


        1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 
wierzcie! 2 W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 
bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. 3 A gdy 
odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 4 Znacie drogę, dokąd Ja idę». 
5 Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 
możemy znać drogę?» 6 Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i 
prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 
Mnie. 7 Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już 
Go znacie i zobaczyliście». 8 Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam 
Ojca, a to nam wystarczy». 9 Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo 
jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył 
także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: "Pokaż nam Ojca?" 10 Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam 
mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam 
dokonuje tych dzieł. 11 Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we 
Mnie. Jeżeli zaś nie - wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 
12 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych 
uczyni, bo Ja idę do Ojca. 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to 
uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek prosić 
mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię. (J 14,1-14)
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         18 W miłości nie ma lęku,  
    lecz doskonała miłość usuwa lęk,  
    ponieważ lęk kojarzy się z karą.   
    Ten zaś, kto się lęka,  
    nie wydoskonalił się w miłości.  (1J 4,18)
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a każdy, kto miłuje,  
narodził się z Boga i zna Boga.  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        17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć 
będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi 
językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i 
jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na 
chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie». (Mk 
16,7-8)


