
9 Kogo on chce uczyć wiedzy, komu wykładać baśnie? Czyż odstawionym od mleka i odsadzonym
od piersi?
10 Przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, prawidło za prawidłem, cokolwiek
tu i cokolwiek ówdzie.
11 Zaprawdę, przez jąkające się usta oraz obcym językiem będę przemawiał do tego narodu.
Izajasza (Isaiah) 28:9-11 
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**The order of these Scriptures follow the arangement in the Tanach and the New Testament

“Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą.”
 Jana (John) 17:17



“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 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.”

Izajasza (Isaiah) 12


