Nie daj się zwyciężyć złu – Rzym. 12:21

Nigdy nie powinniśmy wybierać ani używać złych słów, metod czy sposobów postępowania. Czynienie tego oznacza
tymczasowe przyłączenie się do nieprzyjaciela lub przyznanie, że jego środki i metody są lepsze niż te stosowane przez
Wodza, do którego należymy. Oddawanie gniewem za gniew, obmową za obmowę, przykrymi słowami za przykre słowa,
oszczerstwem za oszczerstwo, prześladowaniem za prześladowanie, ciosem za cios – byłoby próbą przezwyciężenia zła złem.
Mamy polecenie unikać tego, co jest właściwe naszej upadłej naturze, by tym pełniej rozwijać nową naturę. Dajemy się
zwyciężać złu wtedy, gdy jesteśmy zwiedzeni przez przeciwnika do używania jego metod w którykolwiek z wymienionych
sposobów. (R2212)
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