
Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar 

języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. (1Kor 13,8) 

 

Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak 

ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu 

i nakarmiłem go (Oz 11,4) 

 

Tak mówi Pan Zastępów, Przesławny, do narodów, które was ograbiły: «Kto was 

dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. (Za 2,12) 

 

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie 

unosi się pychą. (1Kor 13,4) 

 

Połóż mię jak pieczęć  na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak 

śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar 

ognia, płomień Pański. (Pnp 8,6) 

 

Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego*, gdyż Jemu zależy na was. (1P 5,7) 

 

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

kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (J3,16) 

 

[Miłość] nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego. (1Kor 13,5) 

 

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) 

 

Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto 

trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres 

doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest 



[w niebie], i my jesteśmy na tym świecie. 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. My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas 

umiłował. (J 4,16-19) 

 

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! 

Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, 

tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam 

powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.  

(J 15,9-11) 

 

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 

łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na 

obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. (Iz 49, 15-16) 

 

Wznoszę swe oczy ku górom: 
Skądże nadejdzie mi pomoc? 
Pomoc mi przyjdzie od Pana, 
co stworzył niebo i ziemię. 
On nie pozwoli zachwiać się twej nodze 
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże. 
Oto nie zdrzemnie się 
ani nie zaśnie 
Ten, który czuwa nad Izraelem. 
Pan cię strzeże, 
Pan twoim cieniem 
przy twym boku prawym. 
Za dnia nie porazi cię słońce 
ni księżyc wśród nocy. 
Pan cię uchroni od zła wszelkiego: 
czuwa nad twoim życiem. 
Pan będzie strzegł 
twego wyjścia i przyjścia 
teraz i po wszystkie czasy. (Ps 121) 
 
 
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. 
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. 
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. (Ps 23,1-2) 
 
 



Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też 
zachowałem dla ciebie łaskawość. (Jr 31,3) 
 
 
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie 
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. 
(Iz 54,10) 
 

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 

Jego. (1J 3,1) 


