Łk 10,17-19 Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd na
Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana,
spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po węŜach i
skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.
Mt 21,21 Jezus im odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a
nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze:
"Podnieś się i rzuć się w morze!", stanie się.
Dz 3,6-8 «Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię
Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!» I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on
natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i
wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.
Dz 4,33 Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a
wszyscy oni mieli wielką łaskę.
Dz 8,7 Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu
teŜ sparaliŜowanych i chromych zostało uzdrowionych.
Dz 2,4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak
jak im Duch pozwalał mówić
Dz 5,15 Wynoszono teŜ chorych na ulicę i kładziono na łoŜach i noszach, aby choć cień
przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich.
Dz 19,12 tak Ŝe nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby
ustępowały z nich i wychodziły złe duchy.
J 14,28 Słyszeliście, Ŝe wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, Ŝe idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
J 7,39 A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem
jeszcze nie był dany, poniewaŜ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
J 16,7 JednakŜe mówię wam prawdę: PoŜyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeŜeli nie
odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeŜeli odejdę, poślę Go do was.
Dydym Ślepy, O Trójcy 3,2,8
Jeśli Jednorodzony jest - jak pisze Paweł w Liście do Hebrajczyków - odblaskiem chwały i
odbiciem istoty (1,3), i obrazem Boga niedostrzegalnego, niewidzialnego i bez początku, i jeśli
On mówi prawdę: „Kto Mnie widzi, widzi i Ojca” (J 14,9) oraz „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J
10,30), to jest On współistotny, współwieczny, równy i najdokładniej podobny Bogu Ojcu.
Bowiem światło ze światła rodzi się nie innej natury ani teŜ jako późniejsze i wskazuje na
takie samo odbicie istoty i najdokładniejsze podobieństwo natury, chwały i wszechwładzy.
Wiktor z Wity, Dzieje prześladowania Kościoła w Afryce
PoniewaŜ wyznajemy w Synu dwie natury, to jest Boga prawdziwego, mającego ciało i duszę,
przeto cokolwiek Pismo Święte mówi o Jego wzniosłej i najwyŜszej potędze, odnosimy do
Jego przedziwnej Boskości, co zaś poniŜej czci niebieskiej potęgi skromniej o Nim
powiedziano, przypisujemy nie Słowu Boga, lecz przybranemu człowiekowi. A więc według
Boskości jest to, cośmy wyŜej powiedzieli, gdzie mówi: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30)
oraz „Kto Mnie widzi, widzi i Ojca” ... Te zaś miejsca, które odnoszą się do Niego jako
człowieka, są następujące: „Ojciec większy jest ode Mnie” (J 14,28).
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

V Niedziela Wielkanocna w roku A:
J 14, 1-12
1

Niech się nie trwoŜy serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie.
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam
powiedział. Idę przecieŜ przygotować wam miejsce.
3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do
siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
4 Znacie drogę, dokąd Ja idę.
5 Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc
moŜemy znać drogę?
6 Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i Ŝyciem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz juŜ Go znacie i
zobaczyliście.
8 Rzekł do Niego Filip: Panie, pokaŜ nam Ojca, a to nam wystarczy.
9 Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył takŜe i Ojca. Dlaczego więc
mówisz: PokaŜ nam Ojca?
10 Czy nie wierzysz, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które
wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie,
On sam dokonuje tych dzieł.
11 Wierzcie Mi, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. JeŜeli zaś nie - wierzcie
przynajmniej ze względu na same dzieła.
12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie takŜe
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych
uczyni, bo Ja idę do Ojca.
2

1. Niech się nie trwoŜy serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie
wierzcie!

J 14,27-28 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam
daję. Niech się nie trwoŜy serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, Ŝe wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, Ŝe idę do
Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
J 16,22-23 TakŜe i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się
serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie
będziecie pytać. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da
wam w imię moje.
Ps 42,6-7 Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo
jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga. A we mnie samym dusza
jest zgnębiona, przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu i z ziemi Hermonu, i z góry Misar.
Iz 43,1-2 Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: «Nie
lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody,

Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Lm 3,22-23 Biorę to sobie do serca, dlatego teŜ ufam: Nie wyczerpała się litość Pana,
miłość nie zgasła. Odnawia się ona co rano: ogromna Twa wierność.
2 Kor 4,8-10 Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; Ŝyjemy w
niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni,
obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa,
aby Ŝycie Jezusa objawiło się w naszym ciele.
2 Kor 12,9-10 lecz Pan mi powiedział: «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w
słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała
we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w
niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć
niedomagam, tylekroć jestem mocny.
J 11,25-27 Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i Ŝyciem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, Ŝyć będzie. KaŜdy, kto Ŝyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, Ŝeś Ty jest Mesjasz, Syn
BoŜy, który miał przyjść na świat».
J 12,44 Jezus zaś tak wołał: «Ten, kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego,
który Mnie posłał.
2. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym
wam powiedział. Idę przecieŜ przygotować wam miejsce.

2 Kor 5,1 Wiemy bowiem, Ŝe jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie
trwały w niebie.
Hbr 11,10 Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego
architektem i budowniczym jest sam Bóg.
Hbr 11,14-16 Ci bowiem, co tak mówią, okazują, Ŝe szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę
wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dąŜą,
to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyŜ przysposobił
im miasto.
Hbr 13,14 Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść.
Ap 3,21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwycięŜyłem i zasiadłem z
mym Ojcem na Jego tronie.
Ap 21,10-27 I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto
Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. A świątyni w nim nie
dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba
słońca ni księŜyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. I w
jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych. I za dnia
bramy jego nie będą zamknięte: bo juŜ nie będzie tam nocy. I wniosą do niego przepych i
skarby narodów. A nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co popełnia ohydę i
kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze Ŝycia Baranka.
Dz 9,16 I pokaŜę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia».
2 Tes 1,4-10 i to tak, Ŝe my sami w Kościołach BoŜych chlubimy się wami z powodu
waszej cierpliwości i wiary we wszystkich waszych prześladowaniach i uciskach, które

Flp 2,6-8 On, istniejąc w postaci BoŜej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z
Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniŜył samego siebie, stawszy się
posłusznym aŜ do śmierci - i to śmierci krzyŜowej.
10. Czy nie wierzysz, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych,
które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we
Mnie, On sam dokonuje tych dzieł..

J 1,1-3 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

J 10,30 Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
J 11,26 KaŜdy, kto Ŝyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?»
J 17,23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, Ŝeś Ty
Mnie posłał i Ŝeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
J 3,32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. 33 Kto
34
przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, Ŝe Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem,
kogo Bóg posłał, mówi słowa BoŜe: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha.
J 5,19 W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie
mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo,
co On czyni, podobnie i Syn czyni.
J 8,28 Rzekł więc do nich Jezus: «Gdy wywyŜszycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie,
Ŝe JA JESTEM i Ŝe Ja nic od siebie nie czynię, ale Ŝe to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył.
11. Wierzcie Mi, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. JeŜeli zaś nie wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

J 5,36 Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do
wykonania; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, Ŝe Ojciec Mnie posłał.
J 10,38 JeŜeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom,
abyście poznali i wiedzieli, Ŝe Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».
J 12,38-40 aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł: Panie, któŜ uwierzył
naszemu głosowi? A ramię Pańskie komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć,
poniewaŜ znów rzekł Izajasz: Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, Ŝeby nie widzieli
oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, aŜebym ich uzdrowił.
Łk 7,21-23 W tym właśnie czasie wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych
duchów; oraz wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i
donieście Janowi to, coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą,
trędowaci doznają oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się
Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».
12. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie
takŜe dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe
od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca.

Mk 16,17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą;

J 14,16-20 Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie moŜe, poniewaŜ Go nie widzi ani nie zna.
Ale wy Go znacie, poniewaŜ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami:
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie,
poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie. W owym dniu poznacie, Ŝe Ja jestem w Ojcu moim, a wy
we Mnie i Ja w was.
J 16,13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy
8. Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaŜ nam Ojca, a to nam wystarczy».

J 16,25 Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy juŜ
nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu.

Wj 33,18-23 I rzekł MojŜesz: «Spraw, abym ujrzał Twoją chwałę». Pan odpowiedział: «Ja
ukaŜę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyŜ Ja wyświadczam łaskę, komu chcę,
i miłosierdzie, komu Mi się podoba». I znowu rzekł: «Nie będziesz mógł oglądać mojego
oblicza, gdyŜ Ŝaden człowiek nie moŜe oglądać mojego oblicza i pozostać przy Ŝyciu». I rzekł
jeszcze Pan: «Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwała,
postawię cię w rozpadlinie skały i połoŜę rękę moją na tobie, aŜ przejdę. A gdy cofnę rękę,
ujrzysz Mnie z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukaŜę».
Wj 34,5-7 A Pan zstąpił w obłoku, i MojŜesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię
Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy,
cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia,
przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania,
ale zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aŜ do trzeciego i czwartego
pokolenia».
Ps 63,3 W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, bym ujrzał Twoją potęgę i chwałę.
Mt 5,8 Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Ap 22,4-5 I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach. I odtąd juŜ nocy nie
będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i
będą królować na wieki wieków.
9. Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze
Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył takŜe i Ojca. Dlaczego
więc mówisz: "PokaŜ nam Ojca?"

Mk 9,19 On zaś rzekł do nich: «O plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam
was cierpieć? Przyprowadźcie go do Mnie!»
J 14,7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz juŜ Go znacie i
zobaczyliście».
J 12,45 A kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał.
Kol 1,15-16 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec kaŜdego
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
Łk 12,56 Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakŜe obecnego czasu
nie rozpoznajecie?

znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za
godnych królestwa BoŜego, za które teŜ cierpicie. Bo przecieŜ jest rzeczą słuszną u Boga
odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciśnionym, dać ulgę wraz z nami, gdy z
nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomienistym ogniu, wymierzając karę
tym, którzy Boga nie uznają i nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Jako karę
poniosą oni wieczną zagładę z dala od oblicza Pańskiego i od potęŜnego majestatu Jego w
owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym
podziwu dla wszystkich, którzy uwierzyli, bo wyście dali wiarę świadectwu naszemu.
J 13,36 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział mu Jezus:
«Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie moŜesz, ale później pójdziesz».
J 17,24 Ojcze, chcę, aby takŜe ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby
widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed załoŜeniem świata.
3. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę
was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.

J 14,18-23 Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie
juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie. W owym dniu
poznacie, Ŝe Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i
zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a
równieŜ Ja będę go miłował i objawię mu siebie». Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota:
«Panie, cóŜ się stało, Ŝe nam się masz objawić, a nie światu?» W odpowiedzi rzekł do niego
Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i
przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
J 14,28 Słyszeliście, Ŝe wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, Ŝe idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
J 12,26 A kto by chciał Mi słuŜyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli ktoś Mi słuŜy, uczci go mój Ojciec.
J 17,24 Ojcze, chcę, aby takŜe ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby
widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed załoŜeniem świata.
Mt 25,32-34 I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od
drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej
lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od załoŜenia świata!
Rz 8,17 JeŜeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a
współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by teŜ wspólnie mieć
udział w chwale.
Flp 1,23 Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele
lepsze,
2 Tm 2,12 Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim teŜ królować będziemy. Jeśli się
będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze.
1 J 3,2-3 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi BoŜymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym
będziemy. Wiemy, Ŝe gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim,
jakim jest. KaŜdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty.
Ap 3,21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwycięŜyłem i zasiadłem z
mym Ojcem na Jego tronie.

4. Znacie drogę, dokąd ja idę ».

J 14,28 Słyszeliście, Ŝe wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście
Mnie miłowali, rozradowalibyście się, Ŝe idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
J 16,28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».
Łk 24,26 CzyŜ Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?»
J 3,16-17 Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego dał, aby
kaŜdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał
swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
J 6,40 To bowiem jest wolą Ojca mego, aby kaŜdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał
Ŝycie wieczne. A ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».
J 6,68-69 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóŜ pójdziemy? Ty masz słowa
Ŝycia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, Ŝe Ty jesteś Świętym Boga».
J 10,9 Ja jestem bramą. JeŜeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i
wyjdzie, i znajdzie paszę.
J 12,26 A kto by chciał Mi słuŜyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój
sługa. A jeśli ktoś Mi słuŜy, uczci go mój Ojciec.
5. Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak
więc moŜemy znać drogę?»

J 20,25-28 Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do
nich: «JeŜeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włoŜę palca mego w miejsce
gwoździ, i nie włoŜę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi
zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóŜ ją do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Mk 8,17-18 Jezus zauwaŜył to i rzekł im: «Czemu rozprawiacie o tym, Ŝe nie macie
chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie
widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych
ułomków,
Łk 24,25 Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia
we wszystko, co powiedzieli prorocy!
Hbr 5,11-12 Wiele mamy o Nim mówić, a trudne to jest do wyjaśnienia, poniewaŜ ocięŜali
jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami
potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów BoŜych, i mleka wam
potrzeba, a nie stałego pokarmu.
6. Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i Ŝyciem. Nikt
nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.

Mt 11,27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt teŜ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca
nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Dz 4,12 I nie ma w Ŝadnym innym zbawienia, gdyŜ nie dano ludziom pod niebem Ŝadnego
innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni».

Hbr 7,25 Przeto i zbawiać na wieki moŜe całkowicie tych, którzy przez Niego zbliŜają się
do Boga, bo zawsze Ŝyje, aby się wstawiać za nimi.
J 10,9 Ja jestem bramą. JeŜeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony
J 8,32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».
J 18,37 Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
KaŜdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».
J 1,8 Jeśli mówimy, Ŝe nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas
prawdy.
J 5,21 Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i oŜywia, tak równieŜ i Syn oŜywia tych,
których chce.
J 6,68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóŜ pójdziemy? Ty masz słowa Ŝycia
wiecznego.
J 10,28 Ja daję im Ŝycie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki.
Ap 7,9-17 Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z kaŜdego
narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem.
Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u
Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka». A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu
i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu,
mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i
potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen». A jeden ze Starców odezwał się do mnie
tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do
niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i
opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w Jego
świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad
nimi. Nie będą juŜ łaknąć ani nie będą juŜ pragnąć, i nie porazi ich słońce ani Ŝaden upał, bo
paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód Ŝycia: i
kaŜdą łzę otrze Bóg z ich oczu».
Ap 20,15 Kto się nie znalazł zapisany w księdze Ŝycia, został wrzucony do jeziora ognia.
7. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz juŜ Go
znacie i zobaczyliście».

J 14,9-10 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył takŜe i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "PokaŜ nam
Ojca?" Czy nie wierzysz, Ŝe Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam
mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł.
J 17,3 A to jest Ŝycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Mt 11,27 Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt teŜ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca
nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.
Kol 1,15-17 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec kaŜdego
stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi,
byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.
Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w
Nim ma istnienie.

