
Przysięga wierności Stanom Zjednoczonym Ameryki. Każdy przed otrzymaniem
obywatelstwa amerykańskiego WYZNAJE taką przysięgę:

      “Niniejszym oświadczam, pod przysięgą, że absolutnie i całkowicie wyrzekam się i
zrzekam się wszelkiej lojalności i wierności wobec jakiegokolwiek obcego księcia,
potentata, państwa lub autorytetu, których do tej pory byłem podmiotem lub
obywatelem; że będę wspierać i bronić Konstytucji i praw Stanów Zjednoczonych
Ameryki przed wszystkimi wrogami, zagranicznymi i krajowymi; że będę dzierżył
prawdziwą wiarę i lojalność wobec tego samego; że będę nosił broń w imieniu Stanów
Zjednoczonych, gdy będzie to wymagane przez prawo; że będę wykonywał poza
frontową służbę w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, gdy będzie to wymagane
przez prawo; że będę wykonywał pracę o znaczeniu krajowym pod cywilnym
kierownictwem, gdy jest to wymagane przez prawo; i że biorę ten obowiązek
dobrowolnie, bez żadnych mentalnych zastrzeżeń ani celu oszustwa; Tak mi dopomóż
Bóg."

Takie zobowiązanie i takie wyznanie składa każdy kto chce stać się obywatelem
Ameryki. Czy słyszeliśmy, czy wiemy o kimś kto powiedział, że chce być obywatelem
USA, ale nie złoży takiego wyznania? Nie słyszeliśmy i nie usłyszymy, bo każdy wie i
każdy rozumie że aby stać się obywatelem USA nie ma innej drogi i nie ma innej
możliwości, ale mam uczynić takie wyznanie. Jeśli osoba nie urodziła się obywatelem
USA, musi być "urodzona na nowo" przez przysięgę wierności Stanom Zjednoczonym
Ameryki.

Ludzie dookoła świata czynią cokolwiek aby zamieszkać w USA. I co dalej? Zobaczmy
co dalej …

Wiemy już jak wygląda sprawa obywatelstwa USA. A jak wygląda sprawa z
obywatelstwem Królestwa Bożego? Bardzo podobnie wygląda sprawa z obywatelstwem
Królestwa Bożego. Bardzo podobne wyznanie należy złożyć przed otrzymaniem pieczęci
duchowej, która gwarantuje obywatelstwo Królestwa Bożego.

Poniżej poznamy jakie przyrzeczenie należy złożyć i dlaczego?

Stwórca  Ameryki, wszechświata, w tym też naszej ziemi, jest Bogiem wszechmogącym.
Jednak tam na początku panowanie nad ziemią zostało powierzone przez Stwórcę
ludziom:

Ks. Rodzaju 1:26
   "A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech
panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad
wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!."

Człowiek był doskonały. Życie było doskonałe, bez zła, bez chorób, bez śmierci.

Adam był Panem ziemi i miał prawo czynić na ziemi i czynić z ziemią co chce. Niestety,
pierwszy człowiek pozwolił grzechowi nieposłuszeństwa wejść na świat:
Człowiek, przez to co wybrali Adam i Ewa został odizolowany od Bożej ochrony z
powodu grzechu nieposłuszeństwa Adama i w ten sposób ten nieposłuszny Bogu szatan
był w stanie skorumpować ludzi tego świata: Adam "sprzedał” ziemię i przekazał swoje
panowanie nad ziemią w ręce szatana. Adam zaprzedał ziemię szatanowi.



Tamten panujący nad ziemią Adam, ten Adam przyjaciel Stwórcy, naraz zaczął uciekać
przed Stwórcą, ukrył się, gdy jego Stworzyciel wołał – gdzie jesteś? (Ks. Rodzaju 3:8)

Rzymian 5:12
   "Dlatego jak przez jednego człowieka (Adama)  grzech wszedł na świat, a przez
grzech śmierć; i tak śmierć przeszła na wszystkich ludzi, (z pokolenia na pokolenie)
ponieważ (bo w ten sposób) wszyscy zgrzeszyli:"

Ks. Rodzaju 6:12
   "Gdy Bóg widział, iż ziemia jest skażona, że wszyscy ludzie postępują na ziemi
niegodziwie …"

Od czasu upadku Adama, szatan stał się bogiem ludzi na ziemi i ludzie nie wybierali już
drogi aby zwrócić się do Stwórcy:  Nawet nie mogli, bo oczy ludzi zostały zaślepione,
zasłonięte.

Bardzo wyraźnie widać że ziemia należy do szatana gdy czytamy rozmowę  szatana z
Jezusem. Zauwaź, że Jezus nie zaprzeczył, nie powiedział że tak nie jest.  Jezus NIE
powiedział że ten świat NIE należy do szatana.
(Ew. Łukasza 4:3-6)
   "I (diabeł) wyprowadził go (Jezusa) na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w
mgnieniu oka. I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ
została mi przekazana i daję ją, komu chcę."

Przez kogo władza nad ziemią została przekazana szatanowi? Czy przez Stwórcę nieba
i ziemi? Nie, nigdy, ale przez Adama.

Jezus pokazuje nam przy różnych okazjach do kogo należą ludzie tego świata, np. w
Ew. Jana 8:44 – “Wy macie diabła za ojca …”  Inaczej mówiąc – waszym duchowym
ojcem jest diabeł. Jezus mówi to do religijnych ludzi.

2 Koryntian 4: 4
    "A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie,
dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, (szatan) aby nie olśnił ich
blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga."

Czemu tak? Ponieważ ludzie rodzą się na ten świat jako dzieci nieposłuszeństwa
zrodzone jako potomkowie nieposłusznych - Adama i Ewy. To skażenie człowieka
przechodzi z pokolenia na pokolenie. To nieposłuszeństwo żywemu Bogu przechodzi z
pokolenia na pokolenie. To nieposłuszeństwo jest odziedziczone, to jest dziedziczone.
Czy widzisz, że już 2-3 letnie dziecko jest nieposłuszne rodzicom, mimo że zostało
pokropione “święconą wodą”?  Jest nieposłuszne, bo urodziło się nieposłuszne.

W ten sposób szatan stał się władcą, Panem tego świata, gdy Adam oddał szatanowi
ziemię pod pan-owanie. Na końcu kiedy ludzie tego świata zostaną osądzeni, wtedy
książę tego świata (szatan) zostanie wyrzucony do jeziora ognia i niestety z nim też ci
ludzie, którzy należą do niego. Świadomie, lub nieświadomie należą do niego.

Ks. Objawienia 20:10 i 15
     “A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki… I będą cierpieć
katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.”



     “Jeśli ktoś (z ludzi) nie znalazł się zapisany w księdze życia, został wrzucony do
jeziora ognia.”

Bo oczywiste jest i naturalne jest, że ludzie będą przebywać w wieczności tam gdzie ich
Pan będzie przebywał. Ponieważ wiemy że Pan szatan będzie przebywał w jeziorze
ognia, tam będą również ci, którzy należą do niego.
Należą, bo nie podjęli decyzji, nie przyjęli nowego obywatelstwa i nie wyznali
przynależności do Pana Jezusa.

Pan Bóg codziennie ratuje i zbawia tych co uwierzą. Uwierzą w to co napisane w Piśmie
Świętym: (Ew. Marka 16:15)
   "I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i
ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
Sprawdź kolejność: najpierw uwierzy, a następnie zostanie ochrzczony. Nigdy, przenigdy
w odwrotnej kolejności !

Ludzie pokochali ciemność bardziej niż światło:

Jan 3:19
    "A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, (Jezus) lecz ludzie bardziej
pokochali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki."

Gdy człowiek przebywa długo w ciemności, światło razi takiego człowieka.

2 Koryntian 4: 4
    "A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie,
dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, (szatan) aby nie olśnił ich
blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga."

A kiedy oczy człowieka są odsłonięte i kiedy to zaślepienie jest usunięte?

2 list do Koryntian 3:15-16
    "Tak jest aż po dzień dzisiejszy, …, zasłona leży na ich sercu;  lecz gdy się do Pana
(Jezusa) nawrócą, zasłona zostaje zdjęta."
Tu powyżej jest tajemnica otwarcia oczu. Tu jest sposób na olśnienie. To jest szansa i
ratunek dla każdego kto narodził się fizycznie z ojca i matki ...

TU  PONIŻEJ  JEST  TO  NAPISANE  W  CZASIE  PRZESZŁYM  (byliście, żyliście)  BO
JEST  TO  PISANE  DO  LUDZI  JUŻ  NOWO-NARODZONYCH  W JEZUSIE.
Efezjan 2: 1-3
    "I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów,  w których żyliście
niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa
powietrza, (szatana) to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.  Pośród nich także
my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki
ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i
wszyscy inni."

Ew. Jana 12:31
     "Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata (diabeł) zostanie
precz wyrzucony."
Szatan po zwycięstwie Chrystusa na krzyżu został osądzony, a później zostanie
wyrzucony. Szatan został już osądzony ale nadal ma moc nad tymi którzy nie uczynili



Jezusa Chrystusa swoim Panem, albo którzy nie wiedzą jeszcze jakie zwycięstwo należy
do nich, gdy należą już do Jezusa. Nie wiedzą jaki autorytet mają w imieniu Jezusa i
szatan wykorzystuje to przeciwko tym ludziom."

W podsumowaniu

Pan Bóg jest Stwórcą wszechświata, łącznie z ziemią, a panowanie nad ziemią tam na
początku zostało powierzone człowiekowi. Ponieważ ludzie zdecydowali się być
nieposłuszni Panu Bogu, nie ufali Stwórcy i temu co On powiedział, odrzucili Boży
sposób, wtedy szatan podstępnie stał się ich bogiem i władcą ziemi, ponieważ motto
szatana brzmi: "Nie słuchajcie Boga. Słuchajcie mnie. "

Dla ludzi niezbawionych których oczy duchowe zasłania szatan, łatwo podążać za
szatanem i trudno podążać za Stwórcą nieba i ziemi. Tak więc automatycznie szatan stał
się bogiem ludzi na ziemi, ponieważ ludzie bardziej pokochali ciemność niż światło.
Ciemnością jest szatan, światłem jest Jezus. Mając oczy duchowe zasłonięte, ludzie
często nawet nie wiedzą o tym, mówiąc – wszyscy tak robią. Wszyscy tak żyją !

Bo największym nieszczęściem dla zaślepionego jest to, że nie widzi on iż jest
niewidzący, nie widzi, że jest zaślepiony. Niezależnie od tego do której religii należy,
niezależnie jakie tytuły uniwersytetu posiada, nie widzi on iż jest niewidzący, nie widzi,
że jest zaślepiony.

Jesteś osobą religijną? Miliony religijnych ludzi żyje w ciemności. Sam kiedyś byłem
religijny i żyłem w ciemności. I nie wiedziałem o tym.

JAK  ZMIENIĆ  TĘ  SYTUACJĘ?  Jak zmienić przynależność, jak zmienić Pana i Króla,
jak zmienić obywatelstwo? Przykład poniżej ilustruje wyraźnie gdy prześledzimy
procedurę przysięgi, kiedy człowiek postanowił stać się obywatelem USA. Każdy kto
chce stać się obywatelem Stanów Zjednoczonych musi własnymi ustami złożyć
przysięgę jak niżej:
Przysięga wierności Stanom Zjednoczonym Ameryki (w skróceniu)

Niniejszym oświadczam, pod przysięgą, że absolutnie i całkowicie wyrzekam się i
zrzekam się wszelkiej lojalności i wierności wobec jakiegokolwiek obcego księcia,
potentata, państwa lub autorytetu, których do tej pory byłem podmiotem lub
obywatelem; … i że biorę ten obowiązek dobrowolnie, bez żadnych mentalnych
zastrzeżeń ani celu oszustwa; Tak mi dopomóż Bóg."

Powyżej, to ilustracja,

Zanim możesz stać się obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki masz wyznać że
zrzekasz się przynależności do innego rządu, urzędu i autorytetu.

Zanim możesz stać się obywatelem Królestwa Bożego masz wyznać że zrzekasz się
przynależności do innego rządu, urzędu, czy autorytetu. W świecie duchowym istnieją
dwa królestwa, królestwo szatana i królestwo Jezusa. Stwórca nigdy nie zgodził się i nie
zgodzi się aby człowiek należał jednocześnie do dwóch królestw. Do królestwa szatana i
do królestwa Jezusa

Decyzia należy do nas, decyzja należy do Ciebie.



Przysięga wierności Panu Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa jest poniżej. Jest to dla
ludzi, którzy podejmą decyzję - dzisiaj zmieniam Pana i Króla, dzisiaj zmieniam
obywatelstwo. Dzisiaj i od dzisiaj zmieniam moją przynależność !
Do dzisiaj moim Panem był szatan, od dzisiaj wybieram Jezusa Chrystusa na mojego
Pana i Króla. Sprawa jest poważna. Decyzja jest ważna.

L. do Rzymian 10:9-10
„Jeżeli więc ustami swoimi WYZNASZ, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz,
że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara
prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.”
W ROZWINIĘCIU:
„... jeśli uznasz i wyznasz ustami, że Jezus jest Panem (twoim Panem, uznając Jego
moc, autorytet i majestat jako Bóg) i wierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z
martwych, zostaniesz zbawiony. Albowiem sercem (swoim duchem) wierzy się [w
Chrystusa jako swojego Zbawiciela]. I taka (twoja) wiara w usprawiedliwienie [czyli
uczynienie cię sprawiedliwym – przez uwolnienie od winy grzechu, prowadzi cię do
usprawiedliwienia przed Bogiem.] A przez wyznawanie (tego faktu) ustami (człowiek)
przyznaje i wyznaje [otwarcie swoją wiarę, zaufanie,] w wyniku czego potwierdzając
(jego własne) zbawienie.”

Miliony ludzi otrzymało obywatelstwo USA przez amnestię. Nie dlatego że na to
zasłużyli, ale dlatego że darowano im łamanie prawa jako żyjący nielegalnie.
A jak otrzymujesz obywatelstwo Królestwa Bożego? Przez jakie zasługi?

(L. do Efezjan 2:8-9)
„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest
darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.”
W ROZWINIĘCIU:
Albowiem łaską [niezwykłą łaską i miłosierdziem Bożym przyciągającymi cię do
Chrystusa] jesteście zbawieni (faktycznie uwolnieni od sądu Bożego i obdarzeni życiem
wiecznym) przez wiarę. I to [zbawienie] nie pochodzi od was [nie jest poprzez własny
wysiłek], ale jest [niezasłużonym, łaskawym] darem Boga. (To zbawienie) nie jest w
wyniku [waszych dobrych] uczynków [ani waszych prób wypełnienia 10 Przykazań] aby
nikt [nie mógł się chlubić, ani w żaden sposób wziąć zasługi [za swoje zbawienie].

Podobnie jak obywatelstwo USA jest udzielane nielegalnym przez amnestię, podobnie
obywatelstwo Królestwa Bożego każdy człowiek może otrzymać przez amnestię, która
została ogłoszona światu po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Modlitwa, wyznanie i otrzymanie zbawienia:
        Panie Jezu, na podstawie Twoich słów i na podstawie tego co napisane jest w
Piśmie Świętym, wiem że jestem grzesznikiem i że zasługuję na wieczne potępienie.
Wierzę też, że właśnie dlatego Ty Panie Jezu przyszedłeś na ziemię aby mnie od tego
wyratować. Aby mnie wybawić, aby mnie zbawić. Napisane jest, że każdy kto ustami
wyzna że Jezus jest Panem i sercem uwierzy w to, że Bóg wskrzesił Go z martwych
zbawiony będzie, że będzie wybawiony od wiecznego potępienia i wiecznego cierpienia.
Wyznaję Panie Jezu, że od dzisiaj, tylko Ciebie czynię moim Panem. Tylko Ty jesteś
moim Panem. I wierzę że tylko dzięki Tobie i przez Ciebie otrzymuję życie wieczne i
usprawiedliwienie ze wszystkich moich grzechów przed Bogiem.
Dziękuję Ci Panie Jezu, że to co uczyniłeś na krzyżu jest wystarczające dla mojego
życia wiecznego z Tobą. Weź Panie moje życie i zamień go tak aby podobało się Bogu.
Ufam i wierzę, że to uczynisz i dziękuję Ci za to. Amen.



Jeśli słowa tej modlitwy były szczerymi słowami twojego serca, otrzymujesz zbawienie i
życie wieczne z Chrystusem, według Bożego przyrzeczenia i według tego co zapisane
jest. Bo w Liście do Rzymian rozdział 10 zapisane jest: "Każdy kto w Niego wierzy nie
będzie zawstydzony.” Napisane również jest – "każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie
zbawiony (wybawiony)"
Chwała Panu za to, chwalmy go i dziękujmy Mu za to że Jego łaska jest wielka i że Jego
łaska trwa jeszcze i dzisiaj dla naszego dobra.

Ta modlitwa, to powyżej czynimy raz. Raz uwierzyć i trwać w tym uwierzeniu, trwać w
zaufaniu do końca swojego życia. Natomiast nie ma ograniczenia ile razy masz
WYZNAWAĆ  że Jezus jest twoim Panem. Wyznawaj w kościele, mów i wyznawaj poza
kościołem, przed ludźmi i przed Bogiem, że Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem.

To trwające wyznawanie kto jest twoim Panem jest ważne również dlatego, że szatan
nadal będzie próbował aby zwodzić i odciągać na różne sposoby od Jezusa Chrystusa.
Szatan działa na poziomie mózgu, rozumowania i próbuje przekonywać nas w złą
stronę.  Zobacz rozumowanie i przekonywanie ap. Piotra i odpowiedź Jezusa: “Zejdź Mi
z oczu, szatanie !.”  (Ew. Mateusza 16:23)

Szatan będzie próbował, ale słowa Boże jak te poniżej, przypomną ci do kogo należysz:

     “On bowiem uratował nas i przygarnął do Siebie spod panowania ciemności i
przeniósł nas do królestwa Jego ukochanego Syna, w którym otrzymaliśmy odkupienie [z
powodu Jego ofiary, w wyniku czego] odpuszczenie naszych grzechów [i anulowanie
kary za grzechy].”  (Kolosan 1:13-14, w rozwinięciu)

Dziękuj, dziękuj, wyznawaj i ciesz się i raduj się, bo jest to najlepsza wiadomość pod
słońcem !

Obywatele USA śpiewają, jak tu …

Obywatele wieczności śpiewają, jak tu …

powrót na stronę frontową --  wiaraiwolnosc.pl

https://archive.org/download/Polskie_Radio_Chicago/JakWielkisTy.mp3
https://archive.org/download/Polskie_Radio_Chicago/AmerykaAmerykaInstrum.mp3
www.wiaraiwolnosc.pl



