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Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie 
trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował 
sługom swoim, prorokom. OBJAWIENIE 10:7

CZY BÓG DALEJ DOKONUJE TAKICH 
POTĘŻNYCH CUDÓW, JAKICH 

DOKONYWAŁ W BIBLII?

CZY KIEDYKOLWIEK ZADAŁEŚ SOBIE 
PYTANIE DLACZEGO MUSISZ SIĘ 

OCHRZCIĆ?

CZY TO, ŻE JESTEŚ CZŁONKIEM 
JAKIEGOŚ KOŚCIOŁA OD RAZU 

OZNACZA, ŻE JESTEŚ ZBAWIONY?

CO TAK NAPRAWDĘ ZASZŁO POMIĘDZY 
WĘŻEM A EWĄ W OGRODZIE EDEN? 

CZY WIEDZIAŁEŚ O TYM, ŻE ZGODNIE 
Z BIBLIJNĄ OBIETNICĄ W TYCH 

OSTATECZNYCH DNIACH DOKONA SIĘ 
TAJEMNICA BOŻA? 

TERAZ JEST CZAS ABY TAJEMNICA 
ZOSTAŁA UJAWNIONA I OBJAWIONA 

ŚWIATU.
CZY CHCESZ USŁYSZEĆ 

PRAWDZIWE SŁOWO BOŻE?
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PONADNATURALNEPonadnaturalne

Marka 16:17-18

A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: 
w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami 
mówić będą;

Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie 
zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Teraz, zobaczcie przyjaciele, pomyślcie o 
królu Jerzym z Anglii, gdy został uzdrowiony 
ze stwardnienia rozsianego, po tym, jak się 
za niego pomodliliśmy. Pomyślmy o Florence 
Nightingale (jej babcia założyła Czerwony 
Krzyż), ważyła około dwadzieścia siedem 
kilogramów, leżała tam umierając na raka 
dwunastnicy i żołądka, leżała tam i umierała. 
Mała gołębica sfrunęła na krzak, gdy Duch Boży 
przyszedł i powiedział: „TAK MÓWI PAN, ona 
będzie żyć.” Ona teraz waży siedemdziesiąt 
kilogramów i cieszy się doskonałym zdrowiem.

Pomyślmy o kongresmenie Upshaw, 
przywiązanym do fotela i łóżka przez lata, 
przez sześćdziesiąt sześć lat. W jednym 
momencie został podniesiony na nogi, biegał 
po budynku, dotykał swoich palców – stał się 
normalnym, całkowicie zdrowym człowiekiem.

Pomyślmy o tysiącach, tysiącach ludzi, którzy 
zostali uzdrowieni. Dlaczego mamy tu siedzieć 
aż umrzemy? Zróbmy z tym coś.

Jeżeli jesteś chory, albo w potrzebie, po prostu uwierz. 
Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, 
dzisiaj i na wieki, więc jeśli On był w stanie dokonać 
cudu dwa tysiące lat temu, to może dokonać tego 
samego dzisiaj. Zgodnie z Jego obietnicą jesteśmy 
uzdrowieni, jeżeli tylko uwierzymy. 

Każdy z nas może otworzyć Biblię i zobaczyć, że Bóg 
dokonuje cudów: Mojżesz rozdzielił Morze Czerwone, 
Eliasz przywołał głód, Jezus chodził po wodzie, a 
apostołowie uzdrawiali chorych.

Mamy tysiące cudownych wydarzeń zapisanych w 
Biblii. Jeżeli Bożym potwierdzeniem są znaki i cuda, 
to gdzie są Jego cuda dzisiaj? Czy On jest w stanie 
uzdrowić z raka tak samo, jak uzdrawiał trędowatych 
w Biblii? A co z ADIS czy malarią? Czy On dalej potrafi 
dokonywać cudów? Tak, Bóg dalej dokonuje cudów i 
te znaki towarzyszą tym, którzy wierzą. 

Jana 14:12

Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam: Kto wierzy we 
mnie, ten także dokonywać 
będzie uczynków, które Ja 
czynię, i większe nad te czynić 
będzie; bo Ja idę do Ojca.
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Tris 
Griffin udała się do gabinetu lekarskiego na początku 2013 roku z powodu 
bólu pleców, co do którego obawiała się, że może być nawrotem raka, z 
którym przedtem walczyła. Rezonans magnetyczny serca MRI wykazał 
„rozwarstwienie aorty,” co skłoniło lekarzy do przeprowadzenia dalszych badań 
oraz zaplanowania operacji w trybie nagłym na następny dzień. Linia biegnąca 
przez serce na tym zdjęciu jest oczywistym dowodem rozwarstwienia i oznacza 
niemal pewną, szybką śmierć w przypadku przerwania. 

Florence 
Nightingale, 
daleka krewna znanej 
pielęgniarki, była 
nieuleczalnie chora na 
raka żołądka. Wysłała 
to zdjęcie razem z 
ostatnią prośbą o 
modlitwę, zanim 
rak miał ją pozbawić 
życia. Widzimy, że 
była umierająca, tuż 
zanim Pan Jezus ją 
uzdrowił w roku 1950. 
Następne zdjęcie 
zostało wykonane po 
uzdrowieniu i wysłane 
jako świadectwo, że 
Bóg nadal uzdrawia 
chorych.

William D. 
Upshaw  
służył osiem lat w 
Izbie Reprezentantów 
Stanów 
Zjednoczonych oraz 
ubiegał się o fotel 
prezydenta w 1932 
roku. Jako dziecko 
został sparaliżowany 
na skutek wypadku 
na farmie. 66 lat 
spędził o kulach i na 
wózku inwalidzkim. 
W 1951 roku został 
całkowicie uzdrowiony 
i do końca życia nie 
miał problemów z 
chodzeniem.
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Następnego dnia po tym, jak wierzący się o nią pomodlili, lekarze przeprowadzili 
jeszcze jedną tomografię komputerową, żeby dokładniej zlokalizować szczelinę 
przed operacją. Tym razem obraz pokazał zupełnie zdrowe serce. Zdumiony 
chirurg powiedział do pani Griffin – „Nie wiem co mam pani powiedzieć. Miała 
pani rozwarstwienia aorty, ale teraz nie mamy na to żadnego dowodu.” Pokazał 
jej zdjęcia przed modlitwą i po. „Może pani odejść, a przy okazji, nie ma też 
żadnych oznak raka. Jest pani idealnie zdrowa.”

(po lewej) Strzałka lekarza wskazuje na 
aortę, to ten ciemny, okrągły obszar 
w centrum obrazu. Ta przekątna linia 
to tętniak lub „rozwarstwienie“ aorty, 
co wymaga natychmiastowej operacji 
i jest śmiertelnie niebezpieczne gdy 
pęknie. (u góry) Następnego dnia zostało 
przeprowadzone drugie skanowanie. 
Rozwarstwienie całkowicie zniknęło i 
nigdy nie wróciło. 

Adnotacje
Psalm 103:2-3 
Błogosław duszo moja PANU i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego! 
On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje.

Izajasz 53:5
Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego 
zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni.

Marka 16:17
A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, 
nowymi językami mówić będą.

Łukasza 17:6
A Pan rzekł: Jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, i rzeklibyście do tego figowca: Wyrwij 
się z korzeniem i przesadź się w morze, usłuchałby was.

Jana 14:12
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie 
uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. 

I Tesaloniczan 1:5
Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy, i 
w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez 
wzgląd na was. 

Hebrajczyków 2:3-4 
To jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono 
zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, 
A Bóg poświadczył je również znakami i cudami, i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz 
darami Ducha Świętego, według swojej woli.

Hebrajczyków 13:8 
Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj, i na wieki.

Jakuba 5:15
A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się 
grzechów, będą mu odpuszczone.

I Piotra 2:24
On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla 
sprawiedliwości żyli; dzięki jego ranom zostaliście uzdrowieni.
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Mamy dzisiaj tysiące różnych denominacji na świecie. 
Każda religia potępia inne, a jednocześnie twierdzi, że 
zbawienie jest w ich denominacji. Skąd mamy wiedzieć 
którą wybrać?

Jeśli wybierzemy kościół katolicki, musimy przyjąć 
wstawiennictwo świętych, które nie jest niczym innym 
niż modlitwą do bożków. Biblia mówi: „Albowiem 
jeden jest Bóg i jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a 
ludźmi, człowiek, Jezus Chrystus” (I Tym 2:5). Kapłan 
nazywany jest „Ojcem” choć Jezus tego zabronił w 
Mateusza 23:9 „Nikogo też na ziemi nie nazywajcie 
ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w 
niebie.” Zbory Boże nam mówią, że mówienie językami 
jest wstępnym dowodem Ducha Świętego, lecz 
Paweł powiedział: „Choćbym mówił językami ludzkimi 
i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią 
dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.” (I Kor 13:1) 

SĄDSąd

Prawie wszystkie denominacje zaraz nam mówią, że 
w Biblii jest wiele rzeczy błędnie interpretowanych, 
utraconych podczas tłumaczenia, lub nie mających 
zastosowania w dzisiejszym świecie. W co, w 
takim razie, powinniśmy wierzyć: w Biblię, czy w 
denominacyjne doktryny? Jakie kryteria będą przez 
Boga brane pod uwagę podczas sądu?

Gdybym dzisiaj zapytał obecnych tu 
katolików: „Jak myślisz, na podstawie czyich 
kryteriów Bóg będzie sądził świat?” Katolik 
powie: „kościoła katolickiego.” Dobrze, 
to teraz którego kościoła katolickiego? 
Mamy teraz rzymski, grekokatolicki i wiele 
innych. Który kościół katolicki miałby to 
być? Luteranie powiedzą: „Według naszych 
kryteriów,” a wtedy wy baptyści odpadacie. 
Gdybyśmy potem powiedzieli, że: „Według 
baptystycznych,” to zielonoświątkowcy 
odpadają. Więc byłoby takie zamieszanie, nikt 
by nie wiedział co ma robić; więc On nigdy 
nie obiecał, że będzie sądził świat używając 
szablonów kościelnych.

On obiecał sądzić świat przez Chrystusa, a 
Chrystus jest Słowem. I Biblia jest tym, co 
będzie sądzić świat, to jest Jezus Chrystus, ten 
sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.

Psalm 96:13 

Przed obliczem PANA, bo 
idzie! Zaiste idzie, by sądzić 
ziemię. Będzie sądził świat 
sprawiedliwie, a ludy 
według swojej wierności.
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Need Photo

Adnotacje
Jan 1:1
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Jan 1:14 
A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny 
Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. 

Jan 5:22
Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi.

Jan 12:48
Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go 
będzie w dniu ostatecznym. 

Efezjan 1:5-7
Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,
Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 
W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego. 

Efezjan 2:5-8
I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - 
I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w 
Chrystusie Jezusie.
Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar.

I Jana 1:7
Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew 
Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. 

Objawienie 22:18-19
Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do 
nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze;
A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze 
świętego miasta, opisanych w tej księdze.
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Dzieje Apostolskie 2:38

A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was 
da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie 
grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Oczywiście, chrzest jest bardzo ważny, ale czy to jest 
istotne jak jesteśmy ochrzczeni? Czy każdy chrzest 
będzie działał, czy jest jakiś prawidłowy chrzest? Jeżeli 
wierzysz w Biblię, to TAK, istnieje prawidłowy chrzest.

Większość kościołów chrzci w Imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego, ale według Biblii to nie jest prawidłowe. 

W Dziejach Apostolskich 19 były pewne osoby, które 
już wierzyły w Jezusa Chrystusa, ale jeszcze nie przyjęły 
Ducha Świętego do swoich serc. Apostoł Paweł znał 
prawidłowy sposób przyjęcia Ducha Świętego, więc 
zapytał ich: „W jaki sposób zostaliście ochrzczeni?” A 
oni rzekli: „Chrztem Janowym.” (Dzieje 19:3) Paweł 
zobaczył, że oni nie zostali ochrzczeni zgodnie z tym, 
co nakazał Piotr w Dziejach Apostolskich 2:38, więc 
kazał im ochrzcić się ponownie w Imię Pana Jezusa. 
Potem, zgodnie z obietnicą, otrzymali Ducha Świętego.

IMIĘImię

Marka 16:16

Ten, kto uwierzy i zostanie 
ochrzczony, będzie zbawiony, 
ale kto nie uwierzy, będzie 
potępiony.
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Więc dlaczego uczniowie chrzcili 
w Imię Jezusa, skoro Jezus 
Osobiście kazał im chrzcić w Imię 
(nie „w imiona”) Ojca i Syna, i 
Ducha Świętego? (Mat.28:19) Czy 
oni popełnili błąd? Nie! Oni zrobili 
dokładnie to, co im kazano.
W czasie gdy czytasz ten artykuł, 
pomyśl o swoim imieniu. Czy jesteś 
synem? Czy masz na imię: „Syn”? 
Czy jesteś matką? Czy masz na imię: 
„Matka”? Oczywiście, że nie, to są 
po prostu tytuły. Ty masz prawdziwe 
imię, tak samo Bóg.
Tu jest odpowiedź:
W Biblii nie było takiego przypadku, 
żeby ktoś został ochrzczony w imię 

Ojca i Syna, i Ducha Świętego, bo coś takiego nie 
istnieje. Ojciec to nie jest imię; Syn to nie jest imię; i 
Duch Święty to nie jest imię; ale imieniem Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego jest Pan Jezus Chrystus. 
Jezus Chrystus jest Bogiem! On jest Ojcem, Synem i 
Duchem Świętym.
Jeżeli szukasz Ducha Świętego i zastanawiasz się 
dlaczego Pan Ci tego jeszcze nie dał, wtedy możesz 
sobie zadać to samo pytanie, które zadał Paweł: „Jakim 
chrztem zostałeś ochrzczony?”

Adnotacje
Mateusza 28:19
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
[Jakie jest Imię Ojca? Imię Syna? Imię Ducha Świętego?]

Marka 16:16
Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. 

Jana 5:43
Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie; jeśli kto inny przyjdzie we 
własnym imieniu, tego przyjmiecie. [Jeżeli On przychodzi w Imieniu Swojego Ojca, to jakie jest 
Jego Imię?]

Jana 10:30
Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

Jana 12:45
Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. 

Jana 14:8-9
Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. 
Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, 
widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? 

Jana 20:27-28
Potem rzekł do Tomasza: Daj tu palec swój i oglądaj ręce moje, i daj tu rękę swoją, i włóż w bok mój, 
a nie bądź bez wiary, lecz wierz.
Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. 

Dzieje Apostolskie 2:38-39
A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na 
odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z 
dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.

Dzieje Apostolskie 4:12
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego 
ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 8:12
Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu 
Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty.

Dzieje Apostolskie 19:3-6
Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym.
Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który 
przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.
A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. 
A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.

Efezjan 4:5
Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest,

Kolosan 3:17
I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, 
dziękując przez niego Bogu Ojcu.

I Jana 5:7
Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jedno. 
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Nadchodzi dzień, kiedy każdy z nas, bez względu na to 
czy jest chrześcijaninem, czy nie, dowie się dokładnie co 
się znajduje za kurtyną czasu. Biblia niektórym obiecuje 
Życie Wieczne, a innym obiecuje potępienie. Wszyscy 

ludzie w całej historii na pewno zadawali sobie 
pytanie: „Co się ze mną stanie, gdy umrę?”

Dawno, zanim powstała Biblia, którą 
byśmy mogli czytać, prorok  Hiob 

obserwował przyrodę. Mówił o 
nadziei drzewa, jak ono może 
zostać ścięte i umrzeć, lecz 
gdy poczuje wodę, wraca do 
życia, puszczając świeże pąki. 
Hiob wiedział, że człowiek, 
podobnie jak to drzewo, 
powstanie ponownie do życia:  

Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? 
Przez wszystkie dni mojej służby będę 
oczekiwał, aż nadejdzie zmiana.

Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, 
będziesz tęsknił za tworem swoich rąk.

Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego 
grzechu. (Hioba 14:14-16)

Może Hiob nie miał Biblii, którą by mógł czytać, jednak 
wiedział, że pewnego dnia Bóg podniesie go z grobu, 
kiedy nadejdzie Odkupiciel rodzaju ludzkiego. 

Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w 
księdze umieścić?

Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć 
na wieki?

Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi 
wystąpi jako ostatni.

Potem me szczątki skórą odzieje, i w moim ciele 
zobaczę Boga. (Hioba 19:23-26)

Prorok Hiob mówił o Panu Jezusie i o zmartwychwstaniu 
Jego ludu. Przez objawienie wiedział, że chociaż nasze 
ciała mogą całkowicie zaniknąć, Jezus je przywróci i 
zobaczymy Jego Przyjście na własne oczy. Cały Boży 
lud pragnie ujrzeć ten wspaniały dzień.

ŻYCIE PO ŻYCIUŻycie Po Życiu

Jana 5:28-29

Nie dziwcie się temu, gdyż 
nadchodzi godzina, kiedy 
wszyscy w grobach usłyszą 
jego głos;
I wyjdą ci, którzy dobrze 
czynili, by powstać do życia; 
a inni, którzy źle czynili, by 
powstać na sąd.
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Jednakże, tak samo pewne jest istnienie Boga, jak 
i diabła; i tak samo pewne jest istnienie Nieba, jak 
piekła. Stawka jest wyższa niż możemy to sobie 
wyobrazić. Apostoł Paweł powiedział, że: „Czego 
oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca 
ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, 
którzy go miłują.” (I Kor. 2:9)

Nasze umysły nie są w stanie ogarnąć tego, jakie Niebo 
będzie wspaniałe, tak samo nie mogą pojąć grozy 
piekła. Jezus powiedział, że piekło jest tak straszne, 
że lepiej by było odciąć sobie jakąś część ciała niż 
zaryzykować trafienie do tego strasznego miejsca. 

A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla 
ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a 
pójść do piekła, w ogień nieugaszony. (Marka 9:43)

Więc kto pójdzie do Nieba? A kto pójdzie do 
piekła? To bardzo smutne, lecz Jezus powiedział, 
że większość ludzi nie przyjmie nagrody, którą On 
pragnie im dać: Wchodźcie przez ciasną bramę; 
albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, 
która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, 
którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i 
wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu 
jest tych, którzy ją znajdują. (Mat. 7:13-14)

Jezus powiedział także: „Nie każdy, kto do mnie 
mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa 
Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, 
który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: 

Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu 
twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy 
demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy 
wielu cudów? Wtedy im powiem: Nigdy was nie 
znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie 
bezprawie.” (Mat. 7:21-23)

Samo to, że ktoś uważa się za chrześcijanina, 
jeszcze nie znaczy, że ta osoba jest zbawiona. W 
naszych umysłach pojawia się oczywiste pytanie: 
Jak otrzymać Życie Wieczne? Jezus nam dał bardzo 
prostą odpowiedź: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 
wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który 
mnie posłał, ma żywot wieczny, i nie stanie przed 
sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. (Jan. 5:24)

Niestety, w dzisiejszym świecie ludzie są tak zajęci, 
że bardzo niewielu znajduje czas na słuchanie Bożego 
Słowa. A jeszcze mniej jest takich, którzy wierzą w 
Słowo, które słyszą.

Kościoły nam mówią, że jak będziemy dobrymi ludźmi, 
jak będziemy myśleć pozytywnie, nie będziemy 
kłamać, oszukiwać, czy kraść, to pójdziemy do Nieba. 
Nie wiedzą, że piekło będzie pełne ludzi, którzy wiedli 
z pozoru dobre życie. Rzeczywistość jest taka, że 
nie pójdziemy do Nieba z powodu naszych dobrych 
uczynków czy dlatego, że jesteśmy członkami jakiegoś 
kościoła. Jest tylko jedna droga do Życia Wiecznego, 
prowadzi przez Jezusa Chrystusa. On nam powiedział, 
że mamy WIERZYĆ Jego Słowu, którym jest Biblia. W 
jaki inny sposób moglibyśmy być zbawieni? 
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Kiedy dla Ciebie nadejdzie dzień sądu – usłyszysz: 
„Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie 
Królestwo, przygotowane dla was od założenia 
świata,” (Mat. 25:34) czy usłyszysz: „Idźcie precz ode 
mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i 
jego aniołom”? (Mat. 25:41)

Już samo przeczytanie tych słów stawia Cię przed 
wyborem – Czy decydujesz się wierzyć Bożemu 
Słowu? 

Gdzie spędzisz wieczność?

Adnotacje
Hioba 14:12-16
Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi się ze 
swojego snu.
Obyś mnie ukrył w krainie umarłych, schował mnie, aż uśmierzy się twój gniew, wyznaczył mi kres, 
a potem wspomniał na mnie!
Gdy człowiek umiera, czy znowu ożyje? Przez wszystkie dni mojej służby będę oczekiwał, aż 
nadejdzie zmiana.
Wtedy będziesz wołał, a ja ci odpowiem, będziesz tęsknił za tworem swoich rąk.
Lecz teraz liczysz moje kroki, pilnujesz mojego grzechu.

Hioba 19:23-26
Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić?
Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki?
Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni.
Potem me szczątki skórą odzieje, i w moim ciele zobaczę Boga.

Mateusza 7:21-23
Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni 
wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu 
twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?
A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. 

Mateusza 22:14
Albowiem wielu jest powołanych, ale niewielu wybranych.

Jana 3:16-17
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, 
nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

Jana 5:24
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma 
żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. 

I Koryntian 2:9
Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie 
wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 

I Tesaloniczan 4:13-18
A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, 
jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa 
przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.
A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia 
Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.
Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw 
powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w 
powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.
Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.
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I Mojżeszowa 3:6-7

A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre 
do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla 
zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też 
mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. 

Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. 
Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.

I Mojżeszowa 3:14-15

Wtedy rzekł PAN Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, 
będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego 
dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch 
będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między 
twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci 
głowę, a ty ukąsisz je w piętę.

GRZECH PIERWORODNYGrzech Pierworodny

I Mojżeszowa 3:1

A wąż był chytrzejszy niż 
wszystkie dzikie zwierzęta, 
które PAN Bóg uczynił. 
I rzekł do kobiety: Czy 
rzeczywiście Bóg powiedział: 
Nie ze wszystkich drzew 
ogrodu wolno wam jeść?

Taki był pierwszy grzech zapisany w Biblii. Wąż, 
najbardziej przebiegły ze wszystkich zwierząt, 
„uwiódł” Ewę aby zjadła kawałek zakazanego owocu. 
Zjadła to, a następnie dała to swojemu mężowi, a to 
sprawiło, że zdali sobie sprawę, iż są nadzy. 

Nasuwają się oczywiste pytania: Jak wąż może 
mówić? Co ma wspólnego jabłko z byciem 
nagim? I gdzie do tej całej sprawy pasuje 
nasienie węża? 

Biblia mówi, że wąż był najbardziej  
„przebiegły” ze wszystkich 
zwierząt. On był jak człowiek, 
mógł chodzić, mówić, a nawet 
inteligentnie rozmawiał. Po 
tym, jak uwiódł żonę Adama, 
Bóg go przeklął i zamienił w 
węża, ten jednak zdążył już 
wyrządzić szkodę, i nasienie 
zostało zasiane. 

Biblia mówi w I Mojżeszowej 
3:15, że wąż miał nasienie i 
Bóg wprowadził nieprzyjaźń 
pomiędzy te dwa nasiona. 
Oczywiście, nasienie węża 
zmieszało się z naturalnym 
nasieniem Ewy przed rozdzieleniem. 
Jak by to wszystko mogło być 
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wynikiem zjedzenia jabłka? Potem, kilka wersetów 
później, „Adam nazywa swoją żonę Ewa, ponieważ 
ona jest matką wszystkich żyjących.” Zauważcie, 
że tam nie jest powiedziane, że Adam jest ojcem 
wszystkich żyjących.

W Biblii istnieją różne „owoce.” Oczywiście, istnieje 
dosłowny owoc, taki jak jabłko, który rośnie i jest 
spożywany jako jedzenie. Istnieje również owoc, 
który odnosi się do naszej pracy, czy to będzie 
praca naturalna, taka jak rolnictwo czy biznes, albo 
duchowa, taka jak dokonywanie cudów i głoszenie 
Ewangelii. Następnie mamy owoc łona, a to się 
wiąże z zapłodnieniem i porodem. 

Czy zjedzenie literalnego owocu dało Adamowi 
i Ewie zrozumienie, że są nadzy? Albo może 
fizyczny związek pomiędzy mężczyzną a kobietą 
spowodował, że zrozumieli dlaczego powinni 
zakrywać niektóre części ciała? 

Co się naprawdę wydarzyło owego dnia w Ogrodzie, 
co było przyczyną upadku całej ludzkości?

Tak jak Nasienie niewiasty było dosłownie kopią 
Samego Boga w ludzkim ciele, tak nasienie 
węża jest dosłownym sposobem, jaki znalazł 
szatan, żeby otworzyć sobie drzwi do ludzkiej 
rasy.   Nie było możliwe dla szatana, (ponieważ 
on jest tylko STWORZONĄ istotą duchową) 
żeby się rozradzać w taki sposób, w jaki Bóg 
Się rozradzał, więc przesłanie I Mojżeszowej 
mówi w jaki sposób on wydał swoje nasienie 

i przedstawił, czy też wprowadził siebie do 
rasy ludzkiej. Pamiętamy również, że szatan 
nazywany jest „wężem.” Mówimy właśnie o 
tym jego nasieniu, czy też iniekcji do ludzkiej 
rasy.

Zanim Adam w cielesny sposób poznał Ewę, 
wąż ją poznał przed nim. A tym, który się z tego 
narodził, był Kain. Kain był (zrodzony, narodzony) 
z „Tego Złego.”  I Jana 3:12.

…Prawda jest taka, że Ewa miała w swym łonie 
DWÓCH synów (bliźniaki) z ODDZIELNYCH 
stosunków. Ona nosiła bliźniaki; najpierw został 
poczęty Kain, a potem Abel.
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Adnotacje
I Mojżeszowa 3:6-7
A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne 
pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był 
z nią, i on też jadł.
Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy Spletli więc liście figowe i zrobili sobie 
przepaski.
[Jak mogli się dowiedzieć że są nadzy przez zjedzenie owocu?]

I Mojżeszowa 3:13-15
Wtedy rzekł PAN Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie 
zwiódł i jadłam.
Wtedy rzekł PAN Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i 
wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni 
życia swego!
I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, i między twoim nasieniem a jej nasieniem; ono 
zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.
[Wąż miał nasienie. To się oczywiście nie odnosi do gada.]

I Mojżeszowa 3:20 
I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących.
[Dlaczego Adam nie został nazwany ojcem wszystkich żyjących?]

I Mojżeszowa 4:1-2
Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat 
mężczyznę z pomocą PANA.
Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.
[Każde życie pochodzi od Boga, zarówno poczęte w małżeństwie, jak to w cudzołóstwie. Szatan nie 
może stwarzać życia.]

Łukasza 3:38
Syna Enosza, syna Seta, syna Adama, który był Synem Boga. 
[Gdzie jest pierworodny Kain w rodowodzie Adama?]

I Jana 3:12
Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ 
uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.
[Bóg stworzył Adama na Swoje podobieństwo. Skąd pochodziło całe to zło Kaina i skąd pochodziła 
sprawiedliwość Abla? Ich atrybuty zostały odziedziczone po ich ojcach.]

Judy 1:14
O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: Oto przyszedł Pan z 
tysiącami swoich świętych.
[W Biblii nie ma żadnej wzmianki, żeby Kain miał być w rodzie Adama.]
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PRZERAŻAJĄCY DZIEŃ PANAPrzerażający Dzień Pana

Malachiasza 3:19

Bo oto nadchodzi dzień, 
który pali jak piec…

Malachiasza 3:23-24

Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i 
straszny dzień PANA.

I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, 
abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

Ostatnia Księga Starego Testamentu zapowiada 
zniszczenie świata. Jest jednak proroctwo, że 
przed samym końcem ma powrócić prorok Eliasz i 
przedstawić nam Mesjasza. Niektórzy mówią, że to 
proroctwo zostało wypełnione przez Jana Chrzciciela. 

Dwa tysiące lat temu Żydzi spodziewali się przyjścia 
Mesjasza. Wiedzieli, że Malachiasz prorokował, iż 
człowiek z duchem Eliasza przedstawi im Mesjasza. Ale 
gdy przyszedł Jan Chrzciciel, on nie był takim Eliaszem, 
jakiego oni oczekiwali. Kiedy pytali Jezusa dlaczego 
najpierw nie przyszedł Eliasz, On im powiedział 
wyraźnie, że Jan był wypełnieniem tego proroctwa: „A 
jeśli chcecie to przyjąć, to był Eliasz, który miał przyjść.” 
(Eliasz to grecka forma hebrajskiego imienia Eliyah.)
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Jedynie mała grupa ludzi otrzymała to objawienie. Dla 
większości przywódców religijnych Jan nie był nikim 
innym niż nadgorliwym krytykiem ich organizacji. Oni 
nie tylko nie rozpoznali ducha Eliasza, ale co gorsza, 
przegapili także Przyjście Chrystusa.

Czy Jan Chrzciciel wypełnił proroctwo 
Malachiasza? Niezupełnie.

Przede wszystkim, świat jeszcze nie „płonął jak piec,” 
więc widzimy, że przynajmniej część z Malachiasza 
3 musi się dopiero wydarzyć. Kolejną częścią Pisma, 
która nie została przez Jana wypełniona, było: „obróci 
serca dzieci ku ich ojcom.” A Jezus Osobiście 
prorokował, że Eliasz przyjdzie (przyszłość) i wszystko 
odnowi. (Mat. 17:11) 

Dlatego powinniśmy wyglądać Eliasza przed 
Powtórnym Przyjściem Chrystusa! 

Teraz, w tym nowoczesnym dniu, to jest czas na 
Drugie Przyjście Pana Jezusa. Mamy ponownie 
obietnicę, że duch Eliasza przedstawi Go nam zgodnie 
z Malachiasza 3. Ale jaka grupa ludzi rozpozna Eliasza, 
kiedy on przyjdzie? Tylko ci, którzy go szukają.

Gdy myślę o przepowiedni Malachiasza dotyczącej 
tych ostatnich godzin czasu, przychodzą mi do głowy 
Słowa naszego Pana i Zbawiciela: 

Lecz Ja wam powiadam: Eliasz już 
przyszedł, a oni go nie poznali...

Mateusza 17:12
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A co, jeśli my też przegapiliśmy przyjście 
Eliasza? Czy tak samo przegapimy Drugie 
Przyjście Chrystusa, jak uczeni w Piśmie i 
faryzeusze przegapili Jego Pierwsze Przyjście, 
ponieważ nie rozpoznali Jana Chrzciciela?

Adnotacje
II Królewska 2:15
A gdy to zobaczyli z przeciwka uczniowie proroccy z Jerycha, rzekli: Duch Eliasza spoczął na 
Elizeuszu. Wyszli więc na jego spotkanie i pokłonili mu się aż do ziemi.

Izajasz 40:3-4
Głos się odzywa: Przygotujcie na pustyni drogę PAŃSKĄ, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga 
naszego!
Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone; co nierówne, niech będzie 
wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną! [Jan Chrzciciel]

Malachiasza 3:1
Oto Ja posyłam mojego anioła [Jana Chrzciciela], aby mi przygotował drogę przede mną. 
Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan, którego oczekujecie, to jest anioł przymierza, którego 
pragniecie. Zaiste, on przyjdzie mówi PAN Zastępów.

Malachiasza 3:19-24
Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec [to się jeszcze nie stało]. Wtedy wszyscy zuchwali 
i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, - mówi PAN 
Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.
Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na 
swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.
 I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja 
przygotowuję - mówi PAN zastępów.
Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla 
całego Izraela!
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień PANA;
I zwróci serca ojców ku ich synom [Jan Chrzciciel], a serca synów ku ich ojcom [Eliasz naszych 
czasów], abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą.

Mateusza 11:10
To jest ten, o którym napisano: Oto Ja posyłam posłańca mego przed tobą, który przygotuje drogę 
twoją przed tobą. [Malachiasz 3:1, Jan Chrzciciel]

Mateusza 11:14
Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. [Jan Chrzciciel]

Mateusza 17:11-12
A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. [Eliasz naszych czasów]
Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli, Tak i Syn 
Człowieczy ucierpi od nich. [Jan Chrzciciel]

Łukasza 1:17
On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a 
nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. [Jan Chrzciciel]
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SŁOWOSłowo

Hebrajczyków 4:12

Bo słowo Boże jest żywe i 
skuteczne, ostrzejsze niż 
wszelki miecz obosieczny, 
przenikające aż do 
rozdzielenia duszy i ducha, 
stawów i szpiku, zdolne 
osądzić zamiary i myśli serca.

Skoro we współczesnym świecie mamy tak wiele 
doktryn, denominacji i kultów – gdzie do tego 
wszystkiego pasuje prawdziwy wierzący? Gdyby 
Piotr, Jakub i Jan byli dzisiaj tutaj, na ziemi, to do 
której denominacji by się przyłączyli? Czy cuda dalej 
towarzyszyłyby ich usłudze, albo może wyznawaliby, 
że takie rzeczy to już przeszłość? Czy poszliby 
na kompromis odnośnie chrztu? Czy poszliby za 
doktrynami ich kościoła, mimo, że one się trochę 
odchyliły od Słowa? Czy oni wierzyliby w Biblię, 
albo może by wierzyli współczesnym faryzeuszom i 
saduceuszom?
Zadaj sobie pytanie: Gdyby był tu dzisiaj Jezus Chrystus, 
czy zostawiłbyś wszystko i poszedłbyś za Nim? Czy 
wierzyłbyś Jego Słowu?
On Ci dał taką samą szansę, jaką dostali Jego uczniowie. 
On tę broszurkę umieścił w twoich dłoniach, żeby 
skierować Cię z powrotem do Jego Słowa, Jego Biblii. 
Czy pójdziesz na kompromis?

Mężczyźni i kobiety, przyjaciele, czy 
zdajecie sobie sprawę z tego, że Bóg 
Niebios, który wzbudził z martwych Jezusa 
Chrystusa nie jest martwy lecz żyje? A 
jeśli On dotrzymał Swojego Słowa danego 
Dawidowi, jeśli dotrzymał Eliaszowi, jeśli 
dotrzymał Mojżeszowi, jeśli dotrzymał 
dzieciom hebrajskim, jeśli dotrzymał 
Danielowi, On także dotrzyma Słowa, które 
dał Tobie i mi.
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