«Jak On moŜe nam dać swoje ciało do spoŜycia?» Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę,
zaprawdę, powiadam wam: JeŜeli nie będziecie spoŜywali Ciała Syna Człowieczego i nie
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli Ŝycia w sobie. Kto spoŜywa moje Ciało i
pije moją Krew, ma Ŝycie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje
jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spoŜywa moje
Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał Ŝyjący Ojciec, a Ja
Ŝyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spoŜywa, będzie Ŝył przeze Mnie. To jest chleb,
który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali.
Kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki».
1 Kor 10,16-18 Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest
udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyŜ nie jest udziałem w Ciele
Chrystusa? PoniewaŜ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało.
Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Przypatrzcie się Izraelowi według
ciała! CzyŜ nie są w jedności z ołtarzem ci, którzy spoŜywają z ofiar na ołtarzu
złoŜonych?
1 Kor 11,23-29 Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, Ŝe Pan
Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:
«To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę». Podobnie,
skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Ten kielich jest Nowym Przymierzem
we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę». Ilekroć bowiem
spoŜywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aŜ przyjdzie. Dlatego
teŜ kto spoŜywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi
Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spoŜywając ten chleb i pijąc z
tego kielicha. Kto bowiem spoŜywa i pije nie zwaŜając na Ciało Pańskie, wyrok sobie
spoŜywa i pije.
J 7,37 W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał
donośnym głosem: «Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do
Mnie i pije!
Iz 55,1-3 O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie
pieniędzy! Kupujcie i spoŜywajcie, dalejŜe, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za
wino i mleko! Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na
to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje
tłustych potraw. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza
wasza Ŝyć będzie.
Mt 11,28 Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciąŜeni jesteście, a Ja was
pokrzepię.
Ap 22,17 A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie:
«Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody Ŝycia darmo
zaczerpnie.
Łk 6,25 Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Ap 7,16-17 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».
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

XVIII Niedziela Zwykła w roku B:
J 6,24-35
24.

A kiedy ludzie z tłumu zauwaŜyli, Ŝe nie ma tam Jezusa, a takŜe Jego
uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali
Jezusa.
25. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi,
kiedy tu przybyłeś?
26. W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Szukacie Mnie nie dlatego, Ŝeście widzieli znaki, ale dlatego, Ŝeście
jedli chleb do sytości.
27. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na
wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą
naznaczył Bóg Ojciec.
28. Oni zaś rzekli do Niego: CóŜ mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła
BoŜe?
29. Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone
przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał.
30. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie
uwierzyli? CóŜ zdziałasz?
31. Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia
chleb z nieba.
32. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie MojŜesz
dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy
chleb z nieba.
33. Albowiem chlebem BoŜym jest Ten, który z nieba zstępuje i Ŝycie daje
światu.
34. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!
35. Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb Ŝycia. Kto do Mnie przychodzi, nie
będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

24 A kiedy ludzie z tłumu zauwaŜyli, Ŝe nie ma tam Jezusa, a takŜe
Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam
szukali Jezusa.

J 18,4-5 A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw
i rzekł do nich: «Kogo szukacie?» Odpowiedzieli Mu: «Jezusa z Nazaretu». Rzekł do
nich Jezus: «Ja jestem». RównieŜ i Judasz, który Go wydał, stał między nimi.
J 20,15 Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś
sądząc, Ŝe to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś,
powiedz mi, gdzie Go połoŜyłeś, a ja Go wezmę».
Łk 8,40 Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali.

25 Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego:
«Rabbi, kiedy tu przybyłeś?»

J 1,38-39 Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, Ŝe oni idą za Nim, rzekł do nich:
«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie
mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie
mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
26 W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Szukacie Mnie nie dlatego, Ŝeście widzieli znaki, ale
dlatego, Ŝeście jedli chleb do sytości.

J 3,64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku
wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać.
Ps 78,37 Ich serce nie trwało przy Nim, w przymierzu z Nim nie byli stali.
Ps 106,12-14 Słowom więc Jego uwierzyli i śpiewali Jemu pochwały. Szybko o
dziełach Jego zapomnieli: na Jego radę nie czekali. Pałali Ŝądzą na pustyni, na próbę
wystawiali Boga na odludziu.
Ez 33,31 I przychodzą do ciebie jak na zebranie ludowe, siadają przed tobą i słuchają
twoich słów; jednakŜe według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach, według
nich oni postępują, a serce ich ciągnie ich do zysku.
Dz 8,18-21 Kiedy Szymon ujrzał, Ŝe Apostołowie przez wkładanie rąk udzielali
Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze. «Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby
kaŜdy, na kogo włoŜę ręce, otrzymał Ducha Świętego». «Niech pieniądze twoje
przepadną razem z tobą - odpowiedział mu Piotr - gdyŜ sądziłeś, Ŝe dar BoŜy moŜna
nabyć za pieniądze. Nie masz Ŝadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest
prawe wobec Boga.
Rz 16,18 Tacy bowiem ludzie nie Chrystusowi słuŜą, ale własnemu brzuchowi, a
pięknymi i pochlebnymi słowami uwodzą serca prostaczków.
Flp 2,21.3,19 Bo wszyscy szukają własnego poŜytku, a nie - Chrystusa Jezusa… Ich
losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci,
których dąŜenia są przyziemne.
Jk 4,3-4 Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o
zaspokojenie swych Ŝądz. CudzołoŜnicy, czy nie wiecie, Ŝe przyjaźń ze światem jest
nieprzyjaźnią z Bogiem? JeŜeli więc ktoś zamierzałby być przyjacielem świata, staje się
nieprzyjacielem Boga.
27 Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który
trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem
pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec».

Koh 5,11-16 Słodki jest sen robotnika, czy mało, czy duŜo on zje, lecz bogacz mimo
swej sytości nie ma spokojnego snu. Istnieje bolesna niedola - widziałem ją pod
słońcem: bogactwo przechowywane na szkodę właściciela. Bogactwo to bowiem

dziennej. Chcę ich takŜe doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy teŜ nie…
MojŜesz powiedział: «Wieczorem Pan da wam mięso do jedzenia, a rano chleb do
sytości, bo słyszał Pan szemranie wasze przeciw Niemu. CzymŜe bowiem my jesteśmy?
Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciw Panu!»
J 6,41 Ale śydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego Ŝe powiedział: «Jam jest chleb,
który z nieba zstąpił».
J 6,55.58 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym
napojem… To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi
przodkowie, a poumierali. Kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki».
33 Albowiem chlebem BoŜym jest Ten, który z nieba zstępuje i Ŝycie
daje światu».

J 3,13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna
Człowieczego.
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 16,28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do
Ojca».
J 17,8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i
prawdziwie poznali, Ŝe od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, Ŝeś Ty Mnie posłał.
1 Tym 1,15 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, Ŝe Chrystus
Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.
1 J 1,1-2 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 w Ojcu, a nam zostało objawione 34 Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!»

J 6,26 W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie
Mnie nie dlatego, Ŝeście widzieli znaki, ale dlatego, Ŝeście jedli chleb do sytości.
J 4,15 Rzekła do Niego kobieta: «Daj mi tej wody, abym juŜ nie pragnęła i nie
przychodziła tu czerpać».
35 Odpowiedział im Jezus: «Jam jest chleb Ŝycia. Kto do Mnie
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie.

J 6,48-58 Jam jest chleb Ŝycia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest
chleb, który z nieba zstępuje: kto go spoŜywa, nie umrze. Ja jestem chlebem Ŝywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki. Chlebem, który Ja
dam, jest moje ciało za Ŝycie świata». Sprzeczali się więc między sobą śydzi mówiąc:

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 20,25-29 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!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, poniewaŜ Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do
jedzenia chleb z nieba».

Wj 16,9-15 I przemówił Pan do MojŜesza tymi słowami: «Słyszałem szemranie
Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się
chlebem. Poznacie wtedy, Ŝe Ja, Pan, jestem waszym Bogiem». Rzeczywiście wieczorem
przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leŜała dokoła
obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leŜało coś drobnego,
ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali się wzajemnie: «Co to
jest?» - gdyŜ nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich MojŜesz: «To jest
chleb, który daje wam Pan na pokarm.
Wj 16,35 Izraelici jedli mannę przez czterdzieści lat, aŜ przybyli do ziemi
zamieszkałej. Jedli mannę, aŜ przybyli do granic ziemi Kanaan.
Lb 11,6-9 Tymczasem tu giniemy, pozbawieni tego wszystkiego. Oczy nasze nie
widzą nic poza manną». Manna zaś była podobna do nasion kolendra i miała wygląd
bdelium. Ludzie wychodzili i zbierali ją, potem mełli w ręcznych młynkach albo tłukli w
moździerzach. Gotowali ją w garnkach lub robili z niej podpłomyki; smak miała taki jak
ciasto na oleju. Gdy nocą opadała rosa na obóz, opadała równocześnie i manna.
Pwt 8,3 Utrapił cię, dał ci odczuć głód, Ŝywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani
twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, Ŝe nie samym tylko chlebem Ŝyje człowiek,
ale człowiek Ŝyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana.
Ne 9,15 I chleb z nieba im dałeś, gdy byli głodni; a wodę ze skały im wyprowadziłeś,
gdy odczuwali pragnienie. I rozkazałeś im, by poszli posiąść ziemię, którą im dać
obiecałeś pod przysięgą.
Ps 78,24-25 i spuścił jak deszcz mannę do jedzenia: dał im zboŜe z nieba. Człowiek
chleb mocarzy spoŜywał - Ŝywności zesłał im do syta.
32 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie
MojŜesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam
prawdziwy chleb z nieba.

Wj 16,4-8 Pan powiedział wówczas do MojŜesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, na
kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i kaŜdego dnia będzie zbierał według potrzeby

przepada na skutek jakiegoś nieszczęścia i urodzi mu się syn, a w ręku jego niczego juŜ
nie ma. Jak wyszedł z łona swej matki, nagi, tak znowu odejdzie, jak przyszedł, i nie
wyniesie z swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą. Bo równieŜ i to jest
bolesną niedolą, Ŝe tak odejdzie, jak przyszedł. I cóŜ mu przyjdzie z tego, Ŝe trudził się
na próŜno? A nadto wszystkie jego dni schodzą w ciemności i w smutku, w wielkim
zmartwieniu, w chorobie i w gniewie.
Iz 55,2 Czemu wydajecie pieniądza na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to,
co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki i dusza wasza zakosztuje
tłustych potraw.
Jr 15,16 Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało
się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną,
Panie, BoŜe Zastępów!
Mt 6,19.31-33 Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i
gdzie złodzieje włamują się, i kradną… 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. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane.
Łk 10,40-42 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». A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto,
troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała
najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona».
1 Kor 6,13 Pokarm dla Ŝołądka, a Ŝołądek dla pokarmu. Bóg zaś unicestwi jedno i
drugie. Ale ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała.
1 Kor 7,29-31 Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają
Ŝony, tak Ŝyli, jakby byli nieŜonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co
się radują, tak jakby się nie radowali; ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci,
którzy uŜywają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać
tego świata.
Kol 3,2 DąŜcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.
J 6,51.54.58.68 Ja jestem chlebem Ŝywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spoŜywa
ten chleb, będzie Ŝył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za Ŝycie świata»…
Kto spoŜywa moje Ciało i pije moją Krew, ma Ŝycie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
ostatecznym… To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli
wasi przodkowie, a poumierali. Kto spoŜywa ten chleb, będzie Ŝył na wieki»…
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóŜ pójdziemy? Ty masz słowa Ŝycia
wiecznego.
J 4,13-14 W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «KaŜdy, kto pije tę wodę, znów
będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki,
lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku Ŝyciu
wiecznemu».
J 10,37-38 JeŜeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! 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 1,33-34 Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą,

J 3,16-18 Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego dał, aby

powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego
nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, Ŝe
On jest Synem BoŜym».
Iz 42,1 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam
upodobanie. Sprawiłem, Ŝe Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Iz 61,1-3 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić
dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie
jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty
naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na
Syjonie, aby im wieniec dać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń
chwały zamiast zgnębienia na duchu. Nazwą ich terebintami sprawiedliwości,
szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia.

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. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, juŜ został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna BoŜego.
J 5,39 Badacie Pisma, poniewaŜ sądzicie, Ŝe w nich zawarte jest Ŝycie wieczne: to one
właśnie dają o Mnie świadectwo.
Pwt 18,18-19 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włoŜę w jego
usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkaŜę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać
moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zaŜądam zdania sprawy.
Mk 16,16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie
potępiony.
Dz 16,31 «Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom».
Hbr 5,9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla
wszystkich, którzy Go słuchają,
1 J 3,23 Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.
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.

28 Oni zaś rzekli do Niego: «CóŜ mamy czynić, abyśmy wykonywali
dzieła BoŜe?»

Pwt 5,27 ZbliŜ się ty i słuchaj tego wszystkiego, co mówi Pan, Bóg nasz. Mów ty do
nas wszystko, co powie do ciebie Pan, Bóg nasz, a my usłuchamy i wykonamy to».
Jr 42,3-6.20 … aby twój Pan Bóg wskazał nam drogę, którą mamy pójść, i co mamy
czynić». Prorok Jeremiasz odpowiedział im: «Dobrze! Będę się modlił do waszego Pana
Boga, zgodnie z waszym Ŝyczeniem. KaŜde słowo, jakie mi Pan powie o was, oznajmię
wam, nie tając przed wami niczego». Oni zaś rzekli do Jeremiasza: «Bóg nam świadkiem
wiernym i prawdomównym, Ŝe postąpimy we wszystkim według tego, co Pan, twój Bóg,
objawi dla nas. Czy będzie to dobre, czy złe, usłuchamy głosu naszego Pana Boga, do
którego cię posyłamy, aby się nam dobrze powodziło, gdyŜ posłuchaliśmy głosu Pana,
Boga naszego»… Naprawdę naraŜaliście lekkomyślnie Ŝycie, gdy wysłaliście mnie do
Pana, Boga waszego, zlecając: „Módl się za nami do naszego Pana Boga i oznajmij nam
wszystko, co powie Pan, nasz Bóg, a wykonamy to”.
Mi 6,7-8 Czy Pan się zadowoli tysiącami baranów, miriadami potoków oliwy? Czy
trzeba, bym wydał pierworodnego mego za mój występek, owoc łona mego za grzech
mojej duszy? Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoŜ Ŝąda Pan od ciebie,
jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania Ŝyczliwości i pokornego obcowania z
Bogiem twoim?»
Mt 19,16 A oto zbliŜył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co
dobrego mam czynić, aby otrzymać Ŝycie wieczne?»
29 Jezus odpowiadając rzekł do nich: «Na tym polega dzieło
zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On
posłał».

Ga 5,6 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają Ŝadnego
znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
Flp 2,13 Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego
wolą.

30 Rzekli do Niego: «Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go
widzieli i Tobie uwierzyli? CóŜ zdziałasz?

Wj 4,8 «Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku,
uwierzą świadectwu drugiego znaku.
Iz 7,11-14 «Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy
to wysoko w górze!» Lecz Achaz odpowiedział: «Nie będę prosił, i nie będę wystawiał
Pana na próbę». Wtedy rzekł Izajasz: «Słuchajcie więc, domu Dawidowy: CzyŜ mało
wam naprzykrzać się ludziom, iŜ naprzykrzacie się takŜe mojemu Bogu? Dlatego Pan
sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.
Mt 12,38-39 Wówczas rzekli do Niego niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów:
«Nauczycielu, chcielibyśmy jakiś znak widzieć od Ciebie». Lecz On im odpowiedział:
«Plemię przewrotne i wiarołomne Ŝąda znaku, ale Ŝaden znak nie będzie mu dany, prócz
znaku proroka Jonasza.
Mt 16,1-4 Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając Go na próbę,
prosili o ukazanie im znaku z nieba. Lecz On im odpowiedział: «Wieczorem mówicie:
„Będzie piękna pogoda, bo niebo się czerwieni”, rano zaś: „Dziś burza, bo niebo się
czerwieni i jest zasępione”. Wygląd nieba umiecie rozpoznawać, a znaków czasu nie
moŜecie? Plemię przewrotne i wiarołomne Ŝąda znaku, ale Ŝaden znak nie będzie mu
dany, prócz znaku Jonasza». Z tym ich zostawił i odszedł.
1 Kor 1,22-24 Tak więc, gdy śydzi Ŝądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my
głosimy Chrystusa ukrzyŜowanego, który jest zgorszeniem dla śydów, a głupstwem dla
pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród śydów, jak i spośród Greków,
Chrystusem, mocą BoŜą i mądrością BoŜą.

