
Kto nie wejdzie do Królestwa?

1 Kor 6:9
Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie
się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani 
mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy 
Królestwa Bożego nie odziedziczą.

– wszetecznicy
– bałwochwalcy
– homoseksualiści
– sodomici
– złodzieje
– chciwcy
– pijacy
– oszczercy
– zdziercy

Obj 22:15
Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, 
którzy miłują kłamstwo i czynią je.

– psy
– czarownicy
– wszetecznicy
– zabójcy
– miłujący kłamstwo i czyniący je

Efez 5:5
A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród 
was, jak przystoi świętym, także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, 
które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden 
rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w 
Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z 
powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów.

– rozpustnik
– nieczysty
– chciwiec
– bezwstydny
– głupia/błazeńska mowa
– zwodziciele

Gal 5:19-21
Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, 
bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, 
odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam 
wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa 
Bożego nie odziedziczą.



– wszetecznicy
– nieczyści
– rozpustnicy
– bałwochwalcy
– czarownicy
– pielęgnujący wrogość
– zazdrośnicy
– intryganci
– kłótliwi
– rozłamcy
– zabójcy
– pijacy
– obżerający się

Mat 7:21-27
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko 
ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: 
Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie 
wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im 
powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. 
Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża 
mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i
powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. 
A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do 
męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały 
rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

– nieczyniący, nie wykonujący woli Ojca
– czyniący bezprawie (greckie słowo to anomia, oznaczające przestąpienie Prawa [Tory])
– słuchający, lecz nie wykonujący słów Jaszua

I tym podobne rzeczy.

Ale dobra nowina jest taka, że wszystko, co znajduje się na tej liście, może być przebaczone!
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