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O kogo świat nie jest godzien.
W Łukasza 18:1-8 jest napisane,

1  I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, iż się zawsze potrzeba 
modlić, a nie ustawać,
2  Mówiąc: Był niektóry sędzia w jednem mieście, który się Boga nie bał, i człowieka się 
nie wstydził.
3  Była też wdowa w temże mieście, która przychodziła do niego, mówiąc: Pomścij się 
krzywdy mojej nad przeciwnikiem moim.
4  Lecz on długo nie chciał. Ale potem rzekł sam w sobie: Aczci się Boga nie boję i 
człowieka się nie wstydzę,
5  Wszakże iż mi się uprzykrza ta wdowa, pomszczę się krzywdy jej, aby na ostatek 
przyszedłszy, nie była mi ciężką.
6  Rzekł tedy Pan: Słuchajcież, co mówi niesprawiedliwy sędzia.
7  A Bóg izali się nie pomści krzywdy wybranych swoich, wołających do siebie we dnie i 
w nocy, chociaż im długo cierpi?
8  Powiadam wam, iż się pomści krzywdy ich w rychle. Ale gdy przyjdzie Syn człowieczy, 
izali znajdzie wiarę na ziemi? 

Na świecie jest wielu ludzi, którzy twierdzą, że mają wiarę i wierzą Bogu za to, czego nie 
widzieli. Jednak, gdy Bóg działa w ich pokoleniu, większość ludzi nie chce lub nie jest w stanie 
zaakceptować tego, co robi, jako będąc z Boga. Ludzie mogą spojrzeć w przeszłość, na 
proroków starego testamentu, takich jak ludzie tacy jak Henoch i uwierzyć, "I chodził Enoch z 
Bogiem, a nie było go więcej, bo go wziął Bóg."  Rdz 5:24

O Noem mogą powiedzieć, że (przez wiarę) uwierzył Bogu za coś, co nigdy wcześniej nie 
wydarzyło się na ziemi. Ale przez swoją wiarę potępił cały świat. Mogą uwierzyć w opowieść o 
Abrahamie i jego nieustannym poszukiwaniu miasta. Jeśli jest to objawienie w ich sercach, 
mogą uwierzyć, że Sara na starość otrzymała siłę do poczęcia nasienia. Są zachwyceni wielką 
historią wiary Izaaka, jak Bóg obiecał Izaaka Abrahamowi i Sarze na starość i jak nie brali pod 
uwagę śmierci łona Sary ani wieku ciała Abrahama.

Mocno odczuwają ogrom Bożej prośby, by złożyć w ofierze chłopca, który miał spełnić 
proroctwo, że Abraham miał być „ojcem wielu narodów”. Kiedy Bóg przemówił i powiedział: 
„Złóż go w ofierze”, Paweł w Liście do Hebrajczyków powiedział nam, że Abraham wierzył, że 
Bóg wskrzesi chłopca z martwych. Ludzie kibicują takiej wierze ze strony człowieka, który 
nazywał siebie „Abrahamem, ojcem wielu narodów”, przez dwadzieścia pięć lat przed 
narodzinami jego syna.

Jak ludzie patrzą wstecz i podziwiają wiarę Abrahama. Podziwiają też Izaaka za posłuszeństwo 
Słowu Bożemu i pokorę. Podziwiają błogosławieństwo Izaaka dla Jakuba dotyczące tego, co 
miało nadejść, gdy Izraelici byli w niewoli’ w Egipcie. Przed śmiercią Izaaka powiedział 



Jakubowi, że pobłogosławi ich tak, aby Bóg zachował ich w ziemi obiecanej. Jakub, gdy umierał,
pamiętał obietnicę swego ojca i dziadka i pobłogosławił synów Józefa za to, co miało się jeszcze
wydarzyć dla dzieci Izraela. Z kolei Józef, umierając, mówił o powrocie Izraelitów do ziemi 
Izraela, kiedy wydawało się, że jest to niemożliwe. Chrześcijanie, którzy znają swoje Biblie, z 
podziwem spoglądają wstecz na to, co Bóg uczynił przez te postacie biblijne. Ale oczywiście 
wszystko to było w przeszłości, a nie w teraźniejszości.

Następnie mamy Mojżesza narodzonego z wiary który mógł lekceważyć przykazanie króla, który 
odmówił nazywania się synem córki faraona i dalej uwalniał lud. Obietnica została spełniona 
przez wiarę i dziś ludzie podziwiają ludzi minionych czasów za zajmowanie nieortodoksyjnych 
postaw. Ale co z obietnicą Bożą na „ich własny dzień”?

Ludzie akceptują tętniącą życiem historię Jozuego, kiedy prowadził dzieci Izraela wokół murów 
Jerycha. Przez sześć dni raz dziennie maszerowali wokół miasta, a mury stały. Siódmego dnia, w
posłuszeństwie swemu dowódcy, maszerowali siedem razy dookoła, a mury runęły. Być może 
niektórzy ludzie kwestionowali tę metodę ataku w tamtych czasach, ale możemy teraz spojrzeć 
wstecz i powiedzieć: „Błogosławiony niech będzie Bóg wiary, ten, który dokonał rzeczy 
niezwykłych, rzeczy, których nigdy wcześniej nie robiono”.

W naszej wyobraźni możemy udać się do pewnego miasta z Jozuem i jego ludźmi jako 
szpiegami i spotkać grzeszną kobietę Rahab, która z powodu swojej wiary w Boga (choć tak 
naprawdę nie rozumiała), przyjęła szpiegów i została uratowana wraz ze swoim gospodarstwem
domowym. Myślimy dzisiaj, że to cudowna rzecz.

Nie brakuje też historii w Biblii o poruszaniu się Boga wśród Jego ludu. Świadkowie, jak 
powiedział Paweł, są zbyt liczni, by wymienić: Gedeon, Samson, Dawid i Samuel, żeby wymienić
tylko kilku, i wszystkich proroków, którzy pisali w Starym Testamencie. Niektóre ujarzmione 
królestwa. Wielu czyniło sprawiedliwość, uzyskiwało obietnice, niektórzy zamykali paszcze lwom.
Trójka hebrajskich dzieci ugasiła gwałtowność ognia. Uciekli przed ostrzem miecza. Przez swoją 
słabość inni zostali wzmocnieni. Stali się dzielni w walce, a jeden człowiek stanął i podniesioną 
ręką zamienił całą armię w lot. Kobiety otrzymywały swoich zmarłych z powrotem do życia 
dzięki działaniom i życiu Proroków Boga Starego Testamentu.

Byli inni, którzy, aby uzyskać lepsze zmartwychwstanie, nie przyjęli wyzwolenia. Inni przeszli 
okrutne próby szyderstwa i biczowania. Cierpieli więź i więzienie. Byli kamienowani, a nawet 
przecinani piłą. Uwolnieni z więzów ludzkich, wędrowali, bez środków do życia, w skórach 
owczych i kozich, udręczeni i zadręczany. Mieszkali na pustyniach, w górach iw jaskiniach. 
Apostoł Paweł mówi nam w Liście do Hebrajczyków 11, że świat nie był ich godny, ponieważ 
przez to wszystko wołali za ludem i przeciwko złu bałwochwalstwa, chciwości i pożądliwości.

Moim celem jest ujawnienie prawdy o tym, co Bóg uczynił w tym pokoleniu. Jan 20:31 mówi o 
swoich czasach: "Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a 
żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego."  Teraz nie ma sposobu, aby ludzie poznali prawdę,
z wyjątkiem zwrócenia na to ich uwagi. Dlatego jest kilka prawd zakopanych w Piśmie Świętym, 
na które muszę zwrócić uwagę tych, którzy mogą nigdy nie zauważyć ich znaczenia. Aby to 
zrobić, muszę jeszcze raz wrócić do tematu Jana Chrzciciela, ponieważ jest to punkt krytyczny. 
Lud nie rozpoznał Jana, pierwszego Poprzednika, ponieważ przyszedł w odpowiedzi na pewne 
Pisma, i z tego samego powodu przegapią DRUGIEGO prekursora.



Obietnice zarówno PIERWSZEGO przyjścia Chrystusa, jak i Jego cudownego DRUGIEGO 
przyjścia są przepowiedziane w Malachiasz. Czytając więc z dwóch ostatnich wersetów Starego 
Testamentu, Malachiasza 4:5-6,

5  Oto, Ja wam poślę Elijasza proroka, pierwej niż przyjdzie on wielki i straszny dzień 
Pański,
6  Aby obrócił serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom ich, abym przyszedłszy 
ziemi przeklęstwem nie skarał. 

Eliasz, wielki prorok, przez którego kiedyś wdowa przywróciła syna do życia, obiecano mu wrócić
„przed wielkim i strasznym dniem Pana”. Dla mnie są dwie rzeczy, które Pismo Święte mówi o 
czasie, kiedy przychodzi Eliasz: PO PIERWSZE, miałoby to być „przed wielkim i strasznym dniem 
Pana”. PO DRUGIE jego przesłanie „zwróci serca ojców ku dzieciom, a serca dzieci ku ojcom”.

Pozostawiając te obietnice Malachiaszowi na chwilę, przyjrzyjmy się proroctwu dotyczącemu 
Jana Chrzciciela. Łukasza 1:15-17 mówi, że ojciec Jana otrzymał od Boga obietnicę, że jego 
żonie Elżbiecie urodzi się syn:

To jest napisane...

15  Albowiem będzie wielkim przed obliczem Pańskiem; wina i napoju mocnego nie 
będzie pił, a Duchem Świętym będzie napełniony zaraz z żywota matki swojej.
16  A wielu z synów Izraelskich obróci ku Panu, Bogu ich.
17  Bo on pójdzie wprzód przed obliczem jego w duchu i w mocy Elijaszowej, aby obrócił 
serca ojców ku dzieciom, a odporne ku roztropności sprawiedliwych, aby sporządził Panu 
lud gotowy.

Otóż, nigdzie w tej obietnicy danej ojcu Jana nie znajduję tego, że Jan miał „zwrócić serca dzieci
ku ojcom”. Naturalnie, rodzi to w moim umyśle pytanie, czy Jan Chrzciciel wypełnił WSZYSTKIE 
proroctwo Malachiasza w Mal 4:5,6. Również kiedy czytam Mateusza 17:11, stwierdzam, że sam
Jezus pozostawia pytanie, czy Jan wypełnił tę część proroctwa proroka Malachiasza. Zwróć 
uwagę na Mateusza 17:10-11,

10  I pytali go uczniowie jego, mówiąc: Cóż tedy nauczeni w Piśmie powiadają, że ma 
Elijasz pierwej przyjść?
11  A Jezus odpowiadając, rzekł im: Elijaszci pierwej przyjdzie i naprawi wszystko;

Piotr zapowiada w Dziejach Apostolskich 3:20-21, że ten czas przywrócenia wszystkich rzeczy 
nastąpi w czasie powrotu Pana:

To jest napisane...

20  Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego, który wam 
opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa.
21  Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był 
przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych swoich proroków od wieków.

Teraz, aby podsumować i doprecyzować ten temat, Malachiasz 4 mówi, że Bóg pośle Eliasza 
przed nadejściem „wielkiego i strasznego” dnia Pana. Jeśli Jan Chrzciciel przyszedł w duchu 



Eliasza (jak świadczy o tym pismo święte), to powinniśmy przyjrzeć się i zobaczyć, czy Jan 
wykonał dzieła „tego Eliasza”, który miał przyjść zgodnie z proroctwem Malachiasza. Najpierw 
zadaję pytanie: czy był wielki i straszny dzień Pański, kiedy przyszedł Jan Chrzciciel? Odpowiedź 
brzmi, że nie. Czy Jan wszystko przywrócił? Zgodnie z Dziejami Apostolskimi 3:21 
powiedzielibyśmy, że nie. Czy jest więc możliwe, że ma jeszcze przyjść prorok w duchu Eliasza, 
który ma przywrócić wszystko tuż przed nadejściem „wielkiego i strasznego” dnia Pańskiego?

Tutaj jest klucz. Mamy szukać proroka z duchem Eliasza, który przyjdzie przed powrotem Pana. 
Dowody biblijne wskazują na to, że to prawda. W tym momencie niektórzy mogą zacząć 
akceptować ten fakt, ale zapytają, jak mają rozpoznać takiego proroka. Pozwolę sobie zadać 
szczere pytanie: Jak myślisz, jaką obronę powinien mieć prorok? KOGO chciałbyś go 
usprawiedliwić? Czy uwierzyłbyś, że jest prorokiem, gdyby papież powiedział, że jest? A gdyby 
Światowa Rada Kościołów ogłosiła go prorokiem Boga? Czy uwierzyłbyś, gdybym powiedział, że 
jest prorokiem? Twój dany przez Boga zmysł podpowiada ci, że żadne z tych rzeczy nie będzie 
wystarczającym uzasadnieniem. Jest tylko jeden sposób, w jaki Bóg kiedykolwiek coś 
usprawiedliwił i teraz to wyjaśnię.

Biblia jest Słowem Bożym. Sama Biblia ogłasza się Słowem Bożym. To samousprawiedliwiające 
się. Objawienie 22:18-19 pokazuje, jak dobitnie Biblia deklaruje, że jest Słowem Bożym.

To jest napisane...

18  A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeźliby kto 
przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze;
19  A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi 
żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.

Jeśli więc nie wierzysz w to, co jest napisane w Biblii, każde jej słowo, nie dodając, nie 
odejmując od tego, wtedy twoje imię nie może pozostać zapisane w Księdze Życia.

Biblia jest całkiem pewna siebie, powiedziałbym, że w języku, którego używa 2 Tymoteusza 
3:16,

16  Wszystko Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne ku nauce, ku strofowaniu, ku 
naprawie, ku ćwiczeniu, które jest w sprawiedliwości;

Biblia nigdzie nie daje ci pozwolenia na wyciągnięcie z niej jednej części; Musisz w to wszystko 
uwierzyć. 2 Piotra 1:20-21 brzmi:

20 To najpierw wiedząc, iż żadne proroctwo Pisma nie jest własnego wykładu.
21 Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha 
Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.

Zatem nie ma innego dowodu na to, że Biblia jest Słowem Bożym, poza Biblią, która mówi, że 
tak jest.

Teraz, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, kiedy powróci na Ziemię? Czy możesz uwierzyć, że 
Biblia jest Słowem Bożym? Nie, chyba że masz wiarę, która sama w sobie jest darem Bożym. 
Możesz się zgodzić na potwierdzeniu Słowa przez Słowo, ale czujesz, że z prorokiem sytuacja 



jest inna. W takim razie spójrzmy na Mojżesza. W Księdze Wyjścia 3:13-14 widzimy, kto ogłosił 
Mojżesza prorokiem, gdy zstąpił do dzieci Izraela:

13 I rzekł Mojżesz do Boga: Oto, ja pójdę do synów Izraelskich, i rzekę im: Bóg ojców 
waszych posłał mię do was: Jeźli mi rzeką: Które jest imię jego? Cóż im odpowiem?
14 Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim:
Będę posłał mię do was.

Kto usprawiedliwiony Mojżesza? Czy oddali głos i zgodzili się, że był prorokiem? Czy Faraon 
wstał i oświadczył, że jest prorokiem posłanym od Boga? Nie, Mojżesz został potwierdzony tym, 
co powiedział mu Bóg i to było wszystko, że Mojżesz miał iść dalej. Ale pamiętajcie, że dzieciom 
Izraela obiecano wyzwoliciela. Tak więc po tym, jak Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu i przez 
Morze Czerwone, poprosił Boga, aby nakarmił ich przepiórkami i manną, otrzymał Dziesięć 
Przykazań cudownie wyrytych w kamieniu i dawał im raz za razem Słowo Pana, wciąż było 
wielu, którzy nie wierzyli, że jest Bożym człowiekiem. Jak coś takiego może być? Po prostu 
dlatego, że chcieli, aby ktoś go usprawiedliwił. Pytali, skąd mieli wiedzieć, że Słowo Boże 
przyszło do Mojżesza. Po tym wszystkim, co widzieli, nie powinno być żadnych wątpliwości, a 
jednak wątpili. Mieli wiarę w Boga i Jego przestrzeganie Jego Słowa, jednak nie mogli uwierzyć, 
że Mojżesz był prorokiem Boga w obliczu przytłaczających dowodów, że został do nich posłany 
przez Boga. Byli po prostu ślepi.

Pamiętaj, KTO usprawiedliwił Jana Chrzciciela? Przejdźmy przez to jeszcze raz, aby nie było 
wątpliwości.

Kiedy ludzie poszli zapytać Jana, „kim był”, jak powiedziano w Jana 1:19, ludzie byli świadomi 
proroctwa Malachiasza 4:5-6a. Niewątpliwie wiedzieli też o słowie, które dotarło do ojca Jana, 
zanim Jan się urodził: jak on wyjdzie w „duchu Eliasza” i obrócił serca „ojców do dzieci”. Teraz 
mogą być tylko dwa powody, dla których Jan udzielił negatywnej odpowiedzi na pytanie ludzi, 
czy był Eliaszem. Albo pytali go, czy był Eliaszem z innego wersetu Pisma, niż odnosił się do 
niego, albo nie znał tego słowa. Ale mogę udowodnić, że Jan znał Słowo, ponieważ kiedy zaczęli
go pytać: „Czy jesteś tym prorokiem?” Jan wiedział, że odnoszą się do proroka obiecanego przez
Mojżesza w Pwt 18. Jego zaprzeczenie wtedy było tym, że był prorokiem, o którym Mojżesz 
powiedział, że będzie podobny do niego. W końcu Jan umieszczony się w Jana 1:22-23,

To jest napisane...

22 Rzekli mu tedy: Któżeś jest, żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali? Cóż 
wżdy powiadasz o sobie?
23 Rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział
Izajasz prorok.

Jan znał Słowo wystarczająco dobrze, by wiedzieć, że Izajasz powiedział w Księdze Izajasza 
40:3, że ktoś przyjdzie. „Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na 
pustyni ścieszkę Boga naszego.” Wiedział też, że Malachiasz 3:1 mówi: „Przygotuj przede Mną 
drogę”, jak powiedział również prorok Izajasz. Mimo to Jan zaprzeczał, że jest Eliaszem. 
Wiedział, że miał zwrócić serca „ojców ku dzieciom”, ponieważ proroctwo to otrzymał jego ojciec
Zachariasz. Jan wiedział również, że był w duchu Eliasza, więc możliwe, że pytali go, czy jest 
Eliaszem z Malachiasza 4 kto miał zwrócić serca „dzieci ku ojcu” przed „wielkim i strasznym” 
dniem Pana? Oczywiście odpowiedział im, że nie jest „tym Eliaszem”. Ale kto potwierdził Jana? 



Ludzie byli bardzo zainteresowani kim on jest, ale kto wstał i powiedział im? Sam im powiedział,
kim jest, jak zapisano w Jana 1:23,

Przeczytajmy to jeszcze raz...

23 Rzekł: Jam jest głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział
Izajasz prorok.

Kto potwierdził Chrystusa? Łukasza 9:18-20 stwierdza...

18 I stało się, gdy się on sam osobno modlił, że z nim byli uczniowie; i pytał ich mówiąc: 
Kimże mię być powiadają ludzie?
19 A oni odpowiadając rzekli: Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy mówią, 
iż prorok niektóry z onych starych zmartwychwstał.
20 I rzekł im: A wy kim mię być powiadacie? A odpowiadając Piotr rzekł: Chrystusem, 
onym Bożym.

W innej relacji Jezus odpowiedział:

„...Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonaszowy! bo tego ciało i krew nie objawiły 
tobie, ale Ojciec mój, który jest w niebiesiech... a na tej opoce zbuduję kościół mój, a 
bramy piekielne nie przemogą go:”  (Mateusza 16:17)

To daje nam pierwszą wskazówkę co do windykacja proroka. Przychodzi przez objawienie. I 
przychodzi przez tego proroka, który się usprawiedliwia. Słowo Boże potwierdza, że jest Słowem
Bożym. Mojżesz ogłosił się prorokiem Boga. Jan Chrzciciel powiedział, że to o nim mówił Izajasz,
a Jezus nauczał Swoich uczniów, że jest Chrystusem.

Mateusza 26:62-65 opisuje marną próbę niewierzącego księdza, aby odkryć Prawdę Jezusa 
Chrystusa,

62  A wstawszy najwyższy kapłan, rzekł mu: Nic nie odpowiadasz? Cóż to jest, co ci 
przeciwko tobie świadczą?
63  Lecz Jezus milczał. A odpowiadając najwyższy kapłan rzekł: Poprzysięgam cię przez 
Boga żywego, abyś nam powiedział, jeźliś ty jest Chrystus, on Syn Boży?
64  Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział; wszakże powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna 
człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, i przychodzącego na obłokach 
niebieskich.
65  Tedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: Bluźnił! Cóż jeszcze 
potrzebujemy świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo jego.

Niewierzący, zwłaszcza ci u władzy, chcieli wiedzieć, ale nie mogli uwierzyć Prawdzie, ponieważ 
w ich sercach nie było wiary ani objawienia. Marka 14:60-62 również odnotowuje incydent,

60  Tedy stanąwszy w pośrodku najwyższy kapłan, pytał Jezusa, mówiąc: Nie 
odpowiadasz nic? Cóż to jest, co ci przeciwko tobie świadczą?
61  Ale on milczał, a nic nie odpowiedział. Znowu go pytał najwyższy kapłan, i rzekł mu: 
Tyżeś jest on Chrystus, Syn onego Błogosławionego?
62  A Jezus rzekł: Jam jest; i ujrzycie Syna człowieczego, siedzącego na prawicy mocy 
Bożej, i przychodzącego z obłokami niebieskiemi.



Jezus wielokrotnie oznajmiał im publicznie, tak jak w Jana 10:30: „Ja i mój Ojciec jesteśmy 
jedno” Kiedy Jezus usprawiedliwiał się, mówiąc, kim On jest, podnieśli kamienie, aby Go 
ukamienować. ALE kiedy Jezus po raz pierwszy zaczął się objawiać, próbując sprawić, by ludzie 
uwierzyli, kim On jest, okazuje się, że odniósł się do nich NIE do tego, co powiedział, ALE do 
tego, co zrobił, jak w Jana 2:23,

23  A gdy był w Jeruzalemie na wielkanoc w święto, wiele ich uwierzyło w imię jego, 
widząc cuda jego, które czynił.

Kiedy Jan Chrzciciel wysłał posłańców, by zapytali, kim On jest, Jezus odpowiedział, jak 
zapisano w Ewangelii Mateusza 11:5,

5  Ślepi widzą, a chromi chodzą, trędowaci biorą oczyszczenie, a głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, i ubogim Ewangielija opowiadana bywa; 

Jezus wysłał posłańców z powrotem, aby powiedzieli Janowi, że widzieli te rzeczy, co oznacza, 
że Jan będzie wiedział, że dzieła, których dokonał, mówiły o Nim.

Jest napisane w Jana 8:24...

24  Przetomci wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych; bo jeźli nie wierzycie,
żem ja jest, pomrzecie w grzechach waszych.

Ale w Jana 10:36-38 Jezus mówi to...

36 A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: 
Jestem Synem Bożym?
37 Jeźliż nie czynię spraw Ojca mego, nie wierzcież mi.
38 A jeźliż czynię, chociażbyście mnie nie wierzyli, wierzcież uczynkom, abyście poznali i 
wierzyli, żeć Ojciec jest we mnie, a ja w nim.

Jezus powiedział im, że jeśli nie możecie uwierzyć w to, co wam mówię, to wierzcie w to, co 
widzicie, że robię. Teraz nie ma innego windykacja dla proroka Bożego: PIERWSZY, powie ci, 
kim jest. PO DRUGIE, wykona dzieła, do których jest posłany. W ten sposób można powiedzieć 
prorokowi wysłanemu od Boga.

Otóż, jeśli istnieje prorok przed nadejściem „wielkiego i strasznego” dnia Pańskiego, w duchu 
Eliasza, są pewne prace, których będzie się od niego wymagać. Jego dzieła zostaną wykonane 
jako jedno w duchu Eliasza. On „zwróci serca dzieci z powrotem do ojców” Wypełni Mateusza 
17:11, gdzie Jezus mówi, że „przywróci wszystko”. W niektórych tłumaczeniach ten fragment 
brzmi: „On naprawi to, co poszło w błąd”.

Rozdział 10 tej książki opisuje bardziej szczegółowo Wieki Kościoła od czasów Pawła do chwili 
obecnej; jednakże, Księga Objawienia mówi, że ten ostatni wiek, wiek Laodycejski, ma 
posłańca, który powie im, że są „nędzni, nieszczęśliwi, biedni, ślepi i nadzy” i o tym nie wiedzą. 
W Księdze Objawienia 10:7 ten posłaniec jest określany jako Siódmy Anioł i mówi, że: „Ale we 
dni głosu Anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, jako opowiedział 
sługom swoim prorokom.”



Tak więc istnieje określona praca, którą Prorok z Malachiasza 4 ma wykonać. Nie zostanie 
potwierdzony przez denominację. Większość się z nim nie zgodzi, ale będzie wiedział, kim jest. 
Będą tacy, którzy go zobaczą, a nie poznają, ale będą też tacy, którzy mają tego samego ducha,
co ci, którzy przyjęli Jezusa przez Jego uczynki, mówiąc w Jana 7:31. „...Chrystus gdy przyjdzie,
izaż więcej cudów uczyni nad te, które ten uczynił? ”

Ale kiedy ten prorok z Malachiasza 4 przyjdzie z duchem Eliasza, aby przywrócić wszystko i 
dokończyć Tajemnicę Bożą, świat nie będzie go godny, tak jak nie byli godni dawnych proroków.
Większość ludzi będzie skłonna mieć tyle religii i domagać się tak wielu praw, że będą ślepi na 
nawiedzenie.

Ten człowiek przyjdzie, czyniąc tylko dobro. Przyjdzie wypełniając Pismo, niosąc przesłanie dla 
wybranych, Oblubienicy Chrystusa, ale będzie znienawidzony przez przywódców religijnych. 
Będą manifestować tego samego ducha, co ci, którzy stali u stóp krzyża i mówili: „Innych 
ratował, ale siebie nie może zbawić”. Każdy ruch, jaki wykona ten prorok, będzie służył 
ludzkości, a jednak będzie krytykowany, źle rozumiany i odrzucany z powodu doktryny, którą 
przynosi. Wyświęcony na proroka od łona matki, jak wszyscy prorocy, jego przyjście poprzedzi 
powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa - a On przyjdzie w duchu Eliasza.
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