J 17,18 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych
czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Dz 20,24 Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i
posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: [bylebym] dał świadectwo o Ewangelii
łaski Bożej.
Mt 28,19-20 Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".
1J 5,10 Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga, kto nie wierzy Bogu,
uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu.
1Tes 1,8 Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale
wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić
1P 3,15-16 Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze
gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei,
która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią [Bożą] zachowujcie czyste sumienie,
ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali
zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają
Mk 16,15 I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu!
Ps 67,2 Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla
nas Jego oblicze!
Ef 5,15 Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy
2P 3,17 Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się
uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do
upadku.
Prz 19,21 Wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści.
Dz 13,36 Dawid jednak, zasłużywszy się swemu pokoleniu, zasnął z woli Bożej i
został złożony u boku swych przodków, i uległ skażeniu.

