5; Izajasz 40:3; Malachyjasz 3:1; Mateusza 13:14-26; 
Mateusza 23:35-38; Mateusza 24:27-30; Mateusza 27:47-49; 

Marka 9:11-13; Łukasza 1:76; Łukasza 7:26-28; Łukasza 19:41-44; 
Łukasza 21:22-27; Jana 1:21,25.
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Cytaty i wskazania tekstów ze Starego Testamentu 

w czterech Ewangeliach i Dzieje Apostolski.

MATTHÉÜS

1:23 Izajasz 7:14
2:6 Micheasz 5:1
2:15 Ozeasza 11:1
2:18 Jeremijasz 31:15
2:23 4 Mojżeszowa - Liczb 6:13; 
 Psalmów 69:9,10; Izajasz 53:2
3:3 Izajasz 40:3
4:4    5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 8:3
4:6 Psalmów 91:11,12
4:10 5 Mojżeszowa - Powtórzonego 
 Prawa 6:13,14;  
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:20
 4:15,16 Izajasz 9:1,2
4:7 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 6:16
5:3 Izajasz 57:15
5:4 Izajasz 61:2,3
5:5 Izajasz 29:19; Izajasz 61:1
5:6 Izajasz 41:17; Izajasz 49:10; 
 Izajasz 55:1-3
5:7 Psalmów 112:4; Micheasz 6:8
5:8 Psalmów 73:1; 
 Przypowieści Salomonowych 22:11; 
 Ezechyjel 36:25
5:11 Izajasz 66:5
5:12 Izajasz 3:10
5:13 3 Mojżeszowa - Kapłańska 2:13; 
 Ijobowa 6:6; 
5:14 Przypowieści Salomonowych 4:18
5:15 2 Mojżeszowa - Wyjścia 25:37
5:16 Izajasz 60:1-3; Izajasz 61:3
5:17 Psalmów 40:7-9; Izajasz 42:21
5:18   Izajasz 40:8; Izajasz 51:6; 
 Psalmów 119:89
5:19   5 Mojżeszowa - Powtórzonego 
 Prawa 12:32;  
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 27:26; 

 Danijel 12:3
5:21 1 Mojżeszowa - Rodzaju 9:5,6; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:13;
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:17
5:23-24  5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa  
 16:16,17; 
 Izajasz 1:10-17
5:25 Przypowieści Salomonowych 25:8
5:27 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:14; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:18
5:31 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 24:1
5:33 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:12; 4 
 Mojżeszowa - Liczb 30:2
5:34,35 Ozeasza 4:15; Zacharyjasz 5:3
5:38 2 Mojżeszowa - Wyjścia 21:24
5:42 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 15:7-14
5:43 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:18;  
 Psalmów 139:21
5:44 2 Mojżeszowa - Wyjścia 23:45
5:48 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:2; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 20:26
6:2 Psalmów 37:21; 
 Przypowieści Salomonowych 20:6
6:4 Izajasz 58:10-12
6:5,6 2 Królewska 4:33; Danijel 6:10
6:7 Kaznodziei Salomona 5:2
6:8 Psalmów 38:10
6:9 Izajasz 63:16; Izajasz 64:8
6:10 Danijel 2:44; Danijel 7:27
6:11 2 Mojżeszowa - Wyjścia 16:16-35
6:12 2 Mojżeszowa - Wyjścia 34:7; Izajasz 1:18
6:13 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 8:2
6:16 Izajasz 58:3-5
6:17 Kaznodziei Salomona 9:8; Danijel 10:3
6:19 Psalmów 62:11; 
 Kaznodziei Salomona 5:10-14
6:24 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:39
6:25 Psalmów 55:23
6:26 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:29-30
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6:31 3 Mojżeszowa - Kapłańska 25:20-22; 
 Psalmów 55:23
6:33 1 Królewska 3:11-13; 
 Przypowieści Salomonowych 3:9,10
6:34 2 Mojżeszowa - Wyjścia 16:18-20; 
 Treny Jeremijaszowe 3:23
7:3 2 Samuelowa 12:5; Psalmów 50:16-21
7:7 Izajasz 55:6,7; Jeremijasz 29:12,13
7:11 1 Mojżeszowa - Rodzaju 8:5; 
 Psalmów 103:11-13
7:12 Amos 5:14,15; Zacharyjasz 8:16,17
7:14 Izajasz 35:8
7:15 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 13:1-3
7:17 Psalmów 92:14,15
7:18 Jeremijasz 17:8
7:19 Ezechyjel 15:2-7
7:21 Izajasz 29:13; Ozeasza 8:2,3
7:23 Psalmów 6:9
7:26,27 Ezechyjel 13:10-16
7:29 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:18,19
8:17 Izajasz 53:4
9:13    Przypowieści Salomonowych 21:3;  
 Ozeasza 6:6;
 Micheasz 6:6-8
10:35,36 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:15; 
 Jeremijasz 12:6
10:37 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 33:9
10:41 1 Mojżeszowa - Rodzaju 20:7
11:5     Izajasz 29:18; Izajasz 35:4-6; 
 Izajasz 42:6-7
11:10 Malachyjasz 3:1
11:14 Malachyjasz 4:5
11:23 Izajasz 14:13,15
11:24 Treny Jeremijaszowe 4:6
11:25 Psalmów 8:3; Jeremijasz 1:5-8
11:26 Izajasz 45:10
11:28    Izajasz 11:10; Izajasz 55:1-3; 
 Jeremijasz 6:16
11:29 Izajasz 42:1-4; Zacharyjasz 9:9; 
 Jeremijasz 6:16

12:1 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 23:25
12:2 2 Mojżeszowa - Wyjścia 23:12; 
 4 Mojżeszowa - Liczb 15:32-36
12:3 1 Samuelowa 21:3-6
12:4 2 Mojżeszowa - Wyjścia 25:30; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 29:33;
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 24:8-9
12:5 4 Mojżeszowa - Liczb 28:19,20; 
 Nehemijaszowa 13:17
12:6 Malachyjasz 3:1
12:7     Izajasz 1:11-17; Ozeasza 6:6; 
 Micheasz 6:6-8
12:11 2 Mojżeszowa - Wyjścia 23:4,5
12:1721 Izajasz 11:2,10; Izajasz 42:14; 
 Izajasz 49:6
12:35 Psalmów 37:30,31
12:36 Kaznodziei Salomona 12:14
12:37 Przypowieści Salomonowych 13:3
12:40 Jonasz 1:17
12:41,42 1 Królewska 10:110
13:3 Ezechyjel 17:2; Ezechyjel 24:3
13:11 Psalmów 25:8,9,14; Izajasz 29:10
13:13 Izajasz 44:15; Ezechyjel 12:2
13:14,15 Izajasz 6:9,10; Izajasz 29:10,12
13:35 Psalmów 78:2
13:43 Danijel 12:3
15:4 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:12; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 20:9;   
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:16
15:8 Izajasz 29:3
15:13 Psalmów 92:14; Izajasz 60:21
15:14 Izajasz 9:16
15:18 Przypowieści Salomonowych 10:32
15:19 1 Mojżeszowa - Rodzaju 6:5; 
 Jeremijasz 17:9
16:4 Jonasz 1:17
16:27 Psalmów 62:13; Danijel 7:10
17:11 Malachyjasz 4:5,6
18:10 Psalmów 34:8; Psalmów 91:11; 
 Zacharyjasz 13:7
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18:14 Izajasz 40:11; Zacharyjasz 13:7
18:15 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:17
18:16 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 19:15
18:22 Izajasz 55:7
19:4 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:27
19:5,6 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:24
19:7 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 24:1
19:9 Jeremijasz 3:1
19:18 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:12-17; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:16-21
19:19 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:3
19:23 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 8:10-18
19:26 Jeremijasz 32:27; Zacharyjasz 8:6
19:28 Izajasz 66:22; Danijel 7:22
21:4,5 Zacharyjasz 9:9
21:9 Psalmów 118:26
21:12 Malachyjasz 3:1,2
21:13 Izajasz 56:7
21:16 Psalmów 8:4
21:42 Psalmów 118:22,23
21:43 2 Mojżeszowa - Wyjścia 32:10; 
 Izajasz 26:2; Izajasz 55:5
21:44 Izajasz 8:14; Zacharyjasz 12:3
22:32 2 Mojżeszowa - Wyjścia 3:6
22:37 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 6:5; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:12;  
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:6
22:39 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:18
22:44 Psalmów 110:1
23:12 Przypowieści Salomonowych 29:23; 
 Izajasz 57:15
23:35 1 Mojżeszowa - Rodzaju 4:28; 
 2 Kronik 24:20-22
23:38 Jeremijasz 22:5
23:39 Psalmów 118:26
24:15 Danijel 9:27
24:21 Danijel 12:1
24:29 Izajasz 13:10; Ezechyjel 32:7,8; Joel 2:31
24:30 Danijel 7:10,13; Zacharyjasz 12:10
24:31 Izajasz 11:12; Izajasz 27:13

24:35 Psalmów 102:27; Izajasz 51:6
25:31 Danijel 7:13,14
25:32 Ezechyjel 34:17-22
25:35 1 Mojżeszowa - Rodzaju 18:2-8;  
 Przypowieści Salomonowych 25:21
25:36 Ijobowa 31:19,20
25:46 Danijel 12:2
26:15 Zacharyjasz 11:12,13
26:23 Psalmów 41:10
26:31 Zacharyjasz 13:7
26:52 1 Mojżeszowa - Rodzaju 9:6
26:54 Psalmów 22:1-32; Izajasz 53:1-12
26:56 Zacharyjasz 13:7
26:64 Psalmów 110:1; Danijel 7:13
27:910 Zacharyjasz 11:12,13
27:35 Psalmów 22:19
28:18 Psalmów 2:6-9; Psalmów 8:7; 
 Danijel 7:14

MARKA

1:11 Psalmów 2:7; Izajasz 42:1
1:2,3 Izajasz 40:3; Malachyjasz 3:1
1:15 Danijel 2:44
1:17 Ezechyjel 47:10
1:24 Psalmów 89:19,20
2:25 1 Samuelowa 21:3-6
2:26 3 Mojżeszowa - Kapłańska 24:9
2:27 2 Mojżeszowa - Wyjścia 31:14; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:12-15
4:2 Psalmów 78:2
4:3-9 Izajasz 55:10,11
4:12 Izajasz 6:9,10
4:22 Psalmów 78:2-4; Psalmów 90:9,10
4:27 Kaznodziei Salomona 8:17
4:29 Joel 3:13
4:3032 Ezechyjel 31:5,6; Danijel 4:10-12
4:39 Psalmów 107:29; Psalmów 93:4
6:34 Jeremijasz 50:6; Zacharyjasz 10:2
6:4552 Psalmów 107:2332
7:6   Izajasz 29:13; Ezechyjel 33:31

DOKUMENTY DO STAREGO TESTAMENTU 



382

7:10 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:12; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:16
7:21-23 1 Mojżeszowa - Rodzaju 6:5; 
 Psalmów 14:1,3
7:24 Izajasz 42:2
8:18 Psalmów 115:5-7; Jeremijasz 5:21
8:31 Ozeasza 6:2; Jonasz 1:17
8:37 Psalmów 49:8,9
9:2 Izajasz 33:17
9:3 Danijel 7:9
9:7 Danijel 7:13
9:11 Malachyjasz 3:1; Malachyjasz 4:5
9:12 Psalmów 22:1-32; Izajasz 40:3-5; 
 Izajasz 53:1-12
9:13 Malachyjasz 4:5,6 
9:44-48 Izajasz 66:24
9:49 3 Mojżeszowa - Kapłańska 2:13
10:6 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:27; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 5:2
10:7,8 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:24
10:18 1 Samuelowa 2:12; Psalmów 86:5
10:19 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:1217; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:1620
10:34 Psalmów 16:10; Psalmów 22:7-9,14
10:34 Izajasz 53:10; Ozeasza 6:2
10:44 Izajasz 53:10-12; Danijel 9:24,26
11:7 Zacharyjasz 9:9
11:9 Psalmów 118:26
11:10 Ezechyjel 34:24; Ezechyjel 37:24
11:17 Izajasz 56:7; Jeremijasz 7:11
12:10,11 Psalmów 118:22,23
12:19 1 Mojżeszowa - Rodzaju 38:8; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego 
 Prawa 25:5-10
12:26 2 Mojżeszowa - Wyjścia 3:6,16
12:2930 5 Mojżeszowa - Powtórzonego 
 Prawa 6:4,5;   
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:12;
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:18
12:36 Psalmów 110:1

13:8 Aggieusz 2:22; Zacharyjasz 14:13
13:14 Danijel 11:31; Danijel 12:11
13:19 Danijel 9:12; Danijel 12:1
13:24,25 Izajasz 13:10; Izajasz 24:20-23; Joel 2:31
13:26 Danijel 7:13-14 
13:27 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:4; 
 Danijel 7:13
13:31 Psalmów 102:26-28; Izajasz 40:8; 
 Izajasz 51:6
14:18 Psalmów 41:10
14:21 Izajasz 53:1-12; Danijel 9:26
14:27 Zacharyjasz 13:7
14:50 Psalmów 38:12; Psalmów 88:9; 
 Izajasz 63:3
14:62 Psalmów 110: 1; Danijel 7:13
14:65 Izajasz 50:6; Micheasz 4:14
15:24 Psalmów 22:19
15:28 Izajasz 53:12
15:29 Psalmów 22:8,9; Psalmów 109:25;   
 Treny Jeremijaszowe 1:12
15:34 Psalmów 22:2
15:36 Psalmów 69:22

ŁUKASZA

1:17 Malachyjasz 4:5,6
1:48 Psalmów 113:7,8; Psalmów 136:23;
 Malachyjasz 3:12
1:50 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:7; 
 Psalmów 103:17
1:51 Psalmów 98:1; Izajasz 21:10
1:52 Psalmów 107:40,41; Amos 9:11
1:53 Psalmów 107:9
1:54 Psalmów 98:3 
1:55 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:3; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:18; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 28:14
1:69 1 Samuelowa 2:10; Psalmów 132:17,18; 
 Ezechyjel 29:21
1:70 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:15; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:15-19; 
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 Danijel 9:24-27
1:71 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 33:29; 
 Psalmów 106:10;
 Izajasz 14:1-3
1:72  1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:3; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 28:14; 
 Psalmów 98:3
1:73 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:16,17
1:74 Sofonijasz 3:15; Zacharyjasz 9:8-10
1:75 Jeremijasz 31:33,34
1:76 Malachyjasz 3:1; Malachyjasz 4:5
1:78 4 Mojżeszowa - Liczb 24:17; 
 Malachyjasz 4:2
1:79 Izajasz 9:1; Izajasz 60:1-3
2:21 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:12; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 12:3
2:23 2 Mojżeszowa - Wyjścia 13:2,12,15
2:24 3 Mojżeszowa - Kapłańska 12:6-8
2:31 Psalmów 96:13; Psalmów 98:2,3
2:32 Izajasz 49:6
2:34 Izajasz 8:14,15
3:46 Izajasz 40:35
4:4      5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 8:3
4:8     5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 6:13;  
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:20; 
 Psalmów 83:18
4:10,11   Psalmów 91:11,12
4:12   5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 6:16
4:1719 Izajasz 61:1,2
4:2526 1 Królewska 17:116
4:27 2 Królewska 5:1-14
5:14 3 Mojżeszowa - Kapłańska 13:2
5:21 2 Mojżeszowa - Wyjścia 34:7; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 24:16
6:2 2 Mojżeszowa - Wyjścia 31:15; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 35:2
6:3,4 3 Mojżeszowa - Kapłańska 24:5-9; 
 1 Samuelowa 21:3-6
6:21 Psalmów 126:5,6; Izajasz 55:1,2
7:21-22 Psalmów 146:8; Izajasz 28:18,19

7:27 Jeremijasz 4:3; Malachyjasz 4:5
8:21 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 29:4; 
 Psalmów 25:14
9:16,17 2 Królewska 4:42-44
9:54 2 Królewska 1:10-14
9:61,62 1 Królewska 19:1922
10:42 Psalmów 27:4; Psalmów 62:13
11:31,32 1 Królewska 10:1,2; 2 Kronik 9:1; 
 Izajasz 9:5,6
13:14 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:9; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 23:12; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 23:3
14:11 Izajasz 57:15
14:16 Izajasz 25:6
15:1132 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 21:1521
16:8 Psalmów 27:4; Psalmów 49:11-20
17:25 Izajasz 53:3
17:26,27 1 Mojżeszowa - Rodzaju 7:7-23
17:28 1 Mojżeszowa - Rodzaju 19:4-15
17:29 1 Mojżeszowa - Rodzaju 19:16-25
17:32 1 Mojżeszowa - Rodzaju 19:26
18:7    Psalmów 55:18; Psalmów 86:3; 
 Jeremijasz 20:11-13
18:11 Jeremijasz 2:35
18:19 Ijobowa 14:4
18:20 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:12-17
18:22 Psalmów 27:4
18:31 Psalmów 22:1-32; Psalmów 69:1-37; 
 Izajasz 53:1-12
18:32 Izajasz 50:6; Izajasz 52:14; Izajasz 53:3
18:33 Psalmów 71:20; Ozeasza 6:2 
19:38 Zacharyjasz 9:9
19:41 Jeremijasz 17:16; Ozeasza 11:8
19:42 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:29; 
 Izajasz 6:9,10;
 Izajasz 29:10-14
19:43 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 28:49-58; 
 Danijel 9:26,27
19:44 Izajasz 29:3; Jeremijasz 6:6; Danijel 9:24;
 Micheasz 3:12
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20:17 Psalmów 118:22
20:18 Izajasz 8:14,15
20:42,43 Psalmów 2:1-9; Psalmów 110:1
20:44 Psalmów 2:7; Psalmów 89:28; 
 Psalmów 110:1
21:6 Izajasz 64:10,11; Micheasz 3:12;   
 Zacharyjasz 14:2
21:10 Zacharyjasz 14:2,3,13
21:20 Danijel 9:27
21:22 Kaznodziei Salomona 9:12; 
 Danijel 9:26,27
21:25 Izajasz 13:10,13; Ezechyjel 32:7,8;
 Joel 2:30,31
21:26 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 28:32-34,65-67
21:27 Danijel 7:13
21:33 Psalmów 102:27; Izajasz 51:6
21:34,35 Izajasz 24:17
22:2 Psalmów 2:1-5
22:3 Psalmów 41:10; Psalmów 55:13-15
22:21 Psalmów 41:10
22:22 Psalmów 22:1-32; Psalmów 55:13-16; 
 Psalmów 109:6-8
22:30 Psalmów 49:15
22:37 Izajasz 53:12
22:63 Izajasz 50:6; Micheasz 4:14
22:69 Psalmów 110:1; Danijel 7:14
23:30 Jeremijasz 2:19; Ozeasza 10:8
23:34 Psalmów 22:19
23:36 Psalmów 69:22
23:46 Psalmów 31:6
23:53 Izajasz 53:9
24:36 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:28
24:46,47 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:10; 
 4 Mojżeszowa - Liczb 21:6-9;
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:15;
24:46,47 Psalmów 22:1-32; Izajasz 53:1-12;
 Micheasz 5:1-3;

JANA

1:1 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:1; 
 Przypowieści Salomonowych 8:22-31
1:3 Izajasz 45:12,18
1:10 1 Mojżeszowa - Rodzaju 11:6-7
1:14 Psalmów 45:3; Izajasz 7:14; Izajasz 60:1,2
1:15 Przypowieści Salomonowych 8:22; 
 Izajasz 9:5
1:18 2 Mojżeszowa - Wyjścia 33:2023; 
 Jozuego 5:13-15;
 Przypowieści Salomonowych 8:30
1:19 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:21,22; 
 Izajasz 53:11
1:23 Izajasz 40:3
1:45 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:1518; 
 Izajasz 4:2;
 Micheasz 5:1; Zacharyjasz 6:12
1:51 Danijel 7:9-14
2:17 Psalmów 69:10
3:14 4 Mojżeszowa - Liczb 21:9
3:17 Izajasz 53:10-12
3:35 Przypowieści Salomonowych 8:30; 
 Izajasz 42:1
3:36 Psalmów 2:12; Habakuk 2;4
4:23 Izajasz 58:9,10
4:24 Izajasz 57:15; Izajasz 58:9,10
5:10 Izajasz 58:13; Jeremijasz 17:21,27
5:19 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:26
5:20 Przypowieści Salomonowych 8:22-31
5:37 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:19; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 4:12
5:46 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 18:15,18,19
6:14 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 18:15-18
6:3135 Psalmów 78:24,25; 2 Mojżeszowa - 
 Wyjścia 16:4,8,15;
 4 Mojżeszowa - Liczb 11:69
6:39 4 Mojżeszowa - Liczb 26:65
6:45 Izajasz 54:13; Jeremijasz 31:33,34
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7:2 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 16:13-16;
 Zacharyjasz 14:16-19
7:3 Jeremijasz 12:6
7:6 Psalmów 102:14; Kaznodziei Salomona 3:1
7:7 Przypowieści Salomonowych 8:36; 
 Izajasz 49:7; Zacharyjasz 11:8
7:10 Psalmów 40:9; Izajasz 42:2,3
7:15 Amos 7:15
7:17 Psalmów 25:8,9,12
7:22 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:10-14
7:24 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 1:16,17,19
7:38 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 18:15
7:41,42 Micheasz 5:1
7:51 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 17:8-11;  
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 19:15-19
8:5 3 Mojżeszowa - Kapłańska 20:10
8:7 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 17:6; 
 Psalmów 50:16-20; Jeremijasz 17:13
8:12 Izajasz 9:1; Izajasz 49:6; Izajasz 60:1-3
8:16 Psalmów 98:9; Jeremijasz 23:5,6
8:17 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 19:15
8:28 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:18
8:42 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:18
8:44 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:3-7
8:56 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:18
9:5 Izajasz 42:6,7; Izajasz 49:6
10:9 Psalmów 23:1-6; Ezechyjel 34:12-16
10:11 Izajasz 40:11; Ezechyjel 37:24;
 Micheasz 5:3
10:12 Izajasz 56:10-12; Ezechyjel 34:2-6
10:16 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:10; 
 Zacharyjasz 8:20-23
10:30 Zacharyjasz 14:9
10:34 Psalmów 82:6
12:13 Psalmów 118:25,26; Sofonijasz 3:15
12:15 Izajasz 62:11; Sofonijasz 3:16,17;
 Zacharyjasz 2:9-11

12:37,38 Izajasz 53:1
12:40 Izajasz 6:10; Izajasz 29:10
12:46 Izajasz 42:6,7; Malachyjasz 4:2
12:49 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:18
13:18 Psalmów 41:10
13:21,26 Psalmów 41:10
14:21 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:6-8; 
 Jeremijasz 31:31-34
14:31 Psalmów 40:9
15:25 Psalmów 35:19; Psalmów 69:5; 
 Psalmów 109:3
16:32 Zacharyjasz 13:7
16:33 Psalmów 68:19; Psalmów 85:9-12;
 Izajasz 9:5,6
17:12 Psalmów 109:6-8
18:22 Izajasz 50:6; Micheasz 4:14
19:23,24 Psalmów 22:19
19:28,29 Psalmów 22:16; Psalmów 69:22
19:36 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:46; 
 Psalmów 34:21
19:37 Zacharyjasz 12:10
20:19 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:28

DZIEJE APOSTOLSKIE

1:5    Joel 2:28,29; Izajasz 44:3
1:8   Psalmów 22:28; Izajasz 2:3
1:16  Psalmów 41:10; Psalmów 55:13-15
1:20  Psalmów 69:26; Psalmów 109:8
2:17-21  Joel 2:28-32
2:25-28 Psalmów 16:8-11           
2:31   Psalmów 16:10
2:34,35  Psalmów 110:1
2:39    Joel 2:28
3:18     Izajasz 50:6; Izajasz 53:1-12
3:22,23 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 18:1519
3:25    1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:18
4:11 Psalmów 118:22; Izajasz 28:16
4:25,26  Psalmów 2:1,2
5:38 Przypowieści Salomonowych 21:30; 
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 Treny Jeremijaszowe 3:37
6:3 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 1:13
7:2,3   1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:1
7:5   1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:7; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 13:15
7:6    1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:13,16
7:7    1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:14-16; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 7:1-14
7:8    1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:9-14; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 21:2;
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 25:24
7:9     1 Mojżeszowa - Rodzaju 37:4-11,18-29; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 39:21-23
7:10   1 Mojżeszowa - Rodzaju 41:12-46
7:11     1 Mojżeszowa - Rodzaju 41:54-57
7:12    1 Mojżeszowa - Rodzaju 42:1
7:13    1 Mojżeszowa - Rodzaju 45:4
7:14    1 Mojżeszowa - Rodzaju 45:9-11
7:15   1 Mojżeszowa - Rodzaju 46:3-7; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:33
7:16   1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:29-32; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 13:19; 
 Jozuego 24:32
7:17-45   2 Mojżeszowa - Wyjścia 1-40
7:44 2 Mojżeszowa - Wyjścia 38:21
7:45  Jozuego 3:11-14
7:46     1 Królewska 8:17-19; Psalmów 132:1-5
7:47     1 Królewska 6:1; 
 2 Kronik 2:1-4:22
7:48  1 Królewska 8:27
7:49    Izajasz 66:1; Jeremijasz 7:4-11
7:50     1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:4; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:11
7:51    2 Mojżeszowa - Wyjścia 32:9; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego
  Prawa 10:16;   
 Izajasz 63:10 
7:53  5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 33:2; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19:3
8:32,33 Izajasz 53:7,8 

10:14 3 Mojżeszowa - Kapłańska 11:1-17; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 20:25
10:35    Izajasz 56:3-8
13:17 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:1-3; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 1:7-9; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 6:1
13:18 2 Mojżeszowa - Wyjścia 16:35; 
 Psalmów 78:17-42
13:19 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 7:1; 
 Jozuego 24:11;   
 Psalmów 78:55
13:20 Sędziów 2:16; Sędziów 3:9,10;
 1 Samuelowa 3:20 
13:21 1 Samuelowa 8:5,6; 1 Samuelowa 10:1
13:22 1 Samuelowa 15:11; 
 1 Samuelowa 16:12,13
13:32 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:15; 
 Danijel 9:24,25 
13:33   Psalmów 2:7
13:34   Psalmów 89:3-5,20-38; Izajasz 55:3
13:35 1 Kronik 17:11; Psalmów 16:10
13:41    Izajasz 28:14; Abakuk 1:5
13:47  Izajasz 42:6; Izajasz 49:6
14:15 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:1; 
 Psalmów 33:6; Psalmów 124:8
14:16 Psalmów 81:13
14:17 Psalmów 65:10-14; Jeremijasz 5:24;
 Jeremijasz 14:22
15:15,16 Amos 9:11,12
15:17 Psalmów 22:27,28; Izajasz 65:1
15:18 Izajasz 46:9,10
15:29 3 Mojżeszowa - Kapłańska 17:14
17:24  Izajasz 45:18; Izajasz 66:1; Danijel 4:25
17:25  1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:7; Izajasz 42:5; 
 Psalmów 50:8-13
17:26    1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:20; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:8
17:27 Jeremijasz 23:23,24
17:28 Ijobowa 12:10; Psalmów 79:13
17:29   Izajasz 44:9-20; Abakuk 2:19,20
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17:31     Psalmów 96:13
23:5     2 Mojżeszowa - Wyjścia 22:28 
26:6 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:15; 
 Malachyjasz 4:2
28:26 Izajasz 6:9,10; Ezechyjel 12:2
28:27 Izajasz 29:10; Izajasz 66:4
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Cytaty i wskazania tekstów ze Starego Testamentu 

w pismach Pawła.

Rzymian

1:17 Abakuk 2:4
2:6 Psalmów 62:13
2:11 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:17
2:13    5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 6:3
2:16 Psalmów 96:13
2:18 Nehemijaszowa 9:14
2:24 Izajasz 52:5
2:28,29 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:6
3:4 Psalmów 51:6
3:10-12 Psalmów 14:1-3; 53:1-4
3:13a Psalmów 5:10
3:13b Psalmów 140:3; Psalmów 5:10
3:14 Psalmów 10:7
3:15-17 Izajasz 59:7-8
3:18 Psalmów 36:2
4:3 1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:6
4:7-8 Psalmów 32:1-2
4:17 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:5
4:18 1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:5
7:7 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:17; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:21
8:36 Psalmów 44:23
9:7 1 Mojżeszowa - Rodzaju 21:12
9:9 1 Mojżeszowa - Rodzaju 18:10,14
9:12 1 Mojżeszowa - Rodzaju 25:23
9:13 Malachyjasz 1:2,3
9:15 2 Mojżeszowa - Wyjścia 33:19
9:17 2 Mojżeszowa - Wyjścia 9:16
9:25 Ozeasza 2:23
9:26 Ozeasza 1:10; 2:1
9:27-28 Izajasz 10:22; Ozeasza 1:10
9:29 Izajasz 1:9
9:33 Izajasz 8:14; 28:16
10:5 3 Mojżeszowa - Kapłańska 18:5
10:6-8 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 30:12-14
10:11 Izajasz 49:23

10:13 Joel 2:32; 3:5
10:15 Izajasz 52:7
10:16 Izajasz 53:1
10:18 Psalmów 19:5
10:19 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:21
10:20-21 Izajasz 65:1-2
11:3 1 Królewska 19:10
11:4 1 Królewska 19:18
11:8 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 29:4
11:9-10 Psalmów 69:23-24
11:26-27a Izajasz 59:20,21
11:27b Jeremijasz 31:31-34
11:34 Izajasz 40:13
11:35 Ijobowa 41:11
12:19 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:35
12:20 Przypowieści Salomonowych 25:21-22
13:9a 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:17-21
13:9b 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:18
14:11 Izajasz 45:23
15:3 Psalmów 69:10
15:9 Psalmów 18:50
15:10 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 32:43
15:11 Psalmów 117:1
15:12 Izajasz 11:10
15:21 Izajasz 52:15

1 Koryntów

1:19 Izajasz 29:14
1:31 Jeremijasz 9:23,24
2:16 Izajasz 40:13
3:19 Ijobowa 5:13
3:20 Psalmów 94:11
5:13 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 17:7
6:16 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:24
9:9 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 25:4
10:7 2 Mojżeszowa - Wyjścia 32:6
10:26 Psalmów 24:1; 50:12
14:21 Izajasz 28:11-12
15:27 Psalmów 8:7
15:32 Izajasz 22:13
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15:45 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:7
15:54 Izajasz 25:8
15:55 Ozeasza 13:14

2 Koryntów

3:16 Ozeasza 3:4,5
4:13 Psalmów 116:10
6:2 Izajasz 49:8
6:16 3 Mojżeszowa - Kapłańska 26:12
6:17 Izajasz 52:11
6:18 2 Samuelowa 7:14
8:15 2 Mojżeszowa - Wyjścia 16:18
9:7 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 15:4
9:9 Psalmów 112:9
10:17 Jeremijasz 9:24
13:1 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 19:15

Galates

3:6 1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:6
3:8 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:3; 18:18
3:10 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 27:26
3:11 Abakuk 2:4
3:12 3 Mojżeszowa - Kapłańska 18:5
3:13 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 21:23
3:16 1 Mojżeszowa - Rodzaju 13:15; 17:7; 22:18
4:27 Izajasz 54:1
4:30 1 Mojżeszowa - Rodzaju 21:10
5:14 3 Mojżeszowa - Kapłańska 19:18

Efezów 
4:8 Psalmów 68:19
5:31 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:24
6:2,3 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:12; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:16

1 Tesalonicensów

4:16,17 Izajasz 57:1,2

1 Tymoteusza 

5:18a 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 24:14,15; 25:4

2 Tymoteusza 

2:19a       Psalmów 1:6; Nahum 1:7
2:19b       Psalmów 34:15

Żydów

1:1 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:15;
 4 Mojżeszowa - Liczb 12:6-8
1:2 Psalmów 2:6-9; 
 Przypowieści Salomonowych 8:22-31
1:4 Psalmów 2:7,8; Izajasz 9:6
1:5 Psalmów 2:7; Psalmów 89:27,28
1:6 Psalmów 97:7; Przypowieści 
 Salomonowych 8:24,25
1:7 Psalmów 104:4
1:8 Psalmów 45:7,8; Psalmów 145:13;
 Izajasz 9:6
1:9 Psalmów 45:8; Psalmów 89:21;
 Izajasz 61:1
1:10 Psalmów 102:26-28
1:11 Izajasz 50:9; Izajasz 51:6,8
1:12 Psalmów 102:27,28
1:13 Psalmów 110:1
1:14 Psalmów 103:20,21; Danijel 7:10
2:2 3 Mojżeszowa - Kapłańska 24:14-16
2:6 Psalmów 8:6,7; Ijobowa 7:17,18
2:8 Psalmów 8:7; Danijel 7:14
2:12 Psalmów 22:23,26
2:13 Psalmów 16:1; Izajasz 8:18; 
 Izajasz 12:2
2:14 Izajasz 25:8; Ozeasza 13:14
2:15 Psalmów 56:14
2:16 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:18
3:2 4 Mojżeszowa - Liczb 12:7
3:3 Zacharyjasz 6:13
3:5 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 18:15-19
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3:8 2 Mojżeszowa - Wyjścia 17:7; 
 Psalmów 106:14
3:9 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 4:9;
 4 Mojżeszowa - Liczb 14:33; Jozuego 23:3;
3:10 2 Królewska 21:9; Izajasz 63:17
3:11 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 1:34,35;
 4 Mojżeszowa - Liczb 32:10-13
3:15 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:16
3:17 4 Mojżeszowa - Liczb 26:64,65
3:18 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 1:34,35
4:3 Psalmów 95:11
4:4 1 Mojżeszowa - Rodzaju 2:2
4:5 Psalmów 95:11
4:7 Psalmów 95:7,8
4:9 Izajasz 11:10
4:12 Kaznodziei Salomona 12:11; Izajasz 49:2;
 Jeremijasz 17:10
4:13 Psalmów 33:13-15; Psalmów 90:8
5:3 3 Mojżeszowa - Kapłańska 9:7; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:6
5:4 2 Mojżeszowa - Wyjścia 28:1
5:5 Psalmów 2:7
5:6 Psalmów 110:4
6:13 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:15-18
6:14 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:3; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:17
6:15 1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:2-6
6:16 2 Mojżeszowa - Wyjścia 22:11
6:17 Przypowieści Salomonowych 19:21; 
 Psalmów 33:11
7:1 1 Mojżeszowa - Rodzaju 14:18-20
7:2 1 Mojżeszowa - Rodzaju 28:22; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 27:32
7:3 1 Mojżeszowa - Rodzaju 14:18-20; 
 Psalmów 110:4
7:4 1 Mojżeszowa - Rodzaju 14:20
7:5 4 Mojżeszowa - Liczb 18:21-26
7:6 1 Mojżeszowa - Rodzaju 14:19,20
7:9 1 Mojżeszowa - Rodzaju 14:20
7:12 Jeremijasz 31:31-34

7:14 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:10; Izajasz 11:1
7:17 Psalmów 110:4
7:21 Psalmów 110:4
8:5 2 Mojżeszowa - Wyjścia 25:40; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 26:30
8:8 Jeremijasz 31:31-34; Ezechyjel 37:26
8:9 2 Mojżeszowa - Wyjścia 34:10,28; 
 Izajasz 63:11-13;
 Jeremijasz 31:32
8:10 Jeremijasz 31:33; Ezechyjel 36:26,27
8:11 Jeremijasz 31:34
8:12 Jeremijasz 33:8; Jeremijasz 50:20; 
 Micheasz 7:19
9:2 2 Mojżeszowa - Wyjścia 25:23,30; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 40:4;
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 24:5,6
9:3 2 Mojżeszowa - Wyjścia 26:31-33; 
 1 Królewska 8:6
9:4 2 Mojżeszowa - Wyjścia 16:33; 
 4 Mojżeszowa - Liczb 17:8-10;
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:2-5; 
9:5 2 Mojżeszowa - Wyjścia 25:17-22
9:6 2 Mojżeszowa - Wyjścia 27:21; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 30:7,8
9:7 2 Mojżeszowa - Wyjścia 30:10; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:2-20,34
9:8 Izajasz 63:11
9:9 Psalmów 40:7,8; Psalmów 51:18-21
9:10 2 Mojżeszowa - Wyjścia 30:19-21; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 11:2;  
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 14:3-21;  
9:13 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:14-16; 
 4 Mojżeszowa - Liczb 19:2-21
9:19 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:22; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 24:8; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:14-18
9:20 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 29:12
9:21 2 Mojżeszowa - Wyjścia 29:12,20,36
9:22 3 Mojżeszowa - Kapłańska 4:20,26,35; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 5:10,12,18;
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 3 Mojżeszowa - Kapłańska 17:11
9:25 2 Mojżeszowa - Wyjścia 30:10; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 16:2-34
10:4 Psalmów 51:18; Izajasz 1:11-15;
 Ozeasza 6:6
10:5 Psalmów 40:7-9; Jeremijasz 6:20; 
 Amos 5:21,22
10:6 Malachyjasz 1:10
10:7 1 Mojżeszowa - Rodzaju 3:15; 
 Psalmów 40:8
10:9 Psalmów 40:8; Malachyjasz 1:10
10:11 Psalmów 50:8-13; Izajasz 1:11
10:12,13 Psalmów 110:1
10:16 Jeremijasz 31:33,34
10:22 Ezechyjel 36:25
10:26 4 Mojżeszowa - Liczb 15:28-31
10:27 Psalmów 21:10; Jeremijasz 4:4
10:28 4 Mojżeszowa - Liczb 15:30,31,36;
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 13:6-10
10:29 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 
 32:35,36;
 Psalmów 98:9
10:31 Psalmów 90:11; Izajasz 33:14
10:37 Abakuk 2:3; Ezechyjel 18:24
10:38 Abakuk 2:4  
11:3 1 Mojżeszowa - Rodzaju 1:1; 
 Psalmów 33:6
11:4 1 Mojżeszowa - Rodzaju 4:3-5
11:5 1 Mojżeszowa - Rodzaju 5:22-24
11:6 Izajasz 55:3
11:7 1 Mojżeszowa - Rodzaju 6:13,22; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 7:1,5
11:8 1 Mojżeszowa - Rodzaju 12:1-4; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 15:5; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:18
11:9 1 Mojżeszowa - Rodzaju 13:8; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:8;
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 26:3
11:11 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:17-19; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 18:11-14; 

 1 Mojżeszowa - Rodzaju 21:1,2
11:12 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:17
11:13 1 Mojżeszowa - Rodzaju 23:4; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 49:10;
 Psalmów 39:12
11:15 1 Mojżeszowa - Rodzaju 11:31; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 24:6-8
11:16 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:7,8; 
 Izajasz 41:8-10
11:17 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:1-12
11:18 1 Mojżeszowa - Rodzaju 17:19; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 22:12
11:20 1 Mojżeszowa - Rodzaju 27:27-40
11:21 1 Mojżeszowa - Rodzaju 47:31; 
 1 Mojżeszowa - Rodzaju 48:5-22
11:22 1 Mojżeszowa - Rodzaju 50:24,25; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 13:19
11:23 2 Mojżeszowa - Wyjścia 2:2
11:24-27 2 Mojżeszowa - Wyjścia 2:10-15
11:28 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:3-14; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 12:21-30
11:29 2 Mojżeszowa - Wyjścia 14:13-31
11:30 Jozuego 6:3-20
11:31 Jozuego 2:1-22; Jozuego 6:22-25
11:32 Sędziów 4:6; Sędziów 6:11;
 Sędziów 11:1; Sędziów 12:7
11:33 Psalmów 44:3-7
11:34 1 Samuelowa 17:51:52; 
 2 Samuelowa 21:16,17;
 2 Królewska 6:16-18;
11:34 Sędziów 8:4-10; 
 Sędziów 15:14-20;
 Ijobowa 42:10;
11:35 1 Królewska 17:22-24; 
 2 Królewska 4:27-37
11:36 Sędziów 16:25; Jeremijasz 20:7
11:37 1 Samuelowa 22:17-19; 2 Królewska 1:8; 
 Jeremijasz 2:30
11:38 1 Samuelowa 23:15; 1 Królewska 17:3
12:5 Ijobowa 5:17; Przypowieści 
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 Salomonowych 3:11
12:6 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 8:5; 
 Przypowieści Salomonowych 3:12 
12:12 Izajasz 35:3
12:13 Przypowieści Salomonowych 4:26,27; 
 Izajasz 35:6
12:16 1 Mojżeszowa - Rodzaju 25:31-34
12:17 1 Mojżeszowa - Rodzaju 27:31-41
12:18 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19:10-19; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:18;
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 24:17; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:22-26
12:19 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19:16-19; 
 2 Mojżeszowa - Wyjścia 20:18,19;
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 5:24-27; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 18:16
12:20 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19:13,16
12:21 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19:16,19; 
 Izajasz 6:3-5
12:24 1 Mojżeszowa - Rodzaju 4:10
12:26 2 Mojżeszowa - Wyjścia 19:18; 
 Izajasz 2:19; 
 Izajasz 13:13
12:29 2 Mojżeszowa - Wyjścia 24:17; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 4:24
13:5 1 Mojżeszowa - Rodzaju 28:15; 
 5 Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 31:6,8;
 Psalmów 119:36
13:6 Psalmów 56:12; Psalmów 118:6
13:10 4 Mojżeszowa - Liczb 7:5
13:11 2 Mojżeszowa - Wyjścia 29:14; 
 3 Mojżeszowa - Kapłańska 4:16-21
13:15 Psalmów 116:17-19; Ozeasza 14:2
13:20 Izajasz 40:11; Ezechyjel 34:23
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