PODRĘCZNA APTECZKA DUCHOWA DLA MĘŻCZYZN:
„Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.” Mt 11, 12b
„Potem ujrzałem niebo otwarte:
a oto - biały koń,
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym.
Oczy Jego jak płomień ognia,
Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,
A z Jego ust wychodzi ostry miecz.” Z rozdziału XIX Apokalipsy
„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie
możecie uczynić.” J 15, 5b
„Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Mocy moja, spiesz mi na ratunek!” Ps 22, 20
„Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz,
swą chlubę i ozdobę! Szczęśliwie wstąp
na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości,
a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!” Ps 45, 4-5
„Z całą pilnością strzeż swego serca,
bo życie ma tam swoje źródło.” Prz 4, 23
„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą,
nie opuści cię i nie porzuci.” Pwt 31, 6
„Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus.” Ef 5, 14
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„Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku.” Prz 3, 5
„On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.” Ps 147, 3
„Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze
przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.” Łk 10, 19

„W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą,
byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.” Ef 6, 10-11
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PODRĘCZNA APTECZKA DUCHOWA DLA KOBIET
Albowiem przywrócę ci zdrowie
i z ran ciebie uleczę
gdyż nazywają cię "Odrzuconą",
o którą się nikt nie troszczy. Por. Jer 30, 17
„Król pragnie twojej piękności:
on jest twym panem; oddaj mu pokłon!” Ps 45, 12
„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.” Iz 49, 15
„Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.” Jer 31, 3b
„Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym.” Wj 20, 5b
Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana,
królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona".
Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie",
a krainę twoją "Poślubiona".
Albowiem spodobałaś się Panu.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę,
tak twój Budowniczy ciebie poślubi,
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy,
tak Bóg twój tobą się rozraduje. Por. Iz 62, 3-5
„Dlatego chcę ją przynęcić,
na pustynię ją wyprowadzić
i mówić jej do serca.” Oz 2, 16
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„O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,
jak piękna.” Pnp 1, 15a
"Na krótką chwilę porzuciłem ciebie,
ale z ogromną miłością cię przygarnę.
W przystępie gniewu ukryłem
przed tobą na krótko swe oblicze,
ale w miłości wieczystej
nad tobą się ulitowałem,
mówi Pan, twój Odkupiciel."
Iz 54, 7–8
Jezus podszedł do kobiety i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona
im usługiwała.
Por. Mk 1, 31
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