1 J 3,1 Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi BoŜymi:
i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, Ŝe nie poznał Jego.
Dz 18,9-11 W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: «Przestań się lękać, a
przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić,
dlatego Ŝe wiele ludu mam w tym mieście». Pozostał więc i głosił im słowo BoŜe przez rok i
sześć miesięcy.
2 Kor 3,18 My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w
zwierciadle; za sprawą Ducha Pańskiego, coraz bardziej jaśniejąc, upodabniamy się do Jego
obrazu.
2 Tm 4,17-18 Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, Ŝeby się przeze mnie
dopełniło głoszenie Ewangelii i Ŝeby wszystkie narody je posłyszały; wyrwany teŜ zostałem z
paszczy lwa. Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego
królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków!.
2 Tm 4,22 Pan Jezus z duchem twoim! Łaska z wami! Amen.
Ap 2,17 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam
manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna
oprócz tego, kto je otrzymuje.
Ap 3,20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
Grzegorz Wielki, Homilie do Ewangelii 30,8
Nawet sam pasterz Kościoła, przy którego najświętszym ciele siedzimy, jakŜe był słaby, jakŜe
bojaźliwy przed przyjściem Ducha - niech nam powie zapytana o to słuŜąca, odźwierna.
Jednym słowem niewiasty wstrząśnięty, bojąc się śmierci zaparł się Ŝycia (J 18,17). A Piotr
zaparł się Pana na ziemi wtedy, gdy łotr wyznał Go na krzyŜu (Łk 23,41n). Lecz posłuchajmy
jakim jest ten tak bojaźliwy mąŜ po przyjściu Ducha Świętego. Zbiera się Rada i starcy, i po
wysłuchaniu Apostołów zakazują im nauczać w imię Jezusa. Na to Piotr odpowiada z wielką
powagą: „Bardziej trzeba słuchać Boga aniŜeli ludzi” (Dz 5,29). I znowu: „Osądźcie, czy
wobec Boga słusznym jest słuchać raczej was aniŜeli Boga. Nie moŜemy bowiem nie mówić
tego, cośmy widzieli i słyszeli” (Dz4,19n). „A oni wracali sprzed Rady z weselem, Ŝe stali się
godni dla imienia Jezusa zniewagi cierpieć” (Dz 5,41). Oto Piotr chłostany cieszy się, a
przedtem nawet słów się obawiał.
Ten, który poprzednio zapytany przeląkł się słów słuŜącej, po przyjściu Ducha Świętego choć
bity, poniŜa siły zwierzchników. Miło jest wznieść oczy wiary ku Twórcy tego dzieła i
zastanowić się krótko nad niektórymi Ojcami Starego i Nowego Testamentu. Oto otwartymi
oczami wiary przypatruję się Dawidowi, Amosowi, Danielowi, Piotrowi, Pawłowi, Mateuszowi
i chcę rozwaŜyć, jak wielkim ten Duch jest mistrzem, jednakŜe przy tym rozwaŜaniu ustaję.
Napełnia bowiem Duch młodego harfiarza i czyni go psalmistą (1 Sm 16,18). Napełnia
pasterza nacinającego sykomory i czyni go prorokiem (Am 7,14). Napełnia czystego
młodzieńca i czyni go sędzią starców (Dn 13,50n). Napełnia rybaka i czyni go kaznodzieją (Mt
4,19), napełnia prześladowcę i czyni z niego nauczyciela pogan (Dz 9,1), napełnia celnika i
czyni z niego ewangelistę (Łk 5,27n). O jakŜe wielkim ten Duch jest mistrzem! Do nauczania,
czego zechce, Ŝadnej nie potrzebuje zwłoki. Zaledwie ducha dotknie, poucza go. Samo jego
dotknięcie jest nauką. Zaraz bowiem zmienia człowieczego ducha tak, iŜ ten nagle wyrzeka
się tego, kim był, i staje się takim, jakim nie był.

Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

VI Niedziela Wielkanocna w roku A:
J 14, 15-21
15.

JeŜeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze 17. 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.
18. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.
19. Jeszcze chwila, a świat nie będzie juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie,
poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie.
20. W owym dniu poznacie, Ŝe Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w
was.
21. 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».
16.

15. JeŜeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania

J 14,21-24 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.
Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja,
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
J 8,42 Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja
bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał.
J 15,10-14 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości
mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma
większej miłości od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeŜeli czynicie to, co wam przykazuję.
J 21,15-17 A gdy spoŜyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: «Szymonie, synu
Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniŜeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, Ŝe Cię
kocham». Rzekł do niego: «Paś baranki moje!» I znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
«Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?» Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, Ŝe Cię
kocham». Rzekł do niego: «Paś owce moje!». Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu
Jana, czy kochasz Mnie?» Zasmucił się Piotr, Ŝe mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz
Mnie?» I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Ŝe Cię kocham». Rzekł do
niego Jezus: «Paś owce moje!
Mt 25,34-40 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od załoŜenia świata! Bo
byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a

przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy
widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy
widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy
widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie:
"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili".
Mt 10,37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niŜ Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha
syna lub córkę bardziej niŜ Mnie, nie jest Mnie godzien.
Ga 5,6 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają Ŝadnego
znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
1 P 1,8 Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie,
przecieŜ wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały
1 J 4,19-20 My miłujemy Boga, poniewaŜ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśliby ktoś
mówił: «Miłuję Boga», a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata
swego, którego widzi, nie moŜe miłować Boga, którego nie widzi.
1 J 5,2-3 Po tym poznajemy, Ŝe miłujemy dzieci BoŜe, gdy miłujemy Boga i wypełniamy
Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a
przykazania Jego nie są cięŜkie.
16. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami
był na zawsze.

J 14,14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
J 16,26-27 W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, Ŝe Ja będę musiał
prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i
uwierzyli, Ŝe wyszedłem od Boga.
J 17,9-11 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś,
poniewaŜ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem
otoczony chwałą. JuŜ nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.
Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
J 17,20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we
Mnie;
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.
1 J 2,1 Dzieci moje, piszę wam to dlatego, Ŝebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto
zgrzeszył, mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.
J 14,26 A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.
J 15,26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie
J 17,15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
J 16,7-15 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. On zaś, gdy
przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu - bo nie wierzą

potomstwu wszystkie te ziemie. Wszystkie ludy ziemi będą sobie Ŝyczyć szczęścia takiego,
jakie jest udziałem twego potomstwa, dlatego Ŝe Abraham był mi posłuszny - przestrzegał
tego, co mu poleciłem: moich nakazów, praw i pouczeń».
Pwt 10,12-13 A teraz, Izraelu, czego Ŝąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał
Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, słuŜył Panu, Bogu
twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja
ci podaję dzisiaj dla twego dobra.
Pwt 11,13 Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, miłując Pana, Boga
waszego, i słuŜąc Mu z całego serca i z całej duszy,
Pwt 30,6-8 Pan, Bóg twój, dokona obrzezania twego serca i serca twych potomków, Ŝebyś
miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, po to, abyś Ŝył.
Wszystkie te przekleństwa ześle Pan, Bóg twój, na twoich wrogów i na tych, którzy cię
nienawidzą i będą prześladować. Ty znowu będziesz słuchał głosu Pana, wypełniając
wszystkie polecenia, które ja tobie dziś daję.
Ps 119,4-6 Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Oby moje drogi
były niezawodne w przestrzeganiu Twych ustaw! Wtedy nie doznam wstydu, gdy zwaŜać będę
na wszystkie Twe przykazania.
Jr 31,33-34 Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im
Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać jeden mówiąc do
drugiego: "Poznajcie Pana!" Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają
Mnie - wyrocznia Pana, poniewaŜ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę juŜ
wspominał».
Ez 36,25-27 pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od
wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych boŜków. I dam wam serce nowe i ducha nowego
tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha
mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście Ŝyli według mych nakazów i przestrzegali
przykazań, i według nich postępowali.
£k 11,28 Lecz On rzekł: «Owszem, ale przecieŜ błogosławieni ci, którzy słuchają słowa
BoŜego i zachowują je».
Jk 2,23-24 I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył przeto Abraham Bogu i
poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, Ŝe
człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków, a nie samej wiary.
1 J 3,18-24 Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą! Po tym
poznamy, Ŝe jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. A jeśli nasze serce
oskarŜa nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas
nie oskarŜa, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego,
poniewaŜ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś
Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie
tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, Ŝe trwa
On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
1 J 5,3 albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a
przykazania Jego nie są cięŜkie.
J 15,9-10 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości
mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak
jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

w Ojcu, a nam zostało objawione - oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy
mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i
Jego Synem Jezusem Chrystusem.
20. W owym dniu poznacie, Ŝe Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja
w was.

J 14,10 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 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 17,11 JuŜ nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze
Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
J 17,21-23 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, Ŝeś Ty Mnie posłał. I takŜe chwałę, którą Mi dałeś,
przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 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 17,26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».
J 6,56 Kto spoŜywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
J 15,5-7 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, poniewaŜ beze Mnie nic nie moŜecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie
trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i
płonie. JeŜeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a
to wam się spełni.
1 Kor 1,30 Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas
mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem,
2 Kor 5,17 JeŜeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co
dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe.
2 Kor 13,5 Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie!
CzyŜ nie wiecie o samych sobie, Ŝe Jezus Chrystus jest w was? Chyba Ŝeście odrzuceni.
Ga 2,20 Teraz zaś juŜ nie ja Ŝyję, lecz Ŝyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę Ŝycie
w ciele, jednak obecne Ŝycie moje jest Ŝyciem wiary w Syna BoŜego, który umiłował mnie i
samego siebie wydał za mnie.
Ef 2,10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
21. 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».

J 15,14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeŜeli czynicie to, co wam przykazuję.
Rdz 26,3-5 Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Bo tobie i
twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu
ojcu, Abrahamowi, Ŝe rozmnoŜę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu

we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo idę do Ojca i juŜ Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz
jeszcze znieść nie moŜecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej
prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi
wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, poniewaŜ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, Ŝe z mojego weźmie i wam objawi.
Rz 5,5 A nadzieja zawieść nie moŜe, poniewaŜ miłość BoŜa rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany.
Rz 8,15-16 Nie otrzymaliście przecieŜ ducha niewoli, by się znowu pogrąŜyć w bojaźni,
ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym moŜemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam
Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, Ŝe jesteśmy dziećmi BoŜymi.
Rz 8,26-27 Podobnie takŜe Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie
umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie
moŜna wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, Ŝe przyczynia
się za świętymi zgodnie z wolą BoŜą.
Rz 14,17 Bo królestwo BoŜe to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość,
pokój i radość w Duchu Świętym.
Rz 15,13 A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze,
abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.
Ga 5,22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność,
J 16,22 TakŜe i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się
serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.
Mt 28,20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aŜ do skończenia świata».
17. 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

J 15,26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy,
który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.
J 16,13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy
przyszłe.
1 J 2,27 Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie
potrzebujecie pouczenia od nikogo, poniewaŜ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim.
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. ToteŜ trwajcie w nim tak, jak was nauczył.
1 J 4,6 My jesteśmy z Boga. Ten, który zna Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nas nie
słucha. W ten sposób poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.
1 Kor 2,14 Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z BoŜego Ducha.
Głupstwem mu się to wydaje i nie moŜe tego poznać, bo tylko duchem moŜna to rozsądzić.
Iz 59,21 Co do Mnie, takie jest przymierze moje z nimi, mówi Pan: «Duch mój, który jest
nad tobą, i słowa moje, które włoŜyłem ci w usta, nie zejdą z twych własnych ust ani z ust
twoich dzieci, ani z ust potomków twoich synów, odtąd i na zawsze - mówi Pan.

Ez 36,27 Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście Ŝyli według mych nakazów i
przestrzegali przykazań, i według nich postępowali.
Rz 8,9 Wy jednak nie Ŝyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch BoŜy w
was mieszka. JeŜeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie naleŜy.
Rz 8,11 A jeŜeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co
wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do Ŝycia wasze śmiertelne ciała mocą
mieszkającego w was swego Ducha.
Rz 8,13-14 Bo jeŜeli będziecie Ŝyli według ciała, czeka was śmierć. JeŜeli zaś przy
pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie Ŝyli. Albowiem wszyscy ci,
których prowadzi Duch BoŜy, są synami BoŜymi.
1 Kor 6,19 CzyŜ nie wiecie, Ŝe ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was
jest, a którego macie od Boga, i Ŝe juŜ nie naleŜycie do samych siebie?
1 J 3,24 Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, Ŝe trwa On w
nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.
1 J 4,12-13 Nikt nigdy Boga nie oglądał. JeŜeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i
miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, Ŝe my trwamy w Nim, a On w nas, bo
udzielił nam ze swego Ducha.
Mt 10,20nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was.
1 Kor 14,15 CóŜ przeto pozostaje? Będę się modlił duchem, ale będę się teŜ modlił i
umysłem, będę śpiewał duchem, będę teŜ śpiewał i umysłem.
2 Kor 13,5 Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie!
Ga 4,6 Na dowód tego, Ŝe jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego,
który woła: Abba, Ojcze!
1 J 4,4 Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwycięŜyliście ich, poniewaŜ większy jest Ten, który
w was jest, od tego, który jest w świecie.
18. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was

J 14,27 Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoŜy serce wasze ani się lęka!
J 16,33 To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę: Jam zwycięŜył świat».
Ps 23,4 ChociaŜbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój
kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.
Iz 43,1 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!
Iz 51,12 Ja i tylko Ja jestem twym pocieszycielem. KimŜe ty jesteś, Ŝe drŜysz przed
człowiekiem śmiertelnym i przed synem człowieczym, z którym się obejdą jak z trawą?
Iz 66,12-13 Tak bowiem mówi Pan: «Oto Ja skieruję do niej pokój jak rzekę i chwałę
narodów - jak strumień wezbrany. Ich niemowlęta będą noszone na rękach i na kolanach będą
pieszczone. Jak kogo pociesza własna matka, tak Ja was pocieszać będę; w Jerozolimie
doznacie pociechy».
2 Kor 1,26 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg
wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w kaŜdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli

pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak
bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak teŜ wielkiej doznajemy przez Chrystusa
pociechy. Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i zbawienia waszego a gdy pocieszani
jesteśmy - to dla waszej pociechy, sprawiającej, Ŝe z wytrwałością znosicie te same cierpienia,
których i my doznajemy.
2 Tes 2,16 Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i
przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei,
Hbr 2,18 W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym moŜe przyjść z
pomocą tym, którzy są poddani próbom.
Oz 14,4 Asyria nie moŜe nas zbawić - nie chcemy juŜ wsiadać na konie ani teŜ mówić "nasz
BoŜe" do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota».
J 14,3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Oz 6,3DołóŜmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak
wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię".
Mt 18,20Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
Mt 28,20 Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aŜ do skończenia świata».
19. Jeszcze chwila, a świat nie będzie juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie
widzicie, poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie.

J 7,33 Ale Jezus rzekł: «Jeszcze krótki czas jestem z wami, a potem pójdę do Tego, który
Mnie posłał.

J 12,35 Odpowiedział im więc Jezus: «Jeszcze przez krótki czas przebywa wśród was
światłość. Chodźcie, dopóki macie światłość, aby was ciemność nie ogarnęła. A kto chodzi w
ciemności, nie wie, dokąd idzie.
J 13,33 Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to śydom
powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie moŜecie.
J 16,16 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».
J 16,22 TakŜe i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się
serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać.
J 14,6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i Ŝyciem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
2 Kor 4,10-12 Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby Ŝycie Jezusa
objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa,
aby Ŝycie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć,
podczas gdy w was - Ŝycie.
Kol 3,3-4 Umarliście bowiem i wasze Ŝycie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się
ukaŜe Chrystus, nasze Ŝycie, wtedy i wy razem z Nim ukaŜecie się w chwale.
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.
1 J 1,1-3 To wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie Ŝycia, co
ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce - bo Ŝycie
objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam Ŝycie wieczne, które było

