
Światło, które świeci w ciemnym miejscu. 

„Pozdrowienia  Trójcy cz. 2”

To jest druga część naszego badania. Mówiliśmy o trójcy w Nowym Testamencie. I jak do tej
pory nie znaleźliśmy żadnych dowodów. Zgadza się.? Sprawdziliśmy około połowy ksiąg
Nowego  Testamentu.  Przyglądaliśmy  się  pozdrowieniom  czy  przywitaniom.  Czy
kiedykolwiek słyszymy czy czytamy pozdrowienia lub przywitania od trójcy lub w imieniu
trójcy.?  Odpowiedz  brzmi:  nie.  Przyglądaliśmy  się  od  Mateusza  aż  do  Listu  do  Efezjan.
Czytaliśmy również List do Filipian. To był ostatni fragment, jaki czytaliśmy. Więc jest to
druga część, którą zajmiemy się tam, gdzie przerwaliśmy. I dowiedzieliśmy się, że jest  to
spójny  wzór,  w  szczególności  u  apostoła  Pawła,  ponieważ  jest  on  jednym z  najbardziej
produktywnych autorów Nowego Testamentu.  Życzy łaski i  pokoju wierzącym od Boga
Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. I ktoś może powiedzieć (a to jest coś, co często słyszę,
wy też  możecie  to  słyszeć),  że  skupiamy się  lub  dużo  mówimy o  Ojcu  i  Synu.  Tak.?  I
wówczas  ludzie  mówią,  że  pomijamy  Ducha  Świętego.  We  fragmentach,  które  czytamy,
dowiadujemy  się,  że  tak  właśnie  przedstawia  to  Pismo,  ponieważ  Ojciec  i  Syn  to  dwie
indywidualne istoty, są to dwie osoby. To nie jest tak, że uczniowie pomijają Ducha. Ale
kiedy  wysyłasz  pozdrowienie  w  imieniu  kogoś,  to  nie  możesz  wysyłać  pozdrowienia  w
imieniu nieistnienia czy niebytu. Duch nie jest jednostką ani istotą samą w sobie. Nie jest
indywidualny. To jest Ojciec i Syn. Duch tam jest, to należy do nich, ale nie w sposób, w
jaki  przedstawia  to  trójca.  Chcę  to  tylko  wyjaśnić,  bo  ludzie  mówią,  że  to  robimy.  Ale
widzimy to w Piśmie. Przejdźmy do Listu do Kolosan, rozdział 1, werset 2; „ Do świętych i
wiernych braci w Chrystusie Jezusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga,
naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa”. Czy Paweł stara się pominąć Ducha.? Nie. To
poprzez Ducha ta łaska i pokój są przekazywane wiernym. Ale Źródłem jest Ojcem przez
Syna. A to, jak się to osiąga, jest poprzez Ducha. Bóg nie korzysta z pomocy kogoś innego.
Własny Duch Boga sprowadza Jego łaskę i pokój do serca wierzącego. Taki jest sens, który
jest przekazywany. Tak wiec również wierzący w Kolosach byli tego odbiorcami i właśnie
tego im życzył Paweł. Po liście do Kolosan jest  1 Tesaloniczan.  Może powinniśmy zrobić
test dotyczący kolejności ksiąg Nowego Testamentu. Jest o tym pieśń, tak.? 1 Tesaloniczan
1,1: „Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i
Panu Jezusie  Chrystusie.  Łaska wam i  pokój od Boga,  naszego Ojca,  i  Pana Jezusa
Chrystusa”.  Interesujący  opis  tutaj  zamieszcza,  zgadza  się.?  Gdzie  był  kościół.?  Tak,
położenie geograficzne, ale dalej mówi: do kościoła Tesaloniczan, który jest w..... ?.  Bogu
Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. To jest interesujący opis. Wierzący uważani są za bycie w
Ojcu i w Synu. Są zjednoczeni razem z Ojcem i Synem. To co powiedział Jezus:  A to jest
życie  wieczne,  aby poznali  ciebie,  jedynego  prawdziwego  Boga  (to  jest  Ojca)  i  tego,
którego  posłałeś,  Jezusa  Chrystusa.  I  macie  społeczność,  macie  wspólnotę  z  Ojcem  i
Synem. Ojciec i Syn mieszkają w was, a wy mieszkacie w nich. To mówi im Paweł. I byli
odbiorcami tej łaski i pokoju, które stamtąd pochodzą. W 2 liście do Tesaloniczan mówi im to
samo.  2 Tesaloniczan 1,2: „Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca, i Pana Jezusa
Chrystusa”.  To staje  się  oczywiste,  że to  jest  standardowe pozdrowienie,  którego używa
Paweł. Zgadza się.? Te same słowa, ta sama prawda. Tak zaczyna prawie wszystkie listy. 
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W pewnym kształcie czy formie. Coś w tym rodzaju: Łaska, pokój przychodzą od Ojca i od
Pana  Jezusa  Chrystusa.  Znowu.  Czy  możemy  oskarżyć  Pawła  i  powiedzieć:  Zaczekaj
Paweł.  Pomijasz  Ducha  Świętego.  Jak  możesz  to  robić  Paweł.?  Paweł  był  natchnionym
apostołem i natchnionym autorem Pisma. Nie pomija nikogo, o kim należy wspomnieć. To
nasze fałszywe, tradycyjne zrozumienie powoduje, że zastanawiamy się, że czegoś lub kogoś
brakuje, ponieważ mamy w naszych głowach ideę z tradycji zwaną trójcą, która mówi, że są
trzy  jednostki,  które  są  równe  i  współwieczne.  I  że  musimy  wspomnieć  wszystkie  trzy.
Widzimy, że tak nie jest w Pismach. Widzimy, że wcale tak nie jest w pismach apostołów.
Następna  księga.  1  Tymoteusza.  A co  z  3  listem  do  Tesaloniczan.?  Nie  ma.  To  brzmi
dziwnie, gdy ktoś mówi 3 Tesaloniczan, zgadza się.? Bo jesteśmy przyzwyczajeni ... Są tylko
dwa  listy  do  Tesaloniczan.  Tak  dziwnie  by  to  brzmiało  dla  wierzących  w  czasach
apostolskich, gdybyś dodał trzecią jednostkę, jeśli chodzi o ich zrozumienie i pozdrowienia.
Ojciec i Syn. A potem mówisz: Chwileczkę, ale jest też pozdrowienie od Ducha i to nie jest
Ojciec i to nie jest Syn. Właściwie jest trzecią istotą, która również się z tobą wita. Byłoby to
dla  nich  równie  dziwnie,  jak  dla  nas  poszukiwanie  3  listu  do  Tesaloniczan.  Musimy
rozpoznać, że to było w tamtym czasie standardowym wierzeniem kościoła. A wiec tak, nie
ma 3 listu do Tesaloniczan.  1 Tymoteusza 1,2: „Do Tymoteusza, mego własnego syna w
wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga, naszego Ojca, i Chrystusa Jezusa, naszego
Pana”. Tymoteusz był uczniem Pawła w Ewangelii. Paweł był jego mentorem, nauczał go i
dawał mu instrukcje. Bardzo cenne instrukcje w dwóch listach do Tymoteusza. Tymoteusz
był ugruntowany w tej samej wierze.  W wierze Ojca i Jego jedynego zrodzonego Syna. I
widzimy to również bardzo wyraźnie we wstępie tego listu. Raz jeszcze, 2 Tymoteusza mówi
to samo.  2 Tymoteusza 1,2: „Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Łaska, miłosierdzie i
pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana.” To staje się przewidywalne, jak
będą wyglądać kolejne wersety, zgadza się?. Przechodzimy do następnej księgi i możecie już
przewidzieć,  co Paweł powie na początku. To trochę natarczywe,  jeśli  chodzi  o ekspresję
dowodu. Ale pamiętajcie,  że to nie  są tylko słowa. Wiem, że czytamy ten sam werset w
zasadzie  w  kółko.  Nie  chcę,  żebyśmy  przeoczyli  ważność  tego.  Nie  chcę,  abyśmy
przeoczyli tego znaczenie. To były oddzielne listy. Wszystkie mamy je teraz zebrane, ale to
były  osobne listy  napisane  na  przestrzeni  wielu  lat.  I  gdy się  wzajemnie  pozdrawiali,  to
używali  tego  pozdrowienia.  Abyśmy  mogli  się  z  tego  czegoś  nauczyć.  Tymoteusz  był
młodym pastorem, a to, co głosił w kościele (to było częścią Ewangelii) to była prawda o
Ojcu i Synu. Nie głosił żadnej trójcy w żadnym kościele,  ponieważ uczył go Paweł i jest
bardzo jasne, w co Paweł wierzył. Bardzo interesujące, zgadza się.? Dzisiaj mamy pastorów,
którzy głoszą trójcę z tej samej Biblii. Zadziwiające. Dlatego przyglądaliśmy się niektórym
wersetom, które rzekomo wspierają tę ideę, i widzieliśmy, że nie wspierają takiej rzeczy. I
naprawdę musielibyście  zignorować wszystkie te pozdrowienia i  spróbować znaleźć nowe
wyjaśnienie,  dlaczego  brakuje  trzeciej  osoby  zwanej  bogiem duchem  świętym.  I  dlatego
ludzie o nich nie mówią. Skupiają się na tym, na który patrzyliśmy wcześniej w 2 Liście do
Koryntian.  Koniec  2  Listu  do  Koryntian  o  wspólnocie  Ducha.  Nadużywają  tego  tekstu.
Wszystkie  te  teksty  pochodzą  ze  wszystkich  znalezionych  listów.  Ze  wszystkich  ksiąg
Nowego Testamentu. Tymoteusz nie był jedyny. Kolejną księgą jest List do Tytusa. I Paweł
mówi  Tytusowi  to  samo.  Rozdział  1  werset  4:  „Do  Tytusa,  mego  własnego  syna  we
wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, 
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naszego Zbawiciela”.  Tytus miał tak bliski związek z Pawłem. Paweł nazywa go swoim
własnym synem we wspólnej wierze. Zgadza się.? Ponownie. Opiekował się tym młodym
człowiekiem,  młodymi  ludźmi,  Tymoteuszem i  Tytusem,  i  pozdrawia  Tytusa  w  ten  sam
sposób. Daje mu bardzo cenne instrukcje w tym liście,  dotyczące tego, w jaki sposób ma
działać,  pracować  i  wykonywać  swoje  polecenia  w  kościele.  Ale  wszystko  to  jest
poprzedzone  łaską  i  pokojem  od  Ojca  i  od  Syna.  Nie  ma  tam  żadnej  trójcy.  Nawet  w
następnej małej księdze Filemona.  Filemona 1,3: „Łaska wam i pokój od Boga, naszego
Ojca,  i  Pana  Jezusa Chrystusa”.  Bardzo  konsekwentny.  Pamiętacie  historię  Filemona.?
Wiecie,  ucieczkę.  Interesująca  sytuacja.  O zbiegłym niewolniku,  który wrócił  do swojego
pana  i  tak  dalej.  Bardzo  interesujący  list.  To  samo,  standardowe  pozdrowienie  Pawła.
Następnie dochodzimy do Listu do Hebrajczyków. Powszechnie uważa się, że Paweł napisał
list  do  Hebrajczyków.  Jest  to  kwestionowane.  W  porządku,  kto  to  napisał  nie  jest
zagadnieniem. Ale nie macie tego pozdrowienia na początku Listu do Hebrajczyków. Nie
macie łaski i pokoju od Boga Ojca I Pana Jezusa Chrystusa. To, co macie na wstępie... Nie
będziemy tego czytać, nie mamy tego teraz, ale za chwilę przejdziemy do zakończenia. Ale
rozdział pierwszy mówi o tym, jak Bóg komunikował się przez Chrystusa i jaką Chrystus ma
wywyższoną pozycję ponad wszystkimi aniołami.  Zgadza się.? Pierwszy rozdział  mówi o
Chrystusie, który jest wyrazem istoty Ojca i ma znamienitsze imię od wszystkich aniołów.
Otwórzmy List do Hebrajczyków, rozdział 1. Przyjrzyjmy się, co mówi tutaj apostoł czy autor
listu  do  Hebrajczyków.  Przeczytajmy  wersety  1  i  2.  Hebrajczyków  1,1:  „Bóg,  który
wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do ojców przez proroków; W tych
ostatecznych  dniach  przemówił  do  nas  przez  swojego  Syna,  którego  ustanowił
dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył świat; Który, będąc blaskiem jego
chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy
oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na
wysokościach; I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył
imię”.  I  dalej  wyjaśnia nieco bardziej  szczegółowo wyższy status Chrystusa.  Wiec macie
Ojca,  macie  Syna i  macie  anioły.  Tego dotyczy 1 rozdział  Listu do Hebrajczyków.  Tym
właśnie zajmuje się apostoł w tym szczególnym Liście do Hebrajczyków. To jest to, co oni by
zrozumieli.  To było w harmonii ze wszystkim, co inni wierzący przyjęli lub uwierzyli  we
wczesnym kościele. To nie byłoby niezgodne. Widzimy to na końcu księgi. Zwróćcie uwagę
na zakończenie  Listu do Hebrajczyków. Rozdział 13, wersety 20 i 21: „A Bóg pokoju,
który  przez  krew  wiecznego  przymierza  wyprowadził  spośród  umarłych  wielkiego
pasterza owiec, naszego Pana Jezusa; Niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym
uczynku, abyście spełniali jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w jego oczach, przez
Jezusa  Chrystusa,  któremu  chwała  na  wieki  wieków.  Amen”.  To  jest  dobre
błogosławieństwo na zakończenie,  zgadza się.? Kto jest tam uwzględniony.? Ojciec i Syn.
Dwóch. Ponownie. To nie jest na początku. Tutaj jest to bardzo jasne w zakończeniu. Więc
czytelnicy  tego  Listu  do  Hebrajczyków  (ktokolwiek  by  go  czytał,  jakikolwiek  kościół,
jakiekolwiek zgromadzenie, jakakolwiek grupa wierzących) nie dojdą do wniosku, że autor
wierzy w trójcę. Są oni tutaj powierzeni i oddani Bogu pokoju. A jednym z opisów tego Boga
pokoju jest to, że wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. O kim to jest mowa.?  O Bogu
Ojcu. Bóg Ojciec był tym, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. 
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Nie  mamy  czasu,  aby  zająć  się  tym  konkretnym  poglądem,  ale  krótko  mówiąc  istnieje
pojęcie,  że  kiedy  Jezus  umarł,  to  tak  naprawdę  nie  umarł.  Słyszeliście  o  tym.?  Ta  idea
pochodzi  z trójcy.  A powód jest  taki....  To tam jest,  jeśli  nie słyszeliście  o tym. Bo jeśli
pomyślicie  o  tym w ten  sposób,  że  jeśli  potrzeba  wszystkich  trzech  osób,  aby  stworzyć
jedynego boga, to nie może brakować jednej z trzech. Tak.? Trójca nie składa się z dwóch
osób, składa się z trzech, więc nie możesz pozwolić, by jedna była nieobecna przez śmierć.
Bo jeśli on naprawdę jest martwy, to wszystko, co ci pozostało, to ilu.? Dwóch, a wtedy już
nie będziesz mieć trójcy. Jesteście ze mną.? A wiec trójca faktycznie uczy, że kiedy Chrystus
umarł, to tak naprawdę nie umarł. Że może zmarła tylko ludzka natura Chrystusa albo tak
naprawdę nie umarł. W jakiś sposób jakaś jego część wciąż żyła, aby podtrzymać mniemanie,
że Bóg musi mieć trzech tworzących go. I tak się dzieje, gdy masz w głowie ludzką ideę lub
filozofię,  taką jak trójca,  utrwaloną w swoim umyśle.  Masz te  zasady określające,  w jaki
sposób Bóg jest zidentyfikowany. W końcu zaprzeczasz prawdom biblijnym, aby zachować
swoją teorię. Śmierć Chrystusa jest bardzo, bardzo ważna. Inną rzeczą, którą ludzie mówią,
jest to, że mogą przyznać, że Jezus umarł, ale mówią też, że Jezus rzeczywiście wzbudził
siebie z martwych. Słyszeliście o tym.? Cóż, to brzmi bardzo wzniośle, może brzmi bardzo
imponująco. Wiecie, Jezus był martwy i wzbudził siebie z martwych. To znaczy, że nie był
martwy, zgadza się.? Jak martwa osoba może wzbudzić siebie z martwych.? Mówią: No cóż,
wiesz, on jest boski, jest synem boga i my tego nie rozumiemy. Ale nie tego Biblia uczy o
śmierci. Zgadza się.? A Pismo tutaj mówi bardzo wyraźnie, kto wzbudził Go z martwych.
(Heb.13,20).  To  był  Bóg  Ojciec.  To  nie  jest  jedyne  miejsce.  Właściwie  czytaliśmy  inny
fragment  z  początku  Listu  do  Galacjan.  I  to  jest  przez  cały  Nowy  Testament,  w  wielu
miejscach. Ale ten konkretny tutaj jest w Liście do Hebrajczyków, że Bóg Ojciec wzbudził
Go  z  martwych.  A  wiec  to  czyni  Go  wielkim  Pasterzem  owiec  przez  krew  wiecznego
przymierza lub życie wiecznego przymierza. Według Listu do Hebrajczyków, jaki jest dla nas
plan Boga.?  Mówi On: Uczynić was....  ? ...  doskonałymi w każdym dobrym uczynku,
abyście spełniali Jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w Jego oczach. Kto dokonuje
w was tego.? Bóg, który wzbudził  Jezusa z martwych,  tak.?  Bóg pokoju,  który wzbudził
Chrystusa jest tym, który działa w was, aby uczynić was doskonałymi i czynić Jego wolę.
Możecie zrobić cale kazanie na ten temat, na tym wersecie. Robię tylko mini wersję. Ale te
prawdy, bracia i siostry, to nie tylko przypadkowe pozdrowienia. Posiadają cenną duchową
prawdę,  by  dodać  nam  otuchy  i  mówią  nam,  jak  wygląda  dla  wierzącego  praktyczne
chodzenie.  Więc  to  jest  Bóg Ojciec  (i  oczywiście  przez  swojego  Syna,  ponieważ  Ojciec
mieszka w Synu, Syn mieszka w Ojcu), który działa w wierzącym. Jak Ojciec przychodzi i
mieszka w wierzącym.? Przez Jezusa Chrystusa przez Ducha. Duch jest obecnością Ojca i
Syna, więc kiedy masz Ducha, to nie jest tak, że masz kogoś innego od Ojca lub kogoś poza
Synem. Tak naprawdę masz Ojca i Syna, ponieważ Duch jest ich własną osobistą obecnością.
Mówi, że wszystko to jest przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
W  ten  sposób  możemy  zostać  uczynieni  doskonałymi,  w  taki  sposób  możemy  zostać
uczynieni  sprawiedliwymi,  w  taki  sposób  możemy  zostać  uczynieni  świętymi. To  jest
posiadanie Chrystusa w nas, o tym jest Ewangelia. Dowodem na to jest to, że Bóg wzbudził
Go z martwych. Wiecie,  co to oznacza.?  Życie,  które Chrystus otrzymał,  jest tym samym
życiem, które otrzymujemy, gdy Chrystus w nas mieszka. I chodzi z nami. A wiec to jest List
do Hebrajczyków. Co na to powiecie.? Amen. W taki sposób to zakończył. Niech tak będzie. 
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Tego właśnie chcemy, tego pragniemy. To jest całym sednem Ewangelii. Amen, to nie jest
tylko  odgłos,  który  wydajemy  po  modlitwie.  Używamy  tego  przez  cały  czas,
przyzwyczailiśmy się do tego, więc przestajemy myśleć o znaczeniu tych rzeczy. Dlatego
chcę, abyśmy zatrzymali się trochę i spojrzeli na najprostsze rzeczy, takie jak pozdrowienia i
błogosławieństwa oraz skarby w nich zawarte. Następny jest List Jakuba 1,1; „Jakub, sługa
Boga i Pana Jezusa Chrystusa, przesyła pozdrowienia dwunastu pokoleniom, które są w
rozproszeniu”.  Ilu  służył  Jakub.?  Dwóm.  Nie  służył  trójcy.  Jakub  nie  był  sługą  trójcy.
Mówię  to  wprost,  abyście  mogli  zobaczyć  kontrast.  Był  sługą  Boga  i  sługą  Pana Jezusa
Chrystusa, ponieważ życie wieczne to poznanie Boga i poznanie Jego Syna Jezusa Chrystusa.
Im  służył  Jakub.  I  tego  właśnie  Jakub  oczekiwał  od  swoich  czytelników,  dwunastu
rozproszonych  plemion,  rodziny  wierzących.  Spodziewał  się,  że  oni  również  będą  służyć
Ojcu i Synowi. Jakub był ... Rozumiemy, że był przyrodnim bratem Jezusa. Więc był bardzo
dobrze zaznajomiony z Chrystusem, bardzo dobrze znał nauki Chrystusa, mógł nawet spędzać
czas w tym samym domu, dorastając razem. Znał Chrystusa całkiem dobrze.  Nie wierzył w
trójcę. Tak naprawdę w swoim liście mówi, że dobrze czynisz, gdy w co wierzysz.? Dobrze
czynisz, jeśli wierzysz, że jest jeden Bóg. Znacie werset.? „Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i
dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą”. List Jakuba 2:19. Pamiętacie ten werset.?
Nie zapomnijcie go. Wierzysz, że jest jeden Bóg. Kto jest jedynym Bogiem, jeśli chodzi o
Jakuba.? Ojciec. Był sługą Boga i był sługą Jezusa Chrystusa. Jest jeden Bóg i ten jeden Bóg
ma  Syna,  którego  imię  to  Jezus  Chrystus.  W tę  prawdę  wierzył  nie  tylko  Jakub,  nawet
demony w to wierzą. Wiec zgodnie z tym wersetem diabeł nie wierzy w trójcę, zgadza się.?
Nie  jest  to  interesujące.?  Diabeł  wierzy  w  jednego  Boga,  ale  wymyślił  trójcę,  aby
zdezorientować i zwieść człowieka. Wiecie, diabeł był w niebie i wie, że jest tylko jeden Bóg
i że ten Bóg ma Syna. Wiemy o tym, ponieważ kiedy demony spotkały Chrystusa na ziemi, to
faktycznie  powiedziały:  Wiemy,  kim jesteś,  Synem Najwyższego (lub  Synem Boga).  Nie
wypędzaj  nas.  Pamiętacie  te  historię.?  Wiec  demony (nie  tylko  Lucyfer)  znają  prawdę o
Bogu, że jest jeden Bóg i że jest jeden Zbawiciel Jezus Chrystus, Jego jedyny zrodzony Syn.
Nie tylko kościół apostolski nie wierzył w trójcę, nawet szatan i jego aniołowie nie wierzą w
trójcę.  Nikt  nie  powinien  wierzyć  w trójcę.  Ale  właśnie  dlatego  diabeł  to  wymyślił,  aby
zwieść i zdezorientować ludzi na temat tożsamości Boga i zagmatwać ich czczenie. I dlatego
patrzymy  na  niektóre  z  tych  wersetów,  które  tutaj  badamy.  Jest  on   ojcem  kłamstwa,
dokładnie tak jest opisany. Następnym listem jest 1 Piotra.  1 Piotra 1:1 i 2.  W jaki sposób
Piotr przedstawia swoje listy.? Mówi on: „Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców
rozproszonych  w  Poncie,  Galacji,  Kapadocji,  Azji  i  Bitynii;  Wybranych  według
uprzedniej wiedzy Boga Ojca, przez uświęcenie Ducha dla posłuszeństwa i pokropienia
krwią Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam pomnożą”.  Aha, jest tam trójca
bracie. Mówi o Bogu Ojcu, dalej mówi o uświęceniu Ducha, a następnie mówi o krwi Jezusa
Chrystusa. Proszę bardzo, Piotr ma trynitarne wprowadzenie. Tak to brzmi, tak.? Tylko jeśli
masz w głowie ideę, która mówi, że Bóg składa się z trzech, więc za każdym razem, gdy
zobaczysz trzech, to myślisz, że to jest dowód na boga. Jeszcze raz, ilu w tym wersecie jest
nazwanych Bogiem.? Spójrzcie uważnie. Werset 2: Wybranych według uprzedniej wiedzy
Boga Ojca. Dalej o Duchu jest mowa jako o uświęceniu Ducha, a następnie mówi o Jezusie,
nazywa Go po prostu Jezusem Chrystusem. Zgadza się.? Wiec ilu jest nazwanych Bogiem w
wersecie.? Tylko jeden.  Jest Bóg Ojciec. Chrystus jest Jego Synem. 
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Zawsze  ten  aspekt  jest  zachowany.  Dlaczego  więc  mówi  tutaj  o  Duchu.?  Ponieważ  tak
właśnie  Bóg  nas  uświeca.  Przez  Swojego  Ducha  czy  przez  Swoją  obecność,  która
przychodzi do nas przez Chrystusa. Wiecie, że ten sam Bóg zasiadający na tronie w niebie,
Bóg Ojciec, jest tym, który w nas mieszka. Nie posyła kogoś innego, posyła własnego Ducha
i to nas uświęca. Twoje zrozumienie tych terminów będzie zależeć od tego, jaką ideę masz w
głowie. Wiec do tego sprowadzacie swoje idee i gdy tylko zobaczycie Ojca, Syna i ducha, to
mówicie:  proszę  bardzo,  trójca.  Możecie  po  prostu  zatrzymać  się  i  pomyśleć,  jak  Pismo
definiuje  te terminy.  Zwróćcie uwagę na następny werset,  aby upewnić się, że poprawnie
rozumiemy, co mówi Piotr.  Werset 3: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego
Pana Jezusa Chrystusa, który według swego wielkiego miłosierdzia zrodził nas na nowo
do  żywej  nadziei  przez  wskrzeszenie  Jezusa  Chrystusa  z  martwych;”  Ilu  tutaj  jest.?
Dwóch.  Ojciec  i  Syn.  Więc  kiedy wspomina Ducha,  to  nie  wymienia  Ducha jako kogoś
innego od Ojca i Syna. To w ten sposób Ojciec zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez
wskrzeszenie  Jezusa.  Dał  nam  życie.  Tym  życiem  jest  Duch,  który  nas  uświęca.  To
pochodzi od Niego, to jest Jego obecność.  To nie jest życie kogoś innego, to nie jest ktoś
inny. Piotr tutaj również odnosi się do Ojca w sposób, którego nie powinniśmy przegapić czy
nie  powinniśmy pominąć.  Odnosi  się  do Boga Ojca jako Boga,  jak i  Ojca naszego Pana
Jezusa Chrystusa. Zgadza się.? Wiec Jezus ma Ojca i Jezus także ma Boga, według Piotra.
Bóg Ojciec jest Bogiem Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział to wielokrotnie. Wiecie, gdy był
na krzyżu. Co powiedział.?  Boże mój,  Boże mój,  czemu mnie opuściłeś.? Gdy powstał z
martwych i posłał  Martę,  aby powiedziała uczniom: Idź do moich braci i powiedz im, że
wstępuję gdzie... ? Do mego Boga, i waszego Boga, i do mego Ojca i waszego Ojca. Wiec
Jezus Chrystus ma Boga i ma Ojca, to ta sama osoba. Jest Bogiem I Ojcem naszego Pana
Jezusa Chrystusa i wzbudził Chrystusa z martwych. Interesujące jest, że przed Jego śmiercią i
po Jego zmartwychwstaniu odnosi się do Swojego Ojca jako Swojego Boga. Czytaliśmy to
wcześniej  w  Ewangelii  Mateusza,  kiedy  Jezus  mówił  do  diabła:  „Panu,  swemu  Bogu,
będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył”. Do kogo się odnosił.? Boga Ojca.
To jest to, co Piotr rozumiał. Piotr spędził trzy i pół roku z Chrystusem, tak.? To jest to, co
zrozumiał, jeśli chodzi o Boga, a nawet to, kogo Chrystus czci i do kogo Chrystus się modli.
Pamiętacie ucznia, który pewnego razu usłyszał modlitwę Chrystusa i przyszli i poprosili Go:
Panie, naucz nas się modlić. I co im odpowiedział.? Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz.
Czy to znaczy, że tak właśnie modlił się Jezus.? Modlił się do Ojca.  Modlitwa jest częścią
czego.? Oddawania czci. Wiec Jezus czcił Swojego Boga, Ojca.  Jak trójca sobie z tym
radzi.? Nie wiem. Dlatego o tym nie mówią. To nie działa odwrotnie. Innymi słowy, Ojciec
nie czci Syna, a Syn nigdy nie jest nazwany Bogiem Ojcem. Jesteście ze mną.? Ojciec jest
Źródłem, z którego wszystko pochodzi. Jest Bogiem i Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa i
jest  tym,  który  wzbudził  Chrystusa  z  martwych.  W  2  Piotra  to  staje  się  teraz  trochę
bardziej znajome. 2 Piotra 1,2: „Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie
Boga i Jezusa, naszego Pana;”. Ilu.? Dwóch. Jeśli wcześniejsze powitanie było trynitarne, to
dlaczego  Piotr  pominął  kogoś innego.?  Nikogo nie  pominął,  nie  ma nikogo innego.  Jego
poprzednie powitanie nie było trynitarne. Jesteście ze mną.? Duch nie jest kimś innym, jest
środkiem, dzięki któremu Bóg nas uświęca.  Ten werset doskonale pasuje do  Jana 17,3.
Zauważcie,  co mówi Piotr:  Łaska i pokój niech się wam pomnożą przez poznanie Boga i
Jezusa. Jezus Chrystus powiedział w Jana 17,3:
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„Życie wieczne to poznanie Boga i Jezusa. Jedynego prawdziwego Boga i tego, którego
posłałeś, Jezusa Chrystusa.” O to właśnie chodzi w życiu wiecznym. O tym Piotr mówił do
tych wierzących.  Dobrze  jest  przyjrzeć  się  nie  tylko  jednemu wersetowi.  Przyjrzyjcie  się
wszystkim wersetom. Spójrzcie na to, co rozumiał Piotr. Zobaczcie, jak się komunikował i jak
pozdrawiał tych wierzących. Zatem jego powitanie nie jest pozdrowieniem trynitarnym. Jego
pozdrowienie jest od Ojca i od Jezusa Chrystusa. Następne pochodzą z listów Jana.  1 Jana
1;3.  Nie dobiera tych samych słów w swoim powitaniu, ale przekazana jest ta sama myśl.
„To,  co  widzieliśmy  i  słyszeliśmy,  to  wam  zwiastujemy,  abyście  i  wy  mieli  z  nami
społeczność,  a  nasza  społeczność  to  społeczność  z  Ojcem  i  z  jego  Synem,  Jezusem
Chrystusem”.  Ktoś może powiedzieć,  chwileczkę  Janie,  jest  jeszcze  ktoś,  z kim musimy
mieć wspólnotę, oprócz Ojca i Syna. Nie jeśli chodzi o Jana i jego zrozumienie. Wspólnota,
społeczność, ta relacja, ta interakcja, ten związek jest z Ojcem i z Jego Synem. Ta wspólnota
następuje oczywiście przez dostęp Ducha.  Nie przez dzieło kogoś innego. Duch należy do
Boga. To dlatego w kościele w Koryncie Paweł życzył sobie, aby mogli mieć społeczność czy
wspólnotę  Ducha.  Gdy mamy Ducha,  to  łączymy się  z  Ojcem i  Synem.  Nie  ma  nikogo
innego. To jest nauczanie Biblii. A jeśli list, pierwszy list Jana, zajmuje się tym (jest to bardzo
piękny list) w bardzo praktyczny, bardzo pouczający i bardzo zachęcający sposób.  1 Jana.
Następny jest 2 Jana.  2 Jana 1,3: „Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Pana
Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i miłości”. Piękny werset.
Brzmi  jak  Pawła,  prawda.?  To  pismo  Jana.  Oni  wierzyli  w  to  samo.  To  dlatego  brzmi
podobnie, ponieważ wszyscy oni wierzyli w to samo. Nie wierzyli w żadną trójcę. Łaska i
pokój  od Boga Ojca ...  I  dalej  dodał  coś  o Jezusie  Chrystusie,  który jest  Synem Ojca,  a
następnie  mówi:  w prawdzie  i  miłości.  Jaki  ładny opis.  Właśnie  po  to,  abyście  tego nie
przeoczyli,  że  ten  Jezus  Chrystus  jest  naprawdę  Synem  Ojca,  naprawdę,  rzeczywiście.
Pamiętacie, pod koniec swojej Ewangelii powiedział, że powodem, dla którego napisał swoją
Ewangelię,  było  to,  abyście  wierzyli,  że  Jezus  jest  Chrystusem,  Synem  Boga,  i  abyście
wierząc, mieli życie. Pisze więc w tym pozdrowieniu: od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca,
w prawdzie i miłości. Ponieważ w ten sposób mamy życie wieczne. Synostwo Chrystusa jest
fundamentem naszego życia  wiecznego.  To dlatego diabeł  chce to pomieszać.  To dlatego
diabeł  chce  to  zniszczyć  i  negować.  Widzimy  to  na  pustyni,  kiedy  przyszedł  i  rzucił
wyzwanie Chrystusowi w tej sprawie:  jeśli jesteś Synem Boga ...  To jest teologia szatana,
kwestionowanie Synostwa. Tutaj  jest teologia apostołów. Syn w prawdzie i miłości.  Gdzie
trójca  pasuje  do  tego  obrazu.?  Domyślcie  się.  Trójca  faktycznie  kwestionuje  Synostwo
Chrystusa.  To  twierdzi,  że  to  nie  jest  rzeczywiste.  Kto  jest  inspiracją  tego.?  Diabeł.
Nienawidził Syna w niebie i nadal nienawidzi Syna. Apostoł mówi tutaj, że jest Synem Boga
w prawdzie i miłości. Teraz szczerze.  Czytając to myślicie,  że apostoł mówi o Synostwie
Chrystusa jako metaforze.? Jak to sugerują niektórzy ludzie. Tak mówią niektórzy.  Trójca
twierdzi, że Synostwo, związek Ojca i Syna jest po prostu metaforą. Bóg używa tego języka,
aby wskazać bliski związek między Nim a jego Synem, ale nie jest to dosłowny związek Ojca
i Syna. Cóż, jeśli tego nie ma, to co to jest.? Nie wiemy, nikt nie wie. To po co w takim razie
mieszać i używać tych terminów, które oznaczają tylko jedną rzecz, jeśli chodzi o wszystkich
ludzi we wszystkich językach i we wszystkich kulturach. Wszyscy wiemy, co znaczy ojciec i
syn, ponieważ wszyscy mamy dzieci lub raczej wszyscy jesteśmy dziećmi. Przepraszam, nie
wszyscy mamy dzieci, wszyscy jesteśmy dziećmi. 
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Wiem,  że  wielu  z  nas  ma,  ale  niekoniecznie  wszyscy.  Ale  każdy  z  nas  jest  dzieckiem,
wszyscy mamy ojca, każdy z nas tutaj.  Więc wiemy, co oznacza ojciec i syn lub ojciec i
córka,  dziecko,  potomstwo,  rozumiemy  to.  A  Bóg  użyłby  tego  języka  i  oczekuje,  że
uwierzymy w coś zupełnie innego niż to, co ten język oznacza. Dlaczego.? To się nazywa
pomieszanie.  Dlaczego  nie  powiedzieć  nam,  czym  jest  ten  związek.  Jeśli  to  nie  jest
naprawdę  ojciec  i  syn,  to  powiedz  nam,  co  to  naprawdę  jest. To  tak,  jakbym
przyprowadził  tu  kogoś  i  wam  go  przedstawił:  słuchajcie,  to  jest  mój  kuzyn.  Wszyscy
zrozumieliby  to  w  ten  sam  sposób.  A  później  dowiedzielibyście  się,  że  on  nie  był  tak
naprawdę moim kuzynem, tak naprawdę to mój brat. Dlaczego powiedziałem kuzyn.? Mówię:
Nie, nie, nie, to metafora wyrażająca, jak blisko jesteśmy. Naprawdę jesteśmy braćmi. To jest
pomieszanie.  To właśnie robimy, gdy mówimy, że Bóg mówi, że to jest  Jego Syn, a my
mówimy, że to jest metafora,  a Bóg tak naprawdę nigdy nie ujawnił,  jaki jest prawdziwy
związek. To jest katastrofa, trójca jest katastrofą, bracia i siostry, ponieważ to sprawia,
że objawienie Boga i słowa Boga są bez znaczenia i nie daje ci nic na ich miejsce, nie daje
żadnego zastępstwa.  To twierdzi, że to tego nie oznacza. I nie wiemy, co to tak naprawdę
znaczy.  Dlaczego więc Bóg miałby tak się komunikować.? I  wiecie,  jaki  jest  z tym inny
problem.? To sprawia, że Bóg wygląda jako bardzo słaby komunikator. Jesteście ze mną.?
Nie wie, jak się z nami komunikować na poziomie, który moglibyśmy zrozumieć, ponieważ
słowa, których używa.... Wiecie, ludzie mówią, że Bóg używa tylko ludzkiego języka, aby do
nas  dotrzeć.  Bóg wynalazł  ludzki  język.  Zdajecie  sobie  z  tego sprawę.?  To  pochodzi  od
Niego. To nie tak, że nie wie, jak go używać i użył niewłaściwych słów, a my odkryliśmy ich
prawdziwe znaczenie, że to nie znaczy tego, co one twierdzą, ale nie jesteśmy pewni... To jest
takie  absurdalne.  Gdyby Chrystus był  równym Bogiem, częścią  trójcy,  to  myślicie,  że
trudno byłoby Bogu wyrazić to w ten sposób.?  Myślicie, że byłoby to poza zdolnością
przemawiania  Boga  i  powiedzenia  nam  tego,  że  tak  właśnie  jest.?  Nie  zrobił  tego.?
Powiedział:  Ojciec  i  Syn.  My  zamieniliśmy  to  w  tę  filozoficzną  formację,  która  jest
całkowicie pozbawiona znaczenia i sama w sobie sprzeczna. I my mówimy, że właśnie to Bóg
próbuje nam powiedzieć.  Dlatego chcę,  abyście  porównali  to  z  takimi  wersetami  jak ten.
Prostota i piękno prawdy. Jan mówi: jest Synem Boga w prawdzie i miłości.  Proste, łatwe
do zrozumienia. Żadna wielka filozofia. Dzieci mogą zrozumieć, o czym mówimy. Następny
jest 3 Jana. Jest trzeci list, który napisał Jan. 3 Jana jest bardzo krótkim listem. Tak naprawdę
nie zawiera pozdrowienia. Jest napisany do Gajusa i po prostu przechodzi do sedna, więc nie
mam stamtąd żadnych wersetów. Nie zawiera nic jeśli chodzi o mówienie o łasce i pokoju,
bez pozdrowienia,  brak błogosławieństwa jako takiego. Jest  prosty. Wydaje się, że jest to
pospieszny list,  przechodzi  od  razu  do rzeczy  i  szybko to  podsumowuje.  To tylko  jeden
rozdział,  możecie  go przeczytać  w swoim czasie.  Następny po tym jest  Judy.  Judy 1,1:
„Juda,  sługa  Jezusa  Chrystusa,  a  brat  Jakuba,  do  uświęconych  przez  Boga  Ojca,
zachowanych w Jezusie  Chrystusie  i  powołanych”. Juda  wierzył  w trójcę.?  NIE.  Juda
przesyła pozdrowienia w imieniu trójcy.? Nie. Kto to jest.?  Bóg Ojciec i Jezus Chrystus.
Mówi tutaj, że jest bratem Jakuba. A dalej mówi: uświęconych przez ... Kogo.? Boga Ojca.
Pamiętacie, co Piotr powiedział, że jak jesteśmy uświęceni.?  Przez  Ducha.  Albo jesteśmy
uświęceni przez dwie różne osoby, albo jest to jedna i ta sama osoba. Bóg Ojciec uświęca nas
przez posłanie nam Swego własnego Ducha. Więc wersety potwierdzają prawdę i wspierają
się wzajemnie. Nie zaprzeczają sobie nawzajem. 
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Nie mamy różnych osób, które nas uświęcają. Bóg Ojciec jest Źródłem naszego uświęcenia.
Dzieje  się  to  tak,  że  uczynił  On  Chrystusa  naszym  uświęceniem,  odkupieniem  oraz
wszystkimi tymi błogosławieństwami i naszą mądrością.  I to jest Duch zamieszkujący w
nas. To jest największym darem Boga.  Będziemy o tym jeszcze mówić.  Następne jest
Objawienie.  Ostatnia  księga  i  na  pewno  nie  najgorsza,  ponieważ  w  Objawieniu  mamy
interesujące wprowadzenie, że niektórzy ludzie faktycznie mówią, że Bóg trójcy zachował to
co najlepsze na koniec. Jest to właśnie w Księdze Objawienia. Przeczytajmy to. Werset 4 i 5
rozdziału 1: „Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego,
który jest i  który był,  i  który ma przyjść, i od siedmiu Duchów, które są przed jego
tronem;  I  od  Jezusa  Chrystusa,  który  jest  wiernym  świadkiem  i  pierworodnym  z
umarłych,  i  władcą królów ziemi.  Temu, który nas umiłował  i  obmył nas z  naszych
grzechów swoją krwią;” Nieco dłuższe wprowadzenie, które Jan podaje nam w Objawieniu.
Jest to pozdrowienie od trójcy.? Rozwińmy to trochę, przeanalizujmy je krótko. Po pierwsze
mówi: do kościołów, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść. Kto
to jest.? Bóg Ojciec. Jesteście pewni.? W porządku, niektórzy ludzie czasem myślą, że „który
ma przyjść”, to Jezus przychodzący po raz drugi. Myślą, że to może być mowa o Chrystusie.
Ten werset dotyczy wieczności Boga. Bóg Ojciec jest opisany jako wieczny. Ten, który był w
przeszłości, ten, który jest w teraźniejszości i ten, który przyjdzie czy będzie w przyszłości.
Wieczność Boga. To jest Bóg Ojciec. A dalej mówi, że od kogo.? Od siedmiu Duchów, które
są przed jego tronem. Następnie, że od Jezusa Chrystusa. Ktoś powie: Proszę bardzo, trójca.
Właśnie tutaj  bracie.  Nie, nie.  Jeśli  potrafisz policzyć,  to nie jest  trójca,  to dziewięć.  Jest
Ojciec, następnie jest siedem Duchów, a następnie jest Jezus Chrystus, tak.? Jeśli chcecie to
wziąć dosłownie. Więc o co chodzi z siedmioma Duchami.? Pamiętajcie, że Objawienie jest
jedną z tych specjalnych ksiąg w Nowym Testamencie, która jest bardzo symboliczna. Jest
pełna  symboli.  Te  siedem  Duchów,  które  są  tutaj  obecne,  które  są  przed  tronem...  W
pozostałej części księgi są one tak naprawdę nazwane siedmioma lampami ognia, które są
siedmioma Duchami Boga. Po co używać cyfry siedem, skoro wiemy, że jest  tylko jeden
Duch.? Po co mówić „siedem Duchów”.? Ponieważ adresowanych jest siedem kościołów, a
Duch Boga jest  obecny w każdym z siedmiu kościołów. Wiec jest to symbol.  To symbol
obecności Boga w tych kościołach. Wiecie, niektórzy komentatorzy twierdzą, że może to być
siedem aniołów, które są wokół tronu Boga. To jeden z pomysłów, który mówi o tym, o kim
to  może  być  mowa.  Osobiście  uważam,  że  dowody  zawarte  w  Księdze  Objawienia
pokazują, że te siedem Duchów to nie jest inna osoba od Boga. Są częścią Boga Ojca,
który jest obecny w Swoim kościele ze swoimi wierzącymi. Siedem dla każdego z siedmiu
kościołów.  I  Jezus  Chrystus.  W 5  rozdziale  Objawienia  jest  mowa o  Jezusie  Chrystusie
posiadającym  siedem  Duchów  Boga.  Więc  nie  mamy  tutaj  do  czynienia  z  kimś  innym,
ponieważ  Jan  (autor)  tutaj  jest  tym  samym,  który  napisał  pozostałe  trzy  listy.  Właśnie
przyjrzeliśmy się dwóm listom Jana. Widzieliśmy jego wprowadzenie, o kim on mówi, jeśli
chodzi o to , z kim mamy wspólnotę. Zgadza się. ? I on jest tym, który napisał Ewangelię
Jana, o Chrystusie będącym z Ojcem od początku i że Chrystus jest naprawdę Synem Boga.
Dlatego napisał swoją Ewangelię. Więc Jan nie zmienia swojej wiary i nagle pozdrawia nas
od trójcy.  Po prostu  wyjaśnia  bliski  związek  Boga ze  Swoim kościołem poprzez  siedem
Duchów do siedmiu kościołów. Jest to księga symboliczna.  Jeśli w to nie wierzycie,  jeśli
macie jakieś wątpliwości, to przyjrzymy się kilku wersetom z Objawienia. 
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Tak aby się  upewnić.  Abyście  nie  sądzili,  że  mówię  wam to,  co  ja  myślę  o tej  sprawie.
Zwróćcie uwagę, dlaczego Jan został wygnany na wyspę Patmos. Objawienie Jana 1,9: „Ja,
Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w
cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu słowa Bożego
i świadectwa Jezusa Chrystusa”.  Ile to  jest.?  Dwóch. Nie był  prześladowany z powodu
swojej wiary w trójcę. Był prześladowany z powodu Boga i z powodu Jezusa Chrystusa. Tutaj
mówi, że z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Przeprowadzając studium
na temat Księgi Objawienia i przyglądając się różnym miejscom to widzimy, jaki obraz Boga
jest przedstawiony. I widzimy spójny wzór. To jest Ojciec jako jedyny Bóg i Jego jedyny
zrodzony  Syn.  Drugim  wersetem  zgodnym z  tym  jest  Objawienie  12:17.  Werset,  który
znamy i  lubimy się z nim kojarzyć.  „I rozgniewał się  smok na kobietę,  i  odszedł,  aby
walczyć  z  resztą  jej  potomstwa,  z  tymi,  którzy zachowują przykazania  Boga i  mają
świadectwo Jezusa Chrystusa”.  Resztka,  tak.? Czy uznalibyście  siebie  za część resztki.?
Wszyscy  chcielibyśmy  powiedzieć  „tak”.  Oto  opis  resztki:  Zachowują  oni  przykazania
Boga  i  maja  świadectwo  Jezusa.  Ile  to  jest.?  Dwóch,  Ojciec  i  Syn.  Tak  jak  Jan  był
prześladowany za Słowo Boga i za świadectwo Jezusa Chrystusa. Interesujące. Nie ma trójcy
w Księdze Objawienia, jeśli chodzi o prawdziwego Boga. A wprowadzenie Jana z pewnością
jest z tym w zgodzie. Przy końcu Księgi Objawienia 22,1: „I pokazał mi czystą rzekę wody
życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka”. Amen. W niebie.
Tutaj jest obraz rzeki życia, która ma swoje źródło w tronie. Tron, który należy do kogo.?
Ojca i  Syna.  Nie ma trójcy zasiadającej  na tronie.  To tron Ojca,  a  Syn współdzieli  tron
Swojego Ojca. Dlatego mówi do jednego z kościołów (Laodycei):  „Temu, kto zwycięży,
dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadam z moim Ojcem na
jego tronie”.  Zatem to jest Ojciec i Syn. A ta rzeka życia jest w rzeczywistości symbolem
Ducha,  który  pochodzi  od  Ojca  i  Syna.  Zdajecie  sobie  z  tego  sprawę.?  Pamiętacie,  co
powiedział Jezus, gdy był na ziemi.?  „Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody
żywej popłyną z jego wnętrza”. A dalej apostoł wyjaśnia: „A to mówił o Duchu, którego
mieli otrzymać wierzący w niego.” Jest to wiec symboliczne. To jest dosłowna rzeka (przy
której  staniemy dzięki  łasce  Boga)  symbolizująca  obecność Boga w życiu  Jego stworzeń
przez Jego Ducha. To jest rzeka życia, to jest Duch, który daje życie duchowe i fizyczne.
Chciałbym podsumować to,  co  do  tej  pory  znaleźliśmy,  jeśli  chodzi  o  Ojca  i  Syna.  Nie
widzimy  żadnych  dowodów w pozdrowieniach  Nowego  Testamentu  jakiejkolwiek  trójcy.
Widzimy,  że  Ojciec  jest  zarówno  Bogiem,  jak  i  Ojcem naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa.
Chrystus jest Synem Boga w prawdzie  i miłości. Ojciec wzbudził Jezusa z martwych. To jest
tylko z pozdrowień. To jest doktryna czy nauka, której nauczyliśmy się z samych pozdrowień.
Ojciec wzbudził Jezusa z martwych. A Jezus Chrystus... Czytaliśmy inne wersety (nie tylko
pozdrowienia) dotyczące oddawania czci Bogu. Jezus powiedział (gdy przemawiał do diabla),
że  jedynie  Ojca  należy  czcić.  Czytaliśmy  1  Koryntian  8:6. Ojciec  jest  tym,  od  którego
wszystko  pochodzi.  Jest  Źródłem  wszystkiego.  Jezus  Chrystus  jest  tym,  przez  którego
wszystko. Jest On Pośrednikiem, przez którego wszystko do nas przychodzi. Czytaliśmy o
królestwie Boga. Myślę, że w części pierwszej rozmawialiśmy o królestwie Boga. Do kogo
należy królestwo.? Do Ojca. Pamiętacie, co powiedział Jezus.?  „W domu mego Ojca jest
wiele mieszkań.”  O czym On mówił.? Niebie.  Niebo należy do kogo.? Boga Ojca. Jezus
nazywa to domem Swojego Ojca. Nie mówi: w Moim domu. 
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Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Niech przyjdzie Twoje królestwo. To jest bardzo znany
fragment.  Królestwo należy  do Boga.  Chrystus  jest  dziedzicem,  ponieważ  jest  On Synem
Boga. Jest spadkobiercą, jest Księciem tego królestwa. Ojciec jest Pierwowzorem (czytaliśmy
w  Liście  do  Hebrajczyków).  Chrystus  jest  wyrazem  istoty  Ojca.  Dlatego  mówię  tam  o
pierwowzorze. Jeśli Chrystus jest wyrazem istoty Ojca, to Pierwowzorem jest Ojciec. To nie
znaczy, że Chrystus jest imitacją. To po prostu oznacza, że Chrystus jest taki jak Jego Ojciec.
Opis  Chrystusa  zawsze  jest  w relacji  do  Ojca.  Zastanawialiście  się  nad  tym.?  Dlaczego.
Ponieważ Ojciec jest Źródłem. Wszystko, czym jest Ojciec Syn jest. O tym mówi  Jan 1;1
mówi: „Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo”. Jest On wyrazem istoty Ojca. Jest taki
jak Ojciec. W Liście do Filipian mówi się także o tym, że Chrystus będąc w postaci Boga, nie
uważał bycia równym Bogu za grabież. Zawsze opisując Chrystusa w relacji do Ojca, przy
udziale Ojca jako wzorca czy standardu opisującego Chrystusa. Zastanawialiście się kiedyś
nad tym.? Ponieważ On jest  Jego Synem. I  na koniec,  Bóg Ojciec jest  i  ma Ducha.  Nie
spojrzeliśmy na ten konkretny werset, ale mogę się do niego odnieść. Gdy Jezus mówił do
kobiety przy studni, to powiedział:  Bóg jest Duchem. Mówił o Ojcu.  A czytaliśmy także
wersety z Mateusza, gdzie On mówi: „Bo nie wy mówicie, ale Duch waszego Ojca mówi w
was”.  Wiec Bóg jest i ma Ducha. Jego Duch jest święty. A Chrystus otrzymał tego Ducha.
Widzimy  to  bardzo  jasno  przedstawione  w  widoczny  sposób  podczas  chrztu  Chrystusa.
Chrystus otrzymuje Ducha bez miary od Ojca. To dlatego jest to Duch Ojca, nie niezależny
czy w pojedynkę, ale także Duch Syna. To jest relacja przedstawiona w Piśmie. To dlatego
mówimy, że ktoś może powiedzieć, że pomijamy Ducha. Nie. To jest tutaj. W taki właśnie
sposób Ojciec i Syn są ze sobą związani. W taki sposób my, uczniowie, mamy być z nimi
związani,  abyśmy mogli być jedno, tak jak Ojciec i Syn są jedno. Jak jesteśmy uczynieni
jedno.? „ Kto zaś się łączy z Panem, jest z nim jednym duchem”. Mówi Biblia. Jesteśmy
zjednoczeni z Chrystusem i w taki sposób jesteśmy zjednoczeni ze sobą. Mamy tego samego
Ducha. Taki jest  związek miedzy Ojcem i Synem. Więc nie popełnijcie  błędu. Jest Duch
Święty.  Czasami ludzie,  słyszą taką prezentację,  i  co jest  zdumiewające,  na koniec mogą
powiedzieć: ten brat całkowicie pominął Ducha Świętego. Wspominaliśmy o Duchu Świętym
przez cały czas. Jest Duch Święty, ale to nie jest Bóg duch święty, ktoś inny od Ojca i Syna.
Jest to związek Ojca i Syna. I w taki sposób łączą się z nami. Podsumowując nasze odkrycia z
ksiąg Nowego Testamentu.... Ile ksiąg znajduje się w Nowym Testamencie.? 27, zgadza się.?
Oto  co  znaleźliśmy,  jeśli  chodzi  o  pozdrowienia.  Przytłaczające  dowody  z  pozdrowień,
wstępów bądź błogosławieństw z ksiąg Nowego Testamentu. Ujawniające pozdrowienia od
Ojca i od Syna. Nie od trójcy. Zajęliśmy się tymi, które nie są wypełnione. Mateusza nie ma
pozdrowienia, podał nam ludzką genealogię Chrystusa. Marek mówi, że Chrystus jest Synem
Boga. Łukasz napisał także Dzieje Apostolskie, więc traktuje je jako dwuczęściowy list. Nie
miał  żadnego  konkretnego  pozdrowienia,  więc  go  tam nie  umieściliśmy.  Ale  pod koniec
Dziejów Apostolskich mówi o Pawle głoszącym to, co dotyczy królestwa Boga, a także o
Jezusie  Chrystusie.  List  do  Rzymian  i  wszystkie  Listy  Pawła  aż  do  Listu  do  Filemona,
standardowe, konsekwentne powitanie. Ojciec i Syn. Następnie jest List do Hebrajczyków.
Czy przypiszemy go Pawłowi, czy nie, w każdym razie widzieliśmy zakończenie tej księgi.
Ponownie  jest  to  Ojciec  i  Syn.  Jakub,  ta  sama  historia.  Piotra.  A  wyjaśniliśmy  Piotra,
ponieważ niektórzy ludzie myślą, że w 1 Piotra jest to trynitarne. Cóż, patrzysz na resztę tego,
co mówi i widzisz, że jest on w harmonii ze wszystkimi innymi i ma to doskonały sens. 
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W 3 Jana nie  mamy pozdrowienia.  Na koniec Judy i  Objawienie.  I  to wszystko.  Nie ma
więcej  ksiąg  w  Nowym  Testamencie.  Zakończyliśmy  nasze  badanie.  Przyjrzeliśmy  się
wszystkim  pozdrowieniom.  Przyjrzeliśmy  się  wszystkim  błogosławieństwom.  Czy  ktoś
kiedykolwiek słyszy lub otrzymuje pozdrowienie od trójcy.? Nie. Trójca nigdy się z nikim nie
przywitała.  W rzeczywistości znajdujesz wspólnotę (wiele razy w Piśmie) między Ojcem i
Synem, ale  nigdy nie  widzisz Ojca przemawiającego do Ducha i  nigdy nie  widzisz Syna
przemawiającego do Ducha. Nie jest to interesujące.? Dlaczego.? Ponieważ to nie istnieje tak,
jak mówi nam trójca. Zauważcie, że nie powiedziałem, że nie istnieje. Nie istnieje w sposób,
w jaki mówi nam trójca. Jako indywidualna osoba. Jest Duch i widzieliśmy, że Biblia uczy o
tym. Wiec chcę rzucić wam wyzwanie pozdrowieniem zawartym w tych listach. Czy łaska i
pokój, które pochodzą od Ojca i Syna, naprawdę was przekształciły.? To jest naprawdę
pytaniem. Nie tylko: o dobrze, mamy dobry zbiór dowodów, naprawdę wierzymy w prawdę.
Otrzymaliście to, czego wszyscy ci apostołowie pragnęli dla wierzących.? Ponieważ jest
to jedyny sposób, aby stanąć przy rzece życia, która wypływa z tronu Boga i Baranka. O
to tak naprawdę chodzi. Wiecie, to są praktyczne rzeczy, bracia i siostry. W niebie będziemy
czcić tego samego Boga, którego czcimy tutaj obecnie. Właśnie tak powinno być. To było
zamiarem Boga. To dlatego objawił te prawdy w Piśmie. Czy ta rzeczywistość, czy ta prawda
przekształciła  twoje  doświadczenie,  czy  nie.?  To  jest  pytanie,  które  ma  znaczenie.  Nie
wierzenie w to wszystko tylko intelektualnie. To łatwa część, jest bardzo łatwa. Oto dowód,
jeśli jesteście szczerzy, to nietrudno jest dowiedzieć się intelektualnie, gdzie jest prawda. Ale
to nie jest koniec. To dlatego chcę wam rzucić wyzwanie.  Spraw, aby łaska i pokój Boga
stały się rzeczywistością i twoim doświadczeniem, aby mieć tę wspólnotę z Ojcem i Jego
Synem Jezusem Chrystusem. Amen. 

Pomódlmy się razem. 

Chwała Bogu. !

„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.” 

                                                                                   Kwiecień 2020 r. 

                                                                                     Źródło: Revelation1412.org 
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