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Wersety
1. Łukasza 1:32-33 Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da
mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na
wieki, a jego królestwu nie będzie końca.
2. Łukasza 1:37 Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa.
3. Łukasza 3:16 Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: Ja chrzczę was wodą,
lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać
rzemyka u sandałów jego; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
4. Łukasza 6:27-28 Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół
waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy
was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą.
5. Łukasza 6:45 Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze
złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego.
6. Łukasza 8:17 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani
nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.
7. Łukasza 9:23 I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się
zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.
8. Łukasza 11:9-10 A ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto
szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.
9. Łukasza 11:28 On zaś rzekł: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa
Bożego i strzegą go.
10. Łukasza 12:8-9 Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn
Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi,
tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi.
11. Łukasza 13:24 Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam
wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli.
12. Łukasza 16:10 Kto jest wierny w najmniejszej sprawie i w wielkiej jest wierny, a
kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i w wielkiej jest niesprawiedliwy.
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13. Łukasza 21:33 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.
14. Dzieje Apostolskie 1:8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was,
i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po
krańce ziemi.
15. Dzieje Apostolskie 2:21 Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego,
zbawiony będzie.
16. Dzieje Apostolskie 2:38 A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z
was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a
otrzymacie dar Ducha Świętego.
17. Dzieje Apostolskie 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma
żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy
być zbawieni.
18. Dzieje Apostolskie 10:34-35 Piotr zaś otworzył usta i rzekł: Teraz pojmuję
naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu
jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje.
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