Mówione Słowo # 65
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać
Brian Kocourek
Otwórzmy nasze Biblie dzisiaj wieczorem w księdze Galacjan i czytajmy Galacjan
6:7 jako nasz tekst. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co
człowiek sieje, to i żąć będzie. Zatem widzimy tutaj, że Bóg napomina nas, abyśmy byli
ostrożni i nie błądzili. Stwierdzamy również w 1 Jana 1:8 Jeśli mówimy, że grzechu nie
mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Więc, jeśli przeczytacie to
uważnie, tutaj nie jest powiedziane, że zwodzimy innych. Tutaj jest powiedziane, że
zwodzimy tylko samych siebie. Tłumaczenie Wuest mówi: Jeśli mówimy że grzechu

(wewnątrz) nie mamy, samych siebie zwodzimy, (nikogo innego) i prawdy w nas nie
ma.
I przeczytajmy jeszcze jedno słowo
podejdziemy do Pana w modlitwie…

napomnienia

apostoła

Pawła,

zanim

1 Koryntian 3:8 Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy
własną zapłatę odbierze według swojej pracy.
Pozostańmy stać i pochylmy nasze serca i nasze głowy przez chwilę w modlitwie.
Drogi Niebiański Ojcze, przychodzimy do Ciebie w pokorze i z bojaźnią i ze
drżeniem w naszych sercach, wiedząc że przystępujemy do Najwyższego Sędzi, i
wiedząc, że każde Słowo poza tym jest Królestwem Szatana, prosimy Ciebie, O Boże,
żebyś nie patrzył na nas, jako Najwyższy Sędzia, lecz jako na Twoje Dzieci zrodzone
przez twoje własne Boże Życie, przez Twoje Własne Słowo. Więc pomóż nam „chodzić w
Światłości, jak ty jesteś Światłością, żeby Krew Twego Pierworodnego Syna mogła nas
oczyścić od wszelkiego grzechu i niewiary, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa
Chrystusa. Amen.
Możecie usiąść.
Czytaliśmy dzisiaj wieczorem parę miejsc Pisma, które ostrzegały nas, abyśmy
dawali baczenie i nie pozwolili błądzić samym sobie, lub raczej nie zwodzili nas
samych.
Apostoł Jan powiedział, jeśli zaprzeczamy, iż nasza własna niewiara nie istnieje,
tylko zwodzimy samych siebie, a apostoł Paweł powiedział: Niechaj nikt samego siebie
nie oszukuje. Więc mam nadzieję, iż widzicie, że nie tylko jest rzeczą możliwą zwieść
samego siebie, lecz w rzeczywistości pragnę wam powiedzieć, że łatwą rzeczą jest tak
zrobić.
W Rzymian 16:17 A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają

spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. 18 Tacy bowiem nie
służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a

pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Zauważcie, iż tutaj Paweł ostrzega nas,
żebyśmy się strzegli tych, którzy nie nauczają nauki, która była nauczana przez Niego.
Potem on mówi, żebyśmy wystrzegali się tych ludzi, ponieważ ich zamiarem jest
oszukać nas. A ponadto, nie pozwólcie oszukać samych siebie. Ponieważ człowiek może
powtarzać samemu sobie kłamstwo ciągle i ciągle, i zacznie wierzyć, że to jest prawdą.
Przypowieści Salomona 16:25 Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w
końcu prowadzi do śmierci.
BOŻA MOC PRZEMIENIENIA 65-0911 275 Ilu z obecnych nie posiada nasienia

Bożego, chrztu Duchem Świętym? Zechciejcie podnieść rękę mówiąc:
— Wspomnij o mnie w modlitwie, bracie Branham, chcę otrzymać Ducha
świętego. — Przyjmij tylko to Słowo do swojego serca i uwierz w nie. Jeżeli… Możesz
obejrzeć samego siebie. Idź i spójrz w to zwierciadło, a zobaczysz, gdzie się znajdujesz.
Widzisz, możesz się dowiedzieć. Ty mówisz:
276 — Nie podniosłem ręki, ponieważ wierzę, że to mam. —
277 Spójrz na siebie w tym zwierciadle, a wtedy zobaczysz, jakiego rodzaju duch cię
zwodzi. Widzisz, zwodniczy sposób myślenia! „Niejedna droga zda się człowiekowi
prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.” Czy to prawda?
A w kazaniu Chrystus objawiony w swoim własnym Słowie 65-0822 brat Branham
powiedział: 130 Zauważcie, my nie możemy - nie śmiemy słuchać żadnego innego

ludzkiego słowa. Nie dbamy o to, jak jest bystry, jak wykształcony. Biblia mówi w
Przypowieściach: "My musimy odrzucić wszelkie rozumowanie." Rozumiecie? Otóż,
tutaj jest ta druga sfera... Pierwszą sferą są twoje zmysły: wzrok, smak, dotyk, węch i
słuch. To jest w twoim zewnętrznym ciele. W wewnętrznym ciele, którym jest duch,
jest rozumowanie i myśli, i tak dalej. My musimy to wszystko odrzucić. Nie możesz
rozumować i powiedzieć: "Nuże, czekaj, jeśli Bóg jest dobrym Bogiem..." A dzisiaj jest
nam mówione tak dużo, że On jest. "Jeśli On jest dobrym Bogiem, a ja jestem
szczerym, to chociaż nie mogę zobaczyć tego w tej Biblii, że to prawda, a pomimo tego
jestem szczerym, to będę zbawiony." Będziesz zgubiony! 131 "Jeżeli chodzę do kościoła
i czynię tylko te sprawy, które, jak wierzę, są właściwe, i staram się wspierać to, co
uważam za właściwe, otóż, ja... " Jesteś ciągle zgubiony. "Jest droga, która się wydaje
być prostą człowiekowi, lecz jej koniec jest drogą śmierci." Widzicie? Wy nie będziecie
zbawieni; będziecie zgubieni. Rozumiecie? Rozumiecie? Musi to być zwierzchnictwo
tego wewnętrznego Człowieka.
Nie polegaj na własnej mądrości 65-0120 118 Wy wiecie, Biblia mówi, że ci, którzy

wierzą kłamstwu, będą na skutek tego potępieni. To się dokładnie zgadza. Obojętnie co
mówi Słowo Boże, oni polegają na swojej własnej mądrości. Na tym się opierają.
Wierzą temu. Uważają, że to jest prawda. Możecie tak długo wierzyć kłamstwu, aż w
końcu uznacie je za prawdę. To się zgadza. 119 Lecz jak wiemy, czy to jest prawdą lub
nie? Bóg potwierdził to jako prawdę, gdyż to jest w Jego Słowie, a On je potwierdza.

Sam je wykłada. 120 W jaki sposób oni to czynią? Jak przychodzą do tego? Przez
swoją kulturę, swoje wykształcenie, swoją uczoność, swoją wiedzę, swoje tytuły
doktora, które nabyli w seminarium, gdzie uczyli się tych rzeczy.
Zatem widzicie, że zbawienie nie jest zależne od twego zrozumienia lub posiadania
dobrych myśli, lub nawet właściwych myśli, Zbawienie jest Bożą sprawą i nie możesz
zostać zbawiony powierzchownie, jak powiedział Bóg, możesz zostać zbawiony w Jego
Słowie.
Mówiąc inaczej, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, ani żadnej niewiary w naszych
sercach, zwodzimy tylko samych siebie. Baptyści myślą, że jeśli wyznają, ich wyznanie
usuwa wszelki grzech, lecz pozwólcie, że wam powiem, grzech jest niewiarą, a wszyscy
posiadamy niewiarę w pewnym stopniu w naszych sercach, inaczej nie
potrzebowalibyśmy odkupienia.
Apostoł Paweł powiedział Galacjan 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; (Nie,
że byłem, ale jestem… Twoje ukrzyżowanie nadal trwa w twoim życiu, nie jest to
jakieś historyczne wydarzenie. Historycznym wydarzeniem było Jego Ukrzyżowanie,
ale ty masz swoje, a tym jest umrzeć samemu sobie.) Z Chrystusem jestem
ukrzyżowany; żyję więc już (jestem żywy i żyję)nie ja, ale żyje we mnie Chrystus;(On
sam, Jego Życie żyje we mnie) ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje (czyje
Życie? Jego Życie) a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego,
(czyjej Wierze? Jego Wierze, wierze Syna Bożego) który mnie umiłował i wydał samego
siebie za mnie. I przypomnijcie sobie, Wiara jest objawieniem, a to było Objawienie,
które posiadał Chrystus i zupełne zaufanie i posłuszeństwo do Swego Ojca, które mnie
zbawiło.
Otóż, legalista, który myśli, że przez uczynki może stać się bardziej doskonałym,
chodzi wokół do góry z nosem, lecz nikogo nie oszukuje oprócz siebie. Patrzcie, wiem,
że wszyscy jesteście grupą poganów takiej rangi, która nie została zbawiona przez to,
co wykonała, lecz jesteście zbawieni przez Krew Baranka. A jak ja to wiem? Ponieważ
tym właśnie jestem, i to mnie zbawiło. Byłem poganinem takiej rangi, który wyszedł z
katolicyzmu, który nie jest niczym innym jak wiązką Wyznań i zabobonów, i gdybym
myślał inaczej o moim zbawieniu, wtedy oszukiwałbym tylko samego siebie. Ale jestem
zbawionym z Jego Łaski, a poprzez Wiarę kroczę w Światłości Jego Chwalebnej
Obecności. A Jan nauczał nas: „jeśli chodzimy w światłości, jak on jest Światłością,
krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu.” Więc idźcie dalej, a
krew będzie was utrzymywać w czystości.
To jest prawdziwym oskarżeniem przeciw tak zwanym wierzącym we wszystkich
formach Tak zwanego Chrześcijańskiego systemu organizacyjnego, ponieważ
większość z nich była nauczana, iż na podstawie ich wyznania, które pewnego razu
wykonali, są zbawieni i pójdą do nieba.
W książce Wykład Siedmiu Wieków Kościoła rozdział 9 – Laodycejski Wiek
Kościoła P:68 brat Branham powiedział: Rozejrzyjcie się dobrze dookoła siebie.

Doświadczajcie ludzi, którzy przechodzą wokoło. Czy potraficie wyszukać w tych
masach, które widzicie, takich, którzy mają wygląd chrześcijanina? Obserwujcie, jak
oni się ubierają, obserwujcie, jak oni postępują, słuchajcie, co oni mówią, patrzcie,
gdzie oni chodzą. Powinien przecież istnieć jakiś prawdziwy dowód znowuzrodzenia
między tymi wszystkimi, których widzimy przechodzących Kolo nas. Lecz będzie ich
tylko kilku. Pomimo tego fundamentalne kościoły mówią nam dzisiaj, że mają miliony
zbawionych, a nawet napełnionych Duchem. Napełnieni Duchem? Czy możecie
powiedzieć o kobietach, że są napełnione Duchem, jeżeli przechadzają się z
nakędzierzawionymi włosami, w szortach, albo marynarskich spodniach, w
biustonoszach i bikini, wszystkie namalowane jak Jezabela? Jeżeli to są te, które
rzekomo chodzą w przyzwoitym odzieniu, jak przystoi chrześcijańskim niewiastom, to
ja odczuwam wstręt, kiedy pomyślę, żebym miał stanąć jako świadek przeciwko tej
wystawionej na pokaz nieprzyzwoitości.
Ew. Mateusza 7:13 Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i

przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią
wchodzą. Zauważcie, on mówi nam, że wielu pójdzie tą drogą, która jest szeroka i
przestronna, ale zwróćcie uwagę na to, co mówi dalej… 14 A ciasna (to słowo znaczy
wąska) jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych,
którzy ją znajdują. Więc ten sposób Życia nie będzie zbytnio popularny, czy tak? Potem
Jezus nas ostrzega… 15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was
w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po ich owocach
poznacie ich. A William Branham nauczał nas, że te owoce są ich nauczaniem, tym,
czego nauczają ludzi. Powinniście wiedzieć, kto jest drapieżnym wilkiem na podstawie
tego, czego naucza. Potem on mówi:) Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?
Oczywiście, że nie, bo jeśli figi miałyby ciernie, wtedy byłoby trudną rzeczą je zebrać,
a tak samo jest ze żniwem Bożego nasienia.

17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, To nie znaczy, że oni tylko mówią o
nauce, która jest właściwa, lecz oni także muszą żyć tym, czego nauczają.
Jezus nauczał nas: „O czym myśli człowiek w sercu swoim, takim jest” i „z obfitości
serca mówią usta”. Brat Branham powiedział twoje myśli są głośniejsze w niebie niż

twoje słowa.
I on także powiedział w kazaniu Ukryte życie z Chrystusem 56-0213 P:52 Wiecie,

najlepszą rzeczą jest żyć kazaniem, zamiast go głosić, wiecie o tym. Jesteście pisanymi
listami. I nie możecie tego czynić przez siebie; możecie odgrywać to przez chwilę, ale
wasze grzechy was znajdą. Lepiej poświęćcie się dla Boga, wejdźcie do środka,
zamknijcie drzwi za sobą, spalcie każdą barierę, która jest za wami, każdy most i
rozpocznijcie. Amen. Wiem, że to jest prawdą; wiem, że to działa. Gdyby tak nie było,
nie wiem, co stałoby się ze mną. To się zgadza. Lecz to nie są wtedy ludzie, na których
się patrzysz, to jest Chrystus.
W kazaniu Jezus Chrystus ten sam 61-0118 P:8 A potem, kiedy jesteśmy synami i
córkami Bożymi i współdziedzicami z nim w Królestwie, wtedy wyrażamy Jego w

naszych życiach. Gdyby tylko wielu z nas żyło kazaniem zamiast głoszenia, myślę, że
byłoby lepiej, gdybyśmy tylko szli naprzód i żyli to kazanie. Wiecie, to jest o wiele
lepsze żyć nim, niż głosić go, wierzę tak, ponieważ widzę twoje życie. Bóg patrzy się na
nasze życia, a świat także patrzy się nasze życia. On pragnie znać nasze życie. A
ludzie nas znają. Nie ważne, nasze uczynki są tak głośne, że przygłuszają nasze
świadectwo. Zależy na tym, co mówimy. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, a nie żyjemy
tak, wtedy ludzie wiedzą o tym bardzo dobrze. Lecz kiedy jesteśmy chrześcijanami, i
mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, i żyjemy jako chrześcijanie, nasze życia takie
będą, jeśli nigdy nie powiemy coś więcej. Nasze życia… Jesteśmy pisanymi listami,
czytanymi przez wszystkich ludzi. Otóż, oni obserwują, jak chodzisz. Pewnego dnia
rozmyślałem o zapieczętowaniu przez Ducha Świętego. Pieczęć jest z obu stron. Oni
widzą cię wchodzić i wychodzić. To wygląda jak chrześcijańskie przyjście i
chrześcijańskie odejście, kiedy jesteś zapieczętowany Duchem Świętym.
A Jezus kontynuuje dalej: ale złe drzewo wydaje złe owoce. Dlaczego? Ponieważ ten
żywy list jest zły. Jego chodzenie jest złe i jego mowa jest zepsuta. Ale potem on
powiedział: 18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców (ono nie mówi źle ani nie
chodzi źle. Jak mogłoby, jeśli chodzi w światłości, jak On jest Światłością.) , ani złe

drzewo rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu,
wycina się i rzuca w ogień. 20 Tak więc po owocach poznacie ich.
Więc, patrzcie, nie przez to, co mówią, lecz przez to, co robią… Jeśli chodzisz w
światłości, nie jest powiedziane, jeśli mówisz o światłości. Mówienie jest
bezwartościowe. To właśnie powiedział nam Jezus dalej. On mówi: 21 Nie każdy, kto

do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni
wolę Ojca mojego, który jest w niebie. 22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie,
czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy
demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem:
Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
A czym jest nieprawość? To jest przekraczanie limitów Bożego Słowa. Wiedząc, co
jest właściwe, nie czynisz tego.
MOC PRZEMIENIENIA 65-1031 169 Wielu przyjdzie do Mnie w owym dniu

mówiąc: ,,Panie, Panie, czy w imieniu Twoim nie wyganiałem demonów i czy nie
dokonywałem wspaniałych i potężnych czynów w Twoim imieniu?'' - Ale On odpowie
im: - Odejdźcie ode Mnie wy wszyscy, którzy czynicie nieprawość. - 170 Co to jest
nieprawość? Dawid powiedział: Gdybym chował nieprawość w sercu moim, Bóg nie
wysłuchałby mnie. Rozumiecie? 171 Nieprawość jest to coś, o czym wiecie, że
powinniście to robić, a nie robicie tego. Macie lepsze poznanie, lecz nie postępujecie
zgodnie z nim. Widzicie, to jest nieprawość. Wiecie, że powinniście pozostawać przy
Słowie Bożym, ale ze względu na kościół, ze względu na kogoś innego lub na coś innego
odchodzicie od Słowa Bożego i czynicie to, co mówi organizacja. No, nie wiem. Mój
kościół mówi, że trzeba to robić w taki sposób, i ja wierzę w taki sposób. 172 Widzicie,

a jest wam całkiem jasne, że nie powinniście tego robić. To jest nieprawość. ,,Odstąpcie
ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość.''
90 Czym jest
nieprawość? Zapytajcie kogoś. Jest czymś, o czym wam było wiadomo, że powinniście
to czynić, a nie czyniliście tego. Oni znają to Słowo. Oni je słuchają! Słuchacie tych
taśm, słuchacie tego Poselstwa. Otóż, Pan Bóg mówi w ten sposób; oglądamy Go, w
jaki sposób je potwierdza i okazuje jako prawdziwe. Wiecie, że to jest tak jasne jak
słońce, które świeci na polu. Lecz wy, którzy trzymacie się waszych denominacji,
trzymacie się tych fałszywych spraw - wy czyniciele nieprawości! "Tak, lecz ja
prowadzę wielkie kampanie ewangelizacyjne. Czyniłem to i tamto". ON powie:
"Odejdźcie ode mnie precz, czyniciele nieprawości. Nigdy was nie znałem". 191
"Przecież Duch święty zstąpił na mnie". Ja ani odrobinę w to nie wątpię. "Mówiłem w
językach, śpiewałem w Duchu, czyniłem..." Ani odrobinę w to nie wątpię, nie mam co
do tego wątpliwości. Ach bracie, siostro, jakiż to jest stan? To jest czas drżenia. Gdzie
się znajdujemy? To Słowo powraca obecnie do Życia.
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Podoba mi się, w jaki sposób to podaje Nowe Tłumaczenie nazwane Poselstwo. Ew.
Mateusza 7:23 Poselstwo 21-23 Jezus mówi: „Znając właściwe hasło, mówiąc: „Panie,

Panie”, na przykład nie dotrzecie ze mną wszędzie. Wymagane jest prawdziwe
posłuszeństwo, czynienie woli mojego Ojca. Mogę to teraz oglądać, na Końcowym
sądzie tysiące podchodzą do mnie z dumą i mówią: „Panie, głosiliśmy Poselstwo,
wyganialiśmy demony, każdy mówił o projektach wspieranych przez Boga.” A czy
wiecie, co zamierzam powiedzieć? „Przegapiliście to. Wszystko, co uczyniliście, to
posłużyliście się mną, abyście się stali poważani. Nie zaimponowaliście mi ani trochę.
Odejdźcie ode Mnie.”
Jaka szkoda to będzie w tym dniu, kiedy tysiące usłyszą te prawdziwe słowa, bo
obrali nauczanie sprzeczne z Bożym prorokiem Czasu Końca, chociaż nawet twierdzili,
że wierzą, iż posłał Go Bóg. Zatem wielu powie: „Otóż błogosławiony Boże, wierzę, że
Bóg posłał proroka w naszym czasie. I oni sobie myślą, że dlatego, iż zgromadzają się
razem i rozmawiają o Poselstwie, to ma jakieś znaczenie przed Bogiem. Względnie
mówią: „Chwała Bogu, ja wierzę Bożemu prorokowi. Wierzę każdemu słowu, które
wypowiedział, lecz słuchajcie przyjaciele, to nie ma nic wspólnego z Bogiem.
Branham powiedział w kazaniu Znak 63-0901M P:103 Nie idźcie tylko tak daleko,
aby powiedzieć: " Wierzę poselstwu." Bądźcie posłuszni Poselstwu! Wejdźcie w
Chrystusa. Mówicie: " Wierzę każdemu słowu, któreś powiedział, bracie Branham."
ZNAK

63-0901 183 To dobrze, lecz to oznacza dopiero tyle, że potrafisz je czytać.

Przyjmij Poselstwo. Przyjmij do serca to, że musisz mieć Znak. To samo życie które
było w Chrystusie, musi być w tobie. Gdy ujrzę to ominę cię.
Więc nie oszukujcie sami siebie myśląc w taki sposób, iż kiedy chodzicie do zboru,
będziecie w porządku lub tylko dlatego, iż wierzycie Poselstwu albo głosicie Poselstwo,

będziecie w porządku. Słuchajcie przyjaciele, ludzie w tym poselstwie powinni żyć na
znacznie wyższym poziomie, niż reszta tego świata. Ale statystyki pokazują inaczej.
Właśnie w tym Poselstwie mamy kaznodziejów i laików, którzy żyją w cudzołóstwie
i z niewyznanym grzechem. Właśnie w tym Poselstwie mamy mężczyzn robiących
dwuznaczne propozycje i kobiety plotkujące przez telefon. Kościoły w tym Poselstwie,
które twierdzą, że wierzą bratu Branhamowi, kiedy kaznodzieje są żonaci kilka razy z
rzędu i wydaje się, że nie możesz być diakonem w ich zborze, dopóki nie zrobisz to
samo. A nazywamy sami siebie sprawiedliwym nasieniem Abrahama?
Jak powiedziałem kaznodziejom w Kampala Uganda w roku 2006. Jak śmiecie
nazywać Williama Branahama waszym prorokiem, kiedy nie głosicie tego, czego on
nauczał, i nie żyjecie życiem, jak on pokazał, iż mamy żyć? I możecie nazywać siebie
duchownymi i płacić za każdą usługę paroma dolarami w ich kościołach.
Powiedziałem: wstyd wam. Powiedziałem: Dawid powiedział: „Byłem młody, teraz się
zestarzałem, jednak nie widziałem sprawiedliwego Pańskiego opuszczonego ani
żebrzącego o chleb.” Powiedziałem: Nie macie o nic więcej prawa nazywać Williama
Branhama waszym prorokiem, niż katolicki kościół, który nazywa Piotra ich
pierwszym papieżem. Możecie twierdzić, co chcecie, ale tylko dlatego, że tak mówicie,
to nie oznacza, że tak w rzeczywistości jest.
Paweł powiedział w

1 Koryntian 6:9 Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi

Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani
bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,
Ponownie w 1 Koryntian 15:33 Nie błądźcie: Złe rozmowy psują dobre obyczaje. A to
słowo rozmowy oznacza towarzystwo. Ludzie, z którymi przebywasz.
Więc Jezus ostrzega nas, żebyśmy nie pozwalali zwodzić samych siebie. w Ew.
Łukasza 21:8 On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. (Bądźcie zawsze ostrożni,
abyście nie byli zmyleni.) Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem
Chrystus (Jestem pomazany), i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! Zauważcie, że
Sam Jezus ostrzega nas, abyśmy nie szli za nimi.
A potem apostoł Jan mówi nam w 1 Jana 3:7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto
postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Mówiąc inaczej,
nie troszczę się o to, co on mówi, dopóki jego życie nie jest prawe, nie wierzcie słowom,
które on mówi. Nie troszczę się o to, czy on polował z prorokiem albo miał własne wizje
o Jezusie Chrystusie. Jeśli on robi dwuznaczne propozycje, a wy stwierdzacie, że
uczestniczy w krętaczych machinacjach pieniężnych, wtedy odejdźcie od niego, jak
najdalej możecie.
A Paweł ostrzega nas w 2 Tesaloniczan 2:3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie
zwodzi; (on mówi: w żaden sposób… mówiąc inaczej, nie troszczę się o to, jakie środki
wykorzystuje, i jakie ma plany, ani nie troszczę się o to, co on mówi, jeśli jego życie nie
jest prawe, wtedy uważajcie na tego ptaszka.) bo nie nastanie pierwej, zanim nie

przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, A wiemy,
że mężem grzechu jest sam diabeł, a kiedy oni odpadają, nie odpadają od tak zwanego
chrześcijańskiego kościoła, ale od Wiary. A kiedy widzimy wielu odpadających od
Wiary właśnie wśród nas w tym Poselstwie.
A kaznodzieje są najgorszą grupą wśród nich. Mają romanse z innymi kobietami, a
potem próbują usprawiedliwić swoją nieczystość, nauczając, że poligamia jest lepsza od
rozwodu. Obierają wdowy z ich oszczędności, kościoły obierają ludzi z małego dochodu,
żądając tego, aby czynić wszelkiego rodzaju wielkie ofiary finansowe, żyjąc jednak
rozrzutnie z pieniędzy, które były przeznaczone na misje. Znam ich plany i będę
świadkiem przeciwko nim przed wielkim białym tronem. Nie próbujcie przyjść w tym
dniu i mówić: Panie, Panie, głosiliśmy Poselstwo, wyganialiśmy demony, każdy mówił

o naszych światowych misyjnych usiłowaniach wspieranych przez Boga. A wiecie, co
powie Jezus? On powie: Nie macie zielonego pojęcia, wy nadęte ropuchy… Wszystko
robiliście po to, aby stać się poważanymi, wykorzystując mnie, i ustanowiliście własne
królestwo na ziemi. Nie wywarliście na mnie żadnego wrażenia. Idźcie do ognistego
jeziora.
Otóż, Paweł ostrzega nas w Efezjan 5:6 Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi
słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Z powodu
czego? Próżnych słów, pustych, bezużytecznych słów. Tak jak kaznodzieja, który
obiecał swoim ludziom, iż kiedy nastanie zmartwychwstanie, on podjedzie pod ich
dom, zatrąbi klaksonem, a oni będą musieli być od razu gotowi. Taki nonsens, a jednak
ludzie kochają słuchanie tych rzeczy, i lubią to mieć w taki sposób.
Paweł powiedział, że nie mamy być zwiedzeni jak małe dzieci. Mamy wyrosnąć i
dojrzeć. Efezjan 4:14 Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada
wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,
Zauważcie, że ci ludzie mają zupełnie ten sam zamiar oszukać, więc nie myślcie, iż nie
są bardzo dobrzy w swoim rzemiośle.
Paweł ostrzega nas w liście do Rzymian 16:18 Tacy bowiem nie służą Panu

naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa
zwodzą serca prostaczków. Zwróćcie uwagę, on ostrzega nas, abyśmy nie słuchali ich
sposobu mówienia, ale byli ostrożni, słuchając tego, co mówią. Ponieważ oni będą
zwodzić przez piękne i pochlebne słowa.
Sam Jezus często nas ostrzegał, jak widzimy w Marka 13:5 Wtedy Jezus zaczął do
nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. I znowu w Ew. Mateusza 24:4 A Jezus
odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.
Nie pozwólcie, aby cuda i nadprzyrodzone rzeczy stały się narzędziami, które was
zwiodą, bo Jezus ostrzegał nas, że zwiedzenie przyjdzie także w ten sposób. Ew.
Mateusza 24:24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą

wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

I on także ostrzegał nas w Mateusza 24:11 I powstanie wielu fałszywych proroków,
i zwiodą wielu,
Mateusza 24:5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest
Chrystus (nie mówiąc: jam jest Jezus, ale: przychodzę do was w imieniu Jezusa, a On
namaścił mnie), i wielu zwiodą. Więc stójcie na straży, bo jest przeznaczone, że

przyjdzie zwiedzenie, ale biada tych, przez których przyjdzie i nie stoją na straży
przeciwko temu.
Zatem wiemy, że żyjemy w czasie wielkiego zwiedzenia, lecz dlaczego jest tak, że
ludzie są tak podatni na zwiedzenie?
Paweł mówi nam w 2 Tesaloniczan 2:10 I wśród wszelkich podstępnych oszustw
nieprawości (z wszystkimi oszustwami nieprawości, mówiąc inaczej, przyjdą do was ze
wszystkimi oszustwami w postaci złych słów) wobec tych, którzy mają zginąć,
ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Więc widzicie, że oni nie
miłują prawdy, a umieszczają Słowo w ich życiu jako Absolut, otwierając się na czas
zwiedzenia.
Tłumaczenie Wuest mówi, że to zwiedzenie jest dostosowane do naiwności tych,
którzy są zgubieni, i że ta naiwność jest spowodowana przez ten fakt, iż nie miłują
Prawdę.
2 Tesaloniczan 2:10-12 I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy

mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego
zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, Aby zostali osądzeni wszyscy,
którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.
Zatem, jeśli oni byli w ten sposób nastawieni, to oznacza, że oni byli uczynieni w
taki sposób. Podoba mi się jego ilustracja, że zgubieni są podstępnie oszukani, więc
jeśli rozumiecie, co znaczy dostosować, to znaczy wykonać coś w taki sposób, żeby to
pasowało od naiwnej iluzji. A w liście do Rzymian Paweł powiedział Rzymian 9:22 A

cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości
naczynia gniewu przeznaczone na zagładę,
Więc jeśli oni są przeznaczeni na zagładę, wtedy oni byli stworzeni, żeby byli wzięci
i zniszczeni. Ew. Jana 3:19 A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz

ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. 20 Każdy bowiem, kto źle
czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego
uczynków. 21 Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na
jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.
2 Tymoteusza 3:7 Które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie
mogą. Oni nie mogą dojść do zrozumienia Prawdy, ponieważ oni nie zrezygnowali z
własnego myślenia.

I to nie idzie w lepszą stronę, tylko w gorszą…. 2 Tymoteusza 3:13 Ludzie zaś źli i
oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając,
Módlmy się.

