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„Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni. (6) I rzekł 
mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim 
przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. (7) Jezus mu rzekł: Napisane jest 
również...”Ewangelia Mateusza 4:5-7

Czasy ostateczne są charakterystyczne dla działania demonów religii. Jezus zapowiedział coś,
co brzmi bardziej doniosłe i zrozumiale w naszych czasach(a jesteśmy bliżsi przyjścia Jezusa o
prawie 2000 lat niż był Paweł!): „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy ...aby,
o ile można, zwieść i wybranych.”.

Pokazuje to, ze  diabeł będzie do końca bardzo religijny. Jedna z taktyk szatana jest wziąć
jeden werset i go przeinaczyć. Poczytaj co diabelstwo wymyśliło i nawet wskazał Jezusowi, ze
„tak pisze w Biblii”...Jeśli więc atakował Króla Królów i Pana Panów, to dlaczego by nie miał
tej samej taktyki stosować wobec wybranych Boga?

„Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z
nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. (20) A wy macie namaszczenie od
Świętego i wiecie wszystko. (21) Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale
dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.”1 List Jana 2

„  Lecz  byli  też  fałszywi  prorocy  między  ludem,  jak  i  wśród  was  będą  fałszywi
nauczyciele,  którzy wprowadzać będą zgubne nauki i  zapierać się Pana,  który ich
odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę. (2)  I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a
droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. (3) Z chciwości wykorzystywać was będą
przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich
nie drzemie.”2 List Piotra 2

Podobnie jak pośród Izraela-  nagle  wychodzili  spośród niego ci,  co mieli  bałwochwalcze i
heretyckie pomysły. Paweł prorokuje, ze podobnie będzie i pośród ludu Jezusa Chrystusa! 

Ruch, który prowadzi do tego NA MASOWA SKALE jest właśnie ekumenizm. Jest to teologia
szatana, który w podobny sposób, jak uwiódł Izrael do czczenia idoli, jak chciał Pana Jezusa
„przekonać”  z  Biblii,  mówiąc:  widzisz-  tu  tak  pisze-  podobnie  i  zabiera  się  za  to  obecne
pokolenie!

Zabierzmy się więc za sztandarowy werset, którego używa ekumenizm by zwieść miliony na
świecie do unii z papiestwem:
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„A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli
jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością
myśli  i  jednością  zdania.  (11)  Albowiem  wiadomo  mi  o  was,  bracia  moi,  od
domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. (12) A mówię to dlatego, że każdy z
was powiada: Ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy.
(13) Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię
Pawła zostaliście ochrzczeni? ”1 list do Koryntian 1

„Albowiem  jeśli  jeden  mówi:  Ja  jestem  Pawłowy,  a  drugi:  Ja  Apollosowy,  to  czyż
cieleśni  nie jesteście?  (5)  Bo któż to jest  Apollos?  Albo,  któż to jest  Paweł?  Słudzy,
dzięki  którym uwierzyliście,  a  z  których każdy dokonał  tyle,  ile  mu dał  Pan.  (6)  Ja
zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. (7) A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś,
ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. (8) Bo ten, co sadzi, i ten, co podlewa,
jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. (9) Albowiem
współpracownikami  Bożymi  jesteśmy;  wy  rolą  Bożą,  budowlą  Bożą  jesteście.  (10)
Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a
inny  na  nim  buduje.  Każdy  zaś  niechaj  baczy,  jak  na  nim  buduje.  (11)  Albowiem
fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest
Jezus Chrystus.”1 list do Koryntian 3

I te rzekomo wersety maja być odebrane, ze nakazem Jezusa jest aby każdy się połączył z
każdym...Jest to dokładnie to samo co robił szatan na pustyni...

Paweł porusza tu problem, który pojawił się w pierwszym wieku. Kim był Paweł, Apollos i
Kefas(Piotr)?  Jeśli  przeanalizujemy  Dzieje  Apostolskie  i  Listy  szybko  połapiemy  się-  ze
niewłaściwe i zwodnicze jest interpretowanie tych fragmentów w kontekście naszych czasów i
grup które się narodziły przez wieki. 

Dlaczego? Paweł, Apollos i Kefas(Piotr) byli to uczniowie Jezusa, którzy głosili Słowo Boże i
byli namaszczeni Duchem Świętym. Każdy z nich mówił na językach, przejawiał inne dary
ducha, Bóg przez nich dokonywał cudów i znaków jak np. uzdrawianie chorych i uwalnianie od
demonów. Oto wyznacznik kim oni byli i kogo reprezentowali. Absolutnie, po setkach lat nie
można przyjąć założenia, ze obecne grupy są „właśnie jak Paweł, Apollos czy Kefas”. Na tym
poziomie  wielu wierzących dało się  nabrać.  Przeanalizujcie  życie,  nauki  i  cuda,  które  Bóg
czynił przez nich! Jak więc możesz się utożsamiać z nimi, skoro ty chodzisz w tradycji i nie
masz życia, którego oni wiedli?

Zauważ,  ze  w  1  wieku  nie  było  jeszcze  wiele  herezji.  Byli  poprzednicy  „Mesjańskiego
Judaizmu”,  którzy chcieli  tych co żyli  z łaski  wciągnąć pod jarzmo urodzonego przez lata
niewoli-  Judaizmu- zestawu ludzkich wymysłów zawartych w Misznie,  Talmudzie i  innych
księgach rabinistycznych.  I dodać trzeba, ze powstało zamieszanie z tego powodu, ponieważ 
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wielu tam, jak dzisiaj tu, wierzących- nie wiedziało co z tym fantem zrobić!

Apostołowie  jednak  nie  „uznali  nowej  denominacji”  lecz  stanowczo  się  temu  sprzeciwili!
Potem Paweł dodaje: jak ktoś chce wracać do Prawa- to wyrzekł się Chrystusa. Już bardziej
dobitnie się chyba nie da tego powiedzieć!Ruch Mesjański jednak- dzisiaj zdobywa u wielu
posłuch- pomimo tego, ze oni nie żyją w Duchu i Słowie- ale „byciu Żydem/ Izraelitom”...

Paweł wspomina inna grupę, która przyjęła Jezusa ale coś wlazło pośród ich nauki:

„A pospolitej, pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w
coraz  większą  bezbożność,  (17)  a  nauka ich  szerzyć  się  będzie  jak  zgorzel;  do  nich
należy  Hymeneusz i  Filetos,  (18)  którzy  z  drogi  prawdy  zboczyli,  powiadając,  że
zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. ”2 List do
Tymoteusza 2

I właśnie działaniem dzisiejszych ekumenicznych demonów religii  jest  właśnie wywrócenie
twojej wiary! W Objawieniu, sam Pan Jezus musiał się pofatygować aby ogłosić zbliżający się
sad na tych co idą za Jezebel i jej słuchają. Jezus Chrystus, ten który ogłosił łaskę , grzmiał
przeciwko naukom Nikolaitów i tych co podążają drogami Balaama...

U współczesnych Pawłowi wierzących pojawiła się tendencja, ze „przyszli do Jezusa, którego
głosił Paweł, a potem podążali za człowiekiem”. Zrobił się swoisty kult. Gdyby to przełożyć na
dzisiejszy  język-  Paweł,  Apollos  i  Kefas(obok  innych)  byli  Zielonoświątkowcami/
Charyzmatykami. 

Inna  bardzo  ważną  kwestia jest,  ze  ani  Paweł  ani  Apollos  ani  Kefas  nie  głosili  „innej
ewangelii” od tej, która sami usłyszeli, co jest dziś problemem w wielu ruchach. U nich tego
problemu nie było- jednak w naszych czasach po setkach lat ten problem się pojawił...

Paweł nie stanął i nie głosił:  Apollos głosi herezje, podobnie jak i Kefas...Z Piotrem miał do
czynienia, gdy ten lawirował między żydowskim trybem życia a pogańskich- za co Paweł go
publicznie złoił- a tamten posłuchał go...

„Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą ewangelii, powiedziałem
do Kefasa wobec wszystkich:  Jeśli  ty,  będąc  Żydem,  po pogańsku żyjesz,  a  nie  po
żydowsku,  czemuż  zmuszasz  pogan  żyć  po  żydowsku?  (15)  My jesteśmy  Żydami  z
urodzenia,  a  nie  grzesznikami  z  pogan,  (16)  wiedząc  wszakże,  że  człowiek  zostaje
usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa,  i
myśmy  w  Chrystusa  Jezusa  uwierzyli,  abyśmy  zostali  usprawiedliwieni  z  wiary  w
Chrystusa,  a  nie  z  uczynków  zakonu,  ponieważ  z  uczynków  zakonu  nie  będzie
usprawiedliwiony żaden człowiek.”List do Galatów 2
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Problemem ówczesnych wierzących nie było, ze Apollos czy Paweł, czy Kefas głoszą inne
doktryny!  Oni  zrobili  sobie  z  nimi  kult,  i  pomimo,  ze  tamci  głosili  dokładnie  to  samo-
uczniowie zamiast chodzić za Jezusem- kłócili się o to kto za kim podażą...

Ten typ kłótni jest chory! O co tu się kłócić? Paweł dodaje, ze doszło tu do tego stopnia, ze oni
jakby  podzielili  się  na  dwie  grupy-  jedni  szli  za  Jezusem  i  z  Nim  mieli  relacje-  inni
podążali(opuszczając  relacje  z  Jezusem)  za  swoimi  nauczycielami  wiary,  którzy  im głosili
ewangelie. Stad Paweł musiał im wyjaśnić- tak, ja głosiłem, ale potem to samo głosił Apollos i
Kefas...ale to Duch Święty dal nam wzrost...! To Bóg was zbawił! 

Dzisiaj  mamy  zupełnie  inne  okoliczności.  Istnieją  setki  grup,  które  twierdza,  ze  są  „tymi
oryginalnymi” i ze „idą za Chrystusem”. Stad dziś  za żadne skarby nie możesz zakładać, ze
każda tam grupa i każdy pastor/ ewangelista głosi Biblijne nauki i żyje tak jak żyli w Dziejach
Apostolskich!  Jest  to  kardynalny  błąd  i  wielu  przez  to  odpadła  po  drodze  podążając  za
„oryginałami” jak Świadkowie Jehowy, katolicyzm czy inne kulty!

Skoro kościół był założony na Jezusie, Biblii i Duchu Świętym, to jak to możliwe, ze możesz
nazywać Baptystę, ze on wierzy w to samo co Paweł? Poczytaj tylko Dzieje Apostolskie a to
pokaże ci kto reprezentuje prawdziwy kościół...

Kiedy  pytają:  Czy  Chrystus  jest  podzielony-  jaka  jest
Biblijna  odpowiedz?  A  czy  Chrystus  wierzy  w  inna
ewangelie,  która  głosicie?  Nie!  A  czy  wy,  którzy
przychodzicie  inna  droga  do  Jezusa-  należycie  do  niego?
Nie!  Żeby  coś  dzielić  to  najpierw  trzeba  stanowić  czegoś

część, o czym w wielu przypadkach nie ma mowy!

Jak więc osoba,  która  kłania  się  na co dzień idolom, która wierzy w katechizm a odrzuca
Pismo, może być częścią Chrystusa? Niemożliwe. Jak zatem osoba, która twierdzi, ze przyjęła
Jezusa ale odrzuca chrzest w Duchu Świętym, twierdząc, ze dzisiaj jest inaczej niż było w 1
wieku? Nie jest to możliwe! 

Skąd dzisiaj ta niechęć do Pisma i mocy, chrztu w Duchu Świętym?

„Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.
”Ew. Jana 8:1
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Nie daj się nabrać na uśmiechniętego od ucha do ucha  katolika, który mówi- ja tez wierze!
Jeśli byś wierzył- to byś opuścił herezje idąc za Jezusem, którego nigdy nie poznałeś! Ty jednak
nie idziesz...bo czemu tkwisz w czymś co zaprzecza Słowo i jest przeciwko Jezusowi?

Gdy przejdziemy parę rozdziałów do przodu- do 1 Koryntian 11- Paweł zmienia zupełnie ton
poruszając sprawę podziałów z powodów herezji:

„Słyszę  bowiem  najpierw,  że  gdy  się  jako  zbór  schodzicie,  powstają  między  wami
podziały; i po części temu wierzę. (19) Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między
wami,  aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami”1 list
do Koryntian 11

Teraz kwestia dotyczy czegoś innego, mianowicie pośród nich zaczęli się pojawiać fałszywi
nauczyciele i to co Paweł pisze rujnuje totalnie stwierdzenie: diabeł dzieli, Bóg łączy. Czemu
Paweł pisze- muszą przyjść podziały? Bo on chodził proroczo i znal Pismo i prorokował o
tym...ze stanie się tak samo jak z Izraelem...

Zauważ, ze Paweł mówi:  rozdwojenia pokażą kto jest z Jezusa a kto nie! Oj, dzisiaj nie taka
ewangelie chcą ekumenicy słyszeć! Jednym nie zależy w co wierzą- więc dla ich fatalnego
stanu duchowego jest wszystko jedno za czym stoją...

Stad Jezus a potem Paweł wtórował mu- uważajcie na zwiedzenie! I jak czytaliśmy- są ludzie
którzy odłączają  się  od Pisma i  Ducha...by  iść,  wiedzeni  własnym zwiedzeniem i  duchami
zwodniczymi...Gdy  narodził  się  Ruch  Zielonoświątkowy,  niedługo  po  tym pojawili  się  ci,
którzy  odłączyli  się  bo  oni  wierzą,  ze  Jezus  to  Ojciec  i  Duch...Powstał  Pentekostalizm
Jedności Bóstwa...I oni się odłączyli, bo dali się zwieść herezji...

Czytałeś wcześniej o „prekursorach Mesjańskiego Judaizmu”- oni uwierzyli z początku tak jak
Paweł, ale wdała się „demoniczna gangrena doktryn i nauk”, które diabeł im zapodał- by nie
chodzili w lasce, Piśmie i Duchu. Oni zaczęli głosić- przyjście do Jezusa jest ważne, ale jak nie
dasz się obrzezać- to nie idziesz do nieba! Herezja!Jak nie żyjesz jak Żyd, jeśli nie czytasz
oryginalnej Tory po hebrajsku, jeśli nie trąbisz na trąbie, jeśli nie nosisz szala modlitewnego,
jeśli nie palisz menory...- toś niezbawiony! 

Paweł kontruje: Jeśli dasz się obrzezać, będąc wierzącym- to udowadniasz tylko, ze nie znasz
Jezusa! Zaprzeczasz Chrystusa!
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„Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie
poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. (2) Oto ja, Paweł, powiadam wam: Jeśli się
dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.”List do Galatów 5

Jezus  nie  przyszedł  aby  głosić  Prawdę  i  NIE WSZYSTKO JEST PRAWDA! Żyjemy w
czasach, pośród tak wielu herezji i fałszywych nauk i tradycji, ze dzisiejszy wierzący muszą
być  bardzo  wybiorczy!  Prawdziwe  doktryny  prowadza  do  wolności-  fałszywe  do
zdemonizowania  i  odpadnięcia  od  myśli  Bożych!  Prowadza  one  do  zniewolenia  i  potem
„martwisz” się boś zdrowaśki nie zmówił! Fałszywe nauki każą ci martwic się o urojenia, a
odrzucić i nienawidzić Prawdy!

Tak jak Jezusa nie da się postawić obok innych- jak Budda, Allah czy Kryszna...tak nie możesz
postawić  Prawdy obok herezji  a  to  właśnie  ekumenizm robi  i  zwodzi  miliony wierzących,
którzy wiedza lepiej!

Paweł,  Apollos  i  Kefas  to  nie  to  samo co  widzisz  na  diabelskim,  zwodniczym  obrazku
ekumenii-  na  łódeczce  płynie  papież,  z  księdzem  Prawosławia  tulący  się  do  gościa  w
garniturze! Oni nie reprezentują żadnego z nich! 

Łączenie  Prawdy  z  herezja  jest  stare  jak  świat.  Tak  upadli  Izraelici,  którzy  szli  droga
ekumenizmu z okolicznymi plemionami. W końcu widzisz, ze Żyd, ten który czcił Żywego
Boga i widział cuda i znaki, jak ulewa posag i woła: oto mój bóg, „ten sam” co czcili moi
przodkowie...

Co Jezus i Paweł mówili o innych doktrynach, tradycjach i innej ewangelii?

„Lud ten  czci  mnie  wargami,  ale  serce  ich  daleko jest  ode  mnie.  (9)  Daremnie  mi
jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.”Ew. Mateusza 15

„Daremnie mi  jednak  cześć  oddają,  głosząc  nauki,  które  są  nakazami  ludzkimi.  (8)
Przykazania  Boże  zaniedbujecie,  a  ludzkiej  nauki  się  trzymacie.  (9)  I  mówił  im:
Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować. ”Ew. Marka 7
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„ Dziwię się,  że  tak prędko dajecie się  odwieść od tego,  który was powołał  w łasce
Chrystusowej do innej ewangelii, (7) chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy
was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. (8) Ale choćbyśmy nawet my
albo anioł  z  nieba  zwiastował  wam ewangelię  odmienną od tej,  którą  myśmy wam
zwiastowali(Pismo),  niech będzie przeklęty(anathema esto)!  (9)  Jak powiedzieliśmy
przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię  odmienną od
tej,  którą  przyjęliście,  niech  będzie  przeklęty!  (10)  A teraz,  czy  chcę  ludzi  sobie
zjednać,  czy  Boga?  Albo  czy  staram  się  przypodobać  ludziom?  Bo  gdybym  nadal
ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.”

Anathema oznacza coś przeznaczonego na destrukcje...Paweł przeklina tu podwójnie. Paweł
widział  Jezusa,  głosił  laskę,  przyprowadzał  ludzi  do  Jezusa,  leczył  chorych,  uwalniał  od
demonów...I śle przekleństwa na tych co zapuścili zgorzel fałszywych nauk... Czy można tutaj
zaakcentować mocniej odnośnie herezji i fałszywych nauk? Stad każdy kto głosi, ze obojętnie
w co wierzysz i zaprzecza Pismo nie jest od Boga, ale jest megafonem szatana. 

Jakże więc lekko dziś poczynając sobie tzw głosiciele Słowa. Oh, to tylko Biblia, czemu się
kłócić.  Albo  czy  to  rzeczywiście  taka  herezja?  O  czemu tak  się  patrzyć  na  kolące  wokół
idolatrie? Liczy się „relacja czy racja”? I oni to nazywają „cześć Bogu”?

Jako czytelnik musisz wybierać: albo Paweł, Piotr, Apollos, Jezus i wielu innych mieli racje-
albo dzisiejsi odstępcy stworzyli ci nowa ewangelie i chcesz ja właśnie taka?

Jedna  prowadzi  do  nieba...druga  do  piekła...i  diabeł  zdaje  się  znać  cenę  duszy...stad  jego
zabiegi by zwieść...jeśli byłoby to możliwe- nawet wybranych!

Dni ostateczne pokażą ostateczna „czystkę”:

„...i wśród wszelkich  podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ
nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich
ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie
uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości.”2 List do Tesaloniczan 2

I będziesz musiał zająć jakaś stronę. Albo z Jezusem, Jego Słowem i Pismem, albo po drugiej
stronie...i tam może stać wielu twoich znajomych...

Amen!

Strona 8z8


