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poniedziałek, 8 października 2012

Strzeż się sideł Diabła! (8-14 października)
(2 Tymoteusza 2:24-26)
„Ale niewolnik Pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny wobec wszystkich, wykwalifikowany do nauczania,
opanowujący się w obliczu zła, 25 z łagodnością pouczający nieprzychylnie usposobionych; bo może Bóg udzieli im
skruchy prowadzącej do dokładnego poznania prawdy 26 i opamiętają się, wyrwawszy się z sidła Diabła, widząc, iż
zostali przez niego żywcem złowieni dla woli jego.”
(Jakuba 3:6-8)
„Tak, język jest ogniem. Język stanowi wśród naszych członków świat nieprawości, plami bowiem całe ciało i zapala
koło życia naturalnego, a sam jest zapalany przez Gehennę. 7 Bo wszelki gatunek dzikich zwierząt oraz ptaków
i stworzeń pełzających, i stworzeń morskich da się ujarzmić i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. 8 Języka zaś nikt
z ludzi ujarzmić nie potrafi. Szkodliwa to, krnąbrna rzecz, pełna śmiercionośnego jadu.”
(Mateusza 12:34)
„Pomiocie żmijowy, jak możecie mówić rzeczy dobre, skoro jesteście niegodziwi? Bo z obfitości serca mówią usta.”
(Hioba 1:9-11)
„Szatan odpowiedział na to Jehowie, mówiąc: „Czyż za nic Hiob boi się Boga? 10 Czy ty sam nie posadziłeś
żywopłotu wokół niego i wokół jego domu, i wokół wszystkiego, co ma dookoła? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś,
a jego dobytek mnoży się na ziemi. 11 Ale dla odmiany wyciągnij, proszę, swą rękę i dotknij wszystkiego, co ma,
i zobacz, czy nie będzie cię przeklinał prosto w twarz”.”
(2 Tymoteusza 3:1-4)
„A to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. 2 Albowiem ludzie będą rozmiłowani
w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni,
nielojalni, 3 wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą,
zajadli, nie miłujący dobroci, 4 zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga,”
(2 Tymoteusza 2:26)
„i opamiętają się, wyrwawszy się z sidła Diabła, widząc, iż zostali przez niego żywcem złowieni dla woli jego.”
(1 Piotra 2:21-23)
„Właśnie do tego biegu zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście
podążali dokładnie jego śladami. 22 On grzechu nie popełnił ani w jego ustach nie znaleziono nic zwodniczego. 23 Gdy
go obrzucano obelgami, nie odwzajemniał się obelgami. Gdy cierpiał, nie groził, ale poruczał siebie temu, który sądzi
w sposób nacechowany prawością.”
(Efezjan 4:1-3)
„Ja zatem, więzień w Panu, upraszam was, abyście chodzili w sposób godny powołania, którym zostaliście powołani,
2
z zupełnym uniżeniem umysłu i łagodnością, z wielkoduszną cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości,
3
usilnie starając się zachować jedność ducha w jednoczącej więzi pokoju.”
(Przysłów 29:25)
„Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło, lecz kto ufa Jehowie, znajdzie ochronę.”
(Łukasza 23:15)
„Właściwie nie znalazł ich także Herod, bo odesłał go do nas; i oto ten nie popełnił nic, za co zasługiwałby na
śmierć.”
(Łukasza 23:21-25)
„Wtedy oni zaczęli wrzeszczeć, mówiąc: „Na pal! Na pal z nim!” 22 Po raz trzeci rzekł do nich: „Ale cóż złego uczynił
ten człowiek? Nie znajduję w nim nic, za co zasługiwałby na śmierć; ukarzę go więc i zwolnię”. 23 Wtedy oni stali się
natarczywi, donośnym głosem żądając, żeby zawiesić go na palu; i ich głosy zaczęły przeważać. 24 Piłat zatem wydał
wyrok, by zaspokoić ich żądanie: 25 człowieka, którego wtrącono do więzienia za rebelię oraz morderstwo i którego
żądali, zwolnił, a Jezusa zdał na ich wolę.”
http://www.jw-archive.org/
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(Jana 19:12)
„Z tego powodu Piłat dalej starał się go zwolnić. Ale Żydzi zawołali, mówiąc: „Jeżeli zwolnisz tego człowieka, nie
jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi”.”
(Mateusza 16:16)
„Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego”.”
(Jana 6:66-69)
„Z tego powodu wielu jego uczniów odeszło do tego, co za nimi, i już z nim nie chodziło. 67 Jezus rzekł więc do
dwunastu: „Czyż i wy chcecie pójść?” 68 Szymon Piotr odpowiedział mu: „Panie, do kogo odejdziemy? Ty masz
wypowiedzi życia wiecznego; 69 a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Świętym Bożym”.”
(Jana 18:10, 11)
„Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył niewolnika arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. Niewolnik
ten miał na imię Malchus. 11 Lecz Jezus rzekł do Piotra: „Schowaj miecz do pochwy. Czyżbym nie miał wypić
kielicha, który mi dał Ojciec?””
(Mateusza 26:74, 75)
„Wtedy on zaczął się zaklinać i przysięgać: „Nie znam tego człowieka!” I natychmiast kogut zapiał. 75 A Piotr
przypomniał sobie wypowiedź, którą wyrzekł Jezus, mianowicie: „Zanim kogut zapieje, trzykrotnie się mnie
zaprzesz”. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.”
(Marka 14:29)
„Piotr zaś rzekł mu: „Nawet gdyby wszyscy inni się zgorszyli, to jednak nie ja”.”
(Psalm 118:6)
„Jehowa jest po mojej stronie; nie będę się bał. Cóż może mi uczynić ziemski człowiek?”
(Marka 14:38)
„Czuwajcie i módlcie się, żebyście nie wpadli w pokusę. Duch oczywiście jest ochoczy, ale ciało słabe”.”
(2 Koryntian 13:7)
„A modlimy się do Boga, abyście nie uczynili nic niewłaściwego — nie żebyśmy sami uchodzili za godnych uznania,
ale żebyście czynili to, co szlachetne, choćbyśmy my uchodzili za niegodnych uznania.”
(Psalm 38:3-5)
„Z powodu twego potępienia nie ma w moim ciele zdrowego miejsca. Wskutek mojego grzechu nie ma pokoju
w mych kościach. 4 Przeszły mi bowiem nad głową moje przewinienia; niczym wielki ciężar są dla mnie za ciężkie.
5
Rany moje zaczęły cuchnąć, zajątrzyły się, z powodu mojej głupoty.”
(Psalm 38:8)
„Odrętwiałem i jestem nader zdruzgotany; wydałem ryk z powodu jęku mego serca.”
(Jakuba 5:14-16)
„Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, nacierając go oliwą w imię
Jehowy. 15 A modlitwa wiary uzdrowi niedomagającego i Jehowa go podniesie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będzie mu
to przebaczone. 16 Dlatego otwarcie wyznawajcie jedni drugim swe grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście
zostali uzdrowieni. Błaganie prawego, gdy działa, ma wielką siłę.”
(2 Koryntian 7:11)
„Oto bowiem to wasze zbożne zasmucenie jakże wielką zrodziło w was żarliwość, jakie oczyszczanie się, jakie
oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie naprawianie zła! Pod każdym względem okazaliście się
w tej sprawie nieskalanie czyści.”
(Hebrajczyków 12:6)
„bo kogo Jehowa miłuje, tego karci; doprawdy, smaga każdego, kogo przyjmuje za syna”.”
(1 Jana 4:9)
„Przez to w naszym wypadku ujawniła się miłość Boża, że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy
przez niego uzyskali życie.”

http://www.jw-archive.org/
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(1 Jana 4:14)
„Ponadto sami widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał swego Syna jako Wybawcę świata.”
(1 Koryntian 5:1-5)
„Doprawdy, mówi się o rozpuście wśród was, i to takiej rozpuście, jakiej nie ma nawet wśród narodów, mianowicie że
pewien mężczyzna ma żonę swego ojca. 2 A wy — czy jesteście nadęci, zamiast pogrążyć się w żałości, żeby
człowieka, który się dopuścił tego czynu, usunąć spośród siebie? 3 Ja natomiast, chociaż nieobecny ciałem, ale obecny
duchem, oczywiście już osądziłem, jak gdybym był obecny, owego człowieka, który tak postąpił, 4 żebyście wy —
a także mój duch mocą naszego Pana, Jezusa — gdy się zbierzecie w imię naszego Pana, Jezusa, 5 wydali takiego
człowieka Szatanowi ku zagładzie ciała, aby duch został wybawiony w dniu Pańskim.”
(2 Koryntian 2:6-8)
„Takiemu człowiekowi wystarczy ta nagana udzielona przez większość, 7 a teraz powinniście mu życzliwie
przebaczyć i go pocieszyć, żeby go czasem nie pochłonęło nadmierne zasmucenie. 8 Dlatego usilnie was zachęcam,
abyście potwierdzili swą miłość do niego.”
(2 Kronik 33:2)
„I czynił to, co złe w oczach Jehowy, według obrzydliwości narodów, które Jehowa wypędził przed synami Izraela.”
(2 Kronik 33:10-13)
„I Jehowa wciąż przemawiał do Manassesa i jego ludu, lecz oni nie zwracali na nic uwagi. 11 W końcu Jehowa
sprowadził przeciwko nim dowódców wojska należącego do króla Asyrii, a ci pojmali Manassesa w dołach
i nałożywszy mu dwie miedziane okowy, zabrali go do Babilonu. 12 A gdy tylko sprawiło mu to udrękę, ułagodził
oblicze Jehowy, swego Boga, i wielce się korzył przez wzgląd na Boga swych praojców. 13 I wciąż modlił się do
niego, a on dał mu się uprosić i wysłuchał jego prośby o łaskę, i przywrócił go do władzy królewskiej w Jerozolimie;
i Manasses poznał, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem.”
(1 Koryntian 6:9-11)
„A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani
rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani
mężczyźni kładący się z mężczyznami, 10 ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani rzucający obelgi, ani zdziercy nie
odziedziczą królestwa Bożego. 11 A przecież takimi byli niektórzy z was. Ale zostaliście umyci, ale zostaliście
uświęceni, ale zostaliście uznani za prawych w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz duchem naszego Boga.”
(Przysłów 24:16)
„Bo prawy może upaść nawet siedem razy i na pewno wstanie; lecz niegodziwi zostaną doprowadzeni do potknięcia
wskutek nieszczęścia.”
(Mateusza 22:37)
„On rzekł do niego: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym
umysłem’.”
(2 Koryntian 2:10, 11)
„Cokolwiek wy komuś życzliwie przebaczacie, to samo czynię i ja. Doprawdy, jeżeli chodzi o mnie, cokolwiek
życzliwie przebaczyłem, jeśli coś życzliwie przebaczyłem, uczyniłem to przez wzgląd na was przed obliczem
Chrystusa, 11 aby nas nie przechytrzył Szatan, nie jesteśmy bowiem nieświadomi jego zamysłów.”
(Jakuba 1:5)
„Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, bo on daje wszystkim szczodrze i bez wypominania —
a będzie mu dana.”
(Psalm 97:10)
„Wy, którzy miłujecie Jehowę, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz tych, którzy są wobec niego lojalni;
wyzwala ich z ręki niegodziwców.”
(Jakuba 1:14, 15)
„Ale każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego własne pragnienie.
płodne, rodzi grzech; z kolei grzech, gdy zostanie popełniony, wydaje śmierć.”
(Mateusza 6:13)
„I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od niegodziwca’.”
http://www.jw-archive.org/
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(2 Tymoteusza 2:24-26)
„Ale niewolnik Pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny wobec wszystkich, wykwalifikowany do
nauczania, opanowujący się w obliczu zła, 25 z łagodnością pouczający nieprzychylnie usposobionych; bo
może Bóg udzieli im skruchy prowadzącej do dokładnego poznania prawdy 26 i opamiętają się, wyrwawszy
się z sidła Diabła, widząc, iż zostali przez niego żywcem złowieni dla woli jego.”
(Jakuba 3:6-8)
„Tak, język jest ogniem. Język stanowi wśród naszych członków świat nieprawości, plami bowiem całe
ciało i zapala koło życia naturalnego, a sam jest zapalany przez Gehennę. 7 Bo wszelki gatunek dzikich
zwierząt oraz ptaków i stworzeń pełzających, i stworzeń morskich da się ujarzmić i został ujarzmiony przez
rodzaj ludzki. 8 Języka zaś nikt z ludzi ujarzmić nie potrafi. Szkodliwa to, krnąbrna rzecz, pełna
śmiercionośnego jadu.”
(Efezjan 4:1-3)
„Ja zatem, więzień w Panu, upraszam was, abyście chodzili w sposób godny powołania, którym zostaliście
powołani, 2 z zupełnym uniżeniem umysłu i łagodnością, z wielkoduszną cierpliwością, znosząc jedni
drugich w miłości, 3 usilnie starając się zachować jedność ducha w jednoczącej więzi pokoju.”
(Przysłów 29:25)
„Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło, lecz kto ufa Jehowie, znajdzie ochronę.”
(Psalm 38:3-5)
„Z powodu twego potępienia nie ma w moim ciele zdrowego miejsca. Wskutek mojego grzechu nie ma
pokoju w mych kościach. 4 Przeszły mi bowiem nad głową moje przewinienia; niczym wielki ciężar są dla
mnie za ciężkie. 5 Rany moje zaczęły cuchnąć, zajątrzyły się, z powodu mojej głupoty.”
(Psalm 38:8)
„Odrętwiałem i jestem nader zdruzgotany; wydałem ryk z powodu jęku mego serca.”

Pieśń 61

Jakim człowiekiem powinienem być

Pieśń 25

Naśladujmy miłość Chrystusa

koniec tygodnia ...

niedziela, 14 październik 2012

http://www.jw-archive.org/
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(2 Tymoteusza 2:24-26)

(Łukasza 23:15)

„Ale niewolnik Pana nie ma się spierać, lecz ma być delikatny
wobec wszystkich, wykwalifikowany do nauczania,
opanowujący się w obliczu zła, 25 z łagodnością pouczający
nieprzychylnie usposobionych; bo może Bóg udzieli im
skruchy prowadzącej do dokładnego poznania prawdy
26
i opamiętają się, wyrwawszy się z sidła Diabła, widząc, iż
zostali przez niego żywcem złowieni dla woli jego.”

„Właściwie nie znalazł ich także Herod, bo odesłał go do nas;
i oto ten nie popełnił nic, za co zasługiwałby na śmierć.”

(Jakuba 3:6-8)
„Tak, język jest ogniem. Język stanowi wśród naszych
członków świat nieprawości, plami bowiem całe ciało i zapala
koło życia naturalnego, a sam jest zapalany przez Gehennę.
7
Bo wszelki gatunek dzikich zwierząt oraz ptaków i stworzeń
pełzających, i stworzeń morskich da się ujarzmić i został
ujarzmiony przez rodzaj ludzki. 8 Języka zaś nikt z ludzi
ujarzmić nie potrafi. Szkodliwa to, krnąbrna rzecz, pełna
śmiercionośnego jadu.”

(Łukasza 23:21-25)
„Wtedy oni zaczęli wrzeszczeć, mówiąc: „Na pal! Na pal
z nim!” 22 Po raz trzeci rzekł do nich: „Ale cóż złego uczynił
ten człowiek? Nie znajduję w nim nic, za co zasługiwałby na
śmierć; ukarzę go więc i zwolnię”. 23 Wtedy oni stali się
natarczywi, donośnym głosem żądając, żeby zawiesić go na
palu; i ich głosy zaczęły przeważać. 24 Piłat zatem wydał
wyrok, by zaspokoić ich żądanie: 25 człowieka, którego
wtrącono do więzienia za rebelię oraz morderstwo i którego
żądali, zwolnił, a Jezusa zdał na ich wolę.”
(Jana 19:12)
„Z tego powodu Piłat dalej starał się go zwolnić. Ale Żydzi
zawołali, mówiąc: „Jeżeli zwolnisz tego człowieka, nie jesteś
przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia
się Cezarowi”.”

(Mateusza 12:34)

(Mateusza 16:16)

„Pomiocie żmijowy, jak możecie mówić rzeczy dobre, skoro
jesteście niegodziwi? Bo z obfitości serca mówią usta.”

„Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: „Tyś jest Chrystus, Syn
Boga żywego”.”

(Hioba 1:9-11)

(Jana 6:66-69)

„Szatan odpowiedział na to Jehowie, mówiąc: „Czyż za nic
Hiob boi się Boga? 10 Czy ty sam nie posadziłeś żywopłotu
wokół niego i wokół jego domu, i wokół wszystkiego, co ma
dookoła? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, a jego dobytek
mnoży się na ziemi. 11 Ale dla odmiany wyciągnij, proszę,
swą rękę i dotknij wszystkiego, co ma, i zobacz, czy nie
będzie cię przeklinał prosto w twarz”.”

„Z tego powodu wielu jego uczniów odeszło do tego, co za
nimi, i już z nim nie chodziło. 67 Jezus rzekł więc do
dwunastu: „Czyż i wy chcecie pójść?” 68 Szymon Piotr
odpowiedział mu: „Panie, do kogo odejdziemy? Ty masz
wypowiedzi życia wiecznego; 69 a myśmy uwierzyli i poznali,
że ty jesteś Świętym Bożym”.”

(2 Tymoteusza 3:1-4)

„Wtedy Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył
niewolnika arcykapłana, i odciął mu prawe ucho. Niewolnik
ten miał na imię Malchus. 11 Lecz Jezus rzekł do Piotra:
„Schowaj miecz do pochwy. Czyżbym nie miał wypić
kielicha, który mi dał Ojciec?””

„A to wiedz, iż w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy
trudne do zniesienia. 2 Albowiem ludzie będą rozmiłowani
w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali,
wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni,
nielojalni, 3 wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do
jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą,
zajadli, nie miłujący dobroci, 4 zdrajcy, nieprzejednani, nadęci
pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga,”
(2 Tymoteusza 2:26)
„i opamiętają się, wyrwawszy się z sidła Diabła, widząc, iż
zostali przez niego żywcem złowieni dla woli jego.”
(1 Piotra 2:21-23)
„Właśnie do tego biegu zostaliście powołani, gdyż i Chrystus
cierpiał za was, pozostawiając wam wzór, abyście podążali
dokładnie jego śladami. 22 On grzechu nie popełnił ani w jego
ustach nie znaleziono nic zwodniczego. 23 Gdy go obrzucano
obelgami, nie odwzajemniał się obelgami. Gdy cierpiał, nie
groził, ale poruczał siebie temu, który sądzi w sposób
nacechowany prawością.”
(Efezjan 4:1-3)
„Ja zatem, więzień w Panu, upraszam was, abyście chodzili
w sposób godny powołania, którym zostaliście powołani,
2
z zupełnym
uniżeniem
umysłu
i łagodnością,
z wielkoduszną cierpliwością, znosząc jedni drugich
w miłości, 3 usilnie starając się zachować jedność ducha
w jednoczącej więzi pokoju.”

(Jana 18:10, 11)

(Mateusza 26:74, 75)
„Wtedy on zaczął się zaklinać i przysięgać: „Nie znam tego
75
A Piotr
człowieka!”
I natychmiast
kogut
zapiał.
przypomniał sobie wypowiedź, którą wyrzekł Jezus,
mianowicie: „Zanim kogut zapieje, trzykrotnie się mnie
zaprzesz”. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał.”
(Marka 14:29)
„Piotr zaś rzekł mu: „Nawet gdyby wszyscy inni się zgorszyli,
to jednak nie ja”.”
(Psalm 118:6)
„Jehowa jest po mojej stronie; nie będę się bał. Cóż może mi
uczynić ziemski człowiek?”
(Marka 14:38)
„Czuwajcie i módlcie się, żebyście nie wpadli w pokusę.
Duch oczywiście jest ochoczy, ale ciało słabe”.”
(2 Koryntian 13:7)
„A modlimy się do Boga, abyście nie uczynili nic
niewłaściwego — nie żebyśmy sami uchodzili za godnych
uznania, ale żebyście czynili to, co szlachetne, choćbyśmy my
uchodzili za niegodnych uznania.”

(Przysłów 29:25)
„Drżenie przed człowiekiem zastawia sidło, lecz kto ufa
Jehowie, znajdzie ochronę.”
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(Psalm 38:3-5)
„Z powodu twego potępienia nie ma w moim ciele zdrowego
miejsca. Wskutek mojego grzechu nie ma pokoju w mych
kościach. 4 Przeszły mi bowiem nad głową moje
przewinienia; niczym wielki ciężar są dla mnie za ciężkie.
5
Rany moje zaczęły cuchnąć, zajątrzyły się, z powodu mojej
głupoty.”
(Psalm 38:8)
„Odrętwiałem i jestem nader zdruzgotany; wydałem ryk
z powodu jęku mego serca.”
(Jakuba 5:14-16)
„Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych zboru
i niech się modlą nad nim, nacierając go oliwą w imię
Jehowy. 15 A modlitwa wiary uzdrowi niedomagającego
i Jehowa go podniesie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będzie mu
to przebaczone. 16 Dlatego otwarcie wyznawajcie jedni
drugim swe grzechy i módlcie się jedni za drugich, abyście
zostali uzdrowieni. Błaganie prawego, gdy działa, ma wielką
siłę.”
(2 Koryntian 7:11)
„Oto bowiem to wasze zbożne zasmucenie jakże wielką
zrodziło w was żarliwość, jakie oczyszczanie się, jakie
oburzenie, jaką bojaźń, jaką tęsknotę, jaką gorliwość, jakie
naprawianie zła! Pod każdym względem okazaliście się w tej
sprawie nieskalanie czyści.”
(Hebrajczyków 12:6)
„bo kogo Jehowa miłuje, tego karci; doprawdy, smaga
każdego, kogo przyjmuje za syna”.”
(1 Jana 4:9)
„Przez to w naszym wypadku ujawniła się miłość Boża, że
Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna, abyśmy
przez niego uzyskali życie.”
(1 Jana 4:14)
„Ponadto sami widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał
swego Syna jako Wybawcę świata.”
(1 Koryntian 5:1-5)
„Doprawdy, mówi się o rozpuście wśród was, i to takiej
rozpuście, jakiej nie ma nawet wśród narodów, mianowicie że
pewien mężczyzna ma żonę swego ojca. 2 A wy — czy
jesteście nadęci, zamiast pogrążyć się w żałości, żeby
człowieka, który się dopuścił tego czynu, usunąć spośród
siebie? 3 Ja natomiast, chociaż nieobecny ciałem, ale obecny
duchem, oczywiście już osądziłem, jak gdybym był obecny,
owego człowieka, który tak postąpił, 4 żebyście wy — a także
mój duch mocą naszego Pana, Jezusa — gdy się zbierzecie
w imię naszego Pana, Jezusa, 5 wydali takiego człowieka
Szatanowi ku zagładzie ciała, aby duch został wybawiony
w dniu Pańskim.”
(2 Koryntian 2:6-8)
„Takiemu człowiekowi wystarczy ta nagana udzielona przez
większość, 7 a teraz powinniście mu życzliwie przebaczyć
i go pocieszyć, żeby go czasem nie pochłonęło nadmierne
zasmucenie. 8 Dlatego usilnie was zachęcam, abyście
potwierdzili swą miłość do niego.”
(2 Kronik 33:2)

(2 Kronik 33:10-13)
„I Jehowa wciąż przemawiał do Manassesa i jego ludu, lecz
oni nie zwracali na nic uwagi. 11 W końcu Jehowa sprowadził
przeciwko nim dowódców wojska należącego do króla Asyrii,
a ci pojmali Manassesa w dołach i nałożywszy mu dwie
miedziane okowy, zabrali go do Babilonu. 12 A gdy tylko
sprawiło mu to udrękę, ułagodził oblicze Jehowy, swego
Boga, i wielce się korzył przez wzgląd na Boga swych
praojców. 13 I wciąż modlił się do niego, a on dał mu się
uprosić i wysłuchał jego prośby o łaskę, i przywrócił go do
władzy królewskiej w Jerozolimie; i Manasses poznał, że
Jehowa jest prawdziwym Bogiem.”
(1 Koryntian 6:9-11)
„A czyż nie wiecie, że nieprawi nie odziedziczą królestwa
Bożego? Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Ani rozpustnicy,
ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani mężczyźni
utrzymywani do celów sprzecznych z naturą, ani mężczyźni
kładący się z mężczyznami, 10 ani złodzieje, ani chciwcy, ani
pijacy, ani rzucający obelgi, ani zdziercy nie odziedziczą
królestwa Bożego. 11 A przecież takimi byli niektórzy z was.
Ale zostaliście umyci, ale zostaliście uświęceni, ale zostaliście
uznani za prawych w imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
oraz duchem naszego Boga.”
(Przysłów 24:16)
„Bo prawy może upaść nawet siedem razy i na pewno
wstanie; lecz niegodziwi zostaną doprowadzeni do potknięcia
wskutek nieszczęścia.”
(Mateusza 22:37)
„On rzekł do niego: „‚Masz miłować Jehowę, twojego Boga,
całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym
umysłem’.”
(2 Koryntian 2:10, 11)
„Cokolwiek wy komuś życzliwie przebaczacie, to samo
czynię i ja. Doprawdy, jeżeli chodzi o mnie, cokolwiek
życzliwie przebaczyłem, jeśli coś życzliwie przebaczyłem,
uczyniłem to przez wzgląd na was przed obliczem Chrystusa,
11
aby nas nie przechytrzył Szatan, nie jesteśmy bowiem
nieświadomi jego zamysłów.”
(Jakuba 1:5)
„Jeżeli więc komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga,
bo on daje wszystkim szczodrze i bez wypominania —
a będzie mu dana.”
(Psalm 97:10)
„Wy, którzy miłujecie Jehowę, miejcie w nienawiści zło. On
strzeże dusz tych, którzy są wobec niego lojalni; wyzwala ich
z ręki niegodziwców.”
(Jakuba 1:14, 15)
„Ale każdy jest doświadczany, gdy go pociąga i nęci jego
własne pragnienie. 15 Potem pragnienie, gdy stanie się płodne,
rodzi grzech; z kolei grzech, gdy zostanie popełniony, wydaje
śmierć.”
(Mateusza 6:13)
„I nie wystawiaj nas na pokusę, ale nas wyzwól od
niegodziwca’.”

„I czynił to, co złe w oczach Jehowy, według obrzydliwości
narodów, które Jehowa wypędził przed synami Izraela.”
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