Czy naprawdę Bóg uzdrawia tylko niektórych ludzi?
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Wielu chrześcijan może borykać się z takim pytaniem. Czy zatem bóg
jest wybredny i wg humoru uznaje, ze jeden się nadaje i … trach!
Spadło jak grom z nieba? A inny? Czy bóg robi różnice pomiędzy
wierzącymi?
Te pytania i poznanie biblijnej odpowiedzi na nie pomoże wierzącym
uniknąć fałszywych nauk, książek i ekspertów, którzy jak widać nie
czytali słowa bożego!
W biblii, jedynymi ludźmi, których Jezus nie uzdrowił byli ci, którzy
stali z boku i byli gapiami. Oni śledzili może każdy ruch Jezusa, lecz
osobiście nie uwierzyli w to co głosił. Oni może opowiadali, jakich
cudów dokonał, jednak sami 'nie chcieli zaryzykować'. Co mam na
myśli pod słowem- ryzyko? Utratę pozycji społecznej w ówczesnym
Jeruzalem, w przypadku faryzeuszów, saduceuszów, i uczonych w
piśmie. Inna- zrobienie z siebie 'przedstawienia'. Inni- ufali tylko
człowiekowi.
Pycha i własna godność w oczach ludzi zatrzymywała ich przed
otrzymaniem bożego cudu! Pamiętajmy,ze w pewnym momencie
faryzeusze zobowiązali się wywalić każdego, kto zadeklaruje wiarę
w Jezusa! Jaki koszt! Lepiej łazić chory i mieć posadę, niż iść do nieba,
zdrowy jak ryba, ale z pogarda w oczach niektórych?

Ci ludzie nie otrzymali uzdrowienia czy uwolnienia od demonów!
Czy jest jeszcze jakaś grupa? O tak. np. ci którzy nie wierzyli w Jezusa,
bo to 'syn cieśli'. Jego koledzy z klasy, jego rodzina, kumoterzy itd.
biblia jasno pisze: nie mógł tam zrobić żadnego cudu, bo nie wierzyli
w niego! To byli filozofowie, to byli rozumowcy, to byli ci którzy
zazdrościli mu 'wiedzy i mocy, mądrości', pytając: skąd on to ma?
Mocą uzdrawia i wywala demony? Przecież nie poszedł do żadnej
szkoły?!!
jednym z problemow w dzisiejszym, kulejącym na boki kościele- jest
problem suwerenności bożej. Popatrzcie do słowa, które jest
podstawa każdego prawdziwego chrześcijanina! Jezus nigdzie nie
pytał się : ojcze, jeśli twoja wola to uzdrów, a jak nie … to nie
uzdrawiaj! Rzucam wyzwanie każdemu- niech znajdzie jeden werset!
Dlaczego Jezus, pytał się jeśli chodziło o pójście na krzyż, jednak
nigdy, w żadnym wypadku, ani razu nie pytał się ojca czy wola jest
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kogoś uwolnić od demonów, czy uzdrowić? Czy ktoś wie?
Poniższy werset może uratować niejednemu wierzącemu życie.
Polecam głęboko wniknąć w te wersety i zapisać je w głęboko w
pamięci i w sercu:

„(1) Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? (2) Wyrósł bowiem przed
nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by
pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. (3) Wzgardzony
był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym
zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. (4) Lecz on nasze choroby
nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity
i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany
został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce
zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas
wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust,
jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie
otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał?
Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został
zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę,
chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu
upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo,
będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło
i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy
poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to,
że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech
wielu i wstawił się za przestępcami. ” Ks. Izajasza 53
Lepszym tłumaczeniem jest biblia króla Jakuba, oraz hebrajski, który
pokazuje dosadnie znaczenie slow.
„Zaprawdę, zaprawdę, z pewnością[aken ]- poniósł [nasa ] On nasze słabości, smutek, żałość,
choroby, ból, rany [choliy ], wziął na siebie [cabal ] [mak'ob ] smutek i ból.
Zraniony, przebity[chalal ] za nasze występki , przekroczenia, uchybienia i rebelie[pesha` ],
złamany, skruszony, posiniaczony i zniszczony [daka' ] za nasze zdeprawowanie, winy,
przewrotność, odchylenie od normy,zgięcie, powykręcanie [`avon ]
Kara[muwcar ] za nasz pokój, zdrowie, prosperowanie, przyjaźń, dobrobyt, pełnia[shalowm ]
[z Bogiem] została Mu wymierzona, a jego sińcami, ranami, okaleczeniem [chabbuwrah ]
zostaliśmy uleczeni, poskładani do kupy, [chabar ].
Myśmy jak owce, trzoda [tso'n ] poszli złą droga, zeszli z dobrej, potknęli się, zataczali[ta`ah ]
zwróciliśmy się [panah ] każdy na swoja drogę, kierunek, zwyczaj, sposób[derek].
Jahwe złożył [paga` ] na Niego, winy każdego z nas [`avon ].
… Usprawiedliwi, oczyści, uczyni sprawiedliwymi [tsadaq ]wielu, obficie, mnóstwo [rab ].”
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Teraz zadam pytanie: czy jak przyszedłeś do Jezusa i wyznałeś mu
twoje winy, to czy Jezus zapytał ojca czy ci wybaczy? Czy możliwe
jest, ze Jezus zachował jakiś twój grzech?
Skąd możesz wiedzieć odpowiedz na to pytanie? Bo słowo boże tak
mówi! Jezus poniósł wszystkie grzechy świata, każdego człowieka, i
to działa jeśli, pod warunkiem ze, przyszliśmy do niego, wyznając mu
nasze winy i przyjmując go jako naszego pana i zbawiciela. To jest
wypełnienie zapowiedzi starego testamentu. To jest nowe i lepsze
przymierze!
Czy jest choć jedna z osób w chrześcijaństwie, która by twierdziła,
ze tylko część grzechów jego została wybaczona? To jest nowe
przymierze- poniesienie każdego grzechu!
Ale... zaraz. Tu się sprawa nie kończy! Izajasz 53 mówi nam o czymś
więcej! Mianowicie, mówi o tym,ze ranami, sińcami i okaleczeniem
Jezusa, które miało miejsce 2000 lat temu zostaliśmy.... uzdrowieni!
Tam nie pisze:
wg woli bożej...
jak bóg da...
jak bóg chce...
jak bóg mnie kocha to...
jak bóg da laskę...
jak pastor się pomodli...
pod warunkiem, ze chodzę do zboru...
jak przyjedzie gość z ameryki...
jak pochodzę 2 lata pod pastorem...
jakiej wymówki ty używasz? Wpisz ja tutaj: …..............................................
izajasz 53 pisze w czasie dokonanym! To się dokonało, pamiętasz? To
się stało 2000 lat temu na krzyżu, a ty do tego nie przyłożyłeś reki!
Ty nie pomogłeś jezusowi ponieść grzechów ani choroby, on to
zrobił sam, z pomocą ojca, w duchu świętym!
Hallelu jah!
Już w starym testamencie Jahwe obiecał ludowi Izraela, ze jeśli będą
chodzić jak on chce to zabierze choroby spośród nich! A dziś mamy
nowe i lepsze przymierze na lepszych obietnicach! Dziś nie
sporządzasz mazi, by pozbyć się trądu! Dziś Jezus mówi: oczyszczajcie
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trędowatych! Jak? W jego imię!

„A jeżeli będziesz pilnie słuchał jego głosu i wykonasz wszystko, co powiem, wtedy będę
nieprzyjacielem nieprzyjaciół twoich i przeciwnikiem przeciwników twoich. (23) Albowiem
anioł mój pójdzie przed tobą i zaprowadzi cię do Amorejczyków i Chetejczyków, i
Peryzyjczyków, i Kananejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków, i wytępię ich. (24) Nie
kłaniaj się ich bogom ani im nie służ. Nie czyń tak jak oni, ale doszczętnie zburz i potłucz ich
pomniki. (25) Służcie Panu, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją.
Oddalę też choroby spośród ciebie. (26) Nie będzie roniącej ani niepłodnej w twoim kraju.
Liczbę dni twoich uczynię pełną. (27) Lęk mój wzbudzę przed tobą i wprawię w przerażenie
wszelki lud, przeciw któremu wyruszysz, i sprawię, że uciekać będą przed tobą wszyscy twoi
nieprzyjaciele. ”Ks. Wyjścia 23
jeśli Jezus poniósł każda niemoc i chorobę i więcej, to czemu pytasz
się : czy to twoja wola? To brzmi ładnie i religijnie w kręgach
niektórych chrześcijan ale jest całkowicie błędne i oparte na
niezrozumieniu nowego przymierza. Ojciec opłacił ci hotel,
jedzenie, dal kelnerom by przynieśli rarytas, a ty... cóż, ojcze,
nieśmiało przychodzę i nie wiem czy wezmę.... to co robisz ojcu jak
nie przykrość i zachowujesz się jak niewdzięcznik! Obudź się
człowieku! Co ty robisz? Kto cie zwiódł od pełni jaka mamy w
Chrystusie? Czy Chrystus który poniósł każda chorobę, miałby teraz
ci odmówić uleczenia? Bynajmniej nie! On to zrobił za ciebie.
Wątpiąc w twoje uzdrowienie czy uwolnienie od demonów mówisz
jakby: nie wiem czy bóg mi wybaczył grzechy....może jakiegoś nie
wybaczył... może za mało chodziłem do zboru...może nie jestem
godzien... to fałszywa pobożność i nieboże poczucie winy!
Kto tak cie nauczył? Jeśli to pastor, to wyjdź ze zboru i zacznij
chodzić w duchu świętym, zacznij studiować pisma! Tam to już jest
napisane, od czasu zanim się urodziłeś!
Wielu z was marnuje czas chodząc 'pod autorytetem' by 'otrzymać
autorytet', który Jezus dal ci od momentu gdy się nawróciłeś! To za
kłody pod nogi wala ci, którzy chcą być gwiazdami i zazdroszczą
jak saul, ze moga pojawić się Dawidowie, którzy pobija więcej
filistynow niż oni! Z kim wy rywalizujecie? Czemu kłamiecie rzesze
wierzących? Czy to dla pieniędzy, czy jesteście tak mało
dowartościowani, ze jak nie wita was grupa wierzących, to tracicie
wiarę w siebie? To znaczy nie przyjęliście tego o czym pisze o was
Jezus i słowo boże?
Czy budujesz własna wartość w oparciu co jakaś grupa mówi, czy
pastorzy,czy raczej bierzesz to co napisano o tobie, jako dziecku
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bożym? Rozważ to a spadnie ci kamień z serca i te ciężary nie do
udźwignięcia, którymi cie obarczyli...zagrabili moc i poznanie dla
siebie, tobie skapują w zależności jak się im przypodobasz.
Wiem, wiem: podniosą się glosy: bunt, a ja wam powiem: do diabla z
fałszem i kombinacjami. Dajcie słowo boże w duchu świętym albo...
zamknijcie wieko.
Ile to już słyszymy: to za to ze nie chodzisz do kościoła...zaraz,
zaraz, a czy biblia nie mówi, ze to wierzący są kościołem? Wszystko
poprzeinaczaliście i stad... duch boży nie może wiać. Krztusi się
waszymi dodatkami, pycha, ciężarami których bóg nigdy nie kazał
dźwigać, skomplikowanymi procesami, które w biblii są...proste.
Te znaki będą towarzyszyć tym którzy uwierzyli: wyganianie
demonów, leczenie chorych, wskrzeszanie zmarłych. Ani tu mowa o
budynku, ani tu mowa o religijnych ciężarach, ani tu mowa o
nadskakiwaniu człowiekowi. Czemu by nie przyjść i nie zaufać bogu
… bezpośrednio? Czy władca wszechświata poradzi ci gorzej od
'wielkich' pośród zborów? Az tak mało go znasz? Az tak nisko o nim
myślisz?
Pozbądź się fałszywych autorytetów, pokryć, krętych dróg do tego
co Jezus wyjaśnił w wielkiej prostocie! Pozbądź się balastu
pośredników i przyjmowaczy chwały bożej!
Zbory i pastorzy muszą pokutować, za lata komplikowania prostych
dróg pańskich, za oczernianie tych co chcą widzieć więcej, za
oczernianie tych co wołają: nie ujrzycie królestwa jeśli wasza
sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie! Nie
zobaczycie uleczeń jeśli nie staniecie w 100% wierze! Nie zobaczycie
cudów, dopóki chodzicie do zborów, gdzie wieje religia i
pomiataniem słowa bożego. Tam, gdzie duch święty nie może
wcisnąć: ale, bo, idt!
Tam gdzie od lat są kombinacje za plecami, a potem dziwią się,ze bóg
nie działa! A potem dziwią się ze bóg nie uzdrawia, tych co latami
odrzucają jego napomnienia i robią sobie żarty z wiary! Czemu tu się
dziwić? Ogłoście post, wyznajcie przed zborem wasze zło, które się
dopuszczacie, brońcie praw sieroty i wdowy... wy tymczasem dbacie o
gwiazdorstwo. Rozpuszczone maminsynki, które : najlepiej głoszą,
najlepiej organizują, najlepiej wszystko robią... o jakże ślepota
dotknęła waszych oczu. Wołajcie o balsam, krzyczcie o wasze dusze
w komorach modlitw. Ściągnijcie pozory religii, naprostujcie
drogę przed nim, przestańcie go traktować jakby przestał być
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wszechmocny, a teraz niby ...wy dajecie rady z rozumu, humanizmu i
oto macie efekty...
powróćcie na stare drogi słowa.... pytajcie o to co przyniesie
uleczenie waszych dusz! Stańcie za sprawiedliwością, bądźcie jak
strażnicy, którzy stoją przed panem, chodzący z nim bezpośrednio.
Kto potrzebuje rad religii, skoro ten który stworzył ten świat jest
dostępny, przez krew baranka, wchodząc z odwaga przed tron laski
do samego nieba....
co wy głosicie? Ludzkie drogi i metody i wymówki nie zastąpią
poruszenia ducha świętego. Rozumowe rady, nie zastąpią
doskonałego słowa wiedzy, rozeznania duchów,
proroctwa...pigułki i polecanie człowieka, nie zastąpi wyrzucenia
demonów i walki duchowej, bo choroba to nie dar boży abyś
wzrósł, ale... to atak od szatana. Bóg nie jest za tym, jeśli przychodzą
ataki, to Jezus nie stoi z lista chorób aby ci je 'dać'! Co za bzdury
niektórzy głoszą! Ten który poniósł wszelka chorobę i niemoc, ten
który przelał krew niewinna ku naszemu podniesieniu, teraz ma
dawać to co poniósł i bawić się w nieprzyjaciela- diabla? Coście
zrobili ze stwórca? Coście głosili o i jakiego mesjasza wyście
przyjęli? Coście latami za kit głosili?
Wasz Jezus zabrał role i przejął zadania szatana! Choroby, niemoce
teraz, w 2013 roku rozdaje...jezus. O i słyszysz tępaka z ławki: chwała
jezusowi, chwała bogu! Zamknij się, i przestań kłamać tych ludzi!
Oni są trzoda Jezusa, odkupiona aby żyć w zwycięstwie, a choroba to
nie życie w zwycięstwie! To nie lepsze przymierze! Ocknij się z
drętwoty duchowej!
Niech jeszcze raz duch boży stanie na czele kościoła. O, wierzący,
nie gaście poruszenia pana, nie zamykaj serc, gdy on ci każe
pokutować! Inaczej... zostanie ci klub, i spotkania ludzkie wzajemnej
adoracji i nie osadzania! To tylko zostaje! Zaczęli w duchu, teraz
chodzą i zachwalają jeden drugiego! Ludzkie metody! Brak
sprawiedliwości! Rana na ranie! Kłamstwo na kłamstwie, i chronimy
winnego! W ten sposób gasicie ducha Bożego i zasmucacie.
Tam gdzie nie ma sprawiedliwości, tam gdzie stery przejął człowiek,
tam gdzie szerzy się ekumenii z heretykami zaprzeczającymi ducha
świętego, języki, dary od świętego boga, tam gdzie jest ekumenia z
bałwochwalstwem...duch boży poruszać się nie może!
Czemu więc nie uzdrowieni? Odpowiedz sobie na te pytania:
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duch święty mówi do zboru: mój lud ginie z braku wiedzy...lecza mój
lud półśrodkami, lepią mur dookoła zboru...kartonem. W środku
zborów- zbójcy! Zbójnicy cudzych zon! Z głupkowatym uśmieszkiem
na ustach: praise the lord! Agape love! Rozwodnicy, ludzie żyjący
przez lata letnim, na granicy wyplucia życiem, jednak...nie można
ruszyć ich … ponowne zamążpójścia...dzieci w rozbitych
rodzinach...chrześcijańskich bo mąż czy zona podażą za moda tego
świata, bo patrzy co inni powiedzą, bo nie szanuje męża, ale wola: ty
się zmień, nie będę ci posłuszna. Leci do zboru i podlizuje się
braciom, siostrom, włazi w tyłek pastorom i starszym. Porządek
stanął do góry nogami, a oni wołają: co się stało? Przecież myśmy
dzieci boże? Ksiezniczkowie i księżniczki słyszysz na każdym kazaniu.
Co stało się z podobaniem się bogu? Czy dalej bóg coś wymaga? Czy
jak się rozwodzisz, to patrzysz na siebie, czy na boga? Tu wychodzi
czy szanujesz boga.
1. Czy wziąłeś pod uwagę to, ze jeśli jesteś w atmosferze niewiary
przez 364 dni z 364 to może coś jest z tobą nie tak?
2. Czy wziąłeś pod uwagę to, ze jeśli jesteś w zborze, gdzie
humanizm, ekumenia zastąpiła słowo boże, to to cie nie
uzdrowi, tylko wręcz przeciwnie?
3. Czy ufasz pastorowi czy bogu?
4. Czy bierzesz pod uwagę fakt, ze w biblii, Jezus niektórych nie
ozdrawiał, bo... mieli demony. Wyrzucając demona
przychodziło uzdrowienie?
5. Czy praktykujesz walkę duchowa?
6. Czy postrzegasz chorobę jako dar od Jezusa czy atak od wroga
i naruszenie jego granic w twoim życiu?
7. Czy żyjesz miernym, religijnym życiem 'chrześcijańskim' i etyka?
8. Czy pastor dla ciebie więcej znaczy niż mąż, zona?
9. Czy dzieci widza wiarę na co dzień, czy uczysz ich jak być
schizofrenikiem- pigułka w dziob, wizyta u doktora, aby przez
niego diabeł mógł wmówić ci kolejne schorzenie, a potem
biegniesz do zboru i pytasz: czemu nie?
10.Czy uzależniasz uzdrowienie od chodzenia do zboru?
11.Czy kupujesz uzdrowienie płacąc dziesięcinę i płacąc na misje,
konferencje, myśląc ze bóg ci odwzajemni to zdrowiem?
12.Czy w miejsce wiary wstawiłeś religijne ruchu?
13.Czy skoro Jezus poniósł twoje winy i choroby, to czy godzien
jesteś to respektować i nie obrażać i nie zaprzeczać mistrza
który cie zbawił?
14.Czy wolisz żeby inni dowiedzieli się ze masz demony i najeść się
ewentualnego wstydu, czy raczej zachować pozory i męczyć się
z demonami w środku z mina pokerzysty? Co stało się z
bartymeuszami?
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15.Czy jesteś pastorem i tak dbasz o image, ze nigdy nie pozwolisz
aby wygonili z ciebie demony, bo to rozejdzie się po zborach i
stracisz w ich oczach?
16.Czy wzieles pod uwagę to ze za wielu problemami mogą stać
niezłamane i nierozpoznane grzechy pokoleniowe?
17.Czy wzieles to pod uwagę,ze my, w 2013 r. żyjemy w czasach gdzie
okultyzm się szerzy z każdym dniem, i ze chrześcijanie to chcąc
nie chcąc, wierząc w to czy tez śmiejąc się z tego są obiektami
ataków satanistów i okultystów?
18.Czy wierzysz ze niezłamane klątwy, satanistyczne rytuały
skierowane przeciwko tobie mogą mieć wpływ na twój stan
psychiczny, fizyczny i zdrowie, energie?
19.Czy umiesz łamać klątwy?
20.Czy funkcjonujesz w rozumku od bozi, czy raczej modlisz się
oczekując rozpoznania w duchu- słowo wiedzy, mądrości, czy
rozeznanie duchów, proroctwo?
21.Czy zdajesz sobie sprawę, ze wierzący, który jest ochrzczony w
duchu świętym, mówiący na językach, wciąż potrzebuje
uwolnienia od demonów, złamania klątw generacyjnych i
prowadzenia codziennej walki duchowej w rozpoznaniu
ducha świętego i wiedzy słowa bożego?
22.Jeśli odrzucasz te ewentualności, to pozbawiasz się może 75%
broni, stad chodzisz w takim stanie w jakim chodzisz i nie
widać zmiany?
23.Czy wierzysz,ze ew marka 16 mówi o tobie?
24.Czy czekasz aż wynajdą lek, bądź technologie i żyjesz w stanie
chronicznego zwątpienia, żyjąc nie po chrześcijańsku?
25.Czy uważasz ze brat z zagranicy ma więcej mocy niż ty w tym
samym duchu świętym?
26.Czy twoje chrześcijaństwo jest od niedzieli do niedzieli, i
chroniczna, 364 dni w roku, 24 godziny dziennie, 7 dni w
tygodniu atmosfera niewiary, narzekania, nie szukania boga,
czekanie aż sam coś zrobi, czekanie aż przyjdzie brat akuszer
czy siostra akuszerka i będzie ci znowu przez 5 godzin
perswadować kwestie biblijne?
27.Czy grzech niewiary, który doprowadza do totalnej
katastrofy nie tylko starotestamentowy Izrael, uważasz za
sprawę blacha? Bóg powiedział: bez wiary bogu podobać się nie
możesz. Jeśli przychodzisz do boga wątpiąc, to jesteś
duchowym schizofrenikiem i nic nie dostaniesz. Lepiej się
ocknij do tego faktu
28.czy w swojej biblioteczce posiadasz
'świadectwa','książki','kazania' , które każą ci się pogodzić ze
swoim losem? Popatrz, ze na świecie ludzie którzy nie poznali
boga potrafią opłynąć ocean, wleźć na niedostępne rejony, a ty
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, mając stwórce wszystkiego za sobą, żyjesz jak biedak, żebrak i
totalny niewdzięcznik i olewus słowa bożego? Czy tak
szanujesz Jezusa? Tyle on dla ciebie znaczy?
29.Czy chcesz widzieć świadectwo na chwale boga w swoim życiu?
30.Czy należysz do tego typu ludzi, którzy nie chcą uzdrowienia,
bo maja rentę, i jak ich bóg uzdrowi, to skończą się wymówki i
będą musieli iść do roboty i nikt ich więcej nie pożałuje?
31.Czy lubisz podpierać się swoim stanem, ściągając uwagę na
siebie?
32.Czy znasz słowo boże, czy tępo słuchasz niewiary zza wielu
pulpitów i czytasz ich plujące w ofiarę Jezusa książki?
33.Czy jeśli znaczyło by to opuszczenie zboru, a otrzymanie
uzdrowienia bądź uwolnienia to zrobił byś to?
34.Czy przychodząc do boga, wylewasz mu swoje wymówki?
35.Czy bóg jest twoim lekarzem, czy człowiek?
36.Czy jeśli jesteś pastorem, to uważasz ze bóg traktuje cie lepiej
niż innych i możesz grzeszyć i to ci ujdzie na sucho?
37.Czy zostanie pastorem daje mi prawo, by chodzić ponad innych,
oraz daje mi 'prawo' by manipulować innymi dla mojej korzyści?
38.Czy gdy pastor żyje niesprawiedliwie, to czy może to być
przyczyna, ze bóg nie uzdrawia?
39.Czy bóg milo patrzy, gdy pastor ukrywa grzech zamiast
oczyścić klepisko?
40.Czy pogodziłeś się ze swoim losem i posłuchałeś kłamstw
diabla?
41. Czy wiedziałeś,ze Joni Eareckson Tada , znana autorka książki,
nazywa chrzest w Duchu Świętym, mówienie na językach, dary
ducha, obecne pośród charyzmatyków i Zielonoświątkowców
jako te od … diabla? Te dwa ruchy są oskarżane o 'fałszywy i
obcy ogień'. Popatrz na dowody.1”(1) Synowie Aarona, Nadab i Abihu,
wzięli kadzielnice, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła,
i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. ”. Ks.
Kapłańska 10 .

John MacArthur twierdzi,ze 500 mln charyzmatyków to …
słudzy diabla! 2Jakże może być większe bluźnierstwo wobec
łaskawości ducha świętego w naszych czasach?

42. Czy takie osoby bóg kiedykolwiek uwolni czy uzdrowi?
1 http://www.tmstrangefire.org/
http://www.gty.org/resources/sermons/TM13-2/a-deeper-healing-joni-eareckson-tada
2 http://www.gty.org/resources/sermons/TM13-1/strange-fire-john-macarthur
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43. Czy ci którzy zaprzeczają izajasza 53 stoją na równi z tymi,
którzy bluźnią duchowi świętemu jak macarthur? Czemu nie
ma dziś wierzących którzy stoją i wołają, jak Jakub: dopóki
mnie nie pobłogosławisz, nie puszcze cie!
44. Gdy czytamy ewangelie, tam pisze: uzdrowił wszelkie choroby i
wygonił wszelkie demony. Jezus powiedział, wbrew dzisiejszej
fałszywej pobożności, ze będą większe cuda! Jak to wygląda u
ciebie? To znaczy, ze bóg będzie działał więcej, od czasu
apostołów i czasu gdy Jezus chodził po ziemi.
45. Jezus, zapytany czy chce uzdrowić biedaka, obracał pytanie do
niego: czy wierzysz ze mogę to zrobić. Oto mit o suwerenności
bożej, gdzie bóg siedzi i wybiera: tego uzdrowię, choć nie ma
wiary, a tamtego nie, choć ma wiarę. Suwerenność bożą nie
dotyczy uzdrowienia ani uwolnienia od demonów. Wciąż
czytamy: wg wiary ci się stanie. Słabe efekty? Nie mów ze to Jezus
nie chciał! Nie mów mi,ze Jezus wziął na krzyż a potem ci daje
to z powrotem!
Szczere odpowiedzenie sobie na te pytania spowoduje poznanie
dlaczego nie doświadczyłeś uzdrowienia bądź dlaczego ogień
ducha bożego nie plonie tak jak powinien.
Zbyt wysoka cena była zapłacona przez mesjasza, by żyć teraz poniżej
tej ceny. Nie musisz ty płacić ceny swojej ignorancji, wystarczy
powrócić do prostoty słowa bożego, zapragnąć i modlić się: duchu
święty, powiej i na nowo rozpal moje wnętrze! Wybacz ignorancje i
lata stagnacji. Wybacz upartość, wybacz czczenie człowieka i
wypalanie się na religijne ruchy, w celu zadowolenia ludzi.
Chce żyć na twoja chwale. Cena została zapłacona. To wykonało się
2000 lat temu. Chce o tym pamiętać i żyć tym na co dzień. Uczyń cuda
i znaki w moim życiu na twoja chwale! Niech imię Jezusa będzie
uwielbione!
Amen.
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