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J 6, 63: Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są 

duchem i są życiem. 

Łk 11,9: I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a 

otworzą wam. 

Ga 4, 6-7: Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, 

który woła: Abba, Ojcze! 7 A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to 

i  dziedzicem z woli Bożej. 

Rz 8, 27: Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], że przyczynia się za świętymi 

zgodnie z wolą Bożą. 

1 P 1, 23: Jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie z ginącego nasienia, ale z 

niezniszczalnego, dzięki słowu Boga, które jest żywe i trwa. 

1 J 3, 2-3 Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 

będziemy.  Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim 

jest. 3 Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję,  uświęca się podobnie jak On jest święty. 

Mt 18, 3: "Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. 

J 1,17: Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 

Jezusa Chrystusa. 
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