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KU CNOTOM 

I WARTOŚCIOM 
 
 

PISMO ŚWIĘTE, EWANGELIA 
 
 
 Boskie słowo jest słodkie dlatego, kto się go uczy, słodsze dlatego, kto 

uczy, a najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie. 
 
 Boskie słowo, przeznaczone do kształtowania naszych obyczajów, jest 

porównane do srebra – tak jak nie ma delikatniejszego dźwięku od sre-
brzystego, tak nic nie brzmi słodziej dla ucha jak słowo Boże. (św. Al-
bert Wielki) 

 
 Lata i wieki przychodzą i mijają, a z nimi nadchodzą i odchodzą ludzie 

– lecz Pismo Święte pozostaje; jest ono niejako drogowskazem Bożym, 
manuskryptem Boskim, który wszyscy w pielgrzymce życia swego do-
czesnego czytać powinni, by z drogi objawienia nie zboczyć. 

 
 Pismo Święte jest podobne do zwierciadła, które nie kłamie, nie schle-

bia, nie jest stronnicze. Jeśli piękne masz kształty, zobaczysz w nim 
swój urok; jeśli jesteś brzydki, zobaczysz tam swoją brzydotę. Jeśli sta-
niesz przed nim brzydki, i ono pokaże ci twoją brzydotę, nie oskarżaj o 
to zwierciadła, szukaj winy w samym sobie. 

 
 Pismo Święte zawstydza pysznych swoją wyższością, odstrasza głębią 

swoją mądrych tego świata, wzmacnia prawdą swoją prawdziwie wiel-
kie i głębokie dusze, a nakarmią czułością swoją maluczkich.  

 
 Słowo Twoje, o Boże, jest źródłem żywota wiecznego i nie przemija. 

(św. Augustyn) 
 
 Czytaj wciąż na nowo Pismo Święte, co więcej, nie odkładaj go nigdy. 

(św. Hieronim) 
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 Życie Świętych jest niczym innym jak wprowadzoną w życie Ewange-

lią. (św. Franciszek Salezy) 
 
 Niby jakiś plaster miodu, z przeróżnych składników ulepiony, przecho-

wuj stale słowa Boskie i święte. (św. Jan Chryzostom) 
 
 Ewangelia jest jedynym głosem, który oświeca, przyciąga, pociesza, 

gasi pragnienie. 
 
 Ktokolwiek jest w sprzeczności z Dekalogiem i Ewangelią, jest sprawcą 

bałaganu. Kto jest razem z Dekalogiem i Ewangelią, z pewnością przy-
spiesza czasy większej społecznej dojrzałości. 

 
 Ponad wszystkimi zwycięstwami i triumfami nauki ludzkiej jaśnieje 

Ewangelia Chrystusa, która zawiera elementy cywilizacji. 
 
 Ponad wszystkimi opiniami i partiami, które wstrząsają i nękają społe-

czeństwo, i całą ludzkość, jest Ewangelia, która się wznosi. Albo w 
świecie zatriumfuje Ewangelia, albo powrócimy do rozlewu krwi. 

 
 Prawda, sprawiedliwość, miłość, wolność kultu Bożego i wolność czło-

wieka : oto wartości, które Ewangelia obwieściła światu i które rozkwi-
tają w pełni tam, gdzie Ewangelia jest otoczona czcią. (bł. Jan XXIII) 

 
 Czytajmy Ewangelię z uwagą, z wytrwałością. (bł. Honorat Koźmiń-

ski) 
 
 Ewangelię trzeba kochać, trzeba ją wciąż na nowo odczytywać, by du-

cha Ewangelii, tym samym i Jezusa, w życie wprowadzać. (bł. Urszula 
Ledóchowska) 

 
 ...znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku 

zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. (św. Paweł, 2 Tm 3, 15) 
 
 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, 

do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości 
– aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego do-
brego czynu. (św. Paweł, 2 Tm 3, 16) 

 
 W niej [ w Ewangelii ] bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która 

od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi. (św. Paweł, Rz 1, 17) 
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 Jaką brzemienną skarbnicą jest Pismo Święte!  

 
 Pismo Święte jest nieustannym źródłem pouczenia o prawach życia 

wewnętrznego. (św. Edyta Stein) 
 
 Co do mnie, to nie znajduję już nic w żadnych książkach poza Ewange-

lią. Ta książka mi wystarcza. (św. Teresa z Lisieux) 
 
 Ducha Pisma Świętego poznaje się z życiorysów świętych, ono bowiem 

jest natchnieniem ich czynów. (św. Tomasz z Akwinu) 
 
 

 
 


