18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je
oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od
mojego Ojca».

J 19,11 Jezus odpowiedział: «Nie miałbyś Ŝadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano
z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie».
Mt 26,53-56 Czy myślisz, Ŝe nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a zaraz wystawiłby Mi
więcej niŜ dwanaście zastępów aniołów? JakŜe więc spełnią się Pisma, Ŝe tak się stać musi?»
W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, Ŝeby
Mnie pojmać. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie.
Lecz stało się to wszystko, Ŝeby się wypełniły Pisma proroków». Wtedy wszyscy uczniowie
opuścili Go i uciekli.
J 2,19-21 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach
wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego śydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała.
Iz 53,10-12 Spodobało się Panu zmiaŜdŜyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe Ŝycie na
ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuŜy, a wola Pańska spełni się przez Niego.
Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi
wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i
posiądzie moŜnych jako zdobycz, za to, Ŝe Siebie na śmierć ofiarował i policzony został
pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.
Dz 2,24 Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyŜ niemoŜliwe było, aby
ona panowała nad Nim.
Flp 2,6-8 On[Jezus], istniejąc w postaci BoŜej, nie skorzystał ze sposobności, aby na
równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się
podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniŜył samego
siebie, stawszy się posłusznym aŜ do śmierci - i to śmierci krzyŜowej.
Hbr 2,9 Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i
czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iŜ z łaski BoŜej za wszystkich zaznał śmierci.
Hbr 14-15 PoniewaŜ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On takŜe bez Ŝadnej
róŜnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierŜył władzę nad
śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe Ŝycie przez bojaźń śmierci
podlegli byli niewoli.
J 6,37-38 Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie
przychodzi, precz nie odrzucę, poniewaŜ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę,
ale wolę Tego, który Mnie posłał.
J 14,31 Ale niech świat się dowie, Ŝe Ja miłuję Ojca, i Ŝe tak czynię, jak Mi Ojciec nakazał.
Ps 40,6-8 Wiele Ty uczyniłeś swych cudów, Panie, BoŜe mój, a w zamiarach Twoich
wobec nas nikt Ci nie dorówna. I gdybym chciał je wyrazić i opowiedzieć, będzie ich więcej
niŜby moŜna zliczyć. Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy;
całopalenia i Ŝertwy za grzech nie Ŝądałeś. Wtedy powiedziałem: «Oto przychodzę; w zwoju
księgi o mnie napisano.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

IV Niedziela Wielkanocna w roku B:
J 10,11-18
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje Ŝycie swoje za owce.
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a
wilk je porywa i rozprasza;
/najemnik ucieka/ dlatego, Ŝe jest najemnikiem i nie zaleŜy mu na
owcach.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Ŝycie moje oddaję za owce.
Mam takŜe inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę
przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja Ŝycie moje oddaję, aby je /potem/ znów
odzyskać.
Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i
mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.

11 Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje Ŝycie swoje za
owce.

Ps 23,1 Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Iz 40,11 Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.
Ez 34,12 Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród
rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich
miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne.
Ez 37,24 Sługa mój, Dawid, będzie królem nad nimi i wszyscy oni będą mieć jedynego
Pasterza, i Ŝyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać.
Za 13,7 Mieczu, podnieś się na mego Pasterza, na MęŜa, który jest Mi bliski - wyrocznia Pana
Zastępów. Uderz Pasterza, aby się rozproszyły owce, bo prawicę moją zwrócę przeciwko słabym.
1 P 2,25 Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i StróŜa
dusz waszych.
1 P 5,4 Kiedy zaś objawi się NajwyŜszy Pasterz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały.
Rdz 31,39 Rozszarpanej przez dzikie zwierzę sztuki nie przynosiłem ci; dawałem za to
moją sztukę. Jeśli ci coś zostało skradzione czy to w dzień, czy w nocy, szukałeś u mnie.
1 Sm 17,34-35 Odrzekł Dawid Saulowi: «Kiedy sługa twój pasał owce u swojego ojca,
a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem na
niego i wyrywałem mu ją z paszczęki, a kiedy on na mnie napadał, chwytałem go za szczękę,
biłem i uśmiercałem.

2 Sm 24,17 Dawid widząc, Ŝe Anioł zabija lud, wołał do Pana: «To ja zgrzeszyłem, to ja
zawiniłem, a te owce cóŜ uczyniły? Niech Twoja ręka obróci się raczej na mnie i na dom
mego ojca!»
Iz 53,6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, kaŜdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan
zwalił na Niego winy nas wszystkich.
1 P 24 On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a Ŝyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.
12 Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są
własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a
wilk je porywa i rozprasza;

Iz 56,10-12 StróŜe jego - są wszyscy ślepi, niczego nie widzą. Oni wszyscy to nieme psy,
niezdolne do szczekania; marzą sennie, wylegują się, lubią drzemać. Lecz te psy są
Ŝarłoczne, nienasycone. Są to pasterze niezdolni do zrozumienia. Wszyscy oni zwrócili się na
własne drogi, kaŜdy bez wyjątku szuka swego zysku. «Chodźcie! Ja wezmę wina; upijmy się
sycerą! Jutro będzie podobne do dziś, ponad wszelką miarę».
Ez 34,2-6 «Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im,
pasterzom: Tak mówi Pan Bóg: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! CzyŜ
pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście
tłuste zwierzęta, jednakŜe owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie
dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem,
zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi.
Rozproszyły się owce moje, bo nie miały pasterza i stały się Ŝerem wszelkiego dzikiego
zwierza. Rozproszyły się, błądzą moje owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim
pagórku; i po całej krainie były owce moje rozproszone, a nikt się o nie nie pytał i nikt ich nie
szukał.
Za 11,16-17 Albowiem sprowadzę temu krajowi pasterza, który nie będzie się troszczył o
to, co ginie; nie będzie szukał tego, co błądzi; nie będzie leczył tego, co zranione; nie będzie
karmił tego, co zdrowe. Ale będzie zajadał mięso tłustych zwierząt, a ich kopyta będzie
obrywał. Biada złemu pasterzowi, który trzodę porzuca. Miecz niech spadnie na jego ramię i
na jego prawe oko! Niech uschnie jego ramię, a prawe oko niech całkiem zagaśnie!»
Tt 1,7 Biskup bowiem winien być, jako włodarz BoŜy, człowiekiem nienagannym,
niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym
brudnego zysku,
1 P 5,1-2 Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja równieŜ starszy, a przy tym
świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić: paście
stado BoŜe, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg
chce; nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem;
Mt 7,15 StrzeŜcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a
wewnątrz są drapieŜnymi wilkami.
Mt 10,16 Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węŜe, a
nieskazitelni jak gołębie!
Dz 20,29 Wiem, Ŝe po moim odejściu wejdą między was wilki drapieŜne, nie oszczędzając
stada.

względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas
przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
J 6,37-38 Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie
przychodzi, precz nie odrzucę, poniewaŜ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę,
ale wolę Tego, który Mnie posłał.
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!»
Ap 3,20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do
niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
Ez 37,22 I uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela, i jeden król będzie nimi
wszystkimi rządził, i juŜ nie będą tworzyć dwóch narodów, i juŜ nie będą podzieleni na dwa
królestwa.
17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja Ŝycie moje oddaję, aby je potem
znów odzyskać.

J 15,9-10 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.
J 17,4-5 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, Ŝe wypełniłem dzieło, które Mi
dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie
pierwej, zanim świat powstał.
J 17,24-26 Ojcze, chcę, aby takŜe ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem,
aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed załoŜeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, Ŝeś Ty
Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie
umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».
Iz 42,1 Oto mój Sługa, którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie.
Sprawiłem, Ŝe Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.
Iz 53,7-12 Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak
baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust
swoich. Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono
Go z krainy Ŝyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć. Grób Mu wyznaczono
między bezboŜnymi, i w śmierci swej był na równi z bogaczem, chociaŜ nikomu nie
wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało. Spodobało się Panu zmiaŜdŜyć Go
cierpieniem. Jeśli On wyda swe Ŝycie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe
przedłuŜy, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim
się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie moŜnych jako zdobycz, za to, Ŝe Siebie
na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i
oręduje za przestępcami.
Hbr 2,9-10 Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i
czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iŜ z łaski BoŜej za wszystkich zaznał śmierci.
Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów
do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie.

morskich imię Pana, Boga Izraelowego. Od krańca ziemi słyszeliśmy pienia: «Chwała
Sprawiedliwemu!» Lecz ja rzekłem: «Mam tajemnicę, groźną mam tajemnicę, biada mi!
Wiarołomni działają zdradliwie, wiarołomni dopuścili się zdrady».
Iz 49,6 A mówił: «To zbyt mało, iŜ jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i
sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie
dotarło aŜ do krańców ziemi».
Iz 56,8 Wyrocznia Pana Boga, który gromadzi wygnańców Izraela: Jeszcze mu innych
zgromadzę oprócz tych, którzy juŜ zostali zgromadzeni.
Za 8,20-23 Tak mówi Pan Zastępów: «W przyszłości przyjdą ludy i mieszkańcy wielu
miast. Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać
przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - i ja idę takŜe». I tak liczne ludy i mnogie
narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie
przychylność Pana. Tak mówi Pan Zastępów: «W owych dniach dziesięciu męŜów ze
wszystkich narodów i języków uchwyci się skraju płaszcza człowieka z Judy, mówiąc:
Chcemy iść z wami, albowiem zrozumieliśmy, Ŝe z wami jest Bóg».
Ef 2,14-18 On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części ludzkości uczynił
jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy
Prawo przykazań, wyraŜone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w
sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój, i [w ten sposób] jednych, jak i
drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyŜ, w sobie zadawszy śmierć
wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy
blisko, bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
1 P 2,9-10 Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem
świetym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego,
który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, wy, którzyście byli nieludem, teraz zaś jesteście ludem BoŜym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako
ci, którzy miłosierdzia doznali.
Rz 8,29-30 Albowiem tych, których od wieków poznał, tych teŜ przeznaczył na to, by się
stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś,
których przeznaczył, tych teŜ powołał, a których powołał - tych teŜ usprawiedliwił, a których
usprawiedliwił - tych teŜ obdarzył chwałą.
Ef 2,1-5 I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których
Ŝyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy
mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich takŜe my
wszyscy niegdyś postępowaliśmy według Ŝądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i
myśli zdroŜnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.
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.
2 Tes 2,13 Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez
Pana, Ŝe wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w
prawdę.
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

13 najemnik ucieka dlatego, Ŝe jest najemnikiem i nie zaleŜy mu na
owcach.

J 12,6 Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale poniewaŜ był złodziejem,
i mając trzos wykradał to, co składano.
Flp 2,20 Nie mam bowiem nikogo o równych dąŜeniach ducha, który by się szczerze
zatroszczył o wasze sprawy:
14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają,

J 10,27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną
2 Tym 2,19 A przecieŜ trwa mocny fundament BoŜy taką oto mając pieczęć: Poznał Pan
tych, którzy są Jego, oraz: Niechaj odstąpi od nieprawości kaŜdy, kto wzywa imienia
Pańskiego.
Ap 2,2-4 Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to Ŝe złych nie moŜesz znieść, i Ŝe
próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i Ŝeś ich znalazł
kłamcami. Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany. Ale
mam przeciw tobie to, Ŝe odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Ap 2,9 Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i znam obelgę wyrządzoną przez
tych, co samych siebie zowią śydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
Ap 2,19 Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje
ostatnie liczniejsze od pierwszych,
Ap 3,1 Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i
siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, Ŝe Ŝyjesz, a jesteś umarły.
Ap 3,8 Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt
nie moŜe zamknąć, bo ty chociaŜ moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś
się mego imienia.
Ap 3,15 Znam twoje czyny, Ŝe ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo
gorący!
J 17,3 A to jest Ŝycie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego,
którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
J 17,8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i
prawdziwie poznali, Ŝe od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, Ŝeś Ty Mnie posłał.
Iz 53,11 Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa
usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.
2 Kor 4,6 Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem,
zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością poznania chwały BoŜej na obliczu
Chrystusa.
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.
Flp 3,8 I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyŜszą wartość
poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to
za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa

2 Tym 1,12 Z tej właśnie przyczyny znoszę i to obecne cierpienie, ale za ujmę sobie tego
nie poczytuję, bo wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, Ŝe mocen jest ustrzec mój
depozyt aŜ do owego dnia.
1 J 5,20 Wiemy takŜe, Ŝe Syn BoŜy przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy
poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie.
On zaś jest prawdziwym Bogiem i śyciem wiecznym.
15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. śycie moje oddaję za
owce.

J 1,18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim
pouczył.

J 8,54-55 Odpowiedział Jezus: JeŜeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest
niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym
Bogiem, ale 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.
J 17,25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni
poznali, Ŝeś Ty Mnie posłał.
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.
Łk 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.
Ap 5,2-9 I ujrzałem potęŜnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien
jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani
pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, Ŝe nikt nie znalazł się
godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań
płakać: Oto zwycięŜył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak Ŝe otworzy księgę i siedem
jej pieczęci». I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego
Baranka jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów
Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął
księgę. A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed
Barankiem, kaŜdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I
taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś
zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z kaŜdego pokolenia, języka, ludu i narodu.
J 15,13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś Ŝycie swoje oddaje za przyjaciół
swoich.
Iz 53,4-6.8.10 Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści, a
myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz On był przebity za
nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego
ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, kaŜdy z nas się obrócił ku własnej
drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich… Po udręce i sądzie został usunięty; a kto
się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy Ŝyjących; za grzechy mego ludu został
zbity na śmierć… Spodobało się Panu zmiaŜdŜyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe Ŝycie na
ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuŜy, a wola Pańska spełni się przez Niego.

Mt 20,27-28 A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem
waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu słuŜono, lecz aby słuŜyć i
dać swoje Ŝycie na okup za wielu».
Ga 3,13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas
przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty kaŜdy, którego powieszono na drzewie.
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.
1 Tym 2,5-6 Albowiem jeden jest Bóg, jeden teŜ pośrednik między Bogiem a ludźmi,
człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo
we właściwym czasie.
1 P 2,24 On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być
uczestnikami grzechów, a Ŝyli dla sprawiedliwości - Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni.
1 P 3,18 Chrystus bowiem równieŜ raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale
powołany do Ŝycia Duchem.
1 J 2,2 On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz
równieŜ za grzechy całego świata.
16 Mam takŜe inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę
przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz.

Rdz 49,10 Nie zostanie odjęte berło od Judy ani laska pasterska spośród kolan jego, aŜ
przyjdzie ten, do którego ono naleŜy, i zdobędzie posłuch u narodów!

Ps 22,26-31 Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie w wielkim zgromadzeniu. Śluby
me wypełnię wobec bojących się Jego. Ubodzy będą jedli i nasycą się, chwalić będą Pana ci,
którzy Go szukają. «Niech serca ich Ŝyją na wieki». Przypomną sobie i wrócą do Pana
wszystkie krańce ziemi; i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza
królewska naleŜy do Pana i On panuje nad narodami. Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy,
co śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują. A moja dusza będzie
Ŝyła dla Niego, potomstwo moje Jemu będzie słuŜyć, opowie o Panu pokoleniu przyszłemu,
Ps 72,17-19 Imię jego niech trwa na wieki; jak długo świeci słońce, niech wzrasta jego
imię! Niech się wzajemnie nim błogosławią! Niech wszystkie narody ziemi Ŝyczą mu
szczęścia! Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który sam jeden czyni cuda! Błogosławione na
wieki chwalebne Jego imię; niech się cała ziemia napełni Jego chwałą! Niech się tak stanie niech się stanie!
Ps 98,2-3 Pan okazał swoje zbawienie: na oczach narodów objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją wobec domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce
ziemi zbawienie Boga naszego.
Iz 11,10 Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do
niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego spoczynku.
Iz 24,13-16 Tak bowiem będzie na środku ziemi pomiędzy narodami, jak przy otrząsaniu
oliwek, jak ostatki winogron po winobraniu. Ci to podniosą swój głos, sławić będą majestat
Pana, wzniosą okrzyki od strony morza. Dlatego na Wschodzie czcić będą Pana, na wyspach

