
Ef 2,10    Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych 

czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili. 

Hi 10,8 Twe ręce ukształtowały mnie, uczyniły: opuszczonego dokoła chcesz zniszczyć? 

Iz 43,21 Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. 

1Kor 12,6  Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we 

wszystkich 

Ps 139,16 Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze; dni 

określone zostały, chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał. 

1P 4,10 Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym 

darem, jaki każdy otrzymał. 

Rz 12,4-5 Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki 

spełniają tę samą czynność - 5 podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w 

Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. 

2Tm 2,15 Dołóż starania, byś sam stanął przed Bogiem jako godny uznania 

pracownik, który nie przynosi wstydu, trzymając się prostej linii prawdy. 

Mt 7,16 Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? 

Mk 10,43 Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, 

niech będzie sługą waszym. 

Mt 10,42 Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, 

dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody 

Lb 14,24 Tylko słudze memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał Mi pełne 

posłuszeństwo, dozwolę wejść do kraju, który już przewędrował, i potomstwu jego dam 

go w posiadanie. 

Flp 2,5 To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. 

2 Kor 13,4 Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki 

mocy Bożej. I my także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą 

względem was. 

2 Kor 12,9  [Pan] mi powiedział: "Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości 

się doskonali". Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała 

we mnie moc Chrystusa. 


