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Większość religii światowych posługuje się w modlitwie, w wysławianiu Boga i Chrystusa
krzyżami, medalikami, figurkami, różańcami.
Uważają, że takie praktyki nakazał Bóg.
Problem polega na tym, że:
✔ Nigdzie w Biblii nie znajdziesz wersetu, w którym apostołowie modlili się do Chrystusa
używając krzyża czy innej rzeźby.
✔ Nigdzie w Biblii nie znajdziesz wersetu, w którym Chrystus modlił się do Boga używając
obrazu czy rzeźby.
✔ Nigdzie w Biblii nie znajdziesz wersetu, w którym jakikolwiek sługa Boży, jak na
przykład: Jan Chrzciciel, Abraham, Jakub czy Dawid modlili się do Boga używając rzeźb,
posągów czy obrazów.
Natomiast jest bardzo wiele przykładów, w których Bóg rękami Izraelitów zabijał ludzi
używających rzeźby czy obrazów. Wielu z nich modliło się do słońca czy innych wymyślonych
stworzeń, ale wielu Izraelitów używało posągów czy rzeźb modląc się do Boga.
Sprawdź co pisze Biblia Tysiąclecia (bt) i Biblia warszawsko-praska (bwp) na temat używania
krzyży, figur, obrazów, medalików:
1 – Pierwsze przykazanie Boże Wyjścia 20:1-5
„Wtedy wypowiedział Bóg wszystkie te słowa: «Ja jestem Pan, Bóg twój, który cię
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów obok
Mnie”.
„Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko,
ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz
oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem
zazdrosnym, który za nieprawość ojców karze synów do trzeciego i czwartego
pokolenia tych, którzy Mnie nienawidzą”.

2 – Księga Powtórzonego Prawa 4:12-16
„12I przemówił do was Pan Bóg wasz spośród ognia…15Baczcie pilnie – skoro nie
widzieliście żadnej postaci w dniu, w którym mówił do was Pan spośród ognia na
Horebie, 16abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby
przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety...”.

3 – Księga Powtórzonego Prawa 27:15
„Przeklęty każdy, kto wykona posąg rzeźbiony lub z lanego metalu – rzecz
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obrzydliwą dla Pana dzieło rąk rzemieślnika i postawi w miejscu ukrytym. A w
odpowiedzi cały lud powie Amen”.

4 – Księga Powtórzonego Prawa 4:23
„Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli przymierza Pana, Boga waszego, które zawarł z
wami i nie uczynili sobie wyobrażenia w rzeźbie tego wszystkiego, co wam zabronił
Pan Bóg wasz.”.

5 – Izajasza 44:9-20
„9 Wszyscy rzeźbiarze bożków są niczym; dzieła ich ulubione na nic się nie zdadzą;
ich czciciele sami nie widzą ani nie zdają sobie sprawy, że się okrywają hańbą. 10Kto
rzeźbi bożka i odlewa posąg, żeby nie mieć korzyści ? 11Oto wszyscy czciciele tego
bożka zawstydzą się; jego wykonawcy sami są ludźmi. Wszyscy oni niechaj się zbiorą i
niech staną! Razem się przestraszą i wstydem okryją.
15 ………z reszty wykonuje boga, przed którym pada na twarz, tworzy rzeźbę, przed
którą wybija pokłony 17robi swego boga, bożyszcze swoje, któremu oddaje pokłon i
przed którym pada na twarz, i modli się, mówiąc: „Ratuj mnie, boś ty bogiem
moim!” 18 [Tacy] nie mają świadomości ani zrozumienia, gdyż [mgłą] przesłonięte
są ich oczy, tak iż nie widzą, i serca ich, tak iż nie rozumieją. 19Taki się nie
zastanawia; nie ma wiedzy ani zrozumienia, żeby sobie powiedzieć: „Jedną połowę
spaliłem w ogniu, nawet chleb upiekłem na rozżarzonych węglach, i upiekłem mięso,
które zajadam, a z reszty zrobię rzecz obrzydliwą. Będę oddawał pokłon kawałkowi
drzewa”.

6 – Dzieje Apostolskie 17:29 (bwp)
„Skoro więc jesteśmy z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne
do złota, srebra albo do kamieni, dzieł rąk albo myśli człowieka”.

7 – Rzymian 1:22-23 (bwp)
„I tak podając się za mądrych, stali się głupimi. Majestat nieprzemijającego Boga
zamienili na obrazy przedstawiające zniszczalnego człowieka, ptaki, zwierzęta
czworonożne i płazy”.
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8 – Dzieje Apostolskie 19:24
„24Pewien złotnik, imieniem Demetriusz, dawał znaczne zarobki rzemieślnikom przy
wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy.25Zebrał ich razem z wyrabiającymi
podobne rzeczy i powiedział: Mężowie wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego
rzemiosła.
26Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie całej Azji ten Paweł
przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi, mówiąc, iż ci , którzy rękami są czynieni nie
są bogami”.
„27Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko zostanie zniesławione nasze rzemiosło, ale
i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć
oddaje cała Azja i świat cały, zostanie obdarta z majestatu”.

9 – Izajasza 37:19
„W ogień wrzucili ich Bogów, bo ci nie byli bogami, lecz tylko dziełem rąk ludzkich z
drewna i kamienia więc ich zniszczyli”.

10 – Barucha 6:1-72
„7rzemieślnik wygładził język tych bogów sami zaś pozłoceni i posrebrzeni są
oszustwem i nie mogą mówić.
25Ponieważ nie mają nóg, na ramionach muszą być noszeni pokazując w ten sposób
ludziom nicość.
50Dlatego niech będzie wiadomo, że rzeczy drewniane, pozłacane i posrebrzane są
oszustwem”.

11 – Ezechiela 16:17
„Wziąwszy ozdobne przedmioty ze złota i ze srebra, które ci dałem, uczyniłaś sobie z
nich podobizny ludzkie i przed nimi grzeszyłaś nierządem”.

12 – Księga Mądrości 13: 10-19
„10A nieszczęśni i w rzeczach martwych zadufani ci, co bogami nazwali dzieła rąk
ludzkich: złoto, srebro, – dzieła sztuki, i wyobrażenia zwierząt lub bezużyteczny
kamień, dzieło starożytnej ręki”.
„11Oto jakiś cieśla wyciął odpowiednie drzewo, całą korę zdjął z niego umiejętnie i
obrobiwszy ładnie, sporządził sprzęt przydatny do codziennego użytku”.
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„12A odpadków z tej obróbki użył do ugotowania strawy i nasycił się”.
„13Wziął spośród nich odpadek na nic już nie zdatny, kloc kręty, poprzerastany
sękami, rzeźbił, bawiąc się pracą dla odpoczynku i kształtował, próbując swej
umiejętności. Odtworzył w nim obraz człowieka”.
„14 lub uczynił coś podobnego do jakiegoś lichego zwierzęcia. Pociągnął minią,
czerwienią jego powierzchnię zabarwił i zamalował na nim wszelką skazę”.
„15 Przygotował mu pomieszczenie stosowne, na ścianie umieścił, przytwierdzając
żelazem”.
„16Zatroszczył się więc o niego, żeby czasem nie spadł, wiedząc, że sobie sam pomóc
nie zdoła, bo jest tylko obrazem i potrzebuje pomocy”.
„17Ale, gdy się modli w sprawie swego mienia, w sprawie swych zaślubin dzieci –
nie wstydzi się mówić do tego, co bezduszne. I to, co bezsilne, prosi o zdrowie”.
„18do tego, co martwe, modli się o życie. To, co najbardziej bezradne, błaga o
pomoc, a o drogę szczęśliwą – to, co nie potrafi chodzić.
„19O zarobek, o pracę, o rękę szczęśliwą o sprawność prosi to, co ma ręce całkiem
bezsilne”.

13 – 1 List do Koryntian 10:14 (bwp)
„Dlatego też najmilsi moi strzeżcie się bałwochwalstwa”.

14 – Apokalipsa Jana 9:20
„A pozostali ludzie, niezabici przez te plagi, nie odwrócili się od dzieł swoich rąk, tak
by nie wielbić już demonów ani bożków złotych, srebrnych, spiżowych, kamiennych,
drewnianych, które nie mogą ni widzieć, ni słyszeć, ni chodzić”.

15 – Objawienie 21:8 (Biblia warszawska)
„Udziałem zaś …bałwochwalców…będzie jezioro płonące ogniem i siarką”.

Dlaczego te wersety znajdują się w Biblii?
To jest ciekawe pytanie.
Dlaczego Bóg umieścił w wielu miejscach Biblii zakaz używania obrazów, rzeźb, medalików,
różańców, a Ty o tym nie wiedziałeś/wiedziałaś?
Wiele religii ma problem z tymi wersetami, ponieważ jest ich tak dużo i są tak jednoznaczne, że nie
można ich obalić, wyrzucić do kosza, wymazać z Biblii.
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One są i należy zastanowić się, po co Bóg nakazał je tam umieścić?
Dlaczego religie o nich nie wiedzą?
Wiele osób upomina mnie, że nie wolno samemu interpretować Biblii, że nie mam prawa
krytykować religii, ich tradycji, że są mądrzejsi ode mnie.
Czy to znaczy, że nie mogłem wypisać tych wersetów, nie mogę myśleć, nie mogę czytać Biblii ?
Zobacz, co Bóg powiedział o ludziach, którzy usłyszawszy nową naukę zaczęli ją sprawdzać w
Piśmie:
Dzieje 17:11
„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością
i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.
Uwaga! Za czytanie Biblii, analizowanie jej i za wyciąganie wniosków zostali pochwaleni przez
Boga!
Bóg nie napisał: „dlaczego podważacie słowa moich sług, skoro im nie wierzycie to mi nie
wierzycie”.
Nic z tych rzeczy.
Zostali pochwaleni za sprawdzanie nowych nauk w Pismach, ponieważ dzięki temu nikt ich nie
okłamie.
Pismo nie jest skierowane tylko do naukowców, badaczy, profesorów…
Zobacz co Chrystus powiedział do Boga:
Łukasza 10:21
„W tej to chwili rozradował się Syn Boga w Duchu Świętym i rzekł:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie
było Twoje upodobanie”.
Wiesz kim byli pierwsi uczniowie Chrystusa ?
Analfabetami.
Pomyśl, jeżeli część żydów „codziennie badali Pisma”, to musieli je czytać, analizować,
wyciągać wnioski.
Ja robię to samo, dlatego dowiedziawszy się o tych wersetach biblijnych musiałem je wypisać i
przekazać Ci tę informację.
Co Ty z tą wiedzą zrobisz to już Twoja osobista sprawa. Bóg dał nam wolną wolę, aby wybierać
pomiędzy prawdą a kłamstwem, Bogiem a szatanem.
Tylko proszę Cię o jedno.
Usiądź wygodnie w zacisznym miejscu, czytaj cały dział z podanym wersetem i myśl. To nam
kazał Bóg.
Jeżeli pamiętasz opowiadanie Chrystusa o talentach, to te osoby, które pomnożyły je zostały
nagrodzone, osoby, które nic nie robiły zostały wyrzucone.
W jaki sposób można pomnożyć talenty ?
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Najpierw trzeba zdobyć określoną wiedzę, następnie myśleć, analizować, wyciągać wnioski,,,i tego
Ci życzę.
Nie skupiaj się na mojej osobie…ja tylko wypisałem te wersety.
Pomyśl raczej o tym, dlaczego Bóg umieścił je w Biblii?.
...jeszcze kilka kwestii
Zawsze, kiedy rozmawiam z osobami na temat obrazów to wysuwają następujące argumenty:
✔ 1 - nie czytam Biblii, ponieważ jest trudna. Nie mam zamiaru podważać autorytetów mojej
religii. W końcu oni lepiej wiedzą, gdzie jest prawda.
Kim ty jesteś, aby równać się z nimi ?
✔ 2 - Mamy tradycje, która od wieków wskazuje nam prawdę. Dlatego ufam jej.
✔ 3 - Nie ważne, w jaki sposób czcimy Boga. Nie modlę się do obrazu czy krzyży tylko do
Boga.
✔ 4 – Bóg nakazał wybudować Arkę Przymierza, namiot spotkań i przebłagalnie.
Następnie kazał umieścić tam rzeźby aniołów. Co powoduje według zwolenników kultu,
przyzwolenie na posługiwanie się obrazami w modlitwie. Natomiast namiot spotkań
porównują do obecnych kościołów.
✔ 5 – Noszę zdjęcie Chrystusa, tak samo jakbym nosiła zdjęcie dziecka. Jeżeli pocałuję
zdjęcie z dzieckiem, to nie widzę problemu, abym zrobiła to samo ze zdjęciem Chrystusa.
✔ 6 – W Biblii jest opis Izraelitów, którzy klękali przed wężem. Zrobił go sam Mojżesz. Czy
to nie jest pozwolenie na kult obrazów ?
Te argumenty najczęściej używają osoby, które czczą Boga za pomocą obrazów.
Przeanalizujmy je po kolei ze Słowem Bożym.

1 - „Nie czytam Biblii, ponieważ jest trudna. Nie mam zamiaru
podważać autorytetów mojej religii. W końcu oni lepiej wiedzą,
gdzie jest prawda. Kim ty jesteś, aby równać się z nimi ?”
Na portalu robertbrzoza.pl opisuję wiele kłamstw z dziedziny polityki, ekonomii, historii. Każdy
polityk, który jest w rządzie i nie mówi prawdy o kłamstwach jest odpowiedzialny za zmowę
milczenia. Innymi słowy, uczestniczy w spisku międzynarodowych bankowców.
Skoro praktycznie w każdej dziedzinie istnieje zmowa milczenia, to myślisz, że szatan pozostawił
jakąkolwiek religie w spokoju ?
Na pewno nie.
I to jest główny powód, dlaczego musisz czytać Biblie.
Wszystko, co wiesz, powinieneś/powinnaś sprawdzić, czy posiadana wiedza jest zgodna ze
Słowem Bożym. Obowiązkiem chrześcijanina jest czytanie Biblii, ponieważ każda osoba
indywidualnie odpowiada za swoje życie przed Bogiem.
Polecam kupić sobie osobny zeszyt, podzielić go na działy np. anioły, Chrystus, szatan itd.
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Następnie wpisywać tam wersety, które są dla Ciebie odkrywcze. Po jakimś czasie będziesz mieć
bardzo ciekawą biblioteczkę i odpowiedź na wiele pytań.
Wtedy sam/sama przekonasz się, czy religia, w której uczestniczysz pochodzi od Boga czy od
szatana.
Dlaczego tak powinniśmy robić?
Mamy bardzo fajny przykład biblijny, w którym część żydów usłyszawszy inne poglądy religijne,
sprawdzało je w Pismach Świętych.
Dzieje 17: 11
„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i
codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.
Popatrz, Bóg poprzez natchnione Pismo w powyższym wersecie chwali osoby, które usłyszawszy
prawdę od Jego sług sprawdzały ją w Pismach. Nie zganił ich.
Nie powiedział:
"dlaczego sprawdzacie, to co moi słudzy wam powiedzieli ? Skoro nie wierzycie im, to nie
wierzycie mi".
Nic z tych rzeczy.
Mało tego, aby sprawdzać, czy ktoś mówi prawdę, należy myśleć, analizować i wyciągać wnioski.
Ten werset jest kolejnym argumentem, dla osób, które mówią, że jesteśmy za głupi, aby samemu
wyciągać wnioski czy interpretować Biblie.
Bóg pochwalił osoby, które sprawdzają nauki w Biblii i myślą. Dzięki temu nie zejdą na manowce,
a szatan poprzez podstawionych pseudo chrześcijan nie odwróci je od Boga.
Jeżeli Bóg pochwala czytanie Biblii, to żaden przedstawiciel kościoła nie może nawet sugerować,
że książki, katechizmy są koniecznością, a Biblia dodatkiem.
Najpierw należy czerpać informacje z Biblii, a później dopiero z książek.
To jest prawidłowa kolejność.
Nigdy nie uwierz, że słowa Biblii są trudne i może je interpretować tylko naukowiec, profesor,
zakonnik itd.
Czy myślisz, że Bóg kierowałby swoje słowa tylko do badaczy, wyedukowanych ludzi ?
Nie.
Przeczytaj jeszcze raz co Chrystus mówi do Boga:
Łukasza 10:21

„W tej to chwili rozradował się Syn Boga w Duchu Świętym i rzekł:
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż
takie było Twoje upodobanie”.
Nikt nie może używać argumentu mówiącego, że Biblia jest trudna, skoro sam Chrystus mówi, że
Grupa Brzoza © Wszelkie Prawa Zastrzeżone
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prostaczki ją rozumieją.
Jeżeli ktoś w ten sposób mówi, to w wolnym tłumaczeniu oznacza:
✔ "spadaj",
✔ "nie chce mi się czytać głupot",
✔ "nie mam czasu",
✔ "mam lepsze rzeczy do roboty".

2 - „Mamy tradycje, która od wieków wskazuje nam prawdę.
Dlatego ufam jej”.
W wielu religiach bardzo mocno wszczepia się korzenie tradycji. Najczęstszym argumentem tych
religii na swoje doktryny jest teza: „taką mamy tradycje”.
Czy chrześcijanin powinien przekładać tradycje nad Biblie ?
Co to jest tradycja ?
Zgadzam się z tą regułką, która znajduje się w Wikipedii:
✔ Tradycja – „przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje,
poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez
zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości”.
Tradycja jest niczym innym jak przekazem ludzkim dokonującym się z pokolenia na pokolenie.
Jeżeli znasz kłamstwa, które opisuję na robertbrzoza.pl o ekonomii, polityce, historii, to musisz
zdawać sobie sprawę, że tradycja może być również kłamliwa. W sytuacji, kiedy tyle kłamstw
dookoła, opieranie swojej przyszłości o sprawozdania ludzi jest bardzo ryzykowne.
Czy myślisz, że na tym polu szatan nie działa ?
Zdecydowanie działa. Bóg nie chroni tradycji, ponieważ ludzie mają tendencje do pomyłek,
kłamstw, oszustw.
Z drugiej strony, dlaczego miałby chronić tradycje, skoro są zapisy biblijne ?
Przez całe wieki Bóg powoływał proroków, którzy dbali o nieskazitelny przekaz biblijny. Byli
mordowani, a księgi palone, ale zapisy przetrwały.
Liczne przekazy morderstw mamy w Biblii, jak na przykład morderstwo Jana Chrzciciela, o
którym Chrystus powiedział:
„…Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana” – Łukasza 7:28.
Czy przekaz biblijny jest tradycją ?
Nie, ponieważ prawa Boże zostały przekazane jeden raz świętym i nie mogą być poprawiane,
zmieniane, przekręcane czy coś do nich dodawane.
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List Judy 1:3:
„Uznałem za konieczne napisać do was z zachętą do walki o wiarę raz tylko
przekazaną świętym”.
Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest dotrzeć do nich, poznać prawa, które zostały przekazane
prorokom Bożym i spisane w Septuagincie.
Bóg ostrzega nas, aby nie ufać nikomu, tylko samemu sprawdzać przekazywane nauki.
Powtórzę jeszcze raz werset:
Dzieje 17:11
„Ci byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością
i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest”.
Słyszałem argumenty mówiące, że nie wolno czytać Biblii, ponieważ wszystko zapisane jest dzięki
tradycji w książkach kościelnych. Powyższy werset zadaje kłam takim argumentom.
Obowiązkiem każdego chrześcijanina jest sprawdzać wszystko w Biblii.
Wyznacznikiem naszej wiary są przekazy zawarte w tej księdze. To jest nasz drogowskaz numer
jeden. Dopiero, jak nauki biblijne zgodne są z nauczaniem danego zboru czy kościoła, to możemy
w tej grupie uczestniczyć.
Również, osoby mówiące, że Biblia została sfałszowana mijają się z prawdą.
Czy myślisz, że Bóg pozwoliłby szatanowi na takie fałszerstwa ?
Pozwoliłby na to, abyśmy nie wiedzieli, jak żyć, komu służyć, gdzie jest prawda ?
Na pewno nie. W artykule „Czy Biblia jest fałszywką ?” przedstawiłem argumenty i Biblie, które
powinieneś mieć w swojej biblioteczce domowej - http://zastopujczas.pl/biblia/czy-biblia-jestfalszywka
Polecam Ci czytanie Biblii z prostej przyczyny. Nie pozwól, aby ktokolwiek Cię oszukiwał. Jeżeli
znajdziesz chociaż jedną naukę sprzeczną z Biblią lub naukę, której nie ma w Biblii, to znaczy, że
dana religia jest fałszywa.
Prawda została raz przekazana świętym, zapisana w Septuagincie i nie wolno jej zmieniać. Nikt nie
ma prawa nic dodać do niej. Ani papież, ani żaden przedstawiciel jakiegokolwiek kościoła, religii
czy zboru.
Jeżeli tak robi, to znaczy, że jest antychrystem, czyli przeciwnikiem prawdy.
1 Koryntian 4:6
„… nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane”.
1 Jana 2:24-25
„Wy zaś zachowujecie w sobie to, co słyszeliście od początku. Jeżeli będzie
trwało w was to, co słyszeliście od początku, to i wy będziecie trwać w Synu i
w Ojcu. A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne”
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3 - „Nie ważne, w jaki sposób czcimy Boga. Nie modlę się do
obrazu czy krzyża tylko do Boga”.
Ten argument przeanalizowałem w innym raporcie - „Kłamstwa na temat wyglądu Chrystusa”.
Pozwolę sobie skopiować część tekstu.
Jeżeli już czytałeś tamten raport, to omiń ten zapis.
Zapewne przyjdzie Ci na myśl teza, że tak naprawdę to nie jest ważne, w jaki sposób czcimy Boga
i Chrystusa, tylko najważniejsze jest to, że się do niego modlimy.
Zobacz co Bóg zrobił z ludźmi, którzy tak myśleli.
Kiedy Mojżesz poszedł porozmawiać z Bogiem, nie było go wiele dni. Izraelici przestraszyli się, że
Mojżesz umarł, dlatego namówili Aarona, aby zrobił im cielca.
Ten posąg ulany ze złota przedstawiał im obraz Boga. Modlili się do cielca prosząc Boga o pomoc i
dalsze kierownictwo.
Dlaczego Izraelici ulali posąg cielca ?
Bo tak wyobrażali sobie Boga.
Dzisiaj również jest podobnie. Wiele osób czci posążki „matki boskiej”, „chrystusów” nie wiedząc
kompletnie jak wyglądali. Jacyś rzeźbiarze w taki sposób przedstawili Boga, Chrystusa, Maryję, a
ludzie bezkrytycznie to przyjęli.
W Księdze Wyjścia 32:1-6 czytamy:
„3I zdjął cały lud złote kolczyki, które miał w uszach i zaniósł do Aarona. A
wziąwszy je z ich rąk, nakazał je przetopić i uczynił z tego posąg cielca odlany
z metalu. I powiedział: Izraelu oto twój bóg... ”
Powiesz, że Izraelici i inni ludzie robią dobrze. Nieważny jest sposób czczenia, tylko sam fakt
modlenia się do Boga. Przecież klękamy przed rzeźbą, krzyżem, posągiem i wyobrażamy sobie
samego Boga.
Modlimy się w końcu do Boga, a nie do obrazów czy krzyży.
Nic bardziej mylnego.
Zobacz co stało się z ludźmi, którzy modlili się do Boga poprzez wyobrażoną postać:
W Księdze Wyjścia 32:28 czytamy dalej:
„Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, zabito w tym dniu około
trzech tysięcy mężów".
Kiedy Mojżesz przyszedł ze spotkania z Bogiem i zobaczył co zrobili Izraelici, okropnie się
zdenerwował. Te osoby, które nie potępiły składania czci Bogu poprzez posąg, zostały zabite.
Innymi słowy, Bóg rękami Mojżesza dokonał sądu na... sługach szatana.
Grupa Brzoza © Wszelkie Prawa Zastrzeżone
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Pan Bóg nie powiedział Izraelitom:
"czyniliście źle, ale wiem, że poprzez ulany posąg modliliście się do mnie"?
Nic z tych rzeczy.
Bóg im wiele razy przekazywał, że nie wolno tak czynić. Skoro nie posłuchali, to spotkała ich kara.
Możemy wyciągnąć wiele wniosków z powyższego przykładu.
Jednym z nich jest zakaz używania krzyży, obrazów, rzeźb, medalików w rozmowie z Bogiem.
Dlaczego ?
Bo Bóg sobie tego nie życzy.
Bo nie wiemy, jak wyglądały te Osoby. Klękając przed „postacią Chrystusa”, możesz modlić się do
wcielenia szatana lub jego demona, ponieważ Chrystus nie miał ani długich włosów, ani nie był
przystojny.

4 – Bóg nakazał wybudować Arkę Przymierza, namiot spotkań i
przebłagalnie.
Następnie kazał umieścić tam rzeźby aniołów. Co powoduje według
zwolenników kultu, przyzwolenie na posługiwanie się obrazami w
modlitwie. Natomiast namiot spotkań porównują do obecnych
kościołów.
Tekst, o którym piszę znajduje się w Księdze Wyjścia rozdziały 25-27.
Pan Bóg kazał Izraelitom zbudować Arkę Przymierza. Była to skrzynia złota z ozdobami. W niej
miały znajdować się przedmioty, rzeczy, które Bóg nakazał tam umieszczać.
Były tam między innymi: naczynie złote z manną, laska Aarona, tablice Przymierza. List do
Hebrajczyków 9:4
Arka Przymierza znajdowała się w namiocie spotkań. Było to miejsce, w którym wydelegowani
przez Boga kapłani, składali ofiary przebłagalne za grzechy swoje i Izraelitów.
Arkę, przebłagalnie i namiot spotkań Bóg polecił skonstruować według dokładnych wytycznych.
Natomiast nigdy do namiotu spotkań nie mogli wejść zwykli ludzie. Groziło to śmiercią, a kapłani
musieli dokładnie składać ofiary ze zwierząt w taki sposób, jak im Bóg zlecił.
Za taki błąd dwóch synów Aarona poniosło śmierć. Księga Kapłańska 10:1-3
Każdy Izraelita, który zgrzeszył, musiał oddać część swojego majątku za odkupienie grzechów.
Była to forma przeprosin.
Jeżeli był bogaty to oddawał zwierzę, jeżeli biedniejszy to synogarlice, całkiem biedni oddawali
upieczony placek.
W żadnym wypadku nie można porównać namiotu spotkań do dzisiejszych kościołów.
Dlaczego ?
Ponieważ, nie odprawiano w nim żadnych mszy, normalni ludzie nie mogli wejść do środka.
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A apostoł Jan pisze w ten sposób:
Dzieje Apostolskie 17:24
„Bóg, który stworzył świat i wszystko, co w nim istnieje, On, który jest
Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych”.
Prorok Jeremiasz tak pisał o Arce:
Księga Jeremiasza 3:16
„A gdy się rozmnożycie i wydacie liczne potomstwo na ziemi w tamtych
dniach - wyrocznia Pana - nikt nie będzie już mówił: Arka Przymierza
Pańskiego! Nikt już nie będzie o niej myślał ani jej wspominał, odczuwał jej
braku, ani też nie uczyni nowej”.
Prawdą jest, że Pan Bóg nakazał umieścić podobiznę aniołów nad Arką Przymierza i w
przebłagalni. Było to miejsce spotkań Boga z Mojżeszem.
Powiedział:
"dwa też cheruby wykujesz ze złota" Księga Wyjścia 25:18
Natomiast czytając cały kontekst, nigdzie nie ma mowy o oddawaniu czci cherubom i modleniu się
do nich. Stanowiły one tylko i wyłącznie formę ozdoby.
Podobnie myślał apostoł Paweł, który wręcz bagatelizował wyrzeźbionych aniołów:
List do Hebrajczyków - 9:5
„Nad nią zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnie, o czym
szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić”.
Zwolennicy kultu obrazów muszą bardzo się starać, aby udowodnić, że Arka Przymierza czy
wyrzeźbione cheruby są pozwoleniem na oddawanie czci Bogu poprzez obrazy.
Gdyby Bóg chciał, aby oddawać Mu cześć używając obrazów, krzyży czy medalików, to napisałby
dokładnie o tym.
Natomiast nie ma w Biblii żadnego wersetu, który daje przyzwolenie na tego typu praktyki.
Wiele religii oszukuje ludzi i każe im modlić się do obrazów.
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5 – Noszę zdjęcie Chrystusa, tak samo jakbym nosiła zdjęcie
dziecka/rodziców. Jeżeli pocałuję zdjęcie z dzieckiem, to nie widzę
problemu, abym zrobiła to samo ze zdjęciem Chrystusa.
Kolejnym argumentem, jaki używają zwolennicy kultu obrazów jest przykład ze zdjęciem.
Mówią, że Bóg nakazuje czcić ojca i matkę. Co oznacza – przekonują – gdy mam zdjęcie
rodziców/dziecka w kieszeni, to nie jest to bałwochwalstwo.
Jeżeli pocałują zdjęcie z rodzicami/dzieckiem, to nie ma grzechu. Tak samo mogą zrobić ze
zdjęciem Chrystusa.
Oczywiście byłoby to bałwochwalstwo, gdyby dzieci klękały przed obrazkiem rodziców i modliły
się do nich.
Przecież, nikt tak nie robi.
Nikt nie klęka przed obrazem dziecka/rodziców i modli się do nich.
Również, bardzo ryzykowną sprawą jest noszenie zdjęcia Maryi czy Chrystusa.
Dlaczego ?
Ponieważ nie wiemy, jak wyglądali.
Ten mężczyzna pokazywany w filmach i obrazach, jako Chrystus, nim nie jest. W Biblii mamy
fragmenty opisów Chrystusa, całkowicie odbiegające od tego, który zna świat.
Opisałem ten temat w raporcie - „Kłamstwa na temat wyglądu Chrystusa”.

6 – W Biblii jest opis Izraelitów, którzy klękali przed wężem.
Uczynił to sam Mojżesz. Czy to nie jest pozwolenie na
kult obrazów ?
Kolejnym przykładem, którym posługują się zwolennicy kultu obrazu jest historia z wężem.
Podczas wędrówki do ziemi obiecanej, Izraelici narzekali na brak wody, na jedzenie. Mimo wielu
przykładów opieki Pana Boga nad nimi, w dalszym ciągu Mu nie ufali.
Dlatego Bóg zesłał na nich węże jadowite. Ich jad powodował śmierć wielu Izraelitów. Aby
Izraelici dalej nie umierali, Bóg nakazał Mojżeszowi powiesić węża na drzewcu.
Każdy, kto został ukąszony, musiał spojrzeć na zrobionego węża, co powodowało jego
uzdrowienie. Księga Liczb 21:4:9
Przykład ten dla wielu osób jest pozwoleniem Boga na kult obrazów. Mówią, że skoro Bóg nakazał
patrzeć na węża powieszonego na drzewcu, to znaczy, że jest to pozwolenie na klękanie przed
obrazami.
Zwolennicy tej teorii powinni zapoznać się z poniższym wersetem:
2 Księga Królewska 18:4
„On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i rozbił węża
miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici
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składali mu ofiary kadzielne nazywając go Nechusztan”.
Król izraelski Ezechiasz, któremu Bóg błogosławił, zniszczył tego samego węża, którego Bóg
nakazał zrobić Mojżeszowi. Niektórzy Izraelici używali węża jako bóstwo i składali mu ofiary.
Pan Bóg potępiał tego typu zachowania, ponieważ wąż nie do tego celu miał służyć.
Sam/sama widzisz, jak szatan mieszał ludziom w głowach. Wykorzystuje wszystko i wszystkich do
odsunięcia ludzi od Boga.
Nie podaję tutaj wszystkich przykładów, zwolenników kultu obrazu. Sprawdzając podane przez
nich wersety stwierdzam, że mają oni jedną i tę samą płaszczyznę obronną. Z ich argumentów
trzeba „wydusić” kult obrazów.
Z ich wersetów nic oczywistego nie wynika. Dopiero „odpowiednia” interpretacja z szerokim
wyjaśnieniem, potwierdza ich obronę.
Na przykład cytat z Psalmów 5:8 ”upadnę przed świętym przybytkiem Twoim”.
albo werset często przytaczany przez zwolenników obrazów:
Księga Wyjścia 25:17-22
”17I uczynisz przebłagalnie ze szczerego złota...22...Tam będę się spotykał z
tobą i sponad przebłagalni i z pośrodku cherubów, które są ponad Arkę
świadectwa, będę z tobą rozmawiał o wszystkich nakazach, które dam za
twoim pośrednictwem Izraelitom”. W ten sposób Bóg powiedział do Mojżesza.
Czy tutaj jest gdzieś mowa o modleniu się do Boga przy użyciu obrazów ?
Albo, że należy oddawać cześć Bogu w kościołach z obrazami ?
Zwolennicy kultu mają oczywisty problem. Aby udowodnić swoją rację muszą bardzo naciągać
wersety biblijne i ...kłamać.
Natomiast nie biorą oni pod uwagę podstawowego argumentu.
Wszystkie najważniejsze zasady, które Pan Bóg chciał nam przekazać są napisane w Biblii prosto,
zrozumiale i kilka razy. Bóg nie kieruje zasad tylko do profesorów, naukowców czy ludzi bardzo
inteligentnych. Przypomnij sobie, że apostołowie, byli to prości, niewykształceni ludzie. I to oni
znali prawdę, a uczeni w piśmie czy faryzeusze nie. To tych prostych ludzi wybrał Bóg do
głoszenia słowa Bożego.
Wszystkie ważne rzeczy, które Pan Bóg chce przekazać mogą zrozumieć nawet dzieci.
Czy można zrozumieć dwojako ten przekaz ?
Wyjścia 20:4-5 – „Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu ...Nie
będziesz oddawał im pokłonu”.
Czy te słowa należy jeszcze w jakiś sposób interpretować ?
Czy należy tłumaczyć dziecku, jak - co ma robić ?
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Czy musisz do tych słów dopisać tłumaczenie ?
Czy należy dodać jakąkolwiek interpretacje typu „ja się modlę przed obrazem, ale on tylko
przypomina mi Boga” ?
Gdyby tak Bóg chciał napisałby to.
Dlaczego zawsze musisz używać „ale”, „bo”, kłócić się czy jest napisane „w niebie czy na
niebie” ?
Nie wolno używać i koniec.
Dlaczego ?
Bo tak Bóg sobie życzy, a przedstawianie Boga w postaci stworzenia jest dla Niego obrazą.
Rzymian 1:22-23 (bwp)
„I tak podając się za mądrych, stali się głupimi. Majestat nieprzemijającego Boga
zamienili na obrazy przedstawiające zniszczalnego człowieka, ptaki, zwierzęta
czworonożne i płazy”.

...dla przypomnienia:
Ewangelia Łukasza 16:
„Lecz łatwiej niebo i ziemia przeminą, niż żeby jedna kreska miała odpaść z
Prawa”.
1List Jana 5:10
"Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma w sobie świadectwo Boga; kto nie wierzy
Bogu, uczynił Go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim
Synu".
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