
Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości. 2Tm 3, 16 

Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów. Ez 37,12 

Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli Ez 37,14 

I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ez 36, 26 

Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu. Ps 130, 6 

W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo. Ps 130, 5 

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Iz 41, 13 

Mówił Syjon: "Pan mnie opuścił, Pan o mnie zapomniał". Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? Iz 49, 14-15 

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Iz 49,14-15 

Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. Iz 54, 10 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11, 28-30 

Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Mt 11, 29 

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J 10, 11 

Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity. J 15,5 

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Ps 23, 1 

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ps 23, 4 

Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. Ps 27, 10 

Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Iz 43, 1 



Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Iz 43, 2 

Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję. Nie lękaj się, bo jestem z tobą. Iz 43, 4-5 

Nie samym chlebem żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga”. Mt 4, 4 

Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mt 9, 13 

Zapewniam was: Jeśli się nie zmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Mt 18, 3 

Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Mt 5, 7 

Powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. A Ja wam mówię: Nie zwalczajcie zła złem. Mt 5, 39 

Jeśli więc twoja ręka albo noga prowadzi cię do upadku, odetnij ją i wyrzuć. Lepiej jest dla ciebie osiągnąć życie bez ręki lub nogi 

niż z dwiema rękami i nogami być wrzuconym do ognia wiecznego. Mt 18, 8 

A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Mt 28, 20 

Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących. Mt 22, 32 

On wziął na siebie nasze słabości i dźwigał nasze choroby. Mt 8, 17 

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mole i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Mt 9,19 

Gromadźcie sobie natomiast skarby w niebie, gdzie mole ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Mt 9,20 

A  Piotr wyszedł z łodzi i po jeziorze przyszedł do Jezusa. Mt 14, 29 

Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do chorego: „Ufaj, synu! Twoje grzechy są odpuszczone”. Mt 9, 2 

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, gdyż duszy zabić nie mogą.  

Bójcie się natomiast Tego, który i ciało, i duszę może oddać na potępienie. Mt 10, 28 

Przynoszono do Niego wszystkich, którzy cierpieli na różne choroby i dolegliwości: opętanych, epileptyków i sparaliżowanych. 

A On ich uzdrawiał. Mt 4, 24 



Ponieważ spotęguje się nieprawość, w wielu osłabnie miłość. Lecz ten, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Mt 24, 12-13 

Każdy, kto słucha tych moich słów, ale nie wprowadza ich w czyn, podobny jest do człowieka głupiego , który dom zbudował na p iasku. Mt 7, 26 

Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Mt 7, 12 

Nagle zerwała się na jeziorze tak wielka burza, że fale zalewały łódź. A On spał. Zaczęli Go budzić i krzyczeli: „Panie, ratuj! Giniemy!”. Mt 8, 24-25 

Każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoim sercu popełnił cudzołóstwo. Mt 5, 27-28 

Dlaczego się smucisz, duszo moja, i czemu podnosisz lament? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go sławił, mego Boga i Jego zbawcze oblicze! Ps 43, 5 

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Iz 41, 13 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Mt 11, 28-30 
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