
Hbr 2,10:  Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały 

doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. 

1J 3,1: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. 

Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. 

Ef 1,5:  Z miłości  przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia 

swej woli, 6 ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. 

1Kor 13,3: I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic 

bym nie zyskał. 

2J 1,6:  Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie,  

o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. 

Gal 5,14: Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. 

Ef 2: 19A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga - 20 

zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. 21 W Nim 

zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, 22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, 

by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. 

1Tm 3,15: Gdybym zaś się opóźniał, [piszę], byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem 

Boga żywego, filarem i podporą prawdy. 

Rz 12: 4Tak 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. 

Kol 3,15:  15 A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I 

bądźcie wdzięczni! 16 Słowo Chrystusa niech w was przebywa z [całym swym] bogactwem: z wszelką mądrością 

nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w 

waszych sercach. 17 I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię Pana Jezusa, dziękując 

Bogu Ojcu przez Niego. 

Ps 133,1:  Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem; 

Gal 6,2: Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. 

Jk 3,18: Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. 

1J 3,16: Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. 

2Kor 5,18: Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił na posługę jednania. 

Rz 12,18: Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi! 

Kol 3,14: Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości. 

Ef 4,3: Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. 

Rz 14,19: Starajmy się więc o to, co służy sprawie pokoju i wzajemnemu zbudowaniu 


