Oto miły mój puka! «Otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołąbko moja, ty moja
nieskalana, bo pełna rosy ma głowa i kędziory me - kropli nocy».
Mt 25,40-45 A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych
po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i
jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi
pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;
byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy
widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym
albo w więzieniu, a nie usłuŜyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam
wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie
uczynili".
Mt 28,10 A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech
idą do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Łk 11,27-28 Gdy On to mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego:
«Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś». Lecz On rzekł: «Owszem, ale
przecieŜ błogosławieni ci, którzy słuchają słowa BoŜego i zachowują je».
J 20,17 Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca.
Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego
oraz do Boga mego i Boga waszego"».
Rz 8,29 Albowiem tych, których od wieków poznał, tych teŜ przeznaczył na to, by się stali
na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.
Hbr 2,11 Tak bowiem Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego są
wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi, mówiąc: 12 Oznajmię
imię Twoje braciom moim, pośrodku zgromadzenia będę Cię wychwalał.
35. Bo kto pełni wolę BoŜą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

Mt 7,21 Nie kaŜdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego,
lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
J 7,17 Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy teŜ Ja mówię
od siebie samego.
Jk 1,25 Kto zaś pilnie rozwaŜa doskonałe Prawo, Prawo wolności, i wytrwa w nim, ten nie
jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła; wypełniając je, otrzyma
błogosławieństwo.
1 J 2,17 Świat zaś przemija, a z nim jego poŜądliwość; kto zaś wypełnia wolę BoŜą, ten
trwa na wieki.
1 J 3,21-23 Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarŜa, mamy ufność wobec Boga, i o co
prosić będziemy, otrzymamy od Niego, poniewaŜ zachowujemy Jego przykazania i czynimy
to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna,
Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał.
Stronice te zawierają Słowa Pisma Świętego.
Dlatego powinny być uczczone i godnie traktowane!

X Niedziela Zwykła w roku B:
Mk 3,20-35
20.

Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, Ŝe nawet posilić
się nie mogli.
21. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, Ŝeby Go powstrzymać. Mówiono
bowiem: Odszedł od zmysłów.
22. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma
Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy.
23. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak moŜe
szatan wyrzucać szatana?
24. Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie moŜe
się ostać.
25. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się
ostać.
26. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie
moŜe się ostać lecz koniec z nim.
27. Nie, nikt nie moŜe wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli
mocarza wpierw nie zwiąŜe, i wtedy dom jego ograbi.
28. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by
się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.
29. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.
30. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego.
31. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po
Niego, aby Go przywołać.
32. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja
Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie.
33. Odpowiedział im: KtóŜ jest moją matką i /którzy/ są braćmi?
34. I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi
bracia.
35. Bo kto pełni wolę BoŜą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

20. Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, Ŝe nawet
posilić się nie mogli.

Mk 2,2 Zebrało się tyle ludzi, Ŝe nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im
naukę.

Mk 6,31A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie
nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, Ŝe nawet na posiłek nie mieli czasu.

21. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, Ŝeby Go powstrzymać.
Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów.

J 7,3-10 Rzekli więc Jego bracia do Niego: «Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie
Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeŜeli
chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaŜ się światu!» Bo nawet
Jego bracia nie wierzyli w Niego. Powiedział więc do nich Jezus: «Dla Mnie stosowny czas
jeszcze nie nadszedł, ale dla was - zawsze jest do rozporządzenia. Was świat nie moŜe
nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim świadczę, Ŝe złe są jego uczynki. Wy idźcie
na święto; Ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił». To im
powiedział i pozostał w Galilei. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i
On, jednakŜe nie jawnie, lecz skrycie.
J 10,20-21 Wielu spośród nich mówiło: On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od
zmysłów. Czemu Go słuchacie? Inni mówili: To nie są słowa opętanego. CzyŜ zły duch moŜe
otworzyć oczy niewidomych?
2 Krl 9,11 Jehu wyszedł do sług swego władcy, którzy go zapytali: «Czy wszystko dobrze
u ciebie? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie?» Odpowiedział im: «Wiecie, co za
człowiek i jaka jego gadanina».
Oz 9,7 Oto nadchodzą dni kary, zbliŜa się dzień odpłaty; Izrael woła: "Głupcem jest
prorok, a mąŜ natchniony szaleje". Tak jest z powodu wielkiej winy twojej i ogromu twojej
wrogości.
Dz 26,24 «Tracisz rozum, Pawle - zawołał głośno Festus, gdy on tak się bronił - wielka
nauka doprowadza cię do utraty rozsądku».
2 Kor 5,13 Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów - to ze względu na Boga, jeŜeli
przytomni jesteśmy - to ze względu na was.
22. Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili:
Ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy.

Ps 22,7-8 Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludu.
Szydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową:

Mt 9,33-34 Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu
wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! Lecz faryzeusze mówili:
«Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy».
Mt 10,25 Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli
pana domu przezwali Belzebubem, o ileŜ bardziej jego domowników tak nazwą.
J 7,19-20 CzyŜ MojŜesz nie dał wam Prawa? A przecieŜ nikt z was nie zachowuje Prawa,
/bo/ czemuŜ usiłujecie Mnie zabić? Tłum odpowiedział : «Jesteś opętany przez złego ducha!
KtóŜ usiłuje Cię zabić?»
J 8,48-52 Odpowiedzieli Mu śydzi: «CzyŜ nie słusznie mówimy, Ŝe jesteś
Samarytaninem i jesteś opętany przez złego ducha?» Ja nie szukam własnej chwały. Jest
Ktoś, kto jej szuka i sądzi. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją
naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego śydzi: «Teraz wiemy, Ŝe jesteś opętany.
Abraham umarł i prorocy - a Ty mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie
zazna na wieki.

30. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego.

Mk 3,22 Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba
i przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy».
J 10,20 Wielu spośród nich mówiło: «On jest opętany przez złego ducha i odchodzi od
zmysłów. Czemu Go słuchacie?»
31. Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze,
posłali po Niego, aby Go przywołać.

Łk 8,19-21 (Mt 12,46-48) Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie
mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na
dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi
są ci, którzy słuchają słowa BoŜego i wypełniają je».
.
32-33 Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli:
Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział
im: KtóŜ jest moją matką i /którzy/ są braćmi?
Pwt 33,9 O ojcu swym on mówi i o matce: «Ja ich nie widziałem», nie zna juŜ swoich
braci, nie chce rozpoznać swych dzieci. Tak słowa Twego strzegli, przymierze Twoje
zachowali.
Łk 2,49 Lecz On im odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, Ŝe
powinienem być w tym, co naleŜy do mego Ojca?»
2 Kor 5,16 Tak więc i my odtąd juŜ nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według
ciała poznaliśmy Chrystusa, to juŜ więcej nie znamy Go w ten sposób.
Mk 6,3 Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? CzyŜ nie
Ŝyją tu u nas takŜe Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
J 7,3-5 Rzekli więc Jego bracia do Niego: «Wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie
Twoi ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeŜeli
chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to okaŜ się światu!» Bo nawet
Jego bracia nie wierzyli w Niego.
34. I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i
moi bracia.

Ps 22,23 Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia:
Pnp 4,9-10 Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym
spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników. Jak piękna jest miłość
twoja, siostro ma, oblubienico, o ileŜ słodsza jest miłość twoja od wina, a zapach olejków
twych nad wszystkie balsamy!
Pnp 5,1-2 Wchodzę do mego ogrodu, siostro ma, oblubienico; zbieram mirrę mą z moim
balsamem; spoŜywam plaster z miodem moim; piję wino moje wraz z mlekiem moim.
JedzcieŜ, przyjaciele, pijcie, upajajcie się, najdroŜsi! Ja śpię, lecz serce me czuwa: Cicho!

Ap 20,1-3 Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i
wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, WęŜa starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i
związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim połoŜył, by juŜ
nie zwodził narodów, aŜ tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.
28. Zaprawdę, powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa,
których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone.

Mt 12,31-32 Dlatego powiadam wam: KaŜdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone
ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. Jeśli ktoś powie
słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw
Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym.
Hbr 6,4-8 NiemoŜliwe jest bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet
zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali
równieŜ wspaniałości słowa BoŜego i mocy przyszłego wieku, a jednak odpadli - odnowić ku
nawróceniu. KrzyŜują bowiem w sobie Syna BoŜego i wystawiają Go na pośmiewisko.
Ziemia zaś, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi uŜyteczne rośliny dla tych,
którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. A ta, która rodzi ciernie i osty,
jest nieuŜyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
Hbr 10,26-31 Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu pełnego poznania
prawdy, to juŜ nie ma dla nas ofiary przebłagalnej za grzechy, ale jedynie jakieś przeraŜające
oczekiwanie sądu i Ŝar ognia, który ma trawić przeciwników. Kto przekracza Prawo
MojŜeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech
świadków. Pomyślcie, o ileŜ surowszej kary stanie się winien ten, kto by podeptał Syna
BoŜego i zbezcześcił krew Przymierza, przez którą został uświęcony, i obelŜywie zachował
się wobec Ducha łaski. Znamy przecieŜ Tego, który powiedział: Do Mnie naleŜy pomsta i Ja
odpłacę. I znowu: Sam Pan będzie sądził lud swój. Straszną jest rzeczą wpaść w ręce Boga
Ŝyjącego.
1 J 5,16 Jeśli ktoś spostrzeŜe, Ŝe brat popełnia grzech, który nie sprowadza śmierci, niech
się modli, a przywróci mu Ŝycie; mam na myśli tych, których grzech nie sprowadza śmierci.
Istnieje taki grzech, który sprowadza śmierć. W takim wypadku nie polecam, aby się
modlono.
29. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie
otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego.

Mk 12,40 Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym
surowszy dostaną wyrok».
Mt 25,46 I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do Ŝycia wiecznego».
2 Tes 1,9 Jako karę poniosą oni wieczną zagładę z dala od oblicza Pańskiego i od
potęŜnego majestatu Jego
Jud 1,7 jak Sodoma i Gomora i w ich sąsiedztwie połoŜone miasta - w podobny sposób jak
one oddawszy się rozpuście i poŜądaniu cudzego ciała - stanowią przykład przez to, Ŝe
ponoszą karę wiecznego ognia.

23. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: Jak
moŜe szatan wyrzucać szatana?

Ps 49,5 Nakłonię mego ucha ku przypowieści, przy dźwięku liry wyjaśnię mą zagadkę.
Mt 13,34 To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im
nie mówił.

Mt 12,25 Jezus, znając ich myśli, rzekł do nich: «KaŜde królestwo, wewnętrznie skłócone,
pustoszeje. I Ŝadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi. 26 Jeśli szatan
wyrzuca szatana, to sam ze sobą jest skłócony, jakŜe się więc ostoi jego królestwo? 27 I jeśli
Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego
oni będą waszymi sędziami. 28 Lecz jeśli Ja mocą Ducha BoŜego wyrzucam złe duchy, to
istotnie przyszło do was królestwo BoŜe. 29 Albo jak moŜe ktoś wejść do domu mocarza, i
sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąŜe? I dopiero wtedy dom Jego ograbi. 30
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; i kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Łk 11,17 On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «KaŜde królestwo wewnętrznie
skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. 18 Jeśli więc i szatan z sobą jest skłócony, jakŜe
się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, Ŝe Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. 19
Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi
synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. 20 A jeśli Ja palcem BoŜym wyrzucam złe
duchy, to istotnie przyszło juŜ do was królestwo BoŜe. 21 Gdy mocarz uzbrojony strzeŜe
swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. 22 Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i
pokona go, zabierze całą broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. 23 Kto nie jest ze
Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
24. Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo
nie moŜe się ostać.

2 Sm 20,6 Dawid powiedział Abiszajowi: «Szeba, syn Bikriego, będzie dla nas o wiele
gorszy niŜ Absalom. Zbierz zaraz sługi swojego pana i puść się za nim w pogoń, aby nie
znalazł sobie jakich miast warownych i nie zniknął nam z oczu».
Sdz 12,1-6 Zebrali się następnie męŜowie z Efraima i przeszedłszy do Safon rzekli do
Jeftego: «Dlaczego poszedłeś walczyć z Ammonitami nie wezwawszy nas do współudziału
razem z tobą? Oto ogniem zniszczymy twój dom nad tobą». Odpowiedział im Jefte: «Ja i mój
lud mieliśmy wielki spór z Ammonitami. Wzywałem was na pomoc, a nie wybawiliście mnie
z ich rąk. Widząc, Ŝe nie ma wybawiciela, naraziłem moje Ŝycie i poszedłem walczyć z
Ammonitami, a Pan dał ich w moje ręce. Dlaczego występujecie dzisiaj przeciw mnie chcąc
walczyć ze mną?» Wówczas Jefte zebrał wszystkich męŜów z Gileadu i rozpoczął walkę z
Efraimitami. MęŜowie z Gileadu pokonali Efraimitów, gdyŜ ci mówili: «Jesteście zbiegami z
Efraima, o Gileadczycy, którzy przebywacie wśród Efraimitów i Manassytów». Następnie
Gileadczycy odcięli Efraimitom drogę do brodów Jordanu, a gdy zbiegowie z Efraima
mówili: «Pozwól mi przejść», Gileadczycy zadawali pytanie: «Czy jesteś Efraimitą?» - A
kiedy odpowiadał: «Nie», wówczas nakazywali mu: «WymówŜe więc Szibbolet». Jeśli rzekł:
Sibbolet - a inaczej nie mógł wymówić - chwytali go i zabijali u brodu Jordanu. Tak zginęło
przy tej sposobności czterdzieści dwa tysiące Efraimitów.

Sdz 9,23 Następnie Bóg zesłał ducha niezgody między Abimelekiem a moŜnymi z
Sychem, i moŜni z Sychem zbuntowali się przeciwko Abimelekowi.
Iz 9,19-20 KaŜdy poŜera ciało bliźniego; odgryza na prawo, a przecieŜ łaknie, zjada na
lewo, lecz się nie nasyca. Manasses szarpie Efraima, a Efraim Manassesa, obaj razem godzą
na Judę. Po tym wszystkim nie uśmierzył się gniew Jego i ręka Jego - nadal wyciągnięta.
Za 11,14 Następnie złamałem moją drugą laskę "Zjednoczenie" na znak zerwania
braterstwa Judy z Izraelem.
J 17,20-21 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć
we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni
stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, Ŝeś Ty Mnie posłał.
1 Kor 1,10-13 A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej
myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, Ŝe zdarzają się między
wami spory. Myślę o tym, co kaŜdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem
Kefasa, a ja Chrystusa». CzyŜ Chrystus jest podzielony? CzyŜ Paweł został za was
ukrzyŜowany? CzyŜ w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
Ef 4,3-6 Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i
jeden Duch, bo teŜ zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden
jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa
ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
25. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł
się ostać

Rdz 13,7 A gdy wynikła sprzeczka pomiędzy pasterzami trzód Abrama i pasterzami trzód
Lota - mieszkańcami kraju byli wówczas Kananejczycy i Peryzzyci -rzekł Abram do Lota:
«Niechaj nie będzie sporu między nami, między pasterzami moimi a pasterzami twoimi, bo
przecieŜ jesteśmy krewni.
Rdz 37,4 Bracia Józefa widząc, Ŝe ojciec kocha go bardziej niŜ wszystkich, tak go
znienawidzili, Ŝe nie mogli zdobyć się na to, aby przyjaźnie z nim porozmawiać.
Ps 133,1 Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem;
Gal 5,15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i poŜera, baczcie, byście się wzajemnie nie
zjedli.
Jk 3,16 Gdzie bowiem zazdrość i Ŝądza sporu, tam teŜ bezład i wszelki występek.
26-27.Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest
skłócony, to nie moŜe się ostać lecz koniec z nim. Nie, nikt nie moŜe
wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw
nie zwiąŜe, i wtedy dom jego ograbi.

Rdz 3,15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo
twoje a potomstwo jej: ono zmiaŜdŜy ci głowę, a ty zmiaŜdŜysz mu piętę».
Iz 27,1 W ów dzień Pan ukarze swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana,
węŜa płochliwego, Lewiatana, węŜa krętego; zabije teŜ potwora morskiego.

Iz 49,24-26 CzyŜ moŜna odebrać łup bohaterowi? Albo czy jeńcy okrutnika zdołają się
wymknąć?» Zaiste, tak mówi Pan: «Nawet jeńcy bohatera zostaną mu wydarci, i zdobycz
okrutnika się wymknie. Z twoim przeciwnikiem Ja się rozprawię, a twoich synów Ja sam
ocalę. Twoim ciemięzcom dam na pokarm własne ich ciało, własną krwią się upiją jak
moszczem. Wówczas wiedzieć będzie kaŜdy człowiek, Ŝe Ja jestem Pan, twój Zbawca, i twój
Odkupiciel, Wszechmocny Jakuba».
Iz 53,12 Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie moŜnych jako zdobycz, za
to, Ŝe Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł
grzechy wielu, i oręduje za przestępcami.
Iz 61,1 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą
nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i
więźniom swobodę;
Łk 10,17-20 Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością mówiąc: «Panie, przez wzgląd
na Twoje imię, nawet złe duchy nam się poddają». Wtedy rzekł do nich: «Widziałem szatana,
spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po węŜach i
skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się
cieszcie, Ŝe duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, Ŝe wasze imiona zapisane są w niebie».
Łk 11,21-23 Gdy mocarz uzbrojony strzeŜe swego dworu, bezpieczne jest jego mienie.
Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą broń jego, na której
polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną,
rozprasza.
J 12,31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz
wyrzucony.
Rz 16,20 Bóg zaś pokoju zetrze wkrótce szatana pod waszymi stopami. Łaska Pana
naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami!
Ef 6,10-13 W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję
BoŜą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki
przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom
świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyŜynach niebieskich.
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję BoŜą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i
ostać, zwalczywszy wszystko.
Kol 2,15 Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz, jawnie wystawił je na widowisko,
powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie.
Hbr 2,14 PoniewaŜ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On takŜe bez Ŝadnej
róŜnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierŜył władzę nad
śmiercią, to jest diabła,
1 J 3,8 Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, poniewaŜ diabeł trwa w grzechu od początku.
Syn BoŜy objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.
1 J 4,4 Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwycięŜyliście ich, poniewaŜ większy jest Ten, który
w was jest, od tego, który jest w świecie.
Ap 12,7 I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I
wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł, i juŜ się miejsce dla nich w
niebie nie znalazło. I został strącony wielki Smok, WąŜ starodawny, który się zwie diabeł i
szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali
jego aniołowie.

