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W nadchodz?cych dniach b?dziecie s?ysze? niesamowite przes?ania o kochaniu Jesusa. B?d? one brzmie?
?wi?cie i Chrystusowo, ale b?d? zabarwione b??dem, który okradnie ?wi?tych z tego, co daje stabilno??. Te
przes?ania nie b?d? mia?y nawo?ywania do przygotowa? lub t?sknoty za Jego przyj?ciem! Ci kaznodzieje b?d?
odcina? t? chwalebn? prawd? o tym wydarzeniu i zwraca? wasz? uwag? na szukanie ziemskiego królestwa. A je?eli
b?dziesz szczerze oczekiwa? Jego przyj?cia, b?dziesz oznaczony, jako cz?owiek uciekaj?cy od ?ycia!
Dzisiaj jest g?oszona inna ewangelia, mówi?ca, ?e Jezus przyjdzie tylko do serca – i ?e Jego powtórne przyj?cie
jest specjalnym objawieniem w umy?le! On pojawi si? tylko w wewn?trznym cz?owieku!
Wyznawcy New Age g?osz?, ?e ich Chrystus poka?e si? na ca?ym ?wiecie w telewizji. Ca?y ?wiat zobaczy Jego
przyj?cie jednocze?nie. Kiedy to zobacz?, to otrzymaj? wewn?trzne objawienie w swoich umys?ach – takie
„poznanie.”
Dla niektórych chrze?cijan dzisiaj ten ?wiat nie jest ton?cym okr?tem ani ?wiatem zachowanym dla ognia. To
budynek mi?dzynarodowej w?adzy, pod panowaniem nie chcianych, których ci wierz?cy planuj? wyrzuci?. Oni
zajm? ich miejsce, odnawiaj?c i przejmuj?c sami w?adz?. Takie my?lenie jest symptomem umieraj?cej mi?o?ci do
Jezusa i chwytania si? tego ?wiata! „Wy tedy, umi?owani, wiedz?c o tym wcze?niej, miejcie si? na baczno?ci,
aby?cie, zwiedzeni przez b??dy ludzi nieprawych, nie dali si? wyprze? z mocnego swego stanowiska.” (2 Pt 3:17).
Nikt nie mo?e by? bardziej duchowo ?lepy, ni? ten, kto mówi „Mój Pan odwleka Swoje przyj?cie.”
Juda powiedzia?, „O nich te? prorokowa? Henoch, …. Oto przyszed? Pan z tysi?cami swoich ?wi?tych, aby
dokona? s?du” (Judy 14-15). Pawe? powiedzia?, „Gdy? sam Pan na dany rozkaz, na g?os archanio?a i tr?by
Bo?ej zst?pi z nieba; wtedy najpierw powstan? ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy
?yciu, razem z nimi porwani b?dziemy w ob?okach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze b?dziemy z
Panem. Przeto pocieszajcie si? nawzajem tymi s?owy” (1 Tes 4:16-18).
To nie jest przes?anie uciekaj?cych od ?ycia. To przes?anie pociechy! Jezus chce, by?my byli z Nim!
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