Mk 15,39 Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, Ŝe w ten sposób oddał ducha, rzekł:
«Prawdziwie, ten człowiek był Synem BoŜym».
£k 4,41 TakŜe złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn BoŜy!» Lecz On je
gromił i nie pozwalał im mówić, poniewaŜ wiedziały, Ŝe On jest Mesjaszem.
£k 8,28 Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: «Czego chcesz ode
mnie, Jezusie, Synu Boga NajwyŜszego? Błagam Cię, nie dręcz mnie!»
J 1,49 Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem BoŜym, Ty jesteś Królem
Izraela!»
J 9,35-38 Jezus usłyszał, Ŝe wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: «Czy ty
wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któŜ to jest, Panie, abym w Niego
uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie».
On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.
J 11,27 Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, Ŝeś Ty jest Mesjasz, Syn BoŜy,
który miał przyjść na świat».
J 17,1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina.
Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył
Orygenes, Komentarz do Ewangelii św. Mateusza 11,6n
Jeśli kiedyś wpadniemy w trudności nie do uniknięcia, to pamiętajmy, Ŝe Jezus przynaglił
nas do wejścia na łódź chcąc, byśmy wyprzedzili Go na drugim brzegu. Jest bowiem rzeczą
niemoŜliwą, aby ten, kto nie doznał fal i przeciwnego wiatru, osiągnął drugi brzeg.
Następnie, gdy ujrzymy, Ŝe jesteśmy otoczeni przez liczne i cięŜkie przeciwności, pomyślmy
przedzierając się przez nie z wielkim cierpieniem o tym, Ŝe nasza łódź znajduje się na
pełnym morzu, a my jesteśmy miotami przez fale chcące, byśmy ulegli „rozbiciu we wierze”
(1 Tm 1,19) lub jednej z cnót. Lecz skoro ujrzymy, Ŝe Zły Duch uderza w to, czego
dokonaliśmy, wiedzmy, Ŝe jest to wiatr przeciwny.
Jeśli więc tak cierpiąc spędzimy trzy straŜe nocne - to jest pokusy ciemności - i w miarę sił
będziemy starali się je przezwycięŜyć i wystrzegać się ich, aby nie doznać „rozbicia w wierze”
czy teŜ innej z cnót, wtedy ufajmy, Ŝe gdy nastanie czwarta straŜ i gdy noc się posunie, a
zbliŜy się dzień (Rz 13,12), przyjdzie do nas Syn BoŜy, krocząc po morzu, aby je ułagodzić.
I skoro ujrzymy Słowo objawiające się nam, przelękniemy się, nim jasno zrozumiemy, Ŝe
Zbawiciel stanął przed nami, a mniemając, Ŝe przed nami stoi zjawa, poczniemy krzyczeć
pełni lęku. A On natychmiast przemówi do nas słowami: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie
się”. MoŜe to słowo „odwagi” poruszy gwałtownie jakiegoś Piotra, który się w nas znajduje,
dąŜącego wprawdzie do doskonałości, ale który jej jeszcze nie osiągnął; wyjdzie on z łodzi,
jakby znajdował się poza swymi pokusami, i chcąc dojść do Jezusa, będzie szedł po falach.
Ale Ŝe jest on małej wiary, Ŝe wątpi, odczuje silny wiatr, zlęknie się i pocznie się pogrąŜać.
Nie zginie jednak, bo zacznie wołać do Jezusa wielkim głosem: „Panie, ratuj mnie”. I
natychmiast, gdy Piotr zacznie mówić: „Panie, ratuj mnie!”, Słowo wyciągnie swą rękę, aby
udzielić mu pomocy, i uchwyci go, choć juŜ począł tonąć, i zgani go za małą wiarę i za
zwątpienie.
Ale bacz: nie rzekł mu „niewierny”, ale „małej wiary” i powiedział: „Czemu zwątpiłeś?” Piotr
miał przecieŜ nieco wiary, choć pozwolił się kierować przeciw niej. A potem i Jezus, i Piotr
weszli na łódź i wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi ujrzawszy, z jak wielkich
niebezpieczeństw zostali ocaleni, upadli przed Nim mówiąc... „Prawdziwie jesteś Synem BoŜym”.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

XIX Niedziela Zwykła w roku A:
Mt 14,22-33
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.

Zaraz teŜ przynaglił uczniów, Ŝeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na
drugi brzeg, zanim odprawi tłumy.
Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór
zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była juŜ sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo
wiatr był przeciwny.
Lecz o czwartej straŜy nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze.
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, Ŝe to
zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!
Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, kaŜ mi przyjść do siebie
po wodzie!
A On rzekł: Przyjdź! Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie, przyszedł
do Jezusa.
Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie,
ratuj mnie!
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś,
małej wiary?
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś
Synem BoŜym.

22. Zaraz teŜ przynaglił uczniów, Ŝeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili
Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy.

Mk 6,45 Zaraz teŜ przynaglił swych uczniów, Ŝeby wsiedli do łodzi i wyprzedzali Go na
drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum.
Mt 13,36 Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i
prosili Go: «Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście!»
23. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór
zapadł, a On sam tam przebywał.

Mt 6,6 Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do
Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Mt 26,36 Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do
uczniów: «Usiądźcie tu, Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił».

Mk 6,46 Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.
£k 6,12 W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na
modlitwie do Boga.

Dz 6,4 My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa».

J 6,15-17 Gdy więc Jezus poznał, Ŝe mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem,
sam usunął się znów na górę. O zmierzchu uczniowie Jego zeszli nad jezioro i wsiadłszy do
łodzi przeprawili się przez nie do Kafarnaum. Nastały juŜ ciemności, a Jezus jeszcze do nich
nie przyszedł;
24. Łódź zaś była juŜ sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana
falami, bo wiatr był przeciwny.

Mt 8,24 Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak Ŝe fale zalewały łódź; On zaś
spał.

Iz 54,11 O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona! Oto Ja osadzę twoje
kamienie na malachicie i fundamenty twoje na szafirach.
Mk 6,48 Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około
czwartej straŜy nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć.
25. Lecz o czwartej straŜy nocnej przyszedł do nich, krocząc po
jeziorze.

Mt 24,43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma
przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

£k 12,38 Czy o drugiej, czy o trzeciej straŜy przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
Hi 9,8 On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach;
Ps 93,3-4 Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą.
Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potęŜny jest Pan na
wysokościach.
Ps 104,3 wzniosłeś swe komnaty nad wodami. Za rydwan masz obłoki, przechadzasz się
na skrzydłach wiatru.
J 6,19 Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub trzydziestu stadiów, ujrzeli Jezusa
kroczącego po jeziorze i zbliŜającego się do łodzi. I przestraszyli się.
Ap 10,8 A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w
słowach: «Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!».
26. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się
myśląc, Ŝe to zjawa, i ze strachu krzyknęli.

1 Sm 28,12-14 Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula: «Czemu
mnie oszukałeś? Tyś jest Saul!» Odezwał się do niej król: «Nie obawiaj się! Co widzisz?»
Kobieta odpowiedziała Saulowi: «Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi».
Zapytał się: «Jak wygląda?» Odpowiedziała: «Wychodzi starzec, a jest on okryty
płaszczem». Saul poznał, Ŝe to Samuel, i upadł przed nim twarzą na ziemię, i oddał mu
pokłon.
Hi 4,14-16 Strach mnie ogarnął i drŜenie, Ŝe wszystkie się kości zatrzęsły, tchnienie mi
twarz owionęło, włosy się na mnie zjeŜyły. Stał. Nie poznałem twarzy. Jakaś postać przed
mymi oczami. Szelest. I głos dosłyszałem:
Dn 10,6-12 a ciało zaś jego było podobne do tarsziszu, jego oblicze do blasku
błyskawicy, oczy jego były jak pochodnie ogniste, jego ramiona i nogi jak błysk polerowanej

Mk 11,23 Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w
morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, Ŝe spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.
Rz 4,18-20 On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, Ŝe stanie się ojcem wielu narodów
zgodnie z tym, co było powiedziane: takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w
wierze, choć stwierdził, Ŝe ciało jego jest juŜ obumarłe - miał juŜ prawie sto lat - i Ŝe
obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy BoŜej, ale
się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu
1 Tm 2,8 Chcę więc, by męŜczyźni modlili się na kaŜdym miejscu, podnosząc ręce czyste,
bez gniewu i sporu.
Jk 1,6-8 Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi o niczym! Kto bowiem Ŝywi wątpliwości,
podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam. Człowiek ten
niech nie myśli, Ŝe otrzyma cokolwiek od Pana, bo jest męŜem chwiejnym, niestałym we
wszystkich swych drogach.
32. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.

Ps 107,29-30 Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły. Radowali się
z tego, Ŝe nastała cisza, i Ŝe On przywiódł ich do upragnionej przystani.
Mk 4,41 Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, Ŝe
nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»
J 6,21 Chcieli Go zabrać do łodzi, ale łódź znalazła się natychmiast przy brzegu, do
którego zdąŜali.
33. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie
jesteś Synem BoŜym».

Mt 15,25 A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóŜ mi!»
Mt 28,9 A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły
Go za nogi i oddały Mu pokłon.
Mt 28,17 A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
£k 24,52 Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy,
Mt 16,16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Ŝywego».
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!»
Mt 26,63 Lecz Jezus milczał. A najwyŜszy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na
Boga Ŝywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn BoŜy?»
Mt 27,43 Zaufał Bogu: niechŜe Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. PrzecieŜ powiedział:
"Jestem Synem BoŜym"».
Mt 27,54 Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straŜ przy Jezusie, widząc trzęsienie
ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem BoŜym».
Ps 2,7 Ogłoszę postanowienie Pana: Powiedział do mnie: «Tyś Synem moim, Ja Ciebie
dziś zrodziłem.
J 6,69 A myśmy uwierzyli i poznali, Ŝe Ty jesteś Świętym Boga».
Mk 14,61 Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. NajwyŜszy kapłan zapytał Go
ponownie: «Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego?»

mnie otoczył, sitowie okoliło mi głowę. Do posad gór zstąpiłem, zawory ziemi zostały poza
mną na zawsze. Ale Ty wyprowadziłeś Ŝycie moje z przepaści, Panie, mój BoŜe! Gdy gasło
we mnie Ŝycie, wspomniałem na Pana, a modlitwa moja dotarła do Ciebie, do Twego
świętego przybytku.
2 Kor 12,7-10 Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień
dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował - Ŝebym się nie unosił pychą. Dlatego
trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: «Wystarczy ci
mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». Najchętniej więc będę się chlubił z
moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich
słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.
31. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu
zwątpiłeś, małej wiary?»

Ps 138,7 Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi Ŝycie, wbrew gniewowi mych
wrogów; wyciągasz swą rękę, Twoja prawica mnie wybawia.

Iz 63,12 Ten, który sprawił, Ŝe szło po prawicy MojŜesza Jego ramię chwalebne, i który
rozdzielił wody przed nimi, zyskując sobie imię wieczyste,
Mk 1,31 On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im
usługiwała.
Mk 1,41 Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź
oczyszczony!».
Mk 5,41 Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy:
"Dziewczynko, mówię ci, wstań!"
Dz 4,30 gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów
przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa».
Rdz 22,14 I dał Abraham miejscu temu nazwę "Pan widzi". Stąd to mówi się dzisiaj: «Na
wzgórzu Pan się ukazuje».
Pwt 32,36 Bo Pan swój naród obroni, litość okaŜe swym sługom; gdy ujrzy, Ŝe ręka
omdlała, Ŝe niewolników juŜ nie ma ni wolnych.
Mk 16,7 Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: Idzie przed wami do Galilei,
tam Go ujrzycie, jak wam powiedział».
£k 22,31-32 Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, Ŝeby was przesiać jak
pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, Ŝeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj
twoich braci».
1 P 1,5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeŜeni mocą BoŜą dla zbawienia, gotowego
objawić się w czasie ostatecznym.
Mt 8,26 A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał
wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.
Mt 16,8 Jezus, poznawszy to, rzekł: «Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym,
Ŝe nie wzięliście chleba?
Mt 17,20 On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!",
a przesunie się. I nic niemoŜliwego nie będzie dla was.

miedzi, a jego głos jak głos tłumu. Ja, Daniel, oglądałem tylko sam widzenie, a ludzie, którzy
byli ze mną, nie oglądali widzenia, ogarnęło ich jednak wielkie przeraŜenie, tak Ŝe uciekli, by
się ukryć. Tylko ja sam pozostałem, by oglądać to wielkie widzenie, lecz nie miałem siły,
zmieniłem się na twarzy, opuściła mnie moc. Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na
dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi. Ale oto dotknęła mnie ręka i
wprawiła w drŜenie moje kolana i dłonie moich rąk. I rzekł do mnie: «Danielu, męŜu
umiłowany! UwaŜaj na słowa, które mówię, i wstań, poniewaŜ teraz wysłano mnie do
ciebie». Gdy on mówił do mnie te słowa, drŜąc powstałem. Powiedział więc do mnie: «Nie
bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i
upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu
twoich słów.
Mk 6,49-50 Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, Ŝe to zjawa, i zaczęli
krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwoŜyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich:
«Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się!».
£k 1,11-12 Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia.
Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
£k 24,5 Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego
szukacie Ŝyjącego wśród umarłych?
£k 24,45 Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma,
Ap 1,17 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On połoŜył na mnie prawą
rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni
27. Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się!»

Mt 9,2 I oto przynieśli Mu paralityka, leŜącego na łoŜu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do
paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczają ci się twoje grzechy».

J 16,33 To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę: Jam zwycięŜył świat».
Dz 23,11 Następnej nocy ukazał mu się Pan. «Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem,
Ŝebyś i w Rzymie świadczył o Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie».
Iz 41,4 Kto zdziałał to i uczynił? Ten, co z nicości wywołuje od początku pokolenia, Ja,
Pan, jestem pierwszy, z ostatnimi równieŜ Ja będę!»
Iz 41,10 Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóŜ się, bom Ja twoim Bogiem.
Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.
Iz 41,14 Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam - wyrocznia
Pana - odkupicielem twoim - Święty Izraela.
£k 24,38-39 Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się
Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, Ŝe Ja mam».
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?
J 6,20 On zaś rzekł do nich: «To Ja jestem, nie bójcie się!»
J 14,1-3 Niech się nie trwoŜy serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W
domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę

przecieŜ przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Ap 1,17-18 Kiedym Go ujrzał, do stóp Jego upadłem jak martwy, a On połoŜył na mnie
prawą rękę, mówiąc: «Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i Ŝyjący. Byłem umarły,
a oto jestem Ŝyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
28. Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, kaŜ mi przyjść do
siebie po wodzie!»

Mt 26,33-35 Odpowiedział Mu Piotr: «Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie
zwątpię». Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje,
trzy razy się Mnie wyprzesz». Na to Piotr: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę
się Ciebie». Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie.
Mk 14,31 Lecz on tym bardziej zapewniał: «Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie
wyprę się Ciebie». I wszyscy tak samo mówili.
£k 22,31-34 Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, Ŝeby was przesiać jak
pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, Ŝeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj
twoich braci». On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na
śmierć». Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy
wyprzesz się tego, Ŝe Mnie znasz».
J 6,68 Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóŜ pójdziemy? Ty masz słowa Ŝycia
wiecznego.
J 13,36-38 Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, dokąd idziesz?» Odpowiedział mu
Jezus: «Dokąd Ja idę, ty teraz za Mną pójść nie moŜesz, ale później pójdziesz». Powiedział
Mu Piotr: «Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? śycie moje oddam za Ciebie».
Odpowiedział Jezus: «śycie swoje oddasz za Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci:
Kogut nie zapieje, aŜ ty trzy razy się Mnie wyprzesz.
Rz 12,3 Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię kaŜdemu z was: Niech nikt nie
ma o sobie wyŜszego mniemania, niŜ naleŜy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według
miary, jaką Bóg kaŜdemu w wierze wyznaczył.
29. A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi, i krocząc po wodzie,
przyszedł do Jezusa.

Mt 17,20 On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!",
a przesunie się. I nic niemoŜliwego nie będzie dla was.
£k 17,6 Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej
morwie: "Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze!", a byłaby wam posłuszna.
Mk 9,23 Jezus mu odrzekł: «Jeśli moŜesz? Wszystko moŜliwe jest dla tego, kto wierzy».
Mk 11,22-23 Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam
wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz
wierzy, Ŝe spełni się to, co mówi, tak mu się stanie.
Dz 3,16 I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie,
imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy
widzicie.

Rz 4,19 I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, Ŝe ciało jego jest juŜ obumarłe - miał
juŜ prawie sto lat - i Ŝe obumarłe jest łono Sary.

Flp 4,13 Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.
30. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»

Mt 26,69-75 Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna słuŜąca i
rzekła: «I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem». Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i
rzekł: «Nie wiem, co mówisz». A gdy wyszedł ku bramie, zauwaŜyła go inna i rzekła do
tych, co tam byli: «Ten był z Jezusem Nazarejczykiem». I znowu zaprzeczył pod przysięgą:
«Nie znam tego Człowieka». Po chwili ci, którzy tam stali, zbliŜyli się i rzekli do Piotra: «Na
pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza». Wtedy począł się zaklinać i
przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na
słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz».
Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
2 Krl 6,15 Kiedy sługa męŜa BoŜego wstał rano i wyszedł, oto wojsko razem z końmi i
rydwanami otaczało miasto. Wtedy sługa jego powiedział do niego: «Ach, panie! JakŜe
postąpimy?»
Mk 14,38 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy,
ale ciało słabe».
2 Tm 4,16-17 W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy
opuścili: niech im to nie będzie policzone! 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.
Mt 8,24-25 Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak Ŝe fale zalewały łódź; On
zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»
Ps 3,8 Powstań, o Panie! Ocal mnie, mój BoŜe! Bo uderzyłeś w szczękę wszystkich moich
wrogów i wyłamałeś zęby grzeszników.
Ps 69,2-3Wybaw mnie, BoŜe, bo woda mi sięga po szyję. Ugrzązłem w mule topieli i nie
mam nigdzie oparcia, trafiłem na wodną głębinę i nurt wody mnie porywa.
Ps 107,27-30 Zataczali się i chwiali jak pijani, cała ich mądrość zawiodła. I w swoim
ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a
fale morskie umilkły. Radowali się z tego, Ŝe nastała cisza, i Ŝe On przywiódł ich do
upragnionej przystani.
Ps 116,3-4 Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i
udrękę. Ale wezwałem imienia Pańskiego: «O Panie, ratuj me Ŝycie!»
Lm 3,54-57 wody wezbrały ponad moją głowę: rzekłem: «Jestem zgubiony». Wzywałem
imienia Twego, o Panie, z przepastnej jamy, słyszałeś mój krzyk: «Nie zatykaj uszu na moją
prośbę!» ZbliŜyłeś się w dniu, gdy Cię wzywałem, rzekłeś - «Nie bój się!»
Jon 2,3-8 I mówił: «W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z
głębokości Szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. Rzuciłeś mnie na głębię, we
wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły
nade mną. Rzekłem do Ciebie: Wygnany daleko od oczu Twoich, jakŜe choć tyle osiągnę, by
móc wejrzeć na Twój święty przybytek? Wody objęły mnie zewsząd, aŜ po gardło, ocean

