
CC ZZ YY   JJ EE SS TT EE MM   PP RR AA WW DD ZZ II WW YY MM   KK AA TT OO LL II KK II EE MM   ??   
 

- Co  jest  podstawą  mojej  wiary ? 

- Komu  wierzę  i  dlaczego ? 
- Czy  można  mieć  pewność  zbawienia ? 

- Kto  jest  ostatecznym  autorytetem  w  sprawach  wiary ? 

Przeczytaj ten traktat i dowiedz się, kto jest Twoim PANEM. 
Sprawdź, czy wierzysz Kościołowi lub Tradycji, czy też Bogu i  

Jego  Słowu – Biblii. 

Jeżeli  brakuje  Ci  odwagi – Nie  czytaj ! 
 

Żyjemy w kraju, w którym nie rozróżnia się pojęcia STWORZENIA od STWÓRCY. Życie uczy, że nasz kraj ma z tym poważny problem. Bóg jest jeden. On 

jest STWÓRCĄ nieba i ziemi. Wszystko, co stworzył, to jego STWORZENIE. W drugim przykazaniu, które zostało  odrzucone  i  o  którym większość 

wierzących  nie wie, czytamy: 
Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko(...) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja 

Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym ...                                                                                                          – Księga  Wyjścia 20,4-5. 

Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę, ponieważ to On (jako Stwórca) jest  sprawcą  wszelkiego  dobra. 
Bo gniew Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość  tych  ludzi, którzy  przez  nieprawość nakładają  prawdzie  pęta – ostrzega  Biblia. 

Dlaczego  Boży  gniew  ciąży  na  człowieku ? 

O  jaką  bezbożność  chodzi ? 
Dalszy  ciąg  tego  listu  wyjaśni  nam  tę  kwestię:  

Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani  

Mu dziękowali (...). Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i STWORZENIU oddawali cześć i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który  jest  
błogosławiony  na  wieki – Amen - List do Rzymian 1, 18-25. 
 

 

 

Zbawienie – dar Łaski Bożej 
 

Kościół Katolicki naucza: “Wstępne usprawiedliwienie (zbawienie) osiągane  jest  poprzez  chrzest” (1262 – 1274)*. 
* Liczby w nawiasach oznaczają paragrafy z  Katechizmu Kościoła Katolickiego; Wydawnictwo  Pallotinum – Poznań 1994. 

Biblia: Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa - List do Rzymian 3,28. 
K.Kat. naucza: ,,Dorośli muszą przygotować się do usprawiedliwienia  (zbawienia)  poprzez  wiarę  i  dobre  uczynki” (1247 – 1249);  ,,Na   łaskę   można   
zasłużyć   dobrymi   uczynkami” (2010 i 2027). 

Biblia: Bóg usprawiedliwia bezbożnych grzeszników, którzy uwierzyli: Jeżeli zaś dzięki łasce, to już nie ze względu na uczynki, bo inaczej łaska nie byłaby już 

łaską; Otóż temu, który pracuje poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności; Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w Tego, co 

usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia - List do Rzymian 11,6 i 4,4. 

K.Kat. naucza: ,,Zbawienie osiągane jest przez łaskę w połączeniu z  wiarą, dobrymi  uczynkami  oraz  uczestnictwem  w  Sakramentach” 

(183, 1129, 1815 i 2002). 
Biblia: Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy 
bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili – List do Efezjan 2,8-10. 

 

Dobre  uczynki  są  rezultatem  naszej  wiary, a nie naszego zbawienia. 
 

 

K.Kat. naucza: ,,Maria jest Pośredniczką, której możemy powierzać wszystkie  nasze  troski  i  prośby” (968-970, 2677). 

Biblia:  Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie; Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię – 1 List do Tymoteusza 2, 5; 

Ewangelia Jana 14,6; Ewangelia Mateusza 11, 28. 

K.Kat. naucza: ,,Powinniśmy całkowicie oddać się Marii, powierzając jej  trosce  godzinę  śmierci  naszej” (2677). 

Biblia: Powinniśmy oddać się Panu Jezusowi, powierzając Mu godzinę naszej śmierci : A zatem proszę was, bracia, przez miło-sierdzie Boże, abyście dali 

ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną,  jako  wyraz  rozumnej  służby  Bożej – List do Rzymian 12, 1. 

K.Kat. naucza: ,,Bóg wywyższył Marię w chwale niebieskiej jako Królową Nieba i Ziemi, dlatego należy ją czcić ze szczególnym oddaniem”  
(829,971,2675). 

Biblia: Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i 

ziemskich, i podziemnych; I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego  

imienia,  w   którym   moglibyśmy   być  zbawieni  – List  do  Filipian  2,9-10; Dzieje  Apostolskie 4,12. 

K.Kat. naucza: ,,U schyłku życia ciało i dusza Marii zostały pochwycone  do  nieba” (966,974).  

Biblia na ten temat nie zawiera żadnych informacji. Jednakże historia mówi nam, że po śmierci ciało Marii zostało złożone do grobu, a Żydzi obchodzili 

święto jej zgonu do IV wieku i znali miejsce, gdzie ją pochowano. 
 

Niektóre doktryny Kościoła rzymsko-katolickiego 
 

IV w. Początek kultu obrazów i relikwii; wypaczenie chrztu przez ,,pokropienie”  i  włączenie  niemowląt 

431 r. “Matka Boska” – tytuł  nadany  Marii  na  Soborze  w  Efezie 
787. Uprawomocnienie kultu obrazów, relikwii i aniołów – Sobór w Nicei  

988. ,,Zaduszki”  wprowadzone  przez  opata  z  Cluny  Odilo 

1079. “Celibat” – Synod  w  Rzymie 

1090. ,,Różaniec” wynaleziony przez Piotra Hernita; wg innej wersji przez  Piotra  Pustelnika 

1170. ,,Kanonizacja  zmarłych” – papież  [dalej ozn. p.] Aleksander III 

1215.  IV Sobór Laterański ustanowił : cichą spowiedź ,,na ucho” (obowiązkowo raz w roku); transsubstancjację” (przeistoczenie) opłatka w ,,eucharystii” i 
„adorację hostii” wyrażaną przez klękanie 

i kłanianie się opłatkowi; ,,Świętą Inkwizycję” jako narzędzia do zwalczania  heretyków 

1229. Zakaz  czytania  Biblii  przez  laików – Synod  w  Tuluzie 
1254. – data rozpoczęcia “stosowania tortur” w celu wymuszenia zeznań – nakaz   p. Innocentego IV 

1312. ,,Boże  Ciało” ustanowione  jako  święto –  p. Urban IV 

1325. ,,Tiara” – potrójna korona papieska symbolizująca potrójną władzę  papieża  jako  arcykapłana, króla  i  proroka –  p. Jan XXII 
1414. Zakazanie osobom świeckim spożywania komunii pod dwiema postaciami (chleba  i  wina) –  Sobór  w  Konstancji 

1443. ,,Czyściec” –  Sobór  Florencki 

1515. Zatwierdzenie  odpustów  i  modlitw  za  zmarłych –  p. Leon X 
1531. Zakon Jezuitów założony przez Ignacego Loyolę w celu zwalczania  reformacji  w  krajach,  gdzie  Rzym  stracił  swe  wpływy 

XVI w. Formuła ,,Zdrowaś Mario”(druga połowa – “Święta Mario” ...) ukończona  została  około  50  lat  później  i  zatwierdził  p. Sykstus V 

1542. ,,Trybunał Inkwizycyjny” oficjalnie powołany – p. Paweł III (bulla “Licet  ab  initio”) 
1546. ,,Tradycja” uznana  za autorytet równy Biblii – Sobór Trydencki 

1657. Maria ,,Królową Polski” – uroczyste oddanie narodu pod jej zwierzchnictwo  przez  króla  polskiego  Jana  Kazimierza 

1854. ,,Niepokalanie Poczęta” – święto ustanowione przez  p. Piusa IX 
i ogłoszenie przezeń, że jedynym zbawiającym Kościołem jest Kościół rzymsko-katolicki  

1870. Papież  stał  się  nieomylny – p. Pius IX / I Sobór Watykański 

1950. ,,Wniebowzięcie  Marii” wymyślone  przez  p. Piusa XII 



1964. Maria – ,,Matką  Kościoła” i ,,Pośredniczka łask” – p. Paweł VI  

/ II  Sobór  Watykański 
2000. Dominus Iesus – deklaracja, w której główną myślą było to, że: “Tylko w Kościele (rzymskokatolickim) można znaleźć wszystkie środki potrzebne do 

zbawienia” – kardynał Joseph Ratzinger – prefekt watykańskiej  Kongregacji  Nauki i Wiary (dawniej Inkwizycja) 
 

Dekalog wg Biblii Tysiąclecia - wydanie IV ; 

Wydawnictwo Pallotinum - Poznań 1996 r. 
 

  1. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 

  2. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie (...) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył...  

  3. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy... 
  4. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go uświęcić... 

  5. Czcij ojca swego i matkę twoją... 

  6. Nie będziesz zabijał. 
  7. Nie będziesz cudzołożył. 

  8. Nie będziesz kradł. 

  9. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa... 
10. Nie będziesz pożądał (...) żony bliźniego twego (...) ani żadnej rzeczy,  która  należy  do  bliźniego  twego. 
 

Dekalog wg Katechizmu Kościoła katolickiego ; 

Wydawnictwo Pallotinum – Poznań 1994 r. 
 

  1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną. 
  2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno. 

  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

  4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 

  5. Nie zabijaj. 

  6. Nie cudzołóż. 

  7. Nie kradnij. 
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

  9. Nie pożądaj żony bliźniego twego 

10. ani żadnej rzeczy, która jego jest. 
 

 

 

 

Czyściec 
 

K.Kat. naucza: ,,Czyściec jest konieczny, aby odkupić grzech i oczyścić duszę” (1030 – 1031); “Żyjący mogą pomóc nieszczęśliwym duszom w czyśćcu, 

ofiarując swoje modlitwy, dobre uczynki oraz Mszę  Św”. (1032 i 1371). 

Biblia nic na ten temat nie mówi. Czyściec nie istnieje. Jezus dokonał oczyszczenia  z  grzechów  na  krzyżu. 
K.Kat. naucza: ,,Dusze w czyśćcu cierpią ogromny ból z tego powodu, że jeszcze nie mogą być z Bogiem i okazać Mu swej miłości, chociaż tego bardzo 

pragną. Mają one jednak pewność zbawienia i gdy wypłacą się wobec sprawiedliwości Bożej, znajdą się w niebie” – Katechizm Religii Katolickiej nr 3, rozdział 31 (115). 

Biblia: Nawet w obliczu sądu, skazany przestępca, będąc wraz z Chrystusem na krzyżu, otrzymał zapewnienie: Zaprawdę powiadam ci: Dziś  ze  mną  

będziesz  w  raju (nie  w  czyśćcu) – Ewangelia Łukasza 23, 43. 

K.Kat.  naucza: ,, Nikt  nie  wie,  czy  osiągnie  życie  wieczne” (1036, 2005); ,,Życie wieczne jest zasłużoną nagrodą otrzymaną od Boga” (1821, 2010). 

Biblia: O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście  wiedzieli, że  macie  życie  wieczne – 1 List Jana 5, 13. 

 

Msza Święta 
 

K.Kat. naucza: ,,Ostatnia wieczerza była prawdziwą ofiarą, podczas której w kielichu przelana została za nasze grzechy krew Chrystusa” (610-611, 613, 

1339). 

Biblia: Ostatnia Wieczerza była posiłkiem paschalnym, a krew Chrystusa została przelana za nasze grzechy na krzyżu. To czyńcie na moją  pamiątkę – 
Ewangelia Łukasza 22,19. 

K.Kat. naucza: ,,Chleb i wino stają się prawdziwym Ciałem i Krwią Chrystusa” (1371-1377). 

Biblia: To są tylko symbole ciała i krwi Jezusa wskazujące na Jego śmierć. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć  Pana  głosicie, 

aż  przyjdzie – List do Koryntian 11,26. 
Pan Jezus, kiedy ustanowił Wieczerzę, sam był obecny w ciele, a obecnie ciałem przebywa w Niebie. Złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę  za  grzechy, 

zasiadł  po  prawicy  Boga – List do Hebrajczyków 10,12. 

K.Kat. naucza: ,,Kto mówi, że wszyscy wierzący chrześcijanie muszą zgodnie z Bożym przykazaniem otrzymać obie postacie (chleb i wino) Eucharystii,  ten  
jest  wyłączony” – aksjomat Soboru Trydenckiego z 1546 r. 

Biblia: Pijcie z niego (z kielicha) wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która  za  wielu  będzie wylana – Ewangelia Mateusza 26, 27-28. 

K.Kat. naucza: ,,Ofiara Mszy Św. jest  równoznaczna z Ofiarą Krzyża (1085, 1365-1367), tylko sposób ofiarowania jest inny (1367); Ofiara Krzyża przedłuża 
się w Ofierze Mszy Św. (1323, 1382); W czasie każdej Mszy, ksiądz składa Ojcu Ofiarę w osobie Chrystusa”  

(1354, 1357).                            

Biblia:  Nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od 

stworzenia świata (...) tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w  związku  z  grzechem,  lecz  dla  
zbawienia tych, którzy Go oczekują – List do Hebrajczyków 9, 25-28. 

 

Ofiara na krzyżu była jedna, niepowtarzalna i została zakończona z chwilą Jego śmierci: A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: ,,Wykonało się”! I skłoniwszy 
głowę oddał ducha; Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia – Ewangelia Jana 19, 30; List do Hebrajczyków 9, 22. 

K.Kat. naucza: ,,Ilekroć odprawiana jest Msza Św., dokonuje się dzieło  naszego  odkupienia” (1364, 1405,1846). 

Biblia:  Dzieło odkupienia dokonało się, gdy Chrystus oddał za nas swoje życie na krzyżu: W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie 

występków, według bogactwa Jego łaski – List do Efezjan 1, 7. 

K.Kat. naucza: ,,Kościół ma kontynuować ofiarę Chrystusa dla zbawienia  świata” (1323, 1382, 1405, 1407). 

Biblia:  Kościół ma zwiastować śmierć Pana dla zbawienia świata: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Dobrą nowinę o 

zastępczej śmierci Jezusa Chrystusa za każdego człowieka)- Ewangelia Marka 16, 15. 

K.Kat. naucza: ,,Bóg pragnie, aby poświęconemu chlebowi i winu oddawać  boską  cześć” (1378-1381). 

Biblia zakazuje czcić jakąkolwiek rzecz, nawet tę, która w zamierzeniu ma przedstawiać Boga albo człowieka: Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej 

nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom; Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi 
nisko [np. Papież]...  Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył... – Księga Lzajasza 42, 8; Księga Wyjścia 20, 4-5. 



 

 

Autorytet 
 

K.Kat. naucza: ,,Kościół Rzymsko-Katolicki jest niezbędny do zbawienia” (816, 832-834, 846, 869-870). 

Biblia: I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni – Dzieje Apostolskie 

4,12. 

K.Kat.  naucza: ,,... Kościół zbudowany jest na Piotrze” (552). 

Biblia: ... na skale wyznania ust Piotra: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego – Ewangelia Mateusza 16,16 (555) 

K.Kat. naucza: “Papież jest nieomylnym w swoim autorytatywnym nauczaniu” (891); Dogmat o ,,nieomylności papieża”- I Sobór Watykański 1870r. 

Biblia: (Każdy) Grzeszny człowiek nie jest doskonały, stąd potrzebuje zbawienia od swoich upadków : Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały 
Bożej (...) Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego – List do Rzymian 3, 23 i 10. 

K.Kat. naucza: ,,Urząd Nauczycielski jest autorytatywnym nauczycielem   Kościoła” (85-87). 

Biblia wskazuje, że to Duch Święty jest autorytatywnym nauczycielem Kościoła : A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was 
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam  powiedziałem - Ewangelia Jana 14, 26. 

K.Kat. naucza: ,,Tylko Urząd Nauczycielski ma zdolność i prawo interpretacji Pisma Świętego i jest nieomylnym interpretatorem Pisma Świętego” (85, 100, 

939, 890-891, 2034-2035). 

Biblia: Każdy chrześcijanin prowadzony przez Ducha Świętego ma zdolność i prawo interpretacji Pisma Świętego: Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, 
przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma,  czy  istotnie  tak  jest – Dzieje Apostolskie 17, 11. 

 

K.Kat. naucza: ,,Pismo Święte wraz z Tradycją są Słowem Bożym oraz  nadrzędnym  prawem  wiary  Kościoła” (81, 85, 97, 182, 80, 82). 
Biblia - Pismo Święte to Słowo Żyjącego Boga, a Tradycja jest tylko słowem ludzkim : Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę,  a dobrze zrobicie jeżeli 

będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach(...). Nie z woli 

bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo; ale kierowani Duchem Świętym mówili <od> Boga święci ludzie; Ten lud czci Mnie wargami; lecz 

sercem swym jest daleko ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie Boże, a  trzymacie się ludzkiej 

tradycji – 2 List Piotra 1, 19-31; Ewangelia Marka 7, 6-8. 

K.Kat. naucza: ,,Odpusty udzielane przez Kościół za akty pobożności uwalniają  grzeszników  od  kary  doczesnej” (1471-1473). 

Biblia: Jezus uwalnia wierzących od grzechów poprzez swoją krew: Temu (Jezusowi), który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od  naszych  

grzechów – Apokalipsa Jana 1, 5. 

 

 

Maria 
 

K.Kat. naucza: ,,Maria zachowana została od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swego poczęcia” (490- 492) - papież Pius IX - 1854r. 

Biblia: Dlatego też jak przez jednego człowieka Adama grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich  ludzi,  

ponieważ  wszyscy  zgrzeszyli – List do Rzymian 5,12. 

Reasumując,  Maria – potomkini  Adama,  narodziła  się  w  grzechu. 

K.Kat. naucza: ,,Maria była dziewicą przed, w czasie i po narodzeniu Chrystusa” (496-511). 

Biblia: Maria była dziewicą (tylko) do narodzenia Chrystusa :  Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam,  a Jego braciom Jakub, 
Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją  wszystkie  u  nas? – Ewangelia Mateusza 13, 55-56. 

Jedno z  proroctw o Jezusie brzmi: Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki, bo gorliwość o dom Twój mnie pożera – Księga 

Psalmów 69, 9. 

K.Kat. naucza: ,,Przenajświętsza Maryja wiodła doskonałe bez grzeszne życie; w czasie którego nie popełniła ani jednego grzechu” (411, 493). 

Biblia: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy – Ewangelia Łukasza 1,46-47. 

W tych słowach Maria wyraża swoją zależność od Boga - Zbawcy jej, wyznając potrzebę zbawienia. Tylko (jedynie) Jezus Chrystus nie popełnił grzechu, 
ponieważ był to Bóg, który przywdział ludzkie ciało. 

K.Kat.  naucza: ,,Maria  jest  Matką  Boską” (963,971,2677). 

Biblia: Maria była ziemską matką Jezusa : Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Gallejskiej i była tam matka Jezusa – Ewangelia Jana 2, 1. 

K.Kat.  naucza: ,,Maria  jest  Matką  Kościoła” (963,975). 

Biblia: Była członkiem Kościoła : Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego – Dzieje Apostolskie 

1,14. 

K.Kat. naucza: ,,Maria jest Współodkupicielką, gdyż wraz z Chrystusem uczestniczyła w bolesnym akcie odkupienia” (618, 964,968,970) 

Biblia: Tylko Chrystus jest Odkupicielem, gdyż tylko On cierpiał i umarł za nasze grzechy : A  dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski przez 
odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego  

krwi – List do Rzymian 3, 24-25. 
 

 

 


