Podobnie jak latorośl nie moŜe przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym
krzewie - tak samo i wy, jeŜeli we Mnie trwać nie będziecie.
Oz 2,11 Dlatego wrócę i zabiorę swoje zboŜe w odpowiedniej chwili i swój moszcz we
właściwej porze, odejmę moją wełnę i len, co miały okryć jej nagość.
£k 12,19-21 I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złoŜone;
odpoczywaj, jedz, pij i uŜywaj! Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zaŜądają
twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z
kaŜdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».
Ap 2,5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz.
30. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam
będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Mt 3,10 JuŜ siekiera do korzenia drzew jest przyłoŜona. KaŜde więc drzewo, które nie
wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.

Mt 5,13 Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymŜe ją posolić? Na
nic się juŜ nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Jer 15,1-2 Pan jednak powiedział mi: «Nawet gdyby MojŜesz i Samuel stanęli przede
Mną, serce moje nie skłoniłoby się ku temu ludowi. Wypędź ich sprzed mojego oblicza i
niech odejdą! A jeśli ci powiedzą: Dokąd pójdziemy? odpowiesz im: To mówi Pan: Kto jest
przeznaczony na śmierć - na śmierć, kto pod miecz - pod miecz, kto na głód - na głód, a kto
na wygnanie - na wygnanie.
J 15,6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera
się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
Tt 3,14 NiechŜe i nasi wierni nauczą się przodować w spełnianiu dobrych czynów, które
słuŜą zaspokojeniu koniecznych potrzeb - Ŝeby nie byli bez zasług.
Ap 3,15-16 Znam twoje czyny, Ŝe ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo
gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
Nerses Šnorhali, Jezus - Syn jedyny Ojca 694-700
Stałem się podobny do złego sługi, który za powierzone sobie talenty nic nie osiągnął; a nawet go
przeszedłem - zgubiłem bowiem dar łaski.
Nie podwoiłem Twojego talentu, nie pomnoŜyłem przez cztery dwóch talentów, ani przez dziesięć
- pięciu, abym zapanował zupełnie nad dziesięcioma miastami, które są dostrzegalne zmysłami.
Ale szybko schowałem pod ziemię jeden talent i owinąłem go w zasłonę wad, i nie umieściłem
pieniędzy w banku tak, Ŝebyś Ty mógł się domagać procentu.
Znaczy to, Ŝe nie zaniosłem słów przykazań do uszu bytów myślących. One są bankiem
duchowym mądrości Chleba śycia.
I dlatego teŜ oczekuję, Ŝe zostanę ukarany i rzucony w ciemności aŜ do chwili, gdy przyjdziesz
szukać swojego talentu, którym mnie obdarzyłeś w Świętym Źródle.
Ale do Ciebie, o Zbawco mojej duszy, chcę z płaczem skierować te słowa: „W moich rękach leŜy
jeszcze czynienie dobra. Daj mi łaskę, abym przez ten talent mógł Ci się jeszcze spodobać”.
I tak usłyszę wyrok pełen radości jak sługa wierny: „Wejdź do mego domu niebiańskiego, do
radości Twojego Pana”.

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

XXXIII Niedziela Zwykła w roku A:
Mt 25,14-30
14.

Podobnie teŜ [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w
podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.
15. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, kaŜdemu
według jego zdolności, i odjechał. Zaraz
16. ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał
drugie pięć.
17. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on równieŜ zyskał drugie dwa.
18. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył
pieniądze swego pana.
19. Po dłuŜszym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
20. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie
pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć
talentów zyskałem.
21. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!
22. Przyszedł równieŜ i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie,
przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem.
23. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach
niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!
24. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie, wiedziałem, Ŝeś
jest człowiek twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie posiałeś, i zbierać
tam, gdzieś nie rozsypał.
25. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją
własność!
26. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć tam,
gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał.
27. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie
byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.
28. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć
talentów.
29. KaŜdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć będzie.
Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.
30. A sługę nieuŜytecznego wyrzućcie na zewnątrz - w ciemności! Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów.
14. Podobnie teŜ [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać
w podróŜ, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.

Mk 13,34 Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróŜ. Zostawił
swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, kaŜdemu wyznaczył zajęcie, a
odźwiernemu przykazał, Ŝeby czuwał.

Rz 12,6-8 Mamy zaś według udzielonej nam łaski róŜne dary: bądź dar proroctwa - do
stosowania zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności
diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar
upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze
szczodrobliwością; kto jest przełoŜonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki
miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
1 Kor 12,7-11 Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest
przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego
Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymŜe Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym
Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów,
innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia
jeden i ten sam Duch, udzielając kaŜdemu tak, jak chce.
1 P 4,9-11 Okazujcie sobie wzajemną gościnność bez szemrania! Jako dobrzy szafarze
róŜnorakiej łaski BoŜej słuŜcie sobie nawzajem tym darem, jaki kaŜdy otrzymał. JeŜeli kto
ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa BoŜe. JeŜeli kto pełni posługę, niech to
czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa
Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
15. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden,
kaŜdemu według jego zdolności, i odjechał.

£k 12,48 Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą
chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym
więcej od niego Ŝądać będą.
£k 19,13-14 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich:
"Zarabiajcie nimi, aŜ wrócę". Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim
poselstwo z oświadczeniem: "Nie chcemy, Ŝeby ten królował nad nami".
16. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót
i zyskał drugie pięć.

2 Krn 1,9-11 Teraz Panie BoŜe, niech się wypełni Twoje słowo dane mojemu ojcu
Dawidowi, bo Ty sprawiłeś, iŜ jestem królem nad narodem tak licznym, jak proch ziemi. Daj
mi obecnie mądrość i wiedzę, abym mógł występować wobec tego ludu: któŜ bowiem zdoła
sądzić ten lud Twój wielki?»
1 Kor 9,16-18,22-23 Nie jest dla mnie powodem do chluby to, Ŝe głoszę Ewangelię.
Świadom jestem ciąŜącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to
tylko spełniam obowiązki szafarza. JakąŜ przeto mam zapłatę? OtóŜ tę właśnie, Ŝe głosząc
Ewangelię bez Ŝadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Stałem się
wszystkim dla wszystkich, Ŝeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś
czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.
1 Kor 15,10 Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie
okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda,
lecz łaska BoŜa ze mną.
2 Tm 4,5-8 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij
swe posługiwanie! Albowiem krew moja juŜ ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki

2 Tm 1,6-7 Z tej właśnie przyczyny przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat
BoŜy, który jest w tobie przez nałoŜenie moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha
bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.
Ap 21,8 A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy,
bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest
śmierć druga».
26. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, Ŝe chcę Ŝąć
tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał.

Mt 18,32-35 Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: "Sługo niegodziwy!
Darowałem ci cały ten dług, poniewaŜ mnie prosiłeś. CzyŜ więc i ty nie powinieneś był
ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem pan
jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec
mój niebieski, jeŜeli kaŜdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu.
Hi 15,5-6 Twoja nieprawość uczy cię mówić, uŜywasz języka bluźnierców. Nie ja - twoje
usta cię potępią, twoje wargi są świadkami przeciw tobie.
27. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po
powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność.

Rz 3,19 A wiemy, Ŝe wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I
stąd kaŜde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga,
Pwt 23,20-21 Nie będziesz Ŝądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z Ŝywności ani
odsetek z czegokolwiek, co się poŜycza na procent. Od obcego moŜesz się domagać, ale od
brata nie będziesz Ŝądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego
rękę przyłoŜysz w ziemi, którą idziesz posiąść.
28. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć
talentów.

£k 10,41-42 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».
29. KaŜdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak Ŝe nadmiar mieć
będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

£k 16,9-12 Ja teŜ wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby
gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest
wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w
wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się
wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie
okazaliście się wierni, kto wam da wasze?
J 15,2-4 KaŜdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a kaŜdą, która
przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy juŜ jesteście czyści dzięki
słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was.

23. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w
rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana!
Patrz w.21
24. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie,
wiedziałem, Ŝeś jest człowiek twardy: chcesz Ŝąć tam, gdzie nie
posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał

Mt 7,21 Nie kaŜdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
£k 6,46 Czemu to wzywacie Mnie: "Panie, Panie!", a nie czynicie tego, co mówię?
Hi 21,14-15 "Oddal się - mówili do Boga - nie chcemy znać Twoich dróg. Po cóŜ słuŜyć
Wszechmogącemu? Co da nam modlitwa do Niego?"
Iz 58,3 "Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie
uznał?" OtóŜ w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich
waszych robotników.
Ez 18,25-29 Wy mówicie: "Sposób postępowania Pana nie jest słuszny". Słuchaj
jednakŜe, domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze
postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał
się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezboŜny odstąpił
od bezboŜności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa
duszę swoją przy Ŝyciu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które
popełniał, i dlatego na pewno Ŝyć będzie, a nie umrze. A jednak Izraelici mówią: "Sposób
postępowania Pana nie jest słuszny". Czy mój sposób postępowania nie jest słuszny, domu
Izraela, czy to nie wasze postępowanie jest przewrotne?
Ml 3,14-15 Mówiliście: Daremny to trud słuŜyć Bogu! Bo jakiŜ poŜytek mieliśmy z tego,
Ŝeśmy wykonywali polecenia Jego i chodzili smutni w pokucie przed Panem Zastępów? A
teraz raczej zuchwałych nazywajmy szczęśliwymi, bo wzbogacili się bardzo ludzie bezboŜni,
którzy wystawiali na próbę Boga, a zostali ocaleni.
Rz 8,7 A to dlatego, Ŝe dąŜność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem
Prawu BoŜemu, ani nawet nie jest do tego zdolna.
Rz 9,20 Człowiecze! KimŜe ty jesteś, byś mógł się spierać z Bogiem? CzyŜ moŜe naczynie
gliniane zapytać tego, kto je ulepił: «Dlaczego mnie takim uczyniłeś?»
25. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz
swoją własność!

Prz 26,13 Leniwy mówi: «Lwica na drodze, lew jest na miejscach otwartych».
Iz 57,11 Kogo się lękasz i boisz, Ŝe Mnie chcesz oszukać? Nie pamiętasz o Mnie, nie
dajesz Mi miejsca w twym sercu. CzyŜ nie tak? Ja milczę i przymykam oczy, a ty się Mnie
nie boisz.
Rz 8,15 Nie otrzymaliście przecieŜ ducha niewoli, by się znowu pogrąŜyć w bojaźni, ale
otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym moŜemy wołać: «Abba, Ojcze!»

nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek
odłoŜono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy
Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.
Flm 1,6-7 Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu
wszelkiego dobrego czynu, jaki jest do spełnienia wśród was dla Chrystusa. Bracie,
doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, Ŝe mianowicie serca świętych
otrzymały od ciebie pokrzepienie.
17. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on równieŜ zyskał drugie
dwa.

2 Kor 8,12 A gotowość uznaje się nie według tego, czego się nie ma, lecz według tego, co
się ma.

2 Kor 9,11-14 Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa
przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej nie tylko
uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dziękczynienia składane Bogu.
Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, Ŝeście posłuszni w wyznawaniu
Ewangelii Chrystusa, a w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych
modlitwach za was okazują wam miłość z powodu przebogatej w was łaski Boga.
Gal 6,9-10 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać
plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,
a zwłaszcza naszym braciom w wierze.
Kol 4,17 «UwaŜaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana».
Hbr 6,10-11 Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i
miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie.
Pragniemy zaś, aby kaŜdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aŜ do
końca,
1 P 4,10 Jako dobrzy szafarze róŜnorakiej łaski BoŜej słuŜcie sobie nawzajem tym darem,
jaki kaŜdy otrzymał.
18. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył
pieniądze swego pana.

Prz 26,13-16 Leniwy mówi: «Lwica na drodze, lew jest na miejscach otwartych». Kręcą
się drzwi na zawiasach, a człowiek leniwy na łóŜku. Wyciągnął leniwy swą rękę do misy,
trudno mu ją do ust doprowadzić. Leniwy ma się za mądrzejszego niŜ siedmiu, co odpowiada
rozumnie.
Ag 1,2-4 «Tak mówi Pan Zastępów: Ten lud powiada: "Jeszcze nie nadszedł czas, aby
odbudowywać dom Pański". Wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Aggeusza: Czy
to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłoŜonych płytami, podczas gdy
ten dom leŜy w gruzach?
Ml 1,10 Niechby ktoś spośród was raczej zamknął drzwi świątyni, byście nie zapalali
świateł na ołtarzu moim nadaremnie. Nie mam Ja upodobania do was, mówi Pan Zastępów,
ani Mi nie jest miła ofiara z waszej ręki.
Hbr 6,11-12 Pragniemy zaś, aby kaŜdy z was okazywał tę samą gorliwość w
doskonaleniu nadziei aŜ do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy
przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.

19. Po dłuŜszym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się
z nimi.

Rz 14,7-12 Nikt zaś z nas nie Ŝyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeŜeli bowiem
Ŝyjemy, Ŝyjemy dla Pana; jeŜeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w Ŝyciu więc i w
śmierci naleŜymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do Ŝycia, by zapanować
tak nad umarłymi, jak nad Ŝywymi. Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo dlaczego
gardzisz swoim bratem? Wszyscy przecieŜ staniemy przed trybunałem Boga. Napisane jest
bowiem: Na moje Ŝycie - mówi Pan - przede Mną klęknie wszelkie kolano. a kaŜdy język
wielbić będzie Boga. Tak więc kaŜdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu.
1 Kor 3,12-15 I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich
kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak teŜ jawne się stanie dzieło kaŜdego: odsłoni je
dzień Pański; okaŜe się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło
wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie,
poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień.
2 Kor 5,10 Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby kaŜdy
otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.
Jk 3,1 Niech zbyt wielu z was nie uchodzi za nauczycieli, moi bracia, bo wiecie, iŜ tym
bardziej surowy czeka nas sąd.
20. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł
drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie
pięć talentów zyskałem.

Dz 20,24 Lecz ja zgoła nie cenię sobie Ŝycia, bylebym tylko dokończył biegu i posługi,
które otrzymałem od Pana Jezusa: bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski BoŜej.
1 Kor 15,10 Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie
okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda,
lecz łaska BoŜa ze mną.
Jk 2,18 Ale moŜe ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. PokaŜ mi wiarę
swoją bez uczynków, to ja ci pokaŜę wiarę ze swoich uczynków.
Kol 1,29 Po to właśnie się trudzę walcząc Jego mocą, która potęŜnie działa we mnie.
2 Tm 4,1-5 Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził Ŝywych i
umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w
porę, w razie potrzeby wykaŜ błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć
nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według
własnych poŜądań - poniewaŜ ich uszy świerzbią - będą sobie mnoŜyli nauczycieli. Będą się
odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj
we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!
21. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w
rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana!

1 Kor 4,5 Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co
w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy kaŜdy otrzyma od Boga pochwałę.

Rz 2,29 prawdziwym śydem jest ten, kto jest nim wewnątrz, a prawdziwym obrzezaniem
jest obrzezanie serca, duchowe, a nie według litery. I taki to otrzymuje pochwałę nie od
ludzi, ale od Boga.
2 Kor 5,9 Dlatego teŜ staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od
Niego jesteśmy.
2 Kor 10,18 Nie ten jest bowiem wypróbowany, kto się sam przechwala, lecz ten, kogo
uznaje Pan.
Mt 25,34.40 Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od załoŜenia świata!
"Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
najmniejszych, Mnieście uczynili".
Mt 10,40-42 Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego,
który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto
przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda
kubek świeŜej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego Ŝe jest uczniem,
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
J 14,3 A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie,
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem.
Hbr 12,2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to
zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyŜ, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł
po prawicy tronu Boga.
1 P 1,8 Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie,
przecieŜ wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały
22. Przyszedł równieŜ i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc:
Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem.

Rz 12,6-8 Mamy zaś według udzielonej nam łaski róŜne dary: bądź dar proroctwa - do
stosowania zgodnie z wiarą; bądź to urząd diakona - dla wykonywania czynności
diakońskich; bądź urząd nauczyciela - dla wypełniania czynności nauczycielskich; bądź dar
upominania - dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze
szczodrobliwością; kto jest przełoŜonym, niech działa z gorliwością; kto pełni uczynki
miłosierdzia, niech to czyni ochoczo.
2 Kor 8,1-3 Donosimy wam, bracia, o łasce BoŜej, jakiej dostąpiły Kościoły Macedonii,
jak to w dotkliwej próbie ucisku uradowały się bardzo i jak skrajne ich ubóstwo zajaśniało
bogactwem prostoty. Według moŜliwości, a nawet - zaświadczam to - ponad swe moŜliwości
okazały gotowość,
2 Kor 8,7-8 A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w wiedzę, we
wszelką gorliwość, w miłość naszą do was, tak teŜ obyście i w tę łaskę obfitowali. Nie mówię
tego, aby wam wydawać rozkazy, lecz aby wskazując na gorliwość innych, wypróbować
waszą miłość.
2 Kor 8,11-12 Doprowadźcie teraz to dzieło do końca, aby czynne podzielenie się tym,
co macie, potwierdzało waszą chętną gotowość. A gotowość uznaje się nie według tego,
czego się nie ma, lecz według tego, co się ma.

