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ZŁUDZENIE 

    To jest jedno z najbardziej przerażających pism w Biblii, ponieważ Bóg sam uczyni tę rzecz, która jest poddana dyskusji w 

poniższym piśmie, gdzie czytamy, „Dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa, tak iż uwierzą kłamstwu.” (II Tesaloniczan 

2:11) „tak Ja również wybiorę dla nich utrapienia,” (Izajasz 66:4) 

 

    Delikatnie mówiąc, jest to przerażające. To jest w myśli Bożej i on ma na to plan. Pytaniem jest dlaczego, kiedy i kim będą ci, 

którzy będą tym wszystkim dotknięci? Niektórzy z tych dotkniętych będą niewierzącymi, którzy nie chcą wiedzieć niczego o Bogu, 

Jezusie Chrystusie. Inni są tymi, którzy słyszeli o Bogu, lecz nie przykładają do tego uwagi ani nie sądzą, że on jest ważny lub mają 

teraz mało czasu lub uważają, że to tylko czcze gadanie. Ci, którzy wierzą w filozofię, naukę, technologię lub ci, którzy uważają 

siebie również za boga. Na koniec są ci, którzy znają Boga lecz są w porozumieniu z diabłem, oni uważają, że mogą obliczyć kolejny 

ruch Boga, że mogą wskoczyć do środka zanim Bóg zamknie drzwi arki, stali się oni letni i spoufalają się z wrogiem w imię bratania. 

Inni są zaaferowani troskami tego życia i mają swoją własną społeczną ewangelię, boga wymówek drugiej szansy. Ten rodzaj ludzi 

został osadzony w silnym złudzeniu, by ich zdobyć.  

 

Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli – Apokalipsa 18:4. 

 

Bóg tak uczyni (zsyłając silne złudzenie)? Są dwa główne powody: 

a. Izajasz 66:4 – „ Ponieważ wołałem, a nikt nie odpowiadał, mówiłem, a nie słuchali. Owszem, czynili zło w oczach moich i wybrali 

to, co Mi się nie podoba” 

b. II Tesaloniczan 2: 10 – „Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” 

 

    Są to powody dlaczego Bóg sam ześle na nich wielkie złudzenie. Oni nie przyjęli prawdy miłości. Pomyśl o tym. Jezus powiedział, 

Ja jestem drogą, Prawdą i Życiem. Bóg tak umiłował świat, że swego syna jednorodzonego dał. Dla miłości i przez miłość oddał 

swoje życie za swoich przyjaciół, ciebie – i mnie – to jest miłość – a także pozostawił nas z niewyobrażalnymi i cennymi obietnicami, 

jeżeli będziemy wierzyć. Prawda, jeżeli ją otrzymasz, da ci zbawienie. Kiedy odmawiasz prawdzie; bawisz się prawdą; igrasz z 

prawdą; czynisz kompromis z prawdą; specjalizujesz swoją ewangelię z prawdą – sprzedajesz prawdę Bożą, którą jedynie pomijasz, 

odrzucasz, poniżasz, dochodzisz do kompromisu, miłość, która jest prawdą – to daje zbawienie – które było ukończone na 

Kalwaryjskim Krzyżu – Pan Jezus Chrystus.  

 

„Drogami swymi nasyci się człowiek przewrotnego serca” – Przysłów 14:14. 

 

    Odstępstwo zawsze wskazuje na miejsce problemu w relacji pomiędzy chrześcijaninem a Jezusem Chrystusem. Czy jest jakiś 

chrześcijanin, który by nie był świadomy, kiedy popełnia błąd lub kompromituje swoją wiarę? Nie sądzę, chyba że nie należysz do 

ludzi Boga. Pan według proroka Izajasza w Izajaszu 66:4 wołał cię, przemówił do ciebie, lecz ty nie odpowiedziałeś, nie usłyszałeś. 

Uczyniłeś zło i zrobiłeś to, co cię uszczęśliwiło, a nie Pana.  

 

    Kiedy to się wydarzy? Gdy zbliżamy się do przyjścia Pana, następuje pobranie, Wielki Ucisk, Armagedon i zaczyna się nowe 

millenium. Szatan będzie wzrastać w mocy w ostatnim tygodniu 70tego tygodnia Daniela. Nikt nie wie, kiedy się to zaczyna. Lecz 

kiedy on, szatan (i antychryst) pojawiają się w żydowskiej świątyni, pozostaje trzy i pół roku. Zatem widzisz, jako że naprawdę nie 

wiesz kiedy i jak obliczyć Boży ruch, najlepiej byś pokochał prawdę, zaczynając od teraz, zmień i polepsz swoją relację z Panem. 

Zacznij działać i iść z Panem. Popraw teraz swoją modlitwę, dawanie, wychwalanie, poszczenie i świadczenie, to znaczy dzisiaj w 

przeciwnym razie – to silne złudzenie, wysłane przez samego Boga, dopadnie cię – Ucieknij do Jezusa Chrystusa dla swojego 

bezpieczeństwa i życia. Amen 

 

    Jakże więc mieli wzywać Tego, w którego nie uwierzyli? Jakże mieli uwierzyć w Tego, o którym nie słyszeli? Jakże mieli usłyszeć, 

gdy im nikt nie głosił. I jak mieliby nauczać jeżeli nie są posłani. Tak, jak to jest napisane, Jak piękne są stopy tych, którzy głoszą 

ewangelię pokoju i przynoszą dobrą nowinę. 

 

Izajasz 52:7 „...O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój ...” 

 

    Dotarcie do sierot i wdów poprowadziło mnie do wysiłku, by zacząć wspomagać sierocińce w Zachodniej Afryce. To dało początek 

„Time-no-longer chrześcijański obóz i sierociniec”, który ma na celu pomóc istniejącym sierocińcom. Także zamierzamy założyć 

nowe sierocińce w potrzebujących miejscach. Jednym z takich sierocińców w trakcie (zakładania) jest (Godzina o pół nocy 

chrześcijański obóz i sierociniec) „The Midnight Hour Christian camp and orphanage w Lokpancie w stanie Abia w Nigerii. (Będą 

udostępnione różne linki).  

 

    Wszystkie te próby są po to, by dać wszystkim, wliczając sieroty, wdowy i biednych, szansę, by przyjść do zbawiennej wiedzy 

Naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Dni są złe, czas jest krótki, a Nasz Pan jest w drodze, by zabrać nas do domu, obserwuj, 

módl się i bądź gotowym. Jestem grzesznikiem ocalonym przez łaskę Boga w Jezusie Chrystusie, Naszym Panu. 

W Bożej miłości,  
 

Douglas E. Amobi 
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