
Cierpliwoœæ i wytrwa³oœæ



Miej nadzieję w Panu! 

Bądź męŜny i niech serce twoje 

będzie niezłomne! 

Miej nadzieję w Panu!
Ps. 27:14



Zdaj się w milczeniu na Pana

i złóŜ w nim nadzieję. 

Nie gniewaj się na tego, 

któremu się szczęści, 

Na człowieka, który knuje złe zamiary!

Ps. 37:7



Lecz ci, którzy ufają Panu,

nabierają siły, wzbijają się

w górę na skrzydłach jak orły, 

biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają.

Iz. 40:31



Tym, którzy przez trwanie

w dobrym uczynku dąŜą do chwały

i czci, i nieśmiertelności, 

da Ŝywot wieczny.

Rz. 2:7





A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, 

niewzruszeni, zawsze pełni zapału do 

pracy dla Pana, wiedząc, Ŝe trud wasz 

nie jest daremny w Panu. 

1 Kor. 15:58



A czynić dobrze nie ustawajmy, 

albowiem we właściwym czasie Ŝąć 

będziemy bez

znuŜenia. Przeto, póki czas mamy, 

dobrze czyńmy wszystkim, a 

najwięcej domownikom wiary.

Gal. 6:9-10



Nie porzucajcie więc ufności waszej, 

która ma wielką zapłatę. Albowiem 

wytrwałości wam potrzeba, abyście, 

gdy wypełnicie wolę BoŜą,

dostąpili tego, co obiecał.

Hebr. 10:35-36



Poczytujcie to sobie za najwyŜszą 

radość, bracia moi, gdy rozmaite 

próby przechodzicie, wiedząc, Ŝe 

doświadczenie wiary waszej sprawia 

wytrwałość, wytrwałość zaś niech 

prowadzi do dzieła doskonałego, 

abyście byli doskonali i nienaganni, 

nie mający Ŝadnych braków.

Jak. 1:2-4



Przeto bądźcie cierpliwi,

bracia, aŜ do przyjścia Pana. 

Oto rolnik cierpliwie oczekuje 

cennego owocu ziemi, aŜ spadnie 

wczesny i późniejszy deszcz. 

Bądźcie i wy cierpliwi, 

umocnijcie serca swoje, 

bo przyjście Pana jest bliskie.

Jak. 5:7-8



Niech to jedno, umiłowani, nie 

uchodzi uwagi waszej, Ŝe u Pana 

jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc 

lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z 

dotrzymaniem obietnicy, chociaŜ 

niektórzy uwaŜają, Ŝe zwleka, lecz 

okazuje cierpliwość względem was, 

bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, 

lecz chce, aby wszyscy przyszli do 

upamiętania.

2 Pt. 3:8-9
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