
Boże Słowo o słowach 
 

Przypowieści Salomona 
Gdy mówi miłym głosem, nie wierz mu,  

bo siedem obrzydliwości ma w swoim sercu. 26:25 

Gniew króla jest posłańcem śmierci, ale mądry człowiek przebłaga go.  
W jasności twarzy króla jest życie, a jego przychylność jest jak obłok z 

późnym deszczem. 16:14-15 

Pycha poprzedza zgubę, a wyniosły duch – upadek. 16:18 

Miłe słowa są jak plaster miodu,  
słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości. 16:24 

Łagodna odpowiedź uśmierza zapalczywość,  
a przykre słowa wzniecają gniew. 

Język mądrych zdobi wiedzę, ale usta głupich tryskają głupotą. 15:1-2 

Zdrowy język jest drzewem życia,  
a jego przewrotność jest zniszczeniem dla ducha. 15:4 

Wargi mądrych szerzą wiedzę, a serce głupich nie. 15:7 

Cierpliwością można przekonać władcę, a łagodny język łamie kości. 25:15 

Lepiej mieszkać w kącie pod dachem  
niż z kłótliwą żoną w przestronnym domu. 5:24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



List do Efezjan 
Proszę więc was ja, więzień w Panu,  

abyście postępowali w sposób godny powołania,  
do jakiego zostaliście wezwani; 

Z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością,  
znosząc jedni drugich w miłości; 4:1-2 

List Jakuba 
Jeśli ktoś nie upada w mowie, jest człowiekiem doskonałym,  

który też może utrzymać na wodzy całe ciało.  
Oto koniom wkładamy wędzidła do pysków, aby były nam posłuszne, i kierujemy całym ich ciałem. 

Podobnie i statki, choć są tak wielkie i pędzone gwałtownymi wichrami, jednak za pomocą niewielkiego 
steru są kierowane tam, dokąd chce sternik.  

Tak też język jest małym organem, lecz bardzo się przechwala.  
Jakże wielki las zapala mały ogień!  

Język też jest ogniem i światem nieprawości.  
Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia,  

i jest zapalony przez ogień piekielny.  
Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje 

ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka.  
Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu.  

Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga.  
Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo.  

Tak być nie powinno, moi bracia.  
Czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką?  

Czy może, moi bracia, drzewo figowe rodzić oliwki albo winorośl figi?  
Tak też żadne źródło nie może wydać słonej i słodkiej wody. 

 Kto wśród was jest mądry i rozumny?  
Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki z łagodnością właściwą mądrości. Jeśli jednak 

macie w waszym sercu gorzką zazdrość i kłótliwość, to nie przechwalajcie się  
i nie kłamcie wbrew prawdzie.  

Nie jest to mądrość zstępująca z góry, lecz ziemska, zmysłowa, diabelska.  

Gdzie bowiem jest zazdrość i kłótliwość, tam też niepokój i wszelki zły czyn.  
Mądrość zaś, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie pokojowo usposobiona, łagodna, 

ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i nieobłudna.  
A owoc sprawiedliwości jest siany w pokoju przez tych, którzy czynią pokój.” Jak.3:1-18 



2 list do Koryntian  
Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga,  

w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach;  
W chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach,  

w nocnych czuwaniach, w postach;  
Przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i 

nieobłudną miłość;   

Przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo; 

Przez chwałę i pohańbienie, przez złą i dobrą sławę;  
jakby zwodziciele, a jednak prawdomówni;  

Jakby nieznani, jednak dobrze znani, jakby umierający, a oto żyjemy,  
jakby karani, ale nie zabici;  

Jakby smutni, jednak zawsze radośni, jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający, 
jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający.” 6 : 3-10 

List do Galacjan 
Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość,  
życzliwość, dobroć, wiara; Łagodność, powściągliwość. 5:22-23 

List do Filipian  
Niech wasza skromność będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie 

troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem 
niech wasze pragnienia będą znane Bogu. 4.5-6 

List do Tytusa  
Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom byli poddani i posłuszni, 

gotowi do każdego dobrego uczynku;  
Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką 

łagodność wobec wszystkich ludzi.  
Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym 

pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i 
nienawidzący jedni drugich.  

Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi; 
Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego 

miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha 
Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego 

Zbawiciela; 3:1-7



1 List Piotra 
Podobnie	żony,	bądźcie	poddane	swoim	mężom,	aby	nawet	ci,	którzy	nie	wierzą	

słowu,	przez	postępowanie	żon	zostali	pozyskani	bez	słowa;		
Widząc	wasze	czyste,	pełne	bojaźni	postępowanie.		

Niech	waszą	ozdobą	nie	będzie	to,	co	zewnętrzne:	zaplatanie	włosów,	obłożenie	
się	złotem	lub	strojenie	w	szaty;		

Lecz	ukryty,	wewnętrzny	człowiek	w	niezniszczalnej	ozdobie	łagodności	i	
spokoju	ducha,	który	jest	cenny	w	oczach	Boga.		

Tak	bowiem	niegdyś	przyozdabiały	się	święte	kobiety,	pokładające	nadzieję	w	
Bogu,	będąc	poddane	swoim	mężom.		

Tak	też	Sara	była	posłuszna	Abrahamowi,	nazywając	go	panem.	
	Jej	córkami	jesteście	wy,	jeśli	tylko	dobrze	czynicie		

i	nie	dajecie	się	niczym	zastraszyć.	3:1-6	

2 list do Tymoteusza  
A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie,  

lecz ma być uprzejmy względem wszystkich,  
zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych;   

Łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają;  
może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę; ( 

Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła,  
przez którego zostali schwytani do pełnienia jego woli. 2:24-26


