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#204 Bliźnięta nr 2 Definicje

1

Dzisiaj do południa dalej będziemy zajmować się tematem CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ
BOGA i naszą mini serią na temat bliźniąt. Przyjrzymy się teraz definicjom, bez których nie sposób
dojść do zgodności wiary.

2

Brat Vayle cytował wypowiedź Michenera: „gdy już język utraci swoje znaczenie, to będzie
koniec wszystkiego”. By podkreślić wagę języka, brat Vayle posługiwał się również takim cytatem:
„skażony język, skażeni ludzie” albo „Kiedy już język będzie skażony, będziemy pozbawieni
wszystkiego”. Oba te cytaty znaczą to samo. Ten drugi to tylko parafraza pierwszego.

3

By zrozumieć biblijną naukę o bliźniętach trzeba najpierw mieć dokładną definicję słowa
bliźnięta, bo w przeciwnym wypadku nasze poglądy mogą się skrajnie różnić. Tak samo jest ze sprawą
Bóstwa. Ludzie mają różne zrozumienie tego, co brat Branham powiedział na temat Bóstwa.
Niektórzy uznali, że był trynitarianinem, a inni znowu powiedzieli, że był jednościowcem. Kiedy
robiliśmy studium na temat Bóstwa, wzięliśmy osiem najważniejszych cytatów brata Branhama na
ten temat. Na podstawie tych ośmiu wypowiedzi wiemy dokładnie, w co wierzył brat Branham, jeżeli
chodzi o sprawę Bóstwa i możemy teraz porównywać z nimi pozostałe cytaty.

4

By dobrze zrozumieć temat musimy zapoznać się z definicją słowa bliźnięta. Będziemy musieli
przeczytać jeszcze parę innych definicji.

5

Definicje:

6

Podczas naszego studium będziemy potrzebować czterech definicji, by zrozumieć w pełni
naukę o bliźniętach. Bliźnięta, wybór, uprzednia wiedza, predestynacja.

7

Rozpoczniemy nasze stadium od tego, że dowiemy się, co oznacza słowo bliźnięta.

8

Bliźnięta to dwoje dzieci, które mają tę samą matkę. Na podstawie nauczania z Biblii wiemy,
że kobieta zawsze jest przedobrazem kościoła. A więc tak brzmi definicja słowa bliźnięta: dwoje dzieci
mających wspólną matkę. Nic nie jest tu wspomniane o ojcu. Może być jeden ojciec albo dwóch
ojców, ale nie więcej. Jedna matka może urodzić bliźnięta, przy czym każde z nich ma innego ojca. Od
dawien dawna zdarzają się przypadki, gdy kobieta rano współżyła ze swoim mężem, a później z
kochankiem (zdarzało się, że był to ciemnoskóry mężczyzna) i po dziewięciu miesiącach, gdy urodziły
się dzieci, jedno było białe, a drugie ciemnoskóre. Dla tych, którym trudno w to uwierzyć, mam kilka
artykułów z gazet na temat takich bliźniąt. Patrząc na to z duchowej strony, brat Branham mówi w
kazaniu, …
SŁUCHANIE PRZYJMOWANIE I DZIAŁANIE 60-0607 E-16 51Stwierdzamy więc, że każde przebudzenie,
które miało miejsce na świecie, zrodziło bliźnięta. To się zgadza. Każde przebudzenie wydaje na świat
bliźnięta.
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10

To jest punkt numer jeden. Zauważcie, że brat Branham w prawie bliźniąt nie wspomina o
żadnych wyjątkach. Mówi: „każde przebudzenie wydaje na świat bliźnięta”. To pierwszy punkt, który
musimy zrozumieć.

11

Tak samo jak w usłudze Alfa były bliźnięta, tak samo w usłudze Omegi musiały narodzić się
bliźnięta. Możemy stwierdzić, że to Poselstwo wydało na świat bliźnięta. Pozwólcie, że dodam, iż
przebudzenie wokół Obecności Chrystusa (Paruzji Chrystusa) również wyprodukowało bliźnięta.
Pójdę jeszcze dalej i powiem, że z przebudzenia wokół Bóstwa również narodziły się bliźnięta. Jeśli
zaczyna się was to dotykać i robi się zbyt gorąco, to wiecie, gdzie są drzwi. Możecie ochłonąć na
zewnątrz ale i tak to powiem. Jeśli myślicie, że już teraz jest tutaj gorąco, to poczekajcie chwilę.
Jeszcze nic nie widzieliście. Pewnego dnia Ewangelia będzie tak gorąca, że ta ziemia spłonie w ogniu.
To prawda. Bracie Don, wiesz, o czym mówię.

12

Kiedy potwierdzony prorok mówi, że „każde przebudzenie zrodziło bliźnięta” to znaczy, że
nie ma żadnych wyjątków i chodzi o każde przebudzenie. Nie ma wyjątków. To zasada numer jeden:
„Każde Przebudzenie zrodziło Bliźnięta”.

13

Możemy to razem powiedzieć? Chcę, żebyście to powtórzyli, bo wtedy lepiej zapamiętacie.
Nie chcemy się tutaj wygłupiać. Powtórzmy to, żeby lepiej zapamiętać. Wszyscy razem:

14

Zasada numer jeden: „Każde Przebudzenie zrodziło Bliźnięta”.

15

Skoro już ustaliliśmy, że z każdego przebudzenia wychodzą bliźnięta, potrzebujemy uzupełnić
naszą definicję słowa bliźnięta, by zrozumieć, co to znaczy, że „każde przebudzenie zrodziło
bliźnięta”.

16

Trochę dalej brat Branham mówi nam trochę więcej na temat bliźniąt, które się rodzą w
czasie każdego przebudzenia.
Mówi dalej w kazaniu: SŁUCHANIE PRZYJMOWANIE I DZIAŁANIE 60-0607: 51… Zawsze mają podczas
niego grupę cielesnych wierzących i grupę duchowo wierzących. Każde przebudzenie zrodzi ich: …
To nazwiemy:
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18

Zasadą numer dwa: Jedno z bliźniąt to Cielesny Wierzący, a drugie to Duchowy Wierzący.

19

Możemy to także razem powtórzyć? „Jedno z bliźniąt to Cielesny Wierzący, a drugie to
Duchowy Wierzący”.

20

Aby właściwie zrozumieć to, co mówi tu brat Branham, musimy przyjąć do wiadomości, że
„każde przebudzenie”, obojętnie, kiedy i gdzie, „wyda na świat bliźnięta. Jedno z nich to Cielesny
Wierzący, a drugie to Duchowy Wierzący”.

21

Dalej brat Branham podaje parę przykładów z Biblii, nad którymi można się zastanowić.

Mówi dalej w kazaniu: SŁUCHANIE PRZYJMOWANIE I DZIAŁANIE 60-0607: 51… Ezawa i Jakuba. 52A
kiedy pielgrzymują razem, nie stąd ni zowąd ten cielesny zaczyna rozmyślać: „Otóż, ci ludzie staczają
się na samo dno. Raczej odseparuję się od nich”. I tacy powracają do tej intelektualnej grupy. Oni chcą
mieć pastora, który będzie im mówił tylko o przyjemnych sprawach. Nie chcą mieć pastora, który jest
napełniony Duchem Świętym, który jest posłuszny Duchowi Świętemu i stoi na podium głosząc po
prostu Słowo dokładnie tak, jakie ono jest. 53Jan Chrzciciel mówił: „Oto przyłożona jest siekiera do
korzeni drzewa, więc niech drzazgi latają gdzie chcą”. Większość kościołów dzisiaj wyrzuciłaby kogoś
takiego spoza ich kazalnicy. Zgadza się. Dojdzie do separacji, zawsze się tak dzieje. Działo się tak w
wieku metodystów, działo się tak w wieku baptystów, działo się tak w wieku zielonoświątkowców;
będzie tak w każdym wieku.
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To jest trzeci punkt, a zarazem zasada numer trzy: Dojdzie do separacji, ponieważ nie mogą
iść razem, tak jak światłość oddziela się od ciemności, a zło od dobra. Biblia ostrzega nas: „Jak może
dwóch iść razem, jeśli się nie umówili?”
Czytamy w KSIĘDZE AMOSA 3:3 3Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Mamy
powiedzenie, że ptaki jednakowego upierzenia zgromadzają się razem. Dlaczego? Bo taka jest ich
natura. O tym mówi tutaj Amos. Czy może dwóch iść razem, jeżeli się nie umówili, dokąd idą? Dalej
mówi: 4Czy ryczy lew w lesie, jeżeli nie ma łupu?... Myślcie nad tym, co tutaj jest napisane. Mówi o
naturze lwa. Lew z natury jest taki, że gdy znajdzie łup, to ryczy. Przedtem skrada się bardzo cicho i
szuka łupu. Gdyby zaryczał przed znalezieniem łupu, to nic z polowania by nie było. Natura nauczyła
go, że ma nie otwierać paszczy dopóki nie znajdzie łupu. Kiedy znajdzie zwierzynę, to ryczy, bo taka
jest jego natura.

24

Amos mówi: 4…Czy wydaje swój głos lwie szczenię w jaskini, jeżeli nic nie złowiło? Widzicie?
Zwróćcie uwagę na jego naturę. Jeżeli nie ma łupu, to czym się chwalić i po co ryczeć?

25

Dalej Amos mówi taką rzecz: 5Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Tu
zastanawia się nad naturą ptaka i zadaje pytanie: jeśli nie ma przynęty, to czy ptak wpadnie w sidła z
czystej ciekawości? Nie wejdzie przecież w sidła tylko dlatego, że tam są? Aby złapać ptaka w sidła,
należy zwabić go przynętą, ziarnem albo czymś, co nazwalibyśmy wabikiem.

26

Dalej mówi: 5Czy odskoczy sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? Innymi słowy, jeżeli nic nie
wpadło do sideł, to po co je usuwać? Trzeba je zostawić tak długo, dopóki nie wykona swojego
zadania. Zanim ty coś zrobisz, pozwól działać naturze.

27

28

Amos nie mówi tego tylko po to, żeby powiedzieć coś o naturze. Podaje naturalny przykład
po to, abyśmy zrozumieli duchową zasadę, którą chce nam przekazać. Wiemy dobrze, że dalej jest
napisane: 6Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba?... Może powiem to naszym
współczesnym językiem. Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi syrena ostrzegająca przed
zbliżającym się tornado? Czyli słychać te syreny dopiero wtedy, gdy zauważono zbliżające się tornado.
Syreny wyją po to, by ostrzec ludzi przed tornado.
Następnie Amos mówi coś zdumiewającego. 6Czy zdarza się w mieście nieszczęście, którego
by Pan nie wywołał? To słowo „wywołał” właściwie oznacza „zezwolił”. 6Czy zdarza się w mieście
nieszczęście, na które Pan by nie zezwolił?

29

30

Dalej dodaje informację, dlaczego Pan zezwala na to, by w mieście zdarzyło się nieszczęście.
Mówi: Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom,
prorokom. Dalej mówi o tym, co dzieje się w naturze, ale w tym wersecie pokazuje naturę Boga.
Mówi tu, że Bóg zawsze zanim uczyni cokolwiek, a w szczególności zanim ześle jakieś nieszczęście,
daje ostrzeżenie przez proroka. W kolejnym wersecie Amos powraca do tego, co mówił o lwie.
7

31

8

Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? A dalej objawia nam, o jakim lwie albo Królu mówi. Jest
napisane: 8Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował?

32

Widzimy na tej podstawie, że w każdym nasieniu i każdej żywej istocie jest pewna natura.
Nasienie nie może funkcjonować inaczej jak tylko w oparciu o naturę, którą Bóg tam włożył.

W 1 KSIĘDZE MOJŻESZOWEJ 1:11 odnajdujemy to prawo życia: Każde nasienie ma wydać owoc według
swojego rodzaju albo natury.

33

Zdajemy sobie teraz sprawę z tego, że każde nasienie ma odmienną naturę. Musimy teraz
zrozumieć, że natury tych dwóch krzewów albo bliźniąt także muszą manifestować, wyrażać,
okazywać i współpracować z tą naturą, która jest w nich. Obojętnie, w czasie którego przebudzenia
przyszły do życia, ich natura nie może odbiegać od tego, co jest od urodzenia w nich. Jest to takie
piękne! Nieważne ile razy słyszałeś Ewangelię albo ile razy byłeś pod pomazaniem Ducha Żyjącego
Boga, ta natura, którą masz od początku będzie się wyrażać pod namaszczeniem Ducha Świętego.

34

Jezus powiedział, że deszcz spada na pszenicę i kąkol, na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Brat Branham mówi nam w kazaniu PRZYWÓDZTWO 65-1207 P:57 162Istnieje wybór waszego
postępowania. Nie możecie mieszać różnych rzeczy. Jesteście bądź za Bogiem, bądź przeciwko Bogu.
Na zewnątrz wyrażacie swoim wyglądem dokładnie to, co znajduje się wewnątrz. Rozumiecie? My
zazwyczaj myślimy: „Otrzymałem chrzest Duchem Świętym, więc pójdę do nieba”. To wcale nie
znaczy, że pójdziesz do nieba. Wcale nie. Możesz nawet otrzymywać chrzest Ducha Świętego w swoim
życiu co godzinę, a jednak być zgubionym i iść do piekła. Tak mówi Biblia. Tak jest, dokładnie taka jest
prawda.
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Widzicie, liczy się tylko wybór i to, czy ten zarodek w tobie był predestynowany. Albo byłeś w
Nim i byłeś częścią Jego myśli przed założeniem świata, albo nie byłeś. Obojętnie, w którym
przebudzeniu się urodziłeś, jeżeli nie ma w tobie tego zarodka, możesz tak bardzo cieszyć się z tego,
że Bóg zsyła na ciebie ten deszcz błogosławieństwa, ale i tak ten deszcz nigdy nie przemieni cię w coś,
czym nie jesteś, a to wszystko z powodu zarodka, który jest w tobie. Deszcz może tylko ujawnić to, co
jest w tobie na podstawie wyboru i predestynacji. Dobrze o tym wiecie.
Jezus mówi w EWANGELII MATEUSZA 5:45 45abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w
niebie, gdyż Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i spuszcza deszcz na sprawiedliwych i
niesprawiedliwych.

37

Paweł mówi o tym samym w LIŚCIE DO HEBRAJCZYKÓW 6:4 4Niemożliwe bowiem raz
oświeconych, którzy też posmakowali niebiańskiego daru i którym dano stać się uczestnikami
(towarzyszami) Ducha Świętego, (czyli tym, którzy byli świadomi Jego obecności i nawet przez pewien
czas z nim chodzili) 5którzy spróbowali dobrego słowa Bożego (Bożego Poselstwa) oraz mocy
przyszłego wieku, (chodzi o moc Tysiąclecia. Widzieli jak człowiek przemówił do pszczół, a one
odleciały. Przemówił do byka „zabijaki”, a ten odszedł i położył się na trawie). 6gdyby odpadli,
ponownie doprowadzić do zmiany myślenia, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają
Go na publiczną zniewagę. (Teraz uważajcie bacznie) 7Ziemia bowiem, która często pije spadający na
nią deszcz, i tym, dzięki którym jest uprawiana, wydaje użyteczny plon, otrzymuje od Boga pochwałę,
8
ta natomiast, która rodzi ciernie i osty, jest bezużyteczna i bliska przekleństwa, a jej kresem —
spalenie.

38

39

A więc ten sam deszcz, który spada na sprawiedliwych, spada również na niesprawiedliwych.
Ten sam deszcz, który spada na pszenicę, ten sam spada również na kąkol. A zarówno pszenica, jak i
kąkol, wznoszą ręce i błogosławią Boga za to, że zesłał na nich deszcz, chociaż tylko jednego Bóg
błogosławi, a drugi jest przeklęty. Dlaczego? Z powodu tego zarodka, który od początku jest w nich.
Patrzcie, co mówi Paweł dalej …

LIST DO HEBRAJCZYKÓW 6:9-12 9Ale chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, kochani,
przekonani o rzeczach lepszych i wynikających ze zbawienia. 10Bóg bowiem nie jest niesprawiedliwy,
aby zapomnieć o waszym dziele i o trudzie miłości dla Jego imienia, której dowiedźcie jako ci, którzy
usługiwali i usługują świętym. 11Pragniemy zaś, aby — w obliczu całkowitej pewności nadziei — każdy
z was aż do końca przejawiał to samo poświęcenie, 12abyście się nie stali ociężali, lecz byli
naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnice.
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Chodzi więc tylko o atrybuty i cechy charakterystyczne tego zarodka, który jest w tobie przez
predestynację. Trochę się wyprzedzam, ale słuchajcie, co brat Branham mówi w kazaniu ZACHWYCENIE
65-1204 P:85 147Czy Biblia nie mówi, że w ostatecznych dniach powstaną fałszywi chrystusowie, nie
fałszywi Jezusowie, lecz fałszywi chrystusowie, pomazańcy, fałszywie namaszczeni względem Słowa.
Oni są namaszczeni denominacyjnie, lecz nie według Słowa, bowiem Słowo będzie samo świadczyć o
sobie. Ono nie potrzebuje niczego innego; ono będzie świadczyć samo o sobie. I pojawią się fałszywi
pomazańcy. Macie moją taśmę na ten temat. A to namasz- ... O, jeśli zawołasz jednego z nich i
powiesz: „O, czy jesteś Jezusem?” „O, oczywiście że nie!” Oni się nie będą przy tym upierać. Lecz jeśli
chodzi o to: „O chwała, ja mam namaszczenie...”. A jest to autentyczne namaszczenie.
148
Przypomnijcie sobie, Kaifasz miał je również i prorokował. Tak samo postępował Balaam, on je miał
i prorokował, lecz to nie miało nic wspólnego z tym tutaj wewnątrz. O ile to nie było Boże nasienie,
Jego predestynowany gen od początku, to koniec z tobą. Nie dbam o to, jak bardzo krzyczysz, ile
mówisz w językach, biegasz, krzyczysz, to z tym nie ma nic wspólnego. Kąkol może się uważać za
takiego samego, jak reszta z nich. Ja widziałem, jak poganie powstają, krzyczą, i mówią w językach, i
piją krew z ludzkiej czaszki, i wzywają diabła. Widzicie? Więc nie chciejcie żadnej z tych sensacji i tym
podobnych rzeczy; zapomnijcie o tym. Chodzi tu o wasze serce w tym Słowie, a to jest Chrystus.
Przynieście je tam i obserwujcie, jak ono daje poznać samo siebie, jak ono się po prostu otwiera, jak
każde inne nasienie i oznajmia samo siebie dla tego wieku, w którym ono żyje.
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Mam nadzieję, że widzicie, iż biblijna nauka na temat bliźniąt jest w pełni zależna od
predestynacji i Bożego wyboru. Albo Bóg predestynował cię do Swojej Chwały, Swoich wartości i
opinii albo nie.
EFESKI WIEK KOŚCIOŁA 60-1205 P:90 112Czy zauważyliście, że każde przebudzenie… Bracia
usługujący, możecie to potem sprawdzić. Każde przebudzenie wydaje na świat bliźnięta. Tak samo jak
Izaak i Rebeka zrodzili bliźnięta: Ezawa i Jakuba. Ich ojciec był święty, matka tak samo, ale urodzili się
dwaj synowie: Ezaw i Jakub. 113Obaj byli religijni. Ale jeżeli chodziło o uczynki, to Ezaw był dobrym
legalistą i prawdopodobnie był lepszym chłopcem niż Jakub. Czy wiedzieliście o tym?
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Kolejnym atrybutem, którym się zajmiemy to fakt, że obaj bliźniacy mają coś wspólnego. Obaj
są religijni.
Dalej z EFESKIEGO WIEKU KOŚCIOŁA 60-1205 P:113 134Jak już powiedziałem na początku i
powtórzę to teraz. Każde przebudzenie rodzi bliźnięta. Jeden to duchowy człowiek, a drugi to
naturalny człowiek, który pochodzi z tej ziemi. „Jestem członkiem kościoła i nie jestem gorszy od
innych”. To właśnie zrodziło to przebudzenie.
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Popatrzcie, brat Branham powiedział tutaj: „To właśnie zrodziło to przebudzenie”. Mówi o
przebudzeniu, które przez Bożą łaskę zapoczątkował, Poselstwo.

Dalej ciągnie: 134Tak samo jest w przypadku każdego przebudzenia. To samo zrodził Luter, to
samo Ireneusz, św. Martin, Kolumba, Wesley, a także zielonoświątkowcy. Tak właśnie jest. Patrzcie
jak teraz zrodziły one nasiona…
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Sformułowanie „zrodziły nasiona” oznacza, że nasienie dojrzało i zrodziło więcej nasion takich
jak ono. Ma to miejsce dopiero, gdy dana roślina dochodzi do pełnej manifestacji życia, które jest w
niej. Musi najpierw zamanifestować naturę tego życia, które już w niej jest. Dlatego deszcz nie
zmienia natury, która jest wewnątrz, ale pomaga tylko temu wewnętrznemu życiu, żeby się
zamanifestowało albo wyraziło na zewnątrz. To właśnie deszcze przebudzenia sprawiły w każdym
wieku. Światło Ewangelii sprawia, że to życie, które jest wewnątrz manifestuje się na zewnątrz.
Właśnie dlatego zawsze powtarzam, że dopóki światło nie zaświeci na nasienie, to życie wewnątrz
będzie ciągle w stanie uśpienia. Ale im więcej światła padnie na to nasienie, tym bardziej to życie
wewnątrz będzie musiało się wyrazić – obojętnie, jakie życie jest w środku.
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Apostoł Paweł mówi w LIŚCIE DO EFEZJAN 5:13 „wszystko bowiem, co jest ujawniane, jest
światłem”.
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ZNAMIĘ BESTII 61-0217 E-31 Widzimy, że ten wielki kościół przygotowuje się. Zanim oboje się
urodzili, Bóg powiedział o Ezawie i Jakubie, że jednego umiłował, a drugiego znienawidził. To były
bliźnięta – mieli tego samego ojca i tę samą matkę. Rozumiecie? Bliźnięta. Każde przebudzenie rodzi
bliźnięta. Oczywiście. Rodzą się bliźnięta: naturalny człowiek i ten duchowy. Tak samo było kiedyś w
ogrodzie Eden w przypadku Kaina i Abla. Tam się to rozpoczęło, a teraz widzimy to wszędzie.
Przypatrzmy się kościołowi. Jezus był Pastorem, Judasz skarbnikiem – obaj byli braćmi, pochodzili z
tego samego plemienia, tej samej grupy i tego samego zboru. Jeden był Pastorem, a drugi
skarbnikiem. Jeden diabłem, a drugi Bogiem. To zawsze się powtarza. Jezus powiedział: „W dniach
ostatecznych te dwa duchy będą tak blisko, że zwiodłyby nawet wybranych, gdyby to było możliwe”.
Amen. Gdyby to było możliwe, ale nie jest. Nigdy im się to nie uda. W porządku.

51

Istnieje także różnica pomiędzy słowami takimi jak: uprzednia wiedza, wybór i predestynacja.
Wielu ludzi dzisiaj, a w szczególności fundamentaliści i ewangeliczni chrześcijanie mają różne zdania
na temat tego, na czym polega wybór i predestynacja. Właściwie kwestią sporną nie jest to czy Bóg
predestynuje czy też nie, ale to, czyj to jest wybór. Ludzie tak bardzo chcą sprawować kontrolę nad
swoim życiem, że swobodny moralny wybór został obrany jako ostateczny czynnik w relacji pomiędzy
człowiekiem a Bogiem. Wydaje się jakby człowiek wolał mieć tą moc, by wybrać Boga, niż pozwolić
Bogu, by On sam dokonał wyboru. Potem próbują tłumaczyć wybór używając sformułowania: Boża
uprzednia wiedza. Jest to nic innego jak wymówka, by umieścić ludzką zdolność wyboru ponad wybór
samego Boga.
LIST DO RZYMIAN 11:33-36 33O, głębio bogactwa, mądrości i poznania Boga! Jak niepojęte są
Jego wyroki i nie wyśledzone Jego drogi! 34Bo kto poznał zamysł Pana? Albo kto był Jego doradcą?
35
Albo kto pierwszy dał Jemu — i będzie mu odpłacone? Gdyż z Niego i przez niego i dla Niego jest
wszystko; Jemu chwała na wieki. Amen.
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Dalej widzimy w 1 LIŚCIE DO KORYNTIAN 2:9-16 9Ale jak jest napisane: Czego oko nie zobaczyło i
ucho nie usłyszało, i na ludzkie serce nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. 10Nam
zaś objawił to Bóg przez Ducha swego; gdyż Duch bada wszystko — również głębokie sprawy Boga.
11
Bo kto z ludzi zna sprawy ludzkie, jeśli nie duch człowieka, który jest w nim? Tak też spraw Boga nikt
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nie poznał, tylko Duch Boży. 12My zaś posiedliśmy nie ducha świata, ale Ducha, który jest z Boga,
abyśmy poznali to wszystko, czym nas Bóg obdarował z łaski. 13O tym i mówimy nie w słowach
nauczanych przez mądrość ludzką, lecz w nauczanych przez Ducha Świętego — to, co duchowe łącząc
z tym, co duchowe. 14Jednak człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które należą do Ducha
Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie jest w stanie ich poznać, gdyż muszą być duchowo
rozsądzane. 15Człowiek duchowy jednak rozsądza wszystko, sam zaś nie jest przez nikogo rozsądzany.
16
Kto bowiem poznał myśl Pana, tak by Go pouczać? My natomiast mamy zmysł Chrystusa.
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Na tej podstawie ewangeliczni chrześcijanie i fundamentaliści powiedzą: „Bóg będąc
wszechwiedzący i znając koniec przed początkiem, wiedział, kto uwierzy, a kto nie. Potem na
podstawie swojej uprzedniej wiedzy Bóg przeznacza do Chwały tych, którzy dokonają dobrego
wyboru, a tych, którzy nie dokonają właściwego wyboru przeznacza, by zostali potępieni”. Wierząc w
to ludzie umieścili ludzką zdolność wyboru ponad Bożą suwerenną wolę i tym samym znaleźli się w
błędzie.
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Byłem na seminarium tak zwanych „największych apologetyków, których wydał nasz naród” i
tam jeden z ich najlepszych uczonych, doktor Norman Geisler przedstawił predestynację na
przykładzie pewnej historii. Powiedział: „Gdybyś stał na szczycie budynku i patrzyłbyś w dół na
skrzyżowanie, do którego zbliżałyby się dwa samochody, wtedy na podstawie ich prędkości i
odległości od skrzyżowania, wiedziałbyś, że będzie wypadek. Czy ten wypadek miałby miejsce z twojej
winy? Tak właśnie wygląda sprawa predestynacji. Bóg, z racji tego, że wie wszystko, wie także, kto Go
wybierze, a kto nie, dlatego nie ingeruje w twoje życie, by potem powiedzieć, że jesteś winny. On po
prostu zna twój koniec przed początkiem”.
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Może po takim wytłumaczeniu, gdy myślisz o Bogu, to masz pozytywne uczucia, ale nie
przejdzie to w konfrontacji ze Słowem Bożym. Gdybyś chciał wierzyć w taki sposób, musiałbyś
wyrzucić do kosza całe fragmenty z Pisma i jeszcze uwierzyć w to, że człowiek sam z siebie ma
zdolności, by dokonać właściwego wyboru.
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Bóg zna twój koniec przed początkiem, ponieważ sam predestynował zarówno twój koniec,
jak i twój początek. To właśnie oznacza czasownik predestynować, czyli uprzednio przejrzeć albo
uprzednio postanowić. Z góry zaplanować twoje przeznaczenie. A więc predestynacja to inaczej
droga, która została dla ciebie przeznaczona.
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Zwróćmy się teraz do Słowa i skupmy się na tym miejscu Pisma, które trzeba by było wyrzucić
do śmieci, by udowodnić, że swobodna wola nie ma nic wspólnego z wyborem.
W EWANGELII JANA 15:16 Jezus powiedział: 16Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem
(kiedy? przed założeniem świata) i przeznaczyłem was, (kiedy? przed założeniem świata) abyście szli i
przynosili owoc, który byłby trwały — aby to, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, dał wam.
(To samo jest w EW. JANA 14:13, czyli następny werset po EW. JANA 14:12). Jezus mówi nam, że
byliśmy przeznaczeni, aby przynosić owoc i prosić Ojca, a On nam odpowie.
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Powinniśmy się teraz zatrzymać, bo w sumie nie mamy nic więcej do dodania. Albo to tyczy
się wszystkich wierzących albo nie. Jeśli nie, to nie wszyscy wierzący mają przynosić owoc i nie
wszyscy mogą prosić Ojca w Imię Jezusa i spodziewać się, że otrzymają to, o co prosili. Ale Jezus nam
tutaj mówi, że to nie my Go wybraliśmy, ale to On wybrał nas, a miłość i to, że Go przyjęliśmy, to
tylko odpowiedź na Jego wybór.
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W 1 LIŚCIE JANA 4:19 czytamy, jak Jan pisze: „My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy umiłował
nas.” Albo jest to prawdą, albo nie. Jeśli to nieprawda, to musimy wyrwać ten werset z Biblii. Jeżeli w
tym miejscu jest błąd, to ciekawe gdzie jeszcze są błędy. Jeśli wierzymy, że Bóg napisał Słowo, a Jego
Biblia to niesfałszowane Słowo Boże, to musimy przyjąć to, co jest tam napisane. Jedno miejsce Pisma
nie będzie zwalczać drugiego miejsca Pisma.
W 5 KSIĘDZE MOJŻESZOWEJ 7:6-10 czytamy: 6Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego.
Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością.
7
Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż
jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. 8Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje
przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli,
z ręki faraona, króla egipskiego. 9A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który
do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego
przykazań. 10Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca
temu samemu, kto go nienawidzi.
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Ponownie widzimy, że to nie był nasz wybór, ale chodzi tutaj o Boży wybór.
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W PRZYPOWIEŚCIACH SALOMONA 14:12 czytamy: Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz
w końcu prowadzi do śmierci.

65

To miejsce Pisma mówi nam, że człowiek będzie próbował wybrać to, co zdaje się właściwe
albo drogę, która wydaje się prosta, ale ludzki wybór w końcu zawsze doprowadzi do śmierci. Dlatego
nawet przy naszych wyborach, potrzebny nam jest Bóg, który czuwałby nad naszymi wyborami i
pomógł nam wybrać to, co najlepsze.

66

W LIŚCIE DO FILIPIAN 3:15 czytamy: Ilu nas więc jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o
czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi.
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Z kolejnych miejsc Pisma dowiadujemy się, że Bóg aktywnie bierze udział w wyborach, które
podejmują Jego wybrani.

68

PSALM 37:23 Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Dla
słowa „kieruje” zostało użyte hebrajskie słowo „Kuwn”, które oznacza tyle, co ustalić, przygotować,
ustanowić czy zaaranżować. Widzimy więc, że Boża dłoń aktywnie zajmuje się krokami człowieka
dobrego albo człowieka sprawiedliwego.
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W PRZYPOWIEŚCIACH SALOMONA 16:9 czytamy: Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan
kieruje jego krokami. Na podstawie tego widzimy, że człowiek może obmyślać, a nawet planować
swoją drogę, ale to Bóg ma ostatnie zdanie i to On pokieruje krokami tego człowieka. Jonasz to
klasyczny przykład. Pan powiedział mu, że ma uczynić to i to. Ale kiedy Jonasz pomyślał, że ma lepszy
plan, Bóg po prostu wziął całą sytuację pod kontrolę i osiągnął dokładnie to, co zamierzał od
początku. Jonasz nie miał żadnej możliwości wyboru, albo przynajmniej jego wybory nie miały
żadnego znaczenia w konfrontacji z tym, co Bóg chciał osiągnąć.
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W KSIĘDZE JEREMIASZA 1:5 czytamy: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki,
zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Nawet gdyby Jeremiasz
próbował, to i tak nie mógłby od tego uciec, bo właśnie w tym celu się narodził.
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Również w DZIEJACH APOSTOLSKICH 13:48 czytamy: Poganie słysząc to, cieszyli się i chwalili
Słowo Pana, i uwierzyli wszyscy, ilu ich było wyznaczonych do życia wiecznego.
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Jeśli mamy uwierzyć temu miejscu Pisma, to musimy uznać, że wszyscy ci, którzy są
wyznaczeni do życia wiecznego, uwierzą. Z drugiej strony ci, którzy nie są wyznaczeni do życia, nie
uwierzą. To właśnie udowadnia sprawę wyboru.
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1 LIST DO KORYNTIAN 2:7 ale opowiadamy Bożą mądrość w ukrytej tajemnicy, którą Bóg przed
wiekami przeznaczył dla naszej chwały.
LIST DO EFEZJAN 1:4-5 4Tak, jak wybrał nas sobie w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli
święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości, 5gdy przeznaczył (czas przeszły) nas dla siebie do
synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli.
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Jeżeli Bóg miał Słowo, które przeznaczył zanim powstał świat, aby Ono okazało Chwałę w
wybranym ludzie, albo ludzie, którego wybrał Bóg, w takim razie Bóg w Swoich myślach, przed
założeniem świata, musiał mieć ludzi, którzy w stosownym czasie uwierzą temu predestynowanemu
Słowu i przyjmą tę Chwałę, którą to Słowo ma wyprodukować.
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Abyście zrozumieli, że dalej są to bliźnięta; są ci, którzy zostali przeznaczeni do Chwały i do
życia wiecznego, ale także są ci, którzy są przeznaczeni na potępienie. LIST JUDY 1:4 Wślizgnęli się
bowiem pomiędzy was pewni ludzie, na których od dawna wypisany już został ten wyrok, bezbożni,
którzy łaskę naszego Boga obracają w rozwiązłość i wypierają się naszego jedynego Władcy — Boga i
Pana, Jezusa Chrystusa.
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Apostoł Paweł rozbija w drobny mak teorię, która głosi, że swobodna moralna decyzja
decyduje o tym, czy ktoś jest wybrany czy też nie. W LIŚCIE DO RZYMIAN 9:11-21 11Gdy się jeszcze nie
urodziły ani nie zrobiły nic dobrego lub złego — aby mógł trwać nadal Boży plan oparty na wybraniu,
nie z uczynków, lecz z woli tego, który powołuje 12 — powiedziano jej, że większy będzie służył
mniejszemu, 13jak napisano: Jakuba ukochałem, a Ezawa znienawidziłem. 14Co zatem powiemy? Czy
mamy niesprawiedliwość u Boga? W żadnym razie. 15Bo do Mojżesza mówi: Zmiłuję się, nad kim się
zmiłuję, i zlituję się, nad kim się zlituję. 16A zatem zależy to nie od tego, który chce, albo od tego, który
zabiega, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie. 17Mówi bowiem Pismo do faraona: Po to właśnie cię
wzbudziłem, abym mógł na tobie okazać moją moc i aby na całej ziemi rozsławiono moje imię. 18A
zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, i kogo chce, czyni nieustępliwym. 19Powiesz mi więc: Dlaczego
więc jeszcze oskarża? Kto bowiem kiedykolwiek przeciwstawił się Jego woli? 20O człowieku!
Przeciwnie, to raczej ty, kim jesteś, że się spierasz z Bogiem? Czy uformowana rzecz powie temu, który
ją ukształtował: Dlaczego mnie taką uczyniłeś? 21Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, aby z
tego samego zaczynu zrobić zarówno naczynie do celów szczytnych, jak i do pospolitych?
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Paweł bardzo jasno mówi, że kwestia wyboru nie jest zależna od ciebie albo ode mnie, ale w
zupełności od Boga. Posuwa się nawet tak daleko, że mówi: „A zatem nie zależy to od woli człowieka
ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego”. Jeżeli nie chodzi o wolę człowieka, wtedy twoja
albo moja wola nie mają nic wspólnego z tym, że jesteśmy wybrani. To sam Bóg wybiera czy okazać
zmiłowanie albo nie. Zatem jeśli twoja wola nie ma nic wspólnego z tym, że zostałeś wybrany, to tak
samo twój wybór nie ma z tym nic wspólnego, ponieważ twoje wybory są tylko odzwierciedleniem
twojej woli. Najpierw czegoś pragniesz, a potem podejmujesz decyzję.

BOŻE UZDRAWIANIE 54-1219R 133Słuchajcie. Nie ten jest zbawiony, kto chce być zbawiony. Lecz
jest to ten, który jest zbawiony na podstawie Bożego wyboru. Ezaw chciał być zbawiony również. On
gorzko płakał, ale nie mógł znaleźć miejsca do pokuty. On pragnął zostać zbawiony. Nie stanie się to
dlatego, że ty chcesz zostać zbawiony. Bóg powiedział: „Ja zatwardziłem tego, kogo chcę zatwardzić.
Okazuje łaskę temu, komu chcę okazać łaskę”. To się zgadza. On powiedział: „Zanim urodzili się Ezaw
czy Jakub, nie umieli rozróżnić prawicy od lewicy” – rzekł Bóg – „Jakuba umiłowałem a Ezawa
znienawidziłem”. Ezaw próbował doprowadzić życie do porządku przed Bogiem, ale nie mógł. Faraon
próbował doprowadzić życie do porządku przed Bogiem, a nie mógł tego uczynić. Więc nie chodzi tu o
ciebie, ani o to, co ty chcesz. Chodzi o to, co Bóg przeznaczył dla Ciebie. To się zgadza. 134Paweł
powiedział w 9 rozdziale Listu do Rzymian: „Czy garncarz nie ma mocy nad gliną, by z niej uczynić
naczynie ku uczciwości albo naczynie ku zelżywości, by okazać Swoją chwałę tym, których On uczcił?”
Wy tego nie wiedzieliście, prawda? Tak właśnie mówi Pismo Święte. 135Faraon robił wszystko, co
mógł, aby móc pokutować. On stał się dobrotliwym. Powiedział: „Oczywiście, ja was wypuszczę.
Idźcie”. 136Bóg powiedział: „Nie, wy nie pójdziecie. Ja zatwardzę jego serce, abyście nie mogli wyjść”.
Ponieważ Boże Słowo musi się wypełnić. 137A jeżeli żyjemy w tym czasie, kiedy formalności i inne
rzeczy rozbiły i zniszczyły kościół, patrzcie – to wypełnia się Boże Słowo. Z taką pewnością, jak Bóg
powiedział: „Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą” – kościoły są obecnie właśnie takie, jak
Bóg powiedział, z całą pewnością. Bóg również powiedział, że opozycja wystąpi przeciw temu. Więc
ten sam Bóg, który postanowił, że będą się działy znaki i cuda, postanowił też, że nastanie
prześladowanie przeciwko temu. Więc tu to macie. Jeśli jesteście po drugiej stronie, to żal mi was.
Pragnę, żebyście nie byli w takim stanie, lecz być może nie potraficie sobie pomóc w tej sprawie.
Rozumiecie? Może Bóg przygotował to w ten sposób.
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Myślę, że tutaj zakończymy, a w środę wieczorem zajmiemy się definicją uprzedniej wiedzy,
wyboru i predestynacji, kolejnością, w której się pojawiają i wyjaśnimy, dlaczego Bóg posługuje się
nimi w planie odkupienia i w tym, by osiągnąć Swój cel.
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Pomódlmy się.

