
„Niech się nie trwoży serce wasze.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W

domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Gdyby tak nie było, to bym wam

powiedział. Idę przecież przygotować wam
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja

jestem”. J 14,1-3

„… Jeśli Mnie kto miłuje, będzie
zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i

będziemy u niego przebywać”.  J 14,23

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się

lęka!”  J 14,27

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

chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój
przez to dozna chwały, że owoc obfity

przyniesiecie i staniecie się moimi
uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i
Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości

mojej!”  J 15,7-9

„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 15,10-11

„… Jam jest chleb życia. Kto do Mnie
przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we

Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.
 J 6,35

„… Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we
Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak

rzekło Pismo: Strumienie wody żywej
popłyną z Jego wnętrza”. 

J 7,37-38

„… Ja jestem światłością świata. Kto idzie
za Mną, nie będzie chodził w ciemności,
lecz będzie miał światło życia”. J 8,12

„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

„… Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie

łaskawość”. Jr 31, 3

„… Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!” 

Iz 43, 1

„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie
trwóż się, bom Ja twoim Bogiem.

Umacniam cię, jeszcze i wspomagam,
podtrzymuję cię moją prawicą

sprawiedliwą”. Iz 41,10



„Albowiem Ja, Pan, twój Bóg, ująłem cię
za prawicę mówiąc ci: <Nie lękaj się,
przychodzę ci z pomocą>”. Iz 41,13

„… drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś
wartości i Ja cię miłuję…” Iz 43,4

„Nie lękaj się, bo jestem z tobą”.
 Iz 43,5a

„Ja i tylko Ja jestem twoim
pocieszycielem”. Iz 51,12a

„… Nie lękaj się, bo Ja będę z tobą. I będę
ci błogosławił…” Rdz 26,24

„Ja jestem z tobą i będę cię strzegł,
gdziekolwiek się udasz;” Rdz 28,15a

„… Przyjdę do ciebie i będę ci
błogosławił” Wj 20,24

„Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do
Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza

żyć będzie”. Iz 55,3a

„Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię
strzegł w czasie twej drogi i doprowadził

cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.
Szanuj go i bądź uważny na jego słowa.
Nie sprzeciwiaj się mu w niczym…” 

Wj 23,20-21

„Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje
wykroczenia jak obłok. Powróć do Mnie,

bom cię odkupił”. Iz 44,22

„… Znam cię po imieniu i jestem ci
łaskawy” Wj 33,12

„Ja bowiem jestem z tobą – wyrocznia
Pana – by cię wybawić”. Jr 30,11a

„… pokrzepię spragnionego, a każdego, co
łaknie, nasycę”. Jr 31,25

„… będę z tobą, nie opuszczę cię, ani
porzucę”. Joz 1,5

„… Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą
jest Pan, Bóg twój, wszędzie gdziekolwiek

pójdziesz”. Joz 1,9

„… Nie bój się i nie trać odwagi!...”
 Joz 8,1

„… Idź z tą siłą, jaką posiadasz (…). Czyż
nie Ja ciebie posyłam?” Sdz 6,14

„… byłem z tobą wszędzie, dokąd się
udałeś…” 2 Sm 7,9

„… Proś o to, co mam ci dać”. 1 Krl 3,5



„Lecz Ja wiem, kiedy wstajesz i kiedy
spoczywasz, kiedy wychodzisz i kiedy

powracasz…” 2 Krl 19,27

„… Słyszałem twoją modlitwę, widziałem
twoje łzy. Oto uzdrawiam cię…” 

2 Krl 20,5

„… Synu człowieczy, weź sobie do serca
wszystkie słowa, które wyrzekłem do
ciebie, i przyjmij je do swoich uszu!”

 Ez 3,10

„Ducha mojego chcę tchnąć w was i
sprawić, byście żyli według mych nakazów

i przestrzegali przykazań, 
i według nich postępowali”.

 Ez 36,27

„I poślubię cię sobie znowu na wieki,
poślubię przez sprawiedliwość i prawo,
przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię
sobie przez wierność, a poznasz Pana”.

 Oz 2,21-22

„Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego
gniewu (…); pośrodku ciebie jestem Ja,

Święty, i nie przychodzę, żeby zatracać”.
Oz 11,9

„Szukajcie Mnie a żyć będziecie”. 
Am 5,4b

„… Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś
…” Mt 8,13

„…Twoja wiara cię ocaliła”. Mt 9,22

„Do każdego więc, który się przyzna do
Mie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed

moim Ojcem, który jest w niebie”. 
Mt 10,32

„Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a
kto straci swe życie z mego powodu,

znajdzie je”. Mt 10,39

„A błogosławiony jest ten, kto we Mnie
nie zwątpi”. Mt 11,6

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię”. 
Mt 11,28

„… wielka jest twoja wiara; niech ci się
stanie, jak chcesz!...”  

Mt 15,28

„… Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,
co uczyniliście jednemu z tych braci moich

najmniejszych, Mnieście uczynili”. 
Mt 25,40

„Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest
bratem, siostrą i matką”. Mk 3,35



„… Wracaj do domu, do swoich,
 i opowiadaj im wszystko, co Pan ci
uczynił i jak ulitował się nad tobą”.  

Mk 5,19

„… Nie bój się, wierz tylko!” 
Mk 5,36

„… Wszystko możliwe jest dla tego, 
kto wierzy”. 

Mk 9,23

„… Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze

krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. 
Łk 9,23

„Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i
serce wasze”. Łk 12,34

„… Twoja wiara cię ocaliła, idź w
pokoju”. Łk 7,50

„… To, co niemożliwe jest u ludzi,
możliwe jest u Boga”.

 Łk 18,27

„Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze
życie”. Łk 21,19

„Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli
czynicie to, co wam przykazuję”.

 J 15,14

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne”.

 J 6,47

„Moim pokarmem jest wypełnić wolę
Tego, który Mnie posłał, 
i wykonać Jego dzieło”. 

J 4,34

„”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

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto
słucha słowa mego i wierzy w Tego, który

Mnie posłał, ma życie wieczne
 i nie idzie pod sąd, 

lecz ze śmierci przeszedł do życia”. 
J 5,24

„… Ja jestem światłością świata. Kto idzie
za Mną, nie będzie chodził w ciemności,

lecz będzie miał światło życia”. 
J 8,12

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości Mojej!” 

J 15,9

„Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście
prawdziwie moimi uczniami i poznacie

prawdę, a prawda was wyzwoli”.
 J 8,31-32



„Mnie zaś dobrze jest być blisko Boga, 
w Panu wybrałem sobie schronienie, 
by opowiadać wszystkie Jego dzieła.” 

Ps 73,28

,,Łaska wam i pokój od Boga, Ojca
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa” Ga 1,3

„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

„Postaw, Panie, straż moim ustom 
i wartę przy bramie warg moich!”

Ps 141,3

„Boże przodków i Panie miłosierdzia, 
któryś wszystko uczynił swoim słowem

(...) dajże mi Mądrość.” Mdr 9, 1.4a

„Wszystko, o co w modlitwie prosicie,
stanie się wam, tylko wierzcie, 

że otrzymacie.” Mk 11,24

„I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci
już odtąd nie będzie. Ani żałoby, 

ni krzyku, ni trudu już [odtąd] nie będzie,
bo pierwsze rzeczy przeminęły.” Ap 21,4

„Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.” Prz 31,10

„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem 
w słabości się doskonali.” 2 Kor 12,9

„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

„Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę
na próbę, rodzi wytrwałość.” Jk 1,3

„Niech zaś prosi z wiarą, a nie wątpi 
o niczym!” Jk 1,6a

„Daleki bądź od trwogi, bo nie masz się
czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma

on przystępu do ciebie.” Iz 54,14b

,,Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia
twego serca” Ps 37,4

„Miejcie wiarę w Boga! 
Wszystko, o co w modlitwie prosicie,

stanie się wam, tylko wierzcie, 
że otrzymacie.” Mk 11, 22.24.

„Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne
i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,

przenikające aż do rozdzielenia duszy 
i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić

pragnienia i myśli serca” Hbr 4,12



„W nawróceniu i zachowaniu spokoju jest
wasze zbawienie! W wyciszeniu i ufności

będzie wasza moc!” Iz 30,15b

„Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski.”

Ps 139,23

„Kiedy was ciągać będą do synagog,
urzędów i władz, nie martwcie się, 

w jaki sposób albo czym macie się bronić
lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was

w tej właśnie godzinie, co należy
powiedzieć.” Łk 12,12

„Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia;
znajdą go bojący się Pana.” Syr 6,16

„I dam wam serce nowe i Ducha nowego
tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam

serce kamienne, a dam wam serce z ciała.”
Ez 36,26-27

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu:
On sam będzie działał.” Ps 37,5

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha
bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego

myślenia.” 2 Tm 1,7

„Dążcie do doskonałości!”
2 Kor 13,11

,,W jakiej bowiem sprawie sądzisz
drugiego, w tej sam na siebie wydajesz

wyrok” Rz 2,1b

„Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz
powtarzam: radujcie się!” Flp 4,4

"Przybliżmy się więc z ufnością do tronu
łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie."

Hbr 4,16

„Jestem bowiem świadomy zamiarów,
jakie zamyślam co do was - wyrocznia

Pana - zamiarów pełnych pokoju, 
a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość,

jakiej oczekujecie. 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, 11-13

„Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się,
abyście nie ulegli pokusie.” Łk 22,46

„Oto wyryłem cię na obu dłoniach,
twe mury są ustawicznie przede Mną.”

Iz 49,16

„Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz,
kiedy siedzę i wstaję. Z daleka

spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się,
jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie

moje drogi” Ps 139,1-3



„A wszyscy, którzy się Go dotknęli,
odzyskiwali zdrowie” Mk 6,56

„Chociażbym chodził ciemną doliną, zła
się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.” 

Ps 23,4a

„A u was nawet włosy na głowie wszystkie
są policzone. Nie bójcie się” Łk 12,7b

„Uczynię z ciebie dla tego narodu
niezdobyty mur ze spiżu. Będą walczyć 

z tobą, lecz cię nie zwyciężą, bo Ja jestem
z tobą, by cię wspomagać i uwolnić 

- wyrocznia Pana.” Jr 15,20

„Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie,
a w zmiennych losach poniżenia bądź

wytrzymały! Bo w ogniu próbuje się złoto,
a ludzi miłych Bogu - w piecu poniżenia.
Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą,

prostuj swe drogi i Jemu zaufaj!”
Syr 2,4-6.

„Ufność, którą w Nim pokładamy, 
polega na przekonaniu, że wysłuchuje 

On wszystkich naszych próśb zgodnych 
z Jego wolą.” 1 J 5,14

„Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię
chronić - wyrocznia Pana.” Jr 1,8

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj.” Rz 12,21

„A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą
 w twarz, jak się rozmawia z

przyjacielem.” Wj 33,11

"Bo Ty, o Panie, jesteś moim światłem:
Pan rozjaśnia moje ciemności."

2 Sm 22,29

„Dziękuję, że mnie stworzyłeś tak
cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła.

I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci
moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem,

utkany w głębi ziemi. Oczy Twoje
widziały me czyny i wszystkie są spisane
w Twej księdze; dni określone zostały,
choć żaden z nich [jeszcze] nie nastał." 

Ps 139,14-16

 „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, 
że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim

uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił 
z martwych - osiągniesz zbawienie.” 

Rz 10,9

„Nie tak bowiem człowiek widzi jak widzi
Bóg, bo człowiek patrzy na to, co

widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy
na serce.” 1 Sm16,7

„Niech każdy ma na oku nie tylko swoje
własne sprawy, ale też i drugich!” Flp 2,4

”Gdyż z wami wyrusza Pan, Bóg wasz, 
by walczyć przeciw wrogom waszym i dać

wam zwycięstwo.” Pwt 20,4



„Wystarczy ci mojej łaski. moc bowiem 
w słabości się doskonali.” 2 Kor 12,9

„Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą
piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać
i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, 

a zło was nie spotka.” Tb 12,7

„Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa
Bożego i zachowują je.” Łk 11,28

„Moje serce Jemu zaufało:
Doznałem pomocy.” Ps 28,7

„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.
Wybrany mój, w którym mam upodobanie.

Sprawiłem, że Duch mój na Nim
spoczął...” Iz 42,1

„Pan moją mocą i tarczą, Jemu zaufało 
me serce.” Ps 28,7

„On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.”

Ps 121,3

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad
tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech

zwróci ku tobie oblicze swoje 
i niech cię obdarzy pokojem.”

Lb 6, 24-26

„Pan jest moim światłem i zbawieniem
moim: kogo więc mam się lękać? 

Pan jest obrońcą mego życia.”
Ps 27,1

„Każde Słowo Boga jest pewne, 
On jest tarczą tych, którzy u Niego szukają

opieki.” Prz 30,5

„Nie mędrkuj, gdy masz coś do zrobienia,
 i nie przechwalaj się w trudnym

położeniu” Syr 10,26

,,Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny” Łk 6,36

„Cierpliwy do czasu dozna przykrości, 
ale później radość dla niego zakwitnie.”

Syr 1, 23

„Pan usłyszał moje błaganie, Pan przyjął
moją modlitwę.” Ps 6, 10

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie
się za tych, którzy was prześladują”

Mt 5, 44

„Ponieważ jesteś drogi w moich oczach, 
nabrałeś wartości i Ja Cie miłuje” Iz 43,4

„Słyszałem twoją modlitwę, widziałem
twoje łzy. Oto uzdrawiam cię” 2 Krl 20,5c



,,Ku wolności wyswobodził nas Chrystus.
A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie
się na nowo pod jarzmo niewoli!” (Ga 5,1)

,,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 miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7)

,,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)

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

nie unosi się pychą” (1 Kor 13,4)

,,W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg
ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,7)

,,Bierz udział w trudach i przeciwnościach
jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa”

 (2 Tm 2,3)

,,Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami
moimi” (1 Kor 4,16)

,,Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem
zwyciężaj” (Rz 12,21)

,,I ukazał mu się Anioł Pański. 
Pan jest z tobą – rzekł mu – dzielny

wojowniku!” (Sdz 6,12)

,,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)

,,Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą
występnych, nie wchodzi na drogę
grzeszników i nie siada w kręgu

szyderców” (Ps 1,1)

,,Służcie Panu z bojaźnią” (Ps 2,11)



,,Złóżcie należne ofiary i miejcie w Panu
nadzieję!” (Ps 4,6)

,,A jednak, Panie, Ty jesteś dla mnie
tarczą, Tyś chwałą moją i Ty mi głowę

podnosisz” (Ps 3,4)

,,Kładę się, zasypiam i znów się budzę,
 bo Pan mnie podtrzymuje” (Ps 3,6)

,,Od Pana pochodzi zbawienie.
Błogosławieństwo Twoje nad narodem

Twoim (Ps 3,9)

,,Wlałeś w moje serce więcej radości
 niż w czasie obfitego zbioru pszenicy

 i młodego wina” (Ps 4,8)

,,Gdy się położę, zasypiam spokojnie,
 bo tylko Ty, Panie, pozwalasz mi

mieszkać bezpiecznie” (Ps 4,9)

,,O Panie, prowadź mnie w swej
sprawiedliwości, na przekór mym wrogom,

wyrównaj przede mną Twoją drogę” 
(Ps 5,9)

,,A wszyscy, którzy się do Ciebie uciekają,
niech się cieszą, niech się weselą

 na zawsze! Osłaniaj ich, niech cieszą się
Tobą ci, którzy imię Twe miłują” (Ps 5,12)

,,Bo Ty, Panie, będziesz błogosławił
sprawiedliwemu, otoczysz go łaską jak

tarczą” (Ps 5,13)

,,Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam;
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich

prześladowców” (Ps 7,2)

,,Tarczą jest dla mnie Bóg, co zbawia
prawych sercem” (Ps 7,11)

,,O Panie, nasz Boże, jak przedziwne Twe
imię po wszystkiej ziemi! Tyś swój

majestat wyniósł nad niebiosa” (Ps 8,2)

,,Chwalić Cię będę, Panie, całym sercem
moim, opowiem wszystkie cudowne

 Twe dzieła” (Ps 9,2)

,,A Ty widzisz trud i boleść, patrzysz,
 by je wziąć w swoje ręce. Tobie się

biedny poleca, Tyś opiekunem sieroty!”
(Ps 10,14)

,,Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych,
umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha” 

(Ps 10,17)

,,Bo Pan jest sprawiedliwy, miłuje
sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego

oblicze” (Ps 11,7)

,,Słowa Pańskie – to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,

siedmiokroć czyszczone” (Ps 12,7)

,,Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu
Twych skrzydeł mnie ukryj” (Ps 17,8)



„Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę, tak
Twój budowniczy ciebie poślubi, i jak

oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak
Bóg twój tobą się rozraduje.” Iz 62,5

„On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc
bezsilnego.” Iz 40,29

„Ci ,co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez
zmęczenia, bez znużenia idą.” Iz 40,31

„Czy nie wiesz tego? Czy nie słyszałeś?
Pan- to Bóg wieczny, Stwórca krańców

ziemi. On się nie męczy ani nie nuży, Jego
mądrość jest niezgłębiona.” Iz 40,28

„Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy
najdalsze , uważajcie! Powołał mnie Pan
już z łona mej matki, od jej wnętrzności

wspominał moje imię.” Iz 49,1

„Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój
stał się moją siłą.” Iz 49,5

„Choćby wasze grzechy były jak szkarłat,
jak śnieg wybieleją; 

choćby były czerwone jak purpura, 
staną się [białe] jak wełna.” Iz 1,18

„Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na
darmo i na nic zużyłem me siły. 

Lecz moje prawo jest u Pana i moja
nagroda u Boga mego.” Iz 49,4

„Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem
cię za rękę i ukształtowałem, 

ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi,
światłością dla narodów.” Iz 42,6

„Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo
Boga naszego trwa na wieki.” Iz 40,8

„Nie bój się, robaczku Jakubie,
 nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam-
wyrocznia Pana- odkupicielem twoim-

Święty Izraela.” Iz 41,14

„Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, bo
Pan jest wiekuistą skałą!” Iz 26,4

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

łona? A nawet gdyby ona zapomniała, 
Ja nie zapomnę o tobie.” Iz 49,15

„ Lepsza jest szczera modlitwa i
miłosierdzie połączone ze

sprawiedliwością aniżeli bogactwo
pochodzące z nieprawości.” Tb 12,8

„Lepiej jest dawać jałmużnę aniżeli
gromadzić złoto.” Tb 12,8

„Bądź uwielbiony , ponieważ mnie
uradowałeś, i nie stało się, jak

przypuszczałem. Postąpiłeś z nami według
wielkiego Twego miłosierdzia.” Tb 8,16

„Jak jest odległy wschód od zachodu, 
tak daleko odsuwa od nas

 nasze występki.” Ps 103,12

„On moim wiernym sprzymierzeńcem
 i warownią moją, osłoną moją 

i moim wybawcą, moją tarczą i Tym,
któremu ufam.” Ps 144,2



„Błogosławiony Pan – Opoka moja,
 On moje ręce zaprawia do walki, 
moje palce do wojny.” Ps 144,1

„Uchronił bowiem moje życie od śmierci,
moje oczy – od łez,

 moje nogi – od upadku.” Ps 116,8

„W Panu pokładam nadzieję, 
nadzieję żywi moja dusza, 

czeka na Twe słowo.” Ps 130,5

„Wydobył mnie z dołu zagłady i z kałuży
błota, a stopy moje postawił na skale  

i umocnił moje kroki.” Ps 40,3

„Wołam do Ciebie
 w dniu mego utrapienia, 

bo Ty mnie wysłuchujesz.” Ps 86,7

„Boś Ty jest wielki i działasz cuda, 
tylko Ty jesteś Bogiem.” Ps 86,10

„Ufaj Panu, bądź mężny, niech się twe
serce umocni, ufaj Panu!” Ps 27,14

„Król pragnie twojej piękności; on jest
twym panem, oddaj mu pokłon!” Ps 45,12

„A kiedy myślałem: «Moja noga się
chwieje», wtedy mnie podtrzymała

 Twoja, Panie, łaska!” Ps 94,18

„Przywróć mi radość 
z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie

duchem ochoczym!” Ps 51,14

„Odstąp od złego, czyń dobro, a będziesz
mieszkać na wieki.” Ps 37,27

„A choćby upadł, to nie będzie leżał,  
bo rękę jego Pan podtrzymuje.” Ps 37,24

„Pan umacnia kroki człowieka i w jego
drodze ma upodobanie.” Ps 37,23

„Panie, Ostojo moja i Twierdzo, mój
Wybawicielu, Boże mój, Opoko moja,

 na którą się chronię, Tarczo moja , Mocy
zbawienia mego i moja Obrono!” Ps 18,3

„Ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości
u Ciebie, rozkosze na wieki

 po Twojej prawicy.” Ps 16,11

„Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy,
nie zachwieję się, 

bo On jest po mojej prawicy.” Ps 16,8

„Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u
Ciebie, mówię Panu:

 «Ty jesteś Panem moim; nie ma dla mnie
dobra poza Tobą ».” Ps 16,1-2

„A ja zaufałem Twemu miłosierdziu; 
niech się cieszy me serce z Twojej
pomocy, chcę śpiewać Panu, który
obdarzył mnie dobrem.” Ps 13,6

„Bo Ty ,Panie, każesz świecić mojej
pochodni; Boże mój, 

oświecasz moje ciemności.” Ps 18,29



„Bo z Tobą zdobywam wały, 
mur przeskakuję

 dzięki mojemu Bogu.” Ps 18,30

„Bo swoim aniołom nakazał w twej
sprawie, aby cię strzegli na wszystkich

twych drogach.” Ps 91,11

„Boże, Twoja droga jest święta;
 który bóg dorówna wielkością

 naszemu Bogu?” Ps 77,14

„Ty jesteś Bogiem działającym cuda,
objawiłeś ludom swą potęgę.” Ps 77,15

„Teraz jednak dla tych, którzy są w
Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.
Albowiem prawo Ducha, który daje życie
w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod

prawa grzechu  i śmierci.” Rz 8,1-2

„Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem,
bo i Chrystus przygarnął was –

 ku chwale Boga.” Rz 15,7

„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ
miłość Bożą rozlana jest w sercach

naszych przez Ducha Świętego, 
który został nam dany.” Rz 5,5

„Albowiem u Boga
 nie ma względu na osobę.” Rz 2,11

„Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z
nami, któż przeciwko nam?” Rz 8,31

„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza
wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje

drugiego, wypełnił Prawo.” Rz 13,8

„Wierny jest Bóg, który powołał nas do
współuczestnictwa z Synem swoim,

Jezusem Chrystusem, 
Panem naszym.” 1 Kor 1,9

„Wszystkie wasze sprawy niech się
dokonują w miłości!” 1 Kor 16,14

„Przeto czy jecie, czy pijecie, czy
cokolwiek innego czynicie, wszystko 
na chwałę Bożą czyńcie.” 1 Kor 10,31

„Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
niech będzie z duchem waszym,

 bracia ! Amen.” Ga 6,18

„Na koniec bądźcie mocni w Panu –
 siłą Jego potęgi.” Ef  6,10

„Zbudź się , o śpiący, 
i powstań z martwych,

 a zajaśnieje ci Chrystus.” Ef  5,14

„Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu
Ojcu w imię Pana naszego, 
Jezusa Chrystusa.” Ef  5,20

„Nasz bowiem ojczyzna jest w niebie.
Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy

Pana Jezusa Chrystusa.” Flp 3,20

„ Wszystko mogę w Tym, który
 mnie umacnia.” Flp 4,13



„Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku
nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w

Chrystusie Jezusie.” Flp 3,14

„W Nim wszystkie skarby mądrości i
wiedzy są ukryte.” Kol 2,3

„Zapuście [w Nim] korzenie i na Nim dalej
się budujcie, i umacniajcie się w wierze,
jak was nauczono, pełni wdzięczności.”

Kol 2,7

„Trwajcie gorliwie na modlitwie,
 czuwając podczas niej wśród

dziękczynienia.” Kol 4,2

„Pasał ich będzie Baranek, 
który jest pośrodku tronu, 

i poprowadzi ich do źródeł życia: 
i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.” Ap 7,17

„Nie obawiaj się, 
bo Ja jestem twoim obrońcą; 

nagroda twoja będzie sowita.” Rdz 15,1

„Pan jest moją mocą i źródłem męstwa!
Jemu zawdzięczam moje ocalenie. 

On Bogiem moim i uwielbiać Go będę, 
On Bogiem ojca mego,

będę Go wywyższał.” Wj 15,2

„Ja, Pan, chcę być twym lekarzem.”
Wj 15,26

„Bo z Tobą zdobywam wały, mur
przeskakuję dzięki mojemu Bogu.” 

2 Sm 22,30

„Raduje się me serce w Panu, podnoszę
czoło dzięki Panu, (…) gdyż cieszyć się

mogę Twoją pomocą.” 1 Sm 2,1

„Nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w
Panu jest waszą ostoją.” Ne 8,10

„Ty jesteś Bogiem przebaczenia, jesteś
łagodny i litościwy, nieskory do gniewu 

i bogaty w łaskę.” Ne 9,17

„Spraw, aby cały naród i każde pokolenie
poznało i wiedziało, że Ty jesteś Bogiem,
Bogiem wszelkiej potęgi i mocy, i że nie
ma nikogo innego prócz Ciebie.” Jdt 9,14

„Ponieważ Pan jest Bogiem, który niweczy
wojny, do swego obozu pośród ludu

[prowadząc], wyrwał mnie z rąk mych
prześladowców.” Jdt 16,2

„Pan cię uchroni od zła wszelkiego, 
czuwa nad twoim życiem.” Ps 121,7

„Radość serca wychodzi na zdrowie, duch
przygnębiony wysusza kości.” Prz 17,22

„A kto Panu ufa, jest bezpieczny.” 
Prz 29,25

„Nie zioła ich uzdrowiły ani nie okłady,
lecz słowo Twe, Panie, 

które wszystko leczy.” Mdr 16,12

„Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
ani równej wagi za wielką jego wartość.”

Syr 6,15



„Wierny przyjaciel potężną obroną, kto go
znalazł, skarb znalazł.” Syr 6,14

„Pan jest przy mnie jako potężny mocarz;
dlatego moi prześladowcy ustaną i nie

zwyciężą.” Jr 20,11

„Poznajmy, dążmy do poznania Pana; 
Jego przyjście jest pewne jak poranek, 

jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, 
i jak deszcz późny, co nasyca ziemię.” 

Oz 6,3

„Tak niech wasze światło jaśnieje przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 

i chwalili Ojca waszego, który jest
 w niebie.” Mt 5,16

„Będziecie w nienawiści u wszystkich z
powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do

końca, ten będzie zbawiony.” Mt 10,22

„Lecz kto wytrwa do końca, 
ten będzie zbawiony.” Mt 24,13

„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa
nie przeminą.”   Łk 21,33

„Ale Pan, Bóg nasz, jest miłosierny
 i okazuje łaskawość, mimo że

zbuntowaliśmy się przeciw Niemu.”  
Dn 9,9

„Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy-
łaskę po łasce.”  J 1,16

„O cokolwiek prosić Mnie będziecie 
w imię moje, Ja to spełnię.” J 14,14

„To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was

umiłowałem.”  J 15,12

„Oto wychwalamy tych, co wytrwali.
Słyszeliście o wytrwałości Hioba

 i widzieliście końcową [nagrodę za nią] od
Pana; bo Pan pełen jest litości 

i miłosierdzia.”  Jk 5,11

„Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech
się modli! Jest ktoś radośnie usposobiony?

Niech śpiewa hymny!” Jk 5,13

„Uniżcie się przed Panem, 
a wywyższy was.” Jk 4,10

„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

„Nie oddawajcie złem za zło ani
złorzeczeniem za złorzeczenie. 

Przeciwnie zaś, błogosławcie.” 1 P 3,9

„Kto miłuje swego brata,
 ten trwa w światłości

 i nie może się potknąć.” 1 J 2,10

„Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, 
to i my winniśmy się 

wzajemnie miłować.” 1 J 4,11

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

 jak On jest święty.” 1 J 3,3



„Bogu memu zaśpiewam pieśń nową:
Panie, jesteś wielki i przesławny,

przedziwny w sile swojej
 i niezwyciężony.” Jdt 16,13

„Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem 
przy twym boku prawym.” Ps 121,5

„Którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości.”  Ps 126,5

„Bo Pan udziela mądrości, 
z ust Jego – wiedza, roztropność.” Prz 2,6

„On osłania ścieżki prawych, ochrania
drogę pobożnych.” Prz 2,8

„Synu mój, nie zapomnij mego pouczenia,
twe serce niech strzeże nakazów. Bo wiele

dni i lat życia i pełnię ci szczęścia
przyniosą.”  Prz 3,1-2

„Niech miłość i wierność cię nie opuszczą,
przymocuj je sobie do szyi, na tablicy

serca je wypisz.”  Prz 3,3

„Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj
 na swoim rozsądku.” Prz 3,5

„Nie bój się nagłego zagrożenia ni klęski,
jaką szykują występni. Bo Pan będzie

 u twego boku, uchroni twą nogę od sidła.”
Prz 3, 25-26

„Podstawą jest mądrość: zdobądź ją, 
za wszystko, co masz, 

nabądź rozsądku.” Prz 4,7

„Ukazałem ci drogę mądrości,
naprowadziłem na ścieżki prawości. 
Gdy pójdziesz, twój krok nie dozna

przeszkody, i choćbyś biegł, 
nie potkniesz się.” Prz 4,11-12

„Bo drogi ludzi przed oczyma Pana,
 On zważa na wszystkie ich ścieżki.” 

Prz 5,21

„Błogosławieństwo Pana jest bogactwem.”
Prz 10,22

„Serce radosne twarz rozwesela, gdy ból 
w sercu, to i duch przygnębiony.”

 Prz 15,13

„Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy
się z zagłady żyjących.” Mdr 1,13

„Bo sprawiedliwość jest nieśmiertelna.”
Mdr 1,15

„Dalej więc! Korzystajmy z tego, co dobre,
używajmy świata skwapliwie

 jak w młodości.” Mdr 2,6

„Ci, którzy mu zaufali, zrozumieją prawdę,
wierni w miłości będą przy Nim trwali,
łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego

wybranych.” Mdr 3,9

„A sprawiedliwi żyją na wieki; zapłata w
Panu i staranie o nich ma Najwyższy.”

Mdr 5,15

„W Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty
uczyniłeś to wszystko.” Jr 14,22



„On bowiem stworzył małego i wielkiego 
i jednakowo o wszystkich się troszczy.”

Mdr 6,7

„Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, 
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, 

ci ją znajdą, którzy jej szukają.” Mdr 6,12

„W Jego ręku i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność

działania.” Mdr 7,16

„Ty zaś, Boże nasz, jesteś dobry i wierny,
cierpliwy i miłosierny.” Mdr 15,1

„Cała mądrość od Pana [pochodzi] i z Nim
jest na wieki.” Syr 1,1

„Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, 
a nie trać równowagi w czasie utrapienia!”

Syr 2,2

„Pan jest litościwy i miłosierny, 
odpuszcza grzechy i wybawia 

w czasie ucisku.” Syr 2,11

„Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce
ludzi; jaka jest bowiem Jego wielkość,

takie też i miłosierdzie.” Syr 2,18

„Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie
grzechów, a kto szanuje matkę, jakby

skarby gromadził.” Syr 3,3-4

„Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj,
a znajdziesz łaskę u Pana.” Syr 3,18

„Kto dobrodziejstwami odpłaca, pamięta
 o tym, co będzie potem, a w chwili, gdy

upadnie, znajdzie podporę.” Syr 3,31

„Mądrość wywyższa swych synów 
i ma pieczę nad tymi, 

którzy jej szukają.” Syr 4,11

„Aż do śmierci stawaj do zapasów 
o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył 

za ciebie.” Syr 4,28

„Twardo stój przy swym przekonaniu 
i jedno niech będzie twe słowo!” Syr 5,10

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

od ciebie.” Syr 7,1-2

„Ten, który żyje na wieki, stworzył
wszystko bez wyjątku.” Syr 18,1

„Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do
świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy

dróg swoich, byśmy kroczyli 
Jego ścieżkami.” Iz 2,3

„Chodźcie , postępujmy
 w światłości Pańskiej!” Iz 2,5

„Albowiem nad wszystkim chwała
[Pańska] będzie osłoną i namiotem,
 by za dnia dać cień przed skwarem,

ucieczkę zaś i schronienie przed 
nawałnicą i ulewą.” Iz 4,5-6

„Ludu mój, nie lękaj się” Iz 10,24



„«Kogo mam posłać? Kto by Nam
poszedł?»  Odpowiedziałem: «Oto ja,

poślij mnie!»  Iz 6,8

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał
światłość wielką; nad mieszkańcami kraju

mroków światło zabłysło.” Iz 9,1

„Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują

we żniwa, jak się weselą 
przy podziale łupu.” Iz 9,2

„Oto Bóg jest zbawieniem moim! Będę
miał ufność i nie ulęknę się, bo mocą moją

i pieśnią moją jest Pan. On stał się dla
mnie zbawieniem.” Iz 12,2

„Wy zaś z weselem wodę czerpać
będziecie ze zdrojów zbawienia.” Iz 12,3

„Chwalcie Pana! Wzywajcie Jego imienia!
Rozgłaszajcie Jego dzieła wśród narodów,

przypominajcie, że wspaniałe 
jest imię Jego!” Iz 12,4

„Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe
rzeczy! Niech to będzie wiadome po całej

ziemi!” Iz 12,5

„W owym dniu patrzeć będzie człowiek na
swego Stwórcę i jego oczy się zwrócą ku

Świętemu Izraela.” Iz 17,7

„Lecz Pan czeka , by wam okazać łaskę, i
dlatego stoi, by się zlitować nad wami, bo

Pan jest sprawiedliwym Bogiem.
Szczęśliwi wszyscy, którzy Jemu ufają!”

Iz 30,18

„Wreszcie zostanie wylany na nas Duch z
wysokości. Wtedy pustynia stanie się
sadem, a sad za las uważany będzie.”

 Iz 32,15

„Będą walczyć przeciw tobie, ale nie
zdołają cię [zwyciężyć], gdyż Ja jestem

 z tobą – wyrocznia Pana –
 by cię ochraniać.” Jr 1,19

„Nie okażę wam oblicza surowego, bo
miłosierny jestem- wyrocznia Pana- nie
będę pałał gniewem na wieki.” Jr 3,12

„Jeżeli chcesz powrócić – wyrocznia Pana-
możesz do Mnie powrócić.” Jr 4,1

„ Ty zaś Panie, znasz mnie, patrzysz na
mnie, badasz serce moje, ono jest z Tobą.”

Jr 12,3

„Pan moją siłą, moją twierdzą, moją
ucieczką w dniu ucisku.” Jr 16,19

„Błogosławiony mąż, który pokłada ufność
w Panu, i Pan jest jego nadzieją.” Jr 17,7

„Uzdrów mnie, Panie, bym się stał
zdrowy; ratuj mnie, bym doznał ratunku.
Ty bowiem jesteś moją chlubą.” Jr 17,14

„Uwiodłeś mnie ,Panie, a ja 
pozwoliłem się uwieść.” Jr 20,7

„Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana!
Uratował bowiem życie ubogiego 

z ręki złoczyńców.” Jr 20,13



„Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest
siła i rozum, a poznasz równocześnie,

gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie
jest światłość dla oczu i pokój.” Ba 3,14

„On jest Bogiem naszym. I żaden inny 
nie może z Nim się równać.” Ba 3,36

„Miejcie ufność, dzieci, wołajcie do Boga,
a wyrwie was z mocy, 

z ręki nieprzyjaciół.” Ba 4,21

„Świątynia Boga jest święta, a wy
 nią jesteście.” 1 Kor 3,17

„Dla mnie bowiem żyć –to Chrystus, 
a umrzeć – to zysk.”  Flp 1,21

„Starszego wiekiem nie strofuj, lecz
nakłaniaj prośbą jak ojca, młodszych- jak
braci, starsze kobiety- jak matki, młodsze-
jak siostry, z całą czystością.” 1 Tm 5,1-2

„Jezus Chrystus- wczoraj i dziś, ten sam
także na wieki.” Hbr 13,8

„Dlatego radujcie się, choć teraz musicie
doznać trochę smutku z powodu

różnorodnych doświadczeń.” 1 P 1,6

„Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.”
1 P 1,16

„Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie
umarł i zmartwychwstał, to również tych,
którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi

wraz z Nim.” 1 Tes 4,14

„Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości
pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą
koronę chwały Przedwiecznego!” Ba 5,2

„Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość
twoją wszystkiemu , co jest pod niebem.”

Ba 5,3

„Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko
gorczycy, powiecie tej górze: „Przesuń się
stąd tam!”, a przesunie się. I nic nie będzie

dla was niemożliwego.” Mt 17,20

„O nic się już nie martwcie, ale w każdej
sprawie wasze prośby przedstawiajcie

Bogu w modlitwie i błaganiu z
dziękczynieniem.” Flp 4,6

„Pokój Boży, który przewyższa wszelki
umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli

w Chrystusie Jezusie.” Flp 4,7

„Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty
zamieszkasz, tam ja zamieszkam” Rt 1,16

„A jeśli wiemy, że wysłuchuje wszystkich
naszych próśb, pewni jesteśmy również
posiadania tego, o co Go prosiliśmy.” 

1 J 5,15

„Dziecko, jeżeli zechcesz, będziesz
wykształcony, jeśli się przyłożysz, zdolny

będziesz zrobić wszystko.” Syr 6,32

„Wszyscy wy bowiem jesteście synami
światłości i synami dnia. Nie jesteśmy
synami nocy ani ciemności.” 1 Tes 5,5


