
 

 
Kto ma Syna, ma żywot; kto 
nie ma Syna Bożego, nie ma 
żywota.  

List 1 Jana 5:12 
______________ 

 
Dzięki zaś Bogu za nie-
wysłowiony dar jego. 

List 2 do Koryntow 9:15 
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Rzekł ... Jezus: "Jam jest 
zmartwychwstanie i żywot; kto 
wierzy we mnie, choćby też 
umarł, żyć będzie." 

Jan 11:25 
 

 

ŻYWOT W IMIENIU JEGO 
Od Jana 20:31      
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... Syna Bożego ... który mię 
umiłował, i wydał samego 
siebie za mnie. 
 

 List do Galatów 2:20 
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Albowiem łaską jesteście 
zbawieni przez wiarę, i to nie 
z was; Boży to dar; nie z 
uczynków, aby się kto nie 
chlubił. 
 

List do Efezów 2:8-9 
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