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NIENAWISC, JEDEN Z ULUBIONYCH TEMATOW JEZUSA
 
 ----
 ZIARNA NIENAWISCI W EWANGELIACH ZASIANE SA PRZEZ JEZUSA, DZIESIATKI RAZY. ALE O MILOSCI (W
TAKI SPOSOB, BY POMOC LUDZIOM JA BUDOWAC), JEZUS NIE WSPOMNIAL ANI RAZU.
 
 ----
 PIERWSZE ZIARNO NIENAWISCI
 BG. J - 6:70
 Odpowiedzial im Jezus: Izalim ja nie dwunastu was obral? a jeden z was jest dyjabel.
 J - 6:71
 A to mowil o Judaszu, synu Szymona, Iszkaryjocie; bo go ten wydac mial, bedac jednym z onych dwunastu.
 ---
 
 Jezus wybral dwunastu a czy musial wybierac Judasza? Czy moze wybral go swiadomie? Nie mial problemow z
czytaniem w myslach innych ludzi. Nie musial wybierac Judasza, skoro wiedzial, ze go wyda. Z tego wynika, ze wybral
Judasza, (ktory w przyszlosci go wyda) calkowicie swiadomie. Jaki w tym mial cel?
 Przy okazji, moze go przelknac. Czy musial uzyc sformulowanie; cyt. "a jeden z was jest dyjabel." Waznym aspektem
jest uzycie tu, liczby mnogiej. W ten sposob ziarno nienawisci uzyskuje dodatkowe cechy wplywu i jest przedstawione w
enigmatycznej formie.
 
 ----
 DRUGIE ZIARNO NIENAWISCI
 8:21
 Rzekl im tedy zasie Jezus: Ja ide, i bedziecie mie szukac, a w grzechu waszym pomrzecie; gdzie ja ide, wy przyjsc nie
mozecie.
 8:22
 Mowili tedy Zydowie: Alboz sie sam zabije, ze mowi: Gdzie ja ide, wy przyjsc nie mozecie?
 J - 8:23
 I rzekl do nich: Wyscie z niskosci, a jam z wysokosci; wyscie z tego swiata, a jam zasie nie jest z tego swiata.
 J - 8:24
 Przetomci wam powiedzial, iz pomrzecie w grzechach waszych; bo jezli nie wierzycie, zem ja jest, pomrzecie w
grzechach waszych.
 ----
 
 Jezus, ponizajac faryzeuszy cyt. "gdzie ja ide, wy przyjsc nie mozecie" z gory zaklada, ze nie beda zbawieni i mowi do
nich cyt."Wyscie z niskosci, a jam z wysokosci;" W tym momencie dzieli ludzi na lepszych i gorszych.
 ----
 
 TRZECIE ZIARNO NIENAWISCI
 J - 8:41
 Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: My z nierzadu nie jestesmy splodzeni, jednegoz Ojca mamy, Boga.
 J - 8:42
 Tedy im rzekl Jezus: Byc byl Bog Ojcem waszym, tedy byscie mie milowali, gdyzem ja od Boga wyszedl i przyszedlem,
anim sam od siebie przyszedl, ale mie on poslal.
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 J - 8:43
 Przeczze tej powiesci mojej nie pojmujecie? przeto, iz nie mozecie sluchac mowy mojej.
 J - 8:44
 Wyscie z ojca dyjabla i pozadliwosci ojca waszego czynic chcecie; onci byl mezobojca od poczatku i w prawdzie nie
zostal, bo w nim prawdy nie masz: gdy mowi klamstwo, z swego wlasnego mowi, iz jest klamca i ojcem klamstwa.
 ----
 
 Na twierdzenie Faryzeuszy, cyt "My z nierzadu nie jestesmy splodzeni, jednego Ojca mamy, Boga." Jezus odpowiada,
cyt.Byc byl Bog Ojcem waszym, tedy byscie mie milowali," i mowi dalej, cyt. "Wyscie z ojca dyjabla". Takie przeklenstwa
nie sa godne tego, ktory mieni sie, ze wyslal go Bog.
 ----
 
 CZWARTE ZIARNO NIENAWISCI
 J - 12:25
 Kto miluje dusze swoje, utraci ja, a kto nienawidzi duszy swojej na tym swiecie, ku wiecznemu zywotowi strzeze jej.
 ----
 
 Jezus namawia do nienawisci w stosunku do wlasnej duszy sluchajacych, cyt. "a kto nienawidzi duszy swojej na tym
swiecie, ku wiecznemu zywotowi strzeze jej." Takie zachowanie czlowieka, jakie sugeruje Jezus, jest marzeniem Diabla.
 -----
 
 PIATE ZIARNO NIENAWISCI
 Lk - 9:5
 A ktorzybykolwiek was nie przyjeli, wychodzac z miasta onego, i proch z nog waszych otrzasnijcie na swiadectwo
przeciwko nim.
 ----
 
 Jezus mowi do apostolow, cyt. "i proch z nog waszych otrzasnijcie na swiadectwo przeciwko nim." Tylko zlosliwi ludzie
moga postapic w taki sposob.
 ----
 
 SZOSTE ZIARNO NIENAWISCI
 Lk - 11:44
 Biada wam, nauczeni w Pismie i Faryzeuszowie obludni! bo jestescie jako groby, ktorych nie widac, a ludzie, ktorzy
chodza po nich, nie wiedza o nich.
 ----
 
 Kolejne przeklenstwo Jezusa rzucone w kierunku Faryzeuszy, cyt. "Faryzeuszowie obludni! bo jestescie jako groby".
Jezus przez caly czas swoich nauk nienawidzil Faryzeuszy. Taka postawa w zadnej mierze nie jest godna zadnego
czlowieka a w odniesieniu do wyslannika Boga nienawisc nie jest do przyjecia.
 ----
 
 SIODME ZIARNO NIENAWISCI
 Mt - 23:33
 Wezowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoz bedziecie mogli ujsc przed sadem ognia piekielnego?
 ----
 
 W tym przeklenstwie Jezus przerosl sam siebie. Przeklina i zastrasza ogniem piekielnym. Takie zachowanie, nie ma nic
wspolnego z postawa nauczyciela, ktory daje nauki i wzor dla calej ludzkosci.
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 ---
 
 PONIZEJ SA ZALACZONE POZOSTALE WERSETY Z MOWA NIENAWISCI JEZUSA
 ----
 Lk - 10:10
 A do ktoregobysciekolwiek miasta weszli, a nie przyjeto by was, wyszedlszy na ulice jego, mowcie:
 
 Lk - 10:11
 I proch, ktory przylgnal do nas z miasta waszego, otrzasamy na was; wszakze to wiedzcie, ze sie do was przyblizylo
krolestwo Boze.
 
 Lk - 10:12
 A mowie wam: Iz Sodomie w on dzien lzej bedzie, niz onemu miastu.
 
 Lk - 11:39
 I rzekl Pan do niego: Teraz wy, Faryzeuszowie! to, co jest zewnatrz kubka i misy, ochedazacie, ale to, co jest wewnatrz
w was, pelne jest drapiestwa i zlosci.
 
 Lk - 11:40
 Szaleni! izaz ten, ktory uczynil to, co jest zewnatrz, nie uczynil tez tego, co jest wewnatrz?
 
 Mk - 6:11
 A ktorzykolwiek by was nie przyjeli, ani was sluchali, wyszedlszy stamtad, otrzasnijcie proch z nog waszych na
swiadectwo im; zaprawde powiadam wam: Lzej bedzie Sodomie i Gomorze w dzien sadny, niz miastu onemu.
 
 Mk - 8:38
 Albowiem kto by sie wstydzil za mie i za slowa moje miedzy tym rodzajem cudzoloznym i grzesznym, i Syn czlowieczy
wstydzic sie za niego bedzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z Anioly swietymi.
 
 Mk - 11:12
 A drugiego dnia, gdy wychodzili z Betanii, laknal.
 
 Mk - 11:13
 I ujrzawszy z daleka figowe drzewo, majace liscie, przyszedl, jezliby snac co na niem znalazl; a gdy do niego przyszedl,
nic nie znalazl, tylko liscie; bo nie byl czas figom.
 
 Mk - 11:14
 A odpowiadajac Jezus, rzekl mu: Niechajze wiecej na wieki nikt z ciebie owocu nie je. A slyszeli to uczniowie jego.
 
 Mk - 11:20
 A rano idac mimo figowe drzewo, ujrzeli, iz z korzenia uschlo.
 
 Mk - 11:21
 Tedy wspomniawszy Piotr, rzekl mu: Mistrzu! oto figowe drzewo, ktores przeklal, uschlo.
 
 Mk - 11:22
 A Jezus odpowiadajac, rzekl im: Miejcie wiare w Boga.
 
 Mt - 3:7
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 A gdy ujrzal wiele z Faryzeuszow i Saduceuszow przychodzacych do chrztu swego, rzekl im: Rodzaju jaszczurczy! ktoz
wam pokazal, zebyscie uciekali przed przyszlym gniewem?
 
 Mt - 10:14
 A kto by was nie przyjal, ani sluchal slow waszych, wychodzac z domu albo z miasta onego, otrzasnijcie proch z nog
waszych.
 
 Mt - 10:15
 Zaprawde wam powiadam: Lzej bedzie ziemi Sodomskiej i Gomorskiej w dzien sadny, nizeli miastu onemu.
 
 Mt - 11:20
 Tedy poczal przymawiac miastom, w ktorych sie najwiecej dzialo cudow jego, ze nie pokutowaly, mowiac:
 
 Mt - 11:21
 Biada tobie Chorazynie! biada tobie Betsaido! bo gdyby sie byly w Tyrze i w Sydonie te cuda staly, ktore sie w was
staly, dawno by byly w worze i w popiele pokutowaly.
 
 Mt - 11:22
 Wszakze powiadam wam: Lzej bedzie Tyrowi i Sydonowi w dzien sadny, nizeli wam.
 
 Mt - 11:23
 A ty Kapernaum! ktores az do nieba wywyzszone, az do piekla stracone bedziesz; bo gdyby sie byly w Sodomie te
cuda dzialy, ktore sie dzialy w tobie, zostalaby byla az do dnia dzisiejszego.
 
 Mt - 11:24
 Nawet powiadam wam: Iz lzej bedzie ziemi Sodomskiej w dzien sadny, nizeli tobie.
 
 Mt - 12:33
 Czynciez albo drzewo dobre, i owoc jego dobry; albo czyncie drzewo zle, i owoc jego zly; albowiem z owocu drzewo
poznane bywa.
 
 Mt - 12:34
 Rodzaju jaszczurczy! jakoz mozecie mowic dobre rzeczy, bedac zlymi, gdyz z obfitosci serca usta mowia?
 
 Mt - 12:38
 Tedy odpowiedzieli niektorzy z nauczonych w Pismie i Faryzeuszow, mowiac: Nauczycielu, chcemy od ciebie znamie
widziec.
 
 Mt - 12:39
 A on odpowiadajac rzekl im: Rodzaj zly i cudzolozny znamienia szuka; ale mu nie bedzie znamie dane, tylko ono
znamie Jonasza proroka.
 
 Mt - 15:12
 Tedy przystapiwszy uczniowie jego, rzekli mu: Wiesz, iz Faryzeuszowie, uslyszawszy te mowe, zgorszyli sie?
 
 Mt - 15:13
 A on odpowiadajac rzekl: Wszelki szczep, ktorego nie szczepil Ojciec moj niebieski, wykorzeniony bedzie.
 
 Mt - 16:21
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 I odtad poczal Jezus pokazywac uczniom swoim, iz musi odejsc do Jeruzalemu, i wiele cierpiec od starszych i od
przedniejszych kaplanow i nauczonych w Pismie, a byc zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstac.
 
 Mt - 16:22
 A wziawszy go Piotr na strone, poczal go strofowac, mowiac: Zmiluj sie sam nad soba, Panie! nie przyjdzie to na cie.
 
 Mt - 16:23
 A on obrociwszy sie, rzekl Piotrowi: Idz ode mnie, szatanie! jestes mi zgorszeniem; albowiem nie pojmujesz tego, co
jest Bozego, ale co jest ludzkiego.
 
 Mt - 21:19
 I ujrzawszy jedno figowe drzewo przy drodze, przyszedl do niego, i nie znalazl nic na niem, tylko same liscie, i rzekl mu:
Niechaj sie wiecej z ciebie owoc nie rodzi na wieki. I uschlo zarazem one figowe drzewo.
 
 Mt - 21:20
 A ujrzawszy to uczniowie, dziwowali sie, mowiac: Jakoc predko uschlo to figowe drzewo!
 
 Mt - 23:13
 Lecz biada wam, nauczeni w Pismie i Faryzeuszowie obludni! iz zamykacie krolestwo niebieskie przed ludzmi;
albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, ktorzy by wnijsc chcieli, wchodzic nie dopuszczacie.
 
 Mt - 23:14
 Biada wam, nauczeni w Pismie i Faryzeuszowie obludni! iz pozeracie domy wdow, a to pod pokrywka dlugich modlitw,
dlatego ciezszy sad odniesiecie.
 
 Mt - 23:15
 Biada wam, nauczeni w Pismie i Faryzeuszowie obludni! iz obchodzicie morze i ziemie, abyscie uczynili jednego
nowego Zyda; a gdy sie stanie, czynicie go synem zatracenia, dwakroc wiecej nizeliscie sami.
 
 Mt - 23:16
 Biada wam, wodzowie slepi! ktorzy powiadacie: kto by przysiagl na kosciol, nic nie jest: ale kto by przysiagl na zloto
koscielne, winien jest.
 
 Mt - 23:17
 Glupi i slepi! albowiem coz jest wiekszego, zloto czy kosciol, ktory poswieca zloto?
 
 Mt - 23:19
 Glupi i slepi! albowiem coz wiekszego jest? dar, czyli oltarz, ktory poswieca dar?
 
 Mt - 23:23
 Biada wam, nauczeni w Pismie i Faryzeuszowie obludni! iz dawacie dziesiecine z mietki i z anyzu i z kminu, a
opuszczacie powazniejsze rzeczy w zakonie, sad i milosierdzie i wiare; te rzeczy mieliscie czynic, a onych nie
opuszczac.
 
 Mt - 23:24
 Wodzowie slepi! ktorzy przecedzacie komara, i wielblada polykacie.
 
 Mt - 23:25
 Biada wam, nauczeni w Pismie i Faryzeuszowie obludni! iz oczyszczacie kubek z wierzchu i mise, a wewnatrz pelne sa
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drapiestwa i zbytku.
 
 Mt - 23:26
 Faryzeuszu slepy! oczysc pierwej to, co jest wewnatrz w kubku i w misie, aby i to, co jest z wierzchu, czystem bylo.
 
 Mt - 23:27
 Biada wam, nauczeni w Pismie i Faryzeuszowie obludni! izescie podobni grobom pobielanym, ktore sie zdadza z
wierzchu byc cudne, ale wewnatrz pelne sa kosci umarlych i wszelakiej nieczystosci.
 
 Mt - 23:28
 Takze i wy z wierzchu zdacie sie byc ludziom sprawiedliwi; ale wewnatrz jestescie pelni obludy i nieprawosci.
 
 Mt - 23:29
 Biada wam, nauczeni w Pismie i Faryzeuszowie obludni! iz budujecie groby prorokow, i zdobicie nagrobki
sprawiedliwych,
 
 Mt - 23:33
 Wezowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoz bedziecie mogli ujsc przed sadem ognia piekielnego?
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