
  

 

 

1 DLACZEGO BYŁ DANY DUCH ŚWIĘTY 59-1217  
8Niebiański Ojcze, ponownie przychodzimy teraz do 

Ciebie w modlitwie. Niewątpliwie były już tutaj, w tym małym pomieszczeniu przynoszone modlitwy 

dzieci Bożych, były tutaj śpiewane pieśni, a nasze serca podniosły się w pełnym radości pląsaniu i 

uwielbianiu Boga. 9Dawid powiedział, że on by poszedł do zgromadzenia świętych i oznajmiłby swoje 

prośby. A dzisiaj wieczorem podniosło się wiele rąk. Przypuszczam – być może – powiedziałbym, że 

osiemdziesiąt procent z tych, którzy siedzą w tym budynku dzisiaj wieczorem, podniosło swoje ręce z 

prośbami. Panie, to wskazuje na to, że my po prostu nie możemy iść bez Ciebie. Musimy Cię mieć 

dzień po dniu. Ty jesteś naszym życiem, naszą radością, naszym zdrowiem, naszą podtrzymującą nas 

mocą, naszą ostoją, naszym puklerzem, naszą tarczą przeciw nieprzyjacielowi. My nie potrafilibyśmy 

po prostu toczyć tego boju życia bez Ciebie. Byłoby to dla nas zupełnie niemożliwe, i my musimy 

całkowicie polegać na Tobie. Wiemy bowiem, że pielgrzymujemy przez ciemny i posępny kraj. Szatan 

otacza nas z każdej strony i ciągle stawia nam na drodze zasadzki i sidła. Panie, nasze ścieżki są pełne 

sideł nieprzyjaciela, który nas chce przewrócić. 

2 EWANGELIA ŁUKASZA 21:31-34 
31Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest 

Królestwo Boże. 32Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. 
33Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. 34Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie 

były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby was ten dzień nie zaskoczył. 

3 EWANGELIA ŁUKASZA 21:34-35 
34Uważajcie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk życia, a ten dzień zbliża się do was nieoczekiwanie jak pułapka. 35Bowiem 

przyjdzie to na wszystkich, którzy żyją na całym obliczu ziemi. (przekład NIV) 

4 Zwróćcie uwagę na EWANGELIĘ ŁUKASZA 21:34, gdzie widzimy zarówno stan tych ludzi jak i 
to dlaczego przeoczają PARUZJĘ-JEGO OBECNOŚĆ i ustanowienie Jego niewidzialnego Królestwa. 
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były obciążone (to znaczy ociężałe) obżarstwem 

(obżarstwo jest złe, ból głowy spowodowany przez nadmiar picia), pijaństwem (pijaństwo to stan, 
w którym zapał i bystrość umysłu oraz zmysły są otępiałe na to, co naprawdę dzieje się wokół 
nich) i troską o to życie (zauważcie, jak przychodzi troska o życie i jak jest związana z zmysłowym 
stanem tak jak pijaństwo, ale oto jest klucz…), aby ten dzień was nie zaskoczył”. 

5 Tutaj to mamy, Jezus ostrzega nas, że troski o życie przyćmią nasz umysł jak pijaństwo, a 
ludzie nie będą świadomi tego, że Królestwo Boże zostało ustanowione na ziemi. Widzicie Piotra 
mówiącego nam, abyśmy przepasali biodra umysłu naszego w czasie objawienia Jezusa 
Chrystusa. Nasz umysł musi być bystry, aby zrozumieć to objawienie. Nie możemy pozwolić na 
to, aby został przyćmiony przez picie i troski o życie, ale to właśnie dzieje się z ludźmi. 

6 Mimo tego wszyscy sobie myślimy: „Tak, to prawda, to im się przytrafia, ale mi nigdy”. A 
wtedy, kiedy dojdziemy to czegoś takiego, to już oszukaliśmy samych siebie. 

7 EWANGELIA ŁUKASZA 21:35 „Jak sidło (zasadzka, pułapka, więc tak jak pułapka) przyjdzie 

bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi”. (Co przyjdzie? Troska o życie, o 
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codzienne życie – to przyjdzie na każdego jak pułapka. W jakim celu? Abyś był tak zajęty, że 
przegapisz to, co chciałeś zobaczyć – Królestwo Boże ustanowione tutaj na ziemi).  

8 EWANGELIA ŁUKASZA 21:36 Dlatego czuwajcie modląc się w każdym czasie, abyście zostali 

uznani za godnych, aby uniknąć tego wszystkiego, co ma się stać – i stanąć przed (słowo to oznacza  
„w obecności") Synem Człowieczym. 

9 W tej Biblii jest nam powiedziane, że troski o życie lub niepokój są tak naprawdę sidłem 
lub pułapką dla tych, którzy żyją na obliczu tej ziemi. Dlaczego? Ponieważ to nie kończy się jak 
pułapka. Jeżeli skupiamy się na rzeczach tego świata, wtedy ten niepokój dogoni nas i stanie się 
sidłem. Więc widzicie, że sidło jest przygotowane dla tych, którzy nie skupiają się na drodze. 

10 Przypominam sobie, kiedy byłem młodym chłopakiem, oglądałem przedstawienie 
„Tarzan” i widziałem, jak przygotowywali pułapki na dzikie zwierzęta. Więc następnym razem, 
kiedy bawiliśmy się zabawkowymi strzelbami w lesie, uciąłem krzew winorośli i zrobiłem pętlę z 
niego. Włożyłem przynętę do środka i zrobiłem wycięcie w pobliskim drzewie, żeby ją trzymać. 
Następnie położyłem koniec pętli na paru małych patykach, przymocowując ją do ziemi, a potem 
pokryłem koniec pętli liśćmi. Miałem zamiar złapać stopę złych facetów. Ustawiłem to na ścieżce 
w lesie i czekałem, aż nadejdą źli faceci. Wiedziałem, że jeżeli nie będą uważni, to zostaną złapani 
w pułapkę. 

11 To jest dokładnie to, co szatan zastawił na ludzkość w tym czasie. Pułapka była 
zastawiona na tych, którzy nie skupiają się na Chrystusie i Jego obietnicach na ten czas końca. 
Oni podążają leniwie przez życie, nie zwracając uwagi na stan tej godziny. Czy Jezus nie ostrzegł 
nas: „Gdyby pan domu wiedział, o której porze przyjdzie złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby na to, aby 

włamał się złodziej”. 

12 Powinniśmy skoncentrować się na przebywaniu w obecności Syna Człowieczego, tak jak 
nam tutaj Jezus powiedział. Nie powinniśmy zamartwiać się troskami życia, ponieważ są one 
sidłem w przeciwieństwie do prawdziwych rzeczy, które Bóg przygotował dla nas. Przypomnijcie 
sobie ludzi – widzimy ich w Biblii – oni zostali zniszczeni za każdym razem, gdy zostali złapani w 
pułapkę. 

13 Sidła, które chwytają i uwikłają ludzi są różne; ale szatan, jak się wydaje, nie daje za 
wygraną żadnemu człowiekowi, mając jeszcze szansę go usidlić. I znajduje sposób, jak 
pogmatwać, zaplątać, odwieść z drogi i zapewnić upadek człowiekowi, o ile jest to tylko możliwe.  

14 Możemy przeglądnąć całą Biblię i zobaczyć, jak ludzie Boży dali się nabrać na coś, co stało 
się dla nich pułapką, a w wyniku tego utracili obietnicę na ich czas. Sidłem w przypadku Gedeona 
było złoto; w przypadku Samsona, Dawida i Salomona była pożądliwość; w przypadku Saula 
zazdrość; w przypadku Baalama i Judasza były to pieniądze; a w przypadku Demasa miłość do 
ówczesnego świata. 

15 Do dzisiaj ludzie odpadają od służby i od Boga z powodu tych rzeczy. A ponieważ szatan 
odniósł taki sukces przy użyciu tych kuszących sideł i kwiatami pokrytych pułapek, on jest tak 
samo wytrwały w kuszeniu w obecnym czasie, jak był wówczas. On zna moc sidła i słabość 
ludzkiej natury, z którą ma do czynienia i nigdy nie wydaje się być zniechęconym.  



16 Z tego powodu Biblia ma tak wiele do powiedzenia o „czuwaniu i modleniu się”, o 
sprawowaniu naszego zbawienia ze bojaźnią i drżeniem; i wypowiada szczególnie ważne słowa: 
„Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, by nie upadł”. Wszyscy znaliśmy ludzi, którzy nie tylko 
myśleli, że stoją, ale naprawdę stali w łasce i Bóg posługiwał się nimi; a jednak widzieliśmy ich 
zgorzkniałych, rozgoryczonych, stających się zazdrosnymi, powracających na złą drogę w sercu, 
powracających na złą drogę w życiu, a następnie porzuconych przez lata jako bezsilnych, 
bezużytecznych i melancholijnych w zachowaniu, jak wraki statków wyrzucone przez sztorm na 
plażę tak i pozostawione, by wyblednąć i rozsypać się na kawałki, tak przemijały dni i miesiące. 
Bóg zachował nas od sideł Gedeona, Saula, Samsona, Dawida, Judasza i Demasa, i od wszelkiego 
rodzaju różnych pułapek zastawionych przez nieprzyjaciela naszych dusz po to, aby nas 
okaleczyć i pozyskać, a na koniec zniszczyć i potępić naszą duszę i ciało na zawsze w piekle. 

17 KSIĘGA AMOSA 3:5-8 
5Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy 

sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? 6Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy zdarza się 

w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? 7Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli 

nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. 8Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy 

Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? 

18 Kiedy Bóg posyła proroka, to dzieje się tak dlatego, ponieważ On chce, żebyś coś 
wiedział. Prorok jest człowiekiem, którego musisz usłuchać. On pozwala ci wybrać: posłuchać go 
i być zbawionym, lub nie słuchać i zostać zniszczonym. Nie ma wielkiego wyboru, ale podoba mi 
się to w ten sposób. Prosto i na temat. On powiedział: „To jest ta droga, idźcie nią”. 

19 Jednak zwróćcie uwagę na to, co mówi nam Amos. KSIĘGA AMOSA 3:5 Czy wpada ptak w 

sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? 

20 A największym połowem w tym czasie jest wybrana oblubienica Jezusa Chrystusa. Szatan 
więc wycelował w nią wszystkie swoje karabiny w tym czasie. A jeżeli tak jest, on musi zastawiać 
sidła, aby złapać każdą duszę, którą tylko może. A kiedy zrozumiecie, czym są te sidła, będziecie 
też wiedzieć, jak ustrzec się przed nimi z całym swoim życiem. Uciekajcie, odejdźcie z dala od 
tych rzeczy. 

21 A więc co jest sidłem dla kościoła w tym czasie? Apostoł Paweł powiedział nam, że jest 
nim niewłaściwe Słowo. 

22 LIST DO RZYMIAN 11:7-10 
7Cóż więc? Czego Izrael szuka, tego nie osiągnął, ale wybrani 

osiągnęli, a inni zostali pogrążeni w zatwardziałości. 8Jak napisano: Dał im Bóg ducha odrętwienia, 

oczy, aby nie widzieli, i uszy, aby nie słyszeli – aż do dnia dzisiejszego. 9A Dawid mówi: Niechaj ich stół 

stanie się im sidłem i pułapką, potrzaskiem i odpłatą. 10Niech ich oczy zostaną dotknięte zaćmieniem, 

aby nie widzieli, a ich grzbiet zegnij na zawsze. 

23 Sidłem stała się sama Biblia, ponieważ w przewrotny sposób jest rozumiana, 
przekazywana oraz nauczana, tak aby w ramach przekazu pobożnego nauczania dusze zostały 
zwiedzone i przebiegle usidlone. Z jednego i tego samego stołu, lub z jednego i tego samego 
Pisma Świętego, jeden czerpie dla siebie śmierć, podczas gdy inny życie, a więc jeden miód a 
drugi truciznę. Dlatego, nic innego nie powinno być traktowane z taką czcią i bez żadnej 
wyniosłości jak Słowo Boże. Ono natychmiast usidla pysznych i więzi ich, i gorszy ich, chociaż 
dzieje się to w taki sposób, że tego nie dostrzegają; w rzeczywistości pod pozorem fascynacji i 



piękna. A to nie jest winą Słowa, lecz ludzkiej pychy, która z arogancją podnosi głowę przeciwko 
temu. Kamienie obrażenia są utworzone po to, aby ci, którzy są usidleni przez fałszywą naukę, 
nieustannie byli zgorszeni. Bo jeśli są usidleni, to z tego powodu, że źle zrozumieli. Do tego oni 
lgną i z tego są zadowoleni. Zatem nie uświadamiając to sobie, pozwalają na to, aby być 
świadomie usidlonymi. Ale oburzają się na to, co jest im wytykane i odwracają się od prawdy. 
Jeśli nie mogą tego (prawdy) ominąć, wypaczają ją i oponują, że Pismo musi być zrozumiane w 
„ten” sposób. W końcu ich oczy są przyciemnione (RZYM 11:10), podczas gdy inni widzą. Oni sami 
nie pozwalają na to, aby byli oświeceni, a gdy wszyscy inni są pobudzani, oni pozostają z 
wypaczonym umysłem. 

24 2 LIST DO TYMOTEUSZA 2:26 Oprzytomnieli i wyrwali się z sideł diabła, przez którego zostali 

schwytani do pełnienia jego woli. 

25 1 LIST DO TYMOTEUSZA 6:9 A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele 

głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 

26 KSIĘGA IZAJASZA 28:7-13 
7Ale i ci chwieją się od wina i zataczają się od mocnego napoju; kapłan 

i prorok chwieją się od mocnego napoju, są zmożeni winem, zataczają się od mocnego napoju, 

chwieją się podczas prorokowania, zataczają się podczas wyrokowania. 8Albowiem wszystkie ich stoły 

są pełne zwracania i plugastwa, tak, że nie ma miejsca czystego. 9Kogóż to chce uczyć poznania i 

komu da zrozumieć naukę? Czy odstawionym od mleka i odsadzonym od piersi? 10Ponieważ podawał 

im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za 

przepisem, trochę tu, trochę tam. 11Zaiste, przez jąkających się i mówiących obcym językiem 

przemówi do tego ludu ten, 12który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to 

jest wytchnienie! Lecz nie chcieli słuchać. 13Dlatego dojdzie ich słowo Pana: Przepis za przepisem, 

przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz na nakazem, trochę tu, trochę tam - aby idąc padli na 

wznak i potłukli się, żeby uwikłali się w sieci i byli schwytani. 

27 KSIĘGA IZAJASZA 28:8-9 Albowiem wszystkie stoły są pełne wymiocin, nie ma na nich miejsca! 

Kogo będzie uczyć poznania? I u kogo sprawi, że zrozumie poselstwo? (przekład ROTHERHAM) 

28 KSIĘGA IZAJASZA 28:8-9 
8Wszystkie stoły są pokryte wymiocinami i nie ma niezanieczyszczonego 

miejsca. 9Kogo on chce nauczać? Komu wyjaśni swoje poselstwo? (przekład NIV) 

29 KSIĘGA IZAJASZA 28:8-13 Bo wszystkie stoły są pełne wymiocin i nieczystości tak, że nie ma 

czystego miejsca. Kogo będzie uczył poznania, komu wyjaśni poselstwo. Tych, którzy są odstawieni od 

mleka i odsadzeni od piersi. Plugastwo za plugastwem, plugastwo za plugastwem, wymiociny za 

wymiocinami, wymiociny za wymiocinami; trochę tu i trochę tam; Bowiem trudną mową i w obcym 

języku będzie przemawiał do tego ludu. Ponieważ powiedziałem im: to jest miejsce odpocznienia 

mego, gdzie zmęczeni mogą odpocząć, i to jest miejsce spokoju; ale oni nie usłuchali. Tak więc Słowo 

Pańskie jest dla nich plugastwo za plugastwem, plugastwo za plugastwem, wymiociny za 

wymiocinami, wymiociny za wymiocinami, trochę tutaj i trochę tam, ażeby mogli powrócić i wywrócić 

się na wznak, i być złamanymi i usidlonymi i zabranymi. (przekład LAMSA). 

30 EWANGELIA JANA 8:34 Jezus im odpowiedział: każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem 

grzechu. Następnie w 2 LIŚCIE PIOTRA 2:19 jest napisane, że „kiedy jesteśmy przezwyciężeni przez 

jakiś wpływ, jesteśmy w niewoli” tego wpływu. 



31 Dotychczas w naszych rozważaniach stwierdziliśmy, że ta niewola jest wynikiem wpływu, 
rozpoczynającego się lękiem. Diabeł zastawił sidło lub pułapkę na każdego na całym świecie. A to 
sidło lub pułapka odbywa się pod płaszczykiem ekonomii. On wie, że ludzie muszą zarabiać na 
życie. On wie o tym, że przekleństwo „wisi” nad rodzajem ludzkim od czasu nieposłuszeństwa z 
ogrodu Eden. W rzeczywistości szatan jest odpowiedzialny za sprowadzenie tego przekleństwa 
na rodzaj ludzki. A tak widzimy, jaką korzyść przyniosła mu ta sytuacja i jak on manipulował 
człowiekiem, aby ponownie skupił się na niewłaściwych rzeczach.  

32 Następną rzeczą, na którą wskazuje apostoł Paweł jest to, że oni powodują podziały, 
które są sprzeczne. Greckie słowo użyte tutaj to słowo „skandalon”, a jego angielski odpowiednik 
to „skandal”. Dosłownie to jest kamień obrażenia, okazja do potknięcia się, sprawa, która obraża, 
1a) ruchomy patyk lub spust pułapki,  pułapka z patyków, sidło; każda przeszkoda postawiona na 
drodze powodująca potknięcie lub upadek kogoś. 

33 Więc tutaj stwierdzamy, że apostoł ostrzega nas przed tymi braćmi, którzy będą czynić 
rzeczy sprzeczne z nauką i swoim postępowaniem spowodują upadek lub potknięcie. 

34 A co mamy uczynić z ludźmi wszczynającymi podziały i postępującymi sprzecznie z 
wyuczoną nauką? On powiedział: unikajcie ich! 

35 LIST DO RZYMIAN 16:17 A proszę was, bracia, abyście wypatrywali tych, którzy powodują 

podziały i zgorszenia przeciwko tej nauce, której się nauczyliście; unikajcie ich. 

36 Czy to jest wszystko, co mamy zrobić, Pawle? Tak, to jest wszystko. Po prostu unikajcie 
ich. Nie zbliżajcie się do nich. Zostawcie ich w spokoju. Zauważcie, ci ludzie nie zaliczają się do 
tych, którzy są nieświadomi nauki, i nie znają nic lepszego. Ale ci ludzie świadomie posługują się 
środkami, aby odwieść lub spowodować bunt, podziały i szkodę dla nauki, oraz dla tych, którzy w 
niej trwają. 

37 EWANGELIA ŁUKASZA 21:34  
34Uważajcie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk życia, (którymi są martwienie się i lęk przed tym, co się może stać) a ten dzień zbliża 

się do was nieoczekiwanie jak pułapka.  35 Bowiem przyjdzie to na wszystkich, którzy żyją na całym 

obliczu ziemi. Zawsze czuwajcie i módlcie się, abyście mogli uciec przed wszystkim co się stanie, 

abyście mogli stanąć w obecności Syna Człowieczego”.  (przekład NIV) 

38 I następnie w EWANGELII ŁUKASZA 14:33 Jezus powiedział: „każdy z was, kto nie wyrzeknie się 

wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem”. Cóż, to są naprawdę szorstkie słowa 
naszego Pana, ale 99% oddania Mu nie wystarczy. Albo wszystko, albo nic. Albo jesteś w tym, 
albo jesteś poza. On powiedział: „Kto nie jest ze mną, jest przeciw mnie”. A On także powiedział w 
KSIĘDZE OBJAWIENIA do laodycejskiego kościoła: „A tak, skoro jesteś letni, ani zimny ani gorący, 

wypluję cię z ust Moich”. 

39 Bogaty młodzieniec przestrzegał wszystkich przykazań Bożych. Jednak w jego życiu 
nadszedł czas, aby oddać wszystko, co miał. Ostatnią rzeczą do zupełnego oddania się 
Chrystusowi było sprzedanie swych majętności. On jednak nie mógł tego uczynić. On niemalże 
tego dokonał. Prawie że, ale ująć jedno słowo jest królestwem szatana. Biblia mówi nam nawet, 
że Jezus miłował go tak bardzo, ale później Jezus opowiada nam historię o tym, jak ten bogaty 
młodzieniec umarł i był palony w piekle, i prosił Abrahama, aby posłał żebraka Łazarza z kroplą 



wody, by ugasić jego pragnienie. A patrząc z piekła, błagał Abrahama, aby posłał kogoś, by 
ostrzegł braci, Ale Abraham powiedział: „Chociaż nawet ktoś powstałby z martwych, nie uwierzą 
mu!” A ja mówię wam dzisiaj wieczorem, że On Powstał z martwych i stoi pomiędzy nimi, a 
jednak nie wierzą mu! 

40 Następną rzeczą, na którą wskazuje apostoł Paweł jest to, że oni powodują podziały, 
które są sprzeczne. Greckie słowo użyte tutaj to słowo „skandalon”, a jego angielski odpowiednik 
to „skandal”. Dosłownie to jest kamień obrażenia, okazja do potknięcia się, sprawa, która obraża, 
1a) ruchomy patyk lub spust pułapki,  pułapka z patyków, sidło; każda przeszkoda postawiona na 
drodze powodująca potknięcie lub upadek kogoś. 

41 Więc tutaj stwierdzamy, że apostoł ostrzega nas przed tymi braćmi, którzy będą czynić 
rzeczy sprzeczne z nauką i swoim postępowaniem spowodują upadek lub potknięcie. 

42 A co mamy uczynić z ludźmi wszczynającymi podziały i postępującymi sprzecznie z 
wyuczoną nauką? On powiedział: unikajcie ich! 

43 Pomódlmy się. 


