J 12,27-28 Teraz dusza moja doznała lęku i cóŜ mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od
tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię!».
Wtem rozległ się głos z nieba: «JuŜ wsławiłem i jeszcze wsławię».
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.
43. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na
zewnątrz!.

1 Krl 17,21-22 Później trzykrotnie rozciągnął się nad dzieckiem i znów wzywając Pana
rzekł: «O Panie, BoŜe mój! Błagam cię, niech dusza tego dziecka wróci do niego!» Pan zaś
wysłuchał wołania Eliasza, gdyŜ dusza dziecka powróciła do niego, a ono oŜyło.
Mk 4,41 Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, Ŝe nawet
wicher i jezioro są Mu posłuszne?»
Dz 3,6 «Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa
Chrystusa Nazarejczyka, chodź!»
44. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz
jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «RozwiąŜcie go i
pozwólcie mu chodzić!»..

J 11,25-26 «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?»
Ap 1,18 Byłem umarły, a oto jestem Ŝyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i
Otchłani.
Ez 37,3-5 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na
zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł
dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł
do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do Ŝycia?» Odpowiedziałem: «Panie
BoŜe, Ty to wiesz».Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:
"Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to,
abyście się stały Ŝywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i
przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście oŜyły i poznały, Ŝe Ja jestem Pan».
45. Wielu więc spośród śydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego
Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

J 2,23 Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu
uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił.

J 12,9-11 Wielki tłum śydów dowiedział się, Ŝe tam jest; a przybyli nie tylko ze względu
na Jezusa, ale takŜe by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem
postanowili stracić równieŜ Łazarza, GdyŜ wielu z jego powodu odłączyło się od śydów i
uwierzyło w Jezusa.
J 12,42 Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w Niego uwierzyło, ale z obawy
przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

V Niedziela Wielkiego Postu w roku A:
J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
3.

Maria i Marta posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego
Ty kochasz.
4. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku
chwale BoŜej, aby dzięki niej Syn BoŜy został otoczony chwałą.
5. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
6. Mimo jednak Ŝe słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w
miejscu pobytu.
7. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei.
17. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza juŜ do czterech dni
spoczywającego w grobie.
20. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, Ŝe Jezus nadchodzi, wyszła Mu na
spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
21. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
22. Lecz i teraz wiem, Ŝe Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga.
23. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie.
24. Rzekła Marta do Niego: Wiem, Ŝe zmartwychwstanie w czasie
zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
25. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i Ŝyciem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, Ŝyć będzie.
26. KaŜdy, kto Ŝyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
27. Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąŜ wierzę, Ŝeś Ty jest Mesjasz, Syn
BoŜy, który miał przyjść na świat.
33. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i śydzi, którzy razem z nią przyszli,
wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go połoŜyli?
34. Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz.
35. Jezus zapłakał.
36. A śydzi rzekli: Oto jak go miłował!
37. Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu,
nie mógł sprawić, by on nie umarł?
38. A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była
to pieczara, a na niej spoczywał kamień.
39. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego:
Panie, juŜ cuchnie. LeŜy bowiem od czterech dni w grobie.
40. Jezus rzekł do niej: CzyŜ nie powiedziałem ci, Ŝe jeśli uwierzysz, ujrzysz
chwałę BoŜą? Usunięto więc kamień.
41. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, Ŝeś mnie wysłuchał.
42. Ja wiedziałem, Ŝe mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający
Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, Ŝeś Ty Mnie posłał.
43. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!
44. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była
zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: RozwiąŜcie go i pozwólcie mu chodzić.
45. Wielu więc spośród śydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus
dokonał, uwierzyło w Niego.

3. Maria i Marta posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten,
którego Ty kochasz».

J 13,23 Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi.
Rdz 22,2 powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju
Moria i tam złóŜ go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskaŜę».
Ap 3,19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!
Jk 5,14-15 Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili
nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego
ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
4. Jezus usłyszawszy to rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale
ku chwale BoŜej, aby dzięki niej Syn BoŜy został otoczony chwałą».

J 9,3 Jezus odpowiedział: «Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na
nim objawiły sprawy BoŜe.
Mk 5,39-42 wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło,
tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leŜało. Ująwszy
dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: "Dziewczynko, mówię ci,
wstań!" Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli
wprost ze zdumienia.
5. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.

J 15,9-13 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. 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.
J 16,27 Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, Ŝe
wyszedłem od Boga.
J 17,26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».
6. Mimo jednak Ŝe słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni
w miejscu pobytu.

Iz 30,18 Lecz Pan czeka, by wam okazać łaskę, i dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo

uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: «Innych wybawiał, siebie nie moŜe
wybawić. Jest królem Izraela: niechŜe teraz zejdzie z krzyŜa, a uwierzymy w Niego.
38. A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do
grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.

Mk 8,12 On zaś westchnął głęboko w duszy i rzekł: «Czemu to plemię domaga się znaku?
Zaprawdę powiadam wam: Ŝaden znak nie będzie dany temu plemieniu».
Iz 22,16 który sobie wykuwa grobowiec wysoko i w skale drąŜy dla siebie komnatę: «Co ty
tu posiadasz i kogo ty masz tutaj, Ŝeś sobie tu wyciosał grobowiec?»
39. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do
Niego: «Panie, juŜ cuchnie. LeŜy bowiem od czterech dni w grobie».

Mk 16,3 A mówiły między sobą: «Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?»
Rdz 3,19 W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać poŜywienie, póki nie
wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz!»
Dz 2,27 nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skaŜeniu.
40. Jezus rzekł do niej: «CzyŜ nie powiedziałem ci, Ŝe jeśli uwierzysz,
ujrzysz chwałę BoŜą?» Usunięto więc kamień.

2 Krn 20,20 Zaufajcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się, zaufajcie Jego prorokom, a
będzie się wam powodziło».
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 Kor 4,6 Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w
naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały BoŜej na obliczu Chrystusa.
41.Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, Ŝeś mnie
wysłuchał

J 12,28-30 Ojcze, wsław Twoje imię!». Wtem rozległ się głos z nieba: «JuŜ wsławiłem i
jeszcze wsławię».(...) Rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze
względu na was.
£k 10,21 W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «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.
Flp 4,6 O nic się juŜ zbytnio nie troskajcie, ale w kaŜdej sprawie wasze prośby
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!

Pan jest sprawiedliwym Bogiem. Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!

Iz 55,8-9 Bo myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami wyrocznia Pana. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje - nad waszymi drogami i
myśli moje - nad myślami waszymi.
Mt 15,22-28 A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się
nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest cięŜko dręczona przez złego ducha». Lecz On
nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją,

42. Ja wiedziałem, Ŝe mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na
otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, Ŝeś Ty Mnie
posłał

J 8,29 A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze
czynię to, co się Jemu podoba».

Rz 12,15 Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą.
Hbr 4,15 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym
słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Hbr 5,7-8 Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i
błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej
uległości. A chociaŜ był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
34. Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» .

J 1,39 Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i
tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej.
J 20,2 Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus
kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go połoŜono».
Mt 28,6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce,
gdzie leŜał.
35. Jezus zapłakał.

Ps 119,136 Strumienie łez płyną z mych oczu, bo nie zachowano Twojego Prawa.
Iz 53,3-4 Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, MąŜ boleści, oswojony z cierpieniem, jak
ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iŜ mieliśmy Go za nic. Lecz On się
obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali,
chłostanego przez Boga i zdeptanego.
Jer 13,17 JeŜeli zaś tego nie posłuchacie, będę potajemnie płakał nad waszą pychą. Będę
płakał nieustannie i zamienią się w potoki łez moje oczy, bo trzoda Pańska idzie w niewolę.

bo krzyczy za nami!» Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły
z domu Izraela». A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóŜ mi!» On
jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». A ona odrzekła: «Tak,
Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają ze stołów ich panów». Wtedy Jezus jej
odpowiedział: «O niewiasto wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!» Od tej
chwili jej córka była zdrowa.
7. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do
Judei! »

J 10,40-42 I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu,
i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iŜ Jan wprawdzie nie uczynił Ŝadnego
znaku, ale Ŝe wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego
uwierzyło.
Dz 15,36 Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: «Wróćmy juŜ i zobaczmy, jak
się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie».
Dz 20,22-24 A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie
tam spotka oprócz tego, Ŝe czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch
Święty w kaŜdym mieście. 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.
17. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza juŜ do czterech dni
spoczywającego w grobie.

J 2,19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją
na nowo».

36. A śydzi rzekli: «Oto jak go miłował!»

Oz 6,2 Po dwu dniach przywróci nam Ŝycie, a dnia trzeciego nas dźwignie i Ŝyć będziemy w

J 21,15-17 Jezus rzekł: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniŜeli ci?»

Jego obecności.
Dz 2,27-28 nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec
skaŜeniu. Dałeś mi poznać drogi Ŝycia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim.

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!
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.
1 J 4,10 W tym przejawia się miłość, Ŝe nie my umiłowaliśmy Boga, ale Ŝe On sam nas
umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
37. Niektórzy z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy
niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?»

Ps 78,19-20 Mówili przeciw Bogu, rzekli: «CzyŜ Bóg potrafi nakryć stół w pustyni?» Oto
w skałę uderzył, popłynęły wody i wytrysnęły strumienie: «Czy takŜe potrafi dać chleba albo
ludowi swemu przygotować mięso?»
Mt 27,40-42 mówili: «Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz,
wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem BoŜym, zejdź z krzyŜa!» Podobnie arcykapłani z

20. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, Ŝe Jezus nadchodzi, wyszła Mu na
spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.

Mt 25,1 Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły
swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego.
Mt 25,6 Lecz o północy rozległo się wołanie: "Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!"
1 Tes 4,17 Potem my, Ŝywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na
obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem.
21. Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie
umarł.

£k 7,6-10 Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był juŜ niedaleko domu, setnik wysłał do
Niego przyjaciół z prośbą: «Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach
mój. I dlatego ja sam nie uwaŜałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a
mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą Ŝołnierzy.

Mówię temu, "Idź!" - a idzie; drugiemu: "Chodź!" - a przychodzi; a mojemu słudze: "Zrób to!"
- a robi». Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim,
rzekł: «Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu». A gdy wysłani
wrócili do domu zastali sługę zdrowego.
£k 7,13-15 Na jej widok Pan uŜalił się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz!» Potem
przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię
wstań!» Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
22. Lecz i teraz wiem, Ŝe Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił
Boga».

J 9,31 Wiemy, Ŝe Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje kaŜdego, kto
jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę.
Ps 2,8 śądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
Mk 9,23 Jezus mu odrzekł: «Jeśli moŜesz? Wszystko moŜliwe jest dla tego, kto wierzy».
Mt 28,18 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi.
23. Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie».
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J 11,43 To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I
wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą.
Rzekł do nich Jezus: «RozwiąŜcie go i pozwólcie mu chodzić!».
24. Rzekła Marta do Niego: «Wiem, Ŝe zmartwychwstanie w czasie
zmartwychwstania w dniu ostatecznym».

Ps 17,15 Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, powstając ze snu nasycę się Twoim
widokiem.

Ez 37,1-10 Potem spoczęła na mnie ręka Pana, i wyprowadził mnie On w duchu na
zewnątrz, i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości. I polecił mi, abym przeszedł
dokoła nich, i oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł
do mnie: «Synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do Ŝycia?» Odpowiedziałem: «Panie
BoŜe, Ty to wiesz».Wtedy rzekł On do mnie: «Prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich:
"Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana!" Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja wam daję ducha po to,
abyście się stały Ŝywe. Chcę was otoczyć ścięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem, i
przybrać was w skórę, i dać wam ducha po to, abyście oŜyły i poznały, Ŝe Ja jestem Pan». I
prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask, i kości
jedna po drugiej zbliŜały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a
skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział On do mnie:
«Prorokuj do ducha, prorokuj, o synu człowieczy, i mów do ducha: Tak powiada Pan Bóg: Z
czterech wiatrów przybądź, duchu, i powiej po tych pobitych, aby oŜyli». Wtedy
prorokowałem tak, jak mi nakazał, i duch wstąpił w nich, a oŜyli i stanęli na nogach - wojsko
bardzo, bardzo wielkie.
25. Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i Ŝyciem. Kto
we Mnie wierzy, choćby i umarł, Ŝyć będzie.

J 6,39-40 Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie
stracił, ale Ŝebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. 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».
Ap 21,4 I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci juŜ odtąd nie będzie. Ani Ŝałoby, ni krzyku,
ni trudu juŜ odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
Hi 19,25-27 Lecz ja wiem: Wybawca mój Ŝyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me
szczątki skórą odzieje, i ciałem swym Boga zobaczę. To właśnie ja Go zobaczę, moje oczy
ujrzą, nie kto inny; moje nerki juŜ mdleją z tęsknoty.
£k 23,43 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».
Rz 8,38-39I jestem pewien, Ŝe ani śmierć, ani Ŝycie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani
rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek
inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym.
26. KaŜdy, kto Ŝyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w
to?

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. 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 5,24 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.
J 6:54-58 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».
27. Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, Ŝeś Ty jest
Mesjasz, Syn BoŜy, który miał przyjść na świat».

J 6,69 A myśmy uwierzyli i poznali, Ŝe Ty jesteś Świętym Boga».
J 20,28-29 Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, poniewaŜ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a
uwierzyli».
1 Tm 1,15-16 Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, Ŝe Chrystus
Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz
dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą
wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla Ŝycia wiecznego.
33. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i śydzi, którzy razem z nią
przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzieście go
połoŜyli?

