
UNIWERSALNY WZORZEC DZIAŁANIA I KOŚCIOŁA

1 11:1  Bądźcie naśladowcami (mimatai) moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa.

2  A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam 
przekazałem.

2 Tes. 2:16  "Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni
bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu".  

2 Tes. 3:6-7a: "Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od 
każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas. Sami
bowiem wiecie, jak należy nas naśladować …" 

1 Koryntian 11:33  A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich.

34  Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili. A zarządzenie co do pozostałych 
spraw wydam, gdy przyjdę.

1 Koryntian 14:26  Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny 
objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu.

...31  Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty 
doznali.

..33  albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych...

36  Czy Słowo Boże od was wyszło albo czy tylko do was samych dotarło?

37  Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest 
przykazaniem Pańskim;

38  a jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany.

...40  a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku.

1 Koryntian 4:14  Piszę to, nie aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane.

15  Bo choćbyście mieli dziesięć tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu; wszak 
ja was zrodziłem przez ewangelię w Chrystusie Jezusie.

16  Proszę was tedy, bądźcie  naśladowcami (mimatai) moimi.

17  Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu; ten 
wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze.

Tyt 1:5 Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, .... 

Filipian 4:8  Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co 
czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały.

9   Czyńcie to WSZYSTKO, czego się nauczyliście  i co przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u
mnie; a Bóg pokoju będzie z wami.


