
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kochajcie człowieka 

 którego widzicie,  

a będziecie kochać Boga  

którego nie widzicie  
 

 

 

 

Wykłady spisane  

Łódź, 29.11.2019r. 



 

Wszystkie wersety ewangeliczne pochodzą z Biblii Tysiąclecia Online, Poznań 2003: 

http://biblia.deon.pl - tekst IV wydania Biblii Tysiąclecia 

 

 

 

 

Chrystus powiedział: 

Jeśli kto nie kocha człowieka, którego widzi, 

to jak ma kochać Boga, którego nie widzi. 

 

 

 

 

Uczynki wiary jest to zaświadczenie o wolności,  

o obecności Chrystusa w naszej postawie i miłości do bliźniego. 

Bo miłość do bliźniego jest miłością do Boga,  

i miłość do Boga jest miłością do bliźniego - bo to jest ten sam duch. 

 

 

 

Nie rozum jest domeną wzrostu, ale unikalny duch,  

który jest zdolny kochać człowieka i kochać Boga. 

Dlatego poznajemy Ducha Bożego w sobie, kiedy potrafimy kochać 

człowieka i Boga tym samym duchem, bo to jest ta unikalna natura Ducha 

Bożego, która jest z nami od zawsze. 

 

http://biblia.deon.pl/
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Rozpoczniemy nasze spotkanie piątkowe, które ukazuje, tak jak już rozmawialiśmy 

na poprzednim spotkaniu, że dzisiejszy świat został, że tak mogę powiedzieć, został 

pochłonięty i pochłaniany jest w dalszym ciągu przez zło.  

Na początku chrześcijaństwa były enklawy; one były silnym murem, potężnym 

murem, a jednocześnie potężną górą światłości, której nie było można w żaden 

sposób pokonać, to było niemożliwe.  

I zauważamy, że Konstantyn Wielki w 320 r. zrobił taką sytuację, która 

spowodowała możliwość zniszczenia chrześcijaństwa; wydaje się że on przyczynił się 

do rozkwitu chrześcijaństwa, ale przyczynił się do upadku chrześcijaństwa jakim było 

chrześcijaństwo Chrystusowe.  

Oczywiście dzisiejszy świat uważa, że w owym czasie nastąpił wielki rozkwit 

chrześcijaństwa, dlatego że chrześcijaństwo stało się wiarą państwową. 

Chrześcijaństwo wiarą państwową stało się nie dlatego, aby pomóc Chrystusowi, ale 

żeby wymieszać wszystkich tych którzy są chrześcijanami: i z mocy wyboru 

Chrystusa, i tych którzy rodzą się Rzymianami, a już od owego czasu rodzą się już 

chrześcijanami, nie mając pojęcia, co to oznacza.  

Czyli proszę zauważyć, jest to podobne do chrztu dzisiejszego - jest 

chrześcijaninem, ale nie ma pojęcia co to oznacza. Dziecko małe, które jest podawane 

do chrztu staje się chrześcijaninem, ale nie ma pojęcia co to takiego oznacza. Ale 

oczywiście rodzice go wychowują w duchu nowożytnego chrześcijaństwa.  

Nowożytne chrześcijaństwo to jest: inne Chrystusy, które chodzą po tym świecie, i 

mają się za większych od Boga, i Bóg ich słucha i robi to co chcą. To mówi św. Paweł 

bardzo wyraźnie 2Kor 11: Jeśli ktoś przyjdzie i będzie wam dawał innego Chrystusa. 

Chcę powiedzieć inaczej: uciekajcie, nie wierzcie, bo Chrystus jest jeden, nie ma 

innego Chrystusa; oni dają innego Chrystusa, innego ducha i inną Ewangelię. W tej 

ewangelii w ogóle nie jesteśmy odkupieni, w tej ewangelii Kościół ma władzę nad 

człowiekiem, i grzech mu zabrać i grzech mu dać; nie ma takiej sytuacji.  

Najgorszą rzeczą jest to, że człowiek uzna, że to jest prawda, że ksiądz i Kościół 

ma władzę grzech zabrać i grzech dać. Grzech zatrzymać - to wedle tej Ewangelii wg 

św. Jana rozdz. 20,23, gdzie pierwsza część mówi w taki sposób (która jest właściwa): 

kto uwierzy że jest bez grzechu, jest bez grzechu - a jeśli my uznamy, że komuś 

grzechu nie odpuścimy, to on będzie miał grzech, bo mu grzechu nie odpuściliśmy. I 

najgorszą rzeczą jest to, że ktoś w to uwierzy; co to znaczy? 

Że jeśli uwierzy, że Kościół mówi: zatrzymuje mu grzech, bo tak chce; jest w tym 

momencie zmiana autorytetu, występuje zmiana autorytetu. Człowiek uznając, że 

Kościół ma władzę nad jego grzechem zmienił autorytet, i nie Kościół go trzyma, tylko 
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jego sumienie, które uznało inny autorytet. O co tutaj chodzi? 

Że wszystko co istnieje, jeśli chodzi o wiarę i każde działanie, jest związane ze 

świadomością. Więc wiara jest związana ze świadomością. Jezus Chrystus mówi do 

uczniów: Idźcie i głoście, że są wolni, niech się o tym dowiedzą, i niech wybiorą - 

związane ze świadomością. 

Kościół mówi tak: Idźcie i powiedzcie, że mają w dalszym ciągu grzechy, bo my nie 

pozwalamy im być wolnymi. A ludzie mówią: O jejku, powiedział, że nie jestem wolny, 

o jejku co teraz ze mną będzie? No jak to! - jesteś w dalszym ciągu wolny, oni mogą 

sobie mówić i niech sobie mówią, to jest ich możliwość, oni po prostu swoje piekło 

budują, bo taki mają cel, chcą zbudować piekło. 

Wy nie idziecie do piekła, wy idziecie do nieba, oni budują miejsce dla swoich męk, 

wy budujecie miejsce dla swojej radości. Więc nie idźcie do tych miejsc męk ich, bo 

oni chcą budować miasto męk, abyście wy byli tam pracownikami. I pracowali w 

świecie ich męk, aby było im tak lekko w tym świecie męk, bo mają jakiegoś tam 

robotnika, który za nich pracuje. I to jest ta sytuacja prawdziwa, ponieważ Ewangelia 

wg św. Jana, przeczytam rozdz. 20: 23 Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym 

zatrzymacie, są im zatrzymane».  

Nie ma takiej sytuacji, żeby komuś grzech zatrzymać, ani komuś odpuścić grzech. 

Kto uwierzy że Chrystus go odkupił, jest wolny, kto nie uwierzy jest 

oderwany od Chrystusa.  

I na to właśnie jest Ewangelia wg św. Jana rozdz. 3:  

17 Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został 

przez Niego zbawiony. 18 Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został 

potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. 19 A sąd polega na tym, że światło 

przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. 

Więc to jest sytuacja tego rodzaju, jak sami państwo zobaczycie, to wszystko jest 

związane z walką o świadomość. Dlaczego walką o świadomość?  

Dlatego, że dusza daje świadomość. To dusza daje świadomość, dlatego jest 

walka o świadomość. Człowiek, który świadomością swoją siebie zniewala i kieruje 

siebie gdzieś, duszę swoją zniewala świadomością, czyli siebie zniewala. 

Zwierzęta, jak to jest powiedziane, są stworzone na schwytanie i zjedzenie, a 

jednocześnie człowiek je kształtuje; one nie mają świadomości, nie rozumieją, nie 

rozumieją śmierci, nie rozumieją życia. Człowiek który jest istotą świadomą, rozumie 

wybory, i te wybory kierują jego duszą. 

Kiedy człowiek postępuje jak zwierzątko, czyli nie korzysta ze świadomości, a 

świadomością wybiera instynkt, to świadomie się kieruje ku temu, aby być 

zwierzątkiem, nie będąc zwierzątkiem.  
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Jego dusza jest czysta, dosłownie jego dusza jest czysta i wolna; co chcę 

powiedzieć mówiąc: że jego dusza jest czysta i wolna? 

1 List św. Pawła do Koryntian rozdz. 6:  

19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie 

od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?  

W tym momencie jest taka sytuacja, człowiek nie należy do samego siebie, 

ponieważ - 20 Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!  

Czyli, zostaliście nabyci przez Boga i do Boga należycie, czyli Chrystus waszą 

duszę wydobył, ze sobą razem ukrył w Bogu; i wtedy dusza się objawia i wy się 

objawiacie, czyli dusza czyli wy. 

Jest napisane: gdy się Chrystus objawi - nasze życie. Czyli nie mamy życia bez 

Chrystusa; gdy się Chrystus objawi - nasze życie, to i wy objawicie się w chwale. 

Więc tu jest sytuacja bardzo wyraźnie przedstawiona, że wszyscy ci którzy swoim 

sumieniem duszę, która jest w Chrystusie, z Chrystusem ukryta w Bogu; dlaczego jest 

dusza ukryta z Chrystusem w Bogu? 

 Czyli my, tutaj jest powiedziane: dusza czyli my. Ciało to nie my, ciało to to, w 

czym mamy udział, ale czujemy jego wpływ, tak jakby to był nasz problem. Św. Paweł 

bardzo wyraźnie mówi: Mimo że żyjemy w ciałach, nie jesteśmy cielesnymi. Mocą 

Ducha Bożego zmuszamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi, i mocą Ducha 

Bożego burzymy wszelką warownię przeciwną Bogu.  

Mówi też inaczej: Z całej siły żyję w Bogu, oddaję się Bogu Ojcu, żyję we mnie 

nowy człowiek, jestem doskonały mocą Chrystusa, a grzeszę; ale nie chcę tego czynić, 

a grzeszę. A jeśli grzeszę, nie chcąc tego czynić, to nie ja grzeszę, to czyni to grzech 

w ciele.  

Czyli ukazuje odrębność, a jednocześnie jedność, bo później mówi: któż mnie 

wyzwoli z tego grzechu? I dlatego tylko wiara w Boga czyni nas, nie tymi, którzy się 

wyzwalają z grzechu, ale grzech pokonują w tym ciele, aby ciału objawić nowe życie, 

które zostało dla niego przeznaczone od początku świata. 

I następna sytuacja - że przymierze jest wieczne, Bóg powiedział: Nie zerwę już 

nigdy przymierza, to przymierze jest wieczne i trwałe, dlaczego?  

Odpowiedź jest niezmiernie prosta - dlatego że sam Chrystus to przymierze 

utrzymuje, sam Chrystus jest mocą tego przymierza. Sam Syn Boży złożył ofiarę ze 

swojego życia i dusza jest w Bogu, i nic nie jest w stanie jej stamtąd wyrwać, dlatego 

że sam Chrystus jest jej obrońcą. 1List św. Piotra rozdz. 2:  

25 Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.  

Jezus Chrystus jest Stróżem naszej duszy, nikt nie jest w stanie pokonać tego 

Stróża. Dlatego nasze przymierze z Bogiem jest wieczne i trwałe z powodu samego 
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Chrystusa, który stał się człowiekiem, i jako człowiek to przymierze przywrócił, 

składając ofiarę ze swojego życia, zmartwychwstając, i to przymierze przywracając 

całkowicie. I nikt nie jest w stanie tego przymierza Mu wyrwać, ponieważ nikt nie jest 

w stanie tego uczynić, ponieważ szatan został przez Niego pokonany.  

A On jest w Tym, który zmiażdżył głowę szatanowi, i wyrwał całą ludzkość spod 

wpływu właśnie demonów, upadłych aniołów. I dał człowiekowi wybór, czyli pełną 

świadomość wolności; świadomość wolności, aby mając świadomość że są wolni, 

byli wolni, korzystali z wolności, którą On już jest. Dlaczego?  

Bo przymierze jest trwałe i wieczne. Więc kto uwierzy w Chrystusa ma udział w 

przymierzu trwałym i wiecznym, i ono zawsze trwa, i zawsze jest doskonałe, ponieważ 

to przymierze nigdy nie zostało zerwane. 

I następna sytuacja. Więc nie można w żaden sposób poczytywać duszy grzechu, 

nie można, ponieważ ona jest ukryta z Chrystusem w Bogu, jest w rękach wszech-

bezpiecznych, doskonałych, gdzie światłość Chrystusa, która jest z Ojcem zjednoczona 

nieustannie, i nieustannie w niej trwa, ukryta jest przed człowiekiem złym, przed 

szatanem. A jest powiedziane: kto odnajdzie Chrystusa, to odnajdzie siebie; kto 

będzie szukał siebie, znajdzie Chrystusa, kto będzie szukał Chrystusa, znajdzie siebie, 

kto szuka siebie, znajdzie Boga, kto znajdzie Boga, znajdzie siebie. Ewangelia wg św. 

Jana: Kto pozna siebie, kto znajdzie siebie, znajdzie Boga, kto znajdzie Boga znajdzie 

siebie, dlaczego? Bo w Bogu jesteśmy ściśle przez Chrystusa tam umieszczeni. 

I następna sytuacja, ta o której mówię, że niemożliwym jest, aby poczytywać 

naszej duszy grzech, co dzisiejszy Kościół rozszerza na cały świat, po co? Po to, aby 

być najbogatszym państwem na świecie, gdzie mówi, że głównie chrześcijaństwo jest 

zbudowane na biedzie. Na biedzie rzeczywiście, tych wszystkich, którzy stali się 

biednymi. 

Był taki film dokumentalny, że twórca jego stoi na placu św. Piotra i mówi tak: 

dziwnie się czuję, stojąc tutaj w najbogatszym miejscu na świecie; i papież mówi z 

okna, aby ludzie trwali w swojej biedzie, bo to się Bogu podoba. A sam zaświadcza, że 

bieda omija go wielkimi łukami; ale żeby oni trwali w biedzie, aby czasem nie byli 

bogaci. A jeśli będą bogaci, to Kościół pomoże im stać się biednymi. Z tego powodu 

jest najbogatszym państwem na świecie. 

Jak wiecie państwo, jest to ogromne kłamstwo - że idziemy do Chrystusa. Jeśli 

sami Go nie znajdziemy, jeśli nie pójdziemy, sami nie znajdziemy, co to znaczy - sami 

nie znajdziemy? 

Jeśli nie uwierzymy Chrystusowi i Ewangelii, jeśli nie pójdziemy Ewangelią, to nikt 

nie pomoże nam w tym, ponieważ nie ma w tym w ogóle żadnego celu i nie ma w tym 
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zysku, żeby człowiek znalazł Chrystusa. Bo ten świat chce, aby się rozszerzała władza, 

pycha, wściekłość, agresja, nienawiść, próżność, arogancja pierwszego świata, aby się 

rozszerzała na tym drugim świecie, który został stworzony po to, aby pierwszy świat 

pokonać. I wydobyć piękno Boże, bogactwo największe, piękno Boże wydobyć z 

udręczenia pierwszego świata.  

I dlatego Bóg stworzył drugi świat ze szczątkami pierwszego świata; to jest drzewo 

poznania dobrego i złego, gdzie Bóg zabronił wchodzić w jakąkolwiek dyskusję, nawet 

patrzeć na to drzewo dobrego i złego, ponieważ wiedział jak chytry jest ogromnie 

szatan, jak jest ogromnie chytry i przebiegły. A Bóg nie zniszczył całkowicie 

pierwszego świata, ale pozostawił szczątki pierwszego świata w środku raju dlatego, 

ponieważ w tych szczątkach pierwszego raju jest piękność, doskonałość Boża, którą 

przez stworzenie świata drugiego, i stworzenie człowieka, chce wydobyć. Posłał 

przecież człowieka, aby wydobył właśnie: Idźcie, rozradzajcie się i rozmnażajcie, 

czyńcie sobie ziemię poddaną; panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i 

powietrznymi.  

I tutaj właśnie jest ta sytuacja, gdzie Bóg stworzył szczątki świata pierwszego, bo 

w tych szczątkach jest prawda, doskonałość; dał człowiekowi pełną siłę, aby zszedł do 

głębin i wydobył piękną córkę ziemską, a zabronił mu kontaktować się z szatanem 

zamkniętym za murem w ogrodzie - drzewo dobrego i złego - nie pozwolił mu tego 

czynić. I dlatego człowiek upadł przez nieposłuszeństwo, bo nie był posłuszny Bogu, 

bo Bóg mu zabronił tego czynić, a on jednak to uczynił. 

W dzisiejszym świecie gdybyście spojrzeli, jak to się dzieje, jak człowiek jest 

zniewalany, to można by było powiedzieć w ten sposób - czytałem jakieś 30 lat temu 

takie artykuły, w których było napisane, że pewni ludzie jak np. majestatyczna 

dwunastka czyli „mystic majestic twelve” to jest 12 osób na świecie, które wszystko 

wiedzą na temat problemów świata, i czym jest Ziemia, czym jest świat, czym jest 

ludzkość, czym jest wszechświat, o wszystkich cywilizacjach, o kontaktach Ziemi z 

cywilizacjami pozaziemskimi, o wszelkich wykopaliskach, o wszelkich cywilizacjach 

której istnieją na Ziemi; a jednocześnie utrzymują to w niewiedzy, w nieświadomości 

ludzi. Ale sami z tego korzystają, aby móc robić to, co robią, ponieważ uważają że to 

jest zagrożeniem dla ludzkości; ludzkość ciągle nie jest gotowa na tą wiedzę, a oni 

dbają o to, aby gotowa nigdy nie była. Czyli ludzkość jest ciągle nie gotowa na 

spotkanie kosmitów, ludzkość ciągle jest nie gotowa na spotkanie swojej przeszłości. 

Polacy są ciągle nie gotowi na to że są Lachami i Polanami, którzy żyli 5000 lat i byli 

potężniejsi niż Rzymianie, są ciągle nie gotowi. I establishment dba o to, aby gotowi 

nigdy nie byli, i żeby ich w ogóle cała świadomość istnienia wywodziła się z tura, który 

został gdzieś tam upolowany jakieś 1000 lat temu. A jego w ogóle istnienie jako 
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człowieka z barbarzyńcy, czy jakiegoś człowieka, który kompletnie nie wiedział co się z 

nim działo, rozpoczęło się dopiero 1000 lat temu, dopiero gdy przyjął chrześcijaństwo.  

To chrześcijaństwo, które jest dzisiaj utworzone przez Zozyma w 418 r. który to 

wyrzekł się Chrystusa; gdzie jest napisane: kto nie uzna, że Adam jest w dalszym 

ciągu panem ziemi i że grzech śmiertelny w dalszym ciągu ciąży nad człowiekiem, i że 

kto nie uzna, że sam Kościół jest w stanie jedynie ten grzech śmiertelny usunąć… 

A po 1600 latach piszą: no niestety kłamaliśmy, nie usuwamy go; [List 

Kongregacji do spraw wiary w 2015 roku] po 1600 latach jest ukazane, że wcale go 

nie usuwają, ponieważ nie było to nigdy możliwe. A ludzie co robią?  

Siedzą, trzymają się za głowę i mówią tak: No cóż teraz zrobimy? - no nic, 

mieliśmy grzech, żyło się jakoś, to i z tym grzechem będziemy żyć; kompletnie nie 

rozumiejąc tego co się dzieje, nie mając pojęcia. Utrzymywani są w pełnej 

nieświadomości. 

I tutaj jest sytuacja właśnie taka, że Ewa właśnie grzeszy, i można powiedzieć w 

jakiej jesteśmy dzisiaj sytuacji?  

Rozmawialiśmy o tej „Majestatycznej 12” czyli 12 osób na świecie, należeli do niej 

głównie prezydenci i bardzo znamienici, z punktu swojego znamienici, obywatele tego 

świata. Nie wiem co to znaczy z ich punktu widzenia znamienitość; no, coś to oznacza. 

I tam była informacja na ten temat, że w 2011 r. Ziemia zostanie najechana przez 

cywilizację z innej galaktyki, która jest cywilizacją technologiczną, a istoty to są 

właściwie cyborgi, czy roboty.  

No oczywiście ludzie czekają, czekają, myślą, patrzą, i nic się nie stało, pojawił się 

w 2011 r. nagle doskonały gadżet iPhone, o rzeczywiście niezmiernie intuicyjnym 

interfejsie, o tzw. module neuronowym, o zdolnościach niezmiernie wielkich. I ludzie 

się tym zachwycili - to już się rozpoczęło podbicie obcej cywilizacji; nie zdają sobie 

sprawy że ona nie przyszła ich podbić, tylko przyszła ich kupić. Co się w tym 

momencie dzieje? 

Proszę zauważyć sytuację niezmiennie ciekawą: dla ludzi którzy biorą taki telefon 

do ręki; ja nie mówię, że on jest totalnie zły, ja tylko chcę powiedzieć, że wszystko 

służy człowiekowi, tylko człowiek musi rozumieć co czyni, a nie może poddawać się 

bezmyślnie technologii, która czyni z niego tzw. część peryferyjną, nie jest już 

podmiotem, ale staje się przedmiotem, czyli tzw. częścią peryferyjną. 

I to jest sytuacja tego rodzaju, że dla człowieka rozgryzienie funkcjonowania 

telefonu, tego nowoczesnego, jest to uczenie się jego; uczenie się jak on funkcjonuje. 

Ale to samo uczenie się dla sztucznej inteligencji [SI] jest tworzenie algorytmów; jest 

to pisanie algorytmów.  
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Sztuczna inteligencja nie może sobie poradzić z algorytmami, które mogłyby wejść 

w bezpośrednią łączność z umysłem i duchową naturą człowieka. Ponieważ jest tak 

silnie rozbudowana, tak potężna i tak mocna natura duchowa człowieka, że sam 

człowiek może napisać algorytm, który pozwoli dopiero sztucznej inteligencji 

wykorzystać człowieka jako tzw. funkcje peryferyjną; mimo że człowiek jest główną 

mocą obliczeniową i główną mocą potęgi i siły. 

I w tym momencie niewinne uczenie się człowieka obsługi coraz to nowszej 

technologii, jest to tak naprawdę nieustanne pisanie nowych algorytmów łączących 

człowieka z technologią; dla nas jest to uczenie się, dla człowieka jest to uczenie się 

funkcji telefonu i rozgryzania jego ukrytych funkcji, czy funkcji które on tam 

rzeczywiście ma, żeby działały jak najlepiej. Ale to z punktu widzenia naszego jest 

uczenie, ale z punktu widzenia maszyny jest to tworzenie algorytmu dostępu. Dla nas 

uczenie się, ta sama funkcja dla SI jest to już algorytm. 

 I w ten sposób te algorytmy, o których rozmawiamy, stały się dostępem do 

umysłu człowieka i w tym momencie zaczynamy rozumieć co czyni G5. G5 korzysta z 

tych algorytmów, korzysta z tego że człowiek stał się kompatybilny, że tak mogę 

powiedzieć ze sztuczną inteligencją; i w tym momencie jest pokrycie danego obszaru 

bardzo wysoką częstotliwością, która wchodzi w te algorytmy, wchodzi w głębiny 

umysłu człowieka i zaczyna człowiek tymi algorytmami być kierowany w różne strony, 

ponieważ sam te algorytmy napisał, sam te algorytmy rozgryzł, sam je stworzył. I w 

tym momencie nawet nie wie o tym, że już stał się manipulowany przez sztuczną 

inteligencję.  

Ale znowu jest sytuacja bardzo ciekawa, że w dzisiejszych czasach obsesją dla bardzo 

wielu ludzi stało się to, aby stać się cyborgiem, stać się częścią tej sztucznej 

inteligencji, stać się jej pewnym elementem, dlatego że to jest przez nich odczuwane 

jako możliwość bycia wieczną istotą. O co tutaj chodzi? 

Jest to ciekawe dla ludzi, którzy zatracili swoją duszę. Gdzie są tylko samym 

umysłem, samym rozumem, nie czują swojej duszy; ich dusza jest gdzieś tam 

zamknięta w klatce, a oni tam umysł rozszerzają, swoją obecność jako algorytmy. Już 

nie są ludźmi myślącymi, tylko są istotami używającymi algorytmów, które w dalszym 

ciągu traktują jako swoje myśli odkrywcze. Zaczynają powoli stawać się maszyną, nie 

zdając sobie sprawy, i oczekują przyjścia do 2050 r. kiedy będzie na porządku 

dziennym możliwość umysłu swojego przypisania do sztucznej inteligencji, i 

funkcjonowania jako byt iCloud, czyli chmura internetowa.  

W tym momencie sztuczna inteligencja coraz bardziej funkcjonuje w taki sposób, 

że właściwie cała aura człowieka, duchowa aura, zaczyna stawać się iCloudem czyli 

chmurą internetową, chmurą kwantową, chmurą bitową, która zaczyna zarządzać 
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człowiekiem, a człowiek nawet o tym nie wie, dlaczego?  

Dlatego że człowiek zaczyna stawać się tym iCloudem i zabrania żeby ktoś mu 

zabrał człowieczeństwo. Tak się zaczyna coraz bardziej to wszystko zmieniać, że 

przestaje człowiek rozumieć, gdzie jest człowiek. Dlatego w dzisiejszym świecie, 

państwo sami wiecie, są różnego rodzaju zapory w tej chwili internetowe, gdzie gdy 

państwo chcecie coś poszukać, to jest wszędzie zapora. 

Powiem to, co powiedział Einstein, czego jest pewien całkowicie, a czego nie jest 

pewien. Einstein po wybuchu bomby atomowej, kiedy Eisenhower zdetonował bombę 

atomową, a Einstein opracował rozszczepienie atomu uranu, a wykorzystał to 

Eisenhower aby zdetonować bombę atomową, powiedział Einstein (o tym po wybuchu 

bomby atomowej): znam dwie rzeczy, które nie mają granic - ludzka głupota i 

wszechświat, co do tego drugiego nie mam pewności; ale ludzka głupota na pewno nie 

ma granic, uczynili najgorszą rzecz, jaką mogli uczynić.  

Ale też powiedział jedną niezmiernie ważną rzecz Einstein: na proste pytania 

odpowiada sam Bóg. Więc chodzi o to, abyśmy byli prostym człowiekiem, abyśmy 

uświadomili sobie że nasze życie ma być zwyczajne, ale mamy żyć w niezwyczajny 

sposób i wtedy odpowiada nam sam Bóg. Bo człowiek jest prostotą, wszystko inne co 

odchodzi od prostoty, jest złożonością niezmiernie trudną, odchodzi coraz bardziej od 

Boga, bo Bóg kieruje przecież entropią.  

Entropia jest dobra dla wszelkiego istnienia, duchowa entropia. Ale człowiek który 

skonstruował świat odrębny od Boga traktuje entropię jako wroga najgorszego i 

ogromne ilości energii wytwarza, aby móc zatrzymać entropię, czyli móc zatrzymać 

kierunek – Bóg. Zatrzymać ten kierunek, żeby zmienić ten kierunek, aby energia 

wszechświata mogła sama siebie ograniczyć. Inaczej można powiedzieć, aby energia 

wszechświata służyła zatrzymaniu jego rozwoju, czyli aby energia wszechświata 

zatrzymała entropię. Entropia jest naturą wszechświata; co to oznacza? 

Jeśli ktoś mieszka w domu, to ten dom nieustannie w jakiś sposób naprawia, 

sprząta, czyści, i nawet jeśli nie robi tego w sposób nie wiadomo jak doskonały, to w 

tym domu czuć obecność człowieka. Jeśli ten dom wysprzątacie doskonale i go opuście 

na 10,15 lat, to on zacznie się rozpadać, mimo że tam nikt nic nie psuje, nic nie robi. 

Tam on powinien zostać taki, jaki został zostawiony, a okazuje się że po 15 latach 

wracacie, a tu - to odpadło, tam się urwało, tu podłoga się zniszczyła, tam inne 

rzeczy, i widać, że się wszystko rozpada.  

Bo wszystko jest entropią, dom, praca - do Boskiej natury jako cząsteczka. Nikt 

tam nie mieszka, nikt nie psuje, nikt nie brudzi, nikt nic nie robi, kurzu kupa, 

wszystko psuje się, czuje się tam, że coś jest nie tak, mimo że tam nikt nie mógł nic 
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zrobić - to jest właśnie entropia. To jest naturalna entropia, naturalna przemiana, 

powrót do prawdy.  

Właśnie człowiek, który nieustannie poszukuje Boga - co to znaczy poszukuje 

Boga?  

Z Bogiem kontakt mamy tak, jak jest napisane w Ewangelii wg św. Jana rozdz. 

4,23-24: Prawdziwi wyznawcy Boga, wyznają Boga w Duchu i prawdzie. Bo Bóg jest 

Duchem i duchem należy Go poszukiwać.  

Powiem państwu taką rzecz prostą: z Bogiem kontaktujemy się jak z drugim 

człowiekiem, z jedną różnicą - drugiego człowieka widzimy, Boga nie - i to jest tylko ta 

jedyna różnica. 

Jedyną różnicą między kontaktem z Bogiem i z drugim człowiekiem jest to, że 

człowieka widzimy, Boga nie, ale duch jest ten sam. Ponieważ to z duchem drugiego 

człowieka się kontaktujecie, nie z jego ciałem, z jego duchem. Z Bogiem też się 

kontaktujecie z jego Duchem, tylko że Go nie widzicie. Różnica między Duchem Boga, 

a duchem człowieka jest taka, że człowieka widzimy, Boga nie. 

Dlatego Chrystus powiedział: Jeśli kto nie kocha człowieka, którego widzi, to jak 

ma kochać Boga, którego nie widzi. Więc mówi: kochajcie człowieka którego 

widzicie, a będziecie kochać Boga którego nie widzicie. 

Więc relacja z drugim człowiekiem, jako naturalna relacja, powinna być podstawą 

relacji z Bogiem; ludzie co robią?  

Szukają jakiegoś dziwnego stanu psychicznego, jakiegoś dziwnego miejsca, 

jakiegoś stanu odmiennego, jakoby ten stan odmienny był potrzebny do spotkania 

Boga.  

Gdy mają ten stan odmienny, powinni zauważyć, że przestają mieć łączność z 

człowiekiem, w tym stanie odmiennym. A jeśli przestają mieć łączność z człowiekiem, 

to tym samym przestają mieć łączność z Bogiem, ponieważ ta sama moc łączy nas z 

człowiekiem i łączy nas z Bogiem - Prawo Miłości: Miłuj Pana Boga z całego swojego 

serca i bliźniego swego jak siebie samego.  

Ponieważ ta sama natura, ten sam duch, jednoczy się z człowiekiem i z 

Bogiem; różnicą jest tylko to, że człowieka widzimy, Boga nie. Więc po cóż jest 

odmienny stan? 

Odmienny stan jest niepotrzebny, jest tylko zgłębieniem relacji która jest między 

człowiekiem i człowiekiem, do relacji niewidzialnej między człowiekiem, czyli duchem 

człowieka i Duchem Boga.  

Ewangelia wg św. Jana 4 rozdz. werset 23-24: Prawdziwi wyznawcy Boga wyznają 

w Duchu i w prawdzie, bo Bóg jest Duchem i duchem należy Go poszukiwać.  

Bóg dał nam ducha zdolnego poznać naturę Bożą i zdolnego poznać drugiego 
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człowieka, do tego nie jest potrzebny odmienny stan, bo ten stan odmienny już 

mamy, my jesteśmy już w odmiennym stanie. Stan odmienny to jest - poznać naturę 

człowieka. A jeśli poznajemy naturę człowieka, poznajemy też naturę Boga. Czyli już 

jesteśmy inną istotą niż wszyscy we wszechświecie. A dlaczego oni chcą nas podbić, 

dlaczego oni chcą to zrobić? Dlatego że mamy odmienną naturę, która jest dla nas 

naturalną naturą. I co powiedział św. Daniel o tej odmiennej naturze, w rozdz. 8:  

25 Przy jego przebiegłości 

i knowanie będzie skuteczne w jego ręku. 

Stanie się on wyniosłym w sercu 

i niespodzianie zgotuje zagładę wielu. 

Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu, 

lecz bez udziału ręki ludzkiej zostanie skruszony.  

Chciałem skupić uwagę na tym: stanie się on wyniosły w sercu i niespodziewanie zgotuje 

zagładę wielu. Powstanie przeciw Najwyższemu Księciu.  

Chodzi o to, że w innym wersecie chyba w 11 rozdz. jest powiedziane o tym - że to 

co było jakoby niemożliwe i trudne, aby odmienny stan człowieka, który zdolny jest 

łączyć się z Bogiem - podbić, okazało się dziecinnie proste, tak proste, naiwnie proste, 

że aż byli zdziwieni, że aż tak łatwo można tą naturą manipulować. 

Ale przecież Chrystus Pan nie odmienił świata, nie przemienił świata, nie uwolnił 

świata od zła, aby manipulować tym człowiekiem, ale żeby ten człowiek stał się 

doskonałą istotą, która świat cały wzniesie na nowe wyżyny istnienia. 

Dlatego my jesteśmy w odmiennym stanie, i dlatego świat boi się odmiennego 

stanu, który istnieje od zarania dziejów, od początku stworzenia człowieka. Od 

początku stworzenia człowieka, człowiek jest odmiennym stanem, jest istotą 

odmienną, duszą żywą. A tej odmienności swojej nie widzi, traktuje jako zwyczajny 

swój stan. Jego stan zwyczajny jest stanem niezwyczajnym dla wszechświata, dlatego 

bo my mamy zdolność poznawania Boga duchem swoim. 

 Natomiast wszechświat musi to robić różnego rodzaju urządzeniami i przyrządami, 

żeby badać istnienie Boga, ponieważ nie ma takiej zdolności, bo jest cybernetyczny 

lub poszedł całkowicie w inną stronę przez umysł, który nie może Boga poznać 

bezpośrednio, poznaje Go przez różnego rodzaju odłamy. Czyli można powiedzieć 

działanie, a nie bezpośrednio jako żywego Ducha. 

My jesteśmy zdolni poznać Boga jako osobę, osobowość, żywą osobę, osobowość. 

Natomiast wszechświat który skierował się ku umysłowi i siłą technologiczną 

wykorzystuje wszelką siłę, wszelką moc Boga, aby przemierzać tą samą przestrzeń. 

Nie może Boga poznać, widzi tylko jego działanie, ale samego Boga jako osoby nie 

zna, dlatego że nie ma ducha, to człowiek ma ducha zdolnego poznać Boga.  
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Dlatego Boga poznajemy w najprostszej naturze - kochając drugiego 

człowieka, dziecko swoje, kochając swoją rodzinę, kochając drugiego człowieka, 

mając świadomość że Chrystus Pan odkupił każdego człowieka, że wszyscy jesteśmy 

doskonali w Chrystusie, że wszyscy jesteśmy nowym stworzeniem. 

Ludzie właśnie są coraz bardziej spętywani budowaniem nieustannie algorytmów 

przez to, że podrzuca im się nieustannie nową możliwość, jakoby wolności, a coraz 

bardziej jest spętany. 

Nie wiem jak to dawno było, ale z 10 lat temu, tak zastanowiłem się nad taką 

sytuacją i uświadomiłam sobie - że świat zostanie uwolniony od aroganckiej siły, a 

zostanie zniewolony wysublimowaną, wyrachowaną; od arogancji zostanie uwolniony, 

a zostanie zniewolony tą wysublimowaną, wyrachowaną. Czyli tą, która będzie mu się 

podobała i dawała mu wrażenie że jest wolny, bo nie będzie widział zguby swojej 

duszy. I to się dzieje, bo coraz bardziej się człowiekowi daje coraz to nowe możliwości 

jakoby technologiczne; ale one wszystkie mają swoją naturę właściwą, ale my musimy 

je używać - w jaki sposób? 

Proszę zauważyć, Bóg chce nas uwolnić od ducha posiadania, i chce nas nauczyć 

korzystania z tego co nam daje. Czyli daje nam samolot, daje nam samochód, daje 

nam telefon, daje nam wszystkie inne możliwości; chce nas uwolnić od ducha 

posiadania, a chce żeby to nam służyło, żebyśmy mogli tego używać, ale żebyśmy się 

nie stali tego niewolnikiem, niewolnikiem właśnie tych rzeczy. Więc uwalnia nas od 

ducha posiadania. A co ludzie robią? 

Walczą z tym, ponieważ ich drugą naturą jest posiadanie. Oni jak posiadają, to 

myślą że są, a jak jest im to zabrane, mimo że to mają, to czują się źle, bo tego nie 

posiadają. 

Proszę zauważyć, enklawy chrześcijańskie - nikt nic nie posiadał, wszystko mieli, 

nikt nie posiadał niczego, wszystko mieli, wszystko, dosłownie wszystko na ówczesne 

czasy, a może i nawet więcej. 

Po trzystu latach wkradło się zło, zaczęli ludzie słuchać Lucyfera, bo Lucyfer miał 

wszystko, wszystko, wszystko, dosłownie wszystko, oprócz posiadania; miał wszystko, 

wszystko mógł używać do dzieła Pańskiego, ale on chciał to posiadać. I co się stało w 

enklawach? 

Ludzie mieli wszystko, wszystko, nie mieli tylko posiadania, i zaczęli chcieć 

posiadać. Dzisiejszy Kościół który istnieje, powstał z powodu ducha posiadania. 

Dlaczego Kościół tak strasznie walczy, aby człowieka nie uwolnić i nie pokazać mu 

prawdziwej drogi? 

Bo by musiał też się uwolnić od ducha posiadania, a posiada prawie równy majątek 

skarbowi państwa - ogromne, ogromne, pieniądze; przygląda się biedzie na świecie, 
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wcale go to nie interesuje mając tak ogromny majątek, równy skarbowi państwa, a 

może większy. Nie interesuje go bieda na świecie, interesuje go to, żeby on nie był 

biedny i żeby miał posiadanie.  

Duch Mamon, to jest właśnie Mamon, duch ówcześnie znany bardzo wyraźnie w 

czasach, gdy Jezus Chrystus chodził po świecie, bo mówił: Nie można służyć dwóm 

panom, nie można służyć duchowi Mamonowi i Bogu. Duch Mamon to był właśnie 

związany z posiadaniem, obojętnie czego, posiadaniem; dzisiaj tylko się mówi 

„mamona” - to pieniądze. A duch Mamon to posiadanie czegokolwiek.  

Dlatego tutaj coraz bardziej uświadamiamy sobie tą sytuację, że jesteśmy w 

odmiennym stanie już w tym momencie; nie musimy żadnego innego stanu szukać. 

Ten stan który mamy, jest wyjątkowy, nie musimy innego stanu szukać; ten stan 

który jest w naturalnej relacji między człowiekiem i drugim człowiekiem.  

Był u mnie kiedyś pewien człowiek, pyta się: Proszę pana, ja tyle czasu szukam 

Boga i nie potrafię się z Bogiem połączyć, tak bardzo chcę się połączyć z Bogiem, nie 

wiem jak to uczynić, nie mam pojęcia? A ja mówię: Kocha pan swojego ojca? - No tak, 

bardzo kocham swojego ojca, mój ojciec jest właściwie wszystkim. - To właśnie Boga 

kocha pan tak, jak swojego ojca.  

I spojrzał na Boga, i począł ogromną miłość do Boga, ponieważ poczuł że Bóg jest 

tak blisko i bliski jemu, jak jego ojciec. I wtedy poczuł bliskość ogromną i stał się 

człowiekiem ogromnej radości, zmienił się niezmiernie mocno, aż wręcz wznosił się, 

lewitował wręcz duchowo, jaśniał. I uświadomił sobie, że Bóg zawsze był tak blisko 

niego; myślał że Boga kocha się inaczej niż swojego ojca, matkę, dzieci, żonę, męża, 

inaczej. 

Wszystko w Bogu jest doskonałe - żona w Bogu, mąż w Bogu, dzieci w Bogu, 

wszystko w Bogu, w doskonałości Bożej jest to doskonałe, inaczej się tego nie czyni.  

Inni chcą żeby to inaczej się działo, ale mamy tą zdolność kochania. Jesteśmy 

unikatową istotą we wszechświecie, co do świadomości, bo nasza 

świadomość jest świadomością duchową, inną. Chce nam się ukazać, że Boga się 

poszukuje inaczej, jak? 

Szukając świadomości tej, którą podtrzymuje Lucyfer, czyli jakiej? 

Że grzech - musimy być świadomi grzechu, czyli kształtować się na wzór świadomości 

grzechu. 

Proszę zauważyć jedną taką ciekawą rzecz, gdy swoją świadomością, swoją naturą 

świadomą, swoją osobą, tą relacją którą poznajemy drugiego człowieka, bliźniego, 

poznajemy Boga, to występuje sytuacja tego rodzaju, że gdy wchodzimy w relację z 

Bogiem, czujemy że Bóg nas wznosi, zmieniamy się, stajemy się łagodni, cisi i 
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spokojni, napełnieni, wznosimy się ku radości Bożej; zmiana następuje ogromna, 

dlaczego?  

Bo przez relację z Bogiem, z jego Duchem, On - Jego Duch gdy jesteśmy relacji z 

Nim, Jego Duch nas wznosi. 

I dlatego Jezus Chrystus powiedział w jednej z Ewangelii: Idźcie i uzdrawiajcie. 

Jeśli wejdziecie do domu pewnego i pozdrowicie ten dom, ale was nie przyjmą, to 

wyjdźcie z tego domu, strzepnijcie z sandałów kurz z tego domu, na znak przeciwko 

temu co w tym domu jest, a Duch Pański wróci do was. 

Czyli w żaden sposób nie wchodźcie w relację ze świadomością, z tamtą naturą, bo 

będziecie zniszczeni, będzie to was niszczyło. W relacji bądźcie z naturą Bożą, bo 

wasz duch nie może się z byle czym łączyć, tylko z tym, co go wznosi. 

Dlatego mówi bardzo wyraźnie 1List św. Jana rozdz. 5 werset 16: Jeśli zobaczycie 

kogoś, kogo grzech nie sprowadza śmierci, módlcie się za niego, a przywrócicie mu 

życie. Jeśli zobaczycie kogoś, kogo grzech sprowadza śmierć, nie polecam się za niego 

modlić. I dalej mówi: ponieważ jest grzech, który śmierci nie sprowadza. Czyli św. Jan 

powiedział: są to co prawda wyjątki, że grzech nie sprowadza śmierci, ale grzech 

zazwyczaj sprowadza śmierć.  

Dlatego mówi, żeby nie wchodzić w taką relację, gdzie grzech sprowadza śmierć, 

ponieważ ten duch będzie człowieka zabijał, będzie niszczył. Więc musicie być 

niezmiernie silni, umocnieni w Bogu, wytrwali - kto ma siłę, niech zaprzecza - 

zaprzecza temu wszystkiemu, temu duchowi zła, który chce was zniszczyć.  

Każdy człowiek ma naturalnego ducha, dlatego został stworzony z naturalnym 

duchem poszukującym Boga. Nie zdaje sobie sprawy że został zrodzony odmienny, 

o odmiennej mocy niż wszystkie inne istoty, że został zrodzony w odmiennej relacji, w 

szczególnej relacji, zdolności poszukiwania Boga. 

Można by było zastanowić się nad jedną rzeczą, dlaczego cały wszechświat nie 

może Boga znaleźć, a my mamy taką zdolność z urodzenia? Gdyby to było takie 

powszechne, to by wszyscy mieli Boga, ale muszę tego Boga poszukiwać. Czyli na 

ziemi rodzimy się ze zdolnością poszukiwania Boga; dlatego Ziemia jest wydzielona, 

wyizolowana. 

Ziemia jest wyizolowana ze wszechświata, i każda istota która tutaj przychodzi, 

zapomina o tym kim była wcześniej; bo dostaje ducha który pochodzi z innego stanu, 

z innego świata, z ducha nieba; naturalnego ducha, który poszukuje Boga, naturalnie 

jest on skonstruowany, w naturalny sposób. 

To jest ta natura, która jest w człowieku ze zrodzenia.  

Dlatego w naturalny sposób widzimy, mając relację z dzieckiem, z bliźnim, w 
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każdej sytuacji, jesteśmy już w relacji z Bogiem; tylko człowiek błądzi, uważając że 

Bóg jest odległy, jest niezrozumiały, jest tajemniczy, nie można Go w ogóle poznać, 

bo jest poza zasięgiem. 

To jest rzeczywiście mowa tego, który Boga poznać nie może, czyli tej części 

rozumowej, która ciągle narzeka - że Boga nie może znaleźć i Go nie widzi, że Bóg nie 

chce się stać jego, że tak mogę powiedzieć, sługą i nie służy mu we wszystkim. 

Tak jak mówi to Kościół, który nazywa księdza - innym Chrystusem, który jest 

większy od samego Boga i Bóg mu służy. Żeby takie rzeczy mówić w ogóle, to trzeba 

mieć po prostu nie wiadomo jaką arogancję i pozbyć się całkowicie człowieczeństwa, i 

przestać rozumieć naturę Bożego istnienia.  

Arogancja polega na tym, że człowiek nie jest w stanie zobaczyć siebie i zrozumieć 

kim jest, w relacji ze sobą, bo tym kim jest, wystarczy mu, że jest. Wystarczy mu to 

kim jest jako umysł, jako zdobycz, nie wchodzi w relację ze sobą, z głębinami swojej 

natury wewnętrznej; nie wchodzi ze sobą w dzieło Prawa - wypełnianie Prawa Bożego, 

które zostało mu zadane: Idźcie, rozmnażajcie się i rozradzajcie, czyńcie sobie ziemię 

poddaną; panujcie nad zwierzętami morskimi, lądowymi i powietrznymi. 

Św. Paweł mówi bardzo wyraźnie: Mimo że żyję w ciele, nie jestem cielesny; lub 

inny Rz 7: Z całej siły żyję w Bogu i grzeszę, nie chcę tego czynić, a czynię. A jeśli nie 

chcę tego czynić, a czynię, to nie ja to czynię, to czyni to grzech ciele. 

Czyli mówi o dwóch naturach, które ukazują mu zdolność pojmowania swojego 

stanu, gdyby tego nie miał, byłby arogancki, i nie wiedząc o tym, traktowałby to jako 

świadomość i poznanie. Ale przez to, że jest w stanie poznawać ten stan, zaczyna 

pojmować miłość, która to poznanie, tą wiedzę, ukazuje jako rywala Bożego, jako 

arogancję, jako wroga Boga. 

Dlatego człowiek jest istotą, która nieustannie siebie wewnątrz przemienia, i 

nieustannie jest w relacji ze samym sobą; to daje mu odmienny stan świadomości, 

odmienny stan świadomości niż wszyscy inni.  

Czyli świadomość, nie ta, która wynika z wiedzy, ale z tego kim jest. Kim jest - 

jest inna wartość; nie jest tym co wie, ale tym, jakim jest dla siebie i dla innych. Jest 

bardzo wyraźnie powiedziane: Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Kim jesteś dla 

siebie samego? 

Jeśli jesteś dla siebie samego tym, który się wznosi, przemienia, kształtuje, to też 

poznasz Boga, gdyż masz zdolność poznawania Boga - tu jest ta natura.  

I większość ludzi, jak ja tutaj przyglądam się czasami jak państwo dawniej, teraz, i 

wcześniej są w medytacjach, to nie sięgają do naturalnego stanu swojego 

człowieczeństwa; tylko sięgają do swojej biblioteki, gdzie mają tam gdzieś zachowane 

odmienne stany świadomości, które dają im ucieczkę od tego kim są, bo myślą że tam 
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właśnie znajdą, a tutaj gdzie są, to właśnie to nie jest to.  

Przecież to o czym rozmawiamy - to jest to. I ludzie sięgają wtedy w medytacjach 

do jakiegoś odmiennego stanu, który kompletnie odrywa ich od rzeczywistości. Idą do 

jakiejś wymyślonej przestrzeni, tam siedzą i nigdzie ich to nie zaprowadzi, ponieważ 

te drogi nie znają drogi, drogę zna Chrystus. Gdy znajdziemy się w Chrystusie, On 

jest w Ojcu - więc otworzył nam drogę do Ojca. Wszystko inne tej drogi nie zna, bo 

stamtąd nie pochodzi i tam nie zdąża. 

Więc rozumiemy teraz prostotę; jak to powiedział Einstein: na proste pytania 

odpowiada sam Bóg. Więc mamy stać się prostym człowiekiem, a Bóg będzie 

nieustannie z nami, Bóg będzie nam objawiał tajemnice, Bóg będzie nas zabierał do 

miejsc, które są miejscami Jego i dziedziców, i synów, na wycieczki po Królestwie 

Jego. I będzie prowadzał dziedziców po miejscach, ich teraz też działania i objawiania, 

i trwania, i życia. 

Otwiera się w nas całkowicie inna tożsamość - prosta, najbliższa, ta która 

zawsze z nami była, ta która nie jest umiejętnością, ale jest byciem, istnieniem, 

gdzie owoce Ducha Świętego są naturalną osobowością człowieka - opanowanie, 

łagodność, wierność, dobroć, uprzejmość, cierpliwość, pokój, radość i miłość.  

One tam są w naturalny sposób, istnieją tam, bo tam jest natura prawdziwego 

życia człowieka, prawdziwej natury wewnętrznej, prawdziwej chwały, prawdziwego 

istnienia, prawdziwej, najprawdziwszej prawdy, gdzie Bóg umieścił ją na początku 

świata, w pięknej córce ziemskiej, która ma w sobie to wszystko, co teraz 

poszukujemy i odnajdujemy.  

Wypełniając wolę Bożą odnajdujemy te wszystkie tajemnice, które czekają na 

odkrycie, aby stać się człowiekiem pełni, Człowiekiem Światłości, aby on w pełni mógł 

zapanować nad tym, co oczekuje jego panowania w radości. Jest to niezmiernie blisko, 

nie jest to gdzieś daleko, jest to niezmiernie blisko, nie musicie tego umieć. Nie! - bo 

to nie zależy od waszych umiejętności, to zależy od waszego istnienia.  

To jest bardzo ciekawa sytuacja, to jest podobne do gwoździa - gwóźdź pyta się: A 

jak mnie wypijesz w tą deskę, to czy ja będę potrafił to trzymać? - Nie martw się, jak 

będziesz tam siedział, to będzie wszystko dobrze. 

Czyli ten, który tego gwoździa wbija, mówi: Ty tam będziesz siedział i już będzie 

działało, nie musisz myśleć, jak to robić, ty już jesteś do tego skonstruowany, jak cię 

tam wbiję i tam będziesz siedział, to wszystko się będzie trzymało kupy, to już będzie 

dom zbudowany. Bo ty jesteś po to tam, żeby tam być, nie myśleć - jak to zrobić, po 

prostu być. 

To samo człowiek - gdy stanie się Człowiekiem Światłości - nie musi myśleć 

o tym, jak to zrobić, bo Człowiek Światłości jest stworzony do tego żeby 
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panować w miłości i chwale, i gdy jest - to czyni, będąc. 

To jest największy problem, kłopot dla świata - że Człowiek Światłości nie musi 

tego umieć, bo on jest tym panującym, rodzi się panującym, rodzi się z umiejętnością.  

Tak jak rodzimy się z umiejętnością poznawania Boga, z naturalnym stanem 

poznawania Boga, tak samo Człowiek Światłości gdy powstaje, ma w sobie to 

wszystko. On dlatego że jest – panuje; po prostu on jest, jaśnieje światłością, 

ponieważ jest to stworzony do tego, aby panować światłością.  

Bo List św. Pawła do Efezjan 5 mówi bardzo wyraźnie, List bardzo ciekawy, 

jednocześnie bardzo prosty, który mówi o tym czego poszukujemy: 13 Natomiast 

wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest 

światłem.  

Kiedy przed Bogiem stajemy jawni i powiemy w ten sposób: Panie Boże, 

niemądrze postępuję, chcąc ukryć przed Tobą coś, co i tak widzisz. Przed Tobą nie da 

się nic ukryć, więc jawny jestem przed Tobą, ponieważ Ty i tak wszystko widzisz. 

I wtedy wszystko to, co było ukryte, jawnym się staje, i jest światłem. I człowiek 

nie jest już zdruzgotany, bo to co było niejawne przestało istnieć, a gdy stało się 

jawne, stało się światłością, i człowiek żyje w czystości Bożej. 

Jak to powiedział św. Paweł w Liście do Rzymian rozdz. 3:  

7 Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim 

prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik?  

Czyli, jeśli skłamałem, a łaska Boża rozszerza się i wznosi, to dlaczego jeszcze 

miałbym się dręczyć, karać za to, że łaska Boża się rozszerza? Przecież ostatecznie 

łaska Boża ma się rozszerzać, a łaska Boża nie rozszerza się ze zła; łaska Boża się 

rozszerza z dobra. Więc moje kłamstwo nie było kłamstwem; kłamstwem uznaje je 

ten świat. Bo wszystko co jawnym się staje dzięki światłu, światłem się staje, Więc 

jeśli staje się światłem, dlaczego mam się jeszcze karać z tego powodu, że to się 

światłem stało?  

Światłem się staje, więc nie karzę się, ponieważ to jest już przyjmowanie innego 

prawa – prawa, które karze za to, że coś staje się światłem. A jeśli staje się światłem, 

to żadne prawo mnie nie dręczy, bo nie może, bo wedle wiary postępuję - wedle 

wiary, nie wedle widzenia. 

Dlatego tutaj mając tą najprostszą świadomość, że jesteśmy unikalną istotą, że 

świadomość nasza została skonstruowana już od urodzenia do jednoczenia się i 

spotykania się z Bogiem - i teraz rozumiemy, dlaczego od urodzenia następuje 

deprawowanie dzieci.  

Dlaczego Kościół Zozyma; jak nazywamy Kościół Piotrowy, tak teraz ten Kościół 
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jest Kościołem Zozyma, nie jest to Kościół Piotrowy. Bo Kościół Zozyma, to jest 

Kościół Laodycea, czyli Kościół zbudowany przez człowieka, dla władzy człowieka i 

władającego przez człowieka; nie ma tam Chrystusa. 

Dlatego gdy chrzest ludzi był w wieku dorosłym; dorosłym w sensie zdolnymi byli 

świadomie zrozumieć kim jest Bóg i przyoblekać się w Chrystusa, i wszystko było 

dobrze, wszystko było idealne. 

I właśnie za Zozyma zostało to zepsute, zniszczone, bo z tego powodu że było 

dobrze, nie można było tego Kościoła w żaden sposób pokonać, bo był Kościołem 

doskonałym i dobrym, służącym Bogu. I gdzie Boża natura jawnie się objawiała, cuda 

czynili na każdym kroku, i nie przypisywali sobie tych cudów. 

Tak jak powiedział św. Jan i Piotr, gdy weszli do synagogi i był człowiek, który był 

chromy od urodzenia, wyciągał ręce po pieniądze, a św. Jan i Piotr mówią: Nie mam 

srebra, ani złota, ale damy ci to co mamy, mamy Chrystusa Jezusa Nazarejczyka - 

wstań i chodź z Jego mocy! On wstał i zaczął biegać, chodzić, radował się; wszyscy 

widzieli go tam siedzącego, wyciągającego rękę, a teraz biegał i ukazuje się, że 

chodzi, że jest radosny.  

Gdy wychodzą oni z Synagogi, już się wszyscy dowiedzieli o tym, że cud powstał i 

chcą ich obwołać nie wiadomo jakimi cudotwórcami. A oni mówią: Nie ważcie się tego 

robić, przecież to nie my uczyniliśmy, no co wy! - to nie my, to Jezus Chrystus 

Nazarejczyk, którego ukrzyżowaliście rękami bezbożnych, to uczynił. 

Cuda działy się na porządku dziennym, dlaczego? Bo każdy wiedział że Chrystus w 

nim żyje, ponieważ nie miał żadnego oporu mówić o tym, że jest świętym: Jestem 

święty, ty też jesteś święty, który wierzysz. Jestem święty, dlatego że mieszka we 

mnie Święty. Nie miał oporu, a wręcz, gdyby nie mówił że jest święty, byłoby to 

nieprawda i fałsz, i ujmowanie chwały Bożej Chrystusowi, który go nabył i w nim 

mieszka. 

I dlatego jest powiedziane: oni dlatego mówią że są świętymi, ponieważ wiedzieli 

właśnie to i trwali w tej prawdzie, która jest tu bardzo wyraźnie napisana [1Kor 6]:  

19 Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie 

od Boga, i że już nie należycie do samych siebie.  

Dlatego mówią o tym, że są świętymi, ponieważ mieszka w nich Duch Święty i On 

ich uświęca, i mówią że są świętymi z powodu Ducha Świętego, który w nich mieszka; 

nie z powodu siebie i swoich umiejętności, i swoich zdolności, a z powodu Ducha 

Świętego, który w nich mieszka. To mówią, że są świętymi, bo On w nich mieszka i 

uwłaczaliby Duchowi Świętemu, który w nich mieszka. Dlatego są świętymi z powodu 

Świętego, który w nich mieszka. 

 20 Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele! - za wielką cenę 
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zostaliście nabyci, abyście nie nazywali się świętymi. Pamiętajcie że jesteście 

świętymi, bo Święty w was mieszka, bo za wielką cenę zostaliśmy nabyci; On nabył 

was, i w was mieszka - dlatego jesteście świętymi. 

Dzisiaj świętymi są ci, którzy sami zasłużyli przez swoje cuda. Oni byli świętymi i 

wiedzieli że to Bóg to czyni, nie oni, Bóg to czyni, bo to On jest tylko tym, który czyni. 

Więc wszyscy którzy wierzą w Chrystusa, są świętymi. Św. Paweł bardzo wyraźnie 

mówi: piszę do św. Tytusa, do św. Tymoteusza, do tamtych świętych, dlaczego? 

Bo mówi o tym, że w nich żyje Duch Święty, ponieważ nabył ich Chrystus 

wszystkich, i posłał Ducha Świętego, nabył ich wszystkich, a są ochrzczeni. Czyli 

ochrzczeni jako świadome istoty, które przyjęły z całą świadomością i z całą 

odpowiedzialnością żywego Boga do swojego serca i postępują wedle Jego 

doskonałości, aby nie uwłaczać Świętemu który w nich żyje, który w nich mieszka, i 

który nabył ich za wielką cenę. 

Jesteśmy nimi i nikt wam nie może powiedzieć, że tak nie jest, ponieważ gdy tak 

powie wam, to nie pochodzi od Boga. Nie pochodzi od Boga, nie zna Ewangelii, ma 

jakąś inną ewangelię. Ma jakiegoś innego ducha i innego Chrystusa, który całkowicie 

inne rzeczy mu mówi, i mówi, że jest większy od Boga.  

Dlatego wszyscy jesteście świętymi, kiedy wiecie że Chrystus w mieszka, bo nabył 

was dlatego, aby was mieszkać. A przechodzicie swoisty chrzest, dlatego że jako 

dorośli wybieracie Chrystusa i całkowicie mówicie:  

TAK, ON MNIE ODKUPIŁ I JESTEM WOLNY, CZYSTY i DOSKONAŁY - to jest wasz 

swoisty wewnętrzny chrzest, który mówi w ten sposób:  

TAK, TAK, WYBIERAM JEGO JAKO DOROSŁY - i dlatego zrzucacie z siebie okowy 

miedzi i żelaza. 

Okowy miedzi i żelaza, którymi okuł Bóg pień, Nabuchodonozora jako drzewa 

ściętego, bo odszedł od Boga. A teraz zdjął okowy, abyście wydali wielkie gałęzie i 

wielki pień, wyrośli na drzewo potężne, które jest mocą prawdy ich życia, bo z życia 

Bożego wzrosło.  

Właśnie zrzucić z siebie okowy miedzi i żelaza; miedzi i żelaza opisane w księdze 

Daniela w słowach: a bestia miała dwa żelazne zęby i miedziany pazury. Zrzucacie z 

siebie okowy miedzi i żelaza, bo myślicie już inaczej, myślicie o tym, nie wasz rozum 

jest domeną waszego wzrostu, ale unikalny duch, który jest zdolny kochać 

człowieka i tym samym duchem kochać Boga.  

Bo duch prawdziwy człowieka, ten który jest Bożym Duchem, ten sam duch jest 

jednocześnie zdolny kochać Boga i człowieka. To jest Duch Boga żywego, to jest Duch 

prawdziwy na Boży wzór i podobieństwo stworzony. Ponieważ inny duch tego nie 
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potrafi. To człowieka duch, który jednocześnie kocha Boga i człowieka, jest duchem 

tym, którego Bóg stworzył unikalnym, a jakże zwyczajnym, jakże prostym, jakże 

duchem zadającym proste pytania; gdzie sam Bóg odpowiada i prowadzi. 

To jest ta najprostsza tajemnica; wy święci, którzy macie świadomość żywego 

Boga, który w was żyje, a i tego że jesteście świątynią żywego Boga, który w was 

mieszka, i wiecie że tak jest. To to was czyni świętymi, nie umiejętność; nie 

umiejętność, ale wiara, ale to że tak jest, że to jest ta prawda.  

Że to jest prawda - zdolność kochania człowieka i Boga. To jest wypełnienie Prawa 

Miłości: Miłuj Pana Boga swego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej 

swojej mocy, i z całego swojego umysłu. I bliźniego swego jak siebie samego. Jedno 

to jest przykazanie, które mówi o miłości do Boga i do człowieka tym samym duchem, 

bo tylko duch człowieka, który od Boga jest dany, ma tą zdolność. 

Duch szatana, duch świata, nie może kochać Boga, ponieważ przestaje istnieć. Nie 

jest do tego zdolny, nie ma takiej zdolności; duch człowieka to czyni. Dlatego 

poznajemy Ducha Bożego w sobie, kiedy potrafimy kochać człowieka i Boga, tym 

samym duchem, bo to jest ta unikalna natura Ducha Bożego, która jest z nami od 

zawsze, od zawsze jest z nami. 

A mówi nam się co innego; i dlatego chrzci się dzieci małe, aby rodzice, którzy 

mają jakieś odmienne pojęcie ducha złego, który nie potrafi kochać Boga… Bo duch 

zły, upadły, nie potrafi kochać Boga, a on jest z grzechu powstały, jest śmiercią; nie 

ma w sobie życia i nie potrafi też Boga szukać, ani kochać, nie jest to dla niego 

możliwe.  

Dlatego ten świat wszystko czyni, aby człowiek jakąś dziwną swoją umiejętnością, 

jakoś dziwnie rozumiał. Co to znaczy dziwnie rozumiał? Śmieszna sytuacja powiem 

państwu, jak to wygląda, co dzisiejszy świat czyni, szczególnie Kościół, co czyni z 

człowiekiem? 

Podobne jest to do amnestii; ogłaszają na świecie amnestię, wszystkich więźniów 

wypuszczają, a więźniowie w swoich celach barykadują się i mówią: my chcemy prawa 

więźniów, wyjść nie chcemy, bo taka jest nasza wola, nie wyjdziemy. I pikietują, 

krzyczą: my chcemy mieć prawo więźniów, chcemy być więzieni, bo taka jest nasza 

potrzeba. 

To jest taka sytuacja z dzisiejszym chrześcijaństwem; mówi im się o Bogu, a oni 

mówią że Boga nie chcą, bo grzechu szukają, bo w grzechu ich jest wolność. Ale to 

jest taka sytuacja. Co to znaczy? 

Grzech czyni ich ducha niezdolnymi do życia, do prawdy, do miłości. „Kto z kim 

przystaje, takim się staje” - gdy przystaje z grzechem, staje się zatwardziały, trudny i 

kompletnie nie pojmujący. I gdy przychodzi uwolnienie więźniów, otwarcie drzwi, to 
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on krzyczy o prawa swoje, że on nie wyjdzie - bo ma takie prawo, że on chce zostać 

więźniem i on chce w dalszym ciągu siedzieć we więzieniu, bo on ma takie prawo i 

zaczyna strajkować. I nie chce wyjść zza bramy więzienia i staje się dziwnym 

człowiekiem. 

Bo gdy spojrzymy na ten świat, gdyby ktoś tak uczynił, by był we wszystkich 

telewizjach świata, by go pokazywali, że nastąpiło uwolnienie więźniów, a jedno 

więzienie zabarykadowało się i więźniowie nie chcą wyjść na wolność. Wołają, że oni 

chcą w dalszym ciągu odsiadywać karę we więzieniu i cierpią z tego powodu, że im 

kraty otworzyli, że mogą wyjść; strasznie się z tym czują, wieje, mogą się przeziębić, 

czują nadmiar wolności. To by było wszędzie napisane. 

Ale że człowiek w dzisiejszym świecie szuka grzechu, to jest naturalna sytuacja 

prowadząca do Boga, tylko nie Tego - to nie jest Bóg wolności, Bóg życia, Bóg 

prawdy, ponieważ poszukiwanie jest grzechu w duszy swojej, która w Chrystusie jest 

pilnowana przez Chrystusa, który jest Stróżem duszy, która jest czysta i doskonała.  

Jest Chrystus Stróżem duszy naszej - mówi o tym św. Piotr bardzo wyraźnie. To 

dlaczego, to po co, jakim bezsensem jest, jakim bluźnierstwem jest ogromnym, aby 

nakazywać człowiekowi szukać grzechu w duszy swojej, która mogłaby być tylko 

obciążona grzechem z samego Chrystusa; co jest niemożliwe. 

Czyli w dzisiejszym świecie, w normalnym świecie, duch ludzi jest wykorzystywany 

ku temu, aby nieustannie uznawali Chrystusa grzesznikiem, czyniącym grzechy w ich 

duszy. Co jest niemożliwe, ponieważ dusza jest poza zasięgiem człowieka, bo jest w 

Chrystusie Panu, z Chrystusem Panem ukryta w Bogu, i jest niemożliwe, aby była 

zanieczyszczona, i w jakiś sposób zabrudzona jakimkolwiek grzechem, niemożliwym 

jest. I dlatego jest to niemożliwe, przymierze jest wieczne i nierozerwalne, bo sam 

Chrystus jest mocą tego przymierza; jest to jasne i proste. 

Proszę zauważyć, jeszcze jedną rzecz - człowiek ma naturę skłonną, skorą i 

radosną - radosną ku czemu? 

Żeby mu wybaczano i ujmowano mu ciężaru, to jest dla niego naturalne. Jeśli kto 

mu wybacza i kto ujmuje mu jakiś obowiązków, czy ciężarów, to jest z tego 

zadowolony, jest to jego naturalna natura. Chrystus przyszedł, wybaczył człowiekowi, 

to wszyscy chrześcijanie w enklawach się cieszyli i enklawy trwały w radości 

ogromnej.  

Dzisiejszy świat wywrócił to tak strasznie do góry nogami, że ulga i jakiekolwiek 

wybaczanie jest straszną rzeczą, rękami nogami broni się przed tą ulgą i 

wybaczeniem. Straszna rzecz, uciekać gdzie jest to możliwe, gdzie „pieprz rośnie”, 

uciekać i nie chcieć wybaczenia - to tak wygląda. Ale przecież to jest chorobowe, to 

nie jest naturalna postawa człowieka; ten stan - uciekać przed wybaczeniem, uciekać 
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przed ujęciem ciężaru - to kto woła?  

Szatan! - bo jemu to tylko szkodzi, tylko jemu to szkodzi, człowiekowi nie. 

Człowiekowi to nie szkodzi, szkodzi to tylko szatanowi. Ale że człowiek tak jest 

przenikniony przez szatana, że gdy szatan mówi: uciekaj - to człowiek bierze nogi za 

pas. 

A człowiek powinien się złapać Chrystusa i diabeł niech ucieka, i stałby się wolny, 

bo diabłu szkodzi wybaczenie i ujęcie ciężaru. A to właśnie Chrystus nam uczynił - 

wybaczył i zdjął nam ciężary. 

Dzisiejszy chrześcijanin to jest człowiek, który omija wielkim łukiem wybaczenie i 

ujęcie ciężaru. Omija wielkim łukiem miejsce, gdzie łaska Boża jest dostępna, gdzie 

łaska Boża jest dotykalna. Omija wielkim łukiem dar Boży, aby go czasem nie dotknął, 

bo jest - w 2015 r. jest ukazane - jest właśnie tym, któremu zostało nakazane, został 

też oszukany w taki sposób, że został odpowiedzialny za zniewalanie i okłamywanie 

swoich dzieci; i z tego powodu jest nagradzany. Natomiast gdy tego nie czyni, jest 

nazwany heretykiem, że dzieci odrywa od grzechu, ciemności i śmierci. Jest nazywany 

heretykiem, bo wznosi się ku Bogu, i duszą swoją, swoim duchem, raduje się z 

obecności Boga i staje się radosnym świętym przez obecność Ducha Świętego w jego 

ciele, w jego całej naturze. 

To właśnie o czym rozmawiamy w tej chwili? O uczynkach wiary. To są uczynki 

wiary - wiara bez uczynków jest martwa.  

To są uczynki wiary, które w tym ciele z całej siły muszą przywrócić ciało 

ku temu, aby było świętą świątynią Boga. I żeby mógł chodzić z podniesionym 

czołem będąc świętym, a nie chować się, bo ktoś może go wyzwać od tego, że jest 

święty.  

Wyzwać go od heretyków, bo jest świętym, bo śmiał nazwać się świętym, a nie 

pozwolił mu na to adwokat diabła. Jest urząd nauczycielski, który spiera się cały czas, 

czy ten człowiek może być świętym, bo adwokat diabła się na to nie zgadza. 

Ale to przecież Chrystus Pan uczynił człowieka świętym i nic do tego diabłu. Gdy 

człowiek wyznaje Chrystusa, to żadne jego dzieła nie świadczą o tym, co Chrystus 

uczynił, tylko to, czy wiara w nim jest żywa. Czy wiara w nim jest żywa, nie to, czy 

jest świętym, bo świętym jest z mocy Chrystusa. 

 Ale gdy jest w nim wiara żywa, to jest pokonywanie starych swoich grzechów. 

Starych swoich grzechów oznacza - wydobywanie z cierpienia tej właśnie, która 

oczekuje na przybycie człowieka, aby ją pobłogosławił mąż Boży, aby mógł otrzymać 

błogosławieństwa z piersi i łona. Dlatego jest wołanie, mówi Jakub do Józefa [Rdz 49]: 

25 Niech cię błogosławi Bóg wszechmogący, błogosławieństwa z niebios wysokich, błogosławieństwa 

otchłani leżącej najniżej, błogosławieństwa piersi i łona.  
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Niech błogosławi cię ta, po którą cię posłałem, aby jej życie objawiło się w pełni w 

tobie. Aby była odziana w szatę twoją życia, aby żyła z tobą razem. I żeby 

błogosławieństwo jej, było twoim błogosławieństwami, i błogosławieństwo twoje było 

jej błogosławieństwem. Abyś stał się Człowiekiem Światłości dla światłości. Dla tej 

światłości, która na ziemi oczekuje Człowieka Światłości, ponieważ Ziemia została 

stworzona dla Człowieka Światłości i dla światłości. Aby wszystko zostało wydobyte z 

ciemności i żeby światłością się stało. Bo wszystko co wydobyte z ciemności, światłem 

się staje. 

Więc tutaj uświadamiamy sobie uczynki wiary. Uczynki wiary to jest to 

zaświadczenie o wolności, o obecności Chrystusa w naszej postawie i miłości do 

bliźniego. Bo miłość do bliźniego jest miłością do Boga, i miłość do Boga jest miłością 

do bliźniego - bo to jest ten sam duch. 

Jak to Chrystus powiedział o tym samym duchu, słowa bardzo wyraźnie Mk 9: 8 

Wtedy Jan rzekł do Niego: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię 

wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami». 39 Lecz Jezus odrzekł: «Nie zabraniajcie 

mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 40 Kto bowiem nie jest 

przeciwko nam, ten jest z nami.  

Czyli mówi bardzo wyraźnie: Jeśli kto miłuje bliźniego, to jest też tym, który Mnie 

kocha, ponieważ ducha ma tego, który kocha bliźniego. A jak kocha bliźniego, to i też 

Mnie kocha, ponieważ tym samym duchem to czyni.  

To tak jakby człowiek wpadł na pustyni do wody, był bardzo spragniony; ktoś 

mówi: dajcie mu pić. - Nie potrzeba na pewno z pragnienia nie umrze, ponieważ wody 

ma już dosyć. Można powiedzieć, że gdy jest w wodzie, to też nie jest spragniony, 

ponieważ gdy jest wodzie to i pragnienie mu ustało. 

 Czyli jest mowa o tej sytuacji, jeśli jest woda na zewnątrz, to i jest wewnątrz, jeśli 

jest wewnątrz, to i na zewnątrz jest lepiej. I dlatego na pustynię zabiera się wodę w 

manierce, czy w jakimś innym pojemniku; mimo że wody z zewnątrz nie ma, to woda 

wewnętrzna powoduje to, że z zewnątrz czujemy się nawilżeni lepiej. A gdy jest woda 

zewnętrzna, to nie potrzeba jej wewnętrznie. 

To jest to samo ze światłością - światłość wewnętrzna zewnętrzne rozświetla, i 

światłość zewnętrzna pozwala, aby światłość wewnętrzna się pojawiła. Czyli jak już 

jest w światłości, to tylko poczekać aż mu pragnienie przejdzie z powodu tego, że jest 

w wodzie. 

Czyli jest to sytuacja taka, czyli uzdrawiają w Imię moje - gdy uzdrawiają w Imię 

moje, to Duch mój ich przeniknie i też będą żyć dla Mnie i we Mnie. Tak tutaj Chrystus 

chce przedstawić tą sytuację - nie zabraniajcie im, ponieważ jeśli czynią w Imię moje, 

to zaraz nie będą przeciwko Mnie; bo będą czynić to ze Mną, we Mnie. 
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Dlatego tutaj ta prostota ogromna, ta prostota o której mówię, jest prostotą której 

się strasznie boi szatan. Powiem tutaj jeszcze jedną rzecz: na proste pytania sam Bóg 

odpowiada. Proste pytania czego nie czynią? 

Proste pytania nie tworzą algorytmów. Gdy człowiek żyje w prostocie nie tworzy 

algorytmów, czyli używa tych wszystkich rzeczy, bo Bóg daje mu panowanie nad nimi; 

ale człowiek od tego się nie uzależnia, nie jest uzależniony.  

Szatan to czyni, człowiek przez szatana kierowany jest do takiej natury - aby nie 

tylko posiadał, ale żeby się uzależniał i żeby posiadał te rzeczy, bo używanie to za 

mało, trzeba to jeszcze posiadać. Ale po cóż to posiadać? 

Wystarczy tego używać, wystarczy z tego korzystać, nie trzeba tego posiadać, czyli 

wolnym być od posiadania, a z całej tej mocy korzystać. Korzystać - czyli ufać Bogu, 

czyli całą tą siłę wewnętrzną która została zwolniona z posiadania, skierować 

ku Bogu, aby z całej siły się z Bogiem zjednoczyć, a wszystko co istnieje na tej 

ziemi będzie podlegało Bogu i człowiekowi, który żyje w Bogu.  

I w ten sposób szatan nie ma wpływu na człowieka, dlatego ponieważ człowiek 

żyje wiarą i w nim są uczynki wiary świadczące o tym, że wiara jest w nim żywa, czyli 

Chrystus Pan, a On nie potrzebuje iClouda, bo ma Ducha Świętego. Czyli nie 

potrzebuje chmury internetowej, bo ma Ducha Świętego.  

Duch Św. jest pełną chwałą, pełną prawdą, a On w pełni się objawia, w pełni żyje, 

w pełni się raduje. A mocą swoją jest w stanie usunąć każdy wpływ. 

Proszę zauważyć, Św. Maria Matka Boża, przecież pamiętacie państwo wydarzenie 

z Nagasaki. Kiedy spadła bomba atomowa na Nagasaki i byli tam franciszkanie na 

obrzeżach Nagasaki, gdzie wszystko zostały zniszczone, a figura Św. Marii Matki Bożej 

w Klasztorze Franciszkanów nie została naruszona. I franciszkanie, gdy spadła bomba 

atomowa, to był czas po II wojnie światowej […], więc nastąpiła sytuacja taka, że 

franciszkanie pobiegli do punktu zero, tam gdzie można tylko wejść w specjalnym 

kombinezonie i przebywać tylko 2-3 minuty, ponieważ promieniowanie jest tak 

dotkliwe, że przenika wszystko, że mimo że człowiek ma takie ubranie, to i tak się 

ugotuje od promieniowania. A oni tam poszli w samych habitach, pracowali tam 

bardzo długo itd. I dożyli po 90 lat bez choroby popromiennej. Możliwe że znajdziecie 

państwo o tym informacje w internecie; i byli zdrowi, nie mieli żadnej choroby 

popromiennej. To potęga i moc Św. Marii Matki Bożej, która mocą swoją ich ogarnęła, 

otoczyła, i nie dostała się do nich żadna dawka promieniowania. 

Więc proszę zauważyć, jak potężny jest Duch Boży, Duch Boży wymiernie, 

fizycznie ich otoczył swoją mocą, promieniowanie przenikliwe nie przeniknęło przez tą 

ochronę. Mimo że najgrubsze mury w elektrowniach atomowych które są, zawsze 

wykazują że tam jest jakieś promieniowanie, niezbyt duże; przez mury 10 metrowego 
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żelbetu i jeszcze grubsze, gdzie reaktor atomowy jest jeszcze spowalniany prętami 

grafitowymi, aby nie doszło do reakcji łańcuchowej, więc są tam potężne, grube mury 

itd. A oni poszli tam w samych habitach i nic im się nie stało. 

Więc my, gdy żyjemy w Duchu Bożym, stajemy się kompletnie nie przenikliwi dla 

innych wpływów, żyjemy w prawdzie Bożej, możemy z tego wszystkiego korzystać, 

ale to na nas w żaden sposób nie wpływa. Dlatego Chrystus jadł, pił, żył w tym świecie 

i mu to nie zaszkodziło, ponieważ mówi Ewangelia wg św. Marka rozdz. 16:  

18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść 

będą, i ci odzyskają zdrowie». 

15 «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie 

chrzest, będzie zbawiony;  

Co tu jest napisane: kto uwierzy i przyjmie chrzest - co to znaczy? 

Odwołanie się do świadomości; odwołanie się do świadomości - kto uwierzy i 

przyjmie chrzest – kto wierzy - wiara jest związana ze świadomością, ze świadomym 

wyborem. 

Więc nie można dziecka spytać się: czy wierzysz? - bo ono po prostu śpi, nie wie 

co się dzieje, ma dopiero kilka miesięcy. Nie można się spytać też dziecka które ma 4 

- 5 lat, trudno powiedzieć czy siedmioletnie dziecko będzie wiedziało o co chodzi? 

Ale na pewno będzie wiedział dorosły człowiek, który będzie rozumiał co to znaczy 

„wierzyć”. Więc: 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie 

potępiony. 

 Więc nie jest tu napisane, że mu zatrzyma ktoś. Nie! - jest tu napisane: to twoja 

świadomość to czyni, to ty jesteś odpowiedzialny, twoja świadomość to czyni - 

jeśli uwierzysz jesteś wolny, jeśli nie uwierzysz, nie jesteś wolny.  

16 a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w 

imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i 

jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają 

zdrowie».  

Więc tutaj Duch Boży w nas działa, otwiera całkowicie prawdę i uwalnia nas od 

wpływu zła, a wpływ zła ustępuje przez wiarę naszą.  

W dzisiejszym świecie się mówi to całkowicie odwrotnie: najpierw musisz się 

uwolnić od zła, a później na ciebie Chrystus wstąpi. A jest sytuacja całkowicie 

odwrotna - to Chrystus nas uwolnił, abyśmy byli całkowicie wolnymi, i uwierzyli że 

jesteśmy wolnymi. Ponieważ niemożliwym jest, aby człowiek sam siebie uwolnił od 

złego, ponieważ to Chrystus już to uczynił. A gdy jeszcze nie przyszedł, nikt nie był w 

stanie się uwolnić.  

A strasznie płakał prorok Izajasz, kiedy głos Boga usłyszał, który przemówił. - Co 
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ja teraz pocznę, usłyszałem głos Boga, jestem grzeszny, co teraz uczynię, w 

strasznych opałach jestem? 

I wtedy pojawił się Serafin, który zbliżył się do ołtarza, wyjął kleszcze i w kleszcze 

wziął rozżarzony węgiel, dotknął mu ust, aby jego usta mogły wypowiadać słowa 

święte. I wtedy prorok Izajasz poszedł mówić słowa święte, które do dzisiaj są w pełni 

wypełniane i w dalszym ciągu są w mocy. 

W mocy, ponieważ wypełnia się Księga Izajasza mówiąca o pełnej doskonałości w 

trzecim świecie, w świątyni doskonałości, świątyni Nowego Jeruzalem. Gdzie leży 

Jeruzalem? 

Oczywiście na mapie każdy by mógł pokazać, ale Jeruzalem nie jest na mapie. Jest 

bardzo wyraźnie powiedziane w Ewangelii: miejscem - Nowym Jeruzalem są ci, którzy 

wypełniają wolę Pana, oni są domem Bożym, bo Jeruzalem to jest dom Boży. Więc oni 

są domem Bożym. 

Więc gdzie jest w takim razie wielka góra, na której się będzie bitwa działa i już się 

dzieje? - No jest w Jeruzalem. Ale gdzie jest Jeruzalem? Tam gdzie jest miejsce 

geograficzne? – Nie.  

Jeruzalem jest tam gdzie jest lud Boży. A gdzie jest lud Boży? 

Tam gdzie jest góra, a górą jest Judea. A kim jest Judea? 

Judea jest Św. Marią Matką Bożą, Niewiastą - to Ona jest tą wielką Górą i Miastem 

potężnym, któremu Chrystus jako - środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. I On 

zawołał: Otwórzcie bramy! Niech wejdzie naród sprawiedliwy.  

Sprawiedliwy to ten, który uznał się sprawiedliwym przez to, że sprawiedliwość 

została mu przez Boga dana i wie, że jest to prawda. Uznał Boże dzieło i wie, że Bóg 

jest prawdziwy. Ten który mówi, że Bóg jest prawdą, że Bóg mówi prawdę - jest 

święty, jest wolny. Ponieważ Bóg tak powiedział, nie ma żadnej siły, która mogłaby 

powiedzieć że jest inaczej. Jest wolny, jest Bożą naturą, jest świętą istotą. Dlatego że 

Bóg powiedział: że świętym jest ten, który przyjmuje Mnie - 1List św. Piotra rozdz. 1:  

 16 Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.  

I tutaj jest Judea. A gdzie jest Megiddo?  

Megiddo jest w Jeruzalem. A gdzie jest Jeruzalem?  

Tam gdzie jest Jego lud święty, ci którzy zachowują Słowo Pańskie. 

A którzy są ci, którzy zachowują Słowo Pańskie? 

Ci którzy weszli na szczyt góry Judei, bo byli w Judei; to jest ten lud, który przyjął 

Niewiastę i zrodził się z Niewiasty. 

 A kim jest ten lud? To jest ten lud, który stacza bitwę z szatanem, bo został do 

tego stworzony, rycerzami na bitwę ostatnią stworzony.  
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A gdzie jest Megiddo? Megiddo to góra w Jeruzalem, to miejsce gdzie mieszka 

Niewiasta, tam wstępuje Nowe Jeruzalem, wstępuje na to Miasto, a ci którzy tam 

mieszkają, są w Mieście Świętym. 

Co to jest Miasto Święte, co to jest Ziemia Święta? 

Miejsce, gdzie Niebo i Ziemia stykają się i otwiera się czystość i doskonała natura, 

doskonała Nowa Ziemia, tam jest początek nowej Ziemi. Tam synowie światłości mają 

swoje miejsce, bo żyją na Ziemi Świętej, tam jest Święte Miejsce. 

 To są synowie światłości. Oni tam, w tym miejscu będąc, to oni są tą mocą 

prawdy. I tam na tym szczycie jest kamyk biały, mały kamyk, Nowa Ziemia, miejsce 

światłości. Miejsce, gdzie Niebo styka się z Ziemią, tam gdzie na szczycie jest Miasto 

potężne, gdzie środek ocalenia sprawił mury i przedmurze. 1Miasto mamy potężne; On jako 

środek ocalenia sprawił mury i przedmurze.(Iz 26) Gdzie zawołał:  

2 Otwórzcie bramy! 

Niech wejdzie naród sprawiedliwy, 

dochowujący wierności; 

3 jego charakter stateczny 

Ty kształtujesz w pokoju, 

w pokoju, bo Tobie zaufał. 

4 Złóżcie nadzieję w Panu na zawsze, 

bo Pan jest wiekuistą Skałą! (Iz 26) 

To oni tam są. 

I tam wstępuje właśnie święte Miasto Jeruzalem, gdzie otwiera się Nowa Ziemia. 

Niebo i Ziemia objawiają doskonałość. 

 I tam kamyk, mały kamyk, który spada stamtąd mocą Boga tylko ruszony, spada 

na ziemię. I uderza w kolosa, który mieni się potężnym, a ma gliniane stopy; gdzie 

kamień uderza w jego stopy, rozpada się w pył i nie ma po nim śladu. A kamień 

rozrasta się na wielką górę na świecie, nowe miejsce; bo ten kamyk jest Nowym 

Światem, Nową Ziemią, Ziemia Bożą.  

Bóg przywraca chwałę Ziemi i chwałę ludowi swojego, aby chwała ta była chwałą 

początku - tam gdzie początek i koniec mają swoje miejsce. 

 Gdzie ziszcza się to, co na początku i na końcu, ziszcza się pełnia, ziszcza się 

Człowiek Światłości, ziszcza się obiecana radość dla Ziemi. 

 Ziszcza się w pełni obiecana radość córek, gdzie błogosławieństwo z najwyższych 

niebios spływa, i błogosławieństwo z otchłani najniżej położonej objawia swoje 

błogosławieństwa, i płyną błogosławieństwa z piersi i łona. Gdzie jedność w pełni tam 

się objawia.  

Gdzie Człowiek Światłości jest tym, który przyoblekł to co śmiertelne w życie, aby 
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to co śmiertelne zostało wchłonięte przez życie. I żeby to co miało życie od zawsze, 

aby było życiem.  

Jak to powiedział św. Paweł 2 Liście św. Pawła do Koryntian rozdz. 5: 4 Dlatego 

właśnie udręczeni wzdychamy, pozostając w tym przybytku, bo nie chcielibyśmy go utracić, lecz 

przywdziać na niego nowe odzienie, aby to, co śmiertelne, wchłonięte zostało przez życie.  

I przeczytam Jeremiasza 30:  

6 Pytajcie się i patrzcie: 

Czy mężczyzna może rodzić? 

Dlaczego widzę wszystkich mężczyzn 

z rękami na biodrach 

jak u rodzącej kobiety? 

Każda twarz powlekła się bladością. 

7 Ach, jak wielki to dzień, 

nie ma on równego sobie! 

Będzie on czasem ucisku Jakuba, 

a jednak on zostanie zeń wybawiony! 

8 W dniu tym - wyrocznia Pana Zastępów - skruszę jarzmo znad ich szyi, zerwę ich więzy, tak że nie 

będą więcej służyć obcym.  

Oddaję państwa Bogu Ojcu przez miłosierdzie Boże. 

Ono jest nieustanne i ono nas prowadzi ku doskonałości, jak dzisiaj to zostało 

ukazane z wielką radością. 

 


