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ŚWIATŁO ŻYCIA 
 

ZWODNICZE DUCHY 
 
Tom 6, numer 3  
 

W numerze: 
Strona 2 - Nauka Balaama 

Kiedy w zgromadzeniu pozwoli się nu mieszanką, kościół traci zwycięską 
silę, która jest wynikiem zupełnego poświęcenia się Bogu. 

Strona 6 - Rozumiejąc zwiedzenie 

Bez świadomości misternych knowań Szatana, Boży lud łatwo da się zwieść 
w tych niebezpiecznych czasach. 

Strona 11 — Opowiadanie się po stronie Antychrysta! 

Aby uniknąć ducha antychrysta, musimy posiadać głęboką miłość do Bożego 
Słowa i pragnienie, by chodzić ścieżkami Jego świętości. 

Strona 18 - Poważne prorocze ostrzeżenie 

Nie są to słowa padające jak grom z jasnego nieba, ponieważ prowadzą nas 
do skały, naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

 

"Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i Światłością Ścieżkom moim." - Psalm 119:105 
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Nauka Balaama 

„Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Bala-
ama... " (Objawienie 2; 14). 

„To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny" (2:12). Uwielbiony Chrystus 
przychodzi do kościoła w Pergamonie z błyszczącym mieczem Swojego Słowa prawdy. 
Nauka Balaama wdarła się do zgromadzenia i musiano się jej wyrzec. „A jeżeli nie. 
przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi [z naśladowcami tej nauki] walczył mieczem 
ust moich" (2:16). 

Zadziwiające jest to, że prawie sto lat od momentu kiedy Jezus chodził po ziemi, 
nauczanie człowieka, który sprzeciwiał się Mojżeszowi i narodowi izraelskiemu w 
czasie ich wędrówki przez pustynię, ciągle zdobywa zwolenników wśród Bożego ludu. Pergamon 
nie był odosobnionym przypadkiem. Zarówno Piotr, jak i Juda, ostrzegają przed 
fałszywymi nauczycielami, którzy „wstąpili na drogę Balaama" (11 Piotra 2:15) i 
..pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty" (Judy 11). Jeżeli zatem już wtedy miała 
miejsce taka sytuacja, z pewnością mądrze by było podjąć wszelkie wysiłki, by strzec 
się takiego nauczania w dniach ostatecznych, które obfitują w fałszywych 
Chrystusów i fałszywych proroków. 
Strategia Balaama 
Kiedy Izrael przechodził przez ziemię Moabitów, Balaka, króla moabskiego. Ogarnął 
wielki lęk z powodu tego, co Izrael uczynił Amorejczykom i ponieważ byli tak licznym 
narodem (IV Mojżeszowa 22:2-3). Balak wysłał posłańców do Balaama i prosił go. by 
przyszedł i przeklął Izrael, tak aby wojska Balaka były w stanie ich pokonać. 

Pomimo całego zamieszania i ostrzeżenia od Boga, Balaam poszedł przeklinać 
Izrael. Jednakże, bez względu na to czego próbował, był w stanie jedynie błogosławić 
Izrael i oddać chwałę ich Bogu (IV Mojżeszowa 23, 24). Kiedy spoglądał na Izrael, 
widział „lud, który mieszka na osobności, i między narody się nie zalicza" (23:9). Byli 
pozornie niepokonani, ponieważ Bóg błogosławił ich i prowadził ich do pełni Jego 
zamiarów zawartych w przymierzu. 

To rozwścieczyło Balaka, który zapłacił ogromną cenę za usługi Balaama. Balaam 
zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie ich pokonać za pomocą przekleństwa, ale był 
jeszcze jeden sposób, .leżeli Moabici nic mogli pokonać Izraela stając przed nimi 
twarzą w twarz, może będą w stanie zwabić Izraelitów do czczenia swoich bożków. W 
ten sposób mogliby pozbawić ich Bożej mocy, która opiera się na czystości i świętości. 

Biblia mówi nam. że Balaam „nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by 
spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd" (Objawienie 2.14). Metoda 
Balaama okazała się skuteczna. Izraelici „zaczęli uprawiać nierząd z Moabitkami. Za-
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praszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bo-
gom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela" (IV 
Mojżeszowa 25; 1 -3). 

Nagle lud, który był oddzielony, wszedł w społeczność z fałszywymi bogami. Od-
wołując się do cielesnych pragnień ludu. Moabici odwrócili Izraelitów od Pana i wpro-
wadzili mieszankę do uwielbiania Bożego ludu (IV Mojżeszowa 31:16). Stracili nie tyl-
ko zwycięstwo, które jest naszym udziałem, kiedy Szatan „nie ma nic do mnie" (E.w. 
Jana 14:30), ale doznali strasznej plagi od Boga. 

 
Grzech z Peor 
 
Tragiczną rzeczywistością jest to, że ten incydent otworzył drogę dla mieszanki, 

która pozostała w Izraelu przez pokolenia. Wiele lat potem, po tym jak Jozue 
poprowadził lud na podbój ziemi obiecanej, pomiędzy plemionami, które przekroczyły 
Jordan, a tymi, które tego nie zrobiły, powstało nieporozumienie. Izraelici wysłali 
Pinechasa, kapłana, aby rozstrzygnął spór. W swoich uwagach zaznacza on, że 
pozostałości kwasu Balaama były ciągle między nimi obecne: „Czy nie dosyć nam 
grzechu z Peor, - którego się jeszcze Jo dnia dzisiejszego nie oczyściliśmy, a za który 
plaga dotknęła zbór Pana" (Jozuego 22:17). 

Za panowania sędziów. Izraelici kontynuowali mieszanie się z ludem 
mieszkającym wokół nich i służyli ich bogom. Po udanym spisku Balaama w Peor, 
Izraelici przyzwyczaili się do mieszanki cielesnej pobłażliwości pod płaszczykiem 
duchowego uwielbienia (Sędziów 2:11-13; 3:5-7; 6:25-26; itd.). 

Mikstura stała się tak głęboko zakorzeniona w uwielbieniu i praktykach 
religijnych Izraelitów, że imię i atrybuty Baala łączono z Jahwe, Bogiem Izraela. 
Ozeasz mówi bezpośrednio o tym problemie: 

„W owym dniu - mówi Pan - powie do mnie: Mężu mój! [hebr. Ishi] I nigdy już nie 
powie do mnie: Baalu mój! [hebr. Baal] Wtedy usunę z jej ust imiona Baalów, tak że 
ich imion nic będzie się już wspominać" (2:18-19). 

Jeremiasz również odkrywa niegodziwą mieszankę, która wkradła się w Boży lud: 
„Jak możesz mówić: Nie zbrudziłam się, za Baalami nie chodziłam? Spójrz na swoje 
postępowanie w Dolinie, zważ, co uczyniłaś... Lecz ty mówisz: To daremne! Nie! Gdyż 
ja ukochałam obcych i pójdę za nimi" (2:23,25). 

Ten ohydny grzech z Peor pojawiał się od czasu do czasu przez wiele pokoleń. Lud 
Izraela ciągle na nowo padał ofiarą ponętnych uroków ciała, zmysłowych praktyk fał-
szywych bożków Kanaanu. W rezultacie Izrael doznał fizycznego nieszczęścia 
politycznej porażki i duchowego ubóstwa. Zapłacili cenę za porzucenie swojej świętej 
czystości. 
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Droga Balaama 
 
Żyjemy w czasie kiedy ponownie droga Balaama ma wpływ na Boży lud. Podczas 

gdy wielu ciągle nazywa się imieniem Chrystusa, w rzeczywistości ich duchowe 
przekonania stały się mieszanką humanistycznych nauk i pogańskich obyczajów 
łącznie z niektórymi chrześcijańskimi praktykami i językiem. Wielką tragedią jest to. 
ze wielu szczerych wierzących straciło wszelkie rozeznanie i idą ślepo gdziekolwiek 
poprowadzi ich najnowsze „poruszenie ducha." 

Piotr ostrzegał, że pojawią się ludzie chcący tylko odnosić korzyści z tej 
nieświadomości prawdy Chrystusa. „Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak 
i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i 
zapierać się Pana. który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu 
pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z 
chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia 
na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie" (II Piotra 2:1-3). 

Piotr demaskuje później duchowe pochodzenie tych ludzi, którzy „serce mają wy-
ćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i 
wstąpili na drogę Balaama, syna Beora, który ukochał zapłatę za czyny nieprawe" 
(2:14-15). (G.H. Pember wskazuje, że imię Balaam oznacza „pożeracza" albo 
„pożerającego ludzi.") 

Droga Balaama jest podejmowana dzisiaj przez wielu fałszywych nauczycieli w ko-
ściele. Zmysłowość i zwyczaje zadowalające ciało są wprowadzane do uwielbiania 
wszechmogącego świętego Boga nieba i ziemi! Niewyobrażalne sumy pieniędzy są 
ofiarowywane, by finansować tych popularnych ewangelistów i „proroków." Odnoszą 
oni z tego niesamowite korzyści, podczas gdy kościół Jezusa Chrystusa jest zanieczy-
szczony duchową mieszanką, nauką i praktykami fałszywych bogów - wszystko w 
imieniu „nowego objawienia" albo „znaków i cudów." 

 
Drzwi do zwiedzenia 
 
Możesz zapytać: „W jaki sposób tak wielu ludzi może być zwiedzonych do naślado-

wania tych fałszywych nauczycieli? Z pewnością wkrótce zauważą swój błąd i odejdą" 
Niekoniecznie. Właściwie w naszej obecnej sytuacji wydaje się, że wielu ludziom za-
leży na tym, by pójść za jakimkolwiek nauczaniem, które pojawi się na ich drodze. 
Ponownie Piotr opisuje sposób, w jaki ci fałszywi prorocy zdobywają dostęp do 
ludzkich serc i umysłów: 

„Ludzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; czeka ich 
przeznaczony najciemniejszy mrok. Przemawiając bowiem słowami nadętymi a 
pustymi, nęcą przez żądze cielesne i rozwiązłość tych, którzy dopiero co wyzwolili się 
od wpływu pogrążonych w błędzie, obiecując im wolność, chociaż sami są 
niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje" (2:17-
19). 
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To jest klucz do nauki Balaama! Zawsze odwołuje się do żądz cielesnych i roz-
wiązłości ludzkiej grzesznej natury! Jednakże, nigdy nie jest ona rażąca albo 
oczywista; zawsze przychodzi w jakiejś formie religijnej przykrywki czy duchowych 
czynów, zwykle mieszając trochę prawdy z fałszem. Zwiastowana jest „wolność w 
Chrystusie" albo „czasy odnowy," podczas gdy ludzie są cały czas prowadzeni z 
powrotem do niewoli pragnień upadłej ludzkiej natury. 

W nauce Balaama nic ma Krzyża! Na drodze Balaama nie ma śmierci dla siebie 
sarniego. Fałszywi nauczyciele, którzy idą tą drogą nic zachęcają ciebie do „szukania 
tego co w górze" (Kolosan 3:1). Nie. Mieszają oni duchowy język i zmyślne słowa, by 
doprowadzić ludzi do miejsca pożądliwości, bałwochwalstwa i wszeteczeństwa. 
Cielesne pożądliwości i ziemskie pragnienia są zaspokajane - wszystko z pozornie 
duchowym uzasadnieniem i celem - a końcowym rezultatem jest duchowe 
zanieczyszczenie, które nie zasługuje na nic więcej, jak na Boży sąd. 

Dni. w których żyjemy, wymagają duchowego rozeznania jak nigdy wcześniej. 
Jezus ostrzegał przed obfitością fałszywych nauczycieli w tych czasach (Ew. Mateusza 
24:4-5; 23-26). Paweł przepowiedział błędy (II Tymoteusza 4:3-4) i religijną mieszankę 
(II Tymoteusza 3:1-5). która będzie powszechna w tych dniach, Tak jak widzieliśmy, 
Piotr i Juda ostrzegali przed fałszywymi nauczycielami. Jan również oznajmiał, że dla 
kościoła nastaną trudne czasy (I Jana 2:18; 4:1-3). 

Już czas. aby ci, którzy „idą za Barankiem gdziekolwiek pójdzie" nauczyli się 
odróżniać pomiędzy głosem prawdziwego Pasterza (E.w. Jana 10:1-5) i fałszywych 
proroków, którzy „przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami 
drapieżnymi!" (Ew. Mateusza 7:15) - mogą oni dokonywać wielkich znaków i cudów, 
ale w rzeczywistości nigdy nie znali Chrystusa! (Ew. Mateusza 7:21-23). 

„Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z 
manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego 
nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje" (Objawienie 2:17). 

 
Bruce Garrison (1995) 
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Rozumiejąc zwiedzenie 

Prawda wszelkiego rodzaju wyzwala, a kłamstwa trzymają kajdanach Nieświadomość 
również związuje, ponieważ daje Szatanowi pole do działania. Nieświadomość 
człowieka jest zasadniczym i istotnym czynnikiem w zwiedzeniu przez złe duchy. Nie-
świadomość ludu Bożego odnośnie mocy ciemności ułatwiła diabłu kontynuowanie 
jego pracy zwodzenia. Nieupadły człowiek w swoim czystym stanie nie był doskonały 
w poznaniu. Ewa była nieświadoma „dobra i zła" i jej nieświadomość była czynnikiem, 
który przyczynił się do zwiedzenia przez węża. 

Wielkim zamiarem diabła, o który walczy, jest trzymać świat w nieświadomości co 
do niego samego, jego sposobów i sprzymierzeńców, a Kościół staje po jego stronie 
kiedy trwa w tej nieświadomości. Każdy człowiek powinien zachowywać postawę 
otwartości na wszelką prawdę i stronić od fałszywego poznania, które pobiło swoje 
dziesięć tysięcy i pozwoliło narodom popaść w diabelskie zwiedzenie 

Szczególny szturm zwodniczych duchów na Kościół 

Dzisiaj istnieje szczególny szturm zwodniczych duchów na Kościół Chrystusa, jako 
wypełnienie proroctw, które Duch Święty wyraźnie oznajmił Kościołowi poprzez 
apostola Pawła, że w „późniejszych czasach" będzie miał miejsce wielki zwodniczy 
szturm. Od momentu wypowiedzenia tego proroctwa minęło więcej niż tysiąc osiemset 
lat. ale szczególna manifestacja złych duchów w dzisiejszym zwiedzeniu wierzących 
wskazuje niewątpliwie na fakt, że znajdujemy się u kresu wieku. 

Niebezpieczeństwo dla kościoła u schyłku tego okresu jest przewidziane 
szczególnie ze sfery ponadnaturalnej. Szatan będzie wysyłał swoją armię nauczających 
duchów, by zwodziły wszystkich, którzy otworzą się na nauczanie poprzez duchowe 
objawienie, i w ten sposób bezwiednie odciągnie ich od pełnej lojalności w stosunku 
do Boga. 

A jednak w świetle lej wyraźnej przepowiedni niebezpieczeństwa mającego miejsce 
w późniejszych czasach. Kościół znajduje się w prawie całkowitej nieświadomości co 
do działania tej armii złych duchów. Większość wierzących zbyt ochoczo przyjmuje 
wszystko co „ponadnaturalne" jako pochodzące od Boga. a ponadnaturalne przeżycia 
są przyjmowane masowo, ponieważ uważa się. że wszystkie takie przeżycia muszą 
pochodzić od Boga. 

W wyniku braku poznania, większość nawet najbardziej duchowych ludzi nie 
przeprowadza pełnej i nieustannej walki z tą armią niegodziwych duchów. Wielu 
również wzdryga się przed tym tematem i wezwaniem do walki przeciwko nim, 
mówiąc, że jeżeli Chrystus jest zwiastowany, to nie ma potrzeby kłaść nacisku na 
istnienie diabła, ani wchodzić w bezpośredni konflikt z nim i jego zastępami. A jednak 
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wiele Bożych dzieci pada zdobyczą nieprzyjaciela z powodu braku poznania. Z 
powodu milczenia nauczycieli na ten ważny temat. Kościół Chrystusa przechodzi do 
końcowych dni wieku nieprzygotowany na odparcie szturmu nieprzyjaciela. 

W świetle tego mając również na uwadze wyraźne prorocze ostrzeżenia w Piśmie i 
obecny widoczny napływ niegodziwych zastępów Szatana wśród Bożych dzieci, i wiele 
innych znaków świadczących o tym. że rzeczywiście żyjemy w „czasach ostatecznych." 
o których mówił apostoł wszyscy wierzący powinni z zadowoleniem przyjąć nauczanie 
na temat mocy ciemności, które pozwoli im przejść przez ognistą próbę tych dni bez 
usidlenia przez nieprzyjaciela. 

Nie mając takiej wiedzy, wierzący czasem myśli, że „walczy o prawdę," a może tak 
być. iż walczy , broni i ochrania złe duchy i ich dzieło myśląc przy tym, że „broni" 
Boga i Jego dzieła. Jeżeli ktoś myśli, że coś pochodzi od Boga, będzie tego bronił i stal 
za tym. Możliwe jest. że człowiek, w wyniku nieświadomości, staje przeciwko Bogu i 
atakuje Bożą prawdę, broniąc tym samym diabła i przeciwstawiając się Bogu chyba 
że ma poznanie. 

 
Okres zwiedzenia ostatnich dni wieku 
 
W księdze Objawienia mamy pełne odsłonięcie Szatańskich knowań w 

powszechnej kontroli nad całą ziemią i wojnie skierowanej przeciwko wszystkim 
świętym. Praca zwodziciela wśród przednich Bożych świętych jest szczególnie 
przedstawiona w Liście apostola Pawia do Efezjan, gdzie w 6 rozdziale i wierszach od 
10-18 mamy ściągniętą zasłonę z Szatańskich knowań, ukazując ich walkę z Bożym 
Kościołem. Mamy również ukazaną zbroję wierzącego i broń przezwyciężającą 
nieprzyjaciela. Z. tego fragmentu dowiadujemy się. że w miejsce najwyższego 
doświadczania jedności z Panem i „wyżyn" duchowej dojrzałości Kościoła, będzie 
miała miejsce zagorzała bitwa ze zwodzicielem i jego zastępami. 

Dlatego też kiedy Kościół Chrystusa przybliża się do końcowego okresu i dzięki 
wewnętrznej sile Ducha Świętego dojrzewa do przeniesienia, pełna siła zwodziciela i 
jego zastępów kłamliwych duchów będzie skierowana przeciwko żywym członkom 
ciała Chrystusa. W Ewangelii Mateusza mamy przelotne spojrzenie na ten szturm 
zwodniczych duchów na Boży lud przy końcu wieku, gdzie Pan używa słowa 
"zwiedzenie"  , aby opisać niektóre szczególne znaki czasów ostatecznych. 

Powiedział: „Baczcie, żeby was kto nie ZWIÓDŁ. Albowiem wielu przyjdzie w 
imieniu moim. mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą" (Ew. Mateusza 24:4-5); „I 
powstanie wielu fałszywych proroków, i ZWIODĄ wielu" (Ew. Mateusza 24:11). ..Po-
wstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i 
cuda. aby. o ile można, zwieść i wybranych" (Ew. Mateusza 24:24). 
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Zwiedzenie w połączeniu ze sferą ponadnaturalną 

Tak jak zostało to już stwierdzone, szczególna forma zwiedzenia będzie związana ze 
sprawami duchowymi, a nie ziemskimi. To wskazuje. Ze Boży lud w czasach ostate-
cznych będzie naprawdę oczekiwał przyjścia Pana i dlatego będzie zwracał baczną 
uwagę na wszystkie poruszenia /e strony świata nadprzyrodzonego. Będą tak bardzo 
na to „otwarci," że wykorzystają to zwodnicze duchy posyłając swoich ..fałszywych 
Chrystusów" i fałszywe znaki i cuda. Będą również mieszali swoje fałszerstwa z 
prawdziwymi manifestacjami Bożego Ducha. 

Pan mówi. że ludzie będą zwodzeni (1) odnośnie Chrystusa i jego paruzji – czyli 
przyjścia. (2) odnośnie proroctw — czy też nauczania ze św iata duchowego 
przekazywanego przez natchnionych posłańców, i (3) odnośnie potwierdzania 
tych „nauk", że naprawdę pochodzą od Boga, poprzez „znaki" i „cuda." które są 
właściwe dla Boga. i tak dokładne ich podrabianie, że ci, opisani jako „wybrani" nie 
będą w stanie ich odróżnić od prawdziwych. Jeżeli wierzący mają być w stanie 
odróżnić prawdę od kłamstwa, będą musieli zdobyć inne kryterium określenia tego. 
czy dany „znak" pochodzi od Boga. niż sądzenie z pozorów. 

Ostrzeżenia Pawła 

Dwa Listy Pawła do Tymoteusza są ostatnimi, które napisał przed swoim 
odejściem do Pana. Oba zostały napisane w więzieniu, a więzienie było dla Pawła tym, 
czym Patmos było dla Jana. któremu „w zachwyceniu" zostały pokazane przyszłe 
rzeczy (Objawienie 1; 10). Paweł dawał Tymoteuszowi swoje ostatnie polecenia 
odnośnie kierowania Zborem Pańskim aż do końcowego okresu istnienia kościoła na 
ziemi, zalecając jak należy postępować nie tylko Tymoteuszowi ale wszystkim Bożym 
sługom w „domu Bożym." 

Wpośród tych wszystkich szczegółowych instrukcji, jego gorliwa prorocza 
wizja zwraca się ku „późniejszym czasom" i poprzez wyraźny nakaz Bożego Ducha. 
Paweł przedstawia w kilku krótkich zdaniach niebezpieczeństwa czyhające na Kościół. 
Dzieje się to w bardzo podobny sposób, w jaki Duch Boży dawał prorokom Starego 
Testamentu znaczące proroctwo, aby być w pełni zrozumianym kiedy wypełnią się 
przepowiedziane wydarzenia. 
Apostoł powiedział: „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią 
niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk 
szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem 
występku..." (1 Tymoteusza 4:1-2). 

Fałszywi i zwiedzeni nauczyciele 

Istnieje różnica pomiędzy „fałszywymi" a zwiedzionymi nauczycielami. Dzisiaj 
wśród najbardziej oddanych nauczycieli znajduje się wielu zwiedzionych. Nie 
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zauważają oni, ze armia nauczających duchów wystąpiła, by zwieść Boży lud. i że 
szczególne niebezpieczeństwo dla duchowej strony Kościoła czyha ze sfery 
nadprzyrodzonej. To właśnie z tej sfery zwodnicze duchy ze swoimi ..naukami" szepczą 
kłamstwa tym. którzy są „duchowi." czyli otwarci na rzeczy duchowe. ..Nauczające 
duchy" ze swoimi ..doktrynami" będą podejmowały szczególny wysiłek. by zwieść tych, 
którzy mają potem przekazać ..naukę" innym. Będą starały się mieszać swoje „nauki" 
z prawdą, po to by zostały przyjęte. 

Każdy wierzący musi dzisiaj sprawdzać wszystkich nauczycieli w świetle 
Bożego Słowa i ich stosunku do Krzyża Chrystusa i innych fundamentalnych prawd 
ewangelii. Nie możemy dać się wprowadzić w błąd sprawdzaniem „nauczania" według 
charakteru nauczyciela. Nawet dobrzy ludzie mogą być zwiedzeni, gdyż Szatan 
potrzebuje dobrych ludzi. by upłynnić swoje kłamstwa pod płaszczykiem prawdy. 

Podstawowa zasada sprawdzenia nauczania duchów nauczających 

Skoro mysi czy „wierzenie" pochodzi albo od Boga Prawdy albo ojca kłamstw 
(Liw. Jana 8:44). istnieje jedna podstawowa zasada sprawdzenia źródła wszelkich 
doktryn, „myśli" czy „wierzeń." która jest dostępna zarówno dla wierzących, jak i 
niewierzących sprawdzian objawionego Bożego Słowa. Wszelka „prawda" musi 
harmonizować z jedynym kanałem objawionej prawdy na świecie - pisemnym Bożym 
Słowem. Wszystkie „nauki" pochodzące od zwodniczych duchów (1) osłabiają autorytet 
Pisma. (2) wypaczają nauczanie Pisma. (3) dodają do Pisma myśli człowieka, albo (4) 
całkowicie pomijają Pismo. Ostatecznym ich celem jest ukrycie, wypaczenie, nadużycie 
czy pominięcie Bożego objawienia dotyczącego Krzyża Golgoty, gdzie Szatan został 
obalony przez Boga-Człowieka i gdzie wolność została osiągnięta dla wszystkich jego 
jeńców. 

Dlatego też sprawdzian „myśli" i „wierzeń" jest laki (1) harmonia z pisemnym 
Słowem w pełni jego prawdy i (2) postawa względem Krzyża i grzechu. 

Wszystkie „myśli" i „wierzenia" powinny być zatem sprawdzane względem 
Bożej prawdy objawionej w Piśmie - nie tylko poprzez, „teksty" czy fragmenty Słowa, 
ale poprzez zasady prawd objawionych w Słowie. Skoro Szatan będzie potwierdzał 
swoje nauki „znakami i cudami" (Ew. Mateusza 24:24; II Tesaloniczan 2:9: Objawienie 
13:13) i „ogniem z nieba." „moc" i „znaki" nie są dowodem na to, że dane „nauczanie" 
pochodzi od Boga. „Piękne życie" również nie jest nieomylnym sprawdzianem, gdyż 
„słudzy" Szatana potrafią przybierać postać „sług sprawiedliwości" (II Koryntian 11:13-
15). 

 
Szczególne ostrzeżenie skierowane do Kościoła przez Jana 
 

Uderzające jest to. że apostoł, który został wyznaczony. by przekazać 
Kościołowi apokalipsę w przygotowaniu na ostateczne dni bojowania Kościoła, jest 
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tym. który napisał do chrześcijan żyjących w jego czasach: „nie każdemu duchowi 
wierzcie" (T Jana 4:1-6). Ostrzega! swoje „dzieci." że „duch Antychrysta" i „duch błędu" 
(zwiedzenie) działał już aktywnie między nimi. Ich postawa miała być „nie wierzcie" - to 
znaczy wątpić w każde nadzwyczajne ..nauczanie" i ..nauczyciela" dotąd aż 
udowodniono, ze pochodzi od Boga. Mieli doświadczać każde „nauczanie." aby nie 
okazało się. że pochodzi od „ducha błędu" i było częścią „anty-Chrystusowej" kampanii 
zwodziciela. to znaczy skierowanej przeciwko Chrystusowi. Jeżeli postawa 
bezstronności i nieufności względem nadzwyczajnych nauk była potrzebna w dniach 
apostoła Jana jakieś 57 lat po Pięćdziesiątnicy - o ileż bardziej jest potrzebna w 
„późniejszych czasach." przepowiedzianych przez Pana i apostoła Pawła. Miały to być 
czasy, które będą charakteryzować się zgiełkiem głosów „proroków." to znaczy w 
języku ludzi żyjących w XX wieku - „mówców" i ..nauczycieli." używających świętego 
imienia Pana. Kiedy będzie obfitowało „nauczanie" przyjmowane za ponadnaturalne. 
pochodzące ze sfery duchowej - „nauczanie," któremu towarzyszyć będą wspaniałe 
dowody ich „boskiego" pochodzenia, wprawi to w zakłopotanie nawet najwierniejszych 
ludzi Pana i nawet, na pewien czas. zwiodą niektórych. 
 
Zewnętrzny sukces albo porażka nie jest prawdziwym kryterium osądu 

Nieprzyjaciel jest zwodzicielem. i jako taki będzie działał i dominował w czasach osta-
tecznych. „Sukces" albo „porażka" nie stanowi kryterium określającego czy dane 
dzieło pochodzi od Boga czy Szatana. Golgota stoi na zawsze jako objawienie Bożej 
drogi w wypełnieniu Jego odkupieńczych zamiarów. Szatan działa na pewien czas 
gdyż wie, że jego czas jest krótki, ale Bóg działa na wieczność. Przez, śmierć do życia, 
przez porażkę do triumfu, przez, cierpienie do radości to Boży sposób. 

Znajomość prawdy jest głównym zabezpieczeniem przez zwiedzeniem. „Wybrani" 
muszą wiedzieć i muszą uczyć się „badać duchy" dopóki nie zrozumieją co pochodzi 
od Boga. a co od Szatana. Słowa Mistrza: „Wy tedy baczcie: Przepowiedziałem wam - 
wszystko." wyraźnie dają do zrozumienia, że osobista znajomość niebezpieczeństwa 
jest częścią Pańskiego sposobu ochrony Jego wybranych. Wierzący, którzy ślepo 
polegają na tym. co „idzie w parze z mocą Bożą." nie starając się zrozumieć jak uciec 
przez zwiedzeniem. gdy zostali wcześniej ostrzeżeni przez Pana, by „strzegli się." z 
pewnością w padną w misterną pułapkę nieprzyjaciela. 

Jessie Penn-Lewis (1912) 
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Opowiadanie się po stronie 
Antychrysta! 

 
Apostoł Paweł mówi o dwóch przeraźliwych rzeczach, które uderzą w kościół 

tuż przed przyjściem Jezusa. Rzeczywiście, Pan nie powróci, dopóki nie wypełnią się 
te dwie okropne rzeczy. Pragnę pokazać wam, że obie te rzeczy mają miejsce właśnie 
teraz tuż przed naszymi oczami! 

Po pierwsze. Paweł mówi nam. że w dniach ostatecznych nastąpi wielkie 
odstępstwo. 

Po drugie, ostrzega, że zły duch antychrysta ogarnie wielu wierzących, którzy 
odwracają się od prawdy! 

Oczywiście, przez wiele lat kościół zwiastował i nauczał o przyjściu Antychrysta. 
Spodziewaliśmy się pojawienia się Człowieka Grzechu, syna zatracenia. Niektórzy spe-
kulują że objawi się on w naszych czasach - że już narodził się i żyje gdzieś na ziemi. 

Czy istnieje taki człowiek? Tak, wierzę w to i będzie on całkowicie opętany przez 
Szatana. A jednak kiedy się pojawi, zostanie dobrze przyjęty. Będzie domagał się 

czci od całej ludzkości wynosząc się nad światem jak Bóg! 
Jedynym powodem, dla którego Antychryst jeszcze się nie pojawił jest to, że nie 

nadszedł jeszcze jego czas. Pewnego dnia jednak Duch Święty podniesie swoją wstrzy-
mującą rękę i Człowiek grzechu objawi się w pełni mocy. Biblia zapewnia nas jednak, 
że kiedy skończy się czas tego złego człowieka, zostanie on pochłonięty przez Boga: "
 którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia 
swego" (II Tesaloniczan 2:8). 

Istnieje Antychryst - i istnieje również Duch Antychrysta! 
Mamy Zbawiciela, który zasiadł w chwale jako Człowiek. On jest żywą osobą - z 

ciałem. kośćmi, włosami i oczami pomimo tego, że jest Bogiem. I pomimo tego, że 
żyjemy tutaj, na ziemi. Jego Duch mieszka w nas: „A ponieważ jesteście synami, 
przeto Bóg "zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!" 
(Galacjan 4:6). A jednak na świecie działa jeszcze jeden duch podobny do 
Chrystusowego - duch antychrysta. Tak jak Chrystus dal nam Swojego Ducha, tak 
duch antychrysta opanowuje wielu odstępnych chrześcijan. Ten duch działa teraz na 
świecie - przygotowując serca na przyjście Człowieka Grzechu! 

„Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, ze ma przyjść, i teraz już jest na 
świecie" (1 Jana 4:3). Jan mówi tym samym: „Słyszeliście o przyjściu antychrysta. 

Było to zwiastowane i nauczane, i wiecie o jego przyjściu. Ale umiłowani, obudźcie się 
duch antychrysta już działa!" 

Musicie zrozumieć - Antychryst nie pojawi się nagle na scenie, by zaskoczyć 
rodzaj 
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ludzki. Jego duch w tajemniczy sposób działa już teraz, zakładając swoje królestwo w 
zimnych sercach, idących na kompromis. A kiedy w końcu pojawi się człowiek 
grzechu, zostanie publicznie pokazany światu, który będzie na niego przygotowany - 
sercom, które jego duch już posiadł! 

Właśnie teraz obserwujemy zapatrywania i zachowania antychrysta. Wkrótce 
jednak obróci się to w przepływający strumień, i w rezultacie szeroki ocean. A kiedy w 
końcu pojawi się Antychryst, powita go nawet wielu byłych chrześcijan - ponieważ ich 
serca będą pokrewnego ducha! 

Paweł ostrzegał przed tym. Powiedział, że w dniach ostatecznych fałszywi prorocy 
będą przedostawali się do kościoła, głosząc inną ewangelię i innego Jezusa. Wielu 
takich fałszywych proroków juz się pojawiło, głosząc ewangelię Antychrysta: 
„Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który 
teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola" (II Tesaloniczan 2:7). 

Duch Antychrysta atakuje nawet teraz serca wielu odstępnych chrześcijan. Są oni 
całkowicie opętani przez zło. „Ale w jaki sposób?" - zapytasz. „Dlaczego odstępni 
chrześcijanie mieliby zwrócić się ku Antychrystowi?" 

Dlatego, że są podobnej myśli jak on! Jan pisze: „Nie miłujcie świata ani tych rze-
czy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo 
wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie 
jest z Ojca. ale ze świata... Dzieci, ostatnia to już godzina. A słyszeliście, że ma przyjść 
antychryst, lecz oto już teraz wiciu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już 
ostatnia godzina" (I Jana 2:15-18). 

Jan ostrzega nas, ze ci, którzy ciągle miłują rzeczy tego świata, otworzyli się na 
działanie ducha antychrysta. Mówi on: „Wiecie, że to są dni ostateczne, ponieważ tak 
wielu ludzi jest pełnych pożądliwego ducha antychrysta!" 

„Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest 
antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna" (I Jana 2:22). Apostoł dodaje: 
„Jeżeli nie poddaliście się całkowicie pod panowanie Jezusa - jeżeli nie zwracacie na 
Niego, uwagi na wszystkich swoich drogach - to otworzyliście się na złego ducha!" 

Umiłowani, jeżeli służycie Jezusowi tylko w 50 procentach - albo nawet 90 
procentach - to zaprzeczacie Jego pełnemu zbawieniu. Nie służycie Mu całym swoim 
sercem, myślą, duszą i ciałem. Otworzyliście tym samym drzwi dla ducha 
antychrysta, aby mógł wejść! 

Nie wystarczy powiedzieć: „Wierzę, że Jezus był Bogiem w ciele." Musimy raczej 
wyznać: „Jezu, Ty jesteś Bogiem w ciele we mnie. Ty masz wszelką moc i władzę nad 
pożądliwościami i grzechem. Poddaję się Tobie całkowicie!" 

Sprawiedliwi - którzy czczą Boga w Duchu i prawdzie - są przednimi obiektami 
Antychrysta! 

„Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest 
przedmiotem boskiej czci..." (11 Tesaloniczan 2:4). Duch antychrysta sprzeciwia się 
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wszystkim, którzy chodzą w bliskiej społeczności z Bogiem. On atakuje prawdziwych 
czcicieli - ponieważ chce ich czci dla siebie! 

Szatan stara się zniszczyć prawdziwe uwielbianie. Chce obrabować Boga z 
wszelkiej chwały! Jeżeli chodzisz w bliskości z Jezusem, duch antychrysta wystąpi 
przeciwko tobie ze wszystkim co posiada. Zaatakuje ciebie przy pomocy strachu, 
zwątpienia, pożądliwości - wszystkiego, co da mu jakąkolwiek możliwość, by 
przeszkodzić w twoim uwielbianiu. 

Jednak jego duch bezprawia jest powstrzymywany przez Ducha Świętego: „A wie-
cie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie" (2:6). 
Moc Bożego Ducha w Jego kościele to znaczy w tobie i we mnie powstrzymuje 
anarchię Szatana. Rzeczywiście, gdyby Bóg miał zabrać Swojego Ducha z kościołów i 
od pobożnych wierzących, nasz świat byłby szalejącym piekłem. 

Pomimo tego. beztroscy, leniwi chrześcijanie - ci, którzy nigdy nie porzucili swoich 
grzechów, ale są ciągle pochłonięci rzeczami tego świata - nie będą w stanic ostać się 
w tych dniach ostatecznych. Zostaną ogarnięci przez zło! 

Apostoł Piotr pisze: „Ludzie ci, to źródła bez wody i obłoki pędzone przez wicher; 
czeka ich przeznaczony najciemniejszy mrok... Jeśli bowiem przez poznanie Pana i 
Zbawiciela. Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie 
uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni. Lepiej 
bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić 
się od przekazanego im świętego przykazania. Sprawdza się na nich treść owego przy-
słowia: Wraca pies do wymiocin swoich, oraz: Umyta świnia znów się tarza w biocie" (II 
Piotra2:17,20-22). 

Ludzie, których tutaj opisuje Piotr twierdzili, że są zbawieni. Kiedyś bowiem wy-
zwolili się z brudów tego świata, uwolnieni przez Bożą moc. Poznali drogę 
sprawiedliwości. A jednak znów wplątali się w grzech. Zostali pochłonięci przez ducha 
antychrysta! 

Piotr nie mógł tutaj mówić o niewierzących. Przecież niewierzący nie mają wiary, 
od której mogliby odpaść. Ci, którzy upadają, mają coś od czego mogą odpaść. Z całą 
pewnością Piotr mówi o odstępnych chrześcijanach. 

Jednak ci połowiczni wierzący robią coś więcej niż tylko odpadają od Pana. 
Również w coś wpadają - w ręce ducha antychrysta! Piotr mówi, że tacy ludzie zostali 
„opanowani" (wiersz 20). 

Umiłowani, dzieje się tak, ponieważ tak wiciu chrześcijan stało się nieostrożnych. 
Nie chodzą już w sprawiedliwości, czy świętości, i w rezultacie dają przystęp duchowi 
antychrysta. Teraz siedzi on w świątyni ich serc - mając pełnię władzy! 

Na tronie każdego serca będzie zawsze siedział Chrystus - albo Jezus Chrystus, 
Boży Baranek, albo Antychryst! 

Na tronie serca każdej osoby, czytającej to kazanie, siedzi Chrystus - albo Duch 
Chrystusa, albo duch antychrysta. 

Jestem całkowicie przekonany, że najbardziej efektywnymi środkami, którymi po-
sługuje się duch antychrysta, jest telewizja i brudne filmy. On wie. że oko jest bramą 
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do serca i maszeruje prosto przez skorumpowane, znudzone oko chrześcijanina i 
przejmuje tron jego serca! 

To dlatego duch antychrysta przejął kontrolę nad świeckimi mediami stacjami te-
lewizyjnymi. produkcją filmów, teatrem, prasą. Kto jak nie duch antychrysta mógł tak 
omotać media, że aborcja jest teraz uznawana za prawo, a nic za grzech? Kto jak nie 
jego duch mógł usprawiedliwić eutanazję, zabijanie starszych i niedołężnych ludzi'.' 

Duch bezprawia rośnie coraz silniejszy, a nasze społeczeństwo jest bliskie siania 
sic szalejącym piekłem. Duch antychrysta przenika teraz do naszych szkół, sądów. 
ulic. interesów, nawet do naszych domów. I co najsmutniejsze, ten zły duch powoli 
wkrada się do kościoła. 

Wierzę, że duch antychrysta zakłada kościoły na całym świecie. Ten duch jest siłą 
motywującą kryjącą się za kościołami „przyjaznymi dla obcych." Kto jak nie duch 
antychrysta zwoływałby bezbożnych, by ustanowili duchowe agendy - wysyłając 
założycieli kościoła od drzwi do drzwi, pytających ludzi: „Jak chcielibyście, aby 
wyglądał kościół? Chcemy go tak dopasować, abyście przyszli." 

Te kościoły są zbudowane na skeczach i przedstawieniach, ponieważ ludzie nie 
chcą słuchać napomnień. Nie chcą przekonania o grzechu - tak więc słuchają 
ewangelii, która jest prawie całkowicie pozbawiona pokuty, sądu i Krzyża. Słyszą 
wszystko na temat Bożej łaski i miłosierdzia, jak dawać sobie radę z problemami - ale 
nic na temat Bożego sądu i pieklą. Są lulani do snu w swoim grzesznym stylu życia. 

Dokładnie przed tym ostrzega nas Biblia - przed kościołami z formą pobożności, 
ale bez mocy. Pytam was: Kto wprowadził do kościoła świecką muzykę? Kto zamienił 
nabożeństwa modlitewne w „wieczory rozrywkowe?" Kto sprawił, że chrześcijanie są 
bardziej zainteresowani tym czy ich drużyna wygra w Mistrzostwach Ameryki w 
Futbolu niż zbawieniem ginących ludzi? Duch antychrysta mówi chrześcijanom, że 
mogą pić z dwóch kubków - Pańskiego i kubka demonów! 

„To, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nic Bogu; ja zaś nie chcę, abyście 
mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pańskiego i kielicha demonów; 
nie możecie być uczestnikami stołu Pańskiego i stołu demonów" (1 Koryntian 10:20-
21). 

Możesz myśleć: „To jest naprawdę straszne. W jaki sposób chrześcijanin 
dopuszcza do tego, że jest opanowany przez ducha antychrysta?" 

Są dwie rzeczy, dzięki którym duch antychrysta opanowuje chrześcijanina: 
Pierwszym powodem, dla którego duch antychrysta może opanować odstępnego 

wierzącego jest utrata umiłowania prawdy 
  Nie przyjęli miłości prawdy ..." (II Tesaloniczan 2:10). Duch antychrysta 

wkracza, 
kiedy Boża prawda nie jest już dłużej miłowana czy doceniana: „...aby zostali 

osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie..." (2:12). 
Prorok Jeremiasz napisał: „Przebiegnijcie ulice Jeruzalemu, rozejrzyjcie się i 

przekonajcie się. i poszukajcie na jego placach, czy znajdziecie takiego, czy jest ktoś 
taki, kto przestrzega prawa, kto szuka prawd) - a przebaczę mu! A gdy mówią: "Żyje 
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Pan" - przysięgają fałszywie. Panie, czy twoje oczy nie są nakierowane na prawdę? Ty 
ich smagasz, lecz oni nie czują bólu. Ty ich wytracasz, lecz oni nie przyjmują karcenia; 
uczynili swoje oblicze twardsze niż skala, nie chcą się nawrócić" (5:1-3). 

Ten fragment nie mówi o poganach, ale o Izraelu, Bożym ludzie. Bóg mówi do Je-
remiasza: „Znajdź mi jedną osobę, która posiada serce miłujące prawdę - chociaż 
jedną osobę - a Ja przebaczę jej. A jednak nie znajdziesz nikogo. Jeremiaszu! Ci ludzie 
mówią, że Mnie kochają, ale nie przyjmują Mojej korekty. Nie smucą się. kiedy ich 
ganię. Nie drżą przed Moim Słowem!" 

Możesz myśleć: „Cieszę się. że nie jestem taki jak Izrael. Miłuję Boże Słowo. Nie 
straciłem umiłowania prawdy." A jednak zachęcam ciebie, byś sprawdził siebie! Po-
zwól, że wskażę ci trzy sposoby na określenie tego. czy głęboko w twoim sercu umiło-
wałeś prawdę: 

Pierwszą oznaką utraty umiłowania prawdy jest porzucenie społeczności z 
innymi wierzącymi. 

Jeżeli przyjście do kościoła jest dla ciebie nie lada zadaniem, to straciłeś swoją 
miłość do prawdy: „nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u 
niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, 
że się ten dzień przybliża" (Hebrajczyków 10:25).  Jeżeli nie oczekujesz na przebywanie 
z Bożym ludem - kiedy kazania wydają się nudne, a uwielbienie nie ma już znaczenia - 
otworzyłeś siebie na ducha antychrysta. Pan napomina ciebie: „Czym bliższy będzie 
czas Mojego przyjścia, tym trudniejsze będą czasy i tym ważniejsze będzie to. byś 
zgromadzał się z Moim ludem!" 

Drugą oznaką utraty umiłowania prawdy jest sytuacja kiedy karcące kazania 
powodują, że myślisz o czyimś grzechu, a nic o własnym. 

Czy słysząc prorocze kazanie siedzisz zadowolony z siebie i myślisz: Czy to nie pa-
suje dokładnie do brata Kowalskiego? Dzięki Bogu, że w końcu ktoś do niego dotarł 
Panie, zlej to na niego!" 

Pytam ciebie - ile, jeżeli w ogóle, z każdego kazania przyjmujesz do siebie? Ile 
poruszenia i przekonania ma miejsce w twoim sercu? Czy modlisz się: ..Boże. zwróć 
Swoje Słowo ku mojemu sercu"? 

Zachęcam ciebie, byś zwrócił uwagę na słowa Dawida: „W sercu moim 
przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie" (Psalm I 19:11). 

Trzecią oznaką utraty umiłowania prawdy jest sytuacja, kiedy napomnienie 
wywołuje u ciebie gniew, a nie pokorę. 

Bóg mówi, że nienawiść napomnienia ukazuje porzucenie ścieżki świętości: 
„Surowa kara spada na tego, kto zbacza z. drogi: kto nienawidzi napomnienia, musi 
umrzeć" (Przypowieści 15:10). 

Być może często słysząc napominające kazanie odchodzisz i mówisz: „To słowo 
jest po prostu zbyt twarde, a kaznodzieja zbyt rozgniewany!" Umiłowani, każdy 
pobożny pasterz będzie usługiwał ze świętym gniewem. To dlatego, że jest zły na 
diabla. roz-~ gniewany na ducha antychrysta - zły na wszystko, co oddala twoją duszę 
od prawdziwego uwielbienia Ojca. 
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Drugim powodem, dla którego duch antychrysta może opanować idącego na 
kompromis chrześcijanina jest umiłowanie przyjemności. 

„Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli 
upodobanie w nieprawości" (II Tesaloniczan 2:12). 

Paweł mówi tutaj o „szaleństwie przyjemności." A jednak nic mówi o rozwścieczo-
nym tłumie, hazardzistach, prostytutkach czy narkomanach. Nie - to słowo odnosi się 
do ludzi z kościoła, szukających przyjemności! Paweł ostrzega: 

,,A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą 
samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, 
niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, 
okrutni, nie miłujący lego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej 
rozkosze niż Boga" (II Tymoteusza 3:1-4). 

„Bluźniercy w domu Bożym?" zapytasz. „Fałszywi oskarżyciele? Nieprzebaczający? 
Zdrajcy? Na pewno nie!" 

O tak! Kiedy Paweł używa wyrażenia „miłujący więcej rozkosze niż Boga..." daje do 
zrozumienia, że ci ludzie mają pewną miarę miłości do Boga. Ale ta miłość została 
opanowana i zanieczyszczona przez umiłowanie przyjemności tego świata. Paweł mówi 
o tych, którzy gonią za przyjemnościami niesprawiedliwości! 

Umiłowani, jeżeli chcecie możecie wyłożyć pięć dolarów na film i przesiedzieć dwie 
godziny w atmosferze przemocy, przelewu krwi i bluźnierstw, gdzie Boże imię bierze się 
na daremno. Przyjmijcie jednak ostrzeżenie: Będziecie pić z kubka diabła - mając 
społeczność z demonami! Kiedy płacicie za bilet, pokazujecie tym samym swoją lojal-
ność duchowi antychrysta, którzy rządzi mediami. Bóg nazywa to ofiarą składaną 
demonom (zobacz I Koryntian 10:20). 

A co najgorsze ze wszystkiego, zapraszacie ducha antychrysta do swojego serca. 
Jeżeli będziecie dalej pić z kubka diabła - jeżeli będziecie pozwalali na to, by brudny 
duch antychrysta przenikał do waszej duszy - nie będzie to długo trwało, a nic wam 
już nic będzie przeszkadzało, ani was przekonywało. 

 
Święta resztka będzie miłowała prawdę! 
 
Paweł dziękuje Bogu za świętych ludzi, którzy pozostają niezachwiani w tych 

niebezpiecznych czasach. Ta święta resztka powstanie przeciwko duchowi antychrysta 
i będzie stała mocno. Nigdy nie będą pokonani. Przeciwnie, to oni pokonają świat, 
ciało i niegodziwych! 

„My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was. bracia, umiłowani przez 
Pana, że Bóg wy brał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i 
przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez ewangelię, którą głosimy, abyście 
dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie 
niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się czy to przez 
mowę, czy przez list nasz. 
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„A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i dał po-
cieszenie wieczne, i dobrą nadzieję z łaski, niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was 
we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie" (II Tesaloniczan 2:13-17). 

Ta święta resztka miłuje prawdę. Nie boi się nagany. Przegląda się w świetle 
Bożego Słowa, pozwalając, by przeniknęło ich aż do samego szpiku - a Bóg jest w 
stanie uświęcić ich umysł i ducha. 

Umiłowani, jeżeli wasze serca będą naprawdę otwarte - jeżeli będziecie 
ustawicznie miłowali Boże Słowo - Pan was umocni. A kiedy zły duch tego świata 
przyjdzie jak powódź, Szatan nie będzie w stanie w żaden sposób wkraść się do 
waszych serc. 

„Ci, którzy ufają Panu, są jak góra Syjon, Która się nie chwieje, lecz trwa wiecznie. 
Jak Jeruzalem otaczają góry. Tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Gdyż nie pozo-
stanie berło bezbożnych Nad działem sprawiedliwych, by sprawiedliwi nie wyciągali 
rąk swych ku bezprawiu" (Psalm 125:1-3). Duch antychrysta ma berło, oznaczające 
władzę. Jednak jego moc i panowanie nie będzie nad tobą. Przeciwnie - to ty go 
pokonasz! „Napisałem wam, dzieci ... gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w 
was, i zwyciężyliście złego" (1 Jana 2:14). „A zwycięstwo. które zwyciężyło świat, to 
wiara nasza" (1 Jana 5:4). 

Niech przyjdzie sobie duch antychrysta. Nie będziesz poruszony, ponieważ 
będziesz mocno utwierdzony na prawdzie Bożego Słowa. Będziesz znajdował się w 
Bożym domu, uwielbiając Pana z czystego serca. Twoja wiara pokona wszystko, z 
czym nieprzyjaciel wystąpi przeciwko tobie - ponieważ Jezus siedzi na tronie w 
świątyni twojego serca. 

Pragnę podać wam wspaniałą obronę przeciwko duchowi antychrysta. Znajduje 
się ona w Psalmie 139: 

„Badaj mnie. Boże. i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I 
zobacz. czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!" (139:23-
24). Alleluja! 

David Wilkerson (1995) 

Poważne prorocze ostrzeżenie 
 
Wielka ciemność nadchodzi nad kraje, które słyszały Moją ewangelię, ale nie 
postępują już według niej. Mój gniew będzie skierowany przeciwko wszelkiej 
niegodziwości. Zstąpi on z wielką siłą. Moje sądy są dosłowne, a żadna rzecz nie 
zostanie pominięta. Zanim skieruję sąd przeciwko narodom, rozpocznę od Mojego 
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domu. Kiedy Mój sąd spadnie na miasta świata. Mój lud zostanie oddzielony. Pragnę 
ludu bez zmazy czy skazy i tylko taki będzie zachowany przeze Mnie w czasie Mojego 
gniewu, zstępującemu przeciwko wszelkiej niegodziwości i niesprawiedliwości. 

Ja przygotuję was na nadchodzące dni poprzez trudną drogę, którą będziecie 
musieli iść. a która spowoduje, że będziecie do Mnie ustawicznie wołać. Kiedy 
bowiem droga jest łatwa, ludzie Mnie nie szukają, ale cieszą się tymczasowym 
błogosławieństwem. Kiedy jednak błogosławieństwo zostaje im zabrane, często 
zwracają się w tą czy inną stronę, ale nie przychodzą do Mnie. Pokazuję wam te 
rzeczy, abyście szukali Mnie ustawicznie i z wielką pilnością. Kiedy będziecie Mnie 
szukali, otworzę przed wami prawdy, których wcześniej nie widzieliście; prawdy, 
które umożliwią wam ostanie się w dniach ostatecznych. 

Nadchodząca chwała i zwodnicze duchy 

Kiedy nawiedzę Mój lud w potężnej mocy przebudzenia, chcę w ten sposób 
przygotować was na nadchodzącą ciemność. Wspólnie z chwałą nadejdzie wielka 
ciemność, ponieważ chwała ma przygotować Mój lud na ciemność. Ja umożliwię 
Mojemu ludowi przetrwanie z powodu nawiedzenia Mojego Ducha. Miejcie się na 
baczności, abyście nie byli zadufani w sobie i nic myśleli, że to wyście coś uczynili. 
Słuchajcie posłańców, ale nie adorujcie człowieka, gdyż wielu, których Ja potężnie 
namaszczę, by czynili znaki i cuda, zostanie wywyższonych i nie dadzą sobie rady. 
Nie czynię tego chętnie: zabezpieczyłem im wszystko, aby mogli się ostać. Powołuję 
do służby i wyposażam wielu ludzi, ale pamiętajcie, że wielu upadnie. Będą jak 
mocne światła: ludzie znajdą w nich upodobanie. Zostaną jednak przejęci przez 
zwodnicze duchy, które zwiodą wielu Moich ludzi. 

Słuchajcie pilnie tych rzeczy. ponieważ w dniach ostatecznych pojawią się 
zwodnicze duchy (I Tymoteusza 4:1). które odwrócą wielu Moich pomazańców. Wielu 
upadnie wskutek różnych pożądliwości i rozmnożonego grzechu. Jeżeli jednak 
będziecie szukali Mnie pilnie, włożę w was Mojego Ducha (Ezechiela 36:27). Kiedy ktoś 
zwróci się w prawo, albo w lewo. nie idźcie za nim. ale trzymajcie swoje oczy 
skierowane całkowicie na Pana. Nadchodzące dni są bardzo niebezpieczne, trudne i 
ciemne, ale będzie miało również miejsce potężne wylanie Mojego Ducha na wiele 
miast, a wiele będzie zniszczonych. Mój lud musi być pilnie ostrzeżony odnośnie 
nadchodzących dni. Wielu zwróci się ku zwodniczym duchom: wiele z nich już zwodzi 
Mój lud, to znaczy tych, którzy wypełniają sprawiedliwość i są sprawiedliwi. Wielu 
maskuje grzech wielkimi teologicznymi słowami, ale ostrzegam was przed zwodniczymi 
duchami, które prowadzą Mój lud w złą stronę. 

Wielu przyjdzie ze zwodniczymi duchami i wyciągnie swoje pożądliwe wabia. Zo-
baczycie. że po tym jak ponownie nawiedzę Swój lud. droga stanie się coraz węższa i 
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coraz mniej będzie nią szlo. Ale nic dajcie się zwieść, gdyż droga sprawiedliwości to 
Moja droga. Chociaż Szatan przychodzi jako anioł światłości (II Koryntian 11:13-15), 
nie słuchajcie go: ci bowiem, którzy czy nią cuda a nie postępują sprawiedliwie, nie po-
chodzą ode Mnie. Ostrzegam was z wielkim naciskiem, że będę sądził Mój dom. a kiedy 
przyjdę, będę miał kościół bez zmazy i skazy. 

Pragnę otworzyć wasze oczy i dać wam duchowe zrozumienie, abyście nie dali się 
zwieść, ale chodzili przede Mną w prawości, miłując sprawiedliwość i nienawidząc każ-
dej złej drogi. Patrzcie na Mnie. a Ja sprawię, że będziecie dostrzegali oczami Ducha 
rzeczy, które czają się w ciemności, a które nie są widoczne dla ludzkiego oka. Pozwól-
cie. że was poprowadzę w ten sposób, abyście ujrzeli moce ciemności i walkę przeciwko 
nim. Nie jest to walka przeciwko ciału i krwi, jeżeli bowiem w len sposób walczycie, nic 
nie osiągacie. Jeżeli jednak pozwolicie Mi przejąć kontrolę i walczy ć przeciwko mocom 
ciemności, wtedy zostaną pokonane, a Mój lud otrzyma wolność. 

Droga zwodzicieli 
 
     Ostrzegam was. abyście pilnie przeszukiwali Pisma odnośnie dni 

ostatecznych, ponieważ rzeczy, które zostały opisane, na pewno się spełnią. Do Mojego 
ludu wkradną się liczni zwodziciele, którzy będą mówić prawdę i zdobędą uznanie 
ludzi, gdyż ludzie będą badać Pisma i powiedzą: ..Ci ludzie mówią prawdę." Kiedy już 
zdobędą serca ludzi, wtedy dopiero zaczną wprowadzać fałszywe nauki. Dlatego też 
mówię, że nic powinniście oddawać swoich serc ludziom, ani adorować osobowości 
jakiegokolwiek człowieka. Gdyż właśnie przez te osoby Szatan wejdzie w Mój lud. 
Uważajcie na zwodzicieli (II Tymoteusza 3:13). 

Czy myślicie, że zwodziciel będzie wymachiwał nową herezją, albo obnosił się z nią 
przed Moim ludem? Będzie raczej wypowiadał słowa sprawiedliwości i prawdy i ukaże 
się jako sługa światłości, zwiastujący Słowo. Kiedy serca ludzi zostaną zdobyte, wtedy 
wprowadzi swoje doktryny, a ludzie będą zwiedzeni. Ludzie powiedzą: „Czy on nic 
mówił tak i tak? A czy myśmy nie sprawdzali tego ze Słowem? Jest zatem sługą spra-
wiedliwości. Wprawdzie tego. co teraz powiedział, nic ma w Słowie, ale musi to być 
słuszne, skoro inne rzeczy, które powiedział, były prawdą." 

Nie dajcie się zwieść, gdyż zwodziciel będzie najpierw pracował, by zdobyć serca 
ludzi, a potem wprowadzi swoje podstępne doktryny. Kiedy ktoś zaczyna głosić 
kazanie, nie jesteście w stanie stwierdzić czy pochodzi on ode Mnie, czy nie. 
Szukajcie Mnie ustawicznie, a wtedy, kiedy nauki zostaną ujawnione, będziecie 
mieli potwierdzenie w swoich sercach, że nie pochodzą ode Mnie. 

Nie bójcie się, gdyż. was ostrzegłem. Wielu da się zwieść, ale jeżeli wy będziecie 
chodzić przed Panem w świętości i prawości, wasze oczy będą otwarte, a Pan was 
ochroni. Jeżeli będziecie ustawicznie patrzeć na Pana. zauważycie kiedy zmienia się 
doktryna i nie dacie się jej. Jeżeli wasze serca będą prawe, będę was zachowywał, a 
jeżeli będziecie ciągle patrzyć na Mnie, będę was podtrzymywał. 
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Sługa sprawiedliwości będzie taki: jego życie będzie zgadzało się ze Słowem, a 
jego usta będą wypowiadały to, co jest pełnią prawdy, i nic będzie stanowiło 
mieszanki. Kiedy pojawi się mikstura, wtedy będziecie wiedzieli, że nie jest on sługą 
sprawiedliwości. Zwodziciele najpierw mówią prawdę, a potem fałsz, aby zakryć 
swoje własne grzechy , które kochają. Dlatego tez zachęcam was i zalecam, abyście 
studiowali wersety dotyczące zwodniczych duchów, gdyż jest to jedno z większych 
niebezpieczeństw tych ostatecznych dni. 

Pragnę, abyście byli mocno ugruntowani na Moim Słowie, a nie na miłej powie-
rzchowności ludzi, abyście nie dali się poruszyć tak jak inni to uczynili. Ja będę 
trzymał was na ścieżkach sprawiedliwości. Przyjmijcie ostrzeżenie dla siebie i nie 
idźcie za zwodniczymi duchami, które już siebie manifestują. Pilnie pytajcie się 
Mnie kiedy słyszycie coś, czego nie czytaliście w Słowie, i nic podziwiajcie ludzi, 
gdyż jest to metoda, przy pomocy której Szatan będzie trzymał wielu Moich ludzi. 

Droga triumfu 
 
Przyszedłem do was. abyście mieli życic i to w obfitości; abyście mogli triumfować 
tam. gdzie Ja triumfowałem. Na krzyżu zatriumfowałem nad wszystkimi mocami 
Szatana i powołałem was. abyście szli tą samą drogą. Kiedy wasze życie będzie 
złożone na krzyżu. poznacie zwycięstwo, którego Ja doświadczyłem. Kiedy 
znajdziecie się na krzyżu, poznacie moc zmartwychwstania. Kiedy przyjdę w Mojej 
chwale, zwierzchności i moce w okręgach niebiańskich zostaną zniszczone. Nie 
trapcie się, gdyż. dałem wam moc dzięki której możecie stąpać po mocach 
ciemności i wyjść zwycięsko. Na krzyżu zatriumfowałem nad całą mocą 
nieprzyjaciela. Moje życie będzie przepływało przez was, kiedy będziecie zagłębiać 
się w te cenne prawdy. Patrzcie na Mnie i przyjmijcie Moje życie. Kiedy wasze oczy i 
pragnienia będą skierowane ku Mnie, i będziecie wiedzieli co to znaczy być 
ukrzyżowanym ze Mną. wtedy będziecie żyli, a wasze pomazanie będzie się 
pomnażać. Na krzyżu otwarcie rozbroiłem nadziemskie władze i zwierzchności 
(Kolosan 2:15). 
Pokazuję wam prawdę, która spowoduje, że zwyciężycie; że będziecie mieli moc nad 
niegodziwymi - prawdę, która wyzwoli was i tych. którzy są wokół. Poznacie również 
społeczność z Moimi cierpieniami. Nic ma innego sposobu, dzięki któremu 
moglibyście uczestniczyć w tej niebiańskiej chwale i panować ze Mną. „Jeśli z nim 
wytrwamy, z nim leż królować będziemy" (II Tymoteusza 2:12). 
Pragnę, aby te prawdy były w was realne. Kiedy będziecie ich przestrzegać, 
wyzwolicie wielu ludzi, którzy znajdują się w niewoli. Będziecie mieli objawienie 
odnośnie tych, którzy znajdują się w ciemności, i klucze, by wyzwolić jeńców. Wielu 
pragnie wyzwalać, ale nie mają kluczy. Na krzyżu będziecie nieustannie poznawali 
moc Mojego zmartwychwstania, abyście mogli również brać udział w Mojej chwale. 
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Kiedy będziecie chętni, by chodzić ze Mną i radować się z cierpienia, będziecie 
uczestniczyć w Mojej chwale. Patrzcie na Mnie. gdyż macie potrzebę mocy do 
przezwyciężania niegodziwości i niewoli w życiu innych. 
Jeżeli będziecie naprawdę siebie osądzać, nie będziecie sądzeni (I Koryntian 11:31). 
Kiedy będziecie szukali Mojej twarzy i pragnęli być przeze Mnie oczyszczani we 
wszelkiej prawdzie i szczerości serca. Ja będę sądził was w skrytości a rzeczy, które 
znajdują się w skrytości waszych serc nie będą ujawnione innym. Uczynię to w 
skrytości i nikt nie będzie o ty m wiedział, a wstyd, który będzie widziany na wielu 
twarzach, nie będzie widoczny na waszych. Dlatego też. w miłości i miłosierdziu, 
pouczam was i dlatego też powiedziałem, że jeżeli ktoś siebie osądza, sam nie będzie 
sądzony. Nie jest to Moim upodobaniem, aby wstyd Mojego ludu był widziany przez 
wszystkich. Jak mogę sądzić świat, jeżeli najpierw nic osądzę Mojego domu? 
Słuchajcie uważnie tych rzeczy, które do was mówię. Jeżeli nie będziecie słuchać 
Mnie, wasz wstyd będzie widoczny dla wszystkich. 
 
Boża część a nasza część 
 
Chciałbym, abyście rozważyli Moje życie na ziemi - było nade Mną wielkie 
pomazanie. Jednak pokusy były również wielkie z każdej strony. Ofiarowano Mi 
najpierw chwałę królestw ziemi, a potem obrzucono obelgami i prześladowano. 
Wielka chwała będzie dana Mojemu ludowi, a jednak prześladowania będą 
pokazywały się z każdej strony. Nie myślcie, że dzięki chwale ominą was pokusy czy 
prześladowania. Chwała Mojego kościoła będzie wielka i takie też będą pokusy od 
nieprzyjaciela, który chce odwrócić Mój lud od Moich dróg. Ostrzegam was. że kiedy 
objawi się chwała, pokusy będą wielkie, a niewielu z tych, którzy rozpoczęli, 
skończą. Po pierwsze, będą im oferowane wielkie światowe bogactwa, a polem wielki 
krytycyzm i niewiara. 

Zważcie na waszego Pana, że tak jak Jemu czyniono, tak i wam uczynią. 
Zaistnieje potrzeba wielkiego skoncentrowania na celu. Z czasem wszyscy staną 
przeciwko wam, aby po prostu odwieść was od biegu, który Ja wam wyznaczyłem. 
Zostało o Mnie napisane, że uczyniłem Moją twarz twardą jak krzemień, by iść w 
kierunku, który Ojciec dla Mnie wyznaczył (Izajasza 50:7; Łukasza 9:5 I). Jeżeli 
dokonacie biegu, który Pan dla nas przygotował, będziecie musieli uczynić swoją 
twarz jak krzemień, z wielką determinacją - musicie iść według kursu dla was 
wyznaczonego. Wielu z waszych bliskich i tych. którzy idą z wami, będą starali się 
przekonać was i zawrócić z tego biegu Będą przemawiać do was wieloma słowami, 
które wydają się prawdziwe w sferze naturalnej. Czy Chrystus jednak nie zgromił 
Piotra, który chciał odwrócić Go od biegu, który Bóg dla Niego przeznaczył? (Ew. 
Mateusza 16:22-23)? 
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Zrozumcie te dwie rzeczy i poważnie się nad nimi zastanówcie: prześladowani 
ciemność będą tak wielkie jak chwała, a będą miały na celu odwrócenie wybranych 
i pomazanych z drogi, którą Bóg dla nich obrał. Wielu rozpocznie bieg. ale niewielu 
będzie w stanie skończyć z powodu łaski, która będzie im potrzebna, by wytrwać do 
końca, a której nie posiadają. 
Pokusy i prześladowanie waszego Pana były ciągłe. Był On kuszony przez. Szatana 
na wiele różnych sposobów przez całe Jego życie, a nawet na krzyżu, kiedy bezbożni 
wołali, jeśli jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża." Nie myślcie, że nastąpi okres bez 
prześladowań, gdyż będą one miały miejsce od czasu waszego namaszczenia aż. do 
końca trudności i wielkie prześladowania aż do końca. Pan musi przygotować was. 
abyście byli zwycięzcami we wszystkim, abyście byli w stanie dokończyć biegu. 
Prześladowania wzmogą się, podobnie jak wzmoże się namaszczenie. 

Bóg będzie prowadził Swój lud ścieżkami sądu i sprawiedliwości, i wprowadzi go 
do miejsca, które dla niego wybrał. Gdyż Pan wybrał miejsce dla Swojego ludu. 
miejsce sprawiedliwości i świętości, gdzie On założy obóz wokół nich i wszyscy, 
którzy będą prowadzeni przez Pana, będą wprowadzeni w to święte miejsce, gdyż 
Pan pragnie przebywać w Swoim ludzie i objawiać samego Siebie poprzez Swój lud. 
Świętość Pana będzie objawiana w Jego ludzie. 

Pozwólcie, aby Pan przeprowadził was przez te trudne miejsca. On dawniej 
prowadził Swój lud przez miejsca, gdzie nie przechodził żaden człowiek - miejsca 
wielkiego niebezpieczeństwa i doliny cienia śmierci. Pan będzie rzeczywiście 
prowadził Swój przez takie miejsca, a jednak wyprowadzi ich stamtąd do miejsca 
wielkiej chwały. Zrozumcie, że droga ku chwale obfituje w niebezpieczeństwa, i 
wielu upadnie na prawo i lewo; wielu rozłoży się obozem na innym terenie, ale Pan 
ma Swoje miejsce świętości, i żadne nieczyste rzeczy nie będą miały miejsca wśród 
Jego ludu. 

Złóż swoją ufność w Nim, a On wprowadzi cię do miejsca świętości. On pragnie 
wprowadzić Swój lud w wielką chwałę; taką, która nie była jeszcze nigdy oglądana - 
Pan uczyni to dla tych, którzy pokładają w Nim swoją ufność. Miejsce wielkiej 
ciemności i wielkiego niebezpieczeństwa oddziela Jego lud do miejsca, w którym On 
chce, aby przebywał. On będzie ochraniał ich przed głosami, które chcą zawrócić 
ich z Jego drogi. On przeprowadzi ich przez ciemne miejsca i zdradliwe ścieżki, do 
światła Swojej chwały. On będzie wielce radował się Swoimi umiłowanymi i 
spowoduje, że będziesz wypełniony niewymowną radością. On pragnie prowadzić 
Swój lud do nowego miejsca łaski i chwały, gdzie On będzie rzeczywiście wśród nich 
obozował. Złóżcie w Nim swoją ufność, a On z pewnością wprowadzi was w to nowe 
miejsce. 

Nie obawiajcie się nadchodzących dni. ale dołóżcie starań, aby się zawsze Panu 
podobać. Ja uporządkowuję i zakładam Mój kościół, a będzie on rzeczywiście bez. 
zmazy czy skazy. Ja będę wykonywał pracę w Moich umiłowanych, która nie była 
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oglądana od założenia świata. Pokazałem wam te rzeczy, abyście pilnie szukali Pana 
całym swoim sercem, i abyście byli tymi. którzy wytrwają spośród Jego ludu. 

Nie goń za tym lub tamtym człowiekiem, gdyż Pan tak to uczynił, że zbawienie 
jest w Nim i tylko w Nim. Nie będziesz zwracał się do coraz to nowego pasterza; na 
ziemi bowiem powstanie wielkie rozproszenie. Dlatego też patrz na Niego, gdyż On 
rzeczywiście rozjaśni ci wiele rzeczy . Nie będziesz patrzył to tu, to tam, gdyż 
studnie, które kiedyś miały wodę, nie będą jej już dłużej miały. Kiedy jednak pilnie 
będziesz Go szukać, On będzie pomnażał twoją siłę i twoją wiarę, aby mógł 
przygotować ciebie na nadchodzące czasy. 

Prawdy, które tobie objawiłem, muszą stać się częścią ciebie, i to nie tylko 
jakimś przeżyciem, ale częścią twojej natury. Czyż nie zostało napisane, że Ja 
żądam prawdy aż do wewnątrz? Boża prawda wyrażona w twoim istnieniu będzie 
ciebie podtrzymywać. Wielu doświadczy prawdy, ale prawda musi stać się częścią 
ciebie - twojego życia. Kiedy mężczyźni i kobiety będą na ciebie patrzeć, usłyszą nie 
tylko głos, ale zobaczą również wyrażenie prawdy. Wielu zostanie zwyciężonych, 
ponieważ nie są stali na Moich drogach, i ponieważ nie pozwolili, by prawda stała 
się częścią nich. Pokazuję ci te prawdy, abyś był przygotowany i wypełniwszy 
wszystko, stał mocno. 

 
Stanicy Frodsham (1965) 
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