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Drogi Czytelniku

Mam do Ciebie prośbę.
Wiem, że po przeczytaniu tej książki będziesz miał różne skojarzenia. Będziesz nazywał mnie
bajkopisarzem, kosmitom, zagubionym.
Wiem, że masz do tego prawo.
Sam gdy poznawałem pewnego fakty, nie mogłem ich zaakceptować przez jakiś czas.
Zapewne pójdziesz do księdza, pastora, starszego, aby przekonał Cię że nie mam racji.
Proszę Cię tylko o jedno – M y ś l .
Najczęstszym argumentem podważającym wersety Biblijne jest twierdzenie: „ale my mamy taką
tradycję, działamy tak od lat”.
Nie pozwól, aby ten argument Cię przekonał.
Pomyśl kto tworzy tradycje?
Bóg czy człowiek?
To co chciał nam przekazać Bóg jest w Biblii, a tradycja to dzieło człowieka.
Zawsze proś, aby swoje przekonania dana osoba pokazała Ci w Biblii.
Robert Brzoza

P.S. Cała książka opiera się na wersetach Biblijnych. Korzystam z Biblii Tysiąclecia. Jeżeli dany
fragment pochodzi z innej Biblii, to informuję o tym przy każdym wersecie.
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Żyjemy w dziwnych czasach. Wszędzie, gdzie popatrzysz jest zazdrość, obłuda, fałsz. W
każdym człowieku widzisz potencjalnego kłamce. Kłamstwo przestało być przestępstwem. Jeżeli
spotkasz na swojej drodze uczciwego człowieka, to masz szczęście.
Czy nie zastanawiałeś się skąd jest tyle nienawiści, chorób, wojen?
Kto jest odpowiedzialny za to?
Kto rządzi tym światem?
Gdzie jest Bóg?
Dlaczego pozwala na to, by niewinne dzieci umierały, ginęły?
Jaką rolę pełni szatan w dzisiejszych czasach?
Czy jest walka pomiędzy Bogiem, a szatanem?
A co z Armagedonem?
Wiele podobnych pytań można zadać.
Ale czy to ma sens?
Czy nie lepiej zająć się własnymi sprawami, zamiast zastanawiać się nad rzeczami nad którymi
nie mamy wpływu?
Ile masz lat?
20, 40 a może 60 lat.
Jak oceniłbyś swoje życie czasowo?
Jak szybko ono minęło do tego momentu?
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Czy nie jak chwila, a może sekunda?
Zostały wspomnienia. Wiele rzeczy umknęło, nie pamiętasz.
Dlatego pochyl się nad tą książką i sprawdź:
czy naprawdę nie ma odpowiedzi na te pytania?
Tutaj Cię rozczaruję, albo zaskoczę.
Wszystkie odpowiedzi na powyższe pytania znajdują się w Biblii.
Na podstawie Biblii odpowiem na wszystkie zadane pytania.
Ba.
To nie ja odpowiem.
Sam sobie odpowiesz.
Ja Cię tylko pokieruję.
Pokażę Ci, co Biblia mówi na ten temat.
Wskażę Ci miejsca. Wtedy sam sprawdzisz, gdzie jest prawda.
Tutaj nie przedstawiam swojej filozofii o Bogu, o szatanie.
Pomogę Ci tylko odszukać prawdę.

Jana 17:17
- cytat z modlitwy Chrystusa do Boga.
Jana 8:32
– obietnica Chrystusa.
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Aby odpowiedzieć na pytanie: gdzie jest Pan Bóg, o co chodzi w tym świecie, prześledźmy
w tym rozdziale kilka zdarzeń z przeszłości.

Nieposłuszny Adam

Znasz zapewne tę historię.
Pan Bóg był szczęśliwy ze swojego dzieła. Stworzył niebo, ziemię i wszystko dookoła. Wszystkie drzewa, zwierzęta, roślinność podporządkował jednemu celowi - miały służyć człowiekowi.
Zanim Bóg stworzył człowieka, podjął plan mówiący o tym, że ziemia i wszystko co znajduje się
na niej, będzie podlegało władzy człowieka. Stworzył raj dla nas. Idealne miejsce do życia bez
chorób, śmierci i oszustów. Idealne miejsce dla mnie i dla Ciebie.
Mogłobyć tak łatwo, miło i przyjemnie.
Natomiast Adam zdecydował inaczej. Podjął za nas decyzję. Zgodził się z Ewą, że zjedzenie
owocu zakazanego nie jest czymś złym.
Mieli wszystko pod dostatkiem. Cały raj należał do nich.
Adam dokładnie wiedział, że tylko jednej rzeczy nie wolno mu zrobić. Miał tylko jeden warunek
do spełnienia. Nie wolno mu było skosztować owocu ze wskazanego drzewa.
Dlaczego?
Page 7

Kto rządzi światem Bóg czy szatan?

ZastopujCzas.pl

Pan Bóg dał wszystko Adamowi, ale chciał sprawdzić jego posłuszeństwo. Dlatego zakazał jeść
owocu z drzewa. Bóg stworzył istotę ludzką jako byt samodzielny, który miał wolną wolę. Mógł
przyjaźnić się z Bogiem lub nie. Miał prawo dokonać wyboru a nawet ponieść konsekwencje.
To tak jak dzisiaj miałbyś dom, samochód, mnóstwo jedzenia, pieniędzy, zdrowie, miłość, przyjaciół, znakomitą pracę itd. Pan Bóg daje Tobie to wszystko pod jednym warunkiem. Masz być
posłuszny Jego zasadom. Spełniać Jego nakazy, prawa, oddawać tylko Jemu chwałę.
Co byś wybrał?
Powiedzmy, że dostałeś piękny sportowy samochód z zakazem wsypywania do baku cukru. Niby
po co miałbyś wsypywać cukier?
A jednak…
Ktoś zdradził Ci tajemnice. Jak wsypiesz cukier, to Twój samochód będzie tak szybki jak sam
Bóg.
Adam z Ewą stanęli po stronie szatana. Ale oni nie rozpatrywali swojej decyzji w kontekście
posłuszeństwa lub nie wobec Boga. Bóg był dla nich ideałem do którego chcieli dorównać. Oni
zostali skuszeni zdobyciem pewnej korzyści.
To jest kwestia zadowalania się tym, co nam dał Bóg lub rozbudzania w sobie niepotrzebnego
pragnienia. Ja chcę więcej, to jest główny problem ludzi.
Zobacz jak powodziło się różnym osobom, gdy byli posłuszni Bogu:
Księga Rodzaju 6:12-13
–– mowa o Izaaku synu Abrahama.
Księga Jozuego 22:7-8
– tymi słowami Jozue następca Mojżesza, mówił do Izraelitów po wygranych bitwach.
Pierwsza Księga Królewska 10:23-24

– w tym okresie Izrael prowadzony przez króla Salomona był najpotężniejszym i najbogatszym krajem na ziemi.
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Pan Bóg nie krytykuje bogactwa, ale ostrzega ludzi przed niebezpieczeństwem obcowania z nim.
Nawet Salomon, który w tamtych czasach służył gorliwie Panu Bogu, nie wytrwał w wierze do
końca. Pod koniec swojego życia odszedł od Boga. Był jednym z najbogatszych ludzi na ziemi.
Pan Bóg nie negował tego.
Kluczem do bycia szczęśliwym jest nie ciągłe dążenie do zarabiania więcej, ale umiejętność zadowolenia się z tego co mamy.
List do Hebrajczyków 13:5

Rola szatana

Szatan, który przybrał postać węża, użył ciekawej strategii. Nie zwrócił się bezpośrednio do
Adama. Wiedział, że rozmawiał on z Bogiem. Co oznaczało, że nie będzie łatwo go przekonać.
Natomiast uderzył w słaby punkt Adama. To Ewa okazała się tym ogniwem. Nie wiemy dokładnie jak długo w czasie trwało zwodzenie Ewy przez diabła.
Wiemy tylko, że użył mocnego argumentu.
Powiedział szatan do Ewy:
- Księga Rodzaju 3:4
Można wywnioskować, że szatan dał obietnice Ewie o staniu się podobną wiedzą do Boga. A
może Ewa pomyślała, że będzie równa Bogu ?
Szatan nie powiedział - będziesz bogata, zdrowa. Ewa nie zrozumiałaby tego. W końcu mieli
wszystko co możliwe w tamtym czasie. Nie znali chorób, nie musieli pracować, nie byli głodni.
Natomiast szatan skusił ją poznaniem tajemnej wiedzy –
. Użył najmocniejszego i najlepszego argumentu na tamte czasy. Został on dostosowany do
poziomu wiedzy i inteligencji Ewy.
Czy nie przypomina Ci to dzisiejszych czasów, kiedy każdy chce sprzedać coś tajemniczego, wspaniałego, niepowtarzalnego ?
Firmy używają przeróżnych sztuczek, niedomówień. Co innego jest w reklamie, a co innego piszą małym druczkiem schowanym za obietnicą fałszywych korzyści.
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Czy wszyscy oszuści i krętacze nie biorą przykładu z szatana?
Czy to nie jest ich wzór do naśladowania?
Czy nie jest on praojcem oszustów, naciągaczy, kłamców?
Wszystkich tych, którzy szerzą fałsz?
Przesadzam?
To przeczytaj sobie jeszcze raz, jakiego mocnego argumentu użył szatan wobec Ewy.
Dlaczego mocnego?
Bo zwycięskiego.
Jak dzisiaj działa szatan?
Przebiegle, tak abyś nie dostrzegł, że to on. Sprytnie. Bardzo inteligentnie. W końcu jest istotą
mądrzejszą, niż człowiek. Jest zbuntowanym aniołem.
Wróćmy do dawnych czasów.
Pan Bóg wyrzucił Adama i Ewe z raju. Była to konsekwencja ich wyboru. Dobrze wiedzieli co
im wolno, a co nie. Znali zasady, które im Bóg przekazał dużo wcześniej. Mieli wolną wolę,
dlatego Bóg musiał postąpić sprawiedliwie. Skoro wybrali propozycję szatana, to równocześnie
odrzucili Boga.
Bóg nie karze Adama za nieposłuszeństwo, ale dotrzymuje słowa , ponieważ uprzedził go wcześniej, że umrze jeśli zgrzeszy. Adam sam wybrał życie, które kończy się śmiercią. Miał wolną
wolę. Człowiek uznał Boga za kłamce, a szatanowi uwierzył. Wybrał zło jako dobro.
1List Jana 5:10

1 List Jana 1:10

Dlaczego Pan Bóg nie usunął szatana?
Dlaczego dopuścił do tej sytuacji?
Celem szatana było i jest przejęcie władzy na ziemi. Ale nie może odbyć się to drogą siłową.
Szatan musi tak działać, aby ludzie sami wybrali jego propozycje i jego wizje świata.
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Ludzie przed potopem musieli przejść na jego stronę dobrowolnie. W sposób legalny. Prawie mu
się to udało. Tylko Noe mu przeszkodził. Wybrał Boga, nie zaakceptował władzy olbrzymów.
Gdyby nie było Noego, to ziemia należałaby pośrednio do szatana. Ponieważ, wszyscy inni ludzie zaakceptowali władze olbrzymów. Noe jako sprawiedliwy posiadł prawo do nowej ziemi.

Potop

Po wyrzuceniu Adama i Ewy scenariusz był łatwy do przewidzenia.
Bóg powiedział do Adama
- Rodzaju 3:17
Ewa również dostała karę za swoją łatwowierność:
ju 3:16

- Rodza-

Czy Pan Bóg nie wymierzył Adamowi i Ewie za dużej kary za to przewinienie?
Bóg nie mógł przebaczyć Adamowi i Ewie, bo okazałby się kłamcą. Szatan wiedział jak
bardzo Bóg kocha ludzi i wiedział, że ich śmierć będzie dla niego bardzo bolesna, ale On musiał
dotrzymać słowa.
W Biblii jest setki przykładów, obrazujących jak człowiek oszukiwał Pana Boga. Zdradzał, kłamał, przepraszał i znowu oszukiwał. A Pan Bóg mu przebaczał. Ale nie każdemu. Przykładem są
Izraelici.
Po wyrzuceniu z Raju człowiek dostał wolną rękę od Boga, mógł robić co chciał.
I co robił?
Wszystko to co złe.
Okazało się że ludzkość bez dużej ingerencji Boga, szła tylko w jednym kierunku. W kierunku
wielbienia bożków, nieposłuszeństwa wobec Boga, wyuzdania seksualnego, zabójstw itd. Przez
cały okres od wyrzucenia pierwszych ludzi z raju do potopu były osoby oddane Bogu. Natomiast
było ich tak mało, że nie mieli żadnego pozytywnego wpływu na ludzkość.
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Kim byli Synowie Boga ?

Rządy człowieka doprowadziły do sytuacji, w której przed potopem była tylko jedna rodzina posłuszna Bogu. Był to Noe z żoną i dziećmi. Nikt więcej.
Tylko oni zostali uratowani z potopu. Reszta osób zginęła.
Co spowodowało, że ludzie przez cały ten okres odwrócili się od Boga?
Czy człowiek sam w sobie jest aż tak zły?
A może ktoś pomógł mu stoczyć się tak nisko?
Co Biblia mówi na ten temat?
– Księga Rodzaju
6:2

– Księga Rodzaju 6:4
Biblia mówi o synach Boga, którzy brali sobie za żony kobiety ziemskie. Byli to mocarze, olbrzymy mający sławę w tamtych czasach. Twierdzenie „synowie Boga” odnosi się do zbuntowanych aniołów, którzy widząc piękne kobiety na ziemi zapragnęli z nimi żyć. Zeszli na ziemię,
przybrali wygląd ludzki i żenili się z kobietami. Z ich związków rodziły się nienaturalne dzieci.
Przewyższali siłą i wzrostem ludzi na ziemi.
To zbuntowani aniołowie odwrócili się od Boga i zaprowadzili rządy na ziemi. Przejęli całkowicie kontrolę nad ludzkością. Ludzie okazali swoją słabość wobec wielkoludów. Zbuntowani
aniołowie tak samo jak Adam i Ewa mieli wybór. Ale większość z nich wybrała z pozoru łatwe
życie.
1 List Piotra 3:19-20
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List Judy 1:6

Przez lata rządów zbuntowanych aniołów w każdym człowieku mogły znajdować się złe cechy i
geny olbrzymów. Byli oni naznaczeni do robienia tylko złych, podstępnych rzeczy.
Dlatego Pan Bóg użył swojej siły i zniszczył rodzaj ludzki. Zachował tylko czyste geny rodu
Noego. Była to część większego planu.

Czy szatan odniósł sukces zaprowadzając rządy na ziemi?
Szatan nie odniósł zwycięstwa. Przeciwnie poniósł klęskę. W czasie, gdy miał posiąść ziemię przez siłę demonicznych potomków Nefilimów, Bóg wszystkich zgładził i ziemie na powrót
dał człowiekowi. A aniołów którzy spłodzili Nefilimów uwięził w otchłani.
Gdyby szatan przekonał Noego wraz z rodziną do swoich racji, wtedy zostałby prawnie przed
Bogiem władcą rodzaju ludzkiego. Tak się nie stało.

Olbrzymy - historia niebiblijna

Polecam przeglądnąć książki i internet w tym temacie. Natomiast z mojej wiedzy wynika,
że olbrzymy są obecne w większości dawnych i obecnych kulturach, od krajów skandynawskich
po Australię i Amerykę Środkową - wszędzie opowiadano o tych istotach. Na przestrzeni dziejów ich istnienie, starało się potwierdzić wielu archeologów. Jednym z nich był Denis Saurat,
dyrektor Centre Inter National d"Etudes Francaices. Archeolog ten znalazł kości oraz narzędzia
olbrzymów, między innymi w północnej Afryce.
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Popatrz na te zdjęcia:

1.0 – Głowa Nefilima - źródło: zdjęcie z internetu
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1.1 – Nefilim w trumnie - źródło: zdjęcie z internetu

Czy te zdjęcia zostały sfabrykowane?
Nie mamy w 100% pewności. Dzisiaj wszystko można zrobić w komputerze, natomiast sfabrykować historii się nie da.
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Olbrzymy po potopie

Wróćmy jeszcze raz do wersetu z Księgi Rodzaju 6:4
Biblia Warszawska pisze:

Biblia Tysiąclecia pisze:

Okazuje się że po potopie znowu pojawili się olbrzymy. Biblia wyraźnie pisze: „
„
”.

”,

W jaki sposób zbuntowani aniołowie pojawili się na ziemi?
W taki sam jak przed potopem. Szatan użył tego samego sposobu. Byli aniołowie – możemy
nazwać ich imieniem, które używa się w dzisiejszych czasach tj. demony – zeszli na ziemię i
płodzili dzieci zwane Nefilimowie.
Co wiemy o Nefilimach?
Były to potężne hybrydy z cechami aniołów i ludzi. Ich wzrost to 3-8 metrów. Biblia opisuje ich
jako „naród wielki i wysoki”.
W Biblii przeczytamy, że olbrzymy wywodzili się z kilku rodów takich jak Emici czy Anakici.
Budowali duże miasta z wielkimi warowniami. Rozmnażali się tak samo jak ludzie.
Księga Powtórzonego Prawa 2:10 pisze:

Księga Powtórzonego Prawa 2:20-21
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Księga Liczb 13:32-33 -

Tutaj zwiadowcy opisują Izraelitom co zobaczyli, gdy wrócili z misji zwiadowczej. Ich zadaniem było sprawdzić, kto mieszka na terenach,
które musieli zdobyć.
Dlaczego anioły Boże wybrali życie na ziemi?
Anioły znały Boga, wiedzieli, że jest On potężny i nie pozwoli im na żadne nieposłuszeństwo.
Kto ich do tego skłonił?
Pamiętasz jak szatan przebiegle wykorzystał Ewe. Szatan jest również zbuntowanym aniołem.
Dlatego nie trudno było mu przekonać innych aniołów do buntu. Jest bardzo sprytny. Wiedział
jak to zrobić. Miał pole do popisu, ponieważ Biblia mówi, że jest bardzo dużo aniołów w niebie.
Oto wersety z różnych części Biblii opisujące liczbę aniołów w niebie:
Łukasza 2:13

Mateusza 26:53
Szatan przed potopem jak i po potopie skusił anioły, aby zrealizować swój plan. Plan był następujący - przejąć władzę nad ludzkością. Szatan przekonał aniołów pięknym wyglądem kobiet na
ziemi.
Księga Rodzaju 6:2
Zapewne obiecał im również władze na ziemi, którą sprawowali w swoich klanach.
Innym powodem, który skusił aniołów do zejścia na ziemię, mogła być zazdrość o człowieka,
ponieważ władzę nad ziemią Pan Bóg dał nie aniołom, a ludziom.
Rodzaju 1:26-27
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Hebrajczyków 2:5

To człowiek miał panować na ziemi i nad wszelkimi istotami zamieszkującymi ją.
Aniołowie nie dostali takiej możliwości, dlatego między innymi rozpoczęli bunt, rewolucję przeciwko Bogu. Ludzie poparli bunt i stanęli po stronie nowej władzy. Tylko Noe sprzeciwił się
nowym rządom.
Następnym powodem buntu, mógł być obowiązek służenia aniołów ludziom. (Mateusza 4:11,
Łukasza 1:19, Łukasza 22:43)
Niektórzy aniołowie mogli to przyjąć za zniewagę. Mogli uważać się za dużo bardziej rozwiniętym bytem, niż człowiek.
W rzeczywistości ludzie są na „niewiele niższym poziomie”, niż aniołowie.
Hebrajczyków 2:6

Ale...
Być może jeszcze nie wierzysz w olbrzymów?
Nie wierzysz Biblii?
A co z odkryciami archeologicznymi.
Za dużo odkryto monstrualnych szkieletów, aby był to przypadek. I co ciekawe pojawiają się one
w różnych kulturach. Jeżeli dojdziesz do pewnych informacji, to dowiesz się że niektóre odkrycia archeologiczne próbowano ukryć przed społeczeństwem. Gdyby nie internet trudno byłoby
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dowiedzieć się o nich. Zresztą dzięki internetowi wiele rzeczy staje się oczywistym. Bardzo łatwo jest zniszczyć tysiąc książek. Ale już prywatnych stron internetowych nikt nie jest w stanie
usunąć.
Pomyśl...
Pan Bóg nie stworzył wielkoludów. Adam i Ewa byli normalnymi wzrostem ludźmi. Gdyby było
inaczej Biblia nie nazwałaby synów Boga „mocarzami”. Zapewne nic by nie mówiła na temat
ich wzrostu. O rzeczach oczywistych nie mówi się.
Po potopie Noe z rodziną również musieli być normalnego wzrostu. W przeciwnym wypadku w
Księdze Powtórzonego Prawa i Księdze Liczb (cytaty powyżej) nie zwracano by uwagi na
wzrost innych narodów.
Po co mieli by to robić jeżeli wszyscy byli tego samego wzrostu?
Z tego wynika, że po potopie nie wiadomo skąd pojawili się ludzie wysokiego wzrostu.
Wierzysz w ewolucje. Nie wydaje mi się. Za krótki czas. Zresztą ewolucja nie jest nauką Boga.
Albo wierzysz w stwarzanie – naukę Boga, albo w ewolucje – naukę szatana. Niektórzy miksują
te dwie metody. Nie można dodać ziarno fałszu do prawdy. To już nie będzie czysta prawda Biblijna.
Następna kwestia to czy synowie Boży przed potopem i „wysocy ludzie” po potopie należeli
ostatecznie do Boga czy szatana?
Pan Bóg kochał ludzi na ziemi, ale pomagał tylko tym którzy wykonywali Jego polecenia.
Przed potopem tylko Noe z rodziną zasługiwali na opiekę Boga, który kazał wybudować mu
arkę dla swojej rodziny i zwierząt. Tylko oni uratowali się. Budowa arki musiała być dużym
wydarzeniem w okolicy. Była to spora budowla. Olbrzymy również musiały wiedzieć o arce, ale
Bóg nie pozwolił im zniszczyć jej.
Jeżeli stwierdzimy, że „olbrzymy” byli dobrymi ludźmi, pochodzili od Boga to dlaczego nie weszli do arki? Dlaczego zginęli?
Ponieważ, nie byli to ludzie Boga.
Byli to ludzie szatana. Udało im się zawładnąć ziemią. Przekonali na swoją stronę wszystkie
osoby z wyjątkiem Noego i jego rodziny. Szatan również musiał wiedzieć o planach Boga
względem ludzkości.
Wiedział o potopie. Ludzie mogli nie wierzyć Noemu, ale szatan dokładnie wiedział, że Bóg nie
żartuje. Ale nic nie mógł zrobić. Nie mógł zabić Noego, ani zniszczyć arki ponieważ sam Bóg
opiekował się nim.
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Z tego wynika, że szatan nie jest większy od Boga. To Bóg ma władzę nad nim.
A co stało się z wysokimi ludźmi po potopie?
Pojawili się nie wiadomo skąd. Tworzyli kilka klanów. Niewątpliwie ludzie również nie
mieli szans zwyciężyć z nimi.
Pierwsze olbrzymy zginęły przed potopem, następnych Bóg również zniszczył.
Księga Powtórzonego Prawa 2:20-21

Bóg pozwolił człowiekowi polować na zwierzęta, dzięki czemu wzrosła jego agresja. Było to
potrzebne, aby człowiek mógł bronić się przed olbrzymami, ponieważ przed potopem był zbyt
łagodny i uległy. Dlatego dzisiaj tak mocno jest promowany wegetarianizm. Szatan chce przywrócić potulność człowieka, bo nie jest w stanie nad nim zapanować.
Ludzie potrafili polować, więc szybko zaczęli walczyć między sobą, a co najważniejsze zaczęli
walczyć przeciw olbrzymom. Szatan podjął kolejną próbę osiedlając olbrzymów na terenie obiecanym Abrahamowi. Izraelici przez około 400 lat mieszkali w Egipcie. W tym czasie nie tylko
oni, ale także olbrzymy na ziemi obiecanej, rozmnażały się i budowały potężne warownie. Pismo
święte mówi, że Bóg nie czekał, aż Izrael będzie gotowy do walki, lecz większą część olbrzymów zabił rękami Midianitów. Wyraźnie Pismo mówi że Bóg ich do tego popchnął. Widocznie
rozmnażali się za szybko. Kiedy Izrael przybył do ziemi obiecanej rozprawił się już tylko z
resztkami olbrzymów. W ten sposób Bóg po raz kolejny pokrzyżował plany szatana.
Kim byli Anakici?
Arba - ( ארבעoznacza "cztery")
Biblia opisuje Arbe jako największego męża wśród Anakitów. Anakici pochodzili od olbrzymów. Olbrzymy były potężne w porównaniu z ludźmi, natomiast Arba był największy wśród
olbrzymów.
Jozuego 14:15

Arba był ojcem Anaka, którego potomkowie nazywali się Anakici. Anakici byli mieszaną rasą
olbrzymów i ludzi. Biblia mówi, że pochodzili od Nefilimów. Nefilimowie byli dziećmi upadłych aniołów.

Page 20

Kto rządzi światem Bóg czy szatan?

ZastopujCzas.pl

Księga Liczb 13: 33

Tutaj dowiadujemy się że Anakici pochodzą od olbrzymów czyli upadłych aniołów.
Nefilimowie byli mieszańcami synów Bożych i córek człowieczych, o których możemy przeczytać w Księdze Rodzaju 6:1-2 i 4.
Biblia nie pisze dużo o Arbie. Wiemy tylko, że miał syna Anaka. Anak miał trzech synów: Szeszaja, Achimana i Talmaja, którzy zostali wypędzeni przez Kaleba.
Kaleb był sługą Boga, izraelitom z pokolenia Judy.
Jozuego 15:13-14

Arba i Anakici pochodzą od Nefilimów. Są to rody szatana, które mają jeden cel: służenie szatanowi poprzez zniewolenie ludzi.
Pan Bóg w Biblii napisał proroctwo, które odnosi się do pokolenia szatana i ludzi.
Księga Rodzaju 3:15

A jak jest dzisiaj ?

Czy w dzisiejszych czasach jest możliwość istnienia „cudaków” na ziemi?
Nie możemy kategorycznie powiedzieć nie. Od lat w Polsce i na świecie poszukiwane są
osoby z mało występującymi grupami krwi. Również nie mamy pewności czy banki DNA nie
zbierają informacji o cechach charakterystycznych dla byłych olbrzymów.
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Nie wiemy także czy szatan nie wysłał ponownie zbuntowanych aniołów, aby zapanować nad
człowiekiem.
Już za panowania Nimroda, który był pierwszym mocarzem na ziemi, szatan chciał zjednoczyć
ludzi pod jednym władcą, by przeciwstawić się Bogu. Księga Rodzaju 10:9
W obecnych czasach szatan przeprowadza ten sam plan. Jednoczy wszystkich ludzi na walkę i
nieposłuszeństwo wobec Bogu.
Wprowadza nowy system ekonomiczno-gospodarczy o nazwie NWO – New World Order –
Nowy Porządek świata. System ten zawiera: jeden światowy rząd, jedną wspólną ekonomie,
jedną armię nad wszystkimi ludami ziemi. Szatan planuje zrobić powtórkę z Babilonu. Księga
Rodzaju 11:6
Tak jak Nimrod budował wieże Babel, która miała być pomostem do bogów, tak dzisiaj świat
próbuje podbić kosmos.
Szatan stosuje ten sam plan, tylko używa różnych narzędzi do osiągnięcia swojego celu.
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....a szatan dalej udowadniał swoją słuszność.

Na ziemi było wiele narodów. Nie służyły one Bogu, ale wielu bożkom. Cała mitologia,
która opiera się na wierzeniach w różnych bogów, opierała się na kulcie szatana.
1List do Koryntian - 10:20

Było wiele pojedynczych osób, których szatan nie skusił na swoją stronę. Byli to Abel, Henoch,
Abraham, Jakub jak i wielu innych, których Bóg darzył szacunkiem i pomocą. 11 rozdział List
do Hebrajczyków.

Naród Boga - Izrael

Izrael było to imię, które nadał Bóg Jakubowi. Jakub był wnuczkiem Abrahama.
Od Jakuba-Izraela powstało państwo Izrael.
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W Księdze Rodzaju 35:9-11 czytamy:

Pan Bóg postanowił powołać naród Izraelski w jednym głównym celu. Szatan i jego demony
cały czas próbują przeciągnąć ludzi na swoją stronę. Czego skutkiem mógł być brak ludzi wiernych Bogu.
Dlatego Bóg na podstawie obietnicy złożonej Abrahamowi potrzebował narodu w którym pojawiłby się Mesjasz. Naród miał chronić linie rodową, aż do dnia kiedy pojawi się Syn Boga - Mesjasz, który nie mógł urodzić się w rodzinie pogańskiej. Szatan doskonale wiedział o proroctwie
pojawienia się Mesjasza, dlatego robił wszystko, aby usunąć prawych ludzi wiernych Bogu. Aby
nie było rodziny wiernej Bogu w której urodziłby się Chrystus.
Ludzie sami nie są w stanie walczyć z szatanem i jego demonami, dlatego Bóg osobiście zadbał
o ochronę linii rodowej od Dawida do Mesjasza.

Początki Izraela

Pamiętacie Józefa, który odczytał sen faraona o siedmiu latach urodzaju i siedmiu latach
klęski ? Księga Rodzaju 41:1-57.
Józef był synem Jakuba (Izrael) spokrewnionym z Abrahamem. Był to jego pradziadek.
Faraon miał sen o siedmiu krowach tłustych i siedmiu krowach chudych. Sen ten umiał odczytać
tylko Józef. Faraon uwierzył Józefowi o nadchodzącej klęsce i mianował go zarządcą całego
Egiptu.
Sen spełnił się i po siedmiu latach przyszedł czas klęski głodu na Egipt i okolice. Wszyscy udawali się do tego kraju, ponieważ tylko tam było pożywienie.
Przyszła tutaj również cała rodzina Józefa. Osiedliła się i rozmnażała na tym terenie.
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Izraelitów było więcej niż Egipcjan. Dlatego kiedy nastał nowy król zmienił do nich nastawienie.
Już nie był im przyjazny. Zdegradował naród izraelski do roli niewolników. Księga Wyjścia 1:814.
Pan Bóg nie mógł przyglądać się uciskowi swojemu narodu. Dlatego postanowił, że urodzi się
Mojżesz z pokolenia Jakuba. Wyprowadził on Izrael z Egiptu do ziemi obiecanej przez Boga.
Niestety, ale lata spędzone w Egipcie mocno wycisnęły się w umysłach Izraelitów. W Egipcie
czczono wielu bożków. Wielu Izraelitów również to czyniło. Dlatego tak trudno było im przestawić się na oddawanie czci tylko jednemu prawdziwemu Bogu.
Przez cały okres wędrówki widzieli na własne oczy cuda, które czynił Bóg. Ale w dalszym ciągu, gdy tylko nie mieli presji, oddawali cześć różnym bogom.
Tak było w czasie, gdy Mojżesz spędził 40 dni i 40 nocy na górze Synaj. Tam Bóg przekazał mu
10 przykazań oraz szereg praw, które Izraelici mieli spełniać.
Myśląc, że Mojżesz już nie wróci Izraelici wywarli wpływ na Aaronie (brat Mojżesza), aby ten
zrobił im boga.
W Księdze Wyjścia 32:1-6 czytamy:

Izraelici znowu zdecydowali się odwrócić od Pana Boga. Szatan skusił ich do zrobienia bożka.
Tym razem Pan Bóg nie miał zamiaru wybaczyć im tego.
Kiedy będziesz czytał Biblie spotkasz wiele zdarzeń wersetów, w których Bóg jest konsekwentny w takich sytuacjach. Bałwochwalstwo jest bardzo poważnym nie tylko grzechem, ale przestępstwem wobec Boga. Pan Bóg bardzo dotkliwie karał ludzi, którzy wielbili innych bożków.
W dziesięciu przykazaniach, które dał nam Bóg, na pierwszym miejscu jest napisane
w Księdze Wyjścia 20:1-6

Jakie były skutki oddawania czci bogu-cielcowi ?
Powiedział Bóg do Mojżesza:
Księga Wyjścia 32:9-10
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Bóg zawsze był tolerancyjny. Nie ingerował w to komu służą ludzie na ziemi. Wyjątek stanowił
Izrael, gdyż z tego narodu miał wyłonić się Mesjasz, wybawiający całą ludzkość z niewoli grzechu. Bóg więc dbał o czystość tego narodu, eliminując z niego wszelkie zło, w tym także bałwochwalstwo czyli kult demonów. Szatan jednak nie zadowalał się wszystkimi narodami, najbardziej zależało mu na tym jednym wybranym przez Boga.
Co się stało dalej, gdy Pan Bóg chciał zniszczyć lud, który wybrał?
Mojżesz wyprosił na Panu łaskę dla ludu, ale winni musieli ponieść karę. Kazał określić się ludowi, czy są po stronie prawdziwego Boga, czy po stronie szatana.
Kara mogła być tylko jedna:
- Księga Rodzaju 32:28
Tutaj widzimy, że szatan skusił wielu Izraelitów. Oddając cześć posągowi, Izraelici stanęli po
stronie szatana. Znali prawdę. Wiedzieli, że wszelkie bożki pochodzą od niego, a mimo wszystko garstka ludzi wywarła wpływ na innych by czcić szatana.
Oni nie oddawali czci cielcowi jako przedmiotu. Nie wielbili zwierząt czy postaci, które sobie
uczynili. Poprzez te posągi wielbili bogów, które według ich wyobrażenia, gdzieś tam żyły. Ten
posąg wyobrażał im danego bożka.
Dlaczego Bóg musiał ich zabić?
Ponieważ jest konsekwentny. Każdy ma wybór pomiędzy dobrem, a złem. Wybierając szatana
czeka Cię kara na Sądzie Bożym. Izraelitów spotkało to natychmiast, aby plaga bałwochwalstwa
nie rozprzestrzeniła się na cały naród. Bóg musiał utrzymać zdrową linie rodową. Wiedział również, że Izraelici będą musieli stoczyć wiele bitw, walczyć z olbrzymami szatana. Dlatego Bóg
potrzebował lud wierny, bez wewnętrznych podziałów.
Dlaczego bożek (szatan) nie uratował swoich poddanych?
Ponieważ, człowiek jest dla niego narzędziem.
Zresztą szatan znajduje się w hierarchii, niżej od Boga. Nie ma żadnej władzy nad Nim. Może
działać tylko w pewnym zakresie.
Gdyby było inaczej w dzisiejszych czasach rządziłyby nami olbrzymy z czasów przedpotopowych.
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Dalsze losy Izraela

Izrael był narodem, który dawał się zwieść szatanowi tak samo jak Ewa. Natomiast nigdy
nawet w najgorszym okresie, cały naród nie przeszedł na stronę szatana. W najtrudniejszym czasie dla narodu izraelskiego, kiedy szatan przekonał bardzo dużo Izraelczyków, aż 7000 osób zachowało wierność prawdziwemu Bogu.
1 Księga Królewska 19:18

Większość Izraelitów miała małą wiarę w Boga.
Kiedy Bóg pokazywał im swoją siłę i moc wielbili Go. Ale kiedy Bóg nie kontrolował ich, odwracali się od Niego i stawali po stronie szatana.
Po drodze do ziemi obiecanej, wielu z nich zginęło za wszelkie odstępstwa i nieposłuszeństwa.
W całej podróży, gdy docierali do ziemi obiecanej musieli stoczyć wiele bitw. Pan Bóg cały czas
im pomagał, dlatego nikt nie mógł ich pokonać. Dotarli w końcu do ziemi obiecanej. Byli bardzo
bogaci, ponieważ wszystkie łupy wojenne dzielili między sobą.
Księga Jozuego 22:7-8
– tymi słowami Jozue następca Mojżesza, mówił do Izraelitów po wygranych bitwach.
Wszystkie narody, które Izrael podbijał wielbiły innych bożków. Pan Bóg nie miał litości dla
tych ludów wielbiących szatana. Zawsze wszystkie ołtarze oraz bożki nakazał palić i niszczyć.
Pozwolił Izraelitom, aby wzięli sobie do pomocy ludy podbite. Co ciekawe. Zamiast narzucić im
swoją wiarę w jedynego Boga, to Izraelici przyjmowali wielbienia bożków od swoich poddanych. Żenili się z kobietami tych ludów i przyjmowali ich zwyczaje.
Pan Bóg znał wady swego narodu wybranego. Przed śmiercią Mojżesza powiedział do niego:
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Księga Powtórzonego Prawa 31:16-18

Dzisiejsze czasy

Wybrałem kilka przykładów Biblijnych, aby pokazać cierpliwość Pana Boga i krnąbrność
ludzi. Przebiegłość szatana i miłość oraz konsekwencje Pana Boga.
W dzisiejszych czasach również są osoby, które służą prawdziwemu Bogu. Natomiast nie ma
żadnej religii ani narodu wybranego przez Boga. Pan Bóg zrealizował swój cel. Utrzymał linię
rodową, dzięki czemu Chrystus urodził się w chrześcijańskiej rodzinie Józefa i Maryi.
Dzisiaj Bóg nie ma celu kontrolować żadnego narodu. Każda osoba żyjąca na ziemi ma szanse
być wybrana do życia wiecznego.
Wielu historyków czy znawców Biblii błędnie ocenia rolę narodu Izrael w dzisiejszych czasach.
Twierdzą oni, że Bóg opiekuje się tylko tym narodem i wszelkie znaki końca świata należy obserwować na tym narodzie.
Nie twierdzę, że wśród żydów nie ma prawdziwych wyznawców Boga, natomiast dzisiaj religia
żydowska jest dziełem szatana. Za dużo jest tam sprzeczności i pogoni za światem, aby Bóg ich
aprobował:
2 List do Koryntian 11:14

Chrystus nakazał uczniom, aby głosili prawdę wszystkim narodom. Nie powiedział, że inne narody Go nie interesują, dlatego nie potrzebna im jest prawda biblijna. Możemy to przeczytać w
poniższym wersecie:
Mateusza 28:18-19
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Pan Bóg wybrał naród Izraelski w celu ochrony linii rodowe. Syn Boga musiał urodzić się w
rodzinie chrześcijańskiej. Dlatego w tamtym czasie, to Izrael był wybranym narodem przez Boga.
Chrystus przed pójściem do Pana Boga, wyraźnie nakazał apostołom nauczać wszystkie narody
na ziemi. Dlatego w dzisiejszych czasach nie ma wybranego narodu przez Boga. Żaden naród,
rasa, język nie jest uprzywilejowany. Każda osoba żyjąca na ziemi ma możliwość życia po Armagedonie.
Dzisiaj przykład narodu izraelskiego za czasów Mojżesza powinien być dla nas lekcją. Ponieważ był to jedyny naród, o który sam Bóg troszczył się. Dlatego polecam Ci przeczytać również stary testament, a poczujesz co tak naprawdę Bóg oczekuje od ludzi. Dowiesz się że to są
bardzo małe nakazy, a korzyści z ich stosowania są przeogromne.
Nie wierz osobą, które mówią, że Stary Testament jest nieważny. Wiele ludzi mówi, że zasady
które obowiązywały Izraelitów nie dotyczą nas w dzisiejszych czasach.
Zgoda.
Ale tylko te, które zmienił Chrystus Syn Boga. W Nowym testamencie jest wiele zasad, które
Chrystus dostosował do obecnych czasów.
Na przykład znaną zasadę z Księgi Kapłańskiej 24:20:
zastąpił zasadą z Mateusza 22:39 Odpłacić złym ludziom za krzywdy może tylko sam Bóg. Mimo wszystko, że wiele złych osób
jest obecnie na piedestale, to kare wymierzy im Bóg nie człowiek.
Dlatego w Mateusza 26:52 jest napisane:

Namawiam Cię do czytania Biblii i wyciągania własnych wniosków. Zgodzę się że wiele wersetów biblijnych będzie sprawiała Ci trudność zrozumienia. Ale te najważniejsze zasady opisane są
prosto, przejrzyście i dobitnie. W kilku miejscach Biblii.
Wiem, że w dzisiejszych czasach czytanie Biblii jest wstydliwe.
Czy słyszałeś/słyszałaś chociaż raz w życiu, że jakaś osoba po zadaniu pytania: ”co ostatnio czytałeś/czytałaś?”, odpowiedziała „Biblie”?
Oczywiście, że nie.
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Nie zastanawiało Cię to, dlaczego ktoś pracuje nad tym, aby Biblia była niepożądana, niemodna,
wstydliwa?
Dlaczego wolimy czytać różne książki, a tę najważniejszą ignorujemy?
Dlaczego jest taki pogląd, że Biblia jest nudna, trudna i niedzisiejsza?
Kto ma w tym cel, abyś w to uwierzył/uwierzyła?
Myślisz, że to Bóg?
Na pewno nie.
Jest to kolejna sztuczka szatana.
Nie pozwól, aby ludzie wmówili Ci, że Biblia nie pochodzi od Boga. Jest teraz taki trend mówiący o tym, że Biblie napisali jacyś ludzie. Jest wymyślona, a osoby piszące nie były natchnione przez Boga.
Jeżeli wierzysz w takie rzeczy, to na czym opiera się Twoja religia?
Czy nie na Biblii?
Musisz zastanowić się i wybrać w którą stronę pójdziesz. Masz tylko dwa kierunki.
Chrystus powiedział w Mateusza 12:30:

Nie możesz równocześnie służyć

– Mateusza 6:24

Na świecie są dwie siły, które mają władze i wpływ na Twoje życie. Są to Bóg i szatan. Bóg ma
całe zastępy aniołów, które obserwują kogo wybierasz w swoim życiu.
Również szatan ma mnóstwo demonów, duchów i różnych pomocników, którzy nie pozwolą Ci
tak łatwo stanąć po stronie Boga.
Istnieje tylko mały szczegół.
Jest tylko jedna droga, która prowadzi do Boga.
Mateusza 7:14

Myślisz, że masz czas w podjęciu decyzji?
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Jeszcze raz podam przykład Noego. Jego sąsiedzi nie wierzyli, że będzie potop. Zapewne wielu z
nich śmiało się z niego.
A ile osób przeżyło?
Jak będziesz czekać i nie wybierzesz odpowiedniej drogi, to nie zdążysz wejść do przysłowiowej
arki.
W Objawieniu 22:12-15 Jan mówi o jeszcze większej Arce, którą będzie miasto święte:

Kiedy przyjdzie Syn Boga będzie już za późno.
Łukasza 13:28 pisze o tym dniu:

Wiem, że to wydaje się odległe, nierealne, jak z filmu o kosmitach.
Pomyśl znowu. Kto chce abyś tak myślał/myślała?
Posłuchaj jeszcze co Chrystus mówił o końcu świata:

– Łukasza 17:26-37
Chrystus dokładnie wie, że kiedy przybędzie, aby sądzić nas, pozostanie tylko garstka wiernych
mu ludzi. Nie będzie to duża rzesza. Szatan cały czas pracuje, aby udowodnić Bogu, że stworzony przez niego człowiek nie jest mu wierny. Ludzie wolą wybrać tradycje, obyczaje rodzinne nie
sprawdzając komu one służą.
Wiem, że w tej książce mówię, iż wiele rzeczy, zachowań pochodzi od szatana. Sugeruję, że
skoro Ty je aprobujesz, to wyznajesz jego poglądy.
Jeżeli Biblia mówi, że dana rzecz, religia, zachowanie pochodzi od szatana, Ty tego nie sprawdzisz, to stajesz po jego stronie.
Natomiast nie jest celem tej książki ocenianie nikogo. Bóg wręcz mówi, że to nie człowiek ma
oceniać drugą osobę. Sądzeniem ludźmi mają zając się Chrystus wraz z Jego aniołami.
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Moim celem napisania tej książki jest pokazanie przebiegłości i sprytu szatana. Jego praktyki,
sposoby wykorzystywania ludzi, postacie pod którymi podszywa się jako zwiastun światłości.
Dopiero poznanie zachowań szatana, pozwoli Ci wybrać drogę do zbawienia. Nikt nie ma prawa
Cię krytykować, ponieważ to jest Twoje życie i to Ty za nie odpowiadasz.
Jeżeli uważasz, że Twoje życie jest znakomite to oczywiście nic nie musisz zmieniać. Jeżeli jest
przeciwnie, to nie obwiniaj za to Boga.
Najpierw poznaj jak ten świat funkcjonuje.
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Zapewne znasz tematy związane z okultyzmem, czarami, wróżeniem z kart, horoskopami,
uzdrowicielami, stawianiem pasjansa, karotem, wahadełkiem itd.
Zastanawiałeś się czy istnieją demony, duchy?
Czy ukazujące się postacie, to Twój zmarły dziadek, matka?
Wielu ludzi myśli, że to jest bajka, a inni że to realne życie.
Jaka jest prawda?
Wszystko znajdziemy w Biblii.

Niewinne zabawy

Zapewne chociaż raz ktoś wróżył Ci przyszłość. Być może umiesz czytać z kart tarota.
Pamiętam, że kiedyś fascynowało mnie wahadełko. A raczej opowieści o nim. Krążyły historie,
że jak zadasz pytanie, to przesunięcie wahadełka w jeden kierunek oznacza tak, a w drugi nie.
Nigdy nie udało mi się uzyskać trafnej odpowiedzi. A może niepoważnie podchodziłem do tego
urządzenia? Ale zawsze udawało mi się tak rozhuśtać wahadełko, że krążyło w koło bardzo
szybko.
Pamiętasz historie rodem z filmów, gdzie przeważnie młode osoby „bawiły się” w wywoływanie
duchów? Podobno talerzyk obracał się, fruwał albo spadał na ziemię.
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Inne historie to pękające lustra, czy wywoływanie ducha znanej osoby w szkolnej łazience, albo
ukazujące się postacie. Bardzo często pojawiają się opowieści o chodzących krokach po domu,
czy inne dziwne trzaski, dźwięki.
Większość osób wierzy, że zmarli chcą nam coś przekazać. Często widzimy ich postacie w
snach. Czasami w nocy budzimy się nagle i widzimy zmarłą osobę.
Niewiarygodne, ale czy prawdziwe?
Zobaczmy co mówi Biblia o tych zjawiskach.

Demony w Biblii

Co ciekawe Biblia nie ukrywa istnienia świata duchów czy demonów.
Zacznijmy od prostego przykładu.
Dwoje młodych ludzi oczekuje dziecka. Zastanawiają się jaka będzie płeć. Niektórzy biorą wahadełko i pytają się ale kogo?
Przecież to jest tylko urządzenie.
Kto ma odpowiedzieć?
Idziesz do wróżki po poradę. Masz same zmartwienia w swoim życiu. Wierzysz, że ona prawdę
powie.
Czy zastanawiałeś się skąd wróżki czerpią informację o Twojej rodzinie, o Twojej przeszłości?
Często dostaniesz od nich wiarygodne informacje, które mogą sprawdzić się.
Czy myślisz, że to są niewinne zabawy?
Kto za tym stoi?
Zobaczmy przykłady z Biblii:
1 - Przykład
Cofnijmy się do czasów Mojżesza.
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Pan Bóg nakazał Mojżeszowi wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu. Faraon nie chciał zgodzić się
na wypuszczenie ich, ponieważ byli niewolnikami i służącymi Egipcjan.
Dlatego Bóg zesłał szereg plag na Egipt.
Przyjrzyjmy się jednej sytuacji.
Po jednej stronie stał Mojżesz z mocą Boga. Po drugiej stronie stali magicy egipscy z mocą szatana.
Mojżesz i Aaron dostali laskę od Boga, która miała zamienić się w węża i przekonać faraona o
mocy Boga. To miało spowodować, że faraon przestraszy się i wypuści Izraelitów z Egiptu.
W Księdze Wyjścia czytamy 7:10-12

Uwaga!
Biblia mówi, że czarownicy mieli podobną moc jak Mojżesz.
Ale to nie wszystko.
Przeczytaj co mówi Księga Wyjścia w 7:20-22

Następny cud opisany w Księdze Wyjścia 7:1-3 opisuje pojawienie się plagi żab. Aaron za przyzwoleniem Boga zesłał żaby na Egipt. A co zrobili czarownicy egipscy ? Dokładnie to samo.
Użyli do tego zaklęć.
Ale co się stało z kolejnym cudem?
Księga Wyjścia 8 :12-14 pisze:

Tym razem czarownicy nie dorównali mocy jaką Mojżesz miał od Boga. Nie udało im się za
pomocą zaklęć zamienić proch w komary.
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Jest to przykład mocy Boga i sprytu czarowników. Nie wiemy dokładnie w jaki sposób czarownicy udowodnili swoją „moc”, skoro Nil był pełen krwi po cudzie Mojżesza.
Gdzie oni mogli zrobić swoje sztuczki? Nie było drugiego Nilu.
Natomiast przykład ten pokazuje pozycje czarowników w tamtych czasach. Poprzez swoje
sztuczki przekonali Faraona o swojej mocy. Faraon uwierzył, że czarownicy mają podobną moc
do Mojżesza, który dostał ją od Boga.
Jak myślisz czy człowiek może czynić takie rzeczy?
Czy może sam od siebie mieć moc robienia sztuczek, zaklęć, przewidywania, wróżenia, jasnowidzenia, uzdrawiania?
Piotr w liście do Koryntian pisze 10:20-21:

Biblia w wielu miejscach wskazuje, że są dwie siły, które mają wpływ na człowieka i otaczającą
rzeczywistość. Jest to Bóg i szatan.
Skoro Bóg potępia wszelkie wróżenia, czy inne „cudowne” praktyki, to od kogo one pochodzą?
Zobaczmy co pisze na temat szatana, duchów i demonów nowy Testament. Mamy tutaj sporo
wiedzy wyjaśniającej, jak działa świat duchów i demonów, którym szefem jest szatan.
2 – Przykład
Tutaj przedstawiam opis historii, w której Chrystus wypędzał ducha nieczystego z człowieka.
Następnie zapytał się go o imię.
Marka 5:1-13

Tutaj możemy przeczytać, że Chrystus mógł rozmawiać z duchami nieczystymi. Dowiadujemy
się że duchy mają imiona. Jeżeli przeczytasz wszystkie wersety piątego rozdziału, to dowiesz się,
że człowiek opętany był bardzo niebezpieczny. W wersecie piątym czytamy:
Można wywnioskować z tego przykładu, że im więcej demonów znajduje się w danym człowieku, to tym bardziej jest on niebezpieczny. Również ciekawa uwaga dotyczy imienia ducha nieczystego. Mówi on:
. Oznacza to, że ktoś musi nadawać
imiona duchom. Może to być szatan lub demon, który znajduje się wyżej w hierarchii.
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Również ciekawa jest sprawa dotycząca ich osobowości. Demon dostał jedno imię, które reprezentuje wiele demonów. Możemy zauważyć, że były w jakiś sposób zorganizowane, ponieważ
jeden przemawiał w imieniu wielu demonów. Reprezentował on pozostałych, wyrażał ich zamiary. Nie wiadomo o jakiej liczbie tutaj mówimy. Mogło być ich dwudziestu, ale również sto demonów.
3 - Przykład
Ten przykład obrazuje fakt, że złe duchy znały Chrystusa. Wiedziały kim jest.
Marka 1:34

Z tego przykładu wynika, że Chrystus nie chciał świadectwa od demonów. Nie potrzebował
poznać od nich jakiejkolwiek „prawdy”. Miał pełną wiedzę o świecie duchów, dlatego jakakolwiek rozmowa z nimi nie miałaby sensu. Zresztą Bóg potępia rozmowy z demonami.
Również możemy zauważyć, że demony przekazują sobie informacje. Wiedzą co dzieje się na
ziemi. Znały Syna Boga, wiedziały dokładnie kto to jest.
Ten werset mówi nam o sile szatana na ziemi. O sposobie funkcjonowania „świata podziemnego”.
Bardzo popularne w dzisiejszych czasach są wróżki. Wiele ludzi chodzi do nich i pyta się o
poradę o przyszłość. Nie zdajemy sobie sprawy, kto stoi za tą niewinną poradą. Od kogo dostajemy informacje. W jaki świat wchodzimy.
Wiemy, że demony dokładnie znały Chrystusa. Rozumiejąc działanie aniołów i demonów wiemy, że mają oni wszelkie informacje o ludziach na ziemi. Kwestią jest wykorzystywanie ich.
Demony, aby pokazać siłę wróżek, wróżbitów czy jasnowidzów pozwalają im widzieć różne
rzeczy, odczytywać prawidłowo przeszłość i przyszłość. Oczywiście tylko w pewnej materii.
Dlaczego tak sądzę?
Ponieważ, mamy dowody biblijne. Bo Bóg zabrania kontaktów z takimi osobami. A to co Bóg
zabrania, to szatan wykorzystuje.
Za chwilę wrócimy do wróżenia.
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4 – Przykład
Przeanalizujmy jeszcze raz ten sam werset:
List do Koryntian 10:20-21:

Tutaj wyraźnie apostoł Paweł pisze o istnieniu demonów. Nie jest to żadna fikcja. Bóg nie myśli
tego faktu ukrywać. Wyraźnie tutaj widać, że są tylko dwie strony. Dwie siły, które mają wpływ
na losy tego świata. Jest to Pan, czyli Chrystus wraz z Jego Ojcem Bogiem i aniołami oraz szatan, który używa demony, złe duchy i inne postacie. Jest to bardzo ważna informacja dla Ciebie.
Ponieważ, swoim zachowaniem pokazujesz po której stronie opowiadasz się. Nie ma niczego po
środku. Jest albo Bóg albo oskarżyciel szatan.
Apostoł Paweł przestrzega w tym wersecie w sprawie kontaktów z szatanem. W czymkolwiek
bierzesz udział co jest dziełem demonów, to odrzucasz prawdziwego Boga. Każda wizyta u
wróżki, uzdrowiciela, jasnowidza, wszelkie horoskopy – zaklęcia, to wszystko jest świat demonów. Uczestnicząc w tych „zabawach” wybierasz szatana czyli

Pan Bóg ostrzega

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak funkcjonuje świat duchów i demonów. Wszystko
dzieje się w taki sposób, aby nikt nie domyślał się, że stoi za tym szatan.
Nie chcę w tej książce przytaczać przerażające sytuacje osób, które świadomie lub nieświadomie
weszły w świat demonów.
Większość religii, historia przedstawia obrazy demonów w każdym czasie od stworzenia świata
do dzisiejszego dnia.
Jedno jest pewne.
Pan Bóg bardzo dobrze zna szatana. Wie jak działają demony i złe duchy. Dlatego ostrzega nas
przed nimi. Nie milczy w tej sprawie. Dokładnie zdaje sobie spawę, że demony są potężniejsze
od człowieka. My ludzie nie jesteśmy w stanie prowadzić z nimi równorzędnej walki.
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Bóg informuje nas o tym, że to demony przekazują moc wróżkom, czarodziejom, magikom, jasnowidzom, uzdrowicielom.
Po co?
Jest to kolejny sposób szatana na odciągnięcie ludzi od Boga.
Okultyzm, satanizm, czary, wróżkarstwo, jasnowidztwo są potępiane w Biblii!
Przeczytaj co myśli Pan Bóg o tego typu praktykach:
Kapłańska 19:26
Wyjścia 22:17
List do Galatów 5:20-21

Księga Kapłańska 20:27

Powtórzonego Prawa 18:10-14

1 Samuela 15:23

Dzieje Apostolskie 16: 16
Tutaj mamy dowód na to, że wróżki są opętane przez demony, które przekazują im informacje o
ludziach. Niewolnica z powyższego wersetu tylko dlatego wróżyła, że była opętana przez ducha
czyli demona.
W powyższych wersetach możesz dokładnie przeczytać, że świat duchów istnieje. Bóg tego nie
ukrywa. Potępia jakąkolwiek współpracę z nimi. Wyraźnie mówi, że dla wróżki i dla osób, które
wróżą jest tylko jedna kara – potępienie.
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W dzisiejszych czasach wróżenie jest formą powszechną. Wiele osób układa „niewinne” pasjanse, taroty, czyta horoskopy, wierzy w zabobony itd. To wszystko Bóg wyraźnie potępia.
Potwierdza również, że duchy potrafią się komunikować z ludźmi:
Skoro pytał duchy to również otrzymywał odpowiedź. W przeciwnym wypadku Bóg nie wspominałby o tym. Bo po co ? Bóg przekazuje nam poważne i prawdziwe informacje.
Z tych wersetów dokładnie wynika, że jest szatan, jego świat duchów i demonów. Mają oni różne informacje, które przekazują swoim ludziom: wróżkom, wróżbitom, wróżącym z kart, jasnowidzom, satanistom i wszystkim swoim sługom.
I jeszcze jeden werset mówiący nam o ciekawym sposobie zwodzenia czyli udawania duchów
pochodzących od Boga. Niektóre demony będą podszywać się pod prawdziwe anioły.
1 List Jana 4:1

Również przykład Saula pokazuje nam możliwość komunikowania się z duchami zmarłych. Ale
Bóg to potępia.
Saul sprzeciwił się Bogu. Nie wiedząc co zrobić, poszedł do wróżki, która wywołała mu ducha
proroka Bożego - Samuela. Samuel miał pretensje do Saula, że go wywołuje. Był niezadowolony z tego faktu. Następnie Saul rozmawiał z Samuelem, który powiedział mu co go czeka w
przyszłości. Miał zginąć za pychę i odejście od Boga. 1 Księga Samuela 28:7-20
Tutaj widzimy, że wróżki jako medium mają możliwość wywołania ducha zmarłej osoby.
Człowiek po śmierci traci swoje ciało. Te osoby które dostąpią zaszczytu życia po Sądzie Bożym
odzyskają je. Rzymian 8:11
Natomiast Duch człowieka po śmierci nie umiera, tylko oczekuje na Sąd Boży. Nie ma drugiego
życia, a więc inkarnacji jak mówi Biblia:
– Hebrajczyków 9:27
Pan Bóg potępił zachowanie Saula. Nie powinien on nigdy pójść po poradę do wróżki. Nawet
jak wróżki poprzez demony szatana, mają dostęp do ducha zmarłej osoby, to Bóg zakazuje takich działań.
1 Księga Kronik 10:13-14
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Konsekwencje rozmowy z duchami poprzez wróżki są oczywiste. Robiąc takie rzeczy, stajesz po
stronie szatana odrzucając Boga. Nie ważne jest tutaj czy robisz to świadomie czy nie. To jest
Twój wybór i Twoja wola.
Oto kolejny tym razem hipotetyczny przykład, ale realny do zaistnienia. Powiedzmy, że jest
atak terrorystyczny na dany budynek. Atak ten przygotowuje grupa osób. Nasuwa się pytanie kto
namówił tych ludzi do przeprowadzenia takiej akcji?
Ale spytasz się czy ktoś musiał ich namówić?
Tak, ktoś musiał „uformować” złego człowieka, ponieważ Bóg stworzył go
Rodzaju 1:27. Dlatego ludzie z natury są dobrzy, a tracą ją pod wpływem akceptacji pokus szatana.
To szatan ze swoimi demonami przyciąga ludzi do siebie, poprzez różne fałszywe znaki i
sztuczki:
Dzieje Apostolskie 13:14

Wiemy już że jest Bóg z mocą władczą i szatan ze swoimi demonami. Pan Bóg zapewne nie
przekonał tych ludzi do zbrodni. Pozostaje więc szatan.
Wiemy z przykładu Ewy, jak sprytnie on działa. Skoro to demony szatana skusiły ludzi do ataku
terrorystycznego, to dokładnie wiedzą kiedy on nastąpi. Taką informację mogą przekazać dowolnej osobie ze swojego kręgu. Zarówno wróżce, satanistom, jasnowidzowi, jak i innym osobom.
Dlatego idąc do wróżki, jasnowidza możesz dostać określone informacje. Niekoniecznie prawdziwe. Dostaniesz takie dane jakie są w interesie szatana. Jeśli zechce byś mu uwierzył/uwierzyła, to może dać Ci prawdziwe dane, ale przeważnie będą to informacje mające na
celu zwieść Ciebie.
Należy zaznaczyć, że nie wszystkie wróżki mają kontakt z demonami. Prawdopodobnie wynika
to z faktu, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo jest wyznawców szatana. Występują oni w
różnych rolach w każdej branży. Od artystów poprzez biznes kończąc na polityce.
Dlatego demony wybierają te osoby, które mają władze, odpowiednie pole działania lub z innych
przyczyn są wiarygodne dla nich.
Możesz również zauważyć, że wróżki są przeważnie kobietami. Wynika to z tego, że demony
wybierając kobiety sugerują się swoimi odchyleniami seksualnymi, któremu dali upust przed
potopem.
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Większość z nich nie dopuszcza myśli, że to demony szatana przekazują im informacje. Wierzą,
że to „duchowi przewodnicy”, dostarczają im wiadomości, ale nie łączą ich z demonami.
Przerażające?
Nie dla każdego, wiele osób zna powiązania i dokładnie wie jak to funkcjonuje.
Teraz już znasz metody funkcjonowania szatana. Wsłuchując się w życie codzienne możesz sam
zaobserwować jak to działa w praktyce. Dlatego celem tej książki jest nauczenie Cię myślenia.
Jeżeli jeszcze masz zdolność swobodnego myślenia, to wnioski same będą przychodzić Ci do
głowy.

Jak funkcjonuje świat duchów ?

Z Biblii wiemy, że istnieje świat duchów. Tak samo jak jest życie na ziemi, również w niebie znajdują się postacie, tylko w formie duchowej.
Duchy są znacznie inteligentniejsze od człowieka. Mają większą moc i możliwości. Są wyższą
formą dla człowieka.
Apostoł Piotr pisze, że siła i potęga aniołów jest większa od człowieka.
2 List Piotra 2:11

Dotyczy to wszystkich duchów, również demonów.
Bóg stworzył tak samo człowieka jak i duchy. Pamiętamy z pierwszego rozdziału, że część duchów sprzeciwiła się Bogu. Zeszli na ziemie i zaprowadzili rządy szatana. Przed potopem zbuntowanych aniołów, Pan Bóg umieścił w więzieniu.
Po potopie również przeszły na stronę szatana. Zeszli na ziemię i utworzyły rody Anakitów. Ich
zadaniem jest pomagać i służyć szatanowi.
Rozróżniamy dwa rodzaje duchów:



Anioły, zastępy niebieskie.
Duchy nieczyste, złe duchy, demony, zbuntowane anioły.
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Anioły – dobre duchy
Anioły mają rożne funkcje do spełnienia. Są one pomocnikami i doradcami Boga.
Przeczytaj w jaki sposób Bóg podjął jedną z wielu decyzji:
2 Księga Kronik 18:18-20

Następnie czytamy, że Pan naradzał się duchów (aniołów) jak rozwiązać daną sprawę.

Nie opisuję dokładnie zdarzenia, ponieważ tutaj chcę tylko zaznaczyć sposób funkcjonowania
Boga. Nawet tak potężny Bóg pyta się swoich pomocników o zdanie. Jeżeli przeczytasz całą
historię, to dowiesz się że ten duch, który wystąpił przed Panem dał pomysł rozwiązania problemu. Pan Bóg zgodził się na to.
Kolejną cechą duchów jest możliwość materializowania się. Mogą przechodzić z postaci duchowej w cielesną i odwrotnie. Tak było w przypadku przybycia aniołów, którzy zniszczyli Sodomę
i Gomorę. Najpierw udali się do Mojżesza, który poczęstował ich jedzeniem.
Nie ma problemu dla duchów poruszać się w ciele człowieka. Księga Rodzaju 18:5.
Później dwaj aniołowie udali się do Lota, który wraz z rodziną był jedynym wiernym Bogu w
Sodomie. Sąsiedzi jego widząc obcych ludzi, chcieli wejść do domu Lota i z nimi obcować. W
tym momencie aniołowie pokazali swoją moc:

Księga Rodzaju 19:10-11
W Sodomie jak i wielu innych miastach do tego stopnia rozwinęła się rozpusta, że seksualizm
był normalną rzeczą w społeczeństwie. Skoro sąsiedzi Lota chcieli uprawiać seks z dwoma mężczyznami w tym wypadku aniołami, to możemy sobie wyobrazić, jak bardzo ludzie upodlili się.
W dzisiejszych czasach, również wynaturzenie seksualne traktowane jest jako normalne zjawisko w społeczeństwie. Homoseksualizm czy lezbinizm stanowi pożądany kierunek świata. Za
chwilę, małżeństwa tej samej płci będą mogły wychowywać dzieci, sex wśród młodzieży będzie
normalnym publicznym przyzwoleniem, a w podstawówce dzieci będą karmieni wychowaniem
seksualnym z naciskiem na aprobatę seksu w młodym wieku. A kto się temu sprzeciwi, będzie
traktowany jak wróg XXI wieku.
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Dlaczego się na to zgadzamy?
Bo nie zdajemy sobie sprawy, że za tym stoi szatan, a Bóg tego zabrania.
Księga Kapłańska 18:22 Księga Powtórzonego Prawa 22:5

Również z wielu innych przykładów biblijnych dowiadujemy się o niewyobrażalnej mocy
duchów. 2 Machabejska 3:23-30, 2 Kronik 32:21
Duchy mogą przybierać różne ciała. Pokazuje nam to Chrystus, który ukazywał się uczniom.
Łukasz 24:36

Uczniowie nie poznali Chrystusa po wyglądzie. Dopiero jak pokazał im ręce i nogi, to wtedy
zadowoleni uwierzyli. To oznacza, że Chrystus może przybierać różne ciała człowieka. Ukazał
im się w innym ciele niż znali. Tak samo mogą czynić aniołowie i niestety złe duchy czyli demony.
Marka 16:12

W powyższym wersecie czytamy, że Chrystus po śmierci ukazał się dwóm chrześcijanom, ale w
innej postaci czyli w innym ciele.

Demony – złe duchy
Demony są istotami duchowymi, tak samo jak anioły. Biblia nie opisuje świata demonów,
ale na przykładzie aniołów wiemy jak one funkcjonują.
Mogą ukazywać się ludziom, przybierać różne postacie, znają nasze myśli.
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Są inteligentniejsze i silniejsze od człowieka, dlatego Pan Bóg ostrzega nas przed nimi. Zabrania
kontaktu z nimi. W momencie, kiedy udajesz się do wróżki, jasnowidza czy uzdrowiciela korzystasz z mocy demonów. W tym momencie dajesz im aprobatę do wejścia w Twoje życie.
Od tej chwili może być tylko gorzej. Możesz chorować, szybciej wpadać w atak szału, częściej
pić alkohol przez co wpaść w alkoholizm. Tak samo może stać się z narkotykami, seksem. Nagle
okaże się że podoba Ci się ta sama płeć.
Tych "niespodzianek" szatan ma bardzo dużo dla każdej osoby, która wejdzie w świat demonów.
Zresztą każda osoba może być zaatakowana przez demony, jeżeli nie jest chroniona przez Boga.
Nawet uczniowie Chrystusa bali się duchów. Wystraszyli się gdy widzieli chodzącego Chrystusa
po wodzie. Myśleli, że to duch. Jana 6:19.
Tak samo jak aniołowie również demony mogą przybierać postać człowieka i czynić wiele rzeczy, które człowiek uważa za cuda.
W końcu demony to zbuntowane anioły, a nigdzie w Biblii nie pisze, że Bóg odebrał im moc
duchową.
Z tego powodu są potężniejsze od człowieka, który nie ma szans prowadzić z nimi fizycznej
wojny.
Jedyną naszą obroną przed demonami jest opieka Boga lub jego Syna połączona wiarą w prawdziwego Boga. Jeżeli staniesz całym sercem i uczynkami po stronie Boga, wtedy demony nigdy
Cię nie zaatakują. Mogą Cię kusić do różnych złych rzeczy, ale nie będą Tobą rządzić i kierować.
Ewangelia Marka 3:27

List do Rzymian 8:31
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,a gdy już Cię dopadnie...

W dzisiejszych czasach jest kilka form wejścia w świat demonów przez nieświadomą osobę:





wróżenie z kart,
porada u wróżki, jasnowidza, uzdrawiacza,
wywoływanie duchów,
brak ochrony ze strony Boga Ojca lub jego Syna - każdy człowiek może być celem ataku jeśli nie ma ochrony.

Nie piszę tutaj o okultyźmie czy sataniźmie. Ponieważ te osoby, które podpisują pakt z diabłem,
dokładnie wiedzą co robią.
Moim celem jest uświadomić Tobie, że nie tylko istnieje świat demonów, ale jakie są konsekwencje tej „zabawy”.
Zastanów się jeszcze raz, do kogo zwracasz się gdy idziesz do wróżki, jasnowidza, gdy wróżysz
z kart, bawisz się wahadełkiem, stawiasz karota, wróżysz z gwiazd, wierzysz w zabobony, w
horoskopy.
Dokładnie wiesz z powyższych cytatów, że Bóg brzydzi się tego typu praktykami. Zabrania ich
stosowania. Ostrzega nas przed tym.
Pozostaje tylko jedna opcja.
Zamiast prosić Boga o pomoc, to wybierasz demony, szatana. To oni kryją się za cenę poznania
problematycznej prawdy. Może być sytuacja, w której wróżka wymyśli przyszłość, a demony
będą ją dopiero realizować. Być może Ty sprawisz, że dana sytuacja się zrealizuje. Od wypadków do śmierci.
Nie można wykluczyć takiej sytuacji, ponieważ demonom zależy na wiarygodności wspieranych
przez nich wróżek. W przeciwnym razie, nikt nie będzie korzystał z ich usług. A szatan sobie na
to nie pozwoli, ponieważ jest to kolejny sposób, odciągnięcia ludzi od Boga.
Wróżkarstwo, wróżenie traktujemy jako zabawę. Niektórzy regularnie odwiedzają wróżki. Nikt
nie zdaje sobie sprawy, że stoi za tym szatan.
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Brak wiedzy w tym temacie powoduje, że jest to kolejna wygrana szatana. Kolejny raz szatan
udowadnia Bogu, że stworzony przez Niego człowiek oszukuje Go.
Jak mogłeś wejść w świat demonów?
Powiedzmy, że przez przypadek weszłaś/weszłeś w świat demonów. Mogłeś/mogłaś u bardzo
demonicznej wróżki „złapać” demona.
Mogła zaistnieć często spotykana sytuacja:
Młodzież lub dorośli wywołują ducha w domu. Nie mają wiedzy o świecie duchów. W pewnym
momencie kończą seans, nie zdając sobie sprawy co zrobili.
A co zrobili?
Mogli dać pozwolenie demonom. Zaprosili ich. Co oznacza otworzenie szeroko drzwi dla ich
działalności. Wiemy to z głoszenia Chrystusa, że kilka demonów „zadomowionych” w jednym
człowieku, może doprowadzić do obłędu.
Tak samo wygląda sytuacja u wróżki czy jasnowidza. Oni korzystają z możliwości demonów.
Podczas wizyty u nich, wchodzisz do domu pełnego demonów. Możesz, ale nie musisz dostać
demona „w prezencie”.
Jakie są konsekwencje tego?
Kiedy już zaprosiłeś demony do swojego życia konsekwencje mogą być tragiczne. Dla Ciebie,
Twojej rodziny lub znajomych. Wszystko zależy od tego ile demonów opanowało daną osobę i
jak są złośliwe.
Może być jeden, który objawia się stałą przypadłością. Jeżeli jest kilka demonów lub bardzo
złośliwy, dana osoba będzie miała: „demoniczny charakter”, będzie uzależniona od alkoholu,
narkotyków, popularną ostatnio „chorobą” jest homoseksualizm. Często występują choroby psychiczne, ataki z nożem w ręku itd.
Wszystkie używki, które doprowadzają do nałogów są elementem szatana. Mają one na celu
kontrolowanie osób. Pod wpływem używek tracimy kontrole nad sobą.
List do Efezjan 5:18

1 List Piotra 4:3
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Wszystkie te używki są potępione w Biblii. A to co Bóg zakazuje to szatan udowadnia Bogu, że
ludzie to kochają.

Leczenie poprzez wypędzanie demonów

Omijając obecne czasy prześledźmy działalność Chrystusa związaną z wypędzaniem złych
duchów i uzdrawianiem. Zobacz jakie wnioski nasuwają się.
1 Przykład
Zobaczmy jak zachował się człowiek opętany, gdy zobaczył Chrystusa: Ewangelia Marka 5:2-5

W dzisiejszych czasach osoby z takimi zaburzeniami umieszcza się w zakładach zamkniętych i
podaje silne środki uspokajające. Nikt nie mówi, że dana osoba jest opętana przez demony, tylko
wyszukuje się określoną chorobę psychiczną.
2 Przykład
W tym przykładzie przyprowadzono do Chrystusa chłopca, który od dzieciństwa miał demona.
Marka 9:17-29

W dzisiejszych czasach tak zachowują się osoby z padaczką. Zobacz w jaki sposób Chrystus
zwrócił się do ducha:

Okazuje się że chłopiec nie mówił i nie słyszał.
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Czy Chrystus wspomniał tu o chorobie? Nie.
Wszyscy wiedzieli, że chłopca opanował demon, który był odpowiedzialny za jego przypadłość.

3 Przykład
Teraz podam Ci przykład, który całkowicie potwierdza hipotezy, mówiące, że szatan i jego demony są przyczyną gnębienia ludzi: nie tylko psychicznego, ale również fizycznego.
Łukasza 13:11-16

W dzisiejszych czasach możemy również zauważyć osoby z różnymi zniekształceniami kręgosłupa.
Chrystus uzdrowił kobietę, ale przełożony synagogi miał pretensje do Niego, że zrobił to w szabat.
Posłuchaj dokładnie co mu Chrystus odpowiedział:

Tutaj dowiedzieliśmy się o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Pierwszą to, że szatan ma duży
wpływ na nasze zdrowie. To demony szatana odpowiedzialne są za pewne choroby psychiczne i
inne „przypadłości”.
Druga rzecz to fakt, że to nie Bóg karze ludzi różnymi chorobami czy przypadłościami. Za niektóre z nich odpowiedzialny jest szatan. W końcu sam Syn Boży to potwierdził. Osiemnaście lat
szatan trzymał na uwięzi kobietę, która przez ten czas była zgarbiona.
Dlaczego?
Powodów może być wiele.
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Uzdrowiciele

Czy obecnie „uzdrowiciele” faktycznie leczą ludzi?
Oglądałem kilka historii osób, które leczą ludzi „jakąś” siłą. Jeżeli znasz prawdę, to bardzo
szybko zorientujesz się kto za tym stoi.
Widziałem jeden przypadek, gdzie przed uzdrawianiem ludzie musieli podchodzić do trójkąta
wiszącego na ścianie i modlić się do niego.
Nie pozwól, aby jakakolwiek choroba czy sytuacja życiowa doprowadziła Cię do takiego upadlania się.
Z jednej strony chcesz, aby to Bóg Ci pomógł, a z drugiej strony idziesz i modlisz się do szatana,
korzystając z jego sztuczek.
Szatan ze swoimi demonami nie ma zdolności uzdrawiania. Taką moc ma tylko Bóg i osoby,
które Mu służą.
To w jaki sposób „uzdrowiciele” leczą?
Oni nie leczą żadnych chorób.
Zobaczmy co pisze Apostoł Marek o oskarżaniu Chrystusa przez uczonych w Piśmie w sprawie
wyganianiu demonów:
Marka 3:22- 26

Chrystus w powyższym wersecie mówi, że nikt kto ma moc szatana nie może leczyć za pomocą
wypędzania złych duchów, ani w ogóle wypędzać złe duchy.
Uzdrowiciele, którzy weszli w świat demonów nie mogą leczyć chorób. Nie mają takiej mocy,
która pochodzi tylko od Boga.
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Chrystus mówił, że szatan nie może wyrzucić szatana. Dlatego uzdrowiciel nie ma możliwości
wypędzić żadnego demona czyli nie może wyleczyć żadnej choroby.
To dlaczego jest dużo "uleczonych" osób?
Zauważ, że relacje z seansów nigdy nie mówią o stu procentowej efektywności. Natomiast mówią o pewnych przypadkach wyleczenia ludzi.
W kolejnym wersecie mamy rozwiązanie problemu.
2 Tesaloniczan 2:9

Uzdrowiciele mogą dać pozór wyleczenia tylko tych chorób, za które odpowiedzialny jest szatan. Czynią to na podstawie "fałszywych cudów". Polega to na wyciszeniu się demona.
Wiemy już z powyższych przykładów, że Chrystus leczył niektóre choroby, wyrzucając demony
z ludzi.
Uzdrowiciel pod wpływem demonów nie mogą ich wyrzucić, ale demony pozorują wyleczenie
choroby, poprzez nie atakowanie danej osoby tą przypadłością.
Na jak długo?
Tego nie wiem, ale na pewno choroba wraca, ponieważ demon dalej tkwi w danej osobie. Jest to
sztuczka, która ma zwieść ludzi do skłonienia się ku uzdrowicielom. Kolejny raz szatan udowadnia Bogu, niewierność ludzi.
Jakie tutaj jest niebezpieczeństwo dla Ciebie?
Przypomnę Ci jeszcze raz werset biblijny:
1 list do Koryntian 10:20-21:

Wybierając uzdrowicieli odrzucasz Boga. Tracisz jakąkolwiek ochronę i opiekę ze strony Boga.
Od tego momentu jesteś pod opieką szatana.
Poprzez swój wybór odrzuciłeś/odrzuciłaś Boga. Wybierając uzdrowicieli, wróżki, jasnowidzów
itd. zapraszasz demony do swojego życia.
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Pomyśl, czy zaprosiłbyś/zaprosiłabyś seryjnego morderce do swojego domu w którym mieszkasz
z rodziną i z dziećmi?
A demony i szatan to kto to jest?
Są to istoty, które opanowują ludzi, aby nimi rządzić. Osoby, które są pod panowaniem demonów mordują, gwałcą i robią wiele złych rzeczy.
Nie zdziw się jak od chwili wróżenia czy uzdrawiania, Twoje życie będzie tylko coraz gorsze.
Pojawią się choroby, różne napady „złego charakteru”, używki itd. I co najgorsze, nigdy nie będziesz wiązać ich z wizytą u „uzdrowiciela” czy wróżki. Nie przyjdzie Ci do głowy, że Ty sprowadziłaś/sprowadziłeś na siebie nieszczęście. A demonom nie zależy na Twoim szczęściu.
Dlatego nigdy nie uczestnicz w żadnych seansach z wróżkami, uzdrowicielami, magikami czy
wypędzaczami duchów. Nawet jeżeli uzdrowiciele reprezentują jakąś religię. Idąc na takie widowisko masz duże prawdopodobieństwo, że wrócisz do domu z demonem.

Odpowiedzialność szatana za choroby

Czy w dzisiejszych czasach za wszystkie choroby odpowiedzialny jest szatan ze swoimi demonami?
Na pewno nie za wszystkie. Izraelici również mieli choroby na przykład trąd, a sam Bóg
opiekował się nimi.
Natomiast z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że szatan w ten sposób więzi ludzi. To
nie jest przypadek, że lekarze nie mają wiedzy wyleczenia chorób psychicznych, skrzywień kręgosłupa, ślepoty, niemej osoby czy innych chorób.
Czy myślisz, że wchodzę w świat spekulacji?
Nie może być mowy o spekulacji w sytuacjach, w których to sam Chrystus potwierdza te informacje. Jeżeli Syn Boga wypędza złe duchy z osób, które mają ślepotę są głuche, pochylone do
ziemi, to nie może być mowy o spekulacji.
Szatan ze swoimi demonami potwornie gnębi ludzi.
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Prawdopodobnie wszystkie te osoby musiały „zaprosić” demony do siebie. Najczęściej poprzez
uczestnictwo w seansach spirytystycznych, na wizycie u wróżki czy uzdrowiciela. Uczyniły to w
sposób świadomy lub nieświadomy.
To, że spotykasz się z ludźmi szatana nieświadomie, nie daje Ci możliwości ochrony Boga. Każda osoba ma obowiązek sprawdzać nauki swojej religii w Biblii.
Jest to kolejny dowód na to, jak ważne jest czytanie w dzisiejszych czasach Biblii. Jest tam olbrzymia mądrość, która może wyzwolić Cię od demonów. To dlatego szatan walczy, aby Biblia
była czymś niemodnym, wstydliwym, śmiesznym. Boi się odkrycia prawdy przez ludzi.
Dzisiaj będąc tylko blisko z Bogiem jesteś w stanie być chronionym. Sam pomyśl - jeżeli stoisz
po stronie szatana, to jak Bóg ma Ci pomóc?
Aby dowiedzieć się po której stronie stoisz, musisz zacząć czytać Biblie. Następnie modlić się
gorąco swoimi słowami i prosić Boga o poznanie prawdy. Musisz odrzucić wszystkie sposoby
oddawania czci szatanowi. Jak zaczniesz odkrywać prawdę, to sama/sam przekonasz się jak jesteś, albo byłaś/byłeś wmanewrowany przez szatana. Jak głęboko tkwisz w szatańskim matrixie
duchowym i fizycznym.
Podam Ci dwa przykłady, które dzisiaj są normalnością. Kompletnie nie zważamy na nie, a są
elementem gry szatana.
Zobacz co Bóg myśli o tatuażach:
Księga Kapłańska 19:28 Było to prawo nadane Izraelitom, ale Bóg nie zmienił tej zasady.
A co o długich włosach dla mężczyzny pisze Biblia?
Paweł w 1Liście do Kotyntian 11:14 pisze:

Jest to niesamowity dowód na to, jak jesteśmy oszukiwani. Czy pamiętasz jak przedstawiany
jest Chrystus na obrazach?
Zawsze z długimi włosami.
Sam pomyśl.
Gdyby Chrystus miał długie włosy, apostoł Paweł nigdy by nie napisał:
”.
Myślisz, że obrażał by samego Syna Boga?
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Albo kolejny werset mówiący o wyglądzie Chrystusa:
Księga Izajasza 53:2-12

Prorok Izajasz opisuje obraz Chrystusa, który miał dopiero pojawić się. Wyraźnie pisze, że nie
miał wdzięku, ani wyglądu by podobać się komuś. Wszystkie obrazy z wizerunkiem Chrystusa
przedstawiają inną osobę. Przystojnego mężczyznę z długimi włosami.
Czy myślisz, że prorok Izajasz w swojej wizji kłamał?
Wiem, że powiesz: „to już przesada, to jest głupie.” Będziesz argumentować, że dawniej nie było
nożyczek, albo długie włosy to nie długie, a krótkie to nie krótkie. Poszukasz tysiące wymówek,
że wersety powyższe należy inaczej interpretować.
Ochłonij, przeczytaj jeszcze raz te wersety w swojej Biblii i pomyśl...
Niestety, ale w takim świecie żyjemy, że traktujemy sztuczki szatana za krajobraz naszego życia.
Jest to totalny matrix duchowy. Szatan zbudował siatki połączeń z nami.
Uważasz, że to głupota, bzdura.
Ale dlaczego?
Bo tak masz uważać. Tak zostaliśmy zaprogramowani. Bo tak żyli nasi rodzice, dziadkowie, taką
mamy tradycje. Ludzie wolą stosować utarte schematy, żyć wygodnie, zagłuszać własne wartości, zamiast czynić to co Bóg wymaga.
Szatan jest diabelnie inteligentny. Nie występuje pod nazwą „szatan”. On używa wiele imion,
postaci, religii...
Większość ludzi na ziemi oddaje cześć nie Bogu, ale szatanowi.
Myślisz, że zwariowałem?
Nie, ja tylko zaczynam myśleć. Bo do tej pory myślałem tak jak mi kazali.
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Egzorcyści

Chrystus przed wstąpieniem do nieba, ukazał się jedenastu apostołom i tak im powiedział:

– Marka 16:17-18
Werset ten mówi o wysłannikach Chrystusa, którzy mogą mieć dar leczenia i wyganiania demonów.

Jak sprawdzić czy egzorcysta ma dar od Boga?
Prawdziwych egzorcystów jest naprawdę niewielu. Wiele z osób, które nazywają się egzorcystami muszą, albo oszukiwać albo należeć do matrixa duchowego szatana. Dlatego mogą mieć
dużą wiedzę, ale skuteczność zerową. W przeciwnym razie powinni mieć moc uleczania każdej
choroby i moc wyrzucania każdego demona.
Czasami możesz oglądnąć film, jak egzorcysta próbuje wyganiać demona z człowieka….. przez
kilka miesięcy. Demon ten klnie, unosi egzorcystę do góry, osobę opętaną trzeba wiązać, ponieważ dostaje szału.
Czy to jest prawdziwy egzorcysta?
Czy on ma władze nad demonem?
Czy raczej demon ma władze nad nim i robi z tego zabawę?
Jak osoba, która miała demona chciała coś mówić, to Chrystus kazał się jej zamknąć. Albo jak
demon poniewierał człowiekiem, to Chrystus czy apostołowie natychmiast go wyganiali.
To nie demony rządzili Chrystusem czy apostołami jak dzisiaj pomiatają egzorcystami. To Chrystus i apostołowie mieli władze nad nimi.
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Przykład fałszywych egzorcystów
Mateusza 7:22-23

Chrystus w powyższym wersecie mówi o wszystkich osobach, które należą do religii niezgodnych z zasadami biblijnymi i próbują wyganiać złe duchy. Używając przy tym krzyży czy wody
święconej. Demony podczas seansów kpią z takich egzorcystów.
Natomiast Bóg całkowicie ich potępia.
Przykład prawdziwego egzorcysty
Marka 9:38

Tutaj czytamy o osobie, która nie była apostołem, a wypędzała złe duchy w imieniu Chrystusa.
Syn Boga nie pozwalał apostołom potępiać go, ponieważ jego wiara była zgodna z naukami
Chrystusa.
Zauważ, że nie każdy za czasów Chrystusa mógł wypędzać złe duchy i leczyć chorych.
Chrystus sam wypędzał złe duchy, później przekazał tę moc dwunastu apostołom (Marka 3:1419). Natomiast dalej okazało się że pracy jest tak dużo, że kolejne 72-e osoby dostały taką moc
od Chrystusa. (Łukasza 10:17-20)
Czy fałszywi egzorcyści wypędzają demony?
Musimy być przygotowani na bardzo inteligentne działania szatana. Jego słudzy będą stosowali przeróżne cuda i sztuczki, aby nas zwieść. Ma to na celu uwierzenie, że osoby te reprezentują prawdziwego Boga.
2 Tesaloniczan 2:9-11
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Apostoł Paweł w powyższym wersecie mówi o cudach jakie będą czynić fałszywi prorocy. Dlatego bardzo ważne jest czytanie Biblii i poznanie prawdy o Bogu, abyśmy nie ulegli sztuczkom
szatana.
Jak w takim razie możemy wytłumaczyć fakt, że po seansie wypędzania złych duchów, osoba
czuje się dobrze?
W jaki sposób uzdrawiacze leczą ludzi?
Odpowiedź na te pytania mamy w poniższym wersecie:
Marka 3:22-26

Chrystus w powyższym wersecie podaje sztuczkę, jaką używają uzdrawiacze czy fałszywi egzorcyści. Oni nie leczą chorób za które odpowiedzialne są demony, ani nie wyganiają złych duchów.
Chrystus powiedział: „Jak szatan może wyrzucić szatana”.
Oni wyciszają demony na pewien okres czasu, natomiast demony nie opuszczają swoich ofiar.
Niestety większość ludzi nie rozpoznaje tych sztuczek, tylko wierzą w moc sług szatana.

Jak obronić się przed demonami ?

Sam miałem kilka razy w swoim życiu takie „zdarzenia”. Demony próbowały wejść w moje
życie.
Dlatego wiem, że film „Paranormal Activity” jest oczywiście przekoloryzowany, ale w pewnych
elementach realny. Oddaje dokładnie atmosferę strachu.
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Gdy widzisz osoby zmarłe, koty za szybą, słyszysz kroki po schodach, lustra nagle pękają, dziwne odgłosy dochodzą z niezamieszkałych pomieszczeń – to znaczy, że gnębi Cię demon.
Nigdy w takim przypadku nie idź do wróżki, najlepiej nie myśl o tym. Wiem – łatwo powiedzieć.
Jest tylko jedna metoda, aby demony-duchy opuściły Cię.
Gorliwa modlitwa do Boga i czas. Nic więcej.
Ale jest jeszcze coś ważnego...
Aby gorliwa modlitwa pomogła, musisz modlić się do prawdziwego Boga. Musisz przekonać
Boga, że zaczynasz swoją duchową zmianę.
Natomiast uważaj z wypędzaniem demonów. To nie jest zabawa. One są potężniejsze od Ciebie.
Podam Ci przykład biblijny, jak demony potraktowały niekompetentne osoby. Egzorcyści żydowscy próbowali używać imienia Chrystusa i wypędzać złego ducha. Zobacz co on im odpowiedział:
Dzieje Apostolskie 19:13-16

Jest to kolejny dowód na to, że demony są znakomicie poinformowane. Ich wiedza jest dużo
większa, niż nam wydaje się. Wiedzieli, że tylko Chrystus i apostoł Paweł mieli w tamtym czasie
moc nad duchami. Nikt inny.
Zobacz co demon zrobił z egzorcystami:

Pobił ich demon, ale tylko dlatego, że chcieli wejść w świat demonów, bez ochrony kogoś większego. Jest to kolejny przykład na to, że szatan to nie „diabełek” czy maskotka dla dzieci, a demony to nie zabawne-figlarne„demonki” jak próbuje się ich przedstawiać w obecnych czasach.
Są to osoby duchowe, silniejsze od człowieka, które są bardzo niebezpieczne. Kontakt z nimi
może okazać się śmiertelny.
Powyższy werset z Biblii, również jest przestrogą dla wszystkich osób, rzucających uroki i czary
na inne osoby. Mając problemy w swoim życiu, idą do wróżki, która daje im zaklęcie. Robi się
pewne rzeczy przy lusterku po to, aby wywołać demony. Duchy czy demony po rzuceniu zaklęcia, mają spełnić życzenie tej osoby.
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Z obserwowanych przypadków stwierdzam, że jest to bardzo niebezpieczna broń. Działa ona w
obie strony. Po rzuceniu uroku czy zaklęcia, zazwyczaj dana osoba uzyskuje pewną pomoc, ale
tylko na chwilę. Następnie po krótkim czasie wszystko wraca do normy, a osoba która rzuciła
zaklęcie zaprosiła demony do swojego życia. W tych przypadkach, które znam objawiało się to
chorobami przewlekłymi, niemową. To znaczy - rodziny tych osób w krótkim czasie zostały
dotknięte poważnymi chorobami.
Odpowiedzialne za te choroby, były demony.

Czy ukazujące się osoby zmarłe są prawdziwe ?

Często wielu ludziom ukazują się osoby zmarłe. Podczas snów lub w nocy po przebudzeniu
się, widzą zmarłego ojca, matkę, dziadka czy babcie.
Wiążą ukazywane osoby z informacją, którą chcą przekazać im zmarli. Uważają, że jest to forma
opieki nad rodziną. Inni mówią, że osoby zmarłe nie mogą odejść w spokoju i potrzebują naszej
pomocy.
Co na ten temat mówi Biblia?
Zacznijmy od informacji, która udowadnia nam, że człowiek tylko raz umiera. Nie ma żadnej
inkarnacji, ani drugiego wcześniejszego życia.
Hebrajczyków 9:27

Werset mówi nam, że przed śmiercią i po śmierci nie ma żadnego życia, aż do Sądu Bożego.
Kolejny werset informuje nas, że człowiek po śmierci trafia do krainy umarłych „Szeolu”.
Księga Koheleta 9:10

Okazuje się że w Szeolu nie ma żadnego działania, żadnego życia. Nic nie dzieje się. Możemy
wywnioskować, że po śmierci człowiek traci swoje ciało, a dusza trafia do krainy umarłych.
Oczekuje tam na Sąd Boży. Nigdzie nie chodzi, ani nie wędruje
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Skąd wiadomo, że człowiek „gubi” swoje ciało po śmierci?
Rzymian 8:10-11

Wiemy, że ciało fizyczne rozkłada się po śmierci, jak pisze Biblia „podlega śmierci” i duch
człowieka podąża do Szeolu.
W takim razie, zmarła osoba nie może ukazać się w swoim byłym ciele, skoro Biblia mówi, że
ono umiera.
Po śmierci fizycznej duch człowieka również nie żyje. Dopiero Bóg musi go tchnąć do życia.
Dzieje Apostolskie 4:10

Oto kolejny werset mówiący, o stanie zmarłych osób:
Księga Koheleta 9:5

Czytamy w powyższym wersecie, że zmarli niczego nie wiedzą.
Dlaczego?
Ponieważ, oczekują w Szeolu na Sąd Boży. Dlatego nie mogą ukazywać się nam w snach czy na
jawie.
Psalm 146:4 Bw

Psalm 115:17

Z powyższych wersetów przedstawia się klarowny obraz.
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Zmarli po śmierci tracą swoje ciało, a ich dusza trafia do Szeolu. Nie ma tam ani życia, ani działania. Dusze oczekują na Sąd Boży. Dlatego nie mogą ukazywać się w nocy czy w czasie snów
osobom żyjącym na ziemi.
Zatem kto ukazuje się osobom podczas snów?
Są to demony, które mają zdolność przybierania różnych ciał.
Dlaczego to robią?
Zauważ co robią ludzie po ukazaniu się zmarłej osoby. Boją się i działają.
Wykonują działania, które wzmacniają ich wiarę w świat zmarłych. Idą do wróżki po poradę,
czytają senniki, w religii katolickiej płacą księdzu za przeprowadzenie mszy w intencji zmarłej
osoby.
Skoro nauka o ukazywaniu się umarłych nie pochodzi od Boga, to musi pochodzić od szatana.
Dlatego szatan poprzez swoje demony, które przybierają postać zmarłej osoby, dba o silną wiarę
ludzi w świat umarłych osób. Jest to kolejna sztuczka i zwycięstwo szatana nad wieloma ludźmi.
W sposób świadomy lub nieświadomy wybierają nauki szatana.
To że wiele osób wierzy w świat umarłych nieświadomie nie jest żadnym usprawiedliwieniem.
Każdy prawdziwy chrześcijanin ma obowiązek czytać Biblie. Nie można ślepo naśladować nauk,
nawet najznakomitszych ludzi czy religii.
Wszystko trzeba sprawdzać w Biblii.
List do Koryntian 10:20-21:

Gdy zmieniasz religię demony Cię straszą

Ciekawą sprawą jest fakt, ukazywania się demonów osobom, które zmieniają poglądy religijne.
Bardzo często możesz usłyszeć historię o osobach poznających „prawdę religijną”, wtedy ukazują się im dziwne postacie, coś straszy w domu, ma dziwne sny.
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Jest to znak dla tych osób, że demony walczą o ich poglądy religijne. Nie chcą, aby osoby te
odeszły od dotychczasowej religii, czy obecnego sposobu życia, uznając ją za prawidłową.
Myślą, że demony dosłownie mówią: „nie chcemy, abyś zmienił/zmieniła obecną religię, bo jest
prawdziwa”.
Czy taka teoria jest słuszna?
Cały czas musisz patrzeć na działania demonów od strony ich sprytu. Musisz zastanawiać się
jaki jest cel ich działania. Oni naprawdę są inteligentni.
Możesz usłyszeć wiele historii typu: dana osoba jest katoliczką, następnie przechodzi do świadków jehowy. Po krótkim czasie ukazują się jej demony. Wtedy jest przekonana, że przeszła do
prawdziwej religii, ponieważ ma dowód w postaci walki demonów o jej dusze.
I to jest właśnie jedna ze sztuczek szatana.
Ponieważ, bez względu na to jaki rodzaj religii wybierzesz, a później zmienisz - czy będzie to
religia muzułmańska czy protestancka czy jakakolwiek inna, to schemat jest taki sam.
Wszystkim tym osobom ukazują się demony.
Czy to znaczy, że wszystkie religie świata są prawdziwe?
Nie. To znaczy, że demony chcą abyś tak myślała/myślał. Chcą przekonać Cię, że zrobiłaś/zrobiłeś prawidłowy krok zmieniając religię. Ty przestraszysz się i zamiast ufać nauką biblijnym, to ufasz naukom demonów.
Przestrzegam Cię przed jakimkolwiek wyciąganiem wniosków z gry demonów. Nie wchodź w
ich grę, ponieważ wtedy poruszasz się według ich zasad.
Musisz zrozumieć jedną rzecz, demony nie są źródłem wiedzy o Twoim życiu, czy Twojej rodzinie.
Dlaczego?
Bo zniszczą Ci życie. Najpierw przekonają Cię do ich wiarygodności, dostarczając prawdziwą
informację, później zniszczą Cię dostarczając fałszywe informacje.
Musisz zrozumieć, że celem szatana jest niszczenie ludzi, odciąganie ich od Boga.
Szatan z demonami nie buduje tylko rujnuje.
Demony mają dostęp do wiedzy o Twoim życiu z przeszłości i teraźniejszości, ale przekazują ją
nieuczciwie. Nigdy nie możesz być pewny/pewna czy ta informacja nie jest zmanipulowana.
Jeżeli uwierzysz w informacje od demonów, to odrzucasz Boga.
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Zresztą informacja dostarczona, może być fałszywa, a wiara w nią i układanie sobie życia pod
nią zrujnuje Twoje życie.

Czy wróżki przekazują prawdziwe informacje ?

Wiele osób korzysta z porady wróżek. Chodzą na wizyty, aby uzyskać informacje o przyszłości. Musisz pamiętać cały czas o tym, że Bóg zakazuje zdobywania informacji od wróżek.
Biblia wyraźnie mówi:
Kapłańska 19:26
Wyjścia 22:17
Księga Kapłańska 20:27

Dzieje Apostolskie 16: 16
Natomiast zastanówmy się czy wróżka jest w stanie przekazać prawdziwe informacje. Wiele
ludzi korzysta z porad wróżek, ponieważ są przekonani, że dostają prawdę o swoim życiu.
Z powyższych tekstów tego rozdziału wiesz, że wróżki dostają informacje od demonów. Skoro
Bóg zabrania wizyt u wróżek, to szatan wykorzystuje ten fakt w celu odwrócenia jak najwięcej
osób od Boga.
Cytowałem już wiele razy werset mówiący, że to Ty masz wybór pomiędzy Bogiem i szatanem:
List do Koryntian 10:20-21:

Wróżki są pośrednikiem pomiędzy Tobą, a demonami szatana. Z dostarczonych informacji od
demonów, układają poradę dla Ciebie.
Dlatego musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: do jakich informacji mają dostęp demony?
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Przeszłość
Na pewno demony mają dostęp do informacji z przeszłości. Dlatego wróżki mogą trafnie podać
Ci imiona osób, daty czy pewne zdarzenia z przeszłości.
Ale to, że mają dostęp do wiedzy z przeszłości, nie oznacza, że dostaniesz prawdziwe informacje.
Powiedzmy, że chcesz poznać sposób w jaki zginęła Twoja znajoma. W tym przypadku dostaniesz super prawdziwą informację.
Kolejne Twoje pytanie dotyczy Twojej rodziny. Jesteś ciekawa czy Twój mąż Cię zdradza. I w
takim przypadku manipulacja demonów może doprowadzić do... rozwodu.
Ponieważ, przekażą Ci informację o koleżance z pracy Twojego męża. Po śledztwie okaże się, że
taka koleżanka faktycznie istnieje. I tutaj kończy się prawdziwość informacji. Resztę wiadomości o zdradzie męża, może być czystą fikcją. Ty zamiast uwierzyć mężowi, zaufasz wróżce, która
Cię nigdy nie okłamała...
Nie możesz wierzyć demonom, ani szatanowi. Oni są zabójcami i przyczyną zniewolenia tego
świata:
Teraźniejszość
Demony mają również informacje o Twojej teraźniejszości. Wiedzą gdzie chodzisz do pracy,
jakie masz choroby, znają Twoich znajomych, Twoje zainteresowania.
Zapewne ich informacja o Twoim życiu jest pełna.
Dlatego wróżka według podanego wyżej schematu, może przekazać Ci prawdę lub fałsz.
Zawsze miej na uwadze, że wróżka musi zrobić lub powiedzieć coś co przekona Cię do jej wiedzy. To jest pierwszy etap indoktrynacji.
Może zaistnieć sytuacja, że w trakcie wizyty kiedy akurat siedzisz u wróżki zdarzy się śmierć
bliskiej osoby, ktoś może ulec wypadkowi i pojechać do szpitala. Zauważysz dziwne zachowanie
wróżki, która na przykład skacze, robi miny. Jest to gra demonów, w celu przekonania Cię, że
wróżka uczestniczy w tym wydarzeniu. Na przykład zdarzył się wypadek samochodowy, a
wróżka wykonując dziwne rytualne ruchy czy miny daje Ci do zrozumienia, że ona pomaga osobie, która uległa wypadkowi. Oczywiście ani ona ani demony nie mają możliwości leczenia ludzi.
Również wróżka może przekazać Ci budujące informacje jak: Twoja córka zdała właśnie egzamin, kuzynka urodziła dziecko, znajomy wygrał pieniądze itd.
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Z racji tego, że złe wiadomości bardziej wpływają na każdą osobę, dlatego posługują się częściej
informacjami negatywnymi.
Przyszłość
Zawsze na wizycie wróżka musi przekazać Ci coś co jest prawdziwe. Może być kilka takich informacji, a może być jedna. Są to wiadomości o Twojej przeszłości i teraźniejszości. Służą tylko
jednemu celowi: przekonania Cię do jej wiarygodności.
Teraz przychodzi etap wpływania informacjami na Twoje życie. W końcu ludzie chodzą do wróżek po to, by dowiedzieć się co nastąpi w przyszłości.
Pomyśl teraz..
Pan Bóg dał każdemu człowiekowi wolną wolę decyzyjną. Swoim zachowaniem i słowami wybierasz po, której stronie opowiadasz się. Po stronie Boga czy szatana.
Nie ma czegoś takiego, jak z góry założony plan Twojego życia. Niektórzy myślą, że cokolwiek
będą robić w życiu, to i tak spełni się to co jest zapisane w „księdze życia” czy „gwiazdach”.
Zobacz, że nawet Chrystus miał możliwość wyboru pomiędzy Bogiem i szatanem. Mimo
wszystko, że został poczęty do wprowadzenia prawdy na ziemi, to podczas kuszenia szatana
miał wybór. Mógł wybrać bogactwa szatana. Ale nie zrobił tego.
Tak samo jak Chrystus miał wybór żyjąc na ziemi, tak samo Ty masz wybór w swoim życiu.
To Ty decydujesz, co będziesz robić, co będziesz jeść, z kim spędzisz resztę życia.
Wróżka ani demony nie mają możliwości wniknięcia w przyszłość. Ponieważ, nikt nie wie co Ty
tak naprawdę zrobisz. Jakie decyzje podejmiesz.
Jeżeli kogoś zabijesz, to pójdziesz do więzienia.
Dlaczego?
Bo tak sam zdecydowałeś/zdecydowałaś.
Jak w takim razie wytłumaczyć fakt prawidłowego przepowiadania przyszłości w niektórych
przypadkach?
Demony mają pełną informację o każdym człowieku na ziemi. Jeżeli Twoja babcia dowiedziała
się od lekarza, że umiera, leży ciężko chora w łóżku, to demony taką informację przekazują
wróżce. Wtedy logicznie można stwierdzić, że za niedługo umrze.
Albo demony wiedzą, że masz kłopoty z dziećmi czy mężem/żoną. Wtedy przekazują Ci dwuznaczną informację typu: „widzę Cię samotnie siedzącą na brzegu rzeki”.
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Na podstawie tej informacji jesteś przekonana, że rozwiedziesz się. W takiej sytuacji zamiast
ratować swoje małżeństwo, Ty wierzysz demonom i realizujesz ich plan.
Przeanalizowałem wiele historii i zawsze obraz jest ten sam. Wróżki cały czas działają wokół
teraźniejszych i przeszłych informacji.
Dlatego nigdy nie sugeruj się informacjami, które otrzymasz od wróżki.
Jest to fałsz i nieprawda.
Nie zachwycaj się prawdziwymi wiadomościami, które dostaniesz o obecnym życiu. To jest pułapka, która ma doprowadzić do zniszczenia Twojego życia.
I pamiętaj jeszcze o jednym, na wizycie u wróżki, demon może wejść w Twoje życie. Wtedy
będzie Cię niszczył sukcesywnie. Nagle możesz więcej pić, palić, narkotyzować się, wzrośnie
Twoja pożądliwość seksualna do różnych ludzi – niekoniecznie tej samej płci.
Czy warto...
Demony boją się więzienia
Pamiętasz jakie były skutki buntu aniołów, którzy zeszli na ziemię?
Przeciągnęli na swoją stronę większość ludzi na ziemi. Tylko Noe z całej ludzkości pozostał
wierny Bogu.
Ludzie zginęli w powodzi, ponieważ dokonali wyboru. Zamiast wybrać Boga skierowali się w
stronę rządów szatana.
Każdy w życiu może podjąć jaką chce decyzję odnośnie swojej wiary - czy będzie służył Bogu
czy szatanowi. Tylko musi pamiętać o konsekwencjach, które go spotkają na sądzie Bożym.
Wiemy, że ludzie dostali karę za wybranie szatana, a co stało się z aniołami?
Judy 1:6

1 Piotra 3:19-20
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Zbuntowane anioły czyli demony dostały również karę. Zostali schwytani i zamknięci w więzieniu. Zostaną osądzeni na sądzie Bożym.
Jaka jest tego konsekwencja?
Inne demony, które obecnie działają w naszym życiu, wiedzą o tym fakcie. Wiedzą, że ich koledzy za nieposłuszeństwo zostali zamknięci w więzieniu. Dlatego kusząc człowieka muszą uważać, by nie przekroczyć pewnych granic.
Pan Bóg pozwala im jeszcze działać. Ich rolą jest udowadnianie Bogu, braku miłości człowieka
do Niego. Dlatego kuszą nas na wszelkie możliwe sposoby. Podsuwają niegodziwe myśli. Większość ludzi akceptuje te myśli i czyni to co demony zaplanowały.
Demony nie mogą fizycznie atakować ludzi, którzy opowiadają się za Bogiem. Za takie zachowanie zapewne czekałoby ich wcześniejsze więzienie.
Jakuba 2:19

Demony boją się!
To jest ciekawa informacja.
Ale kogo boją się?
Przeczytaj poniższą historię:
Łukasza 8: 30-32

Demony bały się Chrystusa i apostołów, którzy mieli moc wyganiania złych duchów. Boją się
więzienia, do którego i tak trafią wcześniej czy później.
A jak jest dzisiaj?
Czy dzisiaj demony boją się kogoś na ziemi?
Na pewno boją się Boga i Jego Syna.
Natomiast nie wiadomo czy jest ktokolwiek na ziemi, mający moc wyganiania złych duchów.
Jak rozpoznać prawdziwą osobę, która ma moc uzdrawiania czy wyganiania złych duchów?
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W bardzo prosty sposób.
Przypomnij sobie w jaki sposób Chrystus i apostołowie wyganiali złe duchy. Bez żadnego problemu. Następowało to natychmiast. Tak samo było z uzdrawianiem. Chrystus leczył każdą chorobę, która dotykała człowieka.
Czy znasz osobę, która leczy skutecznie każdą chorobę?
Czy znasz osobę, która natychmiast wygania złe duchy?
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Bałwochwalstwo jest kolejnym tematem, elementem martixa duchowego, który szatan opanował do perfekcji.
W obecnych czasach kłamstwo to jego najsilniejsza broń dlatego został nazwany oszczercą
czyli kłamcą po grecku diabolo (diabeł).
Ewangelia Jana 8:44

Wiele osób oddaje cześć bożkom, a nie prawdziwemu Bogu.
Zobaczmy, co Pan Bóg w Biblii powiedział na temat bałwochwalstwa.

Co to jest bałwochwalstwo ?

Z terminem bałwochwalstwo spotykamy się w Biblii wiele razy. Czytając tę Księgę mam
wrażenie, że jest to jeden z najpoważniejszych wykroczeń wobec Boga.
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Pan Bóg dał nam 10 przykazań, które powinniśmy wypełniać. Zawsze gdy coś jest ważne,
chcemy coś podkreślić, to wypisujemy tę rzecz na pierwszym miejscu.
Tak samo zrobił Bóg.
Przeczytaj, jakie jest pierwsze przykazanie:
Wyjścia 20:1-3

Wyjścia 20:4-5

Bałwochwalstwo jest to oddawanie czci należnej Stwórcy, komuś innemu.
Ale co dokładnie oznacza?
W pierwszym przykazaniu Bóg powiedział wyraźnie:
. To znaczy, że nie wolno Boga przedstawiać w formie wizerunków, a co za
tym idzie modlić się do Boga przy użyciu jakichkolwiek obrazów, obrazków, krzyży i tego typu
rzeczy.
Zobacz co jest napisane w Księdze Izajasza.
Przytoczę tutaj fragmenty wersetów, natomiast polecam przeczytać całość w Biblii, aby zrozumieć dokładnie znaczenie tych słów:
Izajasza 44:9-20
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W powyższym wersecie dokładnie jest opisany sposób tworzenia bożka.
Bóg potępia tych którzy modlą się do
by. Biblia śmieje się z takich osób

, jak i tych którzy wykonują takie rzeźi nazywa wprost

Wszystkie krzyżyki do których modlą się ludzie nazywa „kawałek drzewa”. Skoro Bóg drwi z
tych rzeczy, to dlaczego niektórzy ludzie, traktują obrazki, krzyżyki, medaliki poważniej, niż
samego Boga?
Jak można modlić się do Boga, używając obrazów jak On tego nie chce?
Nazywa to obrzydliwością.

Pomyśl...

Wiem o tym, że Ty nie modlisz się do bożków, tylko do obrazów przedstawiających Boga.
Powiesz, że krzyż, obraz uświadamia Ci wizerunek prawdziwego Chrystusa.
Ale czy masz rację?
Ciekawą sprawą jest fakt, że w Biblii nie ma ani jednego przykładu, że ktokolwiek z prawdziwych chrześcijan, modlił się do Boga poprzez obrazki, krzyże, posągi czy medaliki.
Nie ma!!!
A wiele religii opiera się na kulcie obrazów.
Znajdź jeden werset, który mówi, że należy modlić się do Boga używając obrazy.
Wierz mi, nie znajdziesz.
A jest wiele wersetów mówiących, że nie wolno.
Czy czytając Nowy Testament znajdziesz tam choćby sugestie, że Chrystus i apostołowie modlili
się do Boga poprzez jego podobiznę?
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W dzisiejszych czasach wiele ludzi modli się do Boga, używając podobizn „Jezusa” i innych
„świętych”.
Dlaczego w ten sposób nie modlili się apostołowie i Chrystus?
Dlaczego nie ma żadnego wersetu, że modlili się do podobizn Abrahama, Jakuba, czy Izaaka?
Dlaczego po śmierci Chrystusa nie znajdziesz wersetu mówiącego, że apostołowie modlili się do
Niego używając krzyża?
A dlaczego jest wiele wersetów mówiących, że tak nie wolno?
Wiele pytań, a odpowiedź nie jest skomplikowana.
Apostoł Paweł zakazywał używać obrazków, posążków czy medalików!

Za czasów Chrystusa i apostołów, nie było żadnego kultu obrazów wśród chrześcijan. Był
jednak wśród pogan.
Przeczytaj historię oburzenia rzemieślników, kiedy Paweł zakazywał używać wszelkiego rodzaju
kultu obrazów.
Dzieje Apostolskie 19:24

Apostoł Paweł głosił ludziom, iż nie mogą modlić się do Boga przy użyciu posążków czy wizerunku Artemidy, zrobionych rękami przez rzemieślników. Przekonał do praw Bożych wiele ludzi. Nie spodobało się to, rzemieślnikom i handlarzom, którzy zarabiali na handlu rzeźbami.
Doszło do tego, że Paweł musiał uciekać, ponieważ tłum ludzi bronił swojej pracy i swoich
dzieł, które Bóg zakazuje.
Podobnie jest dzisiaj. Gdyby chrześcijanie odwrócili się od krzyży, obrazków, medalików, to
wiele handlarzy protestowałoby.
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Dla osób, które myślą iż mogą modlić się do Boga poprzez obrazki, medaliki, krzyżyki –
kolejny werset.
Księga Powtórzonego Prawa 4:12-16

Wyraźnie tutaj Pan Bóg przestrzegł nas, aby nie robić żadnej podobizny człowieka i mężczyzny.
Nie można tych słów inaczej zinterpretować:
Czy można jaśniej wyrazić wolę Boga?
Czy tutaj potrzebna jest jakakolwiek interpretacja?
Niestety, ale mimo wszystko, że Bóg zabronił kultu obrazów, to ludzie i tak wolą robić to co
nakazuje tradycja. To co robili rodzice, dziadkowie.
Zdaję sobie sprawę, że odczuwasz strach przed rodziną, znajomymi. Bardzo boimy się co inni o
nas powiedzą.
Natomiast sam wybierz co jest ważniejsze dla Ciebie, tradycja wytworzona przez człowieka czy
Bóg i Jego prawa?

Nieposłuszny Adam

A jak powinieneś się modlić?
Przedstawiam Ci ciekawą myśl, obrazującą nasz stosunek do modlitwy :
Co by się stało gdybyś obudził się rano mając tylko to za co poprzedniego
dnia podziękowałeś Bogu?
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W ewangelii Mateusza jest przepis na modlitwę do Boga:
Mateusza 6:6
Nie ma tutaj mowy o ołtarzykach, obrazkach, krzyżach itd.
Celem tej książki nie jest przekonanie Cię do mojej idei czy mojej filozofii. Tu nie ja się liczę.
Moim zamierzeniem jest otworzenie Twojego umysłu na otaczający świat. Przekonanie Cię do
myślenia. Nie przyjmuj gotowych rozwiązań, bo nawet nie zdajesz sobie sprawy ile jeszcze jest
kłamstw.
Dlatego weź do ręki swoją Biblie i przeanalizuj te wersety. Usiądź spokojnie w pokoju. Czytaj je
powoli i zastanawiaj się nad nimi. Proś Boga o zrozumienie.
Natomiast, jeżeli będziesz pytać się danego przedstawiciela kościoła to zawsze poproś, aby jego
teorie pokazał w Biblii.
Największym argumentem przeciwników tych wersetów jest to, że nie dotyczą dzisiejszych czasów. Twierdzą oni, że mają swoją tradycję i od lat tak modlą się.
Mówią, że te zasady dotyczyły tylko Izraelitów.
A 10 przykazań Bóg nie dał Izraelitom?
Oczywiście.
To dlaczego dzisiaj je stosujemy?
Duży błąd większości religii polega na tym, że nikt nie wyjaśnia znaczenia słowo „bałwochwalstwo”.
To dlatego wiele osób zniechęca Cię do czytania Biblii. Ponieważ, tam jest prawda. Czytając
Biblie mógłbyś sam natrafić na te wersety. Później mógłbyś mieć pytania, wątpliwości.
Po co?
Lepiej uświadamiać ludziom, że Biblia jest trudna do zrozumienia, a wszystko jest w książkach.
Tu jest kolejny przykład z Apokalipsy Jana 9:20
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Przepowiednia mówi o tym, że mimo wielu plag jakie nawiedzą ludzi niegodziwych w dniu sądu, większość z nich i tak nie uwierzy. Dalej będą uprawiać kult obrazów. Dalej będą modlić się
do demonów.

Argumenty w obronie kultu obrazu

Wielu przedstawicieli kościołów praktykujących kult obrazów posługuje się kilkoma argumentami. Oto one:
1 – Arka Przymierza
Wiele osób używa argumentu mówiącego o nakazie Boga względem Izraelitów, aby wybudowali Arkę Przymierza, namiot spotkań i przebłagalnie – Księga Wyjścia rozdziały 25-27.
Następnie kazał umieścić tam rzeźby aniołów. Co powoduje według zwolenników kultu, przyzwolenie na posługiwanie się obrazami w modlitwie. Natomiast namiot spotkań porównują do
obecnych kościołów.
Zobaczmy czy mają rację.
Pan Bóg kazał Izraelitom zbudować Arkę Przymierza. Była to skrzynia złota z ozdobami. W niej
miały znajdować się przedmioty, rzeczy, które Bóg nakazał tam umieszczać. Były tam między
innymi: naczynie złote z manną, laska Aarona, tablice Przymierza. List do Hebrajczyków 9:4
Arka Przymierza znajdowała się w namiocie spotkań. Było to miejsce w którym wydelegowani
przez Boga kapłani, składali ofiary przebłagalne za grzechy swoje i Izraelitów.
Arkę, przebłagalnie i namiot spotkań Bóg polecił skonstruować według dokładnych wytycznych.
Natomiast nigdy do namiotu spotkań nie mogli wejść zwykli ludzie. Groziło to śmiercią, a kapłani musieli dokładnie składać ofiary ze zwierząt w taki sposób, jak im Bóg zlecił.
Za taki błąd dwóch synów Aarona poniosło śmierć. Księga Kapłańska 10:1-3
Każdy Izraelita, który zgrzeszył, musiał oddać część swojego majątku za odkupienie grzechów.
Była to forma przeprosin. Jeżeli był bogaty to oddawał zwierzę, jeżeli biedniejszy to synogarlice,
całkiem biedni oddawali upieczony placek.
W żadnym wypadku nie można porównać namiotu spotkań do dzisiejszych kościołów.
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Dlaczego?
Ponieważ, nie odprawiano w nim żadnych mszy, normalni ludzie nie mogli wejść do środka.
A apostoł Jan pisze w ten sposób.
Dzieje Apostolskie 17:24

Prorok Jeremiasz tak pisał o Arce: Księga Jeremiasza 3:16

Prawdą jest że Pan Bóg nakazał umieścić podobiznę aniołów nad Arką Przymierza i w przebłagalni. Było to miejsce spotkań Boga z Mojżeszem.
Powiedział:
Księga Wyjścia 25:18
Natomiast czytając cały kontekst, nigdzie nie ma mowy o oddawaniu czci cherubom i modleniu
się do nich. Stanowiły one tylko i wyłącznie formę ozdoby.
Podobnie myślał apostoł Paweł, który wręcz bagatelizował wyrzeźbionych aniołów:
List do Hebrajczyków - 9:5

Zwolennicy kultu obrazów muszą bardzo się starać, aby udowodnić, że Arka Przymierza czy
wyrzeźbione cheruby są pozwoleniem na oddawanie czci Bogu poprzez obrazy.
Gdyby Bóg chciał, aby oddawać mu cześć używając obrazów, krzyży czy medalików, to napisałby dokładnie o tym. Natomiast nie ma w Biblii żadnego wersetu, który daje przyzwolenie na
tego typu praktyki. Wiele religii oszukuje ludzi i każe im modlić się do obrazów.
2 – Zdjęcia
Kolejnym argumentem jaki używają zwolennicy kultu obrazów jest przykład ze zdjęciem.
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Mówią, że Bóg nakazuje czcić ojca i matkę. Co oznacza – przekonują – gdy mam zdjęcie rodziców w kieszeni, to jest to bałwochwalstwo? Jeżeli pocałuje zdjęcie z rodzicami, to jest to
grzech? Tak samo mogę mieć zdjęcie Chrystusa?
Oczywiście byłoby to bałwochwalstwo, gdyby dzieci klękały przed obrazkiem rodziców i modliły się do nich. Przecież, nikt tak nie robi.
Natomiast wiele osób nie tylko ma obraz, krzyż powieszony na ścianie, ale klęka i modli się do
niego. A to już jet bałwochwalstwo.
3 – Wąż
Kolejnym przykładem, którym posługują się zwolennicy kultu obrazu jest historia z wężem.
Podczas wędrówki do ziemi obiecanej, Izraelici narzekali na brak wody, na jedzenie. Mimo wielu przykładów opieki Pana Boga nad nimi, w dalszym ciągu Mu nie ufali. Dlatego Bóg zesłał na
nich węże jadowite. Ich jad powodował śmierć wielu Izraelitów. Aby Izraelici dalej nie umierali,
Bóg nakazał Mojżeszowi powiesić węża na drzewcu. Każdy kto został ukąszony, musiał spojrzeć na zrobionego węża, co powodowało jego uzdrowienie. Księga Liczb 21:4:9
Przykład ten dla wielu osób jest pozwoleniem Boga na kult obrazów. Mówią, że skoro Bóg nakazał patrzeć na węża powieszonego na drzewcu, to znaczy, że jest to pozwolenie na klękanie
przed obrazami.
Zwolennicy tej teorii, powinni zapoznać się z poniższym wersetem:
2 Księga Królewska 18:4

Król izraelski Ezechiasz, któremu Bóg błogosławił, zniszczył tego samego węża, którego Bóg
nakazał zrobić Mojżeszowi. Niektórzy Izraelici używali węża jako bóstwo i składali mu ofiary.
Pan Bóg potępiał tego typu zachowania.
Nie podaję tutaj wszystkich przykładów, zwolenników kultu obrazu. Sprawdzając podane
przez nich wersety stwierdzam, że mają oni jedną i tę samą płaszczyznę obronną. Z nich trzeba
„wydusić” kult obrazów. Z tych wersetów nic oczywistego nie wynika. Dopiero „odpowiednia”
interpretacja z szerokim wyjaśnieniem, potwierdza ich obronę.
Na przykład cytat z Psalmów 5:8
albo werset często przytaczany przez zwolenników obrazów:
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Księga Wyjścia 25:17-22

W ten sposób Bóg powiedział do Mojżesza.
Czy tutaj jest gdzieś mowa o modleniu się do Boga przy użyciu obrazów? Albo, że należy oddawać cześć Bogu w kościołach z obrazami?
Zwolennicy kultu mają oczywisty problem. Aby udowodnić swoją rację muszą bardzo naciągać
wersety biblijne.
Natomiast nie biorą oni pod uwagę podstawowego argumentu. Wszystkie najważniejsze zasady,
które Pan Bóg chciał nam przekazać są napisane w Biblii prosto, zrozumiale i kilka razy. Bóg nie
kieruje zasad tylko do profesorów, naukowców czy ludzi bardzo inteligentnych. Przypomnij sobie, że apostołowie, byli to prości, niewykształceni ludzie. I to oni znali prawdę, a uczeni w piśmie czy faryzeusze nie. To tych prostych ludzi wybrał Bóg do głoszenia słowa Bożego.
Wszystkie ważne rzeczy, które Pan Bóg chce przekazać mogą zrozumieć nawet dzieci.
Czy można zrozumieć dwojako ten przekaz?
Wyjścia 20:4-5 –
Czy te słowa należy jeszcze w jakiś sposób interpretować?
Czy należy tłumaczyć dziecku, jak - co ma robić?
Czy musisz do tych słów dopisać tłumaczenie?
Czy należy dodać jakąkolwiek interpretacje typu „ja się modlę przed obrazem, ale on tylko przypomina mi Boga”?
Gdyby tak Bóg chciał napisałby to.
Dlaczego zawsze musisz używać „ale”, „bo”, kłócić się czy jest napisane „w niebie czy na niebie”?
Nie wolno używać i koniec.
Dlaczego?
Bo tak Bóg sobie życzy, a przedstawianie Boga w postaci stworzenia jest dla Niego obrazą.
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Z Biblii dowiadujemy się, że jest Bóg, który stworzył świat i szatan, który cały czas udowadnia Bogu nasze nieposłuszeństwo. O Panu Bogu wiemy dużo, natomiast szatan przybiera
wiele postaci, nazw, wizerunków, religii. Jest bardzo sprytny i inteligentny, dlatego wiele ludzi
nie ropoznaję jego działań.
Zobacz co mówi Biblia na jego temat?

Narodziny szatana

Szatan - w języku hebrajskim oznacza -  שטןsatan – oskarżyciel,
w języku arabskim -  ال ش يطانszejtan – przeciwnik, złe moce.
Diabeł - z języka greckiego διάβολος diábolos – oskarżyciel, oszczerca.
Szatan i diabeł są zamiennikami określającymi tą samą postać. Dopiero od pewnego momentu
stał się on przeciwnikiem, niegodziwcem, oszczercą, złym. Dokładnie nie wiemy, kiedy powstał.
Biblia tego nie precyzuje. Jest on zbuntowanym aniołem, a Biblia nie skupia się na opisie powstania aniołów.
Natomiast mamy dokładny opis stworzenia nieba, ziemi i człowieka. Widocznie dla zrozumienia
prawd biblijnych wystarczą nam te rzeczy, które Biblia zawiera. Do potrzeby zbawienia nie są
nam potrzebne opisy i dokładne życie duchów czyli aniołów.
Z Księgi Rodzaju 1:24 możemy wywnioskować, że w trakcie stwarzania, powstały również
, a więc także anioły.
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Skoro zbuntowani aniołowie zeszli na ziemię przed potopem, to szatan musiał zbuntować się
dużo wcześniej. Zaraz po stworzeniu Adama i Ewy, gdyż jego pierwszym sukcesem było przeciwstawienie ich przeciw Bogu.
Bóg w Biblii wyraźnie podkreśla jego rolę przywódczą. Jest on szefem zbuntowanych aniołów demonów, które mu służą.
Mateusza 25:41

Na pewno Bóg nie stworzył szatana w takiej osobie w jakiej przedstawia Biblia. A więc podstępnego oszusta, kłamcę, gdzie człowiek jest tylko jego narzędziem.
Dlaczego?
Ponieważ, Pan Bóg chciał stworzyć idealne warunki do życia dla człowieka. Wiemy to z przykładu ogrodu Eden. Również później, kiedy Bóg wybrał naród izraelski. Przygotował im pełną
urodzaju ziemię do zamieszkania.
Zawsze Bóg chciał, aby człowiek żył w idealnych warunkach. Bez chorób, problemów i wiecznie - nigdy nie umierając.
W tak wymarzonych warunkach, byt szatana nie pasuje. To nie było celem Boga.

Bóg ochronił ludzi przed panowaniem olbrzymów.
Przed potopem, kiedy szatan wprowadził na ziemię zbuntowanych aniołów, ludzie żyli bardzo długo.
Adam żył 930 lat (Rodzaju 5:5).
Noe żył 950 lat (Rodzaju 9:29).
Natomiast po zawładnięciu ziemi przez olbrzymów, Bóg skrócił okres życia człowieka do 120
lat:
Rodzaju 6:3

Dlaczego?
Ze względów bezpieczeństwa.
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Pan Bóg wiedział jaką armią dysponuje szatan. Dlatego mimo potopu, olbrzymy pojawiły się
ponownie. Znowu szatan próbował w ten sam sposób przejąć władze na ziemi.
Bóg wiedział również, że człowiek sam nie jest wstanie ich pokonać. Żyjąc przez 900 lat tak jak
człowiek, olbrzymy robiłyby spustoszenie na ziemi. Bardzo szybko rozmnażałyby się.
Skrócenie lat życia było pierwszym krokiem do pokonania ich.
Drugim krokiem, było pozwolenie człowiekowi jeść mięso.
Do tej pory ludzie byli wegetarianami. Celem Boga było zdobycie przez człowieka umiejętności
walki oraz zwiększenie siły fizycznej. Człowiek musiał upolować zwierzynę, a więc walczyć.
Mięso wzmaga agresje, natomiast wegetarianizm powoduje ugodowość ludzi. Dzisiaj jak i w
tamtych czasach potrzebna jest większa agresja człowieka. Nie do walki ulicznej, a do odważnej
reakcji na zakłamanie świata, który wykreował szatan.
Wszystkie te zabiegi spowodowały, że ludzie przy pomocy Boga usunęli z ziemi olbrzymów.
W późniejszym okresie, szatan próbował użyć olbrzymów do panowania nad człowiekiem. Ale
nigdy nie osiągnął takiego rozmiaru jak przed potopem.
Możemy o nich przeczytać incydentalnie w Biblii:
2 Księga Samuela 21:20

2 Księga Samuela 23:21

Rola szatana

Szatan jest bardzo przebiegły. Sam nie robi niczego za co mógłby zostać ukarany, zawsze
zwodzi innych, ale sam nie działa przeciw Bogu. Jest wiele historii biblijnych, które opisują kuszenie ludzi przez szatana do zrobienia rzeczy, które Bóg nie aprobuje.
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Zwróćmy uwagę na zdarzenie zaistniałe przed potopem. Szatan na pewno wiedział, że Noe może
mu pokrzyżować plany. Jako jedyny z wszystkich ludzi na ziemi, Noe z rodziną był wierny Bogu. Szatan widział jak Noe buduje arkę, znał plan Boga o zniszczeniu ludzi na ziemi, którzy wybrali szatana.
Mimo całej wiedzy o zaistniałej sytuacji, sam nie mógł nic zrobić, to ludzie musieliby zabić Noego, a oni nie domyślali się tego. Szatan nie mógł bezpośrednio zabić Noego, musiał do tego
czynu zmusić ludzi.
Szatan okłamał ludzi, których zwiódł na swoją stronę, ale nie Boga. Zwodził innych aniołów, ale
nie zwodził Boga.
Interesując się zdarzeniami biblijnymi, na pewno zadajesz sobie pytanie: dlaczego Bóg pozwala szatanowi na jakąkolwiek działalność?
Dlaczego nie unicestwił go po kuszeniu Ewy i Adama?
Przecież, gdyby szatana nie było, Bóg nie miałby tyle problemów z ludźmi. Byliby posłuszni, a
na ziemi panowałby pokój.
Myśl ta nie jest taka oczywista.
W Biblii jest bardzo wyraźny przekaz, sugerujący rolę szatana w dzisiejszym świecie.
Na przykładzie rozmowy Boga z szatanem, zrozumiemy jego działania.
Księga Hioba 1:6-12

Widzimy tutaj dokładnie, że szatan żyje w niebie przy Panu Bogu. Gdy aniołowie Boży poszli
do Boga, on również tam poszedł.

Z tego wersetu wynika, że szatan może swobodnie przebywać w niebie i na ziemi.

Zauważyłeś tutaj, że Bóg chwali się do szatana, swoim sługą Hiobem ? Bóg był dumny z faktu,
że jest taka osoba sprawiedliwa i kochająca Go.
Ale dlaczego Bóg chwali się Hiobem do szatana?
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Dlaczego w ogóle Bóg z nim rozmawia?
Czyżby szatan był aż tak ważną postacią?

Tutaj jest bardzo ciekawy werset.
Szatan sugeruje, że ludzie są egoistami i niczego za darmo nie uczynią dla Boga.
Powiedział, że Hiob tylko dlatego służy Bogu, ponieważ On mu błogosławi. Tylko z tego jednego powodu.
W tej mowie oskarżającej, możesz dokładnie zauważyć rolę szatana w dzisiejszych czasach.
Zresztą nie tylko w dzisiejszych, ale w całym okresie jego bytu.
Jego rolą jest udowadnianie Bogu, że człowiek nie kocha Go i nie jest Mu wierny. Oskarża Boga, że uczciwi ludzie stoją po Jego stronie tylko dlatego, że Bóg daje im pracę, pieniądze i
wszystko co potrzebują do szczęścia.
Szatan stwierdza, że jeżeli tylko stanie się im krzywda, to zaraz odchodzą od Boga.
A co odpowiedział Bóg szatanowi?:

Pan Bóg pozwolił szatanowi wypróbować Hioba. Pozwolił odebrać mu majątek. Udowodnić
szatanowi, że jego oskarżenia są bezpodstawne.
I to jest rola szatana w dzisiejszym świecie. Kusić i krzywdzić ludzi, aby odeszli od Boga.
Zwróć również uwagę na informacje, jakie posiada szatan o ludziach na ziemi. Nie mógł on wiedzieć o czym będzie rozmawiał z Bogiem. A gdy Bóg zaczął mówić o Hiobie, to szatan dokładnie wiedział o jaką osobę chodzi.
Przeczytaj sobie - Hioba 1:13-22, a dowiesz się w jaki sposób szatan odebrał majątek Hiobowi.
Użył do tego innych ludzi, jak i siły przyrody. Jest to znakomity przykład ukazujący, jak dzisiaj
szatan gnębi ludzi. Jakie metody stosuje. Jeżeli zrozumiesz metody działania szatana, będzie Ci
dużo łatwiej rozpoznać jego pracę w dzisiejszych czasach.
Zobaczmy jak zakończyła się ta historia. W Księdze Hioba 2:1-6 przeczytasz cały opis rozmowy.
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Szatan z Bogiem spotkali się drugi raz. Nie mógł znieść porażki, dlatego dalej namawiał Boga
do wypróbowania Hioba. Przekonywał, że to tylko kwestia czasu, kiedy Hiob odwróci się od
Niego.
Tym razem Bóg pozwolił szatanowi na zadanie fizycznych cierpień Hiobowi. Nie poszedł on za
szatanem, za co dostał nagrodę od Boga.
Księga Hioba 42:10-16

Oto kolejny werset opisujący rolę szatana w dzisiejszym świecie:

Łukasza. 22:31 - 32
Tutaj Chrystus ostrzega Szymona (Piotra) o mającym nastąpić ataku szatana. Tak jak w przykładzie z Hiobem, również tutaj szatan przekonywał Boga i Jego Syna o wypróbowaniu apostołów.
Musiał znowu użyć argumentów mówiących o braku lojalności człowieka względem Boga. Wierzył, że gdy tylko zacznie się ucisk, zdrada, przemoc to apostołowie odejdą od Chrystusa.
W kolejnym przykładzie apostoł Jan ostrzega przed więzieniem, wiernych sług Boga.
W Objawieniu 2:10 napisał:

Wielu ludzi w takich sytuacjach powie:”dobrze mu tak, Bóg go ukarał, na pewno mu się należało”. Tutaj wyraźnie widać, że szatan ma różne metody sprawdzające wiarę.
Chcę Ci uzmysłowić, że to nie Bóg karze ludzi na ziemi. On daje szanse wszystkim, aż do
śmierci. Każdy może odwrócić się od szatana i wrócić do Boga.
Powiedzmy, że bardzo grzeszysz. Masz 40 lat. Bóg stwierdza, że już dość Twojego grzesznego
życia i umierasz. Albo karze Cię ciężką chorobą.
Czy to jest sprawiedliwe?
Czy tak robi Bóg, który poświęcił Swojego Syna za grzechy ludzi?
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Skąd wiadomo czy w wieku na przykład 50 lat nie zmienisz swojego życia i nie wrócisz do Boga?
Zastanów się jaki byłby sens karania ludzi przed nastaniem sądu Bożego?

Szatan zabójca

Być może dalej Cię nie przekonują moje argumenty. Myślisz, że to Bóg karze ludzi na ziemi?
Tak myśli wiele osób.
Cieszą się gdy na inną osobę spadnie nieszczęście.
Wierzą, że jest to zemsta Boga na złych ludziach.
Problem pojawia się wtedy, kiedy te nieszczęścia dotykają te osoby.
Co wtedy myślą?
Czy uważają, że to oni są tymi złymi ludźmi?
Czy rzeczywiście Pan Bóg jest przyczyną wszystkich cierpień osób na ziemi?
Poniższe wersety dadzą odpowiedź na część powyższych pytań. Zobacz jeszcze raz w jaki sposób szatan odebrał majątek Hiobowi, kiedy Bóg zgodził się sprawdzić go.
Księga Hioba 1:13-19

Tutaj dowiadujemy się że szatan użył innych osób do porwania zwierząt Hioba i zabójstwa jego
sług. Dla niego liczy się tylko osiągnięcie celu. Nie ważne jakim kosztem, kto ma zginąć, jakie
będą ofiary. Kompletnie nie liczy się z człowiekiem.
Zobaczmy co dzieje się dalej:
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W kolejnym zabójstwie szatana, ujawnia się jego siła i bezwzględność. Tym razem użył nie
człowieka, a naturę. Posłużył się wiatrem, przez co zawalił się dom, w którym znajdowały się
dzieci.
To nie Bóg jest winny wszelkiemu cierpieniu na ziemi, ale szatan. Robi to tak inteligentnie, aby
nikt nie domyślał się że to on robi. Ludzie za wszystkie cierpienia obwiniają Boga.
Pomyśl...
Jak będziesz czytał Biblię, zobaczysz jak cierpliwy jest Bóg i Jego Syn Chrystus względem ludzi. Cały czas nam pomagają, uczą miłości, ostrzegają przed sztuczkami szatana.
Pomyśl, czy szatan kogokolwiek ostrzega przed niebezpieczeństwem?
Nigdy, on jak tchórz, chowa się za innymi postaciami.
To w takim razie, jak ludzie mogą oskarżać Boga o karanie ich przed nastaniem sądu Bożego?
Szatan zbudował olbrzymią machinę wojenną. Ludzie i demony są tylko jego narzędziem. A
wszystko po to, by zrzucić całą winę za cierpienia na Boga. Przez to wiele ludzi odchodzi do
Boga, a jeszcze więcej stoi po środku. Nie obraża Boga bezpośrednio, ale uśmiecha się do szatana.
Uwidacznia się to w uczestnictwie w religiach i tradycjach, które są sprzeczne z naukami biblijnymi.

Podpiszesz "umowę" z Bogiem czy szatanem ?

Uczynki w Twoim życiu udowadniają, po której stronie opowiadasz się. Czy wybrałeś Boga
czy szatana?
Nie ma trzeciej opcji. Jeżeli stoisz po środku, modlisz się do Boga, ale nie chcesz zrezygnować z
„darów szatana” to również jesteś po jego stronie.
2 List Piotra 2:21
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Szatan lubi takich ludzi, którzy są nijacy, chłodni, niezdecydowani, bojący się. Patrzą na Boga,
ale nie odrzucą szatana, jego krzyży, tradycji, świąt. Przeczytaj co pisze apostoł Jan o takich
ludziach:
Apokalipsa 3:14-16

Ważne jest co mówisz, ale przede wszystkim czyny świadczą o Twojej decyzji, po której stronie
opowiadasz się.
Weź pod uwagę, że

, ale również

Jest taka moda w dzisiejszych czasach, że każda osoba chce być piękna, sławna i bogata. Najlepiej, aby to stało się już jutro. Bez pracy, szkoły, wysiłku.
Decydują się na z pozoru łatwe życie. Wybierają pakt z szatanem.
Jest tylko małe ale...
Musisz uważać. Szatan gra nieuczciwie. On nie realizuje punktów umowy. To jest oszust. Wykorzysta Cię i porzuci. Po drodze dostaniesz nagrodę od niego. Ma ich pod dostatkiem: alkoholizm, narkotyki, pornografia, utrata rodziny - przyjaciół, kłamstwa, oszustwa itd. Później nawet
jak się opamiętasz, to wyjść z nałogów jest bardzo trudno. Jeżeli stracisz po drodze prawdziwych
przyjaciół, to kto Ci pomoże?
Słudzy szatana?
Nigdy, oni podadzą Ci kolejny narkotyk – nałóg.
Szatan ma pewne możliwości, dlatego poprzez swoich ludzi może zrobić z każdego człowieka
kukłę śpiewającą, czy tańczącą.
Tylko jaką masz pewność, że szatan wybierze akurat Ciebie?
On ma dzisiaj armie chętnych, naiwnych, głupich osób do zrobienia kariery. A Ty wybierając
szatana, odrzucasz Boga. Szatan stworzył system, w którym nie istnieje prosta umowa w sensie:
Ty dajesz mi coś, więc ja Tobie w zamian również coś dam. System szatański polega na tym, że
ludzie chcący sławy muszą rywalizować między sobą. Dlatego nikt nie ma gwarancji, że jeśli
nawet wybierze szatana, to dostanie coś w zamian. Musi w tym co jest złe i obrzydliwe prześcignąć innych.
Później, gdy zmądrzejesz będzie bardzo trudna droga, aby udowodnić Bogu swoją lojalność.
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ny/zmuszona świadomie odrzucić Boga czyli grzeszyć przeciw Duchowi Świętemu, co jak wiemy jest niewybaczalne. Mateusza 12:31
Czy warto?
Czy nie można z Bogiem odnieść sukcesu?
Oczywiście, że tak.
Bóg nie potępia bogactwa, talentów, kariery. Wiele osób w Biblii było bogatych. Miało wysokie
stanowiska, żyło w luksusach. Choćby opisywany w tej książce Józef czy wybrany przez Boga
naród - Izrael, również był bardzo bogaty. Za czasów Salomona Izrael był najbogatszym krajem
na ziemi.
Bóg nie zabrania mieć dużo pieniędzy. Natomiast On wie, że bogaci ludzie bardzo łatwo popadają w pychę. Koncentrują się na pieniądzach co powoduje, że zapominają o Bogu. Bogactwo jest
kolejną pokusą szatana. Niewiele osób umie traktować pieniądze jak zwykłą rzecz, która nie daje
im prawa bycia lepszym od innych. Posiadanie większej ilości pieniędzy jest posługą względem
innych ludzi. Im więcej posiadasz, tym ciężej musisz pracować, aby przekonać Boga, że wypełniłeś swoje zadanie.
Twoim zadaniem jest pomnażać talenty, które dostałeś od Boga. Jeżeli jednym z darów, które
dostałeś są pieniądze, to Twoim zadaniem jest mądre zarządzanie i dzielenie się nimi z innymi
ludźmi. Za to będziesz rozliczony przed Bogiem.
Przeczytaj jak w przypowieści o talentach, Chrystus wyjaśnia rolę ludzi, którym dano dużo różnych talentów. Mateusza 25:14-30.
Możesz dostać talent zrozumienia prawdy i przekazywania jej innym ludziom, dar zarządzania,
języków obcych, ale również bogactwa materialnego. I Twoim zadaniem nie jest kolekcjonowanie w bankach pieniędzy, ale dzielenie się nimi potrzebującym, biednym, chorym.
Zobacz jak Chrystus odpowiedział osobie, której dał jeden talent. Ona zamiast użyć talentu daru do pomagania innym, nie skorzystała z niego.
Mateusza 25:24-30
„
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Wniosek z przypowieści o talentach jest bardzo ważny. Jeżeli masz jakiś talent czy talenty jak:
umiejętność pisania, przemawiania, rozumienia prawdy biblijnej, leczenia ludzi, języków obcych, bogactwa materialnego itd., to Twoim zadaniem nie jest chełpienie się nimi, ale usługiwanie innym ludziom. Mając dużo talentów, musisz bardzo ciężko pracować, bo Pan Bóg rozliczy
Cię z nich bardzo dokładnie.
Talent to tak naprawdę zadanie jakie masz wykonać w swoim życiu. Każdy ma swoje przeznaczenie względem Boga. To w jakim kierunku idziesz jest naznaczone talentami jakie dostałeś od
Boga.
Paweł powiedział, że już w łonie matki był wyznaczony do głoszenia, a w innym miejscu powiedział, że biada mu gdyby nie głosił.
Dlaczego?
Bo to był jego talent, jego przeznaczenie wyznaczone przez Boga. Szatan, także miał swoje
przeznaczenie i inni aniołowie również, dlatego Biblia mówi, że porzucili swoje zadania czyli
porzucili swoje przeznaczenie.
Bóg oprócz przeznaczenia dał nam również wolna wolę. Dlatego to Ty sam decydujesz jaką drogę wybierzesz w życiu. Czy skorzystasz z talentu Boga i będziesz go pomnażać, czy odrzucisz
swój talent. Również możesz skorzystać z talentu od Boga, ale wykorzystywać go w złych rzeczach. Na przykład osoba bogata materialnie może zakochać się w pieniądzach i wyzyskiwać
innych ludzi.
Powinieneś zrozumieć, że to nie szatan daje talenty. To Bóg ma taką moc. Twoim zadaniem jest
iść drogą przeznaczenia, którą wskazał Ci Bóg i służyć ludziom. Posiadanie talentów nie daje Ci
prawa do wykorzystywania innych, tylko dlatego, że masz przewagę posiadania pewnych umiejętności. To Bóg Ci je dał i to on Cię rozliczy.
Tylko pamiętaj co Pan powiedział słudze, który źle wykorzystywał swój talent lub go nie wykorzystywał:
Chrystus również dostał swoje talenty i przeznaczenie. Miał głosić prawdę biblijną i złożyć ofiarę za ludzi. Miał wolną wolę i mógł odmówić, dlatego szatan go kusił.
Łukasza 12:48
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Prawdziwy władca tego świata

Przeanalizujmy kuszenie Chrystusa przez szatana, ale w trochę innym aspekcie.
Zobaczmy co szatan oferował Synowi Boga?

Mateusza 4:8-9.
Pomyśl co szatan oferował Chrystusowi?
Powiedział do Niego - dam Ci władze na świecie, jeżeli uznasz mnie swoim panem. Oferował
Chrystusowi królestwa świata.
Czy to oznacza, że szatan panuje na ziemi ? Rządzi religiami, polityką, finansami, rządami?
A czy Chrystus zaprzeczył temu?
Czy powiedział: „czego chcesz ode mnie szatanie, jak możesz oferować mi coś czego
nie masz”?
Nic takiego nie było. Chrystus potraktował tę sytuacje bardzo poważnie. Odpowiedział szatanowi:

Mateusza 4:10.
Jest to bardzo poważna odpowiedź, w której został wymieniony sam Bóg. Chrystus nie kpił z
szatana. Gdyby to była zabawa, to mógłby drwić z niego. W końcu szatan nie ma takiej władzy
jak Bóg czy Jego Syn.
Niektórzy uważają, że kuszenie Chrystusa to symbol, przykład. Nie odbyło się naprawdę i nie
wolno traktować tej sytuacji dosłownie.
A czy myślisz, że Chrystus uczestniczyłby w kabarecie?
Komu i czemu miałaby służyć symboliczna historia kuszenia Chrystusa? Jeżeli ta sytuacja jest
fikcją, to znaczy, że wszystkie kuszenia szatan względem ludzi należy uznać za fikcje? Samego
szatana również?
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Sam pomyśl.
Z tego przykładu wynika jeden wniosek.
Pan Bóg pozwala szatanowi na kuszenie ludzi. Szatan zorganizował na ziemi cały sztab pomocników, którzy przeszli na jego stronę. Ma swoich ludzi w każdej dziedzinie życia.
Najbardziej ulubione jego miejsca to: religie, polityka – wywoływanie sztucznych kryzysów,
banki, odsetkowość, brudne pieniądze, sex, homoseksualizm, wszelkie używki, wojny, i dużo
więcej.
Dlaczego tak myślę?
Ponieważ, dokładnie te wszystkie rzeczy, Bóg zabrania. Ostrzega przed nimi.
Czy myślisz, że Bóg popiera ludzi, którzy organizują wojny? Sprzedają narkotyki? Robią przekręty bankowe? Wywołują sztuczne kryzysy ekonomiczne? Akceptują homoseksualizm? Oszukują i kłamią nie tylko w polityce? Wyzyskują ludzi?
Czy Bóg popiera związki pomiędzy kobietami czy mężczyznami?
Zdecydowanie nie. Bóg zabranie tego typu związków, tak samo jak wróżbiarstwa czy pijaństwa.
Księga Kapłańska 18:22

Księga Powtórzonego Prawa 22:5

W celu propagowania zła niegodziwiec wykorzystuje edukację, medycynę, naukę, politykę, prawo, media, rozrywkę, jak i wiele innych dziedzin.
Media niszczą osoby, które potępiają homoseksualizm. Żaden polityk nie zrobi w obecnych czasach kariery, jeżeli jest przeciwny gejom czy lesbijkom.
Czy myślisz, że ten system i ci ludzie – reprezentują Boga?
Czy myślisz, że ten świat w taki sposób wykreowany, należy do Boga?
Wiem, że szatan zrobił z naszych umysłów mieszankę. Dzisiaj większość z tych rzeczy akceptujemy, traktujemy je jak element naszego życia. Nie rozróżniamy dobra od zła. I to jest prawdziwy sukces szatana.
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Zastosował on metodę małych kroczków. Polega ona na powolnym przyzwyczajaniu się do małego zła, by później stopniować zło, aż do jego całkowitej akceptacji. Dzisiaj walczy się o prawa
homoseksualistów ale już niedługo będzie się walczyć o prawa zoofilii, a także o prawo dziecka
do przyjemności seksualnych.
Na pewno oglądałeś film „Matrix”.
Dokładnie w dzisiejszych czasach tak funkcjonuje system szatana. Oczywiście, nie jesteśmy
fizycznie podłączeni do tego systemu, ale mentalnie.
Zobaczmy jeszcze jeden przykład mówiący, kto faktycznie rządzi tym światem.
Ewangelia Jana 12:31

O kim tutaj mówi Chrystus, jak nie o szatanie?
Dlaczego nazwał go władcą tego świata?
Czyżby przejęzyczył się.
Oponęci powiedzą, że to znowu symbol, przenośnia. Takim sposobem myślenia dojdziemy do
wniosku, że wszystko w Biblii jest przenośnią, nie ma szatana bo to fikcyjna postać i najlepiej
nie czytać Biblii, bo jest dla inteligentów.
Dokładnie tak właśnie szatan chce, abyśmy myśleli.
Nie musisz wierzyć mi na słowo.
Zacznij czytać Biblie, a sam przekonasz się jak szatan kłamie i manipuluje Twoim życiem.
Sam zrozumiesz, że szatan jest prawdziwym władcą tego świata. To on poprzez swoich sługusów jest odpowiedzialny za wojny, kataklizmy, zabójstwa, nałogi, homoseksualizm, oszustwa,
kłamstwa, fałszywe religie, itd.
To są jego bardzo skuteczne wabiki. Ponieważ, jeżeli wpadniesz w jego sidła, to później nie jest
tak łatwo wyjść z nich.
Rzucić narkotyki, alkoholizm, palenie tytoniu, odrzucić kłamstwa, homoseksualizm, obłudę,
nienawiść, zmienić sposób myślenia, odrzucić tradycje itd. To są procesy, na które potrzebujesz
czasu. Czasami miesięcy, a czasami lat.
Tylko czy zdążysz?
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Jakub pisze 4:4-7

Wybierając drogę z Bogiem bądź czujny, ponieważ szatan i jego słudzy będą kusić Cię cały
czas. Nie jest łatwo wytrwać. Widać to po ilości ludzi, którzy pracują dla szatana.
Ale gdy wytrwasz nagroda będzie piękna.
Tylko nie obawiaj się szatana, on naprawdę boi się Boga:
Jakuba 2:19 -

– Judy 9.

Szatan chce władzy

Po zwycięskim kuszeniu w ogrodzie Eden, również szatan dostał karę od Boga. Jest to kara,
która obowiązuje do jego śmierci.
Rodzaju 3:14-15
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Tutaj szatan dostał karę w sensie fizycznym jak i duchowym. Przez to, że przybrał postać węża,
te osobniki również ucierpiały. Pan Bóg dosłownie spełnił wypowiedziane słowa o wężu Również szatan jako osoba duchowa dostał karę. Do dzisiejszego dnia nie wyszedł z ukrycia.
Zawsze chowa się za różnymi postaciami czy religiami. Działa dokładnie jak wąż. Z ukrycia, nie
widoczny.
Pamiętasz jak kusił Chrystusa?
Co Mu powiedział?
Po pokazaniu wszystkich królestw świata powiedział:
Mateusza 4:9.
Szatan chciał, aby Chrystus porzucił swoje zadanie, tak jak zrobili to wcześniej inni aniołowie.
Chciał by Chrystus pokłonił mu się, aby potraktował go jak boga.
Szatan tutaj odkrył karty. Pokazał co tak naprawdę jest dla niego najważniejsze.
Chce, aby ludzie traktowali go jak boga, wychwalali go i modlili się do niego.
On nie chce występować pod postacią innych osób. Jego marzeniem jest ujawnić się. Pokazać
światu to ja jestem, to ja rządzę światem. Tak wyglądam, to są moi ludzie, to są moje symbole.
Ale nie może tego zrobić i nigdy nie zrobi.
Pan Bóg wydał na niego wyrok w ogrodzie Eden –
Tak jak wąż kusi z ukrycia tak samo szatan działa i będzie działał z ukrycia. Bóg nigdy nie pozwoli na to, aby szatan przejął władze na ziemi, aby zasiadł na tronie ziemskim i prowadził jawne rządy.
Szatan chce by wszyscy ludzie na ziemi dobrowolnie oddali mu władze nad ziemią. Ziemia została dana ludziom przez Boga. Więc jeśli wszyscy ludzie mu ją dadzą, to będzie miał do niej
prawo przynajmniej do momentu drugiego zmartwychwstania. Jego celem jest doprowadzić do
sytuacji, w której w dniu Armagedonu na ziemi nie byłoby nikogo kto mógłby przeżyć i nad kim
Chrystus mógłby rządzić podczas 1000 lat. Ponieważ, drugie zmartwychwstanie nastąpi dopiero
po tym okresie.
Powiedzmy, że szatan zrealizuje ten plan. Skłoni wszystkich ludzi na swoją stronę. Nawet w
takiej sytuacji szatan nigdy nie będzie panował na ziemi. Bóg troszczy się o człowieka, którego
stworzył. Dlatego posłał Chrystusa na ziemię, który był również człowiekiem. Ma On takie samo
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prawo do ziemi jak my. Szatan chcąc przejąć całkowitą władzę na ziemi, musiałby przekonać na
swoją stronę Chrystusa. Co jak wiemy, nigdy nie nastąpi.
Dlatego szatan nigdy nie osiągnie sukcesu na miarę swoich ambicji.
A jego ambicje są duże. Widzimy, że Chrystusowi chciał dać wszystko co ma najlepsze za oddanie mu czci i odrzucenia swojego zadania na ziemi.
On nie chce pieniędzy. On chce rządzić w sposób jawny, chce być bogiem.
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Zakończenie
Gratuluję, dotarłeś do końca 1 tomu z cyklu „Kto rządzi światem Bóg czy szatan ?”
Jeżeli pierwszy raz zetknąłeś się z powyższymi informacjami, to zapewne masz wiele pytań.
Na stronach:
https://ZastopujCzas.pl
http://jeszu.yeshu.info
https://yeshu.info
http://Jeszu.pl
http://jeszu-jesu.pl

znajdują się artykuły. Są to te same teksty i rozdziały, które zawiera ta książka. Pod każdym artykułem zapraszam Cię do zostawienia komentarza. Na każdy z przyjemnością odpowiemy.
Jeżeli masz osobiste pytanie, to zapraszam do skorzystania z tego email-a:
biuro@robertbrzoza.pl
Próbowałem przekazać wiedzę, która moim zdaniem jest prawdziwa, ponieważ oparta została
tylko na Biblii.
Każdy sam odpowiada przed Bogiem za swoje wybory.
Dlatego życzę Ci mądrych i odważnych decyzji. 

Pozdrawiam serdecznie
Robert Brzoza
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