
 
Wszystko więc, co byście 

chcieli, żeby wam ludzie czynili,  
i wy im czyńcie! 

Mt 7, 12 
 

 
Bo góry mogą ustąpić i pagórki 
się zachwiać, ale miłość moja 

nie odstąpi od ciebie. 
Iz 54, 10 

 
Powierz Panu swoją drogę  

i zaufaj Mu: On sam  
będzie działał. 

Ps 37, 5 

 
Lecz ci, co zaufali Panu, 

odzyskują siły, otrzymują 
skrzydła jak orły, biegną bez 
zmęczenia, bez znużenia idą. 

Iz 40, 31 
 

 
Popatrzcie, jaką miłością 

obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi:  

i rzeczywiście nimi jesteśmy.  
1 J 3, 1 

 
Chociażbym chodził ciemną 

doliną, zła się nie ulęknę,  
bo Ty jesteś ze mną.  

Twój kij i Twoja laska są tym,  
co mnie pociesza. 

Ps 23, 4 
 

 
Nigdy nie przestanę  

czynić Ci dobra. 
Jr 32, 40 

 

 
Raduj się w Panu, a On spełni 

pragnienia twego serca. 
Ps 37, 4 

 
Wszystkie wasze sprawy  

niech się dokonują w miłości! 
1 Kor 16, 14 

 
Dziękuję Ci, że mnie  

stworzyłeś tak cudownie, 
godne podziwu są Twoje dzieła.  

I dobrze znasz moją duszę. 
Ps 139, 14 

 
Nie lękaj się więc,  

moja córko; wszystko,  
co powiedziałaś uczynię  

dla Ciebie, gdyż wie każdy 
mieszkaniec mego miasta,  
że jesteś dzielną kobietą.  

Rt 3, 11 
 

 
Będziecie Mnie wzywać, 

zanosząc do Mnie  
swe modlitwy,  

a Ja was wysłucham. 
Jr 29, 12 

 
Jeżeli Bóg z nami,  

któż przeciwko nam? 
Rz 8, 31 

 

Nie lękaj się ich, bo jestem  
z tobą, by Cię chronić – 

wyrocznia Pana. 
Jr 1, 8 

 
Potrzeba, by On wzrastał,  

a ja się umniejszał. 
J 3, 30 

 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 

a słowa moje w was,  
poproście, o cokolwiek chcecie,  

a to wam się spełni. 
J 15, 7 

 

 
Weź udział w trudach  

i przeciwnościach jako dobry 
żołnierz Chrystusa Jezusa! 

2 Tm 2, 3 

 
O jak piękna jesteś,  

przyjaciółko moja, jak piękna, 
oczy twe jak gołębice! 

Pnp 1, 15 

 
Bądź mężny i mocny, nie lękaj 
się, nie bój się ich, gdyż Pan,  

Bóg twój, idzie z tobą,  
nie opuści cię i nie porzuci. 

Pwt 31, 6 
 

 
Nie wyście mnie wybrali,  

ale Ja was wybrałem  
i przeznaczyłem was na to, 

abyście szli i owoc przynosili. 
J 15, 16 

 
Nikt nie ma większej miłości  
od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich. 

J 15, 13 

Wy zaś bracia,  
nie zniechęcajcie się  
w czynieniu dobrze! 

2 Tes 3, 13 
 

 
Twoja obecność  

napełnia mnie radością. 
Ps 16, 11 

Pójdźcie do mnie wszyscy, 
którzy jesteście spracowani  

i obciążeni, a Ja wam  
dam ukojenie. 

Mt 11, 28 



 
Skosztujcie i zobaczcie,  

jak dobry jest Pan,  
szczęśliwy człowiek,  

który się do Niego ucieka. 
Ps 34, 9 

 

Jeżeli więc ktoś pozostaje  
w Chrystusie, jest nowym 

stworzeniem. To, co dawne, 
minęło, a oto wszystko  

stało się nowe. 
2 Kor, 5, 17 

 
Dążcie do tego,  

co w górze, 
nie do tego,  
co na ziemi. 

Kol 3, 2 
 

 
W Jego imieniu narody 

nadzieję pokładać będą. 
Mt 12, 21 

 

 
Dla Boga bowiem 

nie ma nic niemożliwego! 
Łk 1, 37 

 
Wysławiajcie Pana,  

bo jest dobry, bo Jego łaska  
trwa na wieki. 

Ps 107, 1 
 

 
My miłujemy Boga,  
ponieważ Bóg sam  

pierwszy nas umiłował. 
1 J 4, 19 

 

 
Nie ma Go tu,  

bo zmartwychwstał,  
jak zapowiedział. 

Mt 28, 6 
 

Dlatego zachęcajcie się 
wzajemnie i budujcie jedni 

drugich, jak to zresztą czynicie. 
1 Tes 5, 11 

 
Wszystko mogę w tym,  

który mnie umacnia. 
Flp 4, 13 

 

Nie daj się zwyciężyć złu,  
ale zło dobrem zwyciężaj. 

Rz 12, 21 

Niewiastę dzielną  
któż znajdzie?  

Jej wartość przewyższa perły. 
Prz 31, 10 

 
Ponieważ drogi jesteś w moich 

oczach, nabrałeś wartości  
i Ja cię miłuję, przeto daję ludzi 

za ciebie i narody za życie twoje. 
Iz 43, 4 

 

 
Złodziej przychodzi tylko po to, 

aby kraść, zabijać i niszczyć.  
Ja przyszedłem po to,  
aby [owce] miały życie  
i miały je w obfitości. 

J 10, 10 
 

Nikt się nie ostoi przed tobą 
przez wszystkie dni twego 

życia. Jak byłem z Mojżeszem,  
tak będę z tobą,  

nie opuszczę cię ani porzucę. 
Joz 1, 5 

 
Choćby mnie opuścili ojciec  
mój i matka, to jednak Pan  

mnie przygarnie. 
Ps 27, 10 

 

Oto nie zdrzemnie się  
ani nie zaśnie Ten,  

który czuwa nad Izraelem. 
Ps 121, 4 

Jestem zawsze blisko Ciebie,  
jak cień podążam za Tobą. 

Ps 121, 5 

 
Wszystkie troski wasze 
przerzućcie na Niego,  

gdyż Jemu zależy na was. 
1 P 5, 7 

 

I drogą swą pójdziesz 
bezpiecznie, bo noga się  

twoja nie potknie. 
Prz 3, 23 

Albowiem nie dał nam Bóg  
ducha bojaźni,  

ale mocy i miłości. 
2 Tm 1, 7 

 
Panie, przenikasz  

i znasz mnie. 
Ps 139, 1 

 

Wierny jest Ten, który was 
wzywa: On też tego dokona. 

1 Tes 5, 24 

Dobry człowiek z dobrego 
skarbca swego serca  

wydobywa dobro. 
Łk 6, 45 

Odstąp od złego, czyń dobro; 
szukaj pokoju, idź za nim! 

Ps 34, 15 

Gromadźcie sobie  
skarby w niebie. 

 Mt 6, 20 

Gdzie jest skarb wasz,  
tam będzie i serce wasze. 

Łk 12, 34 



 
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. 
1 J 4, 18 

 

Bądź Mu wierny,  
a On zajmie się tobą,  

prostuj swe drogi  
i Jemu zaufaj! 

Syr 2, 6 

Albowiem to Bóg  
jest w was sprawcą  

i chcenia, i działania zgodnie  
z [Jego] wolą. 

Flp 2, 13 
 

Pan nasz jest wielki  
i zasobny w siły,  
mądrość Jego  

jest niewypowiedziana. 
Ps 147, 5 

 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 
a słowa moje w was, poproście, 

o cokolwiek chcecie,  
a to wam się spełni. 

J 15, 7 
 

Raduj się w Panu,  
a On spełni  

pragnienia twego serca. 
Ps 37, 4 

 
Nie bądźcie podobni do nich! 
Albowiem wie Ojciec wasz, 

czego wam potrzeba, wpierw 
zanim Go poprosicie.  

Wy zatem tak się módlcie. 
Mt 6, 8 

 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,  
ale Pan troszczy się o mnie.  
Ty jesteś wspomożycielem 

moim i wybawcą;  
Boże mój, nie zwlekaj! 

Ps 40, 18 

Pan za mnie [wszystkiego] 
dokona. Panie, na wieki trwa 

Twoja łaska, nie porzucaj  
dzieła rąk Twoich! 

Ps 138, 8 

 
Miły mój odzywa się i mówi  

do mnie: Powstań, przyjaciółko 
ma, piękna ma, i pójdź!». 

Pnp 2, 10 
 

Albowiem tak mówi Pan Bóg: 
Oto Ja sam będę szukał moich 
owiec i będę miał o nie pieczę. 

Ez 34, 11 

U was zaś nawet włosy na 
głowie wszystkie są policzone.  

Nie bójcie się: jesteście  
ważniejsi niż wiele wróbli. 

Łk 12, 7 

Ty ogarniasz mnie zewsząd  
i kładziesz na mnie swą rękę. 

Ps 139, 5 

 
Idź z tą siłą, jaką posiadasz. 

Sdz 6, 14 
 
 

W Bogu dokonamy czynów 
pełnych mocy. 

Ps 108, 14 

 
Zanim ukształtowałem cię  
w łonie matki, znałem cię,  
nim przyszedłeś na świat, 

poświęciłem cię, prorokiem  
dla narodów ustanowiłem cię». 

Jr 1, 5 
« 

Oczy Twoje widziały me czyny  
i wszystkie są spisane  

w Twej księdze; dni określone 
zostały, chociaż żaden  

z nich jeszcze nie nastał. 
Ps 139, 16 

Będziecie Mnie wzywać,  
zanosząc do Mnie swe 

modlitwy, a Ja was wysłucham. 
Będziecie Mnie szukać  

i znajdziecie Mnie, albowiem 
będziecie Mnie  

szukać z całego serca. 
Jr 29, 12-13 

 
Zawrę zaś z nimi przymierze 

wieczne, mocą którego  
nie zaprzestanę  

im wyświadczać dobra . 
Jr 32, 40 

 

A Bóg mój według swego 
bogactwa zaspokoi wspaniale  

w Chrystusie Jezusie  
każdą waszą potrzebę. 

Flp 4, 19 

 
Czyż ci nie rozkazałem:  
Bądź mężny i mocny?  
Nie bój się i nie lękaj,  

ponieważ z tobą jest Pan,  
Bóg twój, wszędzie,  

gdziekolwiek pójdziesz». 
Joz 1, 9 

 



Bądź mi skałą schronienia  
i zamkiem warownym,  

aby mnie ocalić,  
boś Ty opoką moją i twierdzą. 

Ps 71, 3 

 
Ale teraz tak mówi Pan, 

Stworzyciel twój, Jakubie,  
i Twórca twój, o Izraelu:  

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, 
wezwałem cię  

po imieniu; tyś moim! 
Iz 43, 1 

 

Popatrzcie, jaką miłością 
obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 

nazwani dziećmi Bożymi:  
i rzeczywiście nimi jesteśmy.  

1 J 3, 1 

Jestem bowiem świadomy 
zamiarów, jakie zamyślam  

co do was - wyrocznia Pana - 
zamiarów pełnych pokoju,  

a nie zguby, by zapewnić wam 
przyszłość, jakiej oczekujecie. 

Jr 29, 11 

 
Lecz właśnie głosimy,  
jak zostało napisane,  

to, czego ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało,  

ani serce człowieka nie zdołało 
pojąć, jak wielkie rzeczy 
przygotował Bóg tym,  

którzy Go miłują. 
1 Kor 2, 9 

 

A jednak, Panie,  
Tyś naszym Ojcem.  

Myśmy gliną, a Ty naszym 
twórcą. Dziełem rąk Twoich 

jesteśmy my wszyscy. 
Iz 64, 7 

 

Wołaj do Mnie, a odpowiem ci, 
oznajmię ci rzeczy wielkie  

i niezgłębione, jakich nie znasz. 
Jr 33, 3 

 
Bądź Mu wierny, a On zajmie  

się tobą, prostuj swe drogi  
i Jemu zaufaj! 

Syr 2, 6 
 

Wszystkich, którzy noszą me 
imię i których stworzyłem dla 

mojej chwały, ukształtowałem 
ich i moim są dziełem. 

Iz 43, 7 

Pan się mu ukaże z daleka: 
Ukochałem cię odwieczną 

miłością, dlatego też 
zachowałem dla ciebie 

łaskawość. 
Jr 31, 3 

Nie lękaj się ich, bo jestem  
z tobą, by cię chronić» - 

wyrocznia Pana. 
Jr 1, 8 

 

 
Ja zaś jestem ubogi i nędzny,  
ale Pan troszczy się o mnie.  
Ty jesteś wspomożycielem 

moim i wybawcą;  
Boże mój, nie zwlekaj! 

Ps 40, 18 
 

Twoje słowo jest pochodnią  
dla moich kroków i światłem  

na mojej ścieżce. 
Ps 119, 105 

Łaską zbawieni jesteście  
przez wiarę. 

Ef 2, 8 

Panie użycz nam pokoju,  
bo i wszystkie nasze czyny  

są Twoim dziełem! 
Iz 26, 12 

Bo On nie wzgardził ani się  
nie brzydził nędzą biedaka,  

ani nie ukrył przed nim swojego 
oblicza i wysłuchał go,  

kiedy ten zawołał do Niego. 
Ps 22, 25 

Przyjemne słowa są plastrem 
miodu, słodyczą dla duszy, 

lekiem dla kości. 
Prz 16, 24 

Niech cię Pan błogosławi  
i strzeże. Niech Pan rozpromieni 

oblicze swe nad tobą,  
niech cię obdarzy swą łaską. 

Lb 6, 24-25 

Niech Pan zwróci ku tobie 
oblicze swoje i niech cię 

obdarzy pokojem. 
Lb 6, 26 

Łaska Twoja, Panie, dosięga 
nieba, a Twoja wierność  

samych obłoków. 
Ps 36, 6 

Panie, Ty jesteś dla mnie tarczą, 
Tyś chwałą moją i Ty  
mi głowę podnosisz. 

Ps 3, 4 

Na to wszystko przywdziejcie 
miłość, która jest spoiwem 

doskonałości.  
Kol 3, 14 

Słowo Chrystusa niech  
w was mieszka w całym  

swym bogactwie. 
Kol 3, 16 

A w sercach waszych niech 
panuje pokój Chrystusowy (…)  

i bądźcie wdzięczni. 
Kol 3, 15 



Jako wybrańcy Boży – święci  
i umiłowani – obleczcie się  
w serdeczne współczucie,  
w dobroć, pokorę, cichość, 

cierpliwość. 
Kol 3, 12 

Uczynił wszystko piękne  
w swoim czasie, dał im nawet 

wyobrażenie o dziejach świata, 
tak jednak, że nie pojmie 
człowiek dzieł, jakich Bóg 

dokonuje od początku  
aż do końca. 

Koh 3, 11  

Za pełną radość poczytujcie 
sobie, bracia moi, ilekroć 

spadają na was różne 
doświadczenia. Wiedzcie,  

że to, co wystawia waszą wiarę 
na próbę, rodzi wytrwałość. 

Jk 1, 2-3 

Nie wyczerpała się litość Pana, 
miłość nie zgasła.  

Odnawia się ona co rano; 
ogromna jest Twa wierność. 

Lam 3, 22-23 

Dobry jest Pan dla ufnych, 
dla duszy, która Go szuka. 

Dobrze jest czekać w milczeniu 
ratunku od Pana. 

Lam 3, 25-26 

Weselcie się nadzieją.  
W ucisku bądźcie cierpliwi,  

w modlitwie – wytrwali. 
Rz 12, 12 

Nie opuszczajcie się  
w gorliwości.  

Bądźcie płomiennego ducha.  
Pełnijcie służbę Panu. 

Rz 12, 11 

Błogosławcie tych,  
którzy was prześladują.  

Błogosławcie, a nie złorzeczcie.  
Rz 12, 14 

Nie gońcie za wielkością,  
lecz niech was pociąga to,  

co pokorne. 
Rz 12, 16 

Wszyscy zaś wobec siebie 
wzajemnie przyobleczcie się  

w pokorę, Bóg bowiem 
pysznym się sprzeciwia,  
a pokornym łaskę daje.  

1 P 5, 5 

Upokórzcie się więc pod mocną 
ręką Boga, aby was wywyższył 

w stosownej chwili. 
1 P 5, 6 

A Bóg wszelkiej łaski, Ten,  
który was powołał do wiecznej 

swej chwały w Chrystusie,  
gdy trochę pocierpicie,  

sam was udoskonali, utwierdzi, 
umocni i ugruntuje. 

1 P 5, 10 

Bóg jest światłością, 
a nie ma w Nim żadnej 

ciemności. 
1 J 1, 5 

Kto zaś zachowuje Jego naukę, 
w tym naprawdę  

miłość Boża jest doskonała. 
1 J 2, 5 

Wy zaś zachowujcie w sobie to, 
co słyszeliście od początku. 

1 J 2, 24 

Jeżeli zaś chodzimy w 
światłości, tak jak On sam trwa 

w światłości, to mamy jedni  
z drugimi współuczestnictwo,  

a krew Jezusa, Syna Jego, 
oczyszcza nas  

z wszelkiego grzechu. 
1 J 1, 7 

Jeżeli wyznajemy nasze 
grzechy, Bóg jako wierny  

i sprawiedliwy odpuści je nam  
i oczyści nas z wszelkiej 

nieprawości.  
1 J 1, 9 

Dzieci moje, piszę wam  
to dlatego, żebyście  

nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś 
zgrzeszył, mamy Rzecznika  
u Ojca – Jezusa Chrystusa 

sprawiedliwego. 
1 J 2, 1 

Każdy zaś, kto pokłada w Nim 
tę nadzieję, uświęca się, 

podobnie jak On jest święty. 
1 J 3, 3 

Dzieci, nie miłujmy się słowem  
i językiem, ale czynem i prawdą. 

1 J 3, 18 

Wprowadził mnie do sali 
biesiadnej, i godłem jego  

nade mną jest miłość. 
Pnp 2, 4 

Miej nadzieję w Panu i strzeż 
Jego drogi, a On cię wyniesie, 

abyś posiadł ziemię. 
Ps 37, 34 

Pan jest moją obroną, 
wyprowadza mnie na miejsce 

przestronne; ocala,  
bo mnie miłuje. 

Ps 18, 19-20 

Lecz Pan mi powiedział: 
Wystarczy Ci mojej łaski.  

Moc bowiem  
w słabości się doskonali.  

2 Kor 12, 9 

Jestem z Tobą i będę cię strzegł, 
gdziekolwiek się udasz.  

Rdz 28, 15 

Bo stałeś się dla mnie pomocą 
i w cieniu Twych skrzydeł 

wołam radośnie. 
Ps 63, 8 

 

Bo Ty, o Panie,  
jesteś moim światłem: 

Pan rozjaśnia moje ciemności. 
2 Sm 22, 29 



Zrzuć swą troskę na Pana,  
a On cię podtrzyma; 

nie dopuści nigdy, by miał  
się zachwiać sprawiedliwy. 

Ps 55, 23 

Okryje cię swymi piórami 
i schronisz się pod Jego 
skrzydła: Jego wierność 

 – to puklerz i tarcza. 
Ps 91, 4 

Jezus spojrzał na nich i rzekł: 
U ludzi to niemożliwe, 
lecz u Boga wszystko  

jest możliwe. 
Mt 19, 26 

Pokój zostawiam was, 
pokój mój daję wam. 

Nie tak jak daje świat, Ja wam 
daję. Niech się nie trwoży serce 

wasze ani się lęka. 
J 14, 27 

Ja jestem z tobą i będę cię 
strzegł, gdziekolwiek się udasz; 

Bo nie opuszczę cię, dopóki  
nie spełnię tego,  

co ci obiecuję. 
Rdz 28, 15 

Pan cię strzeże, 
Pan twoim cieniem przy twym 
boku prawym. Pan cię uchroni 

od zła wszelkiego: 
czuwa nad twoim życiem. 

Ps 121, 5-8 

Tak więc trwają wiara, 
nadzieja, miłość 

 - te trzy: z nich zaś  
największa jest miłość. 

1 Kor 13, 13 

Chwal, duszo moja, Pana,  
chcę chwalić Pana, jak długo  
żyć będę; chcę śpiewać Bogu 

mojemu, póki będę istniał. 
Ps 146, 1-2 

Aż do śmierci stawaj  
do zapasów o prawdę,  

a Pan Bóg będzie  
walczył o ciebie. 

Syr 4, 28 

Bądź skory do słuchania,  
a odpowiadaj po namyśle! 

Syr 5, 11 

Bądź wierny aż do śmierci,  
a dam ci wieniec życia. 

Ap 2, 10 

Bądźcie mocni w Panu 
siłą Jego potęgi. 

Ef 6, 10 

Bądźcie poddani Bogu, 
przeciwstawiajcie się natomiast 

diabłu, a ucieknie od was. 
Jk 4, 7 

Bądźcie wy doskonali,  
jak doskonały jest Ojciec  

wasz niebieski. 
Mt 5, 48 

Błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni  

miłosierdzia dostąpią.  
Mt 5, 7 

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie. 
Mt 5, 3 

Błogosławieni, którzy się 
smucą, albowiem oni będą 

pocieszeni. 
Mt 5, 4 

Błogosławieni cisi, albowiem 
oni na własność posiądą ziemię. 

Mt 5, 5 

Błogosławieni, którzy łakną  
i pragną sprawiedliwości, 

albowiem oni będą nasyceni. 
Mt 5, 6 

Błogosławieni czystego serca, 
albowiem oni Boga  

oglądać będą. 
Mt 5, 8 

Błogosławieni, którzy 
wprowadzają pokój, albowiem 

oni będą nazwani  
synami Bożymi. 

Mt 5, 9 

Błogosławieni, którzy  
cierpią prześladowanie  

dla sprawiedliwości, albowiem 
do nich należy królestwo 

niebieskie. 
Mt 5, 10 

Błogosławiony Pan - Opoka 
moja, On moje ręce zaprawia  

do walki, moje palce do wojny. 
Ps 144, 1 

On mocą dla mnie i warownią 
moją, osłoną moją i moim 

wybawcą, moją tarczą i Tym, 
któremu ufam. 

Ps 144, 2 

Bogu niech będą dzięki za to, 
że pozwala nam zawsze 
zwyciężać w Chrystusie. 

2 Kor 2, 14 

Bóg cudownie grzmi  
swoim głosem, działając  

cuda niepojęte. 
Hi 37, 5 

Bóg dał nam życie wieczne,  
a to życie jest w Jego Synu. 

1 J 5, 11 

Oto Bóg jest potężny  
i nie gardzi nikim,  

potężny jest mocą i mądrością. 
Hi 36, 5 

Bóg jest w was sprawcą  
i chcenia i działania  

zgodnie z Jego wolą. 
Flp 2, 13 

Bóg napełni twe usta radością, 
a wargi okrzykiem wesela. 

Hi 8, 21 

Bóg nie jest Bogiem umarłych, 
lecz żywych. Wszyscy bowiem 

dla Niego żyją. 
Łk 20, 38 

 

Bóg nie ze względu  
na sprawiedliwe uczynki, jakie 
spełniliśmy, lecz z miłosierdzia 

swego zbawił nas. 
Tt 3, 5 

Bóg nie żywi gniewu na zawsze, 
bo upodobał sobie miłosierdzie. 

Mi 7, 18 



Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. 
A co człowiek sieje, to i żąć 

będzie: kto sieje w ciele swoim, 
jako plon ciała zbierze zagładę; 

kto sieje w duchu, jako plon 
ducha zbierze życie wieczne. 

Ga 6, 8 

On to wybawił nas od tak 
wielkiego niebezpieczeństwa 

śmierci i będzie wybawiał.  
Tak, mamy nadzieję w Nim,  

że nadal będzie nas wybawiał. 
2 Kor 1, 10 

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 życia.  
Ef 2, 4-5 

A nadzieja nasza co dla was jest 
silna, bo wiemy, że jak cierpień 
jesteście współuczestnikami, 

tak i naszej pociechy. 
2 Kor 1, 7 

Choć upadłem, powstanę,  
choć siedzę w ciemnościach, 

Pan jest światłością moją. 
Mi 7, 8 

Choć jeszcze nie ma słowa  
na języku: Ty, Panie,  

już znasz je w całości. 
Ps 139, 4 

Łaską bowiem  
jesteście zbawieni. 

Ef 2, 5b 

Miłuję Cię, Panie, Mocy moja. 
Ps 18, 2 

Wydłużasz mi kroki na drodze 
i stopy moje się nie chwieją. 

Ps 18, 37 

Panie, ostojo moja i twierdzo, 
mój wybawicielu, Boże mój, 

skało moja, na którą się chronię, 
tarczo moja, mocy zbawienia 

mego i moja obrono! 
Ps 18, 3 

On wyciąga [rękę] z wysoka  
i chwyta mnie, wydobywa  

mnie z toni ogromnej. 
Ps 18, 17 

Pan jest moją obroną, 
wyprowadza mnie na miejsce 

przestronne; ocala,  
bo mnie miłuje. 

Ps 18, 19-20 

Pan nagradza moją 
sprawiedliwość, odpłaca mi 
według czystości rąk moich. 

Ps 18, 21 
 

Bo Ty, Panie, każesz świecić 
mojej pochodni: Boże mój, 
oświecasz moje ciemności. 

Ps 18, 29 

I aby wszelki język wyznał, 
że Jezus Chrystus jest PANEM 

 - ku chwale Boga Ojca 
Flp 2, 11 

Bóg - Jego droga jest 
nieskalana, słowo Pana w ogniu 

wypróbowane; On tarczą  
dla wszystkich, którzy  

doń się chronią. 
Ps 18, 31 

Dajesz mi tarczę Twą  
dla ocalenia, i wspiera mnie 

Twoja prawica, a Twoja 
troskliwość czyni mnie wielkim. 

Ps 18, 36 

Kto przebywa w pieczy 
Najwyższego i w cieniu 

Wszechmocnego mieszka, 
mówi do Pana: «Ucieczko moja  

i Twierdzo, mój Boże,  
któremu ufam». 

Ps 91, 1-2 

Choć tysiąc padnie u twego 
boku, a dziesięć tysięcy  

po twojej prawicy: ciebie  
to nie spotka. 

Ps 91, 7 
 

Albowiem Pan jest twoją 
ucieczką, jako obrońcę wziąłeś 

sobie Najwyższego. 
Ps 91, 9 

Bo swoim aniołom dał rozkaz  
o tobie, aby cię strzegli  

na wszystkich twych drogach. 
Ps 91, 11 

Na rękach będą cię nosili, 
abyś nie uraził swej stopy  

o kamień. 
Ps 91, 12 

Ja go wybawię, bo przylgnął  
do Mnie; osłonię go,  
bo uznał moje imię. 

Ps 91, 14 

Będzie Mnie wzywał,  
a Ja go wysłucham 

i będę z nim w utrapieniu, 
wyzwolę go i sławą obdarzę. 

Ps 91, 15 

Chrystus przecież również 
cierpiał za was i zostawił wam 

wzór, abyście szli za Nim  
Jego śladami. 

1 P 2, 21 

On, istniejąc w postaci Bożej, 
nie skorzystał ze sposobności, 

aby na równi być z Bogiem,  
lecz ogołocił samego siebie, 

przyjąwszy postać sługi, 
stawszy się podobnym do ludzi. 

Flp 2, 6-7 

Dlatego też Bóg Go  
nad wszystko wywyższył 

i darował Mu imię 
ponad wszelkie imię. 

Flp 2, 9 



Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom  

Jego upodobania. 
Łk 2, 14  

Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości. 

Ps 126, 5 

Cierpliwy do czasu dozna 
przykrości, ale później radość 

dla niego zakwitnie. 
Syr 1, 23 

Czuwajcie, bo nie wiecie,  
w którym dniu  

Pan wasz przyjdzie. 
Mt 24, 42 

Czemu to widzisz drzazgę  
w oku swego brata, a belki we 
własnym oku nie dostrzegasz? 

Mt 7, 3 

Czemu bojaźliwi jesteście,  
małej wiary? 

Mt 8, 26 

Czy jecie, czy pijecie,  
czy cokolwiek innego czynicie, 

wszystko na chwałę  
Bożą czyńcie. 

1 Kor 10, 31 

Czynem i słowem czcij Ojca 
swego, aby spoczęło na tobie 

Jego błogosławieństwo. 
Syr 3, 8 

Daj mi poznać Twoje drogi, 
Panie, naucz mnie chodzić 

Twoimi ścieżkami. 
Ps 25, 4 

Daj temu, kto cię prosi i nie 
odwracaj się od tego, kto chce 

pożyczyć od ciebie. 
Mt 5, 42 

Dla mnie żyć – to Chrystus, 
a umrzeć – to zysk. 

Flp 1, 21 

Dziękujcie zawsze za wszystko 
Bogu Ojcu. 

Ef 5, 20 

Dam wam imię i chwałę  
u wszystkich narodów ziemi, 

gdy odmienię wasz los  
na waszych oczach – mówi Pan. 

So 3, 20 

Dla nieśmiertelności Bóg 
stworzył człowieka – uczynił  

go obrazem swej własnej 
wieczności. 

Mdr 2, 23 

Do Ciebie wołam, Panie, prędko 
mi dopomóż; usłysz głos mój, 

gdy wołam do Ciebie. 
Ps 141, 1 

Do każdego, który przyzna się 
do Mnie przed ludźmi, 

przyznam się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. 

Mt 10, 32 

Gdy gasło we mnie życie, 
wspomniałem na Pana.  

A modlitwa moja  
dotarła do Ciebie. 

Jon 2, 8 

A zatem nie jesteś już 
niewolnikiem, lecz synem.  

Jeżeli zaś synem,  
to i dziedzicem z woli Bożej. 

Ga 4, 7 

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 6, 6 

Gdy jednak nadeszła pełnia 
czasu, zesłał Bóg Syna swego, 

zrodzonego z niewiasty, 
zrodzonego pod Prawem, aby 
wykupił tych, którzy podlegali 

Prawu, abyśmy mogli otrzymać 
przybrane synostwo. 

Ga 4, 4-5 

Godzien jesteś, Panie i Boże 
nasz, odebrać chwałę i cześć,  

i moc, boś Ty stworzył 
wszystko, a dzięki Twej woli 
istniało i zostało stworzone. 

Ap 4, 11 

Gdybym ludziom  
chciał się przypodobać,  

nie byłbym sługą Chrystusa. 
Ga 1, 11 

Oto idę,  
aby spełnić wolę Twoją. 

Hbr 10, 9 

Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, 

moim Zbawcy. 
Łk 1, 46-47 

Idźcie dokładnie drogą 
wyznaczoną wam przez Pana, 
Boga waszego, byście mogli 

żyć, by dobrze wam się wiodło  
i byście długo przebywali w 
ziemi, którą macie posiąść. 

Pwt 5, 33 

Idźcie i starajcie się zrozumieć, 
co znaczy: Chcę raczej 
miłosierdzia niż ofiary.  

Bo nie przyszedłem powołać 
sprawiedliwych,  
ale grzeszników. 

Mt 9, 13 

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 
ale Pan troszczy się o mnie. 
Ty jesteś wspomożycielem 

moim i wybawcą; 
Boże mój, nie zwlekaj! 

Ps 40, 18 

Gdyż wielkie rzeczy  
uczynił mi Wszechmocny. 

Święte jest Jego imię! 
Łk 1, 49 

Głodnych nasyca dobrami,  
a bogatych z niczym odprawia. 

Łk 1, 53 

Idźcie i głoście: Bliskie już  
jest Królestwo Niebieskie. 

Mt 10, 7 



Ja jestem z wami  
przez wszystkie dni,  

aż do skończenia świata. 
Mt 28, 20B 

Ja wiem: Wybawca mój żyje,  
na ziemi wystąpi jako ostatni. 

Potem me szczątki skórą 
odzieje i ciałem swym  

Boga zobaczę. 
Hi 19, 25-26 

Zbadaj mnie, Boże,  
i poznaj me serce; 

doświadcz  
i poznaj moje troski. 

Ps 139, 23 

Jak nieocenione są dla mnie 
myśli Twe, Boże, jak jest 

ogromna ich ilość! Gdybym je 
przeliczył, więcej ich niż piasku; 

gdybym doszedł do końca, 
jeszcze jestem z Tobą. 

Ps 139, 17-18 

Jakże ciasna jest brama i wąska 
droga, która prowadzi do życia, 

a mało jest takich,  
którzy ją znajdują! 

Mt 7, 14 

Jeden jest Prawodawca  
i Sędzia, w którego mocy  
jest zbawić lub potępić.  

A ty kimże jesteś,  
byś osądzał bliźniego? 

Jk 4, 12 

Jarzmo moje jest słodkie, 
a moje brzemię lekkie. 

Mt 11, 29 

Jeden drugiego brzemiona 
noście i tak wypełniajcie  

prawo Chrystusowe. 
Ga 6, 2 

Jedni wolą rydwan, drudzy 
konie, a nasza siła w imieniu 

Pana, Boga naszego. 
Ps 20, 8 

Jeśli bowiem przebaczycie 
ludziom ich przewinienia, i wam 
przebaczy Ojciec wasz niebieski. 

Mt 6, 14 

Jeśli znasz się na rzeczy, 
odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, 

rękę twą połóż na ustach! 
Syr 5, 12 

Jeżeli Bóg z nami, 
któż przeciwko nam? 

Rz 8, 31 

Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, 
posiądź go po próbie, a niezbyt 

szybko mu zaufaj! 
Syr 6, 7 

Jeżeli pożądasz mądrości, 
chowaj przykazania,  

a Pan cię nią obdarzy. 
Syr 1, 26 

Każdego dnia będę Cię 
błogosławił i na wieki  
wysławiał Twe imię. 

Ps 145, 2 

Każdy, kto wezwie imienia 
Pańskiego, będzie zbawiony. 

Jl 3, 5 

Kładę się, zasypiam  
i znowu się budzę,  

bo Pan mnie podtrzymuje. 
Ps 3, 6 

Kto ma uszy, 
niechaj słucha! 

Mt 11, 15 

On wydał samego siebie za nas, 
aby odkupić nas od wszelkiej 

nieprawości i oczyścić sobie lud 
wybrany na własność, gorliwy  

w spełnianiu dobrych 
uczynków. 

Tt 2, 14 

Jam jest Alfa i Omega,  
mówi Pan Bóg, 

Który jest, Który był  
i Który przychodzi, 

Wszechmogący. 
Ap 1, 8 

Wy zaś jesteście wybranym 
plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, narodem 
świętym, ludem [Bogu]  

na własność przeznaczonym, 
abyście ogłaszali dzieła potęgi 

Tego, który was wezwał  
z ciemności do przedziwnego 

swojego światła. 
1 P 2, 9 

Jesteśmy bowiem Jego 
dziełem, stworzeni w Chrystusie 

Jezusie dla dobrych czynów, 
które Bóg z góry przygotował, 

abyśmy je pełnili. 
Ef 2, 10 

Jezus mu odpowiedział:  
Jeśli chcesz być doskonały,  
idź, sprzedaj, co posiadasz,  

i rozdaj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie. Potem przyjdź 

 i chodź za Mną! 
Mt 19, 21 

Wtedy Jezus rzekł do swoich 
uczniów: Jeśli kto chce pójść  

za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie 

krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. 
Mt 16, 24 

Bo powiadam wam: Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie będzie 

większa niż uczonych w Piśmie  
i faryzeuszów, nie wejdziecie  

do królestwa niebieskiego. 
Mt 5, 20 

Każdego więc, kto tych słów 
moich słucha i wypełnia je, 

można porównać z człowiekiem 
roztropnym, który dom swój 

zbudował na skale. 
Mt 7, 24 

Każdemu bowiem, kto ma, 
będzie dodane, tak że nadmiar 

mieć będzie. Temu zaś,  
kto nie ma, zabiorą  

nawet to, co ma. 
Mt 25, 29 



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 niemożliwego  
nie będzie dla was. 

Mt 17, 20 

Dalej, zaprawdę, powiadam 
wam: Jeśli dwaj z was na ziemi 

zgodnie o coś prosić będą,  
to wszystkiego użyczy im mój 

Ojciec, który jest w niebie.  
Bo gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje,  
tam jestem pośród nich. 

Mt 18, 19-20 

Nie tak będzie u was. Lecz kto 
by między wami chciał stać się 
wielkim, niech będzie waszym 

sługą. A kto by chciał być 
pierwszym między wami, niech 
będzie niewolnikiem waszym, 
na wzór Syna Człowieczego, 
który nie przyszedł, aby Mu 

służono, lecz aby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu. 

Mt 20, 26-28 

I każdy, kto dla mego imienia 
opuści dom, braci lub siostry, 

ojca lub matkę, dzieci lub pole, 
stokroć tyle otrzyma i życie 

wieczne odziedziczy. 
Mt 19, 29 

Jeśli więc wy, choć źli jesteście, 
umiecie dawać dobre dary 

swoim dzieciom, o ileż bardziej 
Ojciec wasz, który jest w niebie, 

da to, co dobre, tym,  
którzy Go proszą. 

Mt 7, 11 

Bo kto chce zachować swoje 
życie, straci je; a kto straci  
swe życie z mego powodu,  

znajdzie je. 
Mt 16, 25 

Bo kto pełni wolę Ojca mojego, 
który jest w niebie, ten Mi jest 

bratem, siostrą i matką. 
Mt 12, 50 

Kto poda kubek świeżej wody 
do picia jednemu z tych 

najmniejszych, dlatego że jest 
uczniem, zaprawdę powiadam 

wam, nie utraci swojej nagrody. 
Mt 10,42 

Kto się więc uniży jak to 
dziecko, ten jest największy  

w królestwie niebieskim. I kto 
by przyjął jedno takie dziecko  
w imię moje, Mnie przyjmuje. 

Mt 18, 4-5 

Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, 

będzie wywyższony. 
Mt 23, 12 

Kto się boi Pana, dobrze 
pokieruje swoją przyjaźnią, 

bo jaki jest on, taki i jego bliźni. 
Syr 6, 17 

Niech zaś prosi z wiarą,  
a nie wątpi o niczym! 

Jk 1, 6 

Kto dobrodziejstwami za 
dobrodziejstwa odpłaca, 

pamięta o przyszłości, 
a w chwili potknięcia się 

znajdzie podporę. 
Syr 3, 31 

Kto czci ojca, zyskuje 
odpuszczenie grzechów, 

a kto szanuje matkę, jakby 
skarby gromadził. 

Syr 3, 3-4 

Jeśli zaś komuś z was brakuje 
mądrości, niech prosi o nią 
Boga, który daje wszystkim 
chętnie i nie wymawiając;  

a na pewno ją otrzyma. 
Jk 1, 5  

Każde dobro, jakie 
otrzymujemy, i wszelki dar 
doskonały zstępują z góry,  
od Ojca świateł, u którego  

nie ma przemiany  
ani cienia zmienności. 

Jk 1, 17 

Wiedzcie, bracia moi umiłowani: 
każdy człowiek winien być 

chętny do słuchania,  
nieskory do mówienia,  

nieskory do gniewu. 
Jk 1, 19 

Kto zaś pilnie rozważa 
doskonałe Prawo, Prawo 
wolności, i wytrwa w nim,  

ten nie jest słuchaczem 
skłonnym do zapominania, ale 

wykonawcą dzieła; wypełniając 
je, otrzyma błogosławieństwo. 

Jk 1, 25 

Niech wie, że kto nawrócił 
grzesznika z jego błędnej drogi, 
wybawi duszę jego od śmierci  

i zakryje liczne grzechy. 
Jk 5, 20 

Królestwo Twoje królestwem 
wszystkich wieków, 

Twoje panowanie trwa  
przez wszystkie pokolenia. 

Ps 145, 13 

Chcę Cię wywyższać,  
Boże mój, Królu, 

i błogosławić imię Twe  
na zawsze i na wieki. 

Ps 145, 1 

Wielki jest Pan 
 i godzien wielkiej chwały, 

a wielkość Jego niezgłębiona. 
Ps 145, 3 

Pokolenie pokoleniu  
głosi Twoje dzieła i zwiastuje 

Twoje potężne czyny. 
Ps 145, 4 

Głoszą wspaniałą chwałę 
Twego majestatu 

i rozpowiadają Twe cuda. 
Ps 145, 5 

 



Pan jest łagodny i miłosierny, 
nieskory do gniewu  

i bardzo łaskawy. 
Ps 145, 8 

 

Pan jest dobry dla wszystkich 
i Jego miłosierdzie ogarnia 

wszystkie Jego dzieła. 
Ps 145, 9 

Niechaj Cię wielbią, Panie, 
wszystkie dzieła Twoje 

i święci Twoi  
niech Cię błogosławią! 

Ps 145, 10 

Pan jest wierny we wszystkich 
swych słowach 

i we wszystkich swoich  
dziełach święty. 

Ps 145, 13 

Pan podtrzymuje wszystkich, 
którzy padają, 

i podnosi wszystkich 
zgnębionych. 

Ps 145, 14 

Oczy wszystkich 
 oczekują Ciebie, 

Ty zaś dajesz im pokarm  
we właściwym czasie. 

Ps 145, 15 

Ty otwierasz swą rękę 
i wszystko, co żyje,  
nasycasz do woli. 

Ps 145, 16 
 

Pan jest sprawiedliwy na 
wszystkich swych drogach 

i łaskawy we wszystkich  
swoich dziełach. 

Ps 145, 17 

Pan jest blisko wszystkich, 
którzy Go wzywają, 

wszystkich wzywających  
Go szczerze. 

Ps 145, 18 

Spełnia wolę tych,  
którzy się Go boją, 
usłyszy ich wołanie 

 i przyjdzie im z pomocą. 
Ps 145, 19 

Jeśli kto wyznaje, 
że Jezus jest Synem Bożym, 

to Bóg trwa w nim, 
 a on w Bogu. 

1 J 4, 15 

Miejcie wytrwałą miłość jedni 
ku drugim, bo miłość zakrywa 

wiele grzechów. 
1 P 4, 8 

Kto ufa Panu, 
bezpieczny. 

Prz 29, 25 

Mając życie od Ducha, 
do Ducha się też stosujmy. 

Ga 5, 25 
 

Majestat Jego okrywa niebiosa, 
a ziemia pełna jest Jego chwały. 

Ha 3, 3 

Nawróćcie się 
do Pana Boga waszego! 

Jl 2, 13 

Nawracajcie się  
i wierzcie w Ewangelię! 

Mk 1, 15 

Miejcie w nienawiści zło, 
a miłujcie dobro! 

Am 5, 15 

Kto was przyjmuje, Mnie 
przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmuje, przyjmuje Tego, 
który Mnie posłał. 

Mt 10, 40 
 

Którzy boicie się Pana, 
spodziewajcie się dobra, 

wiecznego wesela i zmiłowania! 
Syr 2, 9 

Albowiem mądrość  
i wykształcenie to bojaźń Pana, 

a w wierności i łagodności  
ma On upodobanie. 

Syr 1, 27 

Nie czyń zła, aby cię zło  
nie pochłonęło. Odstąp  
od nieprawości, a ona  

odstąpi od ciebie. 
Syr 7, 1-2 

Nie miej ręki  
wydłużonej do brania, 

a do dawania - skróconej. 
Syr 4, 31 

Wpadnijmy raczej w ręce  
Pana niż w ręce ludzi: 

jaka jest bowiem Jego wielkość, 
takie też i miłosierdzie. 

Syr 2, 18 

Wierny bowiem przyjaciel 
potężną obroną, 

kto go znalazł, skarb znalazł. 
Syr 6, 14 

Wierny przyjaciel jest 
lekarstwem życia; 

znajdą go bojący się Pana. 
Syr 6, 16 

Ku wolności wyswobodził nas 
Chrystus. A zatem trwajcie  
w niej i nie poddawajcie się  

na nowo pod jarzmo niewoli! 
Ga 5, 1 

 

Któż by się nie bał, o Panie,  
i Twego imienia nie uczcił? 
Bo Ty sam jesteś Święty, 

bo przyjdą wszystkie narody  
i padną na twarz przed Tobą, 

bo ujawniły się  
słuszne Twoje wyroki. 

Ap 15, 4 

Nie będą już łaknąć ani nie będą 
już pragnąć, i nie porazi ich 

słońce ani żaden upał, bo paść 
ich będzie Baranek, który jest 
pośrodku tronu, i poprowadzi 

ich do źródeł wód życia: 
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. 

Ap 7, 16-17 

Co do mnie, nie daj Boże,  
bym się miał chlubić z czego 

innego, jak tylko z krzyża Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, 

dzięki któremu świat stał się 
ukrzyżowany dla mnie,  

a ja dla świata. 
Ga 6, 14 



Nie mogę odrzucić łaski  
danej przez Boga. Jeżeli zaś 

usprawiedliwienie dokonuje się 
przez Prawo, to Chrystus  

umarł na darmo. 
Ga 2, 21 

Bo wy wszyscy, którzy 
zostaliście ochrzczeni  

w Chrystusie,  
przyoblekliście się  

w Chrystusa. 
Ga 3, 27 

Nadzieją twą będzie 
Wszechmocny, obrócisz wzrok 

twój na Boga, wezwiesz Go,  
a On cię wysłucha, wypełnisz 

swoje śluby, zamiary swe 
przeprowadzisz. Na drodze  

twej światło zabłyśnie. 
Hi 22, 26-28 

Wszyscy bowiem dzięki tej 
wierze jesteście synami Bożymi  

- w Chrystusie Jezusie. 
Ga 3, 26 

Wielki jest Bóg w swej 
wszechmocy, 

któż takim mistrzem jak On? 
Hi 36, 22 

Bo z wielkości i piękna stworzeń 
poznaje się przez podobieństwo 

ich Stwórcę. 
Mdr 13, 5 

Władca wszechrzeczy  
nie ulęknie się osoby ani  

nie będzie zważał na wielkość. 
On bowiem stworzył małego  

i wielkiego i jednakowo  
o wszystkich się troszczy. 

Mdr 6, 7 

Bracia, ja nie sądzę o sobie 
samym, że już zdobyłem, ale to 

jedno [czynię]: zapominając  
o tym, co za mną, a wytężając 
siły ku temu, co przede mną, 

pędzę ku wyznaczonej mecie, 
ku nagrodzie, do jakiej Bóg 

wzywa w górę  
w Chrystusie Jezusie. 

Flp 3, 13-14 

Nie [mówię], że już [to] 
osiągnąłem i już się stałem 

doskonałym, lecz pędzę, abym 
też [to] zdobył, bo i sam 
zostałem zdobyty przez 

Chrystusa Jezusa. 
Flp 3, 12 

Nasza bowiem ojczyzna jest  
w niebie. Stamtąd też jako 
Zbawcy wyczekujemy Pana 
naszego Jezusa Chrystusa. 

Flp 3, 20 

Łaską bowiem jesteście 
zbawieni przez wiarę.  

A to pochodzi nie od was,  
lecz jest darem Boga:  

nie z uczynków,  
aby się nikt nie chlubił. 

Ef 2, 8-9 

Natomiast żyjąc prawdziwie  
w miłości sprawmy,  

by wszystko rosło ku Temu, 
który jest Głową - ku 

Chrystusowi. 
Ef 4, 15 

Ale ja wypatrywać będę Pana, 
wyczekiwać na Boga zbawienia 

mojego: Bóg mój  
mnie wysłucha. 

Mi 7, 7 

Przystąpcie bliżej do Boga,  
to i On zbliży się do was. 

Jk 4, 8 

Tak jak ciało bez ducha jest 
martwe, tak też jest martwa 

wiara bez uczynków. 
Jk 2, 26 

Odrzućcie przeto wszystko,  
co nieczyste, oraz cały bezmiar 

zła, a przyjmijcie w duchu 
łagodności zaszczepione  

w was słowo, które ma moc 
zbawić dusze wasze. 

Jk 1, 21 

Spotkało kogoś z was 
nieszczęście? Niech się modli! 

Jest ktoś radośnie usposobiony? 
Niech śpiewa hymny! 

Jk 5, 13 

Trwajcie więc cierpliwie, bracia, 
aż do przyjścia Pana. Oto rolnik 
czeka wytrwale na cenny plon 

ziemi, dopóki nie spadnie 
deszcz wczesny i późny. 

Jk 5, 7 

Uniżcie się przed Panem,  
a wywyższy was. 

Jk 4, 10 
 

Tak też i wiara, jeśli nie byłaby 
połączona z uczynkami,  

martwa jest sama w sobie. 
Jk 2, 17 

Niech się nie trwoży serce 
wasze. Wierzycie w Boga?  

I we Mnie wierzcie! 
J 14, 1 

Przede wszystkim, bracia moi, 
nie przysięgajcie ani na niebo, 

ani na ziemię, ani w żaden inny 
sposób: wasze «tak» niech 
będzie «tak», a «nie» niech 

będzie «nie». 
Jk 5, 12 

Jeszcze chwila, a świat  
nie będzie już Mnie oglądał.  

Ale wy Mnie widzicie,  
ponieważ Ja żyję  

i wy żyć będziecie. 
J 14, 19 

A Słowo stało się ciałem9 
i zamieszkało9 wśród nas. 
I oglądaliśmy Jego chwałę, 
chwałę, jaką Jednorodzony 

otrzymuje od Ojca, 
pełen łaski i prawdy. 

J 1, 14 



Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał,  

aby każdy, kto w Niego wierzy,  
nie zginął, ale miał  

życie wieczne. 
J 3, 16 

W domu Ojca mego jest 
mieszkań wiele. Gdyby  

tak nie było, to bym wam 
powiedział. Idę przecież 

przygotować wam miejsce. 
J 14, 2 

W tym przejawia się miłość, 
że nie my umiłowaliśmy Boga, 

ale że On sam nas umiłował 
i posłał Syna swojego jako 

ofiarę przebłagalną  
za nasze grzechy. 

1 J 4, 10 

Umiłowany, nie naśladuj zła, 
lecz dobro! Ten, kto czyni 

dobrze, jest z Boga; ten zaś,  
kto czyni źle, Boga nie widział. 

3 J 1, 11 

W Nim mamy odkupienie  
przez Jego krew - 

odpuszczenie występków, 
według bogactwa Jego łaski. 

Ef 1, 7 

W Nim bowiem wybrał nas 
przed założeniem świata, 

abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem. 

Ef 1, 4 

Pokój niech będzie z tobą! 
3 J 1, 15 

On bowiem  
jest naszym pokojem! 

Ef 2, 14 

Gniewajcie się, a nie grzeszcie: 
niech nad waszym gniewem  

nie zachodzi słońce! 
Ef 4, 26 

Z miłości przeznaczył nas dla 
siebie jako przybranych synów 

przez Jezusa Chrystusa, 
według postanowienia swej 

woli, ku chwale majestatu swej 
łaski, którą obdarzył nas  

w Umiłowanym. 
Ef 1, 5-6 

I postępujcie drogą miłości,  
bo i Chrystus was umiłował  

i samego siebie wydał za nas  
w ofierze i dani na wdzięczną 

wonność Bogu. 
Ef 5, 2 

I mówił: W utrapieniu moim 
wołałem do Pana, 

a On mi odpowiedział. 
Z głębokości Szeolu 
wzywałem pomocy, 

a Ty usłyszałeś mój głos. 
Jon 2, 3 

W każdym położeniu bierzcie 
wiarę jako tarczę, dzięki której 

zdołacie zgasić wszystkie 
rozżarzone pociski Złego. 

Ef 6, 16 
 

Ale teraz w Chrystusie Jezusie 
wy, którzy niegdyś byliście 
daleko, staliście się bliscy  

przez krew Chrystusa. 
Ef 2, 13 

Stańcie więc [do walki] 
przepasawszy biodra wasze 
prawdą i oblókłszy pancerz, 
którym jest sprawiedliwość. 

Ef 6, 14 

Trzymajcie się mocno  
Słowa Życia! 

Flp 2, 16 
 

Tylko sprawujcie się w sposób 
godny Ewangelii Chrystusowej! 

Flp 1, 27 

Szukajcie Pana,  
a żyć będziecie! 

Am 5, 6 

Przeto, bracia umiłowani,  
za którymi tęsknię - radości  
i chwało moja! - tak stójcie 
mocno w Panu, umiłowani! 

Flp 4, 1 

Wam bowiem z łaski dane jest 
to dla Chrystusa: nie tylko  

w Niego wierzyć,  
ale i dla Niego cierpieć. 

Flp 1, 29 

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni 
ziemi, którzy pełnicie  

Jego nakazy; szukajcie 
sprawiedliwości,  
szukajcie pokory. 

So 2, 3 

To Pan daje śmierć i życie, 
wtrąca do Szeolu i zeń 

wyprowadza. Pan uboży  
i wzbogaca, poniża i wywyższa. 

1 Sm 2, 6-7 

Szukajcie dobra,  
a nie zła, abyście żyli. 

Wtedy Pan, Bóg Zastępów, 
będzie z wami. 

Am 5, 14 

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. 
Ap 3, 20 

Znam twoje czyny, że ani zimny, 
ani gorący nie jesteś. 

Obyś był zimny albo gorący! 
Ap 3, 15 

Nikomu nie bądźcie  
nic dłużni poza  

wzajemną miłością. 
Rz 13, 8 

Weźcie moje jarzmo na siebie  
i uczcie się ode Mnie, bo jestem 

cichy i pokorny sercem,  
a znajdziecie ukojenie  

dla dusz waszych. 
Mt 11, 29 



Niebo i ziemia przeminą,  
ale moje słowa nie przeminą. 

Mt 24, 35 

I rzekł do nich: «Pójdźcie  
za Mną, a uczynię was 

 rybakami ludzi». 
Mt 4, 19 

Proście, a będzie wam dane; 
szukajcie, a znajdziecie; 

kołaczcie, a otworzą wam. 
Mt 7, 7 

I odszedłszy nieco dalej, upadł 
na twarz i modlił się tymi 
słowami: «Ojcze mój, jeśli  

to możliwe, niech Mnie ominie 
ten kielich! Wszakże nie jak  

Ja chcę, ale jak Ty». 
Mt 26, 39 

Słyszeliście, że powiedziano: 
Oko za oko i ząb za ząb!  

A Ja wam powiadam: Nie 
stawiajcie oporu złemu. Lecz 
jeśli cię kto uderzy w prawy 

policzek, nadstaw mu i drugi! 
Mt 5, 38-39 

Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam: Kto we Mnie 

wierzy, będzie także dokonywał 
tych dzieł, których Ja dokonuję, 

owszem, i większe  
od tych uczyni. 

J 14, 12 

Oto Ja was posyłam jak owce 
między wilki. Bądźcie więc 

roztropni jak węże,  
a nieskazitelni jak gołębie! 

Mt 10, 16 

Starajcie się naprzód  
o królestwo i o Jego 

sprawiedliwość, a to wszystko 
będzie wam dodane. 

Mt 6, 33 

W czynieniu dobrze  
nie ustawajmy, bo gdy pora 
nadejdzie, będziemy zbierać 

plony, o ile w pracy  
nie ustaniemy. 

Ga 6, 9 

Albowiem Syn Człowieczy 
przyszedł ocalić to, co zginęło. 

Mt 18, 11 

O cokolwiek prosić mnie 
będziecie w imię moje,  

Ja to spełnię. 
J 14, 14 

U Boga nie ma  
względu na osobę. 

Ga 2, 6 

Teraz zaś już nie ja żyję,  
lecz żyje we mnie Chrystus. 

Ga 2, 20 

Wy zatem, bracia, powołani 
zostaliście do wolności. 

Ga 5, 13 

Wy jesteście światłem świata. 
Mt 5, 14 

Owocem zaś ducha jest: miłość, 
radość, pokój, cierpliwość, 

uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie. 

Ga 5, 22-23 

Tak niech świeci wasze światło 
przed ludźmi, aby widzieli 

wasze dobre uczynki  
i chwalili Ojca waszego,  

który jest w niebie. 
Mt 5, 16 

A głos z nieba mówił:  
«Ten jest mój Syn umiłowany,  
w którym mam upodobanie». 

Mt 3, 17 

Powiadam wam: Tak samo  
w niebie większa będzie radość 

z jednego grzesznika,  
który się nawraca.  

Łk 15, 7 

Twoja wiara cię ocaliła,  
idź w pokoju i bądź wolna  

od swej dolegliwości.  
Mk 5, 34 

Ująwszy dziewczynkę za rękę, 
rzekł do niej: «Talitha kum»,  

to znaczy: "Dziewczynko, 
mówię ci, wstań!" 

Mk 5, 41 

 


