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Jezus milczał. A najwyższy kapłan powiedział 

mu: Zaklinam cię na Boga żywego, abyś nam 

powiedział, czy ty jesteś Chrystusem, Synem 

Bożym? Odpowiedział mu Jezus: Ty 

powiedziałeś. Ale mówię wam: Odtąd ujrzycie 

Syna Człowieczego siedzącego po prawicy 

mocy Boga i przychodzącego na obłokach 

niebieskich. [Biblia, Ew. Mateusza 26:64, (str. 44)] 

Wtedy setnik i ci, którzy z nim pilnowali 

Jezusa, widząc trzęsienie ziemi i to, co się 

działo, bardzo się zlękli i powiedzieli: On 

prawdziwie był Synem Bożym. [Biblia, Ew. Mateusza 

27:54 (str. 47)] 

A gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta 

choroba nie jest na śmierć, ale na chwałę 

Bożą, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. 

[Biblia, Ew. Jana 11:4 (str. 135)]. 

Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, 

ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy 

nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów 

uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, 

które nie są napisane w tej księdze. Lecz te są 
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napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest 

Chrystusem, Synem Bożym, i abyście 

wierząc, mieli życie w jego imieniu. [Biblia, Ew. 

Jana 20:29-31 (str. 148)] 

Lecz anioł Pana powiedział do Filipa: Wstań i 

idź na południe, na drogę, która prowadzi z 

Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. 

Wstał więc i poszedł. A oto przyjechał do 

Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, 

eunuch, dostojnik królowej etiopskiej 

Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi 

skarbami; I wracał, a siedząc na swoim wozie, 

czytał proroka Izajasza. A Duch powiedział do 

Filipa: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. 

Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten 

czyta proroka Izajasza, i zapytał: Rozumiesz, 

co czytasz? A on odpowiedział: Jak mogę 

rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił 

Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał 

ten fragment Pisma: Jak owca na rzeź był 

prowadzony i jak baranek milczący wobec 

tego, który go strzyże, tak on nie otworzył 
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swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go 

sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie 

bowiem zostało zabrane z ziemi. I zapytał 

eunuch Filipa: Proszę cię, o kim to prorok 

mówi? Sam o sobie czy o kimś innym? Wtedy 

Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego 

fragmentu Pisma, głosił mu Jezusa. A gdy 

jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. 

Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co 

stoi na przeszkodzie, żebym mógł być 

ochrzczony? I powiedział Filip: Jeśli wierzysz 

z całego serca, możesz. A on odpowiedział: 

Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem 

Bożym. Kazał więc zatrzymać wóz. Obaj, 

Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. A 

gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa 

i eunuch go więcej nie widział, ale jechał 

swoją drogą, radując się. [Biblia, Dzieje Apostolskie 8:26-

39 (str. 162)] 

Ponieważ Syn Boży, Jezus Chrystus, który 

wśród was głoszony był przez nas, to znaczy 

przeze mnie, Sylwana i Tymoteusza, nie był 
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"tak" i "nie", lecz było w nim "tak". Ile jest 

bowiem obietnic Boga, w nim są "tak" i w nim 

są "Amen", ku chwale Boga przez nas. [Biblia, 2 

list do Koryntian 1:19-20 (str. 227)] 

My zaś widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec 

posłał Syna, aby był Zbawicielem świata. 

Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem 

Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. 

[Biblia, 1 list Jana 4:14-15 (str. 306)] 

Bo wszystko, co się narodziło z Boga, 

zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które 

zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto 

zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że 

Jezus jest Synem Bożym? [Biblia, 1 list Jana 5:4-5 (str. 

306)] 

A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam 

rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i 

jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego 

Synu, Jezusie Chrystusie. On jest 

prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 

[Biblia, 1 list Jana 5:20 (str. 307)] 


