
Nowy 

Testament 



Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z 

tych przykazań najmniejszych i 

nauczałby tak ludzi, najmniejszym 

będzie nazwany w Królestwie Niebios; 

Mt. 5:19

a ktokolwiek by 

czynił i nauczał, 

ten będzie 

nazwany wielkim 

w Królestwie 

Niebios.



Ale szukajcie najpierw Królestwa 

BoŜego i sprawiedliwości jego, 

a wszystko inne będzie wam dodane.

Mt. 6:33



Jezus odpowiedział: Zaprawdę 

powiadam wam, nie ma takiego, kto by 

opuścił dom albo braci, albo siostry, 

albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo 

pola dla mnie i dla ewangelii, który by 

nie otrzymał stokrotnie, teraz, w 

doczesnym Ŝyciu domów i braci, i sióstr, 

i matek, i dzieci, i pól, choć wśród 

prześladowań, a w nadchodzącym czasie 

Ŝywota wiecznego. 

Mk. 10:29-30



Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, 

a nie czynicie tego, co mówię? PokaŜę 

wam, do kogo jest podobny kaŜdy, kto 

przychodzi do mnie i słucha słów moich, 

i czyni je. Podobny jest do człowieka 

budującego dom, który kopał i dokopał 

się głęboko, i załoŜył fundament na skale. 

A gdy przyszła powódź, uderzyły wody

o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, 

bo był dobrze zbudowany. 

Łuk. 6:46-48



Kto ma przykazania moje i przestrzega 

ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, 

tego teŜ będzie miłował Ojciec i Ja 

miłować go będę, i objawię mu samego 

siebie. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: 

Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego 

przestrzegać będzie, i Ojciec mój 

umiłuje go, i do niego przyjdziemy, 

i u niego zamieszkamy.

Jn. 14:21,23



Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście 

latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w 

nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze 

mnie nic uczynić nie moŜecie. 

Jn. 15:5



Jeśli przykazań moich przestrzegać 

będziecie, trwać będziecie w miłości 

mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań 

Ojca mego i trwam w miłości jego. 

Jn. 15:10-12

To wam powiedziałem, aby radość moja 

była w was i aby radość wasza była 

zupełna. Takie jest przykazanie moje, 

abyście się wzajemnie miłowali, 

jak Ja was umiłowałem.



On, który nawet 

własnego Syna nie 

oszczędził, ale go 

za nas wszystkich wydał, 

jakŜeby nie miał z nim 

darować nam wszystkiego?

Rz. 8:32



A władny jest Bóg udzielić wam obficie 

wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze 

wszystkiego pod dostatkiem, mogli 

hojnie łoŜyć na wszelką dobrą sprawę.

2Kor. 9:8



Temu zaś, który według mocy działającej 

w nas potrafi daleko więcej uczynić 

ponad to wszystko, o co prosimy 

albo o czym myślimy.

Ef. 3:20-21



Wszystko mogę w tym, 

który mnie wzmacnia,

w Chrystusie.

Filp. 4:13,19

A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę 

waszą według bogactwa swego w 

chwale, w Chrystusie Jezusie.



JeŜeli nas serce nie oskarŜa, 

moŜemy śmiało stanąć przed Bogiem

i otrzymamy od niego, 

1 Jn. 3:21-22

o cokolwiek prosić będziemy, gdyŜ 

przykazań jego przestrzegamy i czynimy 

to, co miłe jest przed obliczem jego.



Rozpowszechnianie 

dozwolone

kontakt: starzeba@gmail.com

Więcej na stronie:

www.MapaBiblii.pl


