
                     Teologia szatana na czasy końca.

Łaska i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. To jest pozdrowienie, które apostołowie
używali  do przywitania  członków ciała  Chrystusowego i  to  jest  pozdrowienie,  którym się
witamy wzajemnie bracia i siostry.
Na  wstępie  zróbmy  kilka  uwag:  Nasz  Ojciec  w  niebie  nie  jest  zadowolony  widząc  to
cierpienie  i  niedolę  w świecie.  A osobą,  która  jest  zadowolona  z  tego  stanu rzeczy,  aby
kontynuować  bez  końca  jest  diabeł  (szatan).  I  to  jest  część  pracy,  aby  pomoc  niebu
doprowadzić do zakończenia stanu cierpienia i niedoli w jakim świecie się znajdujemy. Bóg
doprowadzając to do końca, powierzył nam stopień odpowiedzialności i powiedział nam w
Biblii,  że  nie  może dojść do zakończenia,  chyba że  lud Boży ma prawdę.  Zatem to  jest
zdecydowany  atak  szatana  przeciwko  ludowi  Bożemu,  aby  mieć  ich  zdezorientowanych,
szczególnie na temat prawdy Bożej, ponieważ kiedy lud Boży jest zdezorientowany na temat
Jego prawdy, to stan, w którym jesteśmy jest w dalszym ciągu kontynuowany i przybiera
coraz gorszą postać. Więc to jest jeden z powodów, dlaczego przyglądamy się niektórym tym
rzeczom,  praktycznie,  nie  tylko  tak,  że  możemy  uzyskać  wiedzę  intelektualną,  ale  także
zastosować  te  rzeczy  w  pomaganiem  spełnienia  naszej  misji  w  doprowadzeniu  do
zakończenia tego, co się dzieje w świecie niedoli, grzechu i chorób. 
Kiedy mówimy o teologii szatana czasów końca, to nie mówimy o nowej teologii, która po
prostu wydarzy się w dniach ostatecznych. To jest teologia szatana od pierwszego dnia. I to
jest szczególnie aktywne i oddziałujące w dniach ostatecznych. Skupimy się na tym, co szatan
robi  w  jednym  określonym  aspekcie  w  dniach  ostatecznych,  który  jest  przyczyną
zdezorientowania  ludu  Bożego  na  temat  pewnych  spraw.  I  mamy  nadzieje,  że  do  końca
studium będziemy w stanie trochę bardziej docenić sytuację, w której się znajdujemy. 
Przez badanie Słowa Bożego zadamy kilka pytań i będziemy mieli trochę wspólnej interakcji.
W ten sposób będziemy czujni i zrozumiemy powagę tematu.
Udajemy się do tekstu L. Rzym 6.23. Biblia mówi że: „ zapłatą za grzech jest śmierć, lecz(w
przeciwieństwie  do  tego)  darem Boga jest  żywot  wieczny”.  I  również  mówi nam w jaki
sposób mamy żywot wieczny. To jest przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. To jest bardzo
ważne. Ten tekst mówi nam  coś bardzo ważnego. Mamy żywot wieczny jedynie przez Jezusa
Chrystusa , naszego Pana. Oznacza to, że nasz żywot wieczny nie jest uzależniony od nas,
przynależności do określonej grupy, zgadza się?. To nie zależy od naszego członkostwa w
jakiejkolwiek organizacji lub w jakimkolwiek kościele. To nie zależy od nas, będących na
jakimś statku, który nie powinien zatonąć. Nasz żywot wieczny jest przez Jezusa Chrystusa
Pana naszego.  Bardzo ważne.  Nigdy tego nie zapomnijcie,  ponieważ wielu ludzi obecnie
powiązało inne rzeczy,  oprócz Jezusa Chrystusa,  od którego zależy ich żywot.  Ich żywot
wieczny  zależy  od Jezusa  Chrystusa,  ale  muszą  należeć  do  grupy,  muszą  być  członkami
pewnej struktury. To bardzo ważne, Biblia mówi: tylko przez Jezusa mamy żywot wieczny.
Co jest tym żywotem wiecznym, które mamy przez Jezusa? Co to jest po prostu życie bez
umierania? Jak sam Jezus to definiuje?. Albowiem życie wieczne jest tylko przez Jezusa. Ew.
Jana 17,3. Jezus modląc się do swojego Ojca: „ A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie,
jedynego  prawdziwego  Boga  i  Jezusa  Chrystusa,  którego  posłałeś”.  Wg   Jezusa  jest  to
poznanie dwóch indywidualnych osób. Jest to poznanie Ojca, jedynego prawdziwego Boga i
poznanie  Jezusa.  Skupimy  się  na  Jezusie  Chrystusie  i  na  jego  poznaniu,  bo  nasz  żywot
wieczny od tego zależy. Według Jezusa, życie wieczne nie jest po prostu życiem na zawsze.
W rzeczywistości jest to poznanie kogoś. Jest to poznanie Ojca i Syna. My żyjemy jedynie
wyłącznie jako produkt uboczny tego poznania. To jest automatyczna reakcją. Więc, jest to
bardzo ważne do zrozumienia.  Nasze życie wieczne jest oparte na poznaniu i znaniu Kogoś.
Chrystus przyszedł  z nieba,  aby dać nam prawidłowe poznanie,  szczególnie  o Chrystusie.
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A więc, niewłaściwe poznanie Chrystusa wpłynęło by na nasze życie wieczne. Jeśli nasze
życie wieczne jest tylko przez Chrystusa, a On powiedział, że życie wieczne jest poznaniem
Go i Ojca, więc jeśli mamy nieprawidłowe poznanie, to  zagraża naszemu życiu wiecznemu.
Teraz  jeśli  diabeł  chce  okraść  nas  z  życia  wiecznego,  to  myślicie  co  on  zaatakuje?
Zaprezentuje on sfałszowane poznanie, błąd w odniesieniu do Ojca i Jego Syna. Mówimy o
niektórych tych sprawach, bo diabeł wie, że nasze życie wieczne nie jest dlatego że jesteśmy
członkami jakiejś organizacji, czy jakiejś grupy. Wie on, że jest to tylko przez Jezusa i wie on
że poznanie Jezusa, jest naszym kluczem do życia wiecznego. 
Wiec zanim zobaczymy atak diabła, to najpierw musimy studiować prawdę.
Biblia  mówi  nam,  jakie  jest  poprawne  poznanie  Jezusa.  Znamy  ludzi,  którzy  pracują  w
bankach, którzy są ekspertami w wykrywaniu fałszerstwa pieniądza. Spędzają swój cały czas,
co studiują ?. Prawdziwą walutę. Spędzają czas zapoznając się z prawdziwą walutą, tak że
tylko widzą oszustwo to mogą oni wykryć to bardzo łatwo, ponieważ są oni tak zaznajomieni
z prawdą, autentykiem.
Musimy zaznajomić  się z prawdziwym i właściwym poznaniem,  które Biblia  nam podaje
odnośnie Jezusa Chrystusa. I jak tylko to zrobimy, to gdy zobaczymy atak diabła, będziemy w
stanie łatwo to dostrzec, podobnie jak ekspert łatwo może wybrać fałszywy banknot. Musimy
posiadać prawdę w celu wykrycia błędu. Musimy zobaczyć co Biblia mówi, szczególnie jeśli
chodzi o Jezusa, ponieważ nasze życie wieczne od tego zależy. Niektóre z tych informacji
mogą  być  dla  nas  zupełnie  nowe,  a  niektóre  z  nich  mogą  się  powtarzać,  ale  w  obu
przypadkach  ta  informacja  jest  tym,  od  czego  jest  zależne  nasze  życie  wieczne.  Więc
popatrzmy na to, co Biblia mówi o Jezusie. Kim był Jezus? . Gdyby ktoś nas zapytał, to jaka
byłaby nasza odpowiedz?. Jeśli zapytamy wielu chrześcijan, kim był Jezus, to odpowiedzą:
Synem Boga.  Ale udamy się  poza gołosłowne deklaracje  i  zobaczymy jak  Biblia  opisuje
Jezusa. W jaki sposób mówi nam o Nim jako Synu. I czy jest wmieszane zwiedzenie. Czy
każdy, kto mówi, że Jezus jest Synem Boga, naprawdę w to wierzy?. Bo powiedziano nam w
Biblii,  że  jest  tam grupa  ludzi  na  końcu,  którzy  przyjdą  do  Jezusa,  bardzo  zaskoczeni  i
powiedzą mu: Panie, Panie czy nie robiliśmy tych wszystkich rzeczy w Twoim imieniu?. A
wtedy Jezus im powie, że On nigdy ich nie znał. Więc udajemy się trochę głębiej niż tylko to.
Jezus  sam powiedział  w  E. Jana 10,36 Jezu powiedział  Kim On był.  Faryzeusze chcieli
ukamienować  Chrystusa,  a  On  odpowiedział  im  i  rzekł:  dlaczego  temu,  którego  Ojciec
uczynił oraz posłał na świat, wy mówicie Bluźnisz; ponieważ powiedziałem, jestem Synem
Boga. Więc z ust samego Chrystusa wiemy, że jest On Synem Boga. 
Ew. Jana 5,18. „ Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to , aby go zabić, bo nie tylko
łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu”. Zatem
teraz mamy nowy kawałek informacji w równaniu. Gdy Jezus powiedział, że On jest Synem
Boga, to jakim Go to czyniło?. Równym do swojego Ojca. Innymi słowy, równość Chrystusa
z Ojcem opiera się na jego synostwie.  Bardzo ważne. Zatem, jeśli diabeł chce zaatakować
równość Chrystusa do Ojca,  to co on zaatakuje?.  Jego Synostwo. Jest to bardzo ważnego
zapamiętania,  gdy  posuwamy  się  do  przodu.  Jezus  jest  Synem Boga.  Jest  On  jedynym?.
Innymi słowy, czy istnieją inni synowie Boga?. Czy są inni Synowie?.  Ew. Jana 3,18.  Z
pewnością  istnieją  inni  synowie  Boga.  Jak  to  ?.  Jak  my.  Ponieważ  jesteśmy  byłymi
grzesznikami dzięki łasce Bożej. Ale spójrzmy na inną grupę ludzi. Ew. Łuk. 3,38. Rozdział
trzeci Łukasza podaje nam genealogię i na koniec genealogii  mówi w wer. 38. Mówiąc o
Kainie, który był synem Enosza, który był synem Seta, który był synem Adama, który był
synem Boga”. Więc Adam, który został stworzony doskonałym, to był on nazwany synem
Boga. I tak mówi nam  1 Mój, 5, 1-3. tak było przez proces tworzenia. I także  Ks. Hioba,
teksty mówią nam, że Bóg stworzył, to gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i
okrzyk  wydali  wszyscy  synowie  Boga.  (  Job 38,7)  I  wiemy,  że  tam jest  odniesienie  do
aniołów,  jako  do  synów  Boga.  I  aniołowie  również  zostali  stworzeni.
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Więc kiedy Bóg stworzył inteligentne istoty moralne, to Biblia nazywa ich „synami Boga”.
Mamy też inny tekst, który jest dla nas dzisiaj bardzo ważny.  1 Jan 3,1. Mówimy tutaj o
istotach,  które  zostały  stworzone  doskonałymi.  Ale  zobaczymy  co  mówi  nam 1 Jan  3,1.
„ Obaczcie jaką miłość dał nam Ojciec, to jest abyśmy byli nazwani ( jak?) Synami Bożymi.
Dlatego świat nas nie zna, iż też nie zna jego”. ( biblia Brzeska). 
Kiedy Jan mówi „my” to jest mowa o nas, po upadku. Więc my także możemy być synami
Boga przez jakiś proces ?. Przez odkupienie lub Biblia nazywa to również „adopcją”. Zatem
tutaj mamy dwa różne sposoby, którymi Bóg może mieć synów. Albo przez stworzenie, jak
Adam i aniołowie, są oni nazwani synami Boga przez stworzenie. A  także ludzie, którzy
upadli  w  grzech,  jak  my.  Kiedy  jesteśmy  odkupieni  i  adoptowani do  rodziny  Boga,  to
również jesteśmy nazwani synami Boga. 
Więc możemy być synami Boga przez adopcję.
Czy istnieje odróżnienie jeśli chodzi o Chrystusa?. W jaki sposób Chrystus jest Synem?.
Jest On Synem przez stworzenie?. Czy jest On Synem przez adopcję ?. Albo co Biblia mówi ?
Co  mówi  Ew.  Jana  3,16. „Albowiem  tak  Bóg  umiłował  świat,  że  Syna  swego
jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Tekst
tam mówi nam coś  o  Jezusie.  Mówi,  że  jest  On jednorodzonym Synem.  Więc  to  stawia
Chrystusa w klasie lub kategorii: zupełnie samego. A więc od razu wiemy, że nie może być
synem przez stworzenie, ponieważ istnieje wiele aniołów. I nie może być On synem przez
adopcje, ponieważ istnieje wielu adoptowanych ludzi. Chrystus jest Jedynym, o którym Biblia
mówi,  że jest  On zrodzony. W  Ew. Jana 1,14.  Przyglądamy się Biblii  dlatego, ponieważ
musimy dowiedzieć  się  najpierw prawdy,  bo jak tylko  zwrócimy się  do „  fałszerstwa,  to
będziemy w stanie natychmiast je wykryć. W Ew. Jana 1,14. mówi o Słowie, Chrystusie. „ A
to Słowo ciałem się stało, i mieszkało miedzy nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako
jednorodzonego  od  Ojca,  pełne  łaski  i  prawdy”.  Biblia  mówi  nam,  że  Chrystus  jest
jednorodzonym Synem. Mówi nam, że był On zrodzony od Kogo?. Ojca. On jest wyłącznie
jednym  zrodzonym  od  Ojca.  Wiec  to  stawia  Go  w  kategorii  i  klasie  zupełnie  samego.
Chrystus był zrodzony. Co oznacza słowo „zrodzony” w języku angielskim?. Narodzić się,
pochodzić, wyjść od. Czy to oznacza, że Chrystus naprawdę wyszedł od samego Ojca?. Został
on naprawdę zrodzony?. Co mówi sam Chrystus w  Ew. Jana 16,27. Zobaczymy, dlaczego
Chrystus jest taki wyjątkowy i dlaczego diabeł nienawidzi tego faktu. Jezus mówi do swoich
uczniów, tuż przed tym zanim udał się On do ogrodu Getsemane „ albowiem sam Ojciec
miłuje  was,  dlatego  że  wyście  mnie  umiłowali  i  uwierzyli,  że  Ja  od  Boga  wyszedłem”.
Uczniowie wierzyli, że Jezus był Synem Boga. Tutaj Jezus wyjaśnia, że ich wiara była, że
wierzyli  oni,  że Chrystus wyszedł  od Boga. Innymi słowy, On został  zrodzony. I był On
zrodzony od Ojca. On jest wyłącznie jedynym zrodzonym od Ojca. Więc teraz mamy trzy
sposoby lub trzy kategorie. Dowiedzieliśmy się, że istnieją pewni synowie Boga przez co?. 

- stworzenie
- adopcję
- Ale Chrystus, Biblia mówi, że jest wyłącznie Jedyny, który jest zrodzony, albo

jak mówi Biblia On wyszedł od Ojca.
Zatem, jeśli Chrystus został zrodzony, to kiedy On został zrodzony?. Micheasz 5,1-2. To co
robimy dzisiaj jest po prostu spojrzeniem na właściwe poznanie, kim jest Jezus, ponieważ
nasze życie wieczne zależy jedynie od Chrystusa. Nasze życie (wieczne) jest przez Chrystusa,
któremu się przyglądamy. U Micheasza mamy proroctwo na temat Chrystusa. I mówi nam w
tamtym miejscu: „ Jedna ty Betlechemie Efrata, aczkolwiek jesteś drobnym w rządzie okręgu
judzkim  –  jednak  z  ciebie  wyjdzie  mi  ten,  który  ma  zostać  władcą  w  Izraelu,  którego
pochodzenie  od  przeszłości,  od  wiecznych  dni”.  Mamy proroctwo  na  temat  Chrystusa.  I
powiedziano nam, że gdy Chrystus narodzi się w Betlechem to będzie On władcą. Ale to
mówi nam, ze Jego narodzenie w Betlechem nie jest właściwie początkiem jego egzystencji,

3



ponieważ jego pochodzenie (wyjście  )  było od kiedy ?.  Od przeszłości  (  od dawna ),  od
wiecznych dni. Więc to daje nam wyobrażenie. Chrystus został zrodzony kiedyś w wiecznej
przeszłości. Czy Biblia daje nam więcej informacji na temat, czy nie?.  Przyp. Sal. 8,22-30.
Ósmy rozdział  przypowieści  jest  jednym z tych rozdziałów,  który ludzie  uwielbiają,  albo
nienawidzą. Jest to dobry czas by odejść od tego co myślimy i zacząć wierzyć w to, co mówi
Słowo. Bo diabeł jest aktywny w tych dniach ostatecznych. Przeczytajmy Przyp. Sal. 8, 22-30
Mogą rzucić trochę więcej światła o tym, kiedy Chrystus został  zrodzony lub wyszedł od
Ojca.  Wer.  22 mówi:” pan mię miał  przy początku drogi swojej,  przed sprawami swymi,
przed wszystkimi czasy. Przed wieki jestem zrodzona, przed początkiem; pierwej niż była
ziemia.  Gdy  jeszcze  nie  było  przepaści,  spłodzona  jest,  gdy  jeszcze  nie  było  źródeł
opływających  wodami.  Pierwej  niż  góry  założone  były,  niż  były pagórki,  spłodzona  jest.
Jeszcze był nie uczynił ziemi, i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego. Gdy gotował
niebiosa, tam była; gdy rozmieniał okrągłości nad przepaściami.  Gdy utwierdzał obłoki w
górze  i  umacniał  źródła  przepaści.  Gdy  zakładał  morzu  granice  jego  i  wodom,  aby  nie
przestępowały  rozkazania  jego;  gdy  rozmieniał  grunty  ziemi.  Tedym  była  u  niego  jako
wychowaniec i byłam uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas”. Tutaj
mamy  fragment  kogoś,  kto  mówi  o  wydarzeniu,  które  jest  opisane  jako  będącym  przed
stworzeniem wszystkich rzeczy. Jeśli teraz spojrzysz na kontekst rozdziału, to rozdział mówi
o  mądrości. Pozostańmy przy  Przyp.  Rozdz.  8.  i  przejdźmy  do 1  listu  Pawła  do  Kor.  i
zobaczmy co Biblia mówi o mądrości. 1 Kor. 1, 24. Bo musimy po prostu zrozumieć, Biblia
musi nam powiedzieć, kto mówi, kto jest mądrością Bożą.  „ Natomiast dla powołanych i
Żydów i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i  mądrością Bożą „.
Zatem  Chrystus  jest  znany  jako  mądrość  Boża.  A  mądrość  Boża  mówi  w  8  rozdz.
Przypowieści. Innymi słowy, kto mówi?. Chrystus mówi. A więc Chrystus mówi, i mówi On
nam o zdarzeniu, które miało miejsce przed stworzeniem czegokolwiek. W Wer. 24 w 8 rozdz
Przypowieści. Gdy jeszcze nie było morza, zostałem zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł
obfitujących w wody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona”.
Tutaj mamy większy wgląd o tym, kiedy Chrystus został zrodzony. To jest przed stworzeniem
czegokolwiek. Więc do czasu, gdy tworzenie miało miejsce, jeśli Chrystus był zrodzonym od
Swojego  Ojca,  to  ilu  powinno  tam być  ?.  Dwóch.  Jeśli  jest  tam Ojciec  i  jego  Syn  był
zrodzony przed kreacja. Zanim kreacja miała miejsce powinno tam być dwóch. Spójrzmy na
30 rozdz. Przypowieści i zobaczymy czy mędrzec potwierdza dla nas tę informację, albo czy
nasze wnioski są błędne.  Przyp. Sal. 30,4. „ Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał
wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi?
Jakie jest jego imię? I jakie jest imię jego Syna? Czy wiesz?” . Tutaj czytamy o wydarzeniu, o
którym mędrzec  mówi.  Zebrał  wiatr  w swoje dłonie .  Owinął  wody płaszczem.  Stworzył
wszystkie krańce ziemi. Jakie to było wydarzenie? Kreacja. A więc komu przypisuje kreację ?
Do Ojca i Syna. Interesujące jest, że on nie identyfikuje ich z imienia, ale identyfikuje ich
przez relacje.  Ucząc nas, że relacja jest prawdziwa. A więc , zanim kreacja miała miejsce
istniał Ojciec i istniał Syn. Teraz możemy powiedzieć jakie są ich imiona. Możemy ? jakie
jest imię Ojca? Jahwe. Imię Syna- Michael, który stał się Jezusem. Chrystus tutaj potwierdził
że zanim kreacja miała miejsce, to On już był Synem. Był On już zrodzonym od Swojego
Ojca. Zanim pojawił się w Betlejem, to Bóg powiedział, że On nas tak umiłował, że On dał
nam swojego jednorodzonego Syna. Jedynego, który był z Nim od początku. Co odziedziczył
Chrystus  przez  swoje  boskie  narodzenie  ?  Chrystus  był  równy  Ojcu,  bo  był  On  Jego
Synem. Jego równość do Ojca opierała  się na jego Synostwie.  Co On odziedziczył? Jeśli
Chrystus był zrodzony od Ojca ? Heb. 1,4 „ I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile
znamienitsze od nich odziedziczył imię”. A więc Chrystus przez dziedziczenie, otrzymał co?
Znamienitsze imię. Czyje to było imię ? Imię Jego Ojca. Więc kiedy Chrystus przyszedł na
ziemię,  to  powiedział  On  „  Ja  przyszedłem  w  imieniu  mojego  Ojca”.
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Co oznacza słowo- imię. W Biblijnym znaczeniu ? To charakter i autorytet. To także niesie
ze sobą władzę, kiedy imię osoby jest wymieniane. Chrystus odziedziczył charakter swojego
Ojca, władzę Swojego Ojca. Co jeszcze On odziedziczył ? Ks. Wyj.  ( 2 Mój. ) 23,20-21.
mówi to samo. A  Ew. Jana 5,26 „ Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie,  tak dał i
Synowi, by miał żywot sam w sobie” . W jaki sposób Ojciec dał to Synowi ?.Odkryliśmy
wcześniej.  W  jaki  sposób  Chrystus  otrzymał  znamienitsze  imię  od  aniołów  ?  Przez
dziedzictwo. Więc tutaj rozumiemy, że Chrystus otrzymał to samo życie, które ma Ojciec.
Przez dziedzictwo ponieważ jest On jedynym, który jest zrodzony. To sprawia, że Chrystus
ma w sobie życie wieczne. Sługa Pański nazywa to życie pierwotne, z nikąd nie zapożyczone,
ani nie zaczerpnięte. Pierwotnie czyje jest to życie? To jest pierwotnie życie Ojca, i Syn ma
życie,  Ojca.  Pierwotne,  nie  zapożyczone  ani  nie  zaczerpnięte.  W  Nim,  z  racji  zostania
zrodzonym ze  Swego  Ojca.  Ponieważ  jego  Ojciec  jest  Bogiem i  został  On zrodzony  od
Swojego Ojca, I dlatego jest On z natury równy do Swojego Ojca. List do Kolosan 2,9 i 1,19
„ Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości”. Teraz ‘cała  pełnia boskości”, po
prostu to jest boska natura. Boski lub boskość mieszka w Chrystusie cieleśnie,  w pełni w
Chrystusie. W 1,19 zobaczymy, kto sobie upodobał, że w Chrystusie zamieszkała cała pełnia.
„ Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości”.  Ta ‘cała
pełnia” jest pełnią Ojca. Chrystus jest równy Ojcu dzięki temu, ze ma On tę samą pełnię,
która jest w Jego Ojcu. On jest równy Ojcu. Innymi słowy, On jest Boski. Dlaczego? Bo On
jest  Synem.  Pamiętaj,  Jego  boskość  i  równość  do  Swojego  Ojca  jest  oparta  na  Jego
Synostwie. Czy anioły są boskie? Nazywani są synami Bożymi. Jak to się stało, że nie są oni
boscy?  Bo  są  oni  stworzeni.  Czy  my  jesteśmy  boscy?  Nie,  nie  jesteśmy,  bo  jesteśmy
stworzeni i jesteśmy nawet upadli z tego stanu musimy zostać odtworzeni oraz musimy zostać
odkupieni.  Jednak  Chrystus,  pamiętaj,  biblia  mówi,  że  jest  wyłącznie  Jedynym,  kto  jest
zrodzonym od Ojca. On rzeczywiście został zrodzony ze Swojego Ojca. I to czyni Go jedyną
inną istotą w całym wszechświecie, który z natury jest w pełni równy do Swojego Ojca. Więc
jest On boski, ponieważ jest On Synem. Kiedy czytamy Biblię i widzimy, co Biblia uczy, to
okazuje się, ze jesteśmy przeświadczeni, że Chrystus jest w pełni równy, w pełni boski ze
Swoim Ojcem. Problem dla Chrystusa nie będącym boskim będziesz miał tylko wtedy, jeśli
zaczniesz kwestionować Jego Synostwo. Kwestionując Synostwo Chrystusa, to będziesz miał
problem próbując udowodnić boskość Chrystusa. Ponieważ jak można mieć inną boską istotę,
jeżeli nie był On zrodzony z jedynej boskiej Istoty we wszechświecie?. To jest Boga. Jeśli
masz inną boską istotę i nie został on zrodzony, to nagle stworzyłeś dwóch bogów i złamałeś
pierwsze przykazanie. Jedyny sposób, w jaki Chrystus może być boski – jeśli jest On Synem
Ojca. Ostateczne świadectwo, które jest w Ew. Mat. 3,17. podsumowujące co do tej pory było
tutaj  przestudiowane;  Chrystus jest Synem oraz w jaki sposób jest On Synem.  Jest On
Synem przez  zrodzenie,  nie  jak  inne  istoty  przez  stworzenie  i  nie  jest  On  Synem przez
adopcję, ale jest On rzeczywiście zrodzony. Poznaliśmy, że został On zrodzony od Swojego
Ojca, a także poznaliśmy kiedy On został zrodzony. Został On zrodzony lub On wyszedł od
Boga przed stworzeniem wszystkich  rzeczy,  że zanim kreacja  miała  miejsce,  tam już był
Ojciec i Syn. Ostatnie świadectwo pochodzi od samego Ojca. Mat 3,17. Ojciec rzeczywiście
mówił słyszalnym głosem. Cala komunikacja z nieba odbywała się przez Chrystusa i przez
aniołów. Sam Bóg Ojciec przemówił głosem, który ludzie będą słyszeć, bez pośrednictwa
aniołów  i  bez  mówienia  przez  Jego  Syna,  to  myślicie  że  On  miałby  coś  ważnego  do
powiedzenia?.  To  powinniśmy  się  zatrzymać  i  posłuchać,  co  On  ma  do  powiedzenia  ?.
Powinniśmy.  Zwłaszcza,  jeśli mówi On mówi to samo więcej niż jeden raz. Przy chrzcie
Jezusa mamy mówiący głos z nieba. Mat. 3,17. „ I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest mój
Syn  umiłowany,  którego  sobie  upodobałem”.  Tak  wiec  tutaj  Ojciec  dał  nam ostatecznie
świadectwo, że Jezus był jego Synem. I odkryliśmy jak Biblia nam to wyjaśnia. Ale Ojciec
nie powiedział  tego tylko jeden raz.  Powiedział  to dwukrotnie.  W Ew. Mat.  17,5.  mamy
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kolejne świadectwo od Ojca. To jest na górze przemienienia z Piotrem, Jakubem i Janem,
dopiero co przebudzeni ;’ gdy On jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku
odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie”.
Tutaj Ojciec znalazł czas i sposobność, aby rzeczywiście mówić słyszalnym głosem z nieba.
Te dwa razy, na które patrzyliśmy. Ojciec o ile nam wiadomo, przemówił tylko trzy razy w
Nowym Testamencie. Dwa razy z nich, powiedział On dokładnie to samo. Powiedział On o
Chrystusie: To jest mój Syn umiłowany. Tak wiec ze wszystkich rzeczy, które Ojciec mógł
nam powiedzieć z nieba, ze wszystkich objawień, które mógł On dać, postanowił On dać nam
jedną część informacji i powiedział to. Czy to jest ważne?. OCZYWIŚCIE. W L. Rzym. 6,23
czytamy, że nasze życie wieczne jest przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I że właściwe
poznanie, kim jest Pan Jezus Chrystus, jest tym, o co w tym wszystkim chodzi. I tak Ojciec
zaświadcza,  jakie  będzie  nasze  zbawienie  poznanie,  że  Chrystus  jest  jego  Synem.
Interesujące,  ze  Ojciec  tutaj  dwukrotnie  zaświadczał,  że  Chrystus  jest  jego  Synem.  Gdy
przyjrzeliśmy  się  temu,  co  Biblia  mówi,  to  zobaczymy  czy  możemy  wykryć  fałszerstwo
diabła. Gdy przyjrzeliśmy się oryginałowi co Biblia mówi, to jak tylko zobaczymy cokolwiek
innego do tego, to powinniśmy być w stanie natychmiast wykryć, że to jest fałszerstwo. To
jest oszustwo. Diabeł działa czasami subtelnie, a czasami działa bardzo otwarcie i zobaczymy
kilka tego przykładów. W Ew. Mat. widzimy teologię szatana odnośnie Syna Bożego, bo to
jest kwestia, której się dzisiaj przyglądamy. Zobaczymy jaka jest teologia diabła jeśli chodzi o
Syna Bożego.  To jest  fakt,  którego być może niektórzy  ludzie  nigdy nie  zauważyli.  Czy
wiemy że diabeł jest teologiem?. Jest on bardzo dobrym teologiem. Ma on wielu uczniów na
wielu  uniwersytetach,  którzy  też  są  teologami.  Z  całą  pewnością  jest  to  prawdziwe
stwierdzenie.  Diabeł zna Biblię dobrze, o wiele lepiej  od ludzi. Przyglądał się temu przez
tysiące lat. Zobaczymy z Biblii jaka jest teologia szatana odnośnie Syna Boga, bo on posiada
teologie,  która  jest  inna  do Biblii.  W  Ew. Mat.  4,3 To jest  na pustyni  kuszenia.  Diabeł
przychodzi do Chrystusa i Biblia mówi:  Więc kusiciel przystąpił do niego i powiedział :
Jeżeli jesteś Synem Boga, powiedz aby te kamienie stały się chlebem. Powiedział to raz ale
później w Wer. 6, powiedział to samo raz jeszcze: „ I mu mówi: jeśli jesteś Synem Boga, rzuć
się w dół bowiem jest napisane, że Aniołom swoim przekaże o tobie, abyś nie zranił o kamień
nogi swojej”. Diabeł jest nie tylko teologiem, ale potrafi także cytować Pismo Św. Jaka była
teologia diabła w odniesieniu do Syna Boga?. WĄTPIENIE, Kwestionuje on, że Jezus jest
Synem Boga. Jeżeli diabeł powiedział Jeżeli jesteś Synem Boga, to jaka jest implikacja?. Co
on naprawdę chce powiedzieć?. Nie jesteś naprawdę Synem Boga, bo on teraz życzy sobie
dowodu. To jest bardzo ważne. Teologia diabła odnośnie do Syna Boga to: kwestionować to
i  wątpić  w  to.  Diabeł  wywołuje  wątpliwości  przez  kwestionowanie.  Zauważmy:  On
kwestionuje czyje twierdzenie?.  Ojca. Zobaczyliśmy chwilę  wcześniej,  Ojciec dwukrotnie
powiedział z nieba: To jest mój Syn. Ile razy diabeł dopytywał się Chrystusa mówiąc: Jeśli
jesteś Synem. Dwukrotnie. Wiec to jest bezpośrednie zaprzeczenie jasnej wypowiedzi Ojca z
nieba. Widzimy tutaj rozgrywający się w Biblii wielki bój dotyczący kwestii Syna Boga. To
nie  jest  pierwszy  raz,  kiedy  diabeł  bezpośrednio  zaprzeczył  czemuś,  co  Bóg  powiedział.
Gdzie jeszcze to zrobił?. Używając tej samej techniki kwestionującej. W Ks. Rodz. jako wąż
na drzewie. Pierwsza rzecz z jaką przyszedł do Ewy, zadał jej pytanie, pamiętamy jakie to
było?. Czy rzeczywiście Bóg powiedział , nie jedzcie z tego drzewa?. Innymi słowy, co on
sugeruje?. Jaka była myśl , którą starał się zaszczepić w jej umyśle?. Zwątpienie. Faktycznie
on  tak  nie  myśli.  Diabeł  używa  kwestionowania,  by  doprowadzić  do  wątpienia  lub
powodować zwątpienie. A kwestionowanie dotyczy jasnych wypowiedzi Boga. Mamy zamiar
zobaczyć przykłady tego, zaczynając od nieba przemieszczając się do naszych czasów. Skoro
widzimy przeciwstawanie, będziemy w stanie zrozumieć niebezpieczeństwo, w którym jest
dzisiaj wielu z ludu Bożego. Co się tyczy teologii diabła odnośnie Syna Boga. Teologia diabła
jest  kwestionowanie  faktu,  że  Chrystus  jest  Synem  Boga.  Zobaczymy  tego  przykład.
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To jest z Ducha proroctwa, w książce „ Ten dzień z Bogiem’. Teraz staramy się prześledzić
szlak  węża  odnośnie  tego,  czemu  się  przyglądaliśmy.  Czytajmy  to:  „  Aniołowie  zostali
wygnani  z  nieba,  ponieważ  nie  działaliby  w  harmonii  z  Bogiem.  Upadli  ze  swojego
wysokiego stanu bo chcieli być wywyższeni. Wywyższali siebie i zapomnieli, że piękność ich
osoby i charakteru pochodziło od Pana Jezusa”. Aniołowie (upadli) zaciemnili by ten fakt, że
Chrystus  był  jednorodzonym  Synem  Boga  i  uznali,  że  nie  mieli  się  konsultować  z
Chrystusem”. Str. 128. Kto prowadził te upadłe anioły w niebie?. Lucyfer. Co takiego starali
się  zrobić  ci  upadli  aniołowie?.  Istniał  fakt,  który  oni  starali  się  zaciemnić.  Co  jest  tym
faktem?. Że Chrystus był jednorodzonym  Synem Boga. Czy wiadome jest nam że to był
jedyny element wojny w niebie?. Już od nieba diabeł rozpoczął swoją teologię wobec Syna
Boga. Jego teologią i jego celem jest zaciemniać. Co oznacza słowo zaciemniać?. Ukrywać,
maskować. Wszystkie te rozmaite znaczenia. Jego teologią, jego celem jest ukrywanie lub
zaciemnianie faktu, ze Chrystus był jednorodzonym Synem Boga. To jest nawet przed
stworzeniem ludzkości. Dużo ludzi myśli, że Chrystus stał się Synem Boga, kiedy urodził się
w Betlejem. Tutaj widzimy ze aniołowie byli bardzo obeznani z faktem, że Jezus był Synem
Boga. I tamte anioły, które upadły, były właściwie na misji, aby spróbować zaciemnić lub
ukryć  ten  fakt.  To jest  bardzo  ważne. Sługa  Pański  tutaj  mówi  nam,  że  jest  faktem że
Chrystus jest Synem Boga. To nie jest odgrywanie roli, to nie jest teoria, to nie jest udawanie.
To jest fakt. Teologia diabła od nieba jest kwestionować lub starać się ukryć, albo zaciemnić
ten fakt, że Jezus jest Synem Boga. Bardzo wyraźnie na pustyni kuszenia diabeł użył tej samej
taktyki,  bo  pierwszą  rzeczą,  która  była  w  jego  umyśle  .....  .  Czy  kiedykolwiek
zastanawialiśmy się nad tym?. Dlaczego diabeł, jako pierwszą rzecz, miałby się pytać o to
Chrystusa?. Bo to była kwestia z diabłem w niebie i przy pierwszej okazji, którą miał on
natychmiast zakwestionował problem, który miał w swoim umyśle. Można zobaczyć z czym
diabeł  ma  problem.  Przyznał  to  przez  dopytywanie  o  to,  lub  wątpienia,  kwestionować
Synostwo Chrystusa. Jest to fakt, który upadli aniołowie starają się zaciemnić. Zobaczymy
teraz  jakieś  ślady węża zadając  pytanie.  Czy to jest  teologia  Biblii  czy  teologia  węża?.
Starając  się  zrozumieć  ....  ? To jest  proste,  ponieważ  Sługa  Pański  nam to  mówi.  Czy
możemy wykryć to gdzie indziej? W co muzułmanie wierzą, jeśli chodzi o jednorodzonego
Syna Boga?.  Mówią:”  On jest  Allach  jeden  !  Allach  Wiekuisty!  Nie  zrodził  i  nie  został
zrodzony! I nikt Jemu nie jest równy!”. Sura 112  Al. Ikhlas (Szczerość Wiary). Muzułmanie
wierzą  w  nic.  Jest  to  teologia  Biblii  czy  teologia  węża?.  Kto  jest  zainteresowany
zaciemnianiem fakt, że Jezus jest jednorodzonym Synem Boga?. Tutaj widzimy otwarty atak.
Mówi on, że Bóg nie ma zrodzonego, On nie zrodził nikogo. Dlaczego?. Ponieważ Biblia
mówi nam, że Chrystus jest jednorodzonym Synem i dlatego On jest jak Jego Ojciec. Jak
widzieliśmy w L. Hebr. On jest wyraźnym odbiciem Jego Ojca. Widzimy tutaj wprost otwarty
atak  przez  diabła  przez  różne  organizacje,  które  on  zinfiltrował.  Widzimy  ślad  węża.
Teologię węża, że Bóg w ogóle nie ma Syna. On nie zrodził nikogo. Otwarty atak.  W
Jerozolimie.  To  jest  Kopuła  na  skale,  meczet  w  Jerozolimie.  Na  pierwszym  planie  jest
pozostałość Ściany Płaczu, która jest uważana za pozostałość po Świątyni. To było by tam
gdzie  Jezus  Chrystus  chodził  i  głosił  Żydom,  że  On był  Synem Boga.  Niedaleko  ściany
Płaczu na Kopule na skale jest  dekoracja  z  pismem arabskim, które mówi:”  Bóg nie ma
syna”.  To jest to co uczy ich Koran. Jest to ślad węża, w kwestionowaniu i bezpośrednim
atakowaniu faktu, że Jezus jest Jednorodzonym Synem Boga. Zdecydowanie on mówi:  Nie,
Bóg nie ma syna w ogóle. Teraz zobaczymy trochę bliżej. New Age – to styl życia dla wielu
ludzi. A  New Age infiltruje dzisiaj tak wiele miejsc i tak wiele organizacji, że ludzie nie
zdają  sobie  sprawy,  że  jest  to  New  Age,  albo  teologia.  Jaka  jest  teologia  New  Age  w
odniesieniu do Syna Boga?. Do tej pory, to przyjrzeliśmy się co Biblia mówi odnośnie Syna
Boga, bardzo wyraźnie. Nie spojrzeliśmy na to tylko i powiedzieliśmy: O tak, On jest Synem
Boga.  Tak  naprawdę  zobaczyliśmy  w  jaki  sposób   jest  On  Synem,  w  odróżnieniu  i  w
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kontraście do innych synów Boga. I okazało się, bardzo wyraźnie, że Biblia mówi: On jest
zrodzony. A następnie przyjrzeliśmy się teologii diabła odnośnie Syna Boga i okazało się, że
istnieje bezpośrednie przeciwieństwo i sprzeciw do tego faktu. Poddaje on w wątpliwość Syna
Boga używając kwestionowania. I widzimy ślad węża poprzez różne miejsca z bezpośrednim
atakiem tego lub starając się to zaciemnić począwszy od nieba. 
W New Age w jednej z ich książek – jest ich zbyt wiele – zacytujmy tylko przykład. Książka
„Zagubione nauki Jezusa” informują że: „ Kościoły zmieniły to wszędzie. Myślą o Jezusie
jako  o  jednorodzonym Synu  Boga,  nie  rozumiejąc,  że  to  jest  matryca,  z  której  wszyscy
zostaliśmy stworzeni”. I jest tam odnośnik, księga 1 str. 67. Widzimy tutaj, że według New
Age kościoły mylą się wierząc, że Chrystus jest jednorodzonym Synem Boga. Powinny one
wierzyć  w  co?.  Że  wszyscy  jesteśmy  tego  stworzeni.  Wszyscy  jesteśmy  na  tym samym
poziomie:  wszyscy jesteśmy zrodzonymi  synami  Boga.  Odkryliśmy,  że Biblia  mówi nam
bardzo wyraźnie, że istnieje różnica między nami i Chrystusem. Chrystus jest zrodzony, ale
my jesteśmy albo  stworzeni,  albo  adaptowani.  Zatem przy  islamie  odkryliśmy,  że  diabeł
przychodzi otwarcie i mówi: Nie, Bóg nie ma Syna, w ogóle. Tutaj mamy inny atak, który jest
trochę  bardziej  subtelny.  Mówi  on:  Nie,  jeśli  Jezus  jest  zrodzony,  to  w porządku,  ale  w
rzeczywistości nie jest On wyłącznie jedynym, który jest  zrodzony. Inna książka, która jest
bardzo popularna w New Age, KURS  LUDÓW . Tekst  tej  książki  jest  wykorzystywany
przez  wiele  organizacji  New  Age,  bo  wierzą   oni,  ze  jest  natchniony.  Oto,  co  mówi  w
odniesieniu  do  Syna  Boga:  „  Kurs.....  bardzo  się  stara,  by  podkreślić,  że  Jezus  nie  jest
zasadniczo inny niż reszta z nas, nie jest wyjątkowym Synem Boga”.” Jezus nie jest jedno
rodzonym Synem Boga posłanym na ziemię, aby umrzeć za nasze grzechy”. Istnieją inni a
innymi jesteśmy my, jak zobaczymy za chwile. Inny odnośnik twierdzi to:” Jakie są twoje
kwalifikacje?. Ty sam jesteś Świętym Synem Boga. Musisz tylko pamiętać, kim jesteś”.  To
jest teologia Biblii, czy teologia węża?. Kto jest zainteresowany atakiem lub zaciemnianiem
faktu, że Jezus jest jedno rodzonym Synem Boga?. Diabeł. Zrobił to on wcześniej, mówiąc:
Bóg w ogóle nie ma Syna. Tutaj mamy inne podejście. Diabeł mówi: O.K. On nie jest jedyny.
Wszyscy jesteśmy ( jak jest tutaj powiedziane). I wszystko co musimy zrobić, to pamiętać o
tym.  To  teologia  węża.  Bardzo  ważne.  Kolejne  podsumowanie  dla  New  Age.  Jezus  w
myśleniu New Age nie jest Synem Boga, jest On Bogiem tylko w takim samym sensie, w
jakim ty jesteś bogiem i ja jestem bogiem. Diabeł powiedział Ewie w ogrodzie „ będziecie
jako  bogowie”.  To  jest  dokładnie  teologia  węża,  który  był  na  drzewie.  Tutaj  widzimy
oskrzydlony atak. Diabeł atakuje to wprost przez mówienie: „ To faktycznie nie jest tak. Albo
mówi on ( jeśli możemy użyć tego określenia ) Jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich.
Jeśli nie możemy zaprzeczyć,  że Jezus jest jednorodzonym Synem Boga to mówi on;” W
porządku, ale wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy jesteśmy na tym samym poziomie. 
Teraz przyjrzymy się przykładom bliższym nam. W książce „Zrozumieć Trójcę” jest cytat:”
Relacja  Ojciec – Syn w bóstwie powinna być rozumiana w metaforycznym sensie,  nie  w
dosłownym  sensie”.  Str.  97.  Pytanie:  Jest  to  teologia  Biblii,  czy  teologia  węża?.
Węża  .Książka  „  Zrozumienie  Trójcy”  Maxa  Hattona.  Diabeł  jest  bardzo  przebiegły,
wyrafinowany. Nie zawsze przychodzi w ten sam sposób. Diabeł konsekwentnie wciska cały
czas swoją teologię.  Diabeł mówi, że Syn Boga, relacja Ojciec- Syn jest metaforą. Metafora
to  nie  dosłownie.  Pamiętajmy,  kto  chciał  zaciemnić  fakt,  że  Jezus  był  Synem  Boga
jednorodzonym Synem Boga?. Byłoby to zaciemnienie tego faktu?. To sprawia, że to nie jest
prawdziwe.  Widzieliśmy  wcześniej,  sługa  Pański  powiedział,  że  to  jest  fakt.  Tutaj
powiedziano nam, że to jest metafora. Widzimy teologie szatana (węża) w książce na temat,
której doktryny?.  Trójcy.  Próbujesz mi powiedzieć, że doktryna trójcy ma w sobie teologie
węża?. Biblia nam to powiedziała, czyż nie?. Diabeł sam nam to powiedział. Jest to dzieło
diabła, albo kwestionować fakt, że Jezus jest Synem Boga. Robi to poprzez różne miejsca i
organizacje oraz grupy, które jego teologia zinfiltrowała.  To nie ma znaczenia ile prawdy
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diabeł otacza swoją teologią. My patrzymy na sedno sprawy. Jaka jest jego teologia odnośnie
Syna Boga, która jest nauczana przez niektórych ludzi?. Tak więc tutaj powiedziano nam: to
jest  metafora to nie  jest  dosłownie.  ABC, które  sprzedaje  tę  książkę,  mówi:  Wszystkie
argumenty Huttona są ugruntowane w Słowie. To może skłonić ludzi do kupienia książki.
Słowo  powiedziało  nam,  że  Jezus  jest  Jednorodzonym  Synem  Boga  i  sam  Ojciec
przemówił z nieba i nam to powiedział. I to jest ta teologią diabła, aby to kwestionować. 
W przeglądzie  ADS,  październik  31,  1996 na  str.  12.  To jest  Tydzień  Modlitwy,  odczyt
artykułu przez Cordona Jensona:” Plan zbawienia został  objęty w przymierzu uczynionym
przez  Trzy  Osoby  Bóstwa,  które  w  różnym  stopniu  posiadały  cechy  Bóstwa.”  W  celu
wyeliminowania grzechu i buntu z wszechświata oraz przywrócenia harmonii i pokoju, jedna
z boskich istot zaakceptowała i weszła w role Ojca, inna w rolę Syna”. Pozostała istota, Duch
Święty również uczestniczył w realizacji planu zbawienia”. Skupimy się na Synu Boga. Co to
mówi na temat  Syna Boga?.  To mówi tutaj,  że  to  była „rola”,  która została  przyjęta.  To
teologia węża ponieważ zaciemnia fakt, że Jezus jest jedno rodzonym Synem. To mówi, że
On nie jest naprawdę zrodzony, on nie jest Synem, który jest zrodzony, właściwie On tylko
odgrywa tamta rolę lub udaje On być Synem. Jeśli uważacie, że jest to logiczny wniosek,
inaczej mówiąc, Jezus jest kłamcą. Kiedy mówi:” Jestem Synem Boga”, to naprawdę nie jest
Synem, On po prostu odgrywa role Syna. Kto jest zainteresowany przedstawić Jezusa, żeby
był  kłamcą?.  Szatan.  Teraz jest  to  bardzo interesujące.  Mamy tutaj  teologie  węża.  Nie w
oddalonych miejscach jak New Age i Islam, to jest faktyczne w publikacjach kościoła, bo
teologia diabła czasów końca jest atakowanie ludu Bożego odnośnie ich poznania Syna Boga.
Zatem jest on tam z wyznawcami New Age, a my czasami czujemy się bardzo bezpiecznie,
ponieważ chodzimy do kościoła. Ale pamiętajmy, ślad węża jest teraz znaleziony w kościele,
w określonych doktrynach dotyczących Syna Boga. Co Biblia nam mówi: 1 Tym. 4,1. Biblia
daje nam proroctwo o tych rzeczach, zanim się one wydarzyły. Bo odkrywamy tutaj ślady
węża. Jest odnajdowany przez specyficzny punkt, który diabeł przepycha. Ważne proroctwo,
w którym Paweł mówi do młodego Tymoteusza :”  A Duch jawnie mówi, iż w ostateczne
czasy odstaną niektórzy od wiary, słuchając duchów zwodniczych i nauki diabelskich”.
(  Biblia  Gdańska)  Czy  odnaleźliśmy  teraz  jakieś  ślady  doktryny diabła?.  TAK.  Teologia
diabła odnosząca się do Syna Boga, Biblia nazywa doktrynami diabelskimi. Wiemy jaka jest
doktryna diabla dotycząca Syna Boga. Jego doktryna jest kwestionowanie tego, zaciemniania
tego  faktu  oraz  skłonić  nas  w  jakikolwiek  sposób,  aby  nie  wierzyć  ,że  Jezus  jest  jedno
rodzonym Synem. Biblia mówi nam tutaj, że ludzie, którzy akceptują doktryny diabelskie, to
co oni zrobili z wiarą?. Niektórzy co zrobią?. Odstaną ( odstąpią ) od wiary. Zatem, kiedy
akceptujemy doktryny diabelskie, to co mamy?. Odstąpienie od wiary. A więc czy możemy
twierdzić, że jesteśmy w wierze, jeśli odstępujemy od niej?. Nie. Jeśli więc twierdzimy, że
jesteśmy  w  wierze,  podczas  gdy  tak  naprawdę  odstępujemy  od  niej,  to  praktykujemy
zwiedzenie najgorszego rodzaju, bo kończymy zwodzić samych siebie. Myślimy że mamy
rację, gdy w rzeczywistości jesteśmy w błędzie. Dlatego ap Paweł tutaj został natchniony, aby
nam  powiedzieć,  że  kiedy  zaczynamy  akceptować  doktryny  diabelskie  i  duchów
zwodniczych, to tak naprawdę odstępujemy od wiary. To dlatego nam mówi: „  A tak kto
mniema, że stoi, niech że patrzy, aby nie upadł”. Zatem wielu ludzi, którzy mniemają, że
stoją, powinni baczyć, aby nie upadli, bo wąż jest zainteresowany naszym upadkiem przez
atakowanie  właściwego  poznania,  poznania  Biblii,  kim  jest  Jezus,  a  robi  on  to  przez
zaciemnianie  faktu,  że  On  jest  zrodzonym  Synem.  Jeśli  Biblia  nam mówi,  że  niektórzy
odstąpią od wiary i właśnie patrzeliśmy na pewne przykłady odstępstwa od wiary w kościele,
to jaka była wiara?. Biblia mówi, że będzie tam odstępstwo. Możemy rzeczywiście zauważyć
zmianę,  która miała  miejsce w odniesieniu do tej kwestii  zanim diabeł wykonał atak?.  W
książce Żywy głos Pańskich Świadków  jest udokumentowany dowód, jaka była wcześniej
wiara odnośnie tego punktu. Ale w kolejności, zacytujmy przykłady i zobaczymy. Jeśli Biblia
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mówi, że będzie tam odstępstwo od wiary, to powinniśmy być w stanie zobaczyć różnicę
pomiędzy wtedy i teraz, skoro Biblia jest prawdziwa i proroctwo jest prawdziwe. Zacytujmy
tutaj przykład. W książce „ Chrystus i jego sprawiedliwość” z 1890 roku E.J. Waggonera.
Twierdzi:  Aniołowie są Synami Boga, tak jak Adam nie był.... przez stworzenie”. Czy
znajdujemy to w Biblii, tak czy nie?. Już to znaleźliśmy, więc wiemy ze jest to poprawne.
„ Chrześcijanie są synami Boga przez adopcję”- to również widzieliśmy. Ale Chrystus jest
Synem  Boga  –  w  jaki  sposób?.  Przez  zrodzenie  ......  i  tak  Chrystus  jest  doskonałym
obrazem osoby Ojca.  Waggoner powiedział  tutaj,  że jak wiele kategorii  istnieje?.  W jaki
sposób możemy stać się synami Boga?. TRZY. Nie powinienem pisać my. Ale są tam trzy.
Jednym jest  :  1  stworzenie widzieliśmy to w Biblii.  Jednym jest  2.  adopcja,  to  również
widzieliśmy. I jeszcze jeden, gdzie tylko jedna Osoba pasuje. To jest Chrystus. I On mówi, że
jest  Synem Boga  przez  3.  zrodzenie.  Teraz  już  to  znaleźliśmy  w Biblii.  To  była  wiara
kościoła,  pionierów kościoła.  To jest  rok  1890.  Zacytujemy innego pioniera i to powinno
rozstrzygnąć  sprawę.  To tylko przykład,  ale więcej  znajdziemy w książce E.G. White,  w
Znakach Czasu, 30 maja 1895. Zauważcie bardzo uważnie, co ona mówi: ‘  Albowiem Bóg
tak umiłował świat, ze Syna swego jedno rodzonego dał „- nie Syna przez stworzenie, jak
są inni aniołowie, ani Syna przez adopcję , jak jest nim grzesznik, któremu przebaczono. Ale
Syna zrodzonego w wierny obraz osoby Ojca.”  Pytanie.  Czy po przeczytaniu tych dwóch
wypowiedzi uważacie,  że brat Waggoner i siostra White wierzyli tak samo o Chrystusie?.
TAK. Jak oni wierzyli o Jezusie?. Że On był Synem z urodzenia, że On jest zrodzony. Czy
jest to w zgodzie z Biblia?. A więc powiemy, ze jest to teologia Biblii, czy teologia węża?.
Biblii  bo dopiero,  co widzieliśmy to  w Biblii.  Właśnie  widzieliśmy wcześniej  przykłady,
które zaprzeczają temu świadectwu. Czy nastąpiło odstępstwo od wiary odnośnie tej kwestii?.
TAK, ponieważ teraz widzieliśmy ślady węża, który mówi, że Chrystus nie jest naprawdę
Synem,  to  jest  tylko  metafora,  albo  jest  to  tak  naprawdę odgrywanie  roli.  Jest  to  bardzo
interesujące,  że siostra White  napisała  to twierdzenie 5 lat  po tym, jak Waggoner  napisał
swoje twierdzenie. Jeśli porównamy te wypowiedzi to zauważymy, że mówią one niemalże
dokładnie to samo innymi słowami. Wspomina ona również o synach przez stworzenie i przez
adopcje,  ale  to  Chrystus  jest  wyłącznie  Jedyny,  który  jest  zrodzony.  Tutaj  jeszcze  raz
widzimy.  A  zatem  wszystkie  te  osoby,  które  tworzą  fałszywe  oskarżenia  i  twierdzą
(  niektórzy,  a  czasami  oni  tworzą twierdzenia  o nas),  że  my nauczamy,  że Chrystus  jest
stworzony. Nieraz to słyszeliśmy. Jest to teologia Biblii, czy teologia węża?. Jest to teologia
węża, więc powinniśmy uświadomić tych ludzi, że oni właściwie powtarzają teologię węża i
poprawić ich i powiedzieć, ze Chrystus nie jest stworzony, naprawdę jest On zrodzony. I być
może oni nie zdaja sobie sprawy z tego faktu, dlatego tworzą swoje oskarżenia nieświadomie.
Teraz jeśli nastąpiło odstępstwo od wiary, to jest to tak oczywiste, że właściwie zostało to
przyznane?. Spójrzmy. Nastąpiło przyznanie się dotyczące odstępstwa od wiary. To pochodzi
z Adventist Review, 6 styczeń 1994. To jest artykuł Williama Johnsona redaktora tego pisma.
Twierdzi  tutaj:  „   Wiara Adwentystów zmieniła  się  przez  lata pod wpływem obecnej
prawdy.  Najbardziej  zdumiewająca  jest  nauka  odnośnie  Jezusa  Chrystusa,  naszego
Zbawiciela i Pana. Podobnie trynitarne zrozumienie Boga, teraz będzie częścią wiary
naszego wyznania, nie była generalnie przyjęta przez wczesnych Adwentystów”.  Mamy
tutaj bardzo szczere i zdumiewające ( jak jest tutaj powiedziane „ najbardziej zdumiewające”)
przyznanie, że naprawdę zmiana miała miejsce. I to wyraźnie mówi nam, że odnosi się do
jakiej doktryny?. Kogo to dotyczy?. To dotyczy Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I właśnie
porównaliśmy historię i widzieliśmy jaka była zmiana. Jaka była zmiana?. Zmieniono fakt, że
Jezus jest jednorodzonym Synem Boga, Synem z urodzenia, na nauczanie że jest On tylko
Synem jako odgrywana rola, albo, że jest to metamorfoza. Zwróćmy uwagę na coś bardzo
interesującego. Kiedy mówi on, że kościół zmienił tamto zrozumienie, które było wcześniej,
to co oni mówią o tej zmianie?. Jest pozytywna uwaga do tej zmiany?. Czy on sugeruje w tym
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oświadczeniu, że to jest dobra rzecz?. TAK, bo mówi on: ‘ Pod wpływem obecnej prawdy”,
paśliśmy dalej. Teraz nie wierzymy w to, co wierzyliśmy o Jezusie Chrystusie. Biblia mówi
nam, że gdy to robimy to jest to tak naprawdę odstępstwo od wiary.  Zatem dośliśmy do
punktu, gdzie zaakceptowaliśmy teologię diabła, bądź teologie węża. Jaka inną  doktrynę tutaj
powiązał on ze zmianą dotyczącą Jezusa Chrystusa?. Doktrynę trójcy. To jest interesujące.
Jest to przyznanie, kiedy zmiana dotycząca tego, kim jest Jezus Chrystus, miała miejsce w
kościele.  Jest to również powiązane z doktryna trójcy jaka książkę znaleźliśmy wcześniej,
która miała w sobie teologię węża dotyczącą syna Boga?. To książka  Zrozumienie Trójcy.
Mamy  tutaj  bardzo  bliskie  połączenie  między  doktryną  trójcy  i  teologia  węża  w
kwestionowaniem Syna Boga. Jest to tak zbliżone i oczywiste, że nawet teologowie kościoła
to  przyznają.  I  mówią  oni:  Zmieniliśmy się  w tym temacie.  Rzeczywiście  się  zmieniliśmy.
Teraz staliśmy się trynitarni.  I odkryliśmy wcześniej,  ze doktryna trójcy ma w sobie ślady
węża. Podobnie jak ma to miejsce w New Age . Mówimy o tych rzeczach nie po to by kogoś
zdenerwować, ale by naprawdę ( miejmy nadzieje ) obudzić ludzi, ponieważ ludzie dzisiaj
wpadli w fałszywe poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o te rzeczy. Ale przyznanie mówi
więcej, zanim się tam udamy, spójrzmy na inny fragment z ducha proroctwa. „ WYBRANE
POSELSTWO’ ,  księga 1 str.  197,  mówi tam:”  Nie dajcie  się zwieść,  wielu odstąpi  od
wiary,  słuchając  duchów zwodniczych i  nauk diabelskich  „.  Czytaliśmy to  właśnie  w
Biblii.  1  Tym,4.1. ‘  w  późniejszych  czasach  odstąpią  niektórzy  od  wiary”.  Ale  tutaj
powiedziano nam, że wielu odstąpi od wiary. Sytuacja z upływem czasu będzie się pogarszać.
Więcej  ludzi  będzie  po  stronie  odchodzenia  od  prawdy,  a  mniej  ludzi  będzie  po  stronie
przebywania  z  prawdą  lub  wiary.  Inaczej  mówiąc,  będzie  więcej  ludzi,  którzy  przyjmą
doktryny  diabelskie.  Dzisiaj  właśnie  przyglądaliśmy  się  jednej  z  doktryn  diabelskich,
odnoszących  się  do  Syna  Boga.  Kontynuuje  on:’  Mamy  teraz  przed  sobą  alfę  tego
niebezpieczeństwa.  Omega  będzie  najbardziej  zdumiewającej  natury”.  Oczywiście  w
kontekście tego oświadczenia mówi ona o odstępstwie alfa i omega. Jeśli nie jesteś o tym
poinformowany to zdobądź książkę  Alfa i  Omega  i  sam się dowiedz o czym jest  mowa.
Oznacza to kryzys,  który miał  miejsce we wcześniejszych latach XX wieku, co się tyczy
Kellogga, który starał się sprowadzić panteizm i doktrynę trójcy do kościoła a sługa pański
powiedział:  „To  jest  alfa  odstępstwa  a  omega  będzie  najbardziej  zdumiewającej  natury”.
Mówi  ona,  że  omega  będzie  najbardziej  zdumiewającej  natury  i  mówi  ona,  że  będzie
odstępstwo od wiary. Właśnie czytaliśmy wcześniej poznanie, że najbardziej zdumiewająca
zmiana  była  zmiana  dotycząca  tego,  kim  był  Jezus.  Czy  to  jest  interesujące?.  Prorok
powiedział:” omega będzie najbardziej zdumiewającą rzeczą, która wydarzyła się w kościele
była  zmiana  dotycząca  tego  kim był  Jezus.  Jeśli  nie  jest  to  wystarczająco  oczywiste,  to
zastanówcie się o ile bardziej oczywiste to musi się stać, zanim ludzie zaczną widzieć. Ale
możecie  zobaczyć,  mimo  że  rzeczy  są  tak  oczywiste,  to  jednak  diabeł  ma  dzisiaj  tak
zwiedzonych ludzi , że niektórzy ludzie faktycznie nie wierzą, ze zaakceptowali oni teologię
węża dotyczącą Syna Boga. I są oni szczęśliwi podążając naprzód kwestionując Syna Boga,
nie zdając sobie sprawy, ze robią oni ten dyshonor Synowi Boga przez zaprzeczenie Jego
Boskiemu Dziedzictwu. Kontynuując kolejne przyznanie w Ministry Magazine,  pażdziernk
1993 „  Kellogg doszedł do wierzenia w trójcę, a sługa Pański powiedział, że to nastąpi w
krótkim czasie”.  Zobaczymy jakie  jest  przyznanie  tutaj  uczynione:  Większość założycieli
Adwentyzmu Dnia Siódmego nie mogła by dziś przyłączyć się do kościoła, gdyby musieli
podpisać  się  pod Zasadami Wiary  naszego  wyznania”.  Dlaczego  tak  jest,  szczególnie,
większość  nie  mogła  by  zgodzić  się  z  zasadą  nr  2,  która  odnosi  się  do  doktryny trójcy.
Dlaczego?. Że ta doktryna posiada teologie węża poprzez całe odniesienie się do Syna Boga.
Pionierzy nie wierzyli, że Syn Boga odgrywał rolę. Nie wierzyli, ze Chrystus był Synem jako
metafora. Oni naprawdę wierzyli, że On był prawdziwym Synem. Teraz, jeśli zastanawiasz
nie  nad  tym  od  jakiegoś  czasu,  kiedy  spojrzysz  tam  na  te  zdjęcia  ludzi  takich  jak:

11



Loughbovough, Andrews, Uriah Smith, James i Ellen White i inni,  to gdyby oni dzisiaj
żyli i przyszli i złożyli wniosek o członkostwo w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, to
liderzy kościoła mówią nam dzisiaj, że oni odmówili by członkostwa w kościele, który oni
założyli, których Bóg użył do założenia tego kościoła. To jest szokujące, jeśli tylko spędzisz
kilka chwil myśląc na ten temat. Że założyciele kościoła, gdyby dzisiaj żyli, to nie mogli by
dołączyć. Powiedziano nam dlaczego. To nie jest tajemnica, to nie jest sekret. Powodem jest
to, że kościół rzeczywiście zaakceptował pewne wierzenie, które nie było wierzeniem ogółu
w tamtym czasie. Spójrzmy teraz na kilka przykładów trochę bliżej domu, dla tych z nas,
którzy są w niezależnych kręgach. Zanim napiszę .... , bo niektórzy ludzie mówią, że czepiam
się kościoła, albo próbuje atakować. Nie czepiam się nikogo, nie atakuję nikogo. Wszystko,
co robię jest przyglądaniem się teologii Biblii w odniesieniu do Jezusa i staram się zobaczyć
jak daleko diabeł przeniknął i jak możemy prześledzić jego ślad poprzez różne organizacje i
kościoły, które są szczególnie istotne dla nas. Tak się składa, że kościół Adwentystów Dnia
Siódmego jest istotny dla większości z nas tutaj i popatrzymy na kilka innych przykładów,
które być może również są istotne, jeśli  jesteśmy bardziej zaangażowani w niezależne kręgi.
Książka brata  Vancea Ferella,  który wykonuje dużo dobrej pracy. Ale przyjrzymy się tej
doktrynie w tej książce. Książka „ Obrona Bóstwa” w której twierdzi” Chrystus zawsze był
Synem Boga i nigdy nie było czasu, kiedy wyłonił się z Ojca”. Stwierdzenie to wydaje się
rozwiązywać wszystkie  problemy dotyczące Synostwa Chrystusa.  Str,  17.  Pytanie:  Jest  to
teologia Biblii, czy teologia szatana?. (węża) Kto jest zainteresowany zaciemnianiem faktu,
że Chrystus jest zrodzonym Synem. Szatan. Bardzo interesujące, szatan jest bardzo sprytny.
Wiele razy jest taki subtelny. Kiedy teraz cytuje tę książkę i wymieniam imię brata, to nie
mam nic przeciwko bratu Vance Ferrellowi. Nie spotkałem się z nim osobiście nie wiem kto
to jest, ale mam problem, kiedy ktoś publikuje książki, które zawierają teologię węża, które
lud Boży kupuje i dzieli się nim i myśląc, że wykonuje dobrą prace, nie zdając sobie sprawy,
że pomagają diabłu w jego pracy.  Dlatego przyglądamy się zwiedzeniu  szatana w dniach
ostatecznych. Jest to tak zwodnicze, że lud Boży jest w to tak zaangażowany, ze powiesz im i
pokażesz dowód przed ich twarzą, a oni tego nie widzą. A więc, problem jest ( zgodnie z tym
twierdzeniem ), że Chrystus nigdy się nie wyłonił z Ojca. Chrystus powiedział nam bardzo
wyraźnie, ze został On zrodzony od Ojca. On przyszedł od Boga, On wyszedł od Boga; był
On zrodzony od Swojego Ojca. Posiada On substancję swojego Ojca, dlatego jest On boski.
Tutaj nam powiedziano, że to nigdy nie miało miejsca. Okazało się, że diabeł jest tym, kto
jest  zainteresowany  przepychaniem  tej  teologii.  Zauważcie,  autor  mówi  również,  ze  to
stwierdzenie kiedy tworzy, mówi on, że to stwierdzenie wydaje się rozwiązywać, wszystkie
problemy  dotyczące  Synostwa  Chrystusa.  Teraz  ,  jaki  jest  problem,  który  stara  się  on
rozwiązać?.  Że On jest  naprawdę Synem. To jest  problem.  I  tak przez  zaprzeczenie  tego
faktu,  wydaje  się  on  rozwiązać  cały  ten  problem,  że  Chrystus  jest  naprawdę  zrodzonym
Synem. Jeśli Chrystus nie jest zrodzonym Synem, to wtedy jak On może być Synem. On nie
może być Synem. Zobaczymy teraz kilka komentarzy odnoszących się do książki.  Remnant
Herald,  kwiecień  2006  str.  1674.  Remnant  Herald  jest  redagowany  przez  dr.  Russella
Standisha, który mówi:” najnowsza książka naszego brata Ferella podtrzymuje Bóstwo trzech
członków. Ta książka jest  nie podważalna”.  Dowiedzieliśmy się,  że ta książka zawiera w
sobie teologie węża, ponieważ kwestionuje fakt, że Jezus jest naprawdę synem Boga. To jest
niesamowite, że wielcy ludzie ( świat myśli,  że są wielcy) podtrzymują i wspierają pewne
doktryny, o których Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, że są doktrynami diabelskimi. To jest
teologia diabła w dniach ostatecznych, aby kwestionować fakt że Jezus jest Synem Boga.
Jednak sam ten fakt,  o którym Biblia mówi jest  właśnie filarem i fundamentem kościoła.
Spójrzmy na to, bo czas nam ucieka, a tym razem nie możemy tracić zbyt wiele czasu. 
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Ew.  Mat.  16.16.  mówi  nam  o  bardzo  ważnym  fakcie.  I  zobaczymy  dlaczego  diabeł
nieustannie atakuje tę prawdę, dlaczego infiltruje on różne organizacje, różne grupy, różne
kościoły, a nawet różne niezależne grupy, by kwestionować ze Jezus jest Synem Boga. 
Ew. Mat, 16, 16-18. Jezus zadał swoim uczniom bardzo ważne pytanie. Pytanie, które ty i ja
musimy sobie dzisiaj zadać. Chrystus zadaje nam to samo pytanie. Przeczytamy trochę dalej,
tak abyśmy mogli uzyskać kontekst. Wer, 15. mówi: „ Mówi im, a wy mówicie, że kim ja
jestem?”. Chrystus pyta swoich uczniów : „ A wy mówicie, że kim ja jestem”?. On właśnie
skończył pytać ich, za kogo ludzie Go uważają. A oni mu odpowiedzieli : Niektórzy, mówią
że możesz być Eliaszem lub możesz być Mojżeszem, albo możesz być jednym z proroków. A
Jezus odpowiedział : „ Co wy, którzy twierdzicie, że wierzycie we Mnie co wy mówicie?.
Albo : wy mówicie, że kim Ja jestem?. Tutaj jest odpowiedz. Wer. 16” A odpowiadając
Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus , Syn Boga żywego. Piotr powiedział, że Jezus jest
Synem  Boga  żywego.  Gdy  wcześniej  zadaliśmy  pytanie  :  Kim  był  Jezus?.  To  wszyscy
powiedzieli,  że  Jezus  jest  Synem Boga.  Teraz  jak  Piotr  rozumiał,  że  Jezus  był  Synem?.
Dosłownie, ponieważ dalej czytamy w 16 rozdz. Ew. Jana,  Jezus powiedział: Uwierzyli
oni, że Ja od Ciebie wyszedłem – mówiąc o Jego Ojcu. Uczniowie, w ich czasach, udali się
nauczać  cały  świat,  że  Jezus  był  jedno  rodzonym  Synem  Boga.  Jan  ewangelista  w
rzeczywistości napisał to w swej Ewangelii. A wiec, temu się przyglądamy. Nie każdy, kto
wierzy albo mówi:”  tak wierzę,  że Jezus jest  Synem Boga”.  Właściwie,  co oni  mówią.
Innymi słowy, na przykład, gdybyście się zapytali wyznawców New Age ( podsumowując
tylko raz jeszcze to, o czym pisałem), jak on wierzy kim jest Jezus?. Co oni odpowiedzą?.
Powiedzą oni ze Jezus jest  Synem Boga, nieprawdaż?.  Ale następnie,  jeśli  zapytałbyś  ich
dalej, „ A kim ty jesteś?. „ Och ,ja też jestem synem Boga, tak jak wszyscy na ziemi.” A wiec,
to nie jest tylko przez dowiadywanie się, w co wierzy o Synu Boga i otrzymanie odpowiedzi
od ludzi, bo jeśli zapytasz niektórych tych ludzi w kościele, którzy napisali niektóre z tych
książek,  na  które  patrzyliśmy,  w co  wierzysz  o Jezusie,  kim On jest,  to  jaka  byłaby ich
odpowiedz  ?.  On  jest  Synem  Boga.  Ale  gdybyście  kontynuowali  swoje  pytania,  to
zobaczylibyście,  czy ich  zrozumienie  jest  Biblijne,  czy to  fałszerstwo,  bo nie  chcemy po
prostu  dawać  gołosłownego  poparcia  prawdzie,  ponieważ  diabeł  chce  nas  zwieść.  Jeśli
zapytasz katolika, który zachowuje niedzielę, czy przestrzegają czwartego przykazania?. Co
oni mówią?. Mówią: TAK. Mówią, że zachowują sabat, zachowują go w niedzielę. Ale trzeba
zadać  kilka  dalszych  pytań,  aby  naprawdę  zdać  sobie  sprawę  że  oni  w  rzeczywistości
zachowują pierwszy dzień tygodnia, nie sabat. A wiec, nie każdy kto mówi:” wierzę w Syna
Boga”, w rzeczywistości wierzy w Biblijną prawdę. Dlatego przyglądaliśmy się tej prawdzie
w nieco bardziej  szczegółowo, dzięki czemu możemy zrozumieć fałszerstwo. Zatem tutaj,
kiedy  Piotr  mówi:”  Tyś  jest  Chrystus,  Syn  Boga  żywego”,  to  mówi  on  o  Biblijnym
zrozumieniu,  ze  Jezus  jest  jedno  rodzony.  Został  On  zrodzony;  został  On  zrodzony  od
Swojego Ojca. Teraz  spójrzmy na  Wer.  16-18.  „  Zaś,  Jezus odpowiadając  ,  rzekł  mu:
Szczęśliwy jesteś, Szymonie Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało wewnętrzne i krew, ale
mój Ojciec, który jest w niebiosach. Interesujące, Ojciec był źródłem tej myśli, którą miał
Piotr.  „ A ja też ci powiadam, żeś ty jest Piotr, a na tej opoce ...”.  Teraz, jaka to była
opoka?.  Deklaracja,  którą dopiero co powiedział:  a na tej opoce zbuduję kościół mój, a
bramy piekielne nie przemogą go”. Uważacie, że ten fakt jest ważny, ze Jezus jest Synem
Boga żywego?. To było tak ważne, że sam Ojciec objawił to Piotrowi. Sam ojciec przemówił
dwukrotnie do ludzkości i to powiedział, Sam Chrystus powiedział do Piotra:’ To jest opoka,
na której zbuduję Mój kościół. A kiedy zbuduję Mój kościół na tej opoce, to bramy piekielne
nie będą w stanie go przemóc. Zatem jeśli diabeł chce mieć jakiekolwiek szanse powodzenia,
to co on zaatakuje?. Fundament na którym jest zbudowany kościół. Tutaj dowiadujemy się ,
że tym fundamentem jest fakt, że Jezus jest Synem Boga. To dlatego spotykamy dzisiaj
teologię węża tak rozpowszechnioną, która jest bezpośrednim atakiem przeciwko Synostwu
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Chrystusa, ponieważ on wie,  ze jeśli  zaatakuje fundament,  to struktura się zawali.  A jeśli
stoimy na tym fundamencie, to powiedziano nam, że bramy piekielne nie będą w stanie go
przemóc.  W  Ew.  św.  Jana  3,18. mamy  ostrzeżenie,  które  dał  nam  Chrystus.  Bo  jeśli
przedstawimy prawdę, to musimy też przedstawić ostrzeżenie, które Pismo Święte nam daje.
Kiedy  przedstawimy  prawdę,  to  zobaczymy  również  decyzje,  które  możemy  podjąć  na
podstawie dowodu.  Ew. Jana 3,18.  Jezus mówi do Nikodema, podczas tamtej rozmowy w
nocy i mówi On w wer, 18:” Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu ( mówiąc o sonie)
a kto nie wierzy, już został  potępiony, bo nie uwierzył w imię Jedno rodzonego Syna
Bożego”. To jest bardzo poważne ostrzeżenie. Chrystus mówi:”  Jeśli nie wierzysz”. To co
zrobiłeś  sobie?.  Potępiłeś  siebie,  bo  nie  uwierzyłeś,  w  imię  jednorodzonego  Syna  Boga.
Innymi słowy, komu uwierzyłeś?. Wężowi, który przemówił do Ewy. Wąż mówi dzisiaj. I nie
jest on tylko ograniczony do drzewa, on mówi przez książki , przez publikacje, nawet przez
pastorów,  którzy  stoją  na  przedzie.  Biblia  mówi  nam tutaj  bardzo  wyraźnie,  że  jeśli  nie
wierzymy w imię Syna Boga, jedno rodzonego Syna Boga, to już jesteśmy potępieni. Teraz
popatrzymy na grupę ludzi, którzy sprowadzili na siebie to potępienie. To jest nasz ostatni
tekst. I zobaczymy, czego możemy się dowiedzieć, kiedy ludzie widzą te dowody, jakie mogą
oni  podjąć  decyzje.  Ew,  św.  Mateusza  27,40.   jest  przykładem  grupy  ludzi,  którzy  nie
zważali  na  ostrzeżenia,  które  Chrystus  dał  Nikodemowi  i  skończyli  potępiając  siebie.
Zwróćmy uwagę, co oni powiedzieli. Ew. św. Mateusza 27.40 Przeczytajmy wersety 39 i 40.
To jest Chrystus na krzyżu, mówiąc o ludziach, którzy byli tam zebrani. Jest powiedziane:’  A
ci,  którzy przechodzili  obok, bluźnili  mu, kiwając swoimi głowami oraz mówiąc: Ty,
który obalasz świątynię i w trzech dniach ją budujesz, uratuj sam siebie; jeżeli jesteś
Synem Boga,  zstąp z Krzyża”.  Ostatni  wysiłek  szatana.  A więc  kogo w tamtym czasie
posłuchali liderzy kościoła?. Węża, powtórzyli właśnie słowa węża na pustyni. Jeśli naprawdę
jesteś Synem Boga. W pełni wierzyli, że Jezus nie był naprawdę Synem Boga. To smutne, ale
dziś  jest  wielu  ludzi,  którzy  naprawdę nie  wierzą,  że  Jezus  jest  Synem Boga.  Oni  tylko
przyznają to swoimi ustami, ale jeśli faktycznie ich zapytasz, to powiedzą ci, ze Jezus jest
odgrywaną rolą,  lub udawaniem, bądź to, tamto,  lub inne. Nie zdając sobie sprawy, że w
rzeczywistości  oni  wyrażają  teologię  węża.  A więc  to  jest  jeden przykład,  bardzo ważny
przykład,  w  jaki  sposób  diabeł  koniecznie  chce  zagrozić  waszemu  i  mojemu  życiu
wiecznemu. I jego staranie jest takie, że my możemy pozostawać na tej ziemi ( a Chrystus
może przebywać w niebie w Najświętszym miejscu ), coraz dłużej i dłużej, dopuszczając się
nieszczęścia i grzechu. Atakuje on fakt, że Jezus jest jedno rodzonym Synem Boga. Ponieważ
zostały przedstawione dowody prawdy i fałszerstwa, to teraz nadszedł czas na decyzję, bo to
byłoby bezcelowe,  aby prezentować  dowody,  a  następnie  zamknąć  książkę  i  udać  się  do
domu. Nie ma sensu takie głoszenie. Sensem głoszenia jest przedstawienie ludziom dowodów
i decyzję mają być oparte na dowodach. Chcę teraz poprosić. Jeśli nie wiedzieliście o tym,
albo  dowiadujecie  się  o  tym  pierwszy  raz  i  widzieliście  dowody,  nie  piszę  tego  do
wierzących,  ale  dla  nowych  osób,  że  być  może  nie  zdawaliście  sobie  sprawy  przed  tą
prezentacją z faktu, że Jezus jest Synem Boga jest ważniejsze niż myślicie, nie tylko przez
przyznanie  tego  faktu  waszymi  ustami,  ale  naprawdę  wierzyć  Biblijnemu  wyjaśnieniu.  I
chcielibyście  rzeczywiście  zająć stanowisko, nie  tak jak Żydzi przy krzyżu, ale  naprawdę
chcieć zaakceptować fakt, ze Jezus jest jedno rodzonym Synem Boga. Jeśli jest ktoś dzisiaj, to
chcę  abyście  zasygnalizowali  tę  decyzję.  AMEN.   Niech  was  Bóg  błogosławi.  W
szczególności piszę o nowych osobach. Wiem, ze jest wielu wierzących i inni bracia i siostry,
ale  w szczególności  nowe osoby, które nie wiedziały o tym wcześniej.  Jeśli  chcielibyście
podjąć decyzję, to Pan widzi te osoby. Uklęknijmy razem i poprosimy, aby Pan pobłogosławił
te decyzje oraz nas, którzy znamy te rzeczy, jak dzielimy się nimi z innymi.

14



„  Abba, Ojcze wysoko w niebie.  Przychodzimy do Ciebie w ukochanym imieniu naszego
Zbawiciela, twojego jedno rodzonego Syna, Jezusa, który nawet teraz Ojcze, stoi w Twojej
obecności w Najświętszym miejscu, posługując w naszym imieniu. Dziękujemy Ci Ojcze za
wielu aniołów, których posłałeś, aby posługiwali nam. Dziękujemy Ci za błogosławieństwa,
które otrzymaliśmy. Szczególnie dziękujemy Ci za prawdy, które nauczyliśmy się z Twojego
Słowa. I Ojcze, szczególnie chciałbym przedstawić przed Tobą osoby, które podjęły decyzję,
być może pierwszy raz, chociaż byli może nieświadomi niektórych tych rzeczy, które zostały
przedstawione  (  badane).Jesteśmy  wdzięczni  Ojcze,  że  dowody  są  oczywiste  w  Twoim
Słowie  i  możemy  zobaczyć  kontrast  pomiędzy  prawdą  i  błędem.  Modlę  się,  żeby  Twoi
aniołowie nam towarzyszyli i żeby Twój Duch kierował przeświadczeniem, które dane jest w
nasze serca, głębiej  i głębiej,  żeby nie tylko my przyjęli  prawdy, ale pozostali  przez nasz
wpływ mogli dojść do przyjęcia i uwierzenia, ze Jezus jest naprawdę Synem Boga i to jest
nasze  życie  wieczne.  Tak  bardzo  dziękujemy  Ci  Ojcze  za  Twoje  błogosławieństwo.
Dziękujemy Ci przede wszystkim za umiłowanie nas tak bardzo, ze Ty dałeś nam Twojego
jedno rodzonego i  umiłowanego Syna,  przez  którego mamy życie  wieczne.  Prosimy o te
rzeczy w wierze i z wdzięcznością za wysłuchanie nas. Prosimy o nie w jedynym imieniu,
które Ty nam dałeś do zastosowania, imienia Jezusa, naszego Zbawiciela. Amen.”

Chwała Bogu!!!.                                       

„ Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.
                            

Księga Kaznodziei Salomona 5,3:  „Gdy Złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem
go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij !”. 

                 

W  ten sposób pozwolenie jest udzielone dla powielania i rozpowszechniania.

Polecane strony: WWW.smyrna.org

Marzec 2019r.                                                               Żródło: Revelation1412.org
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