
Znamię  antychrysta

Tytuł naszego badania brzmi: ”Znamię Antychrysta”. Chcę o tym powiedzieć od razu. Istnieje
duże  prawdopodobieństwo,  że  mogliście  słyszeć  niektóre  rzeczy,  które  mogły  was
wystraszyć, zaniepokoić, zszokować, spodobać się wam. Cała różnorodność rzeczy. A zatem
jest różnorodność rzeczy. A zatem jest różnorodność relacji. A więc w trakcie tego studium
będziemy mieli do czynienia z tematem, który może być bardzo ciężki, zatem proszę zapiąć
swoje duchowe pasy bezpieczeństwa. Modlę się, że będziecie dla mnie trochę łaskawi i mnie
wysłuchacie,  mimo waszego zupełnego szoku i  być może  przerażenia  z  powodu tego co
możecie zobaczyć i usłyszeć. I po prostu dostrzec, czy może istnieć jakiś powód, dlaczego
omawiamy niektóre z tych rzeczy. Podczas głoszenia prawdy czasami są alarmujące rzeczy,
które można powiedzieć. Wiemy że Jezus głosił pewnego razy bezpośrednie pouczenie tak, że 
prawie  stracił  wszystkich  Swoich  zwolenników.    Na  końcu  pouczenia  oni  w  zasadzie
odwracają się i odchodzą. A więc czasami są do powiedzenia ciężkie rzeczy. I różni ludzie
reagują w różny sposób. Więc powodem, dla którego się nimi dzielimy, nie jest wywołanie
tych strasznych reakcji i zszokować, zdenerwować i przestraszyć ludzi czy nawet urazić ludzi.
To nie jest celem. Jest to po prostu przesłanie poselstwa prawdy. Modlę się, że się na tym
skupicie.  I  mam  nadzieję,  że  jeśli  moje  słowa  nie  przekażą  poselstwa  tak  wyraźnie,  to
rozpoznacie moje słowa w myśli, która jest przekazywana. Chcę to tylko powiedzieć od razu,
bo poznałem wielu ludzi i wszyscy jesteśmy na różnych etapach naszej podróży. Zwłaszcza
gdy  mamy  do  czynienia  z  tematem,  który  omawiamy.  Znamię  antychrysta.  Tożsamość
antychrysta  w  proroctwie  Biblii  jest  ważniejszym  tematem  chrześcijańskiego  świata.
Antychryst  proroctwa  Biblii  jest  rozumiana  jako  pewna  zwodnicza  postać,  Osoba  która
pojawi się w dniach ostatecznych i zwiedzie większość chrześcijan. Szczególnie ewangelicy
skupiają się, wiecie, na siedmiu latach ucisku. I ucisku przed i po. Postać antychrysta jest
główną osobą, której Oni wyglądają, a niektórzy ludzie nawet sugerują, kto to  może być.
Jeśli chodzi o nas, adwentystów dnia siódmego, antychryst proroctwa Biblii jest rozumiany
nie jako osoba, ale jako instytucja, system. I to jest ważniejszym tematem w niektórych z
naszych seminariach ewangelizujących Ksiąg Daniela i Objawienia. Nawet obwieszczenia to
odzwierciedlają. Czasami broszury lub ulotki będą .... .Wiecie, macie na nich słowa takie jak:
kto jest antychrystem proroctwa Biblii. Zgadza się.? Podczas gdy Księgi Daniela i Objawienia
nie wymieniają ani razu antychrysta z nazwy jako antychrysta. Rozumiemy z podanego tam
opisu,  że  jest  tam mowa o  tym systemie,  tej  władzy,  tej  samej  władzy.  Antychryst
faktycznie jest wymieniony tylko przez jedną osobę w Piśmie Świętym. I będziemy badać
wszystkie występowania antychrysta w Biblii. To pojawia się tylko 5 razy. To nie tak wiele
przypadków, gdzie się to pojawia. I dzisiaj nie będziemy badać znaków identyfikacyjnych
antychrysta,  jeśli  chodzi  o  położenie  geograficzne  czy  historyczne  dowody,  dlaczego  ten
konkretny system jest antychrystem. Przyjrzymy się jednej znaczącej, podstawowej nauce
antychrysta, która służy jako podstawowe znamię identyfikacyjne nauczania i doktryny
antychrysta. Co pozwoli nam w tym procesie, miejmy nadzieję, zidentyfikować to bardziej
dokładniej a także zrozumieć, gdzie to zastosowanie się pojawia, ponieważ my także czasami
mamy bardzo ograniczony pogląd na temat antychrysta. 
Po pierwsze, chcę przyjrzeć się znaczeniu słowa. Jeśli spojrzycie... . Numer Stronga jest łatwy
do zapamiętania.  To jest  numer  Stronga G 500.  Antychristos.  Dwa słowa,  „anti”,  które
znaczy;  w miejsce lub w opozycji do Chrystusa.  To jest znaczenie słowa. W miejsce lub w
opozycji do Chrystusa.  Więc jeśli zastąpisz Chrystusa kimś lub czymś innym, to wtedy
sprzeciwiasz  się  Chrystusowi.    Anti   Christ  (antychryst).    Oczywiście  “christos”  jest
słowem dla Chrystusa,  które pochodzi z hebrajskiego  „Mesjasz”,  które dosłownie znaczy
Pomazaniec.  Zatem Antychristos: w miejsce i w opozycji do Mesjasza, Pomazańca. To jest
nazwa tej konkretnej władzy. Zanim będziemy mogli zbadać antychrysta, musimy dokładnie
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zrozumieć przeciw czemu się to sprzeciwia. Co dokładnie dotyczy Chrystusa, Mesjasza, co
antychryst  usiłuje  zastąpić  i  się  sprzeciwić,  a  tym  samym  zasłużył  na  nazwę  czy  tytuł
antychrysta.  Zanim będziecie  mogli  zidentyfikować  fałsz,  musicie  zrozumieć  prawdę.  Co
takiego odnosi się do Chrystusa, Pomazańca, że Go wyróżnia. Widzicie, nie każdy mógł być
Mesjaszem,  zbawicielem  świata.  Istniało  bardzo  ważne  uprawnienie,  które  upoważniało
osobę, którą znamy jako Jezus, które upoważniało Go do bycia oraz uprawniało do stania się
Zbawicielem świata,  Pomazańcem.  Co jest  tym uprawnieniem.?  Podam wam wskazówkę,
Ojciec to powiedział, kiedy jego Syn został pomazany do Jego misji jako Zbawiciela świata.
Pamiętacie,  co  powiedział  Ojciec.?  „To  jest  mój  Syn  umiłowany,  w  którym  mam
upodobanie.”  Zdajecie  sobie  sprawę,  że  to  od  Boga  Ojca,  Najwyższego  autorytetu  we
wszechświecie to mówi wam i mnie, że uprawnieniem dla Zbawiciela będącego Mesjaszem
jest fakt, że  On jest Jego Synem.  Popatrzymy na szereg fragmentów w tym celu. Jest nie
tylko Jego Synem, ale jest On Jego umiłowanym Synem. Inne miejsce w Piśmie Świętym,
bardzo  podobne wydarzenie  w  Mateuszu 17,5  przy przemienieniu  Chrystusa.  Powiedział
nam: Kiedy On jeszcze mówił, oto jasny obłok zamienił ich, a z obłoku rozległ się głos;
To jest mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie.”  Raz jeszcze
Ojciec mówi to samo, ale teraz On coś dodaje. I to jest kolejny aspekt, na którym chcę się
trochę skupić, abyśmy mogli docenić słowa, które mówi Ojciec. Widzicie, to nie jest częste,
żeby Bóg Ojciec mówił słyszalnym głosem z nieba, tak że ludzkość może to usłyszeć. Jeśli
spojrzycie  do  Pisma  Świętego,  to  nie  znajdziecie  tam wielu  takich  miejsc,  a  w Nowym
Testamencie są tam tylko trzy przypadki, o których wiemy. Jednym był chrzest, a tutaj jest
góra przemienienia. Więc jeśli Bóg Ojciec, który rzadko kiedy przemawia w ten sposób do
ludzkości; postanawia przemówić, to pomyślelibyście, że On powiedziałby czy miałby coś
bardzo ważnego do powiedzenia. W rzeczywistości On to robi. Potwierdza On misję Swojego
Syna jako Mesjasza  i  podaje  nam podstawę i  uprawnienie,  dlaczego  wierzymy,  że  Jezus
Chrystus jest prawdziwym Mesjaszem. Nie chodzi tylko o to, że przyszedł On na czas, i jak
mówiły wszystkie proroctwa. To jest fakt, że jest On jedyny w całym wszechświecie, który
jest  uprawniony  by  być  Zbawicielem.  To  uprawnienie  opiera  się  na  fakcie,  że  jest  On
umiłowanym  i  jednorodzonym Synem Boga.  Zauważcie,  co  Ojciec  mówi  tutaj.  Jaki  jest
powód, dla którego powinniśmy słuchać Chrystusa.  Mówi On: Słuchajcie Jego. To jest mój
umiłowany Syn, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie. Nasze danie posłuchu słowom
Chrystusa  opiera  się  na  fakcie,  kim  On jest.  Innymi  słowy,  Jego  Synostwo  nadaje  Jego
słowom autorytetu, i to dlatego powinniśmy zważać na Jego słowa. To dlatego, że On jest
Synem Boga. Widzicie  związek. Słuchajcie co On ma do powiedzenia. To jest mój Syn, On
wie o czym mówi. On mnie zna. To właśnie mówi Ojciec. I to poznanie oczywiście opiera się
na tym związku z Ojcem. Jedynie Syn zna Ojca najlepiej. To właśnie Ojciec tutaj  wskazuje. I
słowa, które mówi Jezus (mówi On nam , gdzie indziej) są duchem i są życiem. Dlaczego. ?
Bo to jest Syn Boga, który przemawia. To jest to, co powiedział Ojciec. Słuchajcie Go. Jego
słowa mają znaczenie, bo jest On Moim Synem. To daje ci autorytet  i poparcie, dlaczego
słowa Chrystusa mają znaczenie, i dlaczego powinniśmy Go słuchać. Interesujące, Bóg nie
mówi; słuchajcie Go, bo On stworzył ze Mną rzeczy. Bóg nie mówi; słuchajcie Go, bo On
może  czynić  wszystkie  te  wielkie  rzeczy,  wielkie  czyny,  wszystkie  te  boskie  dzieła.  Nie
wykorzystuje żadnego z nich. Jedyny powód jaki Bóg podaje, aby zważyć na słowa Chrystusa
jest taki: Jest On Moim Synem. To jest autorytet numer jeden. Dostrzegacie ten Sans.? Zatem
to  nie  jest  mało  znaczące  wydarzenie.  On  będący  Jego  Synem.  I  dlatego  jego  słowa  są
duchem i życiem. Kiedy Bóg daje nam życie wieczne,  to wielokrotnie patrzymy na życie
wieczne  po  prostu  tak,  jakby  Bóg  dawał  nam zdolność,  by  żyć  na  zawsze.  Albo  że  nie
umrzemy lub jakiegoś rodzaju moc. To nie jest tak.  Życie wieczne, bracia i siostry jest w
rzeczywistości  związkiem z  Bogiem.  Fakt,  że kończycie  żyjąc  wiecznie  jest  produktem
ubocznym . Znamy werset Jana 17,3 ; „ A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, 
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jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” Jezus przyszedł i stał
się  Mesjaszem,  Zbawicielem.  On  jest  jedynym  uprawnionym,  by  dać  nam  prawdziwe
poznanie  Boga,  bo On jest  jedynym,  który zna Go najlepiej.  W tym poznaniu  jest  życie
wieczne. Bóg mówi; lepiej słuchajcie, co On mówi. To jest mój Syn, który przemawia. I On
miał  tylko jednego zrodzonego Syna. To dlatego jest  On jedynym uprawnionym z całego
Bożego wszechświata,  by  być  naszym Zbawicielem,  by  być  Mesjaszem.  Wiele  miejsc  to
wyraża. Hebr. 3,6; „ Lecz Chrystus jako syn panuje nad swoim domem. Jego domem my
jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy”
Chrystus jest głową Jego ludu. Jako Syn nad Swoim domem. Co jest Jego domem.? To my,
zgadza się.? Zatem jako głowa kościoła, jako głowa Swojego ludu. Tą pozycję zajmuje On
jako Syn. To jest uprawnienie, które On posiada. Dlatego wierzymy, że jest On Mesjaszem. I
oczywiście  deklaracja  wiary Piotra u  Mateusza 16,16. „ A odpowiadając Szymon Piotr
rzekł;  Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.”  To jest bardzo znaczący werset. Dlaczego.?
Hebrajczycy rozumieli, że Mesjasz jest odpowiednikiem do powiedzenia; Syn Boga. To jest
to, co on tutaj objawia. I zobaczymy to  trochę później. Kiedy Piotr mówi; „Tyś jest Mesjasz”,
to mówi; wierzymy, że jesteś Tym, który został objawiony, by przyszedł Mesjasz. Innymi
słowy; Ty jesteś Synem Boga, Piotr oczywiście wyrażał wiarę dwunastu i wiarę narodu
hebrajskiego, że Mesjasz, który przyjdzie będzie nikim innym jak umiłowanym Synem
Boga.  Ważne jest, aby o tym pamiętać, o tym uprawnieniu dla Jego Mesjaństwa, ponieważ
bez jednego nie nasz drugiego. Jeśli usuniesz uprawnienie Chrystusa, to nadal może być On
mesjaszem.? Odpowiedzią jest głośne  NIE. Jak zobaczymy. 
     Teraz dochodzimy do słowa antychryst.
Jak powiedziałem, to jest wymienione tylko pięć razy w Biblii. Wszystkie zapisane przez Jana
w jego listach. Oczywiście Jan jest autorem Księgi Objawienia, ale uważam to za interesujące
że w Księdze Objawienia i Daniela w ogóle nie znajdziecie słowa antychryst. Znajdziecie
opis tej samej władzy, ale to słowo nie jest użyte. Jest użyte w listach.
Tutaj  jest pierwsze.  1 Jana 2,18; „ Dzieci,  to już ostatnia godzina i  jak słyszeliście,  że
antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest
już ostatnia godzina.” Tutaj są dwa występowania tego słowa w jednym wersecie. Jan mówi
tutaj do czytelników, że słyszeli oni, że ma przyjść antychryst. Gdzie oni to słyszeli.? Nie
powiedziano nam. Może Jan powiedział im kiedy ich odwiedził. Nie powiedziano nam. Ale
powiedział  im;  Mówię  wam  o  czymś,  z  czym  jesteście  zaznajomieni;  Słyszeliście,  że
antychryst przyjdzie. W przyszłości, zgadza się.? I dalej co mówi.? Nawet teraz jest wielu
antychrystów.  Zwykle nie myślimy o antychryście jako o wielu.  Według Jana antychryst nie
jest tylko jedną indywidualną osobą, to nie jest konkretny system. W rzeczywistości wielu jest
antychrystów. Właściwie mówi on, że w jego czasach, kiedy on pisał, mówi on; teraz jest
wielu antychrystów. Jak dawno temu to było.?  W przybliżeniu 2 tysiące lat  temu.  Zatem
antychrystów  może  być  więcej  niż  jeden.  Jest  wielu  antychrystów,  a  początek  tego  ma
miejsce aż od momentu, kiedy Jan pisał swój list. To nie jest moja opinia. To jest to, co mówi
werset.  Temu się  będziemy przyglądać.  Bo jak  powiedziałem,  mogę  powiedzieć  niektóre
rzeczy, które są odmienne od tego, co myślicie lub wierzycie. Chcemy się tylko odnieść do
tego, co mówi Biblia.  Jest wielu antychrystów. Właściwie jego punkt w wersecie jest taki;
fakt,  że  jest  wielu  antychrystów  jest  dowodem  na  to,  że  jesteśmy  w  ostatniej  godzinie.
Rozmnożenie  się  antychrysta,  że  jest  więcej  niż  jeden  (jest  wielu  antychrystów),  jest
dowodem na  to,  że  jesteśmy w ostatniej  godzinie.  To  jest  to,  co  on  mówi.  Czynnikiem
jednoczącym  miedzy  wieloma  antychrystami  jest  to,  że  zastępują  oni  i  sprzeciwiają  się
czemuś, co ma związek z Mesjaszem. Wrogowie Mesjasza. Wypełniając miejsce Chrystusa
czymś, co przypomina Chrystusa,  ale w rzeczywistości jest  wrogiem Chrystusa. Taka jest
definicja  słowa.  I  jest  więcej  niż  jeden.  Więc  jeśli  zadałbym  wam  pytanie,  kto  jest
antychrystem proroctwa Biblii, to jaka by była wasza odpowiedz.? OK. Władza papieska.  
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System rzymskokatolicki. Prawda czy fałsz.? To jest jeden antychryst. Znacie innych.? New
Age, chcemy zobaczyć opis w odniesieniu do Jana. Jest wielu innych według tego, co on
powiedział. To nie jest tylko jeden. 
Drugi werset, który mówi o antychryście.    1 Jana 2,22; „ Któż jest kłamcą .? Czy nie ten,  
kto zaprzecza że Jezus jest Chrystusem.? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca
i  Syna.”  UBG.  Bo  w  poprzednim  wersecie  dopiero  co  czytaliśmy,  tak  naprawdę  nie
otrzymaliśmy żadnego opisu tego, co mówi antychryst, mówi tylko, że jest antychryst. Coś,
co sprzeciwia się Chrystusowi. Teraz mówi nam, że antychryst ma charakterystyczną cechę
bycia kim.? KŁAMCA. I zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem, lub że Jezus jest mesjaszem.
Ten jest antychrystem, kto wypiera się Ojca i Syna. Wyjaśnijmy to trochę. Co jest dla ciebie
kryterium numer jeden, by kwalifikować się do bycia kłamcą.? Musisz znać prawdę. Zgadza
się.? Abyś stał się kłamcą lub być kłamcą, oznacza to, że znasz prawdę. I twierdzisz, coś
innego  lub  przeciwnego  prawdzie.  Jeśli  nie  znasz  prawdy  i  mówisz  kłamstwo,  to  jesteś
kłamcą.? Dostrzegacie różnice.? To jest ważne kryterium. Jezus to powiedział. Jan 8,44;
„ Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On
był mężobójcą od początku i  w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy.  Gdy
mówi kłamstwo, mówi od siebie bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.” Widzicie to.? Diabeł
był w prawdzie, w prawdzie nie wytrwał. Stał się kłamcą, ponieważ on wie, jaka  jest prawda
i się jej sprzeciwia. Antychryst jest kłamcą. Kluczowy punkt do zapamiętania. Antychryst zna
prawdę, ale zaprzecza jej. Sprzeciwia się jej, i kłamie na jej temat. Jan mówi o tym trochę
dalej. W 1 Jana 2,19; „ wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas,
byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, ze nie wszyscy są z nas.” Opisuje to samo.
Być  w prawdzie  i  nie  wytrwać  w niej.  Odstąpić  od  niej.  Stając  się  kłamcą.  To  właśnie
kwalifikuje kogoś do stania się antychrystem. Innymi słowy, antychryst musi posiadać jakieś
chrześcijańskie roszczenie, historie lub pochodzenie. To musi posiadać jakiegoś rodzaju wiarę
lub  pojmowanie  o  Jezusie  Chrystusie,  że  wtedy  sprzeciwia  się  i  kłamie  na  ten  temat.
Dostrzegacie ten sens.? Wróćmy do tego wersetu, który dopiero co czytaliśmy. Więc mamy
do czynienia z kłamcą, a dalej mówi on, o czym antychryst kłamie. Zaprzecza, że Jezus jest
Mesjaszem.  Wypiera się Ojca i Syna.  Co to znaczy, kiedy mówi; zaprzecza, że Jezus jest
Mesjaszem.?  Pytanie;  Czy  system  rzymskokatolicki....  .  Odpowiedz  numer  jeden,  którą
zwykle  podajemy,  jeśli  chodzi  o  to,  kto  jest  antychrystem proroctwa  Biblii.  Czy  system
rzymskokatolicki zaprzecza, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem.? Oni wierzą w Jezusa jako
Zbawiciela, zgadza się.? Ale Biblia mówi, że identyfikacja dla antychrysta jest taka, że to
zaprzecza,  że Jezus jest  Mesjaszem. Odpowiedz brzmi tak.  Oni zaprzeczają,  że Jezus jest
Mesjaszem. Wiecie w jaki sposób.? Przez zaprzeczenie temu, co uprawnia Chrystusa do
zostania Mesjaszem. Zaprzeczają podstawą jego Mesjaństwa. Dowiedzieliśmy się, że co to
było.? Jego Synostwo. Zobaczymy to. Ale nie możecie rozłączać obu. Zaprzeczając Synostwu
Chrystusa, mówiąc że Chrystus nie jest naprawdę synem Boga, to usuwanie od Niego to, co
uprawnia  Go  do  bycia  Mesjaszem.  Więc  czym  Go  to  czyni.?  Innym  mesjaszem.
Umieszczanie kogoś, kto nie ma tego uprawnienia, które posiada Syn Boga. Umieszczanie
kogoś  innego  w  tym  miejscu.  Mam  nadzieję,  że  zobaczymy  to  wyraźnie,  jak  będziemy
kontynuować. To jest  to,  co zaprzecza,  że Jezus jest  Chrystusem.  Bo wszyscy wiedzą,  że
system rzymskokatolicki mówi, że Jezus jest Zbawicielem świata, Mesjaszem. Zgadza się.?
Więc jak to jest, że wypierają się Go.? Musimy zajrzeć trochę pod powierzchnię. Nie możemy
po prostu przejść przez to, co zostało powiedziane. Jan tutaj to identyfikuje. Zwróćcie uwagę,
że reszta wersetu to wyjaśnia. W ten sposób antychryst kończy, wypiera się Ojca i Syna. Bo
jeśli  Chrystus  nie  jest  naprawdę  Synem  Boga,  to  jest  tam  Ojciec.?  NIE.  Więc  kiedy
zaprzeczasz,  że  Syn  nie  jest  Synem,  w  istocie  także  wypierasz  się  Ojca.  Nie  jest  On
prawdziwym Ojcem,  bo  nie  ma  On prawdziwego  Syna.  Jesteś  antychrystem jeśli  w to
wierzysz. Nie ja to mówię, Jan to mówi. To jest poważna sprawa bracie i siostry. 
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Jakie  są  sposoby  wypierania  się  Syna.?  Zobaczymy.  Wiecie,  niektórzy  ludzie  mówią;
Wiesz, Chrystus nie jest naprawdę zrodzonym Synem Boga. To jest tylko tytuł, to jest tylko
prorocze. To jest tylko odgrywanie roli. Cokolwiek, pod warunkiem, że to nie jest prawdziwe.
To, co właśnie zrobiliście, to wyparliście się Ojca i Syna.  W istocie mówicie, To nie jest
prawdziwe.  To  są  tylko  tytuły,  które  nie  mają  wobec  Nich  żadnego  istotnego,
prawdziwego znaczenia. W sposób, w jaki rozumiemy te słowa i w sposób, w jaki używamy
ich  na  całym  świecie.  Ilu  jest  ojców  słuchających  tego  seminarium.?  Co  czyni  z  ciebie
Ojcem.? Wydarzyło się coś prawdziwego. Miałeś dziecko. To czyni cię ojcem. Jakbyś się
czuł, gdyby ktoś do ciebie przyszedł i powiedział; Słuchaj, wiesz to dziecko ... . To naprawdę
nie  jest  twoje  dziecko.  A  ty  naprawdę  nie  jesteś  ojcem.  To  jest  tylko  coś,  co  chcemy
rozpracować. Może byłbyś trochę zdenerwowany.? Wiem, że ja byłbym. Wypieranie się Ojca
i Syna jest kwalifikacją i identyfikującym znacznikiem do antychrysta. Zwróćcie uwagę co z
tego wynika. Następny werset, 1 Jana 2,23; „ Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca.
Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca.” To jest poważna sprawa. Wypieranie się Syna nie jest
lekką rzeczą. Kończy się na tym, że tracisz zarówno Ojca i Syna. Co to oznacza, kiedy mówi;
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.? Jak uznajesz Syna.? Przez wierzenie, że On jest Synem.
Przez proste przyjecie słów Boga przy chrzcie i wierzenie im.  Kiedy mówi On; To jest
Mój Syn umiłowany. Tak wierzę w to. Uznajesz to. To co się dzieje,  gdy to uznajesz,  to
potwierdzasz i wierzysz, że ten związek pomiędzy Ojcem i Synem jest prawdziwy.  I masz
Obu. Kiedy zaprzeczasz tej relacji, to jesteś antychrystem. I w zasadzie czynisz Boga kłamcą.
Ta sprawa osiągnęła szczyt, kiedy Chrystus był na ziemi,  Mateusz 26,63, podczas procesu
Jezusa:  Ale  Jezus  milczał;  Wtedy arcykapłan rzekł  do niego;  Zaklinam cię  na Boga
żywego, abyś nam powiedział, czy Ty jesteś  Chrystus, Syn Boga.  Co powiedział Jezus.?
Ty powiedziałeś. W innym miejscu Pisma Świętego mówi, że odpowiedział; Ja jestem. Nie
przegapcie znaczenia tego. Oto Kajfasz, głowa narodu Żydowskiego. Arcykapłan. Nie głowa
polityczna. Głowa religijna. Ok.? I on w swoim pytaniu do Chrystusa wyraża wiarę narodu
żydowskiego. Wielu ludzi mówi; No cóż, wiesz, Żydzi ... . Oni nie wierzyli,  że Bóg miał
Syna. Bynajmniej. Wierzyli i wiedzieli, że Bóg miał Syna. Pytanie, które on Mu zadał jest
tym samym, co uznał Piotr. Ale w odwrotności, on był niewierzącym. Mówi; Powiedz, czy
Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga.? Zatem w żydowskim umyśle Mesjasz jest równoznaczne do
bycia Synem Boga. Rozumieli oni, że Mesjasz, Zbawiciel, który przyjdzie, to nikt inny jak
Syn Boga. To z czym oni mieli problem, to nie było to, czy Bóg miał Syna czy nie. To było
to, czy ten cieśla z Nazaretu był Tym Synem, tego właśnie nie chcieli uznać.  A kiedy Jezus
powiedział; „ Ty powiedziałeś”, to pamiętacie co się stało.? Przeszedł do tego czynu. Rozdarł
swoje szaty, jakby był oburzony i rzekł; z b l u ż n i ł. ! Powiedzieli. I w oparciu o to zabili
Chrystusa. To była kwestia, która przygwoździła zarzut winy i śmierć na Chrystusie. Wszyscy
przybyli fałszywi świadkowie przeczyli sobie. I ostatecznie wszystkie ich próby zakończyły
się niepowodzeniem. Przegrywali tę sprawę. Widzieli, że to nie działa. Więc ostatnia deska
ratunku kapłana, żeby zachować całą sprawę oraz osiągnąć to co chcieli zrobić. Uderza w
najczulsze miejsce. Mówi; Mówisz, że jesteś Mesjaszem, Synem Boga.? Ty powiedziałeś.
To  wszystko.  Bluźnierstwo.  Jest  winny  śmierci.  Co  myślicie.  ?  Tak,  niech  umrze.
Dlaczego.? Bo powiedział On, że jest Synem Boga. A wtedy tych niewierzących, ten fakt i
to twierdzenie Chrystusa, że był On Synem Boga, uważa się za co.?  Bluźnierstwo. Wiecie,
jaki  duch  działał  w  Kajfaszu.?  Duch  antychrysta.  Przeciwstawiając  się  Mesjaszowi  i
zaprzeczając temu, że jest On Mesjaszem. Przez niewierzenie, że jest On Synem Boga. Jeśli
chodzi o antychrysta, jeśli wierzysz, że Jezus Chrystus jest prawdziwie jednorodzonym Synem
Boga, to jesteś bluźniercą.  Miejcie  to na uwadze,  to będzie bardzo ważne, gdy będziemy
kontynuować. 
Trzeci  werset,  gdzie  występuje  antychryst:    1  Jana  4,3;  „  Wszelki  zaś  duch,  który  nie  
wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, 
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o którym słyszeliście,  że ma przyjść,  i  teraz już jest  na świecie.  2 000 lat  temu duch
antychrysta,  był  już  na  świecie.  Teraz  ktoś  może  powiedzieć;  Zaczekaj,  mylisz  tutaj
zagadnienia. Myślałem, że antychrystem jest system papieski, papieska władza. Mówisz, że
jest  wielu,  którzy  już  tam byli.  Starasz  się  zważać  na  Rzym.  Nie  o  to  chodzi.  Jest  tam
antychryst, który ma przyjść. Najsilniejszy przejaw ducha antychrysta jest w tym systemie,
który jest zidentyfikowany w Księgach Daniela i Objawienia. Z wszelkimi innymi znakami
identyfikacyjnymi. Posiada to samo podstawowe wierzenie bycia antychrystem. Sprzeciwia
się chrystusowi i temu, co uprawnia Chrystusa do bycia Mesjaszem. Ale to nie jest jedyny
przejaw ducha antychrysta. To właśnie Jan mówi tutaj. Innymi słowy, to manifestowało się w
tamtym czasie.  Jak to jest wyrażone.?  „ Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus
Chrystus przyszedł w ciele.....  ?  Co to oznacza.? W jaki sposób nie wyznajesz, że Jezus
Chrystus  przyszedł  w  ciele.?  Jezus  Chrystus  znaczy  co.?  Jezus  Mesjasz.  Nie  ma  wielu
chrześcijan, którzy zaprzeczają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Wiecie to, zgadza się.?
Większość, jeśli nie wszyscy chrześcijanie, uzna to w jakiś sposób. Ale zaprzeczają pewnym
aspektem, kim naprawdę jest Chrystus. Chcę, abyście to porównali i umieścili to obok siebie.
Werset, który właśnie czytaliśmy, znajduje się po lewej stronie. Po prawej jest; 1 Jana 5,20. 
                         1 Jana 4,3                                          1 Jana 5,20
Chcę,  abyście  to  porównali  i  umieścili  to  obok  siebie.  Werset,  który  właśnie  czytaliśmy
znajduje się po lewej stronie. Po prawej jest 1 Jana 5,20:” Wiemy też, że Syn Boży przyszedł
i dał nam zrozumienie, abyśmy mogli poznać tego, który jest prawdziwy, nawet w Jego Synu,
Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne.” KJV. Zauważcie co mówi Jan.
W 4 rozdziale mówi on;” duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele.” A
dalej mówi on; „ wiemy, że Syn Boga przyszedł.” Zatem kiedy mówi on, że Jezus Chrystus
przyszedł,  to  on  także  rozumie  i  mówi,  że  kto  przyszedł.?  Syn  Boga  przyszedł. Więc
zaprzeczając, że Jezus Chrystus przyszedł, jest tym samym, co zaprzeczanie, że Syn Boga
przyszedł. Dostrzegacie to.? By mówić; Nie, nie. To nie był Syn Boga, który przyszedł. To
był  ktoś  inny.  Ktoś  odgrywający  role  syna.  Ktoś,  kto  ma  ten  tytuł.  Ktoś,  kto  nie  jest
prawdziwie zrodzonym Boga, nie naprawdę Synem. To jest to, co on mówi. Przyrównuje on
oba. Niektórzy ludzie naprawdę zmagają się z tym wersetem. Chcę to tylko szybko wyjaśnić.
Mówi on; „ Syn Boga przyszedł i dał nam zrozumienie.” Kto to jest.? Ojciec. Dlaczego Syn
posiada to uprawnienie, by nauczać nas o Ojcu, Tym, który jest prawdziwy.? Bo On jest Jego
zrodzonym Synem, A dalej mówi on;  Jesteśmy w nim, który jest prawdziwy.”  Kto to jest.?
Bóg Ojciec.  Syn daje  nam zrozumienie  o Nim, który jest  prawdziwy. Jesteśmy w Ojcu:”
Jesteśmy w Nim, który jest prawdziwy, nawet w jego Synu, Jezusie Chrystusie.” Więc, Ten,
który jest prawdziwy jest Tym, który ma Jezusa Chrystusa jako Swojego Syna. To jest Ojciec.
A dalej mówi on;” To jest prawdziwy Bóg ... .” Kto to jest.? Bóg Ojciec. I życie wieczne.
Zapytam kto to jest.? Kto jest życiem wiecznym.? Syn. Kto ma Syna, ma co.? Życie. Jakie
życie.? Życie wieczne. Więc Życie wieczne nie jest, czym to jest. To jest, kto to jest. Syn
Boga.  O tym mówi w  Jana 17,3. Jedyny prawdziwy Bóg i Jezus Chrystus, którego On
posłał. To jest życie wieczne. To jest znać ich. 
Czwarty i ostatni werset.    2 Jana 1,7 : „ Gdyż pojawiło się na świecie wiele zwodzicieli,  
którzy  nie  uznają,  że  Jezus  Chrystus  przyszedł  w  ciele.  Taki  jest  zwodzicielem  i
antychrystem.” Inna kwalifikacja ... . Inny podobny opis do bycia kłamca. Antychryst tutaj
jest  zwodzicielem.  Ilu  ich  jest.?  Wielu.  Nieuznawanie  Jezusa  Chrystusa,  Mesjasza,  który
przyszedł w ciele. To zwodziciel i antychryst, który tak robi. Przez zastąpienie Mesjasza kimś
innym. To nie jest pozostawienie pustego miejsca. Nie uznać, że Jezus Chrystus przyszedł, to
nie  jest  powiedzenie;  nikt  nie  przyszedł.  Antychryst  umieszcza  kogoś  innego  w  Jego
miejsce. Tak, że nadal myślisz, że miejsce jest wypełnione, ale to czym jest wypełnione, lub
kim  jest  wypełnione,  to  nie  jest  prawdziwym  Chrystusem.  Jest  zastępstwem,  czyniąc  to
fałszywym i dlatego przeciwne i wrogie Chrystusowi. Więc jest to dalekie od bycia tylko 
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jedną  osobą.  Może być wielu,  duch antychrysta.  To jest  zasadnicza  kwalifikacja,  bracia  i
siostry. Więc w oparciu o to .... A tak przy okazji, to jest ostatni raz, kiedy widzimy słowo
„antychryst” w Biblii. To wszystko. Nie ma więcej. Mówię wam, że każdy, kto zaprzecza
temu podstawowemu uprawnieniu Mesjasza, że jest On naprawdę Synem Boga. Każdy kto to
robi,  jest  zwodzicielem  i  antychrystem.  Zgodnie  z  tym  co  powiedział  Jan.  Właśnie  to
widzimy. To jest poważna sprawa. Tak się składa, że Jan jest jedynym, który o tym napisał.
Za  chwilę  zobaczymy  dlaczego.  Ale  chcę  wam  pokazać  przykład  jednej  osoby,  kto  był
jednym z niewierzących i  stał  się  wierzącym w Chrystusa.  I  jest  o  nim napisany bardzo
interesujący  szczegół,  kiedy  on  został  wierzącym  w  Chrystusa.  To  jest  apostoł  Paweł.
Powiedziano nam w Dziejach Apostolskich 9,19-20; „ A gdy zjadł, odzyskał siły. I Saul
przebywał przez kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. I zaraz w synagogach
zaczął  głosić  Chrystusa,  że  On  jest  Synem  Bożym.”  Pierwsze  kazanie  Pawła  jako
wierzącego,  jako chrystianina.  Jego tematem na ten sabat był taki,  że Jezus Chrystus jest
Synem Boga.  Pytanie;  W co  Paweł  wierzył  wcześniej.?  Wniosek jest  bardzo  jasny.  Jeśli
pierwszą rzeczą, jaką kiedykolwiek głosił po swoim nawróceniu, było to, że Jezus jest Synem
Boga, to mówi ci to od razu, że wcześniej nie wierzył, że Jezus jest Synem Boga. Byłby w tej
samej kategorii co Kajfasz i cały tłum. To byli duchowi przywódcy ludu w tamtym czasie.
Właśnie to się zmieniło.  Byli niewierzącymi,  nie wierzył, że Chrystus był jednorodzonym
Synem Boga. Teraz zostaje Chrystianinem i teraz wierzy, że Chrystus jest jednorodzonym
Synem Boga. Uważam, że to bardzo interesujące, jak on opisuje swój stan niewiary. 1 Tym.
1,13.  Mówiąc  o  sobie;  „  Mnie,  który  przedtem  byłem  bluźniercą,  prześladowcą  i
gnębicielem, ale dostąpiłem miłosierdzia, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze.” Jak
Paweł opisuje swoją niewiarę.? Jako bluźnierstwo. Był on bluźniercą. W jaki sposób był on
bluźniercą.? Zaprzeczając, że Chrystus naprawdę jest Synem Boga. Tak właśnie mówi. Nie
jest  jedyny,  który tak mówi.  Zobaczymy,  że Chrystus  także  to  mówi.  Ale chcę,  żebyście
zastanowili się nad tym:  Istnieje walka, która ma tutaj miejsce. Nie jestem pewien, czy to
dostrzegliście. Ale jeśli chodzi o ducha antychrysta, tak jak było to przedstawione o Kajfaszu
to wierzenie, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, jest uważane za bluźnierstwo. Paweł teraz
pisze jako chrystianin. Opisuje on swoją niewiarę w Syna Boga jako bluźnierstwo. Więc obie
strony mówią, że to jest bluźnierstwo. Chrystus i antychryst. Widzicie to.? Zauważcie, co
także  uczynił  Paweł.?  Dz.  Apost.  26,9-11;  „  Ja  sam  również  uważałem,  że  należy
wszelkimi  sposobami  występować  przeciwko imieniu  Jezusa  Nazareńskiego.  Tak,  też
czyniłem  w  Jerozolimie,  gdzie  wielu  świętych  wtrącałem  do  więzienia,  wziąwszy
upoważnienie od naczelnych kapłanów, a kiedy skazywano ich na śmierć, głosowałem za
tym.  A  po  wszystkich  synagogach  często  ich  karząc,  zmuszałem  do  bluźnierstwa.
Występując przeciwko nim z wielką wściekłością prześladowałem ich nawet po obcych
miastach.” Krótki opis okropności, które musiały mieć miejsce. Co to znaczy; zmuszałem ich
do bluźnierstwa. Zastanawialiście się kiedyś nad tym.? Do czego on próbował ich nakłonić.?
Albo powiedzieć lub zaprzeczyć.? Zaprzeczyć,  że Osoba, którą uważali  za Mesjasza,  była
Synem Boga.  Wiecie,  jak  on  to  zrobił.?  Torturowałby  ich.  Pochwyciliby  ich,  niektórych
chrystian.  Zabraliby  do  więzienia  żydowskich  chrystian  i  poddali  ich  torturom,  aby
zaprzeczyli,  że  Chrystus  był  naprawdę Synem Boga.  Zdajecie  sobie  sprawę,  że  to  miało
miejsce.? I Paweł brał w tym udział. I on wstydzi się tego. Mówi, że uczynił wszystkie te
rzeczy i wyraża swój żal z tego powodu. Zmuszał ich do bluźnierstwa.  Jana 10,36.  Jezus
powiedział to bardzo wyraźnie:  „Do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy
mówicie; Bluźnisz, dlatego, że powiedziałem; Jestem Synem Bożym.? 

  Jeśli  wierzysz, że Chrystus  jest  Synem  Boga,  to antychryst  nazywa  cię bluźniercą.  

Jeśli nie wierzysz, że Chrystus jest Synem Boga, to jest to bluźnierstwo. 
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Wiecie, wielokrotnie w naszych seminariach Ksiąg Objawienia i Daniela i tak dalej, mówimy
o systemie Rzymu. Posiada to imię bluźnierstwa, zgadza się.? I definiujemy bluźnierstwo. W
jaki  sposób definiujemy bluźnierstwo.? Człowiek odpuszczający  grzechy.  Jak definiujemy
bluźnierstwo,  pamiętacie.?  Zajmujecie  miejsce Boga i  twierdzicie,  że możecie  odpuszczać
grzechy.  Wiecie,  że te dwie definicje  faktycznie pochodzą od faryzeuszy, od Żydów.? Są
prawdziwe.  Ale  tutaj  jest  definicja  bluźnierstwa,  która  pochodzi  od  Pawła,  wierzącego
chrystianina.  I  opisuje  on  swoją  niewiarę  w  Chrystusa  jako  Syna  Bożego  przed  jego
nawróceniem  jako  bluźnierstwo.  Co  jest  kolejną  definicją  bluźnierstwa.  Zaprzeczać,  że
Chrystus jest naprawdę Synem Boga. Zdajecie sobie z tego sprawę.? To jest bluźnierstwo. 
Sprowadzimy  teraz  to  wszystko  do  dzisiaj.  Spojrzeliśmy  na  ducha  antychrysta,
przyglądaliśmy się jego manifestacją w czasach Jana. Jak on powiedział, antychryst był już na
świecie  w tamtym czasie.  Zaktualizujemy  to  i  spójrzmy  na  to  obecnie.  To  jest  opis  lub
definicja doktryny trójcy. Twierdzi to; Jest  jeden Bóg; Ojciec, Syn, Duch  Święty, jedność
trzech  odwiecznie  współistniejących   Osób.”  Jesteście  zaznajomieni  z  tą  definicją.?
Mogliście  to czytać,  bo to faktycznie jest  sposób, w jaki  jest  to  zdefiniowane w naszych
fundamentalnych zasadach wiary. Kościoła  Adwentystów  Dnia  Siódmego. Co to oznacza.?
Jaki to ma związek z tym, o czym mówimy.? Ponieważ ta definicja nie znajduje się w żadnym
wersecie  Biblii,  o  którym  wiemy.  Jest  to  w  zasadzie  podsumowanie  lub  krótka  forma
wyrażenia tego wierzenia, że ten jeden bóg Biblii składa się z trzech osób tworzących tego
jednego boga, zwanego ojcem, synem i duchem świętym. Chcę się skupić szczególnie na tym,
w jaki sposób kościół definiuje i wyjaśnia tę relację ojca i syna w tej definicji, kim jest bóg.
Tak  jak  powiedziałem  tego  nie  ma  w  Biblii,  bo  Biblia  mówi,  że  ilu  jest  Bogów.?
Powinienem  zapytać,  iloma  osobami  jest  Bóg  zgodnie  z  Biblią.?  Jedną.  To  jest  Ojciec
Chrystusa. Syn Boga oznacza, że Chrystus jest Synem jedynego Boga Biblii. To jest to, kim
On jest. To właśnie daje mu uprawnienie, To właśnie kogo przyszedł On objawić. Ale nie
zamierzam zagłębiać się tutaj w zbyt wiele szczegółów. Chcę zbadać tę szczególną relację
między Ojcem a Synem. Jest  to  na stronie Biblijnego Instytutu Badawczego.  A zanim to
przeczytam, chcę tylko, abyśmy zrozumieli  znaczenie tego, co Biblijny Instytut Badawczy
mówi.  To  jest  bezpośredni  cytat  ze  strony  internetowej  z  zakładki  „o  nas”:  „Obsługa
Biblijnego  Instytutu  Badawczego  istnieje,  aby  promować  studiowanie  i  praktykę
adwentystycznej teologii oraz stylu życia, tak jak jest rozumiana przez kościół światowy.
Pogłębiając  zrozumienie  i  wyrażenie  biblijnej  prawdy  oraz  studiowanie  zagadnień
biblijnej interpretacji.” Istnieje dłuższa lista ich celów i funkcji, ale to jest kwestia, którą
chcę poruszyć. Zatem innymi słowy, kiedy BRJ mówi o biblijnym zrozumieniu i teologii, to
wyraża zrozumienie kogo.? Kościoła światowego. Więc to nie są tylko ludzie wyrażający swą
opinię. Umieszczam to tutaj, ponieważ istnieje pewna ... . Może najpierw to przeczytam, a
później  porozmawiamy  o  pewnej  sprawie,  o  której  chcę  powiedzieć.  Tutaj  to  jest,  z
Biblijnego Instytutu badawczego, jeśli chodzi o relację miedzy ojcem i synem. W artykule z
2015, „ Pytanie o synostwo”. To jest to, co powiedział Angel Rodriguez. Był on dyrektorem
BRI. To jest bezpośredni cytat z artykułu: „ Chrystus jest odwiecznym Synem Boga. mamy do
czynienia z metaforycznym użyciem słowa „syn”. A dalej mówi on;” Metaforyczne znaczenie;
Syn nie jest naturalnym, dosłownym Synem Ojca.” To jest z BRI Generalnej Konferencji. To
było  w listopadzie  2015.  W taki  sposób dotychczasowa definicja  trójcy  jest  definiowana.
Zatem trójca jest jednym bogiem (ojcem, synem i duchem świętym), a ta relacja ojca i syna w
tym  jednym  bogu,  którego  zdefiniowaliśmy  w  zasadach  wiary,  ta  relacja  jest  metaforą.
Innymi słowy, Syn nie jest naturalnym ani dosłownym synem boga. Więc nie jest to naturalne
ani dosłowne. Co to oznacza.? To nie jest prawdziwe. Zgadza się.? To nie jest prawdziwe, to
jest metafora. Co rozumiemy pod pojęciem metafory.? Kłamstwo. Reprezentowanie, które
nie jest prawdziwe.  Jako symbol.  Teraz sprawa, o której chciałem powiedzieć jest  taka:
Niektórzy ludzie usłyszą to i powiedzą; Cóż, ja się z tym nie zgadzam. Nie wierzę w to. 
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To dobrze dla ciebie. Zajmuję się oficjalnym wierzeniem kościoła światowego. OK.? To
nie  jest  opinia  tego  człowieka.  Oficjalne  wierzenie  kościoła  światowego  jest  takie,  że
synostwo Chrystusa z ojcem nie jest prawdziwe, nie jest naturalne, nie jest dosłowne, jest
tylko  metafora.  Pytanie.  To się kwalifikuje do bycia czyim duchem.?  Wszyscy słuchali
naprawdę dobrze. Słuchajcie bracia i siostry. To jest poważna rzecz do powiedzenia. Jest. To
właśnie rozumiemy z Pisma. Zaprzeczyć, że Syn jest naprawdę Synem ... Bo spójrzcie, jeśli
synostwo jest tylko metaforą, to zgadnijcie co.?  Jego mesjaństwo jest tylko metafora. A
jeśli  syn  jest  metaforą,  to  ojcostwo  boga  ojca  jest  tylko  metaforą.  Macie  to.  Tylko
metafora. To nie jest prawdziwe. To jest nieprawdziwe. Wiec ojciec nie jest naprawdę
Ojcem, syn nie jest naprawdę Synem. Czym oni są.? Nikt nie wie. Nikt nie wie, ponieważ
jeśli sposób, w jaki bóg nam się objawił, to nie jest naprawdę to kim on jest, zatem kto wie
kim on jest.?  Zostajecie pozostawieni z tajemnicą.  To jest bardzo poważne bracia i siostry.
Wiecie,  niektórzy  z  was mogą pomyśleć,  że  to  jest  naprawdę złe,  a  nawet  uważać  to  za
zabawne. To jest tragedia.  To jest zupełna tragedia, że kiedy Bóg mówi, kim On jest, to
my mówimy: Rozgryźliśmy to, że to nie jest tym, co masz na myśli. To naprawdę tego nie
oznacza.  Bez faktycznego powiedzenia,  co to naprawdę znaczy.  Te tytuły pozostają  tylko
terminami, których używamy, które nie mają znaczenia. Bóg mógłby z łatwością powiedzieć;
jeden Bóg ... Zamiast ojciec i syn, wujek i kuzyn. I nie byłoby żadnej różnicy. Zgadza się.?
To nie miałoby żadnej różnicy. To są tylko terminy, tytuły. One nie mają żadnego wpływu na
rzeczywistość tego, kim naprawdę jest bóg, To w zasadzie mówi; bóg w swojej prawdziwej
istocie  tego,  kim on naprawdę jest,  jest  niepoznawalny.  A życie  wieczne  jest  poznaniem
jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Widzicie, co ma miejsce.
To jest zastąpienie Chrystusa kimś innym, kto nie jest prawdziwym zrodzonym Synem
Boga.  To jest  bardzo  poważna  tragedia.  Mówiąc  teraz  to  wszystko  jest  bardzo  możliwe,
wysoce prawdopodobne, że mógłbym kogoś urazić,  gdy mówię niektóre z tych rzeczy na
temat tego, co mówi kościół, jeśli chodzi o wierzenia. Kiedy mówię o tym, że jest to duch
antychrysta, który sprzeciwia się prawdziwości Synostwa Chrystusa. To nie jest to osąd na
doświadczeniu  czy  chodzeniu  z  Panem  tej  konkretnej  osoby.  Osobie,  która  napisała  ten
artykuł. Nie wydaję osądu jednostkom i ich chodzeniu z Panem. Każdy jest osądzony przez
Boga w oparciu o poznanie i światło, które maja. Po prostu zajmuję stanowisko doktrynalne.
Chcę dokonać tego rozróżnienia, bo czasami tego nie robimy i stajemy się bardzo niewyraźni.
Ktoś  może  powiedzieć,  że  mówię  o  Kościele  Adwentystów  Dnia  Siódmego,  że  jest
antychrystem. Że jestem szalony. I nie chcę się nad tym zastanawiać. Wierzenie, które teraz
jest zaadaptowane i promowane ... . Chcę powiedzieć, że teraz, bo było bardzo odmienne w
przeszłości, kwalifikuje się do opisy, o którym Biblia mówi, że jest znakiem rozpoznawczym
antychrysta i ducha antychrysta. Ktoś inny zajął miejsce prawdziwego Syna Boga.  Zostało
zastąpione metaforą.  Teraz chcę coś powiedzieć, coś innego. Posłuchajcie, dużo ludzi tego
nie wie. Zdajecie sobie z tego sprawę.? Dużo ludzi, członkowie w kościele, nie maja pojęcia,
że to jest oficjalne stanowisko kościoła. Kościół światowy. Jako adwentysta dnia siódmego to
jest to, w co wierzysz o bogu. Teraz możesz powiedzieć; nie bracie, ja w to nie wierzę. Cóż,
to jest to, co mówi kościół. I z całym szacunkiem dla twojego wierzenia w tej sprawie. Jeśli w
to  nie  wierzysz  to  wspaniale.  Na oficjalne  stanowisko kościoła  nie  ma wpływu to  w co
wierzycie osobiście i indywidualnie. Wiecie, to zdarza się tak często, że rozmawiasz z ludźmi
czasami na temat trójcy i mówią oni;  to nie tak, jak ja rozumiem trójcę.  I podają oni swoje
zrozumienie. Słuchajcie bracia i siostry, trójca nie jest nam dana w taki sposób, że jest to
trójca a wy wypełniacie luki czymkolwiek chcecie. Trójca posiada definicję, która działa od
ponad 1 500 lat  w chrześcijaństwie.  Fałszywą definicję.  Nie masz prawa ...  Za kogo się
uważasz,  żeby  definiować,  czym jest  trójca.?  1  500 lat  historii  stoi  przeciwko  tobie.  To
zostało dopracowane na soborach katolickich. Rok za rokiem, rok po roku, kłótnia i walka.
Krew  została  przelana  nad  obecną  definicją  trójcy,  którą  mamy  obecnie  w  obecnych
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wyznaniach wiary. Nicejskie wyznanie wiary, atanazjańskie wyznanie wiary, itd. Więc za
kogo się  uważasz,  kiedy wstajesz i  mówisz;  Cóż, trójca.  Nie.  Ja wierzę,  że to jest  w ten
sposób. To nie jest wypełnienie luk. Jeśli wierzysz, że to jest w ten sposób, to dobrze dla
ciebie. Nazwij to czymś innym. Nie nazywaj tego trójcą. OK.? Nie masz słownika i każdy
idzie  i  pisze  znaczenie  tego,  co  chcą  w  słowniku.  To  czyni  słowa  bez  znaczenia  i
bezużyteczne. Istnieje jedna definicja dla doktryny trójcy. Klasyczne, ortodoksyjne nauczanie
doktryny trójcy. Nie jest trudno się tego dowiedzieć. Nie jest trudno to znaleźć. To jest w
jednym miejscu. To jest bardzo trudne do zrozumienia. To wam powiem. Ale to jest jedna
definicja.  Bo słyszałem to wiele razy, mogliście to słyszeć.  Ludzie mówią; Nie, nie, nie.
Nasza trójca różni się od rzymskiej. Przepraszam, za kogo ty się uważasz.? Nie masz prawa
do przedefiniowania trójcy. To historyczny fakt od ponad piętnastu stuleci. Więc jeśli jesteś
bratem i siostrą, który mówi, że w to nie wierzysz i się z tym nie zgadzasz, to dobrze dla
was.  Kościół  określił  swoje  stanowisko  wobec  Boga  i  Syna  Boga.  Jeśli  się  z  tym  nie
zgadzasz, to witamy.  I odłącz się.  Zajmujemy się oficjalnym stanowiskiem. Rozumiecie o
czym mówię.? Więc jest to coś, o czym należy pamiętać, ponieważ czasami ludzie używają
tego do uniknięcia problemu, kiedy twoja identyfikacja jest tak oczywista, to mówią oni; Nie,
nie. Moja, nasza różni się od trójcy. Nazwij to czymś innym. Wzywam cię. Jeśli definiujesz
trójcę inaczej od oficjalnej definicji,  która działa przez 1 500 lat, to nazwij to czymś
innym. Po co używać terminu, którego nie lubisz i nie rozumiesz.? Po co używać terminu i
mówić; to nie jest definicja.  Nazwij to czymś innym. Więc to są tylko tytuły, to są tylko
metafory. Nie są one prawdziwe. Bracia i siostry, to jest bardzo smutna sytuacja, bo jeśli się
nad tym zastanowicie,  to wierzymy i  rozumiemy,  że jesteśmy powołani,  by światu podać
ostatnie  poselstwo  miłosierdzia,  kościołem  ostatków.  Zgadza  się.?  Ostatnie  poselstwo
miłosierdzia,  by czcić  Boga,  prawdziwego Boga.  Jego,  który stworzył  niebo i  ziemię,  i
morze, i wszystko, co w nich jest. Bójcie się Boga, oddajcie Mu chwałę i czcijcie Go. Zgadza
się.? A jeśli chodzi o to, kim jest Bóg, to zmieniliśmy nasze wierzenie. Szatan odniósł wielki
sukces.  Czy  zdajecie  sobie  sprawę,  że  bóg,  którego  dziś  czcimy  i  głosimy  w  Kościele
Adwentystów  Dnia  Siódmego,  jest  innym  bogiem  od  Tego,  który  był  czczony  przez
pionierów ruchu. ? Jeśli nie sądzicie, że to jest alarmujące, to nie wiem, w jaki sposób mam to
wyrazić,  żebyście  zobaczyli,  jak  to  jest  alarmujące.  Duch  antychrysta.  To  jest  bardzo
poważne oskarżenie. Ale to jest to, co powiedział Jan. Jak widzimy. Teraz w przeciwieństwie
do tego. Autor listu Jana, który napisał Ewangelię Jana. Zwróćcie uwagę, co on mówi w Jana
20,31 na zakończenie jego Ewangelii:  „ Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest
Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.” To dlatego Jan
napisał swoją Ewangelię. Zdajecie sobie z tego sprawę.? Właśnie o tym myślał. Napisał to,
aby pokazać wam i mnie, by dać nam wystarczający dowód, aby udowodnić jedno, że ten
człowiek,  który  wierzymy,  że  jest  Mesjaszem,  naprawdę  jest  Synem  Boga.  I  wierząc  i
akceptując to, będziesz mieć życie. To dlatego odkrywamy, że wielu ludzi uwielbia Jana i jest
to ich ulubioną Ewangelią, jest najwznioślejszą Ewangelią (mówią oni), bo wyraża boskość
Chrystusa tak pięknie. Bo właśnie to Jan miał na myśli. Wskazuje wam, że to jest Syn Boga.
Myślicie, że próbował udowodnić, że to jest metafora.? Szczerze teraz. Czytasz to. To jest
sens.?  Napisał  całą  tę  Ewangelię,  abyście  na jej  końcu doszli  do wniosku; O tak,  to  jest
metafora.  On nie  jest  naprawdę Synem Boga.  Dostrzegacie  tragedię,  w której  jesteśmy.  I
jesteśmy na samym końcu czasu. Smutną rzeczą jest to, bracia i siostry, że wielu ludzi w
kościele pokłada zaufanie w tym, co kościół mówi o bogu i synu boga,  i oni postanowią
wierzyć  temu ponad  słowem Boga.  Wiecie,  że  w  narodzie  żydowskim było  wielu  ludzi,
którzy właśnie to zrobili. Wielu ludzi, którzy słyszeli kazanie Chrystusa, którzy widzieli cuda,
którzy w swoim sercu czuli, że to jest Mesjasz, ale dlatego, że przywódcy mówili inaczej, to
połączyli swój los z przywódcami, tak na wszelki wypadek. Nic się nie zmieniło. I to jest
smutne. Nie dzielę się tym, by potępić kościół lub potępić ludzi. Nie o to chodzi. 
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Chodzi o to, co Jan powiedział: abyście wierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. O to
chodzi. Dlatego się tym dzielimy. Ale czasami robiąc to musimy wykazać prawdę i błąd, i
pokazać, że błąd jest naprawdę błędem. Tak abyśmy mogli docenić prawdę. Taki jest motyw,
taki  jest  sens.  To nie jest  potępienie ludzi.  Popatrzcie  na nich,  spójrzcie  na nas.  Nie o to
chodzi, bracia i siostry.  Chodzi o życie wieczne.  O poznanie Boga. To jest sprawa osobista.
Bóg chce, abyśmy znali Go z poprawnym zrozumieniem tego, kim On jest. Wiecie, podczas
gdy puszcza On płazem czasy niewiedzy, to nie chce On, abyśmy pozostawali w niewiedzy.
W  przeciwnym  razie  nie  otrzymalibyśmy  nawet  Biblii.  Chce  On,  abyśmy  Go  poznali.
Zwróćcie uwagę, co mówi Jezus, Mateusz 12, 31; „ Dlatego mówię wam; Każdy grzech i
bluźnierstwo  będzie  ludziom  przebaczone,  ale  bluźnierstwo  przeciwko  Duchowi
Świętemu nie będzie ludziom przebaczone.” Ile razy słyszeliście ten werset, rzucany prosto
w twarz z powodu tego w co wierzycie.? Bluźnicie Duchowi Świętemu. Nie wierzycie, że
duch święty jest trzecią osobą.? To jest bluźnierstwo. Wiecie, co Jezus mówi.? Chcę wam
zilustrować  jeden  przykład  tego,  gdzie  ten  werset  ma  zastosowanie.  Widzieliśmy  to
wcześniej.  To  jest  przypadek  apostoła  Pawła.  Paweł  wcześniej  był  bluźniercą.  Dostąpił
miłosierdzia.  Co  spowodowało,  że  Paweł  zmienił  się  z  niewierzącego  i  bluźniercy  i
zaakceptował Syna Boga. To było działanie i wpływ Ducha Bożego. Oczywiście Chrystus mu
się ukazał i tamte trzy dni był on niewidomy. Wszystkie te wydarzenia dotarły do niego i był
przekonany, że to jest prawda. Wiecie, że przez trzy dni był on niewidomy, pamiętacie to.?
Zanim Ananiasz przyszedł i otworzył mu oczy. Jak myślicie, co się działo w umyśle Pawła.?
Wszystkie  te  wersety,  z  którymi  był  bardzo  zaznajomiony  widział  je  w nowym świetle.
Doświadczyliście kiedyś tego.?  Zwykle doświadcza się tego po zaakceptowaniu prawdy.
Zgadza się.?  To się przydarzyło Pawłowi. A więc początkowo odrzucił on Syna Boga, ale
Bóg mu wybaczył i Bóg użył go do głoszenia prawdy, ponieważ odpowiedział on na wpływ
Ducha  Bożego.  Więc  wiecie,  że  każdy  rodzaj  grzechu  i  bluźnierstwa  może  zostać
przebaczony, nawet zaprzeczenie Synostwa Chrystusa może być przebaczone. Wiecie co jest
punktem, gdzie to nie może być wybaczone.? Jeśli  przyciągający wpływ Ducha Bożego
mówi  ci,  że  to  jest  Jego  Syn,  a  ty  nadal  opierasz  się  i  odrzucasz.  Wtedy  bluźnisz
Duchowi.  Zamykasz swoje serce przed wpływem Ducha Bożego, który przekonałby cie o
tym co napisał Jan, że to jest Chrystus, Syn Boga żywego. I Bóg mówi; nie mogę się tym
zajmować,  ponieważ nie  wyrazisz w tym skruchy.  Nadal  odrzucasz i  przeciwstawiasz  się
prawdzie. To jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Odrzucanie przekonania, które
Duch  prawdy  wnosi  do  waszego  umysłu  i  serca,  tego  jaka  jest  prawda.  Antychryst  jest
bluźniercą.  To staje się bardzo interesujące,  gdy patrzymy na to,  co dzieje się obecnie na
świecie.  To  jest  ze  strony  internetowej  Światowej  Rady  Kościołów (  World  Council  of
Churches). Światowa Rada Kościołów to zbiór kościołów, które spotykają się razem w celu
ekumenizmu i ruchu ekumenicznego. Słyszeliście o tym.? Kwalifikacją dla waszego kościoła,
jeśli jesteście kościołem lub członkiem kościoła, by być w Światowej Radzie Kościołów, to
musicie zgodzić się z podstawą.  Podstawą jest wiara trynitarna. To twierdzi:” Wspólnota
kościołów, które wyznają Pana Jezusa Chrystusa jako Boga i Zbawiciela zgodnie z pismami i
dlatego starają się razem pełnić wspólne powołanie dla chwały jedynego Boga, Ojca, Syna i
Ducha Świętego .” To jest trójca, zgadza się.? Słuchajcie, nie pozwólcie, aby Biblijne terminy
was zmyliły. Jest Biblijny Ojciec. Jest On jedynym prawdziwym Bogiem. Jest Biblijny Syn.
Jest On zrodzonym Synem Boga. Nie jest On członkiem w komitecie zwanym „ Bogiem”.
Jest  On  Synem Boga.  I  jest  Biblijny  Duch  Święty,  który  jest  Duchem  Boga  i  Duchem
Chrystusa.  Nie inną osobą wobec Nich. Więc to jest używanie Biblijnej terminologii, ale z
niebiblijną  definicją.  Definicją  trójcy.  Ponieważ  ostatecznie  są  to  tylko  terminy.  Nie
oznaczają prawdziwego Ojca i prawdziwego Syna, jak widzieliśmy w jednej definicji. Teraz
ktoś powie. Trwa debata. Czy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest członkiem Światowej
Rady Kościołów.? Niektórzy ludzie mówią, że tak. Niektórzy ludzie mówią, że nie, 
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Kościół mówi; Nie, nie, jesteśmy tylko obserwatorami. Szczerze mówiąc to naprawdę nie ma
znaczenia,  bo wierzenie  w trójcę  tam jest.  Innymi słowy,  kościół  kwalifikuje  się,  by być
członkiem. Czy są członkiem czy nie, to jest to drugorzędne. Problem już tam jest. To jest
to, co mówi papież; „Ekumenizm duchowy proces, zakorzeniony w Trójcy.” Wiedzieliście
o tym.? Klejem, który połączy razem wszystkie kościoły, jest bóg, którego oni czczą. Jeśli
czcisz  tego  samego  boga,  wchodź  na  pokład  bracie.  Jeśli  nie  ...  Czcisz  kogoś  innego.?
Bluźnierstwo.  Właśnie to się dzieje. Niedawno, w październiku 2017 roku, zakon jezuitów
wybrał  nowego  przywódcę.  Nowy  pięciogwiazdkowy  Łacińsko-Amerykański  generał
Jezuitów.” Słyszeliście o czarnym papieżu.? Ten, który ubiera się na czarno. Jest on dowódcą,
przełożonym i głową zakonu jezuitów. Właśnie mają nowego. Interesujące. Nie tylko to, ale
to także jest z lipca tego roku. To nie tak dawno temu.  Papież Franciszek nazywa Jezuitę
szefem watykańskiej doktryny.  Departament, którego szefem właśnie nazwał tego jezuitę,
jest znany jako Kongregacja Nauki Wiary. To jest departament, który ma za zadanie chronić
doktrynalną czystość wiary rzymskokatolickiej.  Prawdopodobnie bardziej  wam znana jako
inkwizycja w średniowieczu.  I oczywiście, myślę, że wszyscy wiemy, że sam papież jest
jezuita.  Po raz pierwszy w historii.  Mamy papieża jezuitę.  Nowy przywódca Kongregacji
Nauki Wiary (to brzmi naprawdę ładnie) jest jezuitą. I jest nowy jezuicki dowódca. A tak przy
okazji, wszyscy oni są przyjaciółmi. Naprawdę, oni wszyscy bardzo dobrze się znają. Oto co
nam powiedziano o tym szczególnym zakonie w książce Wielki Bój: „Gdy minęły pierwsze
zwycięstwa reformacji, Rzym zebrał nowe siły z zamiarem jej zniszczenia. W tym czasie
założono zakon Jezuitów, najbardziej nieludzkich, pozbawionych wszelkich skrupułów,
a zarazem mocnych obrońców papiestwa. Nie istnieją dla nich przestępstwa, których nie
byliby  zdolni  popełnić,  nie  cofnęli  się  przed  najbardziej  nikczemnymi  podstępami  i
nietrudno  było  im  oszukiwać.  Związani  ślubami  ubóstwa  i  pokory  dążyli  w
rzeczywistości do zdobycia bogactwa i siły, do obalenia Protestantyzmu i przywrócenia
hegemonii  papiestwa.  {  GC  88,234,2} Istnieje  wiele  zakonów  w  systemie
rzymskokatolickim. Jedyny, który jest w Wielkim Boju jest zakonem jezuitów. Myślicie, że
to jest interesujące.? I żyjemy w czasach , gdzie po raz pierwszy mamy papieża jezuitę. I co
jest  ich  przemyślnym  celem.?  Zniszczyć  protestantyzm.  I  tak  się  składa,  że  jesteśmy
zaledwie kilka miesięcy od 500  lecia Reformacji protestanckiej. Nie jest to interesujące.?
Co się tam wydarzyło.? Zanim przejdę dalej,  to chcę,  abyście  się nad czymś zastanowili.
Wrócimy do tego. Przywrócenie papieskiej supremacji naprawdę jest przywróceniem tego, co
papiestwo uważa za najważniejszą rzecz dla nich. To nikt inny jak bóg, którego oni czczą.
Czy to się zgadza.? Za chwilę to zobaczymy. Oto co nam powiedziano o tym świętowaniu: 
„Papież uda się do Szwecji na rocznicę reformacji, ogłasza Watykan.”  Protest był przeciwko
Rzymowi,  papieżowi  i  odpustom Rzymu.  500  lat  później  możecie  zobaczyć  sukces  tego
zakonu w tłumieniu Reformacji. Do tego stopnia, że teraz papież może jechać i przyłączyć się
do tej uroczystości. Uroczystość dotyczy 500 lat protestowania przeciwko Rzymowi. Więc
Rzym wysyła swojego człowieka numer jeden, by pojechał i imprezował na tej uroczystości.
No cóż, nie będę imprezować ale wiecie co mam na myśli. I tak się zdarza, że jest kim.?
Jezuitą. To jest jak scenariusz filmowy. Wiecie, zwrot akcji. Tego się nie spodziewałem. To
jest rzeczywistość. Zwróćcie uwagę na to, co oni będą robić:” Opublikowano szczegóły w
związku z obchodami Reformacji  w Lund,  Szwecja.  Wspólne oświadczenie  mówi,  że
celem wydarzenia jest wyrażenie darów Reformacji i prośba o przebaczenie za podział
dokonany przez Chrześcijan z dwóch tradycji.” Zatem zbiorą się razem i będą się modlić o
przebaczenie.  To jest  bardzo poważne.  Kiedy na to  popatrzyłem,  to  mówiąc szczerze  nie
myślałem zbyt  wiele  o tym wydarzeniu.  I  papież  tam będzie  ...  Ale  spojrzałem na  to  w
pewnych szczegółach.  To jest  poważne.  To nic  innego jak  twierdzenie  zwycięstwa przez
zakon Jezuitów 500 lat później.  I mówią oni:  Będziecie świętować, a my tam będziemy.
Mamy was. I kiedy będą się modlić o przebaczenie, wiecie, Rzym może modlić się; 
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przepraszamy za to, jak was traktowaliśmy. Jak myślicie, o co luteranie i przedstawiciele
protestantyzmu będą się modlić.? Przepraszamy, że protestowaliśmy. Zgadza się.? Bo nie
ma już powodu, aby protestować. Wiecie, dlaczego to jest możliwe.? Ponieważ protest nie
posunął się wystarczająco daleko. Ponieważ oni czczą tego samego boga. Macie to. Tutaj to
jest:  „  Połączenie  wspólnej  modlitwy  luterańsko-katolickiej  wspólnego  upamiętnienia
Reformacji  w 2017 roku (  The Lutheran World  Federation).  Mają całą  książkę  całej
wspólnej modlitwy i przebiegu oraz Liturgii, w jaki sposób przejdą przez ten proces. I jak
będą to świętować. I będą się modlić razem, bo czczą tego samego boga. A na innej stronie,
zatytułowanej; Wittenberga 2017. Oto co jest tam powiedziane: „ Inicjatywa Wittenberga
2017  jest  rosnącą  międzynarodową  społecznością  wyznawców  Jezusa.  Jesteśmy
rzymskimi  katolikami,  protestantami  i  mesjańskimi  Żydami.”  To  są  ludzie,  którzy
mówią:  To jest wspaniałe wydarzenie, zbierzemy się wszyscy razem i będziemy zjednoczeni.
Miejmy  uzdrowienie.  Niech  bóg  uzdrowi  ten  wyłom,  który  mieliśmy  od  500  lat.  To  jest
wspaniała  sprawa.  I  to  też  tam  jest:  „nasza nadzieja  na  jedność  Chrześcijan  jest
zakorzeniona w miłości trójcy.”  To jest  z tej  samej strony. Będą zjednoczeni  z powodu
trójcy.  I  miłości  w trójcy  jest  podstawą  miłości  między  nami  i  wszyscy będziemy jedną
wielką,  szczęśliwą  rodziną  zjednoczonych  wierzących  i  nie  ma  już  protestu.  Zatem
zgadnijcie,  kto  będzie  wrogiem.???  Każdy,  kto  kontynuuje  protest.  Jesteś  wrogiem.
Wyleczyliśmy ten wyłom, bóg wyleczył i jest przebaczenie, a wy nadal protestujecie.?
Złapcie  ich.  To  właśnie  się  stanie.  Katechizm  Kościoła  katolickiego  mówi:  „  Wiara
katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności.”
(266) I to twierdzi też, to jest bezpośredni cytat: „ Wiara wszystkich chrześcijan opiera się
na Trójcy.” Innymi słowy ( bardzo proste ), według Rzymu, jeśli nie wierzysz w trójcę, to
nie jesteś chrześcijaninem. Antychryst, mówi Jan, wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas.
Znali prawdę, ale stali się kłamcami. I niestety to samo przydarzyło się nam. Jako Bożemu
Kościołowi ostatków, ponieważ mieliśmy prawdę na ten temat lata temu. I odstąpiliśmy od
tego i w ten sposób niestety staliśmy się kłamcami. Zwróćcie uwagę, Co mówi Jezus tutaj do
tego człowieka. Ten człowiek był niewidomy, Jezus go uzdrowił. Żydom nie podobało się,
jaki był on inteligentny  podczas tego przesłuchania, które mu sprawili. Powiedzieli: Byłeś
niewidomy.? Powiedz nam. Wciąż go pytali. Powiedział on: Słuchajcie, byłem ślepy, a teraz
widzę. Co mówicie, czy jest On od Boga, czy nie. Wiem tylko, że byłem ślepy i teraz widzę.
Nie mogli na to odpowiedzieć, więc kazali mu się wynosić. Potem Jezus go odnajduje.  Jan
9,35:  „  Jezus  także  usłyszał,  że  wyrzucili  go  na  zewnątrz,  więc  go  znalazł  i  mu
powiedział: wierzysz ty w Syna Bożego.?  NBG. Ze wszystkich pytań, które Jezus mógł mu
zadać, zapytał On o jedną rzecz. Nie powiedział On: przykro mi, że źle cię potraktowali. Ktoś
z was został  wyrzucony z waszego kościoła  lub zgromadzenia z powodu waszej wiary w
jednorodzonego Syna Boga.? Wiem, że wielu z was zostało wyrzuconych. Może niektórzy z
was  przechodzą  przez  to  teraz.  Jeśli  nie  zostaliście  wyrzuceni,  to  to  nadchodzi.  A  dla
niektórych  z  nas  to  doświadczenie  jest  bardzo  bolesne,  jest  nieprzyjemne.  To  jest  nawet
bardzo ciężkie. I Jezus przychodzi do tego człowieka i mówi: Słuchaj. O tamtym wszystkim
On nawet nie  mówi.  Mówi: Oto co jest  ważne,  oto co jest  istotne:  Wierzysz ty w Syna
Boga.? A on odpowiadając rzekł: Któż to jest, Panie, bym mógł w niego uwierzyć.? A Jezus
rzekł do niego:  widziałeś go już, a jest nim właśnie Ten, co rozmawia z Toba. I on Go
uznał. Ponieważ bracia i siostry chcę wam coś powiedzieć. Jak ciężkie i trudne mogło
być to doświadczenie, przez które mogliście przechodzić, to jeszcze nic nie widzieliście. I
to nie ja wam mówię. To mówi Jezus. Jan 16, 1-3; „ To wam powiedziałem, abyście się nie
gorszyli. Będą was wyłączać z synagog; owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was
zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga. A uczynią wam tak ( dlaczego), bo  nie
poznali Ojca ani mnie.”  On wie, o czym mówi. Oni nie znają Ojca ani Mnie. Kogo oni
znali.? Kogoś innego. Wypełniasz puste miejsce. Nieważne kim, Jeśli nie znasz prawdziwego 
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Ojca i  prawdziwego Syna, jeśli na ich miejscu jest  ktoś inny, to takie zachowanie będzie
zamanifestowane. Czy wiecie, że fakt, że ludzie są wyrzucani z kościoła i prześladowani za
wiarę w Syna Boga jest znakiem, że Duch Chrystusa nie jest tam obecny.? W tego rodzaju
zachowaniu. Ponieważ  Duch  antychrysta  prześladuje. I to się pojawi na znacznie większa
skalę.  Jeśli  zostaliście  wyrzuceni i  pomyśleliście,  że to było złe,  to czy znacie  kogoś, kto
został  zabity  za  swoją  wiarę  w  jednorodzonego  Syna  Boga.  Ale  któregoś  dnia  możemy
wskazać  znajomych,  którzy  ponieśli  śmierć.  Zdajecie  sobie  z  tego  sprawę.?  To  bardzo
poważne,  bracia  i  siostry.  To  dlatego  Jezus  wypowiedział  i  dał  to  ostrzeżenie.  Mówi:
słuchajcie, powiedziałem wam te rzeczy, żebyście się nie potknęli i upadli.  To On ma na
myśli, kiedy mówi abyście się nie gorszyli. Więc się nie potknij i nie upadnij i nie trać wiary
zastanawiając  się,  co  się  dzieje  na  świecie,  dlaczego  to  się  dzieje.  Mówię  wam  z
wyprzedzeniem. To właśnie się zbliża, uważajcie. I dlatego robie to wszystko, ponieważ nie
znają mojego Ojca ani Mnie. Przygotujcie się. Jak się przygotowujemy.? To jest nasz ostatni
werset. Galicjan  2,20 Paweł to mówi: „ Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem, więc
nie żyję już ja lecz żyje we mnie Chrystus. A taki, jaki teraz żyję w cielesnej naturze żyję
w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i w ofierze oddał za mnie samego siebie.? To
jest twoje doświadczenie.? To jest jedyne bezpieczeństwo. I uwielbiam sposób w jaki Paweł
to mówi: Jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem (Mesjaszem). Zgadza się.? Ukrzyżowany
z Mesjaszem i Mesjasz żyje we mnie. I dalej mówi; żyję w wierze Syna Boga. To właśnie to,
kto  w  nim  żyje.  Jeśli  chodzi  o  Pawła,  to  Mesjasz,  Chrystus  jest  Synem  Boga.  Jeśli
chcielibyście temu zaprzeczyć ... To jest wolny wszechświat. Możesz to zrobić, ale on nie jest
już Biblijnym Mesjaszem. Zastąpiłeś  Go kimś innym. Definicja  tego w Piśmie Świętym i
nazywa tego to antychryst. Więc bracia i siostry, nie tylko ważne jest poznanie prawdy. Ale
nie możecie mieć kogoś innego w sercu zamiast Chrystusa, ponieważ w twoim osobistym
doświadczeniu, to ty możesz być antychrystem, ty możesz być w miejscu Chrystusa w
swoim doświadczeniu przez nie wprowadzenie Go do swojego serca prawdziwie. Więc to
nie jest  tylko  wiedza intelektualna.  Niektórzy z  was mogą to rozumieć  i  czuć się bardzo
pewnie  i  bardzo  bezpiecznie.  To  nie  tak.  Musi  być  tak  jak  mówi  Paweł.  Ja  jestem
ukrzyżowany, Chrystus żyje wewnątrz. To tam przynależy Syn Boga. Nie umieszczaj
kogoś  lub  czegokolwiek  innego,  szczególnie  siebie  w  tym  miejscu.  To  właśnie  ma
naprawdę znaczenie. Zatem mam nadzieję, że zyskaliśmy świeżą perspektywę i wgląd, jeśli
chodzi o to ponad każde inne identyfikujące znamię antychrysta. Jest znacznie bliżej domu,
bracia i siostry. I zobaczymy rezultaty po październiku 2017 roku. 

Uklęknijmy, zakończmy słowami modlitwy.

Darmo  otrzymaliśmy,  darmo  dawajcie.

Kwiecień  2018r.
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