
Bo¿a mi³oœæ i troska



On zna bowiem 
drogę,

którą postępuję;

Job 23:10



Lecz łaska Pana od wieków na wieki
dla tych, którzy sie go boją; a spra-

wiedliwość jego dla synów ich synów,

Ps. 103:17



Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu 
ucisku; on zna tych, którzy mu ufają, 

przeprowadza ich przez wezbrane fale. 

Nah. 1:7



Nie troszczcie się więc i nie mówcie: 
Co będziemy jeść? albo: Co będziemy 

pić? albo: Czym się będziemy 
przyodziewać? Bo tego wszystkiego 

poganie szukają; albowiem Ojciec 
wasz niebieski wie, Ŝe tego 
wszystkiego potrzebujecie. 

Ale szukajcie najpierw Królestwa 
BoŜego i sprawiedliwości jego, a 

wszystko inne będzie wam dodane. 

Mt. 6:31-33



CzyŜ nie sprzedają za grosz dwu wróbli? 
A jednak ani jeden z nich nie spadnie na 

ziemię bez woli Ojca waszego. 

Mt. 10:29-31

Nawet wasze włosy na głowie 
wszystkie są policzone. Nie bójcie się; 
jesteście więcej warci niŜ wiele wróbli. 



Kto ma przykazania moje i przestrzega 
ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, 
tego teŜ będzie miłował Ojciec i Ja mi-

łować go będę, i objawię mu siebie. 

Jn. 14:21



Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was 
umiłowałem; trwajcie w miłości mojej. 

Jn. 15:9-10

Jeśli przykazań moich przestrzegać 
będziecie, trwać będziecie w miłości 

mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań 
Ojca mego i trwam w miłości jego. 



Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku 
nam przez to, Ŝe kiedy byliśmy jeszcze 
grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

Rz. 5:8



On, który nawet 
własnego Syna nie 
oszczędził, ale go 
za nas wszystkich 
wydał, jakŜeby nie 

miał z nim 
darować nam 
wszystkiego? 

Rz. 8:32



Dotąd nie przyszło na 
was pokuszenie, które 

by przekraczało siły 
ludzkie; lecz Bóg jest 
wierny i nie dopuści, 

1 Kor. 10:13

abyście byli kuszeni 
ponad siły wasze, ale z 

pokuszeniem da i wyjście, 
abyście je mogli znieść. 



śadne karanie 
nie wydaje się 

chwilowo 
przyjemne, lecz 

bolesne, 
później jednak 
wydaje błogi 

owoc sprawie-
dliwości tym, 

którzy przez nie 
zostali 

wyćwiczeni.

Hebr. 12:11



Wszelką troskę swoją złóŜcie na niego, 
gdyŜ On ma o was staranie. 

1Pt. 5:7
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