morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i
Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A czworo Zwierząt
mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
£k 7,47-48 Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy, poniewaŜ bardzo
umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje». Do niej zaś rzekł: Twoje grzechy
są odpuszczone.
Mt 18,14 Tak teŜ nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, Ŝeby zginęło jedno z tych
małych.
Dz 11,18 Gdy to usłyszeli, zamilkli. Wielbili Boga i mówili: «A więc i poganom udzielił
Bóg łaski nawrócenia, aby Ŝyli».
2 Kor 7,10 Bo smutek, który jest z Boga, dokonuje nawrócenia ku zbawieniu, którego się
potem nie Ŝałuje, smutek zaś tego świata sprawia śmierć.

Tertulian, O pokucie 8
RozwaŜ, co Duch mówi Kościołom: Efezjan oskarŜa, Ŝe porzucili miłość, mieszkańców
Tiatyry karci za uprawianie nieczystości i spoŜywanie mięsa ofiarnego, Sardów gani, Ŝe ich
dobre uczynki nie są doskonałe, mieszkańców Pergamonu upomina za przyjmowanie
fałszywej nauki, Laodycejczyków strofuje za pokładanie nadziei w bogactwach. Wszystkich
zaś, wprawdzie pod grozą kary, zachęca do pokuty (Ap 2,1-3. 14). Nie groziłby jednak, gdyby
nie czynili pokuty i gdyby nie chciał pokutującym udzielić przebaczenia. MoŜna by wątpić,
gdyby w jakiś inny sposób nie udowadniał swej obfitej łaskawości. Czy nie mówi: „Czy ten,
kto upada, nie powinien powstawać, a kto się odwrócił, nie powinien się nawrócić?” (Jr 8,4).
On jest tym, który bardziej pragnie pokuty niŜ ofiary. Cieszą się niebianie i aniołowie z
człowieka pokutującego (Łk 15,10 nn.). Patrz, grzeszniku, bądź dobrej myśli. Widzisz
przecieŜ, gdzie się cieszą z twojego powrotu!
A czy co innego głoszą przypowieści Pana? Oto niewiasta zgubiła monetę, szuka i znajduje
i zachęca przyjaciółki do wspólnej radości. CzyŜ nie jest to przykład odzyskania dla nieba
grzesznika? Oto zginęła jedna owieczka z owczarni pasterza. I właśnie ta jedna jest mu
droŜsza niŜ cała owczarnia. Szuka jej, ona staje się przedmiotem tęsknoty, a gdy ją wreszcie
znajduje, pasterz dźwiga ją na własnych ramionach, bo duŜo wycierpiała w swym zgubieniu
się.
Nie moŜna teŜ pominąć milczeniem tak dobrego ojca, który zaprasza swego syna
marnotrawnego i przyjmuje go chętnie po jego pokucie przeŜytej nędzy, bijąc najtłuściejsze
cielę, by urządzić ucztę radości. Dlaczego miałby postąpić inaczej, skoro odzyskał straconego
syna; a poniewaŜ go odzyskał, stał się mu szczególnie drogi. Kim jest ów ojciec? Oczywiście,
Ŝe to Bóg. Bo tak dobrym ojcem i tak kochającym być nie moŜe nikt inny. On cię przyjmuje z
powrotem na syna, mimo Ŝe roztrwoniłeś otrzymane dziedzictwo, mimo Ŝe nagi powracasz.
Właśnie dlatego, Ŝe powróciłeś, będzie się cieszył więcej twoim powrotem aniŜeli z rozsądnego
Ŝycia kogoś innego, ale pod warunkiem, Ŝe szczerze pokutujesz, Ŝe wyrównasz swoją
głodówkę z obfitością dziennej zapłaty twego Ojca, Ŝe porzucisz świnie i nieczyste bydło, Ŝe
odszukasz Ojca bardzo obraŜonego i powiesz: „Ojcze, zgrzeszyłem, nie jestem godny nazwać
się twoim synem”. O ile przyznanie się do winy usuwa grzech, o tyle ukrywanie powiększa
go. Przyznanie się bowiem do winy pochodzi z chęci zadośćuczynienia, ukrywanie zaś z
oporu (łasce).
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

XXIV Niedziela zwykła w roku C:
Lk 15,1-10
1. ZbliŜali

się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.
Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i
jada z nimi.
3. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
4. KtóŜ z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aŜ ją
znajdzie?
5. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona
6. i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.
7. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niŜ z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
8. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyŜ
nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aŜ ją znajdzie.
9. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną,
bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam.
10. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów BoŜych z jednego
grzesznika, który się nawraca.
2.

1 ZbliŜali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.

£k 5,29-32 Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a była
spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i
uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i
grzesznikami?» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się
źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».
£k 7,29 I cały lud, który Go słuchał, nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując
chrzest Janowy.
£k 13,30 Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».
Ez 18,27 A jeśli bezboŜny odstąpił od bezboŜności, której się oddawał, i postępuje według
prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy Ŝyciu.
Mt 9,10-13 Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i
siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów:
«Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On usłyszawszy to,
rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się
zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niŜ ofiary. Bo nie przyszedłem powołać
sprawiedliwych, ale grzeszników».
Mt 21,28-31 Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego
i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, panie!", lecz nie
poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: "Nie chcę". Później jednak

opamiętał się i poszedł. KtóryŜ z tych dwóch spełnił wolę ojca?» Mówią Mu: «Ten drugi».
Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed
wami do królestwa niebieskiego.
Rz 5,20 Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się
wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska,
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.
2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i
jada z nimi».

£k 15,29-30 Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci słuŜę i nigdy nie przekroczyłem
twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, Ŝebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla
niego utuczone cielę".
£k 5,30 Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów:
«Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»
£k 7,34 Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: "Oto Ŝarłok i pijak, przyjaciel
celników i grzeszników".
£k 7,39 Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: «Gdyby On był
prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, Ŝe jest
grzesznicą».
£k 19,7 A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Dz 11,3 «Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych - mówili - i jadłeś z nimi».
1 Kor 5,9-11 Napisałem wam w liście, Ŝebyście nie obcowali z rozpustnikami. Nie chodzi
o rozpustników tego świata w ogóle ani o chciwców i zdzierców lub bałwochwalców;
musielibyście bowiem całkowicie opuścić ten świat. Dlatego pisałem wam wówczas, byście
nie przestawali z takim, który nazywając się bratem, w rzeczywistości jest rozpustnikiem,
chciwcem, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z takim nawet nie siadajcie
wspólnie do posiłku.
Gal 2,12 Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z
tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać
się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania.
3-4 Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «KtóŜ z was, gdy ma
sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aŜ ją znajdzie?

£k 13,15 Pan mu odpowiedział: «Obłudnicy, czyŜ kaŜdy z was nie odwiązuje w szabat wołu
lub osła od Ŝłobu i nie prowadzi, by go napoić?
Mt 12,11 Lecz On im odpowiedział: «Kto z was jeśli ma jedną owcę, i jeŜeli mu ta w dół
wpadnie w szabat, nie chwyci i nie wyciągnie jej?
Rz 2,1 Przeto nie moŜesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy
zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie
wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz.

£k 19,10 Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».
Ef 2,17-18 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.
J 11,49-52 Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyŜszym kapłanem,
rzekł do nich: Wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę,. Ŝe lepiej jest dla was,
gdy jeden człowiek umrze za lud, niŜ miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział
sam od siebie, ale jako najwyŜszy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, Ŝe Jezus
miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale takŜe, by rozproszone dzieci BoŜe zgromadzić
w jedno.
9-10 A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie się ze
mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam". Tak samo, powiadam
wam, radość powstaje u aniołów BoŜych z jednego grzesznika, który się
nawraca».

£k 2,1-14 W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, Ŝeby przeprowadzić spis
ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, kaŜdy do swego miasta. Udał się
takŜe Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
poniewaŜ pochodził z domu i rodu Dawida, Ŝeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją,
która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła
swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i połoŜyła w Ŝłobie, gdyŜ nie było dla
nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straŜ
nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich
oświeciła, tak Ŝe bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was:
Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leŜące w Ŝłobie». I nagle przyłączyło się do
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: «Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Ez 18,23 CzyŜ tak bardzo mi zaleŜy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie
raczej na tym, by się nawrócił i Ŝył?
Ez 18,32 Ja nie mam Ŝadnego upodobania w śmierci - wyrocznia Pana Boga. Zatem
nawróćcie się, a Ŝyć będziecie.
Ez 33,11 Powiedz im: Na moje Ŝycie! - wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci
występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i Ŝył. Zawróćcie,
zawróćcie z waszych złych dróg! CzemuŜ to chcecie zginąć, domu Izraela?
Mt 18,10-11 StrzeŜcie się, Ŝebyście nie gardzili Ŝadnym z tych małych; albowiem
powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który
jest w niebie. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło.
Hbr 1,14 CzyŜ nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc
tym, którzy mają posiąść zbawienie?
Ap 5,11-14 I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców,
a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek
zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i
błogosławieństwo». A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na

Ps 119,176 Błądzę jak owca, która zginęła; szukaj swego sługi, bo nie zapominam o
Twoich nakazach.
1 Tes 2,19 Ale jakaŜ jest nasza nadzieja albo radość, albo wieniec chwały? CzyŜ nie wy
nią będziecie przed Panem naszym Jezusem Chrystusem w chwili Jego przyjścia?
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 nie ludem, teraz zaś jesteście ludem BoŜym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci,
którzy miłosierdzia doznali.
1 P 2,25 Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i StróŜa dusz
waszych.
7 Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niŜ z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

£k 15,29-32 Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci słuŜę i nigdy nie przekroczyłem
twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, Ŝebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla
niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i
wszystko moje do ciebie naleŜy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, Ŝe ten brat twój był
umarły, a znów oŜył, zaginął a odnalazł się.
£k 5,32 Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników».
£k 16,15 Powiedział więc do nich: «To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych,
ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością
jest w oczach BoŜych.
£k 18,9-14 Powiedział teŜ do niektórych, co ufali sobie, Ŝe są sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tę przypowieść: «Dwóch ludzi przyszło do świątyni, Ŝeby się modlić, jeden faryzeusz
a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: "BoŜe, dziękuję Ci, Ŝe nie jestem jak
inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołoŜnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w
tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie
śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: BoŜe, miej litość dla mnie,
grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. KaŜdy
bowiem, kto się wywyŜsza, będzie poniŜony, a kto się uniŜa, będzie wywyŜszony.
Flp 3,6-7 co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem
się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem
za stratę.
8 Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę,
czyŜ nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aŜ ją
znajdzie?

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.
J 10,16 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.

Ps 119,176 Błądzę jak owca, która zginęła; szukaj swego sługi, bo nie zapominam o
Twoich nakazach.
Iz 53,6 Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, kaŜdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan
zwalił na Niego winy nas wszystkich.
Jer 50,6 Naród mój był trzodą zbłąkaną, ich pasterze zaprowadzili ją na górskie manowce;
chodzili z góry na górę, zapomnieli o swym legowisku.
Ez 34,8 Wyrocznia Pana Boga: PrzecieŜ owce moje stały się łupem i owce moje słuŜyły za
Ŝer wszelkiemu dzikiemu zwierzęciu, bo nie było pasterza, pasterze zaś nie szukali owiec
moich, bo pasterze sami siebie paśli, a nie paśli moich owiec,
Ez 34,11-12 Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę
miał o nie pieczę. 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 34,16 Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę,
chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie.
Ez 34,31 A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym» wyrocznia Pana Boga.
J 10,14-15 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. śycie 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.
J 10,26-28 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec Moje owce słuchają mego
głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im Ŝycie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt
nie wyrwie ich z mojej ręki.
1 P 2,25 Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i StróŜa dusz
waszych.
5 A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona

£k 19,9 Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyŜ i
on jest synem Abrahama.
£k 23,43 Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju».
Iz 62,12 Nazywać ich będą "Ludem Świętym", "Odkupionymi przez Pana". A tobie dadzą
miano: "Poszukiwane", "Miasto nie opuszczone"».
Dz 9,1-16 Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał Ŝądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał
się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i
przyprowadzić do Jerozolimy męŜczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśliby jakichś
znalazł. Gdy zbliŜał się juŜ w swojej podróŜy do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba.
A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle, dlaczego Mnie
prześladujesz?» «Kto jesteś, Panie?» - powiedział. A On: «Ja jestem Jezus, którego ty
prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić». Ludzie, którzy mu
towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo.
Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do
Damaszku, trzymając za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W
Damaszku znajdował się pewien uczeń, imieniem Ananiasz. «Ananiaszu!» - przemówił do
niego Pan w widzeniu. A on odrzekł: «Jestem, Panie!» A Pan do niego: «Idź na ulicę Prostą i

zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli». (I ujrzał w widzeniu, jak
człowiek imieniem Ananiasz wszedł i połoŜył na nim ręce, aby przejrzał). «Panie odpowiedział Ananiasz - słyszałem z wielu stron, jak duŜo złego wyrządził ten człowiek
świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on takŜe władzę od arcykapłanów więzić tutaj
wszystkich, którzy wzywają Twego imienia». «Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem
sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów
Izraela. I pokaŜę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia».
Rz 10,20-21 Izajasz zaś odwaŜa się powiedzieć: Dałem się znaleźć tym, którzy mnie
szukali, objawiłem się tym, którzy o Mnie nie pytali. A do Izraela mówi: Cały dzień
wyciągałem ręce do ludu nieposłusznego i opornego.
Ef 2,3-6 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. Razem teŜ wskrzesił i razem posadził na
wyŜynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,
Tt 3,3-7 Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, słuŜyliśmy róŜnym
Ŝądzom i rozkoszom, Ŝyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku
drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie ze
względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas
przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie
przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w
nadziei dziedzicami Ŝycia wiecznego.
Iz 40,10-11 Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierŜy władzę. Oto Jego
nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie.
Iz 46,3-4 «Posłuchajcie Mnie, domie Jakuba, i wszyscy pozostali z domu Izraela! Nosiłem
was od urodzenia, piastowałem od przyjścia na świat. AŜ do waszej starości Ja będę ten sam i
aŜ do siwizny Ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i Ja nadal noszę, Ja teŜ podtrzymam was i
ocalę».
Iz 63,8-9 Powiedział On: Na pewno ci są moim ludem, synami, którzy Mnie nie zawiodą! I
stał się dla nich wybawicielem w kaŜdym ich ucisku. To nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz
Jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił. On wziął ich na
siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości.
Ef 2,10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
1 P 1,5 Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeŜeni mocą BoŜą dla zbawienia, gotowego
objawić się w czasie ostatecznym.
£k 15,23-24 Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się,
poniewaŜ ten mój syn był umarły, a znów oŜył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.
£k 15,32 A trzeba się weselić i cieszyć z tego, Ŝe ten brat twój był umarły, a znów oŜył,
zaginął, a odnalazł się"».
Iz 53,10-11 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.

Iz 62,5 Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak twój Budowniczy ciebie poślubi, i jak
oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak Bóg twój tobą się rozraduje.
Jer 32,41-42 Cieszyć się będę, wyświadczając im dobrodziejstwa, osadzę ich trwale w tej
ziemi - z całego swego serca i z całej swej duszy. To bowiem mówi Pan: Jak sprowadziłem na
ten naród to wielkie nieszczęście, tak sprowadzę na nich wszelkie dobrodziejstwo, jakie im
przyrzekłem.
Ez 18,23 CzyŜ tak bardzo mi zaleŜy na śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie
raczej na tym, by się nawrócił i Ŝył?
Ez 33,11 Powiedz im: Na moje Ŝycie! - wyrocznia Pana Boga. Ja nie pragnę śmierci
występnego, ale jedynie tego, aby występny zawrócił ze swej drogi i Ŝył. Zawróćcie,
zawróćcie z waszych złych dróg! CzemuŜ to chcecie zginąć, domu Izraela?
Mi 7,18 KtóryŜ Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie
dziedzictwa Twego? Nie Ŝywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie.
So 3,17 Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą,
odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości,
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.
6 i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: "Cieszcie się ze
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła".

£k 15,10 Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów BoŜych z jednego
grzesznika, który się nawraca».
£k 2,13-14 I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły
Boga słowami: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania».
Iz 66,10-11Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie!
Cieszcie się z nią bardzo wy wszyscy, którzyście się nad nią smucili, aŜebyście ssać mogli aŜ
do nasycenia z piersi jej pociech; aŜebyście ciągnęli mleko z rozkoszą z pełnej piersi jej chwały.
J 3,29 Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha
go, doznaje najwyŜszej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu.
J 15,14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeŜeli czynicie to, co wam przykazuję.
Dz 11,23 Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski BoŜej, ucieszył się i zachęcał
wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu;
Dz 15,3 Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość
braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan.
Flp 1,3-6 Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w kaŜdej modlitwie,
zanosząc ją z radością za was wszystkich - z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii
od pierwszego dnia aŜ do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, Ŝe Ten, który zapoczątkował w
was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Flp 2,16-18 Trzymajcie się mocno Słowa śycia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa,
Ŝe nie na próŜno biegłem i nie na próŜno się trudziłem. A jeśli nawet krew moja ma być
wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami
wszystkimi: a takŜe i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną!

