
UBODZY W EWANGELII 

 

 

Mateusza 5,3  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy 

królestwo niebieskie. 

Mateusza 11,5  niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 

Mateusza 19,21  Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, 

sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 

przyjdź i chodź za Mną! 

Mateusza 26,9  Przecież można było drogo to sprzedać i rozdać ubogim. 

Mateusza 26,11  Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze 

macie. 

Marka 10,21  Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci 

brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w 

niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. 

Marka 10,46  Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem 

wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy 

drodze. 

Marka 12,42  Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli 

jeden grosz. 

Marka 12,43  Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, 

powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli 

do skarbony. 

Marka 14,5  Wszak można było olejek ten sprzedać drożej niż za trzysta denarów i 

rozdać ubogim. I przeciw niej szemrali. 

Marka 14,7  Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im 

dobrze czynić; lecz Mnie nie zawsze macie. 

Łukasza 4,18  Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i 

posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a 

niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, 

Łukasza 6,20  A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni 

jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. 

Łukasza 7,22  Odpowiedział im więc: Idźcie i donieście Janowi to, coście 

widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 

oczyszczenia i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. 

Łukasza 14,13  Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, 

chromych i niewidomych.  

Łukasza 14,21  Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany 

gospodarz nakazał słudze: Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu 

ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. 

Łukasza 16,20  U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 

Łazarz. 

Łukasza 16,22  Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł 

także bogacz i został pogrzebany. 



Łukasza 18,22  Jezus słysząc to, rzekł mu: Jednego ci jeszcze brak: sprzedaj 

wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie; potem przyjdź 

i chodź ze Mną. 

Łukasza 19,8  Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. 

Łukasza 21,2  Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa 

pieniążki, 

Łukasza 21,3  i rzekł: Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła 

więcej niż wszyscy inni. 

Jana 12,5  Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano 

ich ubogim? 

Jana 12,6  Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ 

był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. 

Jana 12,8  Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. 

Jana 13,29  Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus 

powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś 

ubogim. 

Rzymian 15,14  Bracia, jestem co do was przekonany, że pełni jesteście 

szlachetnych uczuć, ubogaceni wszelką wiedzą, zdolni do udzielania sobie 

wzajemnie upomnień. 

2Koryntian 6,10  jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak 

wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. 

2Koryntian 8,9  Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który 

będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. 

2Koryntian 9,9  według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, 

sprawiedliwość Jego trwa na wieki. 

Galatów 2,10  byleśmy pamiętali o ubogich, co też gorliwie starałem się 

czynić. 

Jakuba 1,9  Niech się zaś ubogi brat chlubi z wyniesienia swego, 

Jakuba 2,2  Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie człowiek przystrojony w 

złote pierścienie i bogatą szatę i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej 

szacie, 

Jakuba 2,3  a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na 

zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u 

podnóżka mojego, 

Jakuba 2,5  Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego 

świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, 

którzy Go miłują? 

Jakuba 2,6  Wy zaś odmówiliście ubogiemu poszanowania. Czy to nie bogaci 

uciskają was bezwzględnie i nie oni ciągną was do sądów? 

Apokalipsa 3,17  Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i 

niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i 

biedny i ślepy, i nagi. 

Apokalipsa 13,16  I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i 

niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło 


