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W sercach bezbo?nych ludzi narasta gniew przeciwko imieniu Jezus. Po ca?ym ?wiecie wzrasta nienawi?? do
S?owa Bo?ego. Biblia jest odrzucana, wyszydzana i przeklinana przez bezbo?nych ludzi. Mam pytanie: Co takiego
jest w imieniu Jezus, co wzbudza taki gniew na samo wspomnienie? ?adne inne imi? nie jest tak odrzucane, a
przecie? nie ma zbawienia w ?adnym innym imieniu. „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma ?adnego
innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które mogliby?my by? zbawieni” (Dz.Ap. 4:12).
Wiemy, ?e imi? Jezus by?o zawsze znienawidzone przez grzesznych ludzi, ale teraz ta nienawi?? przeradza si? w
demoniczn? w?ciek?o??. Imi? Chrystusa jest powoli i subtelnie usuwane ze spo?ecze?stwa przez ustanawiane
prawa w narodach po ca?ym ?wiecie.
Otrzyma?em informacj? z wiarygodnego ?ród?a na temat zdumiewaj?cych praktyk w wojsku ameryka?skim.
Czynione s? kroki, by kapelani katoliccy czy protestanccy nie mogli wspomina? imienia Jezusa Chrystusa..
T?umaczenie tego jest nie do wiary: „W pluralistycznym spo?ecze?stwie musimy by? dojrzali.” Có? za zwiedzenie!
Pomy?lcie o tym: najpierw zabraniaj? wspominania imienia Jezusa, a potem mówi?, ?e to sprawa duchowej
dojrza?o?ci. To pochodzi prosto z piek?a!
Dlaczego jest taki gniew z powodu Syna Bo?ego? Dlaczego grzeszni ludzie tak wzdrygaj? si? na samo
wspomnienie Jego imienia? To z powodu tego, co imi? Chrystusa reprezentuje – wyzwolenie z grzechu. Jego imi?
znaczy wolno?? od panowania grzechu. Ono oznacza ?mier? starej, upad?ej, grzesznej natury i wej?cie do nowego
?ycia. Ono znaczy moc do odrzucenia bezbo?nych po??dliwo?ci i przyjemno?ci.
S?owo Bo?e mówi nam, ?e zniszczenie i blu?nierstwa od tych ludzi nie potrwaj? d?ugo. „Gdy Bóg powsta? na s?d,
by wybawi? wszystkich pokornych ziemi” (PS. 76:10) Jak to si? stanie? Po prostu, czym wi?kszy gniew ludzi, tym
wi?cej Bóg b?dzie wylewa? Swoj? ?ask?. „Gdzie za? grzech si? rozmno?y?, tam ?aska bardziej obfitowa?a” (Rz
5:20).
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