Mt 10,22 Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa
do końca, ten będzie zbawiony.
Mt 19,29 I kaŜdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę,
dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i Ŝycie wieczne odziedziczy.
J 15,20-21 Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: „Sługa nie jest większy od
swego pana”. JeŜeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. JeŜeli moje słowo
zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego
imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.
1 Kor 23 Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
2 Kor 12,10 Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w
niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć
niedomagam, tylekroć jestem mocny.
1 P 4,12-16 Umiłowani! Temu Ŝarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego
doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im
bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy
objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeŜeli złorzeczą wam z powodu imienia
Chrystusa, albowiem Duch chwały, BoŜy Duch na was spoczywa. Nikt jednak z was niech
nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych
dóbr! JeŜeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w
tym imieniu!
Nerses Šnorhali, Jezus – prawdziwy Syn Ojca
Za drzewo śmiercionośne, które wyrosło pośrodku raju - niosłeś na Twych
ramionach drzewo krzyŜa; zaniosłeś je aŜ na szczyt Golgoty. Moja dusza upadła w
grzechu, dźwigając tak wielki cięŜar: ulŜyj mi przez słodkie jarzmo i lekki cięŜar
krzyŜa.
W piątek o godzinie trzeciej, w dniu, w którym Adam został zwiedziony, zostałeś, o
Panie, przybity do drzewa - w tym samym czasie, co zbrodniczy łotr.
Ręce, które stworzyły ziemię, rozciągnąłeś na krzyŜu w zamian za ich wyciągnięte
ręce, które z drzewa w raju zebrały śmierć.
Ja, tak jak oni, przekroczyłem prawo, a nawet ich w tym przeszedłem, bo zasadziłem
własną ręką roślinę Gomory i zbierałem owoce Sodomy. Nie kaŜ mnie wedle zła
popełnionego, nie wymagaj ode mnie rachunku za dług, lecz przebacz mą winę...
Wstąpiłeś na święty krzyŜ, zdjąłeś cięŜar przestępstwa z człowieka i przybiłeś na
krzyŜu nieprzyjaciela naszej natury. Wzmocnij mnie pod opieką świętego znaku
zawsze zwycięskiego i oświeć mnie jego światłem, gdy pojawi się na Wschodzie.
Przez Twe obnaŜenie na drzewie krzyŜa dokonane za pierwszego człowieka, racz
okryć mnie Twą chwałą w dniu sądu ostatecznego.
Zamiast opuścić tych, którzy Cię ukrzyŜowali - domu i plemienia śydów - prosiłeś
Ojca, który jest w niebie, aby im przebaczył grzech popełniony. O Synu Jedyny,
przebacz mi - który wierzę całą mą duszą i który Cię czci - popełnione grzechy; aby
nie były juŜ wspomniane przeszłe winy.

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

XXIV Niedziela Zwykła w roku B:
Mk 8,27-35
27.

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uwaŜają Mnie ludzie?
28. Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
jednego z proroków.
29. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uwaŜacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty
jesteś Mesjasz.
30. Wtedy surowo im przykazał, Ŝeby nikomu o Nim nie mówili.
31. I zaczął ich pouczać, Ŝe Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, Ŝe będzie
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; Ŝe
będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.
32. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął
Go upominać.
33. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami:
Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co BoŜe, ale o tym, co
ludzkie.
34. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli
kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje!
35. Bo kto chce zachować swoje Ŝycie, straci je; a kto straci swe Ŝycie z
powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

27 Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą
Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uwaŜają Mnie ludzie?

Łk 9,18 Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z
zapytaniem: «Za kogo uwaŜają Mnie tłumy?»
28 Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za jednego z proroków».

Mk 6,14-16 TakŜe król Herod posłyszał o Nim gdyŜ Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił:
«Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim». Inni zaś
mówili: «To jest Eliasz»; jeszcze inni utrzymywali, Ŝe to prorok, jak jeden z dawnych
proroków. Herod, słysząc to, twierdził: «To Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał».
Mt 16,14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
Jeremiasza albo za jednego z proroków».
Łk 9,7-9 O wszystkich tych wydarzeniach usłyszał równieŜ tetrarcha Herod i był
zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, Ŝe Jan powstał z martwych; inni, Ŝe Eliasz się
zjawił; jeszcze inni, Ŝe któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił:

«Jana ja ściąć kazałem. KtóŜ więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?» I chciał Go
zobaczyć.
Mk 11-13 I pytali Go: «Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, Ŝe wpierw musi przyjść Eliasz?»
Rzekł im w odpowiedzi: «Istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest
napisane o Synu Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. OtóŜ mówię
wam: Eliasz juŜ przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane».
Ma 3,23 Oto Ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia Pańskiego, dnia
wielkiego i strasznego.
29 On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uwaŜacie?» Odpowiedział Mu
Piotr: «Ty jesteś Mesjasz».

Mk 4,11 On im odrzekł: «Wam dana jest tajemnica królestwa BoŜego, dla tych zaś, którzy
są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach,
Łk 9,20 Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uwaŜacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza
BoŜego».
1 P 2,7 Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten
kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła.
Mt 16,16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Ŝywego».
J 4,42 A do tej kobiety mówili: «Wierzymy juŜ nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne
bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, Ŝe On prawdziwie jest Zbawicielem
świata».
J 6,69 A myśmy uwierzyli i poznali, Ŝe Ty jesteś Świętym Boga».
J 11,27 Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, Ŝeś Ty jest Mesjasz, Syn BoŜy,
który miał przyjść na świat».
1 J 4,15 Jeśli kto wyznaje, Ŝe Jezus jest Synem BoŜym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
1 J 5,1 KaŜdy, kto wierzy, Ŝe Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i kaŜdy miłujący
Tego, który dał Ŝycie, miłuje równieŜ tego, który Ŝycie od Niego otrzymał.
30 Wtedy surowo im przykazał, Ŝeby nikomu o Nim nie mówili.

Mk 8,26 Jezus odesłał go do domu ze słowami: «Tylko do wsi nie wstępuj!».
Mk 7,36 Jezus przykazał im, Ŝeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym
gorliwiej to rozgłaszali.
Mk 9,9 A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co
widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
Mt 16,20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, Ŝe On jest Mesjaszem.
Łk 9,21 Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, Ŝeby nikomu o tym nie mówili.
31 I zaczął ich pouczać, Ŝe Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, Ŝe
będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w
Piśmie; Ŝe będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie.

Łk 26 «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, Ŝony i
dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie moŜe być moim uczniem.
J 10,27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną
Hbr 13,13 RównieŜ i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania.
1 J 3,16 Po tym poznaliśmy miłość, Ŝe On oddał za nas Ŝycie swoje. My takŜe winniśmy
oddać Ŝycie za braci.
35 Bo kto chce zachować swoje Ŝycie, straci je; a kto straci swe Ŝycie z
powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Est 4,11-17 «Wszyscy słudzy króla i ludność państw królewskich wiedzą, Ŝe jedno dla
nich jest prawo, dla kaŜdego męŜczyzny i kaŜdej kobiety, którzy udają się do króla na
dziedziniec wewnętrzny, a którzy nie otrzymali wezwania: mają być zabici, chyba Ŝe król
wyciągnie nad nimi złote berło, to wtedy pozostaną przy Ŝyciu. A mnie nie zawołano, abym
poszła do króla, juŜ od dni trzydziestu». I powiedziano Mardocheuszowi słowa Estery.
Wtedy Mardocheusz rzekł, aby odpowiedzieli Esterze: «Nie myśl sobie w sercu, Ŝe uratujesz
się w domu króla, jedyna ze wszystkich śydów, bo jeśli ty zachowasz milczenie w tym
czasie, uwolnienie i ratunek dla śydów przyjdzie z innego miejsca, a ty i dom ojca twojego
zginiecie. A kto wie, czy nie ze względu na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królowej?»
I rzekła Estera, aby odpowiedziano Mardocheuszowi: «Idź, zgromadź wszystkich śydów,
którzy znajdują się w Suzie. Pośćcie za mnie, nie jedząc i nie pijąc trzy dni, nocą i dniem. Ja
teŜ i dziewczęta moje będziemy pościły podobnie. Potem pójdę do króla, choć to niezgodne z
prawem, a jeśli zginę, to zginę».
J 12,25-36 Ten, kto kocha swoje Ŝycie, traci je, a kto nienawidzi swego Ŝycia na tym
świecie, zachowa je na Ŝycie wieczne. 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.
Dz 20,24 Lecz ja zgoła nie cenię sobie Ŝycia, bylebym tylko dokończył biegu i
posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski
BoŜej.
Dz 21,13 Wtedy Paweł odpowiedział: «Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi
serce? Ja przecieŜ gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla
imienia Pana Jezusa».
2 Tm 2,11-13 Nauka to zasługująca na wiarę: JeŜeliśmy bowiem z Nim współumarli,
wespół z Nim i Ŝyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim teŜ królować
będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się zaprze. Jeśli my odmawiamy
wierności, On wiary dochowuje, bo nie moŜe się zaprzeć siebie samego.
2 Tm 4,6-8 Albowiem krew moja juŜ ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki
nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek
odłoŜono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy
Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Mt 5,10-12 Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem
do nich naleŜy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i
prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i
radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali
proroków, którzy byli przed wami.

Flp 3,7 Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za

Mk 9,31-32 Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie

stratę.

wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni
jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Mk 10,33-34 «Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany
arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skaŜą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z
Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie».
Łk 24,6-7 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc
jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyŜowany,
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”».
Łk 24,26 CzyŜ Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?»
Łk 24,44 Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy
byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie
MojŜesza, u Proroków i w Psalmach».
Mk 12,10 Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili
budujący, stał się głowicą węgła.
1 Sm 8,7 A Pan rzekł do Samuela: «Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówi do
ciebie, bo nie ciebie odrzucają, lecz Mnie odrzucają jako króla nad sobą.
1 Sm 10,19 Lecz wy teraz odrzuciliście Boga waszego, który uwolnił was od wszystkich
nieszczęść i ucisków i rzekliście Mu: „Ustanów króla nad nami”. Ustawcie się więc przed
Panem według pokoleń i według rodów».
Ps 118,22 Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.
Iz 53,3 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, MąŜ boleści, oswojony z cierpieniem, jak
ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iŜ mieliśmy Go za nic.
Dz 3,13-15 Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego,
Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go
uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.
Zabiliście Dawcę Ŝycia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Dz 7,35 Tego właśnie MojŜesza, którego zaparli się mówiąc: „KtóŜ ciebie ustanowił
panem i sędzią?” - tego właśnie Bóg wysłał jako wodza i wybawcę pod opieką anioła, który
się mu ukazał w krzaku.
Dz 7,51-52 Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się
Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Którego z proroków nie prześladowali wasi
ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście
zdradzili Go teraz i zamordowali.
Oz 6,2 Po dwu dniach przywróci nam Ŝycie, a dnia trzeciego nas dźwignie i Ŝyć będziemy
w Jego obecności.
Mt 12,40 Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby,
tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
J 2,19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę
ją na nowo».
1 Kor 15,3-4 Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: Ŝe Chrystus umarł zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, Ŝe został pogrzebany, Ŝe zmartwychwstał trzeciego
dnia, zgodnie z Pismem:

Mk 10,21 Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź,
sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i
chodź za Mną!»
Mt 27,32 Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego
przymusili, Ŝeby niósł krzyŜ Jego.
J 19,17 A On sam dźwigając krzyŜ wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po
hebrajsku nazywa się Golgota.
Dz 14,22 Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele
ucisków trzeba nam wejść do królestwa BoŜego.
Rz 6,6 To wiedzcie, Ŝe dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem
z Nim ukrzyŜowany po to, byśmy juŜ więcej nie byli w niewoli grzechu.
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.
1 Kor 4,9-13 Wydaje mi się bowiem, Ŝe Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich,
jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom;
my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni; wy doznajecie
szacunku, a my wzgardy. AŜ do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieŜy,
jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy,
gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas
spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aŜ do tej
chwili.
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.
Ga 5,24 A ci, którzy naleŜą do Chrystusa Jezusa, ukrzyŜowali ciało swoje z jego
namiętnościami i poŜądaniami.
Ga 6,14 Co do mnie, nie daj BoŜe, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyŜa
Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyŜowany dla mnie, a ja dla
świata.
Kol 1,24 Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele dopełniam
braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół.
Kol 3,5 Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście,
nieczystości, lubieŜności, złej Ŝądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem.
1 P 4,13 Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście
się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały.
Ap 2,10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród
was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez
dziesięć dni. Bądź wierny aŜ do śmierci, a dam ci wieniec Ŝycia.
Lb 14,24 Tylko słudze memu Kalebowi, który oŜywiony innym duchem okazał Mi pełne
posłuszeństwo, dozwolę wejść do kraju, który juŜ przewędrował, i potomstwu jego dam go w
posiadanie.

32 A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i
zaczął Go upominać.

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.
Mk 4,38 On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego:
«Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, Ŝe giniemy?»
Mt 16,22 A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg
broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie».
Łk 10,40 Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i
rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, Ŝe moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu?
Powiedz jej, Ŝeby mi pomogła».
J 13,6-8 Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi
umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później
będziesz to wiedział». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».
Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną».
33 Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra
słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co BoŜe, ale
o tym, co ludzkie».

Mk 3,5 Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu
zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego
stała się znów zdrowa.
Łk 22,61 A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu
powiedział: «Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz».
Kpł 19,17 Nie będziesz Ŝywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego,
aby nie zaciągnąć winy z jego powodu.
Ps 141,5 Niech sprawiedliwy mię bije: to czyn miłości; olejek występnego niech nigdy
nie ozdabia mojej głowy! Nieustannie przeciwstawiam swą modlitwę ich złości.
Prz 9,8-9 Nie strofuj szydercy, by cię nie znienawidził, strofuj mądrego, a będzie cię
kochał. Ucz mądrego, a stanie się mędrszy, oświeć mądrego, a zwiększy swą wiedzę.
1 Tm 5,20 Trwających w grzechu upominaj w obecności wszystkich, Ŝeby takŜe i
pozostali przejmowali się lękiem.
Tt 1,13 Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego teŜ karć ich surowo, aby wytrwali w
zdrowej wierze,
Ap 3,19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!
Rdz 3,4-6 Wtedy rzekł wąŜ do niewiasty: «Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, Ŝe gdy
spoŜyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i
zło». Wtedy niewiasta spostrzegła, Ŝe drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, Ŝe jest ono
rozkoszą dla oczu i Ŝe owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z
niego owoc, skosztowała i dała swemu męŜowi, który był z nią: a on zjadł.
Hi 2,10 Hiob jej odpowiedział: «Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki
Boga. Czemu zła przyjąć nie moŜemy?» W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami.

Mt 4,10 Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu słuŜyć będziesz».
Mt 6,31-32 Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy
pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. PrzecieŜ Ojciec
wasz niebieski wie, Ŝe tego wszystkiego potrzebujecie.
Rz 8,5-8 Ci bowiem, którzy Ŝyją według ciała, dąŜą do tego, czego chce ciało; ci zaś,
którzy Ŝyją według Ducha - do tego, czego chce Duch. DąŜność bowiem ciała prowadzi do
śmierci, dąŜność zaś Ducha - do Ŝycia i pokoju. A to dlatego, Ŝe dąŜność ciała wroga jest
Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu BoŜemu, ani nawet nie jest do tego zdolna. A
ci, którzy Ŝyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą.
Flp 3,19 Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się
wstydzić. To ci, których dąŜenia są przyziemne.
Jk 15-18 Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i
szatańska. Gdzie bowiem zazdrość i Ŝądza sporu, tam teŜ bezład i wszelki występek.
Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej, skłonna do zgody,
ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i
obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój.
1 P 4,1 Skoro więc Chrystus cierpiał w ciele, wy równieŜ tą samą myślą się uzbrójcie, Ŝe
kto poniósł mękę na ciele, zerwał z grzechem,
1 J 2,15 Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w
nim miłości Ojca.
34 Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im:
«Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech
weźmie krzyŜ swój i niech Mnie naśladuje!

Mk 9,43-48 Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla
ciebie ułomnym wejść do Ŝycia wiecznego, niŜ z dwiema rękami pójść do piekła w ogień
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla
ciebie, chromym wejść do Ŝycia, niŜ z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje
oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do
królestwa BoŜego, niŜ z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 48 gdzie robak ich nie
umiera i ogień nie gaśnie.
Mt 7,13-14 Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga,
która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. JakŜe ciasna jest
brama i wąska droga, która prowadzi do Ŝycia, a mało jest takich, którzy ją znajdują!
Łk 14,33 Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie moŜe być
moim uczniem.
Rz 15,1-3 A my, którzy jesteśmy mocni w wierze, powinniśmy znosić słabości tych,
którzy są słabi, a nie szukać tylko tego, co dla nas dogodne. Niech kaŜdy z nas stara się o to,
co dla bliźniego dogodne - dla jego dobra, dla zbudowania. PrzecieŜ i Chrystus nie szukał
tego, co było dogodne dla Niego ale jak napisano: Urągania tych, którzy Tobie urągają,
spadły na Mnie.
1 Kor 8,13 Jeśli więc pokarm gorszy brata mego, przenigdy nie będę jadł mięsa, by nie
gorszyć brata.

