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Na tej Skale
pastor Brian Kocourek
Dzisiaj wieczorem chciałbym rozpocząć od zadania tego pytania: „Na co jest światło
dobre, jeśli jesteś ślepym”.
Jezus powiedział w Ew. Łukasza 6:39 Opowiedział im też podobieństwo: Czy może
ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu?
W księdze Objawienia rozdziale 3 jest nam powiedziane, że w czasie ostatecznym
ludzie będą: „nadzy, ubodzy i ślepi, a nawet nie będą wiedzieć o tym.”
Więc zadaję wam to pytanie: „Na co jest światło dobre, jeśli jesteś ślepym?” Izajasz
60:2 Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego
chwała ukaże się nad tobą.
Zatem, jeśli Biblia mówi nam, że stan w czasach ostatecznych będzie „wielką
ciemnością nad narodami.” Wtedy Na co jest światło dobre, jeśli jesteś ślepym?
Otóż, ponownie przeczytajmy Ew. Łukasza 6:39 Opowiedział im też podobieństwo:
Czy może ślepy ślepego prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu? A następnie wiersze
40-49 40 Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy

będzie jak jego mistrz. 41 A dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku
własnym nie dostrzegasz? 42 Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło
z oka twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka
swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. 43 Nie ma bowiem
drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło owoc
dobry. 44 Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig
ani winogron z głogu. 45 Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a
zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. 46 Dlaczego
mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? 47 Pokażę wam, do kogo
jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. 48 Podobny
jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył
fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go
poruszyć, bo był dobrze zbudowany. 49 Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do
człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet
runął, a upadek domu owego był zupełny.
Zwróćcie uwagę na stan ludzi w czasie końca, i chcę, abyście także zauważyli to, że
istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy słuchają Poselstwa na ten czas. Dlatego pozostańmy
stać, kiedy przejdziemy do Słowa Bożego i otwórzmy nasze Biblie w…
Ew. Łukasza 6:39 Opowiedział im też podobieństwo: Czy może ślepy ślepego
prowadzić? Czy obaj nie wpadną do dołu?

Więc to jest świetne pytanie. A potem parę wierszy później, po tym, kiedy mówił
przypowieść w formie pytań, Jezus kontynuuje mówić, więc rozpocznijmy od wiersza
Ew. Łukasza 6:40 Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie (doskonale w języku

angielskim) będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz.
Otóż, słowo doskonały pochodzi z greckiego słowa, które nie oznacza doskonały, jak
gdyby osiągnęliście jakiś rodzaj doskonałego stanu, gdzie nie popełniacie błędu. Lecz to
słowo oznacza po prostu wyposażyć.
Dlatego powinniśmy przeczytać tą wypowiedź, którą tutaj powiedział Jezus – a
więc: Ew. Łukasza 6:40 Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie
przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. I dlaczego tak jest? Ponieważ wielkie
znaczenie ma to, czego naucza nauczyciel. Jeśli siedzisz u stóp fałszywego nauczyciela,
będziesz słuchał fałszywej nauki, i twój umysł będzie pełen pomyłek.
Jak powiedział apostoł Paweł w Rzymian 10:13-17 Każdy bowiem, kto wzywa
imienia Pańskiego, zbawiony będzie. 14 Ale jak mają wzywać tego, w którego nie
uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie
ma tego, który zwiastuje? 15 A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak
napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! 16 Lecz nie
wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż uwierzył
zwiastowaniu naszemu? 17 Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo
Chrystusowe.
Martin Luther w swoich komentarzach na temat tego wiersza powiedział: „Chociaż
nawet mówią, że słuchają, chwalą się na próżno, dopóki nie usłyszą prawdziwych
kaznodziejów; bo słuchać fałszywych proroków znaczy to samo co nie słuchać. Oni
słuchają, a nie słyszą. Oni mają uszy, lecz nie słyszą, ani nie głoszą Prawdziwego
Słowa Bożego. Istnieją cztery wypowiedzi, które następują jedna po drugiej w taki
sposób, że jedna prowadzi do drugiej, lecz tak jest z ostatnią formą podstawy, o którą
inne się opierają.
Tak więc 1. jest rzeczą niemożliwą, aby głosili ci, którzy nie byli posłani
2. jest rzeczą niemożliwą, aby ci, którzy słuchają, byli bez kaznodziei
3. jest rzeczą niemożliwą, aby wierzyli temu, kogo nie słuchają.
4. jest rzeczą niemożliwą, aby wołali do Niego ci, którzy nie wierzą w niego.
Do tego musi być dodane 5. jest rzeczą niemożliwą, żeby ci, którzy nie wzywają
imienia pana, byli zbawieni.
Zatem, całe źródło i początek zbawienia opiera się o to, iż Bóg posyła kogoś,
(prawdziwego kaznodzieję Słowa).
Jeśli On nie posyła kogoś, wtedy ci, którzy głoszą, głoszą fałszywie, a ich głoszenie
nie jest wcale głoszeniem. W rzeczywistości byłoby lepiej, gdyby wcale nie głosili.

Potem również ci, którzy słuchają, słuchają błędnej nauki, i byłoby dla nich lepiej,
gdyby nie słuchali wcale.
Potem również ci, którzy wierzą, wierzyliby fałszywej nauce, a byłoby dla nich
lepiej nie wierzyć.
Potem ci, którzy wołają, wołaliby do fałszywego Pana, a byłoby dla nich lepiej nie
wołać wcale.
Dla takich kaznodziejów nie głosić.
Takich słuchaczy nie słyszeć.
Takich wierzących nie wierzyć.
Takich wołających nie wołać.
Tacy będą przeklęci, ponieważ byliby zbawieni przez takie kłamstwo.
Przypowieści Salomona 1:28 Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham,

szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, 29 Bo nienawidzili poznania i nie obrali
bojaźni Pana, Wtedy potem mogą głosić tylko ci, którzy głoszą bezbłędnie.
Otóż, wiemy, co Paweł powiedział w Rzymian 10, a wiemy, co powiedział w 2
Koryntian 11, i znowu w liście do Galacjan, iż jeśli przyjmują złe słowo, wtedy

otrzymają złego ducha.
Zatem jak możemy myśleć sobie, że każdy, kto jest pod złą usługą i ma złą
koncepcję poselstwa, a posiada właściwego ducha, który jest Duchem Świętym? Zła
koncepcja jest złym „pobudzeniem życia”.
Słowo koncepcja znaczy pobudzić do życia. A wiemy, że Piotr powiedział w 1 Piotra
1:23: „ Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo
Boże, które żyje i trwa na wieki.
Jezus powiedział nam, że Siewca siejący nasienie jest Synem Człowieczym, i
nauczał nas, iż Nasienie jest Bożym Słowem. I to nasienie zrodzi życie zgodnie z
prawem reprodukcji, które mówi: „Każde nasienie musi zrodzić według swego

rodzaju.”
Więc przyjąć złe Słowo oznacza przyjąć złe nasienie, i dlatego ono musi zrodzić
złego ducha i złe życie. Jak może być inaczej?
Czy wiedzieliście, że brat Branham powiedział, iż musimy mieć właściwe
nauczanie, aby otrzymać chrzest Duchem Świętym? Aby otrzymać Pieczęć Bożą? A
jeśli nie otrzymasz pieczęci Bożej, pozostaje tylko jedna pieczęć, a jest nią pieczęć
szatana, która jest piętnem bestii.
Więc zwróćcie uwagę, iż Jezus do tego punktu w przypowieści w Ew. Łukasza
rodziale 6 mówił, żebyśmy nie naśladowali ślepo, ponieważ mógłbyś naśladować kogoś,

kto jest tak samo ślepy jak ty. A potem on mówi nam, że jeśli twój nauczyciel
wyposażył cię we właściwy sposób, wtedy staniesz się taki jak ten nauczyciel. Mówiąc
inaczej, będziesz tak samo myśleć jak on, mówić jak on, zachowywać się jak on. Więc
nie jest powiedziane, że masz się patrzyć na ciało, lecz jesteśmy prowadzeni przez
jedno, a to jest Boże Słowo.
Jezus powiedział: „Syn nie może uczynić niczego, lecz co widzi, iż Ojciec czyni, to

samo czyni Syn.” Więc syn będzie zachowywał się, mówił i myślał tak samo jako Ojciec
myśli, mówi i zachowuje się.
Więc spójrzmy prawdzie w oczy, Duch Święty jest nauczycielem, a jeśli człowiek
daje miejsce Duchowi Bożemu i jest powołany, aby nauczać Słowa, wtedy będzie czynić
to, co pokazał mu Ojciec, a ludzie, którzy patrzą na tę usługę, będą odzwierciedlać te
same zasady, i staną się tacy sami, jak pan do swych uczniów.
40 Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy
będzie jak jego mistrz.
Więc, zrozumcie to, co Jezus mówi tutaj dalej. Ew. Łukasza 6:41 A dlaczego widzisz

źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie dostrzegasz? 42 Albo jak powiesz
bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim?
Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z
oka brata swego.
Zatem, jeśli stałeś się jedno ze swoim nauczycielem, jak to możliwe, że szukasz
błędu w tym nauczycielu. To nie daje mi sensu, lecz tak postąpili wobec Mojżesza. On
prowadził ich, naśladując Chrystusa, a oni naśladowali Go, kiedy on naśladował
Chrystusa. A jednak chcieli go ukamienować.
A Paweł powiedział: naśladujcie mnie, jak ja naśladuję Chrystusa, a jednak chcieli
go ukamienować, a tak samo było z Williamem Branhamem. Więc widzimy, że Jezus
ostrzega uczniów, żeby nie skupiali się na złych rzeczach.
Otóż, zwróćcie uwagę na zaraz następną sprawę, o której Jezus mówi tutaj: 43 Nie
ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by
rodziło owoc dobry. 44 Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają
z cierni fig ani winogron z głogu.
A wiemy, iż w poselstwie „Pomazańcy czasów ostatecznych”, William Branham
nauczał nas, że owocem jest nauczanie na dany sezon. Dlatego musimy zadać to
pytanie: „czego oni nauczają w tym sezonie”. A potem musimy spojrzeć na ich działanie
w życiu, żeby widzieć, czy oni wierzą w to, co głoszą, lub nie. Mówiąc inaczej, owocem
jest to, co oni głoszą. Owocem ich usługi, lecz ich życia zamanifestują, czy prawdziwie
wierzą temu, czego nauczają. Jeśli wierzycie, że Sędzia jest tutaj, wtedy będziesz
prowadzić takie życie, wiedząc, iż sędzia niebios i ziemi jest właśnie tutaj, obserwujący
wszystko, co zrobisz. A jeśli nie żyjesz tak, jesteś hipokrytą i nie wierzysz w to, czego
nauczasz.

Jezus powiedział: „jeśli jesteś dobrym drzewem, nie możesz nauczać błędu. Twoje
nauczanie będzie uderzać w bramkę. Nie przyniesiesz złego owocu, złego nauczania, a
ani twoje życie nie pokaże złego owocu. Ten, kto z Boga się narodził, nie popełnia
grzechu, a grzech niewiarę, a grzech oznacza nie trafić. Lecz słowo sprawiedliwy
oznacza, słusznie mądry. A jak możesz być sprawiedliwym człowiekiem, jeśli
niesprawiedliwie myślisz?

45 Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, (zatem pamiętajcie, że
serce reprezentuje zrozumienie) a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości
serca mówią usta jego.
Otóż, w świetle tego, co Jezus mówi tutaj, on mówi, iż jeśli twoje zrozumienie jest
dobre, wydobędziesz dobre rzeczy, a jeśli twoje zrozumienie jest złe, wtedy
wydobędziesz złe rzeczy. Jeśli przypominacie sobie,
Parę lat temu wygłosiłem serię kazań na temat ogrodu waszego umysłu i
pokazałem, że umysł jest ogrodem, a w nim posiano wiele nasion, a nasiona zasadzone
w twoim umyśle to takie, jakie manifestują się w twoim życiu. Dlatego, cokolwiek
zasadzisz, z pewnością będziesz żąć. I dlatego jakimi rzeczami karmisz swój umysł, te
zamanifestują się w twoim życiu. Więc, to jest czas końca, a ludzie muszą
zamanifestować, jakimi nasionami są. A wiemy, że cokolwiek manifestuje się, jest
zamanifestowane przez światło. To jest Efezjan 5:13. A więc, musimy zrozumieć, że
wszystkie nasiona tutaj na ziemi muszą zamanifestować, czym są, a ich rodzaj
nasienia sam będzie manifestować się otwarcie, kiedy raz zaświeci na nie Światło.
A więc Jezus kontynuuje, kiedy czytamy od wiersza 46 Dlaczego mówicie do mnie:
Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? I jak możecie mówić, że wierzycie temu
poselstwu, jeżeli nie żyjecie nim? Jak możecie powiedzieć, że wierzycie w znak, jeżeli
nie zastosujecie go w swoim życiu? Zatem, dojdziemy do sedna tej przypowieści,
rozpoczynając od wiersza 47 Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi

do mnie i słucha słów moich, i czyni je. 48 Podobny jest do człowieka budującego dom,
który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. (otóż, przypomnijcie
sobie, że skała reprezentuje objawienie, więc ten człowiek buduje swój dom na
objawieniu) A gdy przyszła powódź, (I przypomnijcie sobie, Biblia mówi nam, że zły
przyjdzie jako powódź) uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był

dobrze zbudowany. 49 Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który
zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek
domu owego był zupełny. Zatem, zauważcie, że jedyną różnicą było to, iż jeden słyszał i
czynił to, co usłyszał, a inny także słyszał, lecz nie zrobił tego, co usłyszał. Więc jeden
miał objawienie, że ma tak zrobić, a drugi miał objawienie, że nie musi tak zrobić.
Spójrzcie, co zbawiło Noego i jego dom? Wierzenie Bogu, że będzie padać deszcz?
Lub Jego uczynki, które przyszły jako wynik jego wierzenia Bogu? Mówiąc inaczej,
jego działanie polegające na tym, co Bóg przykazał mu, a mianowicie zbudowanie arki.
A nam było nakazane zastosować znak, a właśnie nie rozumiem, jak ludzie mogą
myśleć, że to znaczy po prostu wierzyć temu. Jeśli powiedziałbym wam, żebyście

zastosowali farbę, znaleźlibyście wałek lub pędzel i coś do otworzenia puszki, jeśli
zamierzacie zastosować to. A brat Branham powiedział, że musimy zastosować to.

ZNAK 63-0901M 97 Winiliście miłować jedni drugich. Wierzący winni odłączyć się
od świata. Proszę, nie bierzcie tego teraz lekko. Więc wy, którzy słuchacie tego z
taśmy; wy kobiety i mężczyźni; słuchajcie chwilkę. Jeśli kiedykolwiek wierzyliście mi,
to wierzcie teraz. Jest czas skończyć awanturować się jedni z drugimi. Wierzcie
poselstwu Biblii. Wierzcie Jezusowi Chrystusowi; miłujcie, poważajcie i szanujcie jedni
drugich, Mężowie szanujcie wasze żony; miejcie wzgląd na wasze domy. Zgromadźcie
razem wasz dom, bo jak pamiętacie, ten Baranek był dla całego domu rodzinnego, a
nie dla jednego tylko. Również cały dom musiał zostać wprowadzony; wszystko
musiało zostać wprowadzone. Powinniśmy miłować jedni drugich, a wierzący winni
odseparować się od świata.
198 Zauważcie, oni nie tylko po to zeszli się razem, aby mówić o poselstwie; oni
zeszli się razem aby zrobić użytek z krwi, aby zastosowali Znak. To jest to, co musicie
uczynić.
199 Pastorze Neville i wy zgromadzeni, powiernicy, diakoni, wy bracie, jest czas
abyśmy odłożyli na bok wszelkie głupstwo tego świata - czas odłożyć na bok wszystko
inne. Widzieliśmy przecież wystarczająco, aby być przekonanymi i pewnymi, że ten
znak musi być zastosowany.
200 Bez niego zginiecie, wy musicie zginąć. To jest ta Jedyna rzecz. Och, nie
schodźcie się razem, mówiąc: "Wierzę temu," Lecz znajdźcie się pod tym; wejdźcie w to.
W jaki sposób? Przez jednego Ducha jesteśmy ochrzczeni w Ciało Jezusa Chrystusa.
Niech każdy wierzy całym swoim sercem. ON nie tył odpowiedzialnym za nikogo, nie
mającego tego znaku.
Znajdujemy tę samą przypowieść w Ew. Mateusza 7:24 Każdy więc, kto słucha tych

słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom
swój na opoce. 25 I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły
na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce.
Zatem, jeżeli chcemy zastosować te symbole z tego podobieństwa, musimy wiedzieć,
co one oznaczają, najpierw zrozumieć, czego one dotyczą.
Więc, on powiedział, że spadnie deszcz, a wiemy zgodnie z 5. Mojżeszową 32:2, iż
Bóg powiedział: jego Nauka spadnie jak deszcz.
Tak więc widzimy tutaj, że deszcz musi przyjść przed powodzią. Wiemy, że szatan
przychodzi jako powódź, ale wiemy również, iż powódź reprezentuje sąd przez Słowo,
jak było w czasie Noego, tak będzie, kiedy Syn Człowieczy objawi się. Kiedy nauka
zacznie wylewać się na oblicze ziemi, sądy, jakie przynosi nauka, zaczynają rozrywać
na kawałki każdy dom, który nie ma fundamentów na tej skale (lub Objawieniu. A
kiedy istnieje tylko Jedna Wiara lub Jedno objawienie, wiemy, że Skałą jest
Objawienie Jezusa Chrystusa.)

Otóż, katolicki kościół naucza, że Skałą był Piotr, lecz tak nie powiedział Jezus. On
powiedział w Ew. Mateusza 16:13 A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej,

pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 14 A oni
rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za
jednego z proroków. 15 On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? 16 A odpowiadając
Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 17 A Jezus odpowiadając,
rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci
to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 A Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej
opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
Nie na Piotrze, lecz na Tej Skale, przyjmując Objawienie od Boga, aby wiedzieć i
znać, kim jest Syn Boży.
Widzicie, że powódź jest wodami oddzielenia, a wiemy, że wodą oddzielenia jest
samo Słowo. Zauważcie, deszcz przychodzi najpierw (to jest Nauka Chrystusa,
ponieważ deszcz ma przynieść życie do Nasienia. I pozwólcie, że dodam to. Jest
potrzebny deszcz, aby zamanifestować nasienie. Dlatego mamy odstępstwo od Tej
Wiary. Objawienia.) Potem kiedy Słowo jest układane na Słowo, na Słowo, wody Nauki
podniosą się do tego stopnia, że wody przeniosą nas ponad tym. Lecz te same Wody,
które wyzwoliły Noego, to te same wody zniszczyły resztę ludzkości. Powódź
przychodzi, która jest wodą oddzielenia, a każdy dom, który nie jest zbudowany na tej
skale Objawienia Chrystusa, nie ostoi się. Dlatego, budujcie swój dom na tej skale,
którą jest Chrystus, która przetrwa każdą burzę, jaka przyjdzie.
Więc on nam mówi, że deszcz przyjdzie (to jest nauka), potem wzrośnie powódź,
która jest wodami oddzielenia, które przyjdą jako wynik tego Słowa, potem zahuczą
wiatry, o których mówi: każdy wiatr nauki i chytra przebiegłość, przez którą kłamią,
czekając, aby zwieść. A uderzy w dom, a jeśli nie był założony na Skale Objawienia
Jezusa Chrystusa, wtedy zginie.
Jeśli przychodzicie do kościoła tylko po to, iż powinniście, aby obserwować? Deszcz
pada, a następną rzeczą jaka przyjdzie to wody oddzielenia! Wtedy stwierdzicie, na
czym był zbudowany wasz dom. Jeśli przyjęliście objawienie Jezusa Chrystusa, to jest
ten deszcz, następnie przychodzi Test. Będziecie sprawdzeni, aby zobaczyć, czy
posiadacie to, czy też nie. To jest próba waszej wiary, która jest próbą waszego
objawienia.

26 A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie
do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. 27 I spadł ulewny deszcz, i
wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był
wielki. 28 A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. 29
Albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w Piśmie.
Otóż, Wersja Króla Jakuba posługuje się słowem zdumione tutaj, ale słowo
zdumiony nie jest dobrym tłumaczeniem słowa „ekplesso”, którym posłużył się Jezus
tutaj, ponieważ podaje nam złe pojęcie o tym, co się działo. Greckie słowo, które jest

tutaj użyte, to „ekplesso”, a ono oznacza „skreślać”, „usunąć za pomocą uderzenia”,
„wypędzić lub wygnać”, „odrzucić przez cios”. Mówiąc inaczej, nie chcieli Jego nauki.
Oni pragnęli usunąć go, zmusić go, aby poszedł sobie, bo jego nauka była zbyt twarda
dla nich, aby słuchali. I oni nie chcieli tego. Dlaczego? Ponieważ wszyscy lubili mówić o
Panu i mówić o Słowie, lecz on powiedział, iż ustami przybliżają się, ale w
rzeczywistości ich serca są daleko od Boga.
Izajasz 29:13 I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci

mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną
jest wyuczonym przepisem ludzkim,
A to właśnie Jezus cytował im w Ew. Mateusza 15:7 Obłudnicy! Dobrze prorokował

o was Izajasz w słowach: 8 Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode
mnie. 9 Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.
JAHWE-JIREH cz. I 62-0705 22 Rozumiecie, nie możecie iść w oparciu o emocje.
Widzicie, wasze życie, którym żyjecie, świadczy o tym, czym jesteście. Rozumiecie? Bez
względu na to, jaka to jest sensacja; nie możecie zakładać chrześcijaństwa na jakiejś
sensacji.
23 Tutaj chodzi o życie! Jezus powiedział: "Według owoców ich poznacie je". Nie
według tego, co oni wyznają, nie według tego, co oni mówią. Jezus powiedział również:
"Wy przybliżacie się do Mnie ustami swymi, lecz serce wasze dalekie jest ode Mnie".
Takie jest - to jest ich wyznanie. Widzisz, twoje życie mówi o tym. A jeśli ktoś mówi, że
wierzy Bogu, a zaprzecza jednemu Słowu z tej Biblii, albo zmienia Je w jakikolwiek
sposób - no wiecie, to musi być złe.
Ew. Łukasza 6:47 Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie

i słucha słów moich, i czyni je. 48 Podobny jest do człowieka budującego dom, który
kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź,
uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. 49 Kto
zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez
fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.
Ew. Łukasza 21:34 Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek (1)

obżarstwa i (2) opilstwa oraz (3) troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył 35 Niby
sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 36
Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co
nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.
Zatem, zatrzymajmy się przez chwilę, żeby zobaczyć, co to dokładnie znaczy. On
powiedział nam, żebyśmy byli ostrożni wobec trzech rzeczy, które mogą nas obciążać i
zamknąć nas jak w pułapkę.
1) Rozpusta: oznacza rozrzutny wydatek lub konsumpcję. Rozwiązłość, co znaczy
pobłażanie zmysłowej rozkoszy; brak powściągliwości. Rozrywka lub zabawa.
Więc jesteśmy ostrzegani, abyśmy byli ostrożni, i nie stali się zbyt obciążeni

tymi sprawami, które są nieokiełzane w naszym dzisiejszym społeczeństwie. To
jest Laodycea w całym rozpędzie.
2) Opilstwo: które pociąga za sobą czyjąś utratę zdolności do właściwego
rozumowania albo bycia stanowczym w swoich myślach.
3) Troska o byt: Biblia nam mówi, żebyśmy nie troszczyli się o nic. Widzicie, Bóg
nie jest gwałtowny i nie chce, żebyśmy my stali się agresywnie ambitnymi wobec
czegoś. On powiedział, że trzeba nam leżeć w obecności Syna, aby dojrzeć. Nie
biegać, biegać, biegać, ale leżeć w Jego obecności, dopóki nasz duch nie stanie się
łagodny, a nasza dusza dojrzeje.
Więc, to miejsce Pisma mówi nam, iż jeśli nie jesteśmy skupieni na Chrystusie,
kiedy przychodzi ten czas, nie dostrzeżemy Go, a jednak na tych trzech rzeczach
cały świat skupia się i oni wszyscy nie dostrzegli Go.
Spójrzcie na stan naszego Kongresu i na człowieka siedzącego jako prezydent
Stanów Zjednoczonych, który dostał się tam przez oszustwo. On nie dał nawet
Kongresowi 24 godzin, aby przejrzeć ten pakiet stymulujący, a nawet niektórym
członkom Kongresu było powiedziane, iż jeśli nie przepuszczą tego, zostanie
narzucone prawo Marshalla. Kongres usłyszał groźbę, że musi uczynić to szybko, co
miało zająć dni i tygodnie, aby przeglądnąć to. Tak właśnie jak Jezus powiedział do
Judasza: „Co masz zrobić, zrób szybko.”, ponieważ to właśnie poszedł zrobić szybko.
Dlaczego? Ponieważ taka jest natura Nasienia węża. Zupełny brak cierpliwości,
wszystko musi być zrobione zaraz teraz. Bóg powiedział Kainowi: „Właściwie
ofiarowałeś, lecz niewłaściwie rozpoznałeś.” Lub Paweł powiedział: „Biegliście

dobrze, lecz kto się wam wtrącił, i wstrzymał was?”
Patrzcie, on powiedział: jeśli jesteście uchwyceni tymi rzeczami aby ów dzień was

nie zaskoczył 35 Niby sidło; przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy
mieszkają na całej ziemi. 36 Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli
ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym.
Pochylmy nasze głowy i serca w modlitwie.

