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Wagalatia, 6:14, Lakini mimi
kamwe sitajivunia kitu cho chote
isipokuwa msalaba wa Bwana
wetu Yesu Kristo; kwa maana kwa
njia ya msalaba, ulimwengu
umesulubiwa kwangu, na mimi
nimesulubiwa kwa ulimwengu.
Wakorintho 1:21, Kwa maana
katika hekima ya Mungu,
wanadamu hawakuweza kumjua
Mungu kwa kutumia hekima yao;
badala yake, ilimpendeza Mungu
kuwaokoa wote waaminio kwa
upuuzi wa lile neno linalohubiriwa.
Matayo 18:11, Maana mimi
Mwana wa Adamu nilikuja kuokoa
kilichopotea. Matendo ya Mitume
4:12
Wokovu unapatikana kwake tu;
-
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kwa maana hakuna jina jingine
duniani
ambalo
wamepewa
wanadamu kuwaokoa ila jina la
Yesu, na ni kwa jina hilo peke
yake tunaweza kuokolewa!''
Yakobo 1:21, Kwa hiyo epukeni
uchafu wote na uovu ambao
umeenea,
mkapokee
kwa
unyenyekevu lile neno lililopandwa
mioyoni mwenu ambalo linaweza
kuokoa nafsi zenu.
Waefeso 2:8, Kwa maana
mmeokolewa kwa neema, kwa
njia ya imani; na si kwa sababu ya
matendo yenu mema. Hii ni
zawadi kutoka kwa Mungu
mwenyewe.
Matayo 10:22, Nanyi
mtachukiwa na watu wote kwa
-

kwa maana hakuna jina jingine
duniani
ambalo
wamepewa
wanadamu kuwaokoa ila jina la
Yesu, na ni kwa jina hilo peke
yake tunaweza kuokolewa!''
Yakobo 1:21, Kwa hiyo epukeni
uchafu wote na uovu ambao
umeenea,
mkapokee
kwa
unyenyekevu lile neno lililopandwa
mioyoni mwenu ambalo linaweza
kuokoa nafsi zenu.
Waefeso 2:8, Kwa maana
mmeokolewa kwa neema, kwa
njia ya imani; na si kwa sababu ya
matendo yenu mema. Hii ni
zawadi kutoka kwa Mungu
mwenyewe.
Matayo 10:22, Nanyi
mtachukiwa na watu wote kwa

_

Wagalatia, 6:14, Lakini mimi
kamwe sitajivunia kitu cho chote
isipokuwa msalaba wa Bwana
wetu Yesu Kristo; kwa maana kwa
njia ya msalaba, ulimwengu
umesulubiwa kwangu, na mimi
nimesulubiwa kwa ulimwengu.
Wakorintho 1:21, Kwa maana
katika hekima ya Mungu,
wanadamu hawakuweza kumjua
Mungu kwa kutumia hekima yao;
badala yake, ilimpendeza Mungu
kuwaokoa wote waaminio kwa
upuuzi wa lile neno linalohubiriwa.
Matayo 18:11, Maana mimi
Mwana wa Adamu nilikuja kuokoa
kilichopotea. Matendo ya Mitume
4:12
Wokovu unapatikana kwake tu;
-

Wagalatia, 6:14, Lakini mimi
kamwe sitajivunia kitu cho chote
isipokuwa msalaba wa Bwana
wetu Yesu Kristo; kwa maana kwa
njia ya msalaba, ulimwengu
umesulubiwa kwangu, na mimi
nimesulubiwa kwa ulimwengu.
Wakorintho 1:21, Kwa maana
katika hekima ya Mungu,
wanadamu hawakuweza kumjua
Mungu kwa kutumia hekima yao;
badala yake, ilimpendeza Mungu
kuwaokoa wote waaminio kwa
upuuzi wa lile neno linalohubiriwa.
Matayo 18:11, Maana mimi
Mwana wa Adamu nilikuja kuokoa
kilichopotea. Matendo ya Mitume
4:12
Wokovu unapatikana kwake tu;

_

kwa maana hakuna jina jingine
duniani
ambalo
wamepewa
wanadamu kuwaokoa ila jina la
Yesu, na ni kwa jina hilo peke
yake tunaweza kuokolewa!''
Yakobo 1:21, Kwa hiyo epukeni
uchafu wote na uovu ambao
umeenea,
mkapokee
kwa
unyenyekevu lile neno lililopandwa
mioyoni mwenu ambalo linaweza
kuokoa nafsi zenu.
Waefeso 2:8, Kwa maana
mmeokolewa kwa neema, kwa
njia ya imani; na si kwa sababu ya
matendo yenu mema. Hii ni
zawadi kutoka kwa Mungu
mwenyewe.
Matayo 10:22, Nanyi
mtachukiwa na watu wote kwa
-

kwa maana hakuna jina jingine
duniani
ambalo
wamepewa
wanadamu kuwaokoa ila jina la
Yesu, na ni kwa jina hilo peke
yake tunaweza kuokolewa!''
Yakobo 1:21, Kwa hiyo epukeni
uchafu wote na uovu ambao
umeenea,
mkapokee
kwa
unyenyekevu lile neno lililopandwa
mioyoni mwenu ambalo linaweza
kuokoa nafsi zenu.
Waefeso 2:8, Kwa maana
mmeokolewa kwa neema, kwa
njia ya imani; na si kwa sababu ya
matendo yenu mema. Hii ni
zawadi kutoka kwa Mungu
mwenyewe.
Matayo 10:22, Nanyi
mtachukiwa na watu wote kwa

_

