Tego pociąga, innego zaś nie. Dlaczego tak jest, nie pytaj, jeśli nie chcesz pobłądzić.
Raz to przyjmij i pojmij. Jeśli nie jesteś pociągnięty, módl się, abyś został (...)
Jan Chryzostom: PoniewaŜ tłumy nastawały, prosząc o pokarm cielesny i
wspominając pokarm dany niegdyś ich ojcom, aby pokazać, iŜ to wszystko było
zapowiedzią obecnej prawdy, Chrystus czyni wzmiankę o pokarmie duchowym,
mówiąc: Jam jest chleb Ŝycia. Nazywa sam siebie chlebem Ŝycia, poniewaŜ zawiera w
siebie nasze Ŝycie obecne oraz przyszłe.
Augustyn: Lecz poniewaŜ oni myśleli o mannie, dodaje: Ojcowie wasi jedli mannę na
pustyni, i pomarli. Dlatego ojcowie wasi, poniewaŜ wy jesteście do nich podobni:
szemrający ojcowie szemrających synów. Nic większego bowiem nie zarzucał Bóg
temu ludowi niŜ właśnie szemranie.
Jan Chryzostom: Nie bez powodu teŜ Chrystus dodaje: na pustyni, lecz wskazuje, Ŝe
było niedawno, gdy dano im mannę. Nie była teŜ dawana, gdy doszli do ziemi
obiecanej. Lecz skoro widzieli, Ŝe chleb dany przez Chrystusa był mniejszy od tego
danego ich ojcom, który spadał z nieba, Chrystus czyni cud z chlebem. Dlatego
mówi: Ten jest chleb z nieba zstępujący (...) Następnie pokazuje, Ŝe moŜe ich
najmocniej przekonać, poniewaŜ oni sami stali się znacznie godniejsi od swoich
ojców, którzy jedli mannę a pomarli. Stąd dodaje: aby jeśli go kto poŜywać będzie, nie
umarł. Pokazuję róŜnicę wychodząc od skutku pokarmu. Chlebem nazywa zbawczą
naukę, wiarę w siebie i ciało swoje. One bowiem zachowują duszę.
Augustyn: Lecz czyŜ my nie umrzemy, którzy spoŜywamy chleb zstępujący z nieba?
(...) I my bowiem codziennie przyjmujemy pokarm cielesny. Lecz czym innym jest
sam sakrament, czym innym moc sakramentu. Wielu bowiem przyjmuje z ołtarza, a
przyjmując umiera. Stąd św. Paweł mówi (1 Kor 11): "Sąd sobie je i pije". SpoŜywać
duchowo pokarm niebieski to znaczy przynosić do ołtarza swoją niewinność. ZwaŜcie
na grzechy, nawet jeśli są powszechne, nie zaś śmiertelne, gdy zbliŜacie się do
ołtarza, skoro mówicie: "I odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym
winowajcom".
Beda: Pan dał wtedy ten chleb, gdy przekazał uczniom swoim tajemnicę ciała i krwi
swojej i gdy ofiarował siebie samego Bogu Ojcu na ołtarzu krzyŜa. Gdy zaś mówi: za
Ŝycie świata, nie powinniśmy rozumieć tego w odniesieniu do Ŝywiołów świata, lecz
do ludzi, którzy są nazwani światem.
Teofilakt: Przez to, Ŝe mówi Chrystus: który ja dam, ukazuje swoją moc, iŜ nie został
ukrzyŜowany jako sługa mniejszy od Ojca, lecz dobrowolnie. Nawet jeśli mówi się, Ŝe
został dany przez Ojca, to jednocześnie wydał siebie samego. ZauwaŜ zaś, Ŝe chleb,
który jest przyjmowany przez nas w sakramencie, nie jest tylko znakiem ciała
Chrystusa, ale jest prawdziwym Jego ciałem. Nie mówi przecieŜ: a chleb, który ja
dam, jest znakiem mego ciała, ale to jest ciało moje za Ŝycie świata. Chleb ten
przemienia się w ciało Chrystusa niezwykłymi słowami przez tajemnicze
błogosławieństwo i zamieszkanie Ducha Świętego. Czemu zaś nie oglądamy samego
ciała? Gdybyśmy bowiem widzieli je, to lęk powstrzymywałby nas od jego przyjęcia.
Zatem Chrystus dostosowuje się do naszej słabości, iŜ pokarm niebiański jest
dostosowany do naszego sposobu spoŜywania. Wydaje zaś ciało swoje za Ŝycie
świata, poniewaŜ umierając, pokonał śmierć. Ja takŜe rozumiem Ŝycie świata jako
zmartwychwstanie, albowiem Pan udziela przez śmierć zmartwychwstania całemu
rodzajowi ludzkiemu. Nazywa takŜe Ŝyciem świata Ŝycie, które polega na uświęceniu i
osiągnięciu szczęścia wiecznego, chociaŜ nie wszyscy osiągną Ŝycie, które polega na
uświęceniu.

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

XIX Niedziela Zwykła w roku B:
J 6,41-51
41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

48.
49.
50.
51.

Ale śydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego Ŝe powiedział: Jam jest
chleb, który z nieba zstąpił.
I mówili: CzyŜ to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my
znamy? JakŜeŜ moŜe On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem.
Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą!
Nikt nie moŜe przyjść do Mnie, jeŜeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie
posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.
Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. KaŜdy, kto
od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.
Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od
Boga, widział Ojca.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma Ŝycie
wieczne.
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.

41 Ale śydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego Ŝe powiedział: «Jam
jest chleb, który z nieba zstąpił».

J 6,51-58 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»… 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».
J 6,52 Sprzeczali się więc między sobą śydzi mówiąc: «Jak On moŜe nam dać swoje ciało do
spoŜycia?»
J 6,60.66 A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: «Trudna jest ta mowa.
KtóŜ jej moŜe słuchać?» … Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i juŜ z Nim nie chodziło.
J 7,12 «Gdzie On jest?» Wśród tłumów zaś wiele mówiono o Nim pokątnie. Jedni mówili:
«Jest dobry». Inni zaś mówili: «Nie, przeciwnie - zwodzi tłumy».
Łk 5,30 Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów:
«Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»
Łk 19,7 A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
1 Kor 10,10 Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez
dokonującego zagłady.
Jud 1,14-15 «Oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad
wszystkimi i ukarać wszystkich bezboŜników za wszystkie bezboŜne uczynki, przez które

okazywała się ich bezboŜność, i za wszystkie twarde słowa, które wypowiadali przeciwko
Niemu grzesznicy bezboŜni». Ci zawsze narzekają i są niezadowoleni ze swego losu, choć
postępują według swoich Ŝądz. Usta ich głoszą słowa wyniosłe i dla korzyści mają wzgląd na
osoby.
42 I mówili: «CzyŜ to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my
znamy? JakŜeŜ moŜe On teraz mówić: „Z nieba zstąpiłem”».

J 7,27 PrzecieŜ my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie
będzie wiedział, skąd jest».
Mt 13,55-56 CzyŜ nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a
Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? TakŜe Jego siostry czy nie Ŝyją wszystkie u nas?
SkądŜe więc ma to wszystko?»
Łk 4,22 A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z
ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Rz 1,3-4 Jest to Ewangelia o Jego Synu - pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a
ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem
BoŜym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
1 Kor 15,47 Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba.
Ga 4,4-5 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty,
zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać
przybrane synostwo.
43 Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą!

J 6,64 Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą». Jezus bowiem na początku wiedział,
którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać.
Mk 9,33-34 Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to
rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą
o to, kto z nich jest największy.
Hbr 4,12-13 śywe bowiem jest słowo BoŜe, skuteczne i ostrzejsze niŜ wszelki miecz
obosieczny, przenikające aŜ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić
pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie,
wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
44 Nikt nie moŜe przyjść do Mnie, jeŜeli go nie pociągnie Ojciec, który
Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym.

J 5,44 Jak moŜecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie
chwały, która pochodzi od samego Boga?

J 12,37-40 ChociaŜ jednak uczynił On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego,
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

J 3,13 I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego.
J 11,25-26 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?»
Rz 8,10 JeŜeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze
względu na skutki grzechu duch jednak posiada Ŝycie na skutek usprawiedliwienia.
51 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».

J 4,10-11 Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar BoŜy i wiedziała, kim jest Ten,
kto ci mówi: „Daj Mi się napić” - prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody Ŝywej».
Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. SkądŜe więc
weźmiesz wody Ŝywej?
J 6,52-57 Sprzeczali się więc między sobą śydzi mówiąc: «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.
Łk 22,19 Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc:
«To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!»
Ef 5,2 Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w
ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
Hbr 10,5-12 Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi
utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, BoŜe. WyŜej powiedział: ofiar,
darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na
podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną
ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa
Chrystusa raz na zawsze. Wprawdzie kaŜdy kapłan staje codziennie do wykonywania swej
słuŜby, wiele razy te same składając ofiary, które Ŝadną miarą nie mogą zgładzić grzechów.
Ten przeciwnie, złoŜywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga,
2 Kor 5,19.21 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich
grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania… On to dla nas grzechem uczynił Tego, który
nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością BoŜą.
1 J 2,2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz równieŜ
za grzechy całego świata.
Augustyn: Nikt do mnie przyjść nie moŜe, jeśli Ojciec, który mię posłał, nie pociągnie
go. Wielkie to podkreślenie łaski: nikt nie przychodzi, jeśli nie będzie pociągnięty.

J 14,19 Jeszcze chwila, a świat nie będzie juŜ Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie,
poniewaŜ Ja Ŝyję i wy Ŝyć będziecie.
Rz 5,9-10 Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy
teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. JeŜeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi,
zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc juŜ pojednani,
dostąpimy zbawienia przez Jego 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.
1 J 5,12-13 Ten, kto ma Syna, ma Ŝycie, a kto nie ma Syna BoŜego, nie ma teŜ i Ŝycia. O
tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna BoŜego, abyście wiedzieli, Ŝe macie Ŝycie
wieczne.
48 Jam jest chleb Ŝycia.

J 6,33-35 Albowiem chlebem BoŜym jest Ten, który z nieba zstępuje i Ŝycie daje światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!» Odpowiedział im Jezus: «Jam
jest chleb Ŝycia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
pragnąć nie będzie.
J 6,41 Ale śydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego Ŝe powiedział: «Jam jest chleb, który z
nieba zstąpił».
J 6,51 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».
1 Kor 10,16-17 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.
1 Kor 11,23-25 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».
49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli.

J 6,31 Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba».
50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spoŜywa, nie umrze.

J 6,42 I mówili: «CzyŜ to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? JakŜeŜ
moŜe On teraz mówić: „Z nieba zstąpiłem”».
J 6,58 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».
J 8,51 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna
śmierci na wieki».

Izajasz: Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, Ŝeby nie widzieli oczami oraz nie
poznali sercem i nie nawrócili się, aŜebym ich uzdrowił.
Iz 44,18-20 Tacy nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyŜ mgłą przesłonięte są ich
oczy, tak iŜ nie widzą, i serca ich, tak iŜ nie rozumieją. Taki się nie zastanawia; nie ma wiedzy
ani zrozumienia, Ŝeby sobie powiedzieć: „Jedną połowę spaliłem w ogniu, nawet chleb
upiekłem na rozŜarzonych węglach, i upiekłem mięso, które zajadam, a z reszty zrobię rzecz
obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi drzewa”. Taki się karmi popiołem; zwiedzione
serce wprowadziło go w błąd. On nie moŜe ocalić swej duszy i powiedzieć: „CzyŜ nie jest
fałszem to, co trzymam w ręku?”
Jr 13,23 Czy Etiopczyk moŜe zmienić swoją skórę, a lampart swoje pręgi? Tak samo czy
moŜecie czynić dobrze, wy, którzyście się nauczyli postępować przewrotnie?
Mt 12,34 Plemię Ŝmijowe! JakŜe wy moŜecie mówić dobrze, skoro źli jesteście? PrzecieŜ z
obfitości serca usta mówią.
Rz 8,7-8 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.
J 3,3-7 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się
ktoś nie narodzi powtórnie, nie moŜe ujrzeć królestwa BoŜego». Nikodem powiedział do
Niego: «JakŜeŜ moŜe się człowiek narodzić będąc starcem? CzyŜ moŜe powtórnie wejść do
łona swej matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli
się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie moŜe wejść do królestwa BoŜego. To, co się z ciała
narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, Ŝe
powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.
Mt 11,25-27 W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, Ŝe zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je
prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyŜ takie było Twoje upodobanie. 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.
Mt 16,17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Ef 2,4-10 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do Ŝycia. Łaską
bowiem jesteście zbawieni. Razem teŜ wskrzesił i razem posadził na wyŜynach niebieskich - w
Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemoŜne bogactwo Jego łaski wykazać na
przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni
przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie
chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów,
które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Tt 3,3-5 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, słuŜyliśmy róŜnym
Ŝądzom i rozkoszom, Ŝyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku
drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze
względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas
przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
Pnp 1,4 Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty!
Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; jakŜe słusznie cię miłują!

J 12,32 A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyŜszony, przyciągnę wszystkich do siebie».
Jr 31,3 Pan się mu ukaŜe z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego teŜ

46 Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest
od Boga, widział Ojca.

zachowałem dla ciebie łaskawość.
Oz 11,4 Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten,
co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go.

pouczył.

45 Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. KaŜdy,
kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.

Mk 1,2 Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on
przygotuje drogę Twoją.
Iz 2,3 Mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską do świątyni Boga
Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieŜkami. Bo Prawo
wyjdzie z Syjonu i słowo Pańskie - z Jeruzalem».
Iz 54,13 Wszyscy twoi synowie będą uczniami Pana, wielka będzie szczęśliwość twych dzieci.
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».
Ef 4,21-22 Słyszeliście przecieŜ o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą,
jaka jest w Jezusie, Ŝe - co się tyczy poprzedniego sposobu Ŝycia - trzeba porzucić dawnego
człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych Ŝądz,
1 Tes 4,9 Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem
Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali.
Hbr 8,10-11 Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi
Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą
Mi ludem. I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana!
Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aŜ do wielkiego.
Hbr 10,16 Takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając
prawa moje w ich serca, takŜe w umyśle ich wypiszę je.
J 10,27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je.
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.
Mt 17,5 Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos:
«To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!»
Ef 1,17 Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam
ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.
1 J 4,1-3 Umiłowani, nie dowierzajcie kaŜdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga,
gdyŜ wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Po tym poznajecie Ducha BoŜego:
kaŜdy duch, który uznaje, Ŝe Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. KaŜdy zaś duch,
który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga; i to jest duch Antychrysta, który - jak słyszeliście nadchodzi i juŜ teraz przebywa na świecie.

J 1,18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim
J 5,37 Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego
głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza;
J 8,19 Na to powiedzieli Mu: «Gdzie jest Twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani
Mnie, ani Ojca mego. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i Ojca mego».
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.
Kol 1,15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec kaŜdego stworzenia,
1 Tym 6,15-16 UkaŜe je, we właściwym czasie, błogosławiony i jedyny Władca, Król
królujących i Pan panujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość
niedostępną, którego Ŝaden z ludzi nie widział ani nie moŜe zobaczyć: Jemu cześć i moc
wiekuista! Amen.
1 J 4,12 Nikt nigdy Boga nie oglądał. JeŜeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i
miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
J 7,29 Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».
J 8,55 Wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, Ŝe Go nie znam, byłbym
podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego zachowuję.
Łk 10,22 Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt teŜ nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec; ani
kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić».
47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma Ŝycie
wieczne.

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 6,54.58 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.
J 3,16.18 Tak bowiem Bóg umiłował świat, Ŝe Syna swego Jednorodzonego dał, aby kaŜdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał Ŝycie wieczne…
Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, juŜ został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna BoŜego.
J 3,36 Kto wierzy w Syna, ma Ŝycie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy Ŝycia, lecz
grozi mu gniew BoŜy».
J 5,24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który
Mnie posłał, ma Ŝycie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do Ŝycia.

