Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga – Brian Kocourek
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#205 Bliźnięta nr 3 Definicje nr 2 Uprzednia wiedza, wybór, predestynacja
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Ostatniej niedzieli poznaliśmy pierwszą definicję w naszej serii na temat bliźniąt, czyli
określenie słowa „bliźnięta”.
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Bliźnięta to dwoje dzieci urodzonych przez tą samą matkę. Brat Branham powiedział, że z
każdego przebudzenia wychodzą bliźnięta – jeden duchowy, a drugi cielesny.
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W zeszłym tygodniu wymieniliśmy biblijne pary bliźniąt: Kaina i Abla, Ezawa i Jakuba, Balaama
i Mojżesza, Judasza i Jezusa, Szymona Czarnoksiężnika i Szymona Piotra.
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Dzisiaj wieczorem zajmiemy się kolejnymi trzema wyrazami i ich definicjami. Będą to wyrazy
takie jak: uprzednia wiedza, predestynacja i wybór. Nie sposób pojąć biblijnej nauki na temat bliźniąt
bez tego, by zrozumieć te trzy biblijne nauki.
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Aby umieścić uprzednią wiedzę, wybór i predestynację na właściwym miejscu, najpierw
musimy poznać ich definicje. Większość ludzi uważa, że wybór funkcjonuje na zasadzie uprzedniej
wiedzy, więc myślę, że od tego rozpoczniemy.
Uprzednia wiedza: Co to takiego? Sformułowanie „uprzednia wiedza” składa się z dwóch wyrazów.
„Uprzedni” oznacza „z góry”, a „wiedza” to inaczej „wiedzieć”, czyli wychodzi „wiedzieć z góry”.
Odnajdujemy to w Piśmie w:
1 LIST PIOTRA 1:2 Wybranym według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, w poświęceniu Ducha, do
posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam pomnożą.
Użyte tutaj słowo greckie to prognosin {prog'-no-sin} 1) uprzednia wiedza 2) zamysł, coś z góry
zaplanowane. Ostatnia definicja jest najbardziej trafna, ponieważ by z góry znać koniec, trzeba go
najpierw zaplanować.
Dla wielu ludzi to słowo jest powodem wielkiego zamieszania.
Otwórzmy nasze Biblie w LIŚCIE DO EFEZJAN 1:3-6 3Błogosławiony jest Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach
niebieskich — w Chrystusie; 4w Nim bowiem wybrał nas sobie przed założeniem świata, abyśmy byli
święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości, 5przeznaczywszy nas dla siebie do synostwa przez
Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, 6dla uwielbienia chwały łaski swojej, którą obdarzył
nas w Umiłowanym.
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Zauważcie zależność pomiędzy uprzednią wiedzą a wyborem i predestynacją. Już przed
założeniem świata Bóg wiedział, kto uwierzy, a kto nie, ponieważ wybrał i predestynował w tobie
pewien atrybut, byś mógł słuchać, rozpoznać i działać na Jego Słowie.

8

Posłuchajmy jak brat Branham czyta i wyjaśnia to miejsce Pisma.

PYTANIA I ODPOWIEDZI 59-1223 118Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa
Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas
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pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich — w Chrystusie; 119O,
moi drodzy! Czy nie chcielibyście zacząć działać na niektórym z nich? Oczywiście! Ten sam Duch
Święty. Było teraz powiedziane, skoro siedzicie razem w niebiańskich miejscach w Chrystusie Jezusie,
Bóg pobłogosławił nas wszelkimi duchowymi błogosławieństwami, siostro Rose. Ja wierzę, że to jest…
Nie mogłem sobie przypomnieć twego imienia pewnego dnia. Myślę, że byłaś w kolejce modlitwy, czy
coś takiego. A później chciałem je sobie przypomnieć, i ja — lecz ty się nazywasz Rose Austin,
nieprawdaż? Przypomi-… ty uczęszczałaś tutaj do kaplicy przez cały czas. Tak jest. W porządku.
Zatem: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas
pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich… (Spójrzmy, czy ja to
czytam – czy to cytuję poprawnie). Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w okręgach niebieskich
— w Chrystusie (Zebrał teraz razem w niebiańskich miejscach w Chrystusie Jezusie). Jako nas…
(Słuchajcie teraz! Czy jesteście wszyscy gotowi?)… Jako nas wybrał w Nim przed… (Ja wam to
głosiłem) … przed założeniem świata… 123Zanim zaistniał świat, ty byłeś w Bożych myślach, bowiem
On wiedział, że tobie da Ducha Świętego, że ty Go będziesz chciał; i On Sam wybrał ciebie, bo
pragniesz… On cię wybrał w Chrystusie, zanim ty, względnie Jezus, czy ktokolwiek z was był na ziemi.
I On posłał Jezusa, by umarł i przygotował drogę dla zesłania Ducha Świętego, by cię przyprowadzić
do Siebie. O, to jest po prostu… Ja wiem, że może… To jest zbór, więc ja jestem teraz w domu,
rozumiecie. O, to jest tak bogate dla mnie, kiedy pomyślę, że nie ja tego chciałem; to nie było moje
pragnienie; to nie była moja wola; to nie był mój wybór. Ja z tym nie miałem nic do czynienia. Lecz
zanim w ogóle rozpoczął się świat, Bóg widział nas i włożył nasze imiona do Barankowej Księgi Życia.
Zanim w ogóle zaistniał świat! O, co za Bóg! Coś takiego!
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Kiedy mówi tutaj o uprzedniej wiedzy, to mówi o tym, co Bóg widział w Swoich myślach
zanim nawet stworzył ten świat, na którym żyjemy.
Tu właśnie ludzie błędnie rozumieją Bożą uprzednią wiedzę. Ich zrozumienie tego tematu polega na
tym, że Bóg przemieszcza się w czasie, a dlatego, że może przenieść się w przyszłość i popatrzeć na
koniec, wie, komu się uda, a komu nie. Potem wraca na początek i dopiero wtedy wie, kto dobiegnie
do końca, ponieważ widział koniec przed początkiem.
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Co to w ogóle za wyobrażenie na temat Boga? Skoro ludzie mają szacunek wobec Boga tylko
dlatego, że potrafi przemieszczać się w czasie i na podstawie tego zna koniec przed początkiem, to co
to w ogóle jest za Bóg!?
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W takim razie niczym nie różniłby się od szatana. Szatan też potrafił przemieszczać się w
czasie. Tak mówi zarówno Biblia, jak i brat Branham. Wiemy, że zabrał Jezusa i pokazał Mu wszystkie
królestwa, które kiedykolwiek miały powstać na świecie.
RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ 65-1205 54Ten świat, każdy rząd (nie chce nam się w to wierzyć, lecz
Biblia stwierdza to wyraźnie, że każdy rząd), każde królestwo na ziemi znajduje się w posiadaniu
diabła i rządzone jest przez diabła. Jezus został zabrany przez szatana na wysoką górę i on pokazał
Mu wszystkie królestwa świata, jakie były i jakie jeszcze będą. Szatan twierdził, że należą one do
niego, a Jezus nie sprzeczał się z nim, gdyż on jest bogiem tego świata. On powiedział: „To wszystko
dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon”. Widzicie, on usiłował przekazać je Jezusowi bez
konieczności ofiary.
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 59-1223 76Ilu ludzi tutaj rozumie, że diabeł ma pod władzą każdy naród
pod Niebem? Diabeł ma pod władzą Stany Zjednoczone. Diabeł sprawuje władzę w Stanach
Zjednoczonych. Diabeł sprawuje władzę w Niemczech. On sprawuje władzę w każdym państwie pod
niebem. Diabeł rządzi każdym narodem. Biblia mówi, że tak jest. Czytajcie Ew. Mateusza 4 rozdział.
Kiedy szatan wziął Jezusa na szczyt góry i pokazał Mu królestwa świata i twierdził, że są jego, i
powiedział: „Ja ich dam tobie, jeśli mi się pokłonisz”. Jezus wcale nie powiedział: „Ty kłamiesz,
szatanie”. On wiedział, że należały do niego. Lecz w Księdze Objawienia powiedział: „Radujcie się
niebiosa i ty ziemio, bo królestwa tego świata stały się królestwami naszego Pana i Chrystusa Jego.
I On będzie królował na Ziemi”. 77Jezus wiedział, że w Tysiącletnim Królestwie wszystkie te władze i
królestwa się rozpadną, a On będzie Bogiem i Władcą nad nimi wszystkimi. On wiedział, że one mu
przypadną w dziedzictwie wszystkie, dlatego powiedział szatanowi: „Idź precz ode mnie szatanie!”
bowiem On wiedział, co ma czynić.
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Uprzednia wiedza to nie jest przecież zdolność patrzenia w przyszłość, by sprawić, kto
uwierzy, a kto nie i potem na tej podstawie kogoś predestynować? Bóg nie jest uzależniony od tego,
co ty uczynisz, ale On jest zależy od Swojego wyboru i Swojej predestynacji.
Paweł mówi w LIŚCIE DO EFEZJAN 1:4 4zgodnie z tym, jak nas sobie wybrał w Nim przed
założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości.
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„Abyśmy byli”, innymi słowy On wybrał i przeznaczył nas abyśmy byli „święci” i abyśmy byli
„nienaganni”. Skoro więc wybrał nas, abyśmy takimi byli, to musiał też utorować nam do tego drogę.
To nie jest zależne od tego, co zrobimy albo jakie podejmiemy decyzje. Chodzi tylko o Niego i o
decyzje, które już za nas podjął. On predestynował całą naszą drogę tak, aby być pewny, że
podejmiemy takie decyzje, jakie On chce. W nasieniu, które do nas włożył, znajduje się mapa, dzięki
której możemy otrzymać to, co On dla nas przewidział.
Dlatego brat Branham mówi w PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 59-1223 123Kiedy pomyślę, że nie ja
tego chciałem; to nie było moje pragnienie; to nie była moja wola; to nie był mój wybór. Ja z tym nie
miałem nic do czynienia. Lecz zanim w ogóle rozpoczął się świat, Bóg widział nas i włożył nasze
imiona do Barankowej Księgi Życia. Zanim w ogóle zaistniał świat! O, co za Bóg! Coś takiego!
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Paweł mówi o naszej drodze: 5gdy przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa
Chrystusa według upodobania swojej woli,…
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Zwróćcie uwagę na to: „Przeznaczył nas” (czas przeszły) dla siebie do synostwa przez Jezusa
Chrystusa według upodobania swojej woli,...
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Nie chodzi o twoją wolę, ale o Jego wolę. Nie chodzi również o to, by robić to, co wydaje nam
się właściwe, ale robić to, co według Niego jest właściwe. PRZYPOWIEŚCI SALOMONA 16:25 Niejedna
droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci.
RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ 65-1205 81Boża wszechwiedza może predestynować, sprawiać, aby
wszystko działało na Jego cześć. Kiedy to predestynowane nasienie, którym ty miałeś być, kiedy Bóg
cię powołał i ten mały orzeł wewnątrz w tym nasieniu usłyszał Słowo Boże, to potem następuje
budowanie; układa się jedno Słowo na drugim, jedno na wierzchu poprzedniego, następne na
wierzchu tamtego i tak dalej. Nie da się tego zmieszać z żadnymi doktrynami.
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Zauważcie, prorok powiedział, że to predestynowane nasienie jest stworzone tak, by
przyjmować Słowo na Słowo. Bóg tak cię ukształtował już przed założeniem świata, a także
predestynował każdy atrybut w tym nasieniu, by przeprowadzić cię do końca.
NIE POLEGAJ NA WŁASNEJ MĄDROŚCI 65-0120 17Jeśli byliście w Bożej wiedzy z góry, wtedy staliście
się częścią Boga. Jedyna możliwość, być synem lub córką Bożą istnieje w tym, być częścią Boga. Bez
was Bóg nie jest zupełny. To musi tak być, gdyż istnieje tylko jedno źródło wiecznego życia, to jest
Bóg. Jedynie On ma wieczne życie. Byliście częścią Jego, mianowicie atrybutem, gdyż już na początku
byliście w Jego myślach. Ponieważ On pamiętał o was już od początku, dlatego odczuwacie to
ciągnienie do Niego. To jest to, co musi być ożywione. Niektórzy nigdy nie przyjdą do życia. To
przychodzi stąd, ponieważ go nie mają. 18Jest to tak jak z ziarnem zboża, które siejecie na roli.
Obojętnie jak pięknie ono wygląda, jeśli nie ma w sobie zarodka życia, nie może wyrosnąć do życia.
Najpierw musi tam być zarodek życia.
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Obojętnie jaki jesteś religijny albo jakim życiem żyjesz, jeśli od początku nie było w tobie tego
Bożego zarodka, to nigdy nie dojdziesz do końca. Bracia i siostry, to jest Boża uprzednia wiedza.
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Wszystko sprowadza się do tego, by zrozumieć, że Boża uprzednia wiedza polega na tym, że
byłeś w Bożych myślach zanim cokolwiek powstało. Już z góry Bóg cię znał i o tobie wiedział,
ponieważ byłeś atrybutem jego myśli. „Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim też jest”.
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Boża uprzednia wiedza polega na tym, że Bóg o czymś z góry wie. On może coś uczynić lub
stworzyć jedynie to, co było na początku w Jego myślach. Jedynie to może powstać do życia. Brat
Branham nie lubił posługiwać się słowem „predestynacja” w obecności ludzi, którzy nie znali Słowa
Bożego, ponieważ zazwyczaj rodziły się z tego nieporozumienia. Dlatego właśnie posługiwał się
„uprzednią wiedzą”. Wydaje mi się jednak, że sformułowanie „uprzednia wiedza” może spowodować
jeszcze większe zamieszanie, gdyż ludzie myślą, że Bóg podróżuje w czasie do przyszłości, by zobaczyć
koniec i dlatego może predestynować koniec. To by uczyniło Go bezsilnym wobec Swojego własnego
planu, gdyż Jego plan i zamiar opierają się o wybór. Zajmiemy się za chwilę kwestią wyboru.
PYTANIA I ODPOWIEDZI 59-1223 114Otóż, po pierwsze pragnę powiedzieć, że predestynacja to
niewłaściwe słowo dla kaznodziei, żebym się nim posługiwał przed niewyszkolonym zgromadzeniem.
Rozumiecie? Tak jest. Ja się nim nie posługuję. Od czasu do czasu tutaj w zborze… Lecz na zewnątrz w
audytoriach, tam w tych wielkich… Gdzie te – wszyscy zgromadzą się zewsząd, ja zważam na to
słowo. Ja zawsze posługuję się słowem uprzednia wiedza, bowiem predestynacja jest właśnie
uprzednią wiedzą Boga. Bóg będąc nieskończonym dzięki uprzedniej wiedzy On wiedział wszystko,
inaczej On nie jest nieskończony. Rozumiecie, rozumiecie? On wiedział, co się wydarzy. Więc dzięki
uprzedniej wiedzy On mógł predestynować.
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Zaobserwujcie, że „predestynacja” to niewłaściwe słowo tylko wtedy, gdy używa się je w
obecności niewyszkolonych ludzi. Predestynacja to nie jest złe słowo, ponieważ Bóg po to je umieścił
w Biblii, byśmy je zrozumieli. Ale z drugiej strony apostoł Paweł mówi: „skoro chcą pozostać w
nieświadomości, to niech pozostaną w nieświadomości”.
CZAS ŻNIWA 64-1212 P:47 122Bóg przydzielił każdemu okresowi Swoje Słowo. 123ON jest
nieskończony, wszechobecny. Ponieważ jest także wszechwiedzący, zna wszystkie rzeczy. Nie może
być równocześnie wszędzie, lecz dzięki Swojej wszechwiedzy mimo to jest wszechobecny. Na
podstawie Swojej wiedzy z góry przeznaczył nas. Nie dlatego, że chciał, by jeden został wyratowany, a
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drugi zginął. On po prostu wiedział, kto da się wyratować, a kto zginie. 124Dzięki Swojej wiedzy z góry
jest więc w stanie z góry przeznaczyć. On sprawia, by wszystko służyło Jego uwielbieniu. Tak jest
również z Jego atrybutami: obwieszcza je dla Swojego uwielbienia. Jedno naczynie jest kosztowne,
inne pospolite, lecz Bóg uczynił obydwa. „A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego
zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego".
Kolejnym słowem, którym się zajmiemy to „wybór”.
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1 LIST PIOTRA 1:2 Wybranym według uprzedniej wiedzy Boga Ojca, w poświęceniu Ducha do
posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam pomnożą.
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Słowo „wybranym”, które używa tutaj Piotr pochodzi z greckiego eklektois i oznacza:
wyselekcjonowani, ulubieni, wybrani lub przeznaczeni.
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Z kolei w języku angielskim wybór oznacza: wyselekcjonować, wybrać, wskazać oraz dokonać
wyboru. Proces wyboru składa się z zapoznania się z tematem, następnie oszacowania, wyrażenia
opinii i dokonania osądu. Wyboru dokonuje się na podstawnie oszacowania, opinii i osądu. To jest
definicja słowa DOXA.
Kiedy widzimy to słowo użyte w Piśmie, wiemy, że chodzi o to, że Bóg nas wybrał, a nie o to, że my
Jego wybraliśmy. Zgodnie z definicją słowa „wybór”, wybrani to są ci, których Bóg wybrał, których
wyselekcjonował i ci, których Bóg uczynił swoimi ulubieńcami.
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EWANGELIA JANA 15:16 Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was,
abyście szli i przynosili owoc, który byłby trwały – aby to, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu,
dał wam.
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LIST DO RZYMIAN 9:16 A zatem zależy to nie od tego, który chce, albo od tego, który zabiega,
lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie.
EWANGELIA JANA 1:12-13 12Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał władzę stania się dziećmi
Boga — tym, którzy wierzą w Jego imię, 13którzy zostali zrodzeni nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli
mężczyzny, lecz z Boga.
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Zauważcie, że jest napisane: „Lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał władzę stania się … ”
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Ci, którzy narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny. Sami z siebie nie mają
zdolności przyjąć Boga.
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Teraz widzimy jasno, że to nie ma nic wspólnego ani z twoim naturalnym narodzeniem, ani
twoją wolą, ani jakimiś ludzkimi zdolnościami, ale jest to uzależnione od nasienia, które Bóg włożył do
ciebie na podstawie uprzedniej wiedzy oraz Swojego wyboru i predestynował cię tak, abyś był zdolny
Go przyjąć i w Niego uwierzyć. A wszystko po to, byś podjął właściwą decyzję i stał się tym, do czego
zostałeś przeznaczony. Kiedy Jan powiedział, że im została darowana „władza”, aby stali się synami
Bożymi, to nie mówi o tym, że otrzymali moc, by zmienić gatunek ze świni w syna Bożego. Słowo
„władza”, którym posługuje się tutaj Jan to nie dunamis, czyli moc czynienia cudów, ale eksousian,
czyli autorytet lub zdolność podjęcia właściwej decyzji.
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Stąd ten sam Jan mówi w 1 LIŚCIE JANA 3:2 Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, a jeszcze
nie zostało uczynione widocznym, czym będziemy. Wiemy zaś, że jeśli zostałoby uczynione
widocznym, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jaki jest.
BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE 65-0119 P:18 44Otóż jesteśmy cząstką Boga. Zawsze byliście. Nie
pamiętacie tego, gdyż byliście tylko atrybutami Boga. Byliście tylko w Jego myślach. Nawet wasze
imię, jeśli kiedyś znajdowało się ono w Księdze Żywota, to zostało tam wpisane przed założeniem
świata. On wiedział, kim jesteście. 45Mówię to nie w tym celu, aby wprowadzać zamieszanie w
doktrynie, lecz tylko po to, aby rzecz sprostować, abyśmy mogli pozbyć się tego lęku i strachu. Nie
wiecie, kim jesteście. Nie staniecie się dopiero, lecz teraz już jesteście synami Bożymi. Widzicie,
zawsze byliście synami Bożymi. Pojmujecie to? 46Gdy bowiem Bóg miał was w Swoich myślach na
początku, musieliście być, pewna cząstka z was, wasze życie, które teraz jest w was, musiało być już
wcześniej tam u Boga. A więc zanim zmaterializowaliście się tutaj na ziemi, zanim jeszcze istniało
cokolwiek oprócz Boga, już byliście jednym z Jego atrybutów. On wiedział już, jakie będzie wasze imię.
Wiedział, jaki będzie kolor waszych włosów. Wiedział o was wszystko.
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KSIĘGA IZAJASZA 42:1 Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja
dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.
W szóstym i ósmym rozdziale Ewangelii Jana są przedstawione dwa winne krzewy. Jeden jest
predestynowany do Chwały, a drugi do potępienia.
EWANGELIA JANA 6:37 37Wszystko, co Mi daje Ojciec, przyjdzie do Mnie, a tego, który do Mnie
przychodzi, z pewnością nie odrzucę; 38zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby czynić swoją wolę, ale wolę
Tego, który Mnie posłał. 39A to jest wola Tego, który Mnie posłał — Ojca, abym z tego wszystkiego, co
Mi dał, nic nie stracił, lecz wzbudził to w dniu ostatecznym. 40Taka zaś jest wola Tego, który mnie
posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Ja go wzbudzę w dniu
ostatecznym … 44Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie przyciągnie Ojciec, który Mnie posłał — a
Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym.
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EWANGELIA JANA 8:37 Wiem, że jesteście nasieniem Abrahama, lecz usiłujecie Mnie zabić, gdyż nie ma
w was miejsca na moje Słowo. (Jezus mówi nam tutaj, że atrybuty nasienia wężowego nie mają w
sobie miejsca na Słowo)

44

EWANGELIA JANA 8:38 Ja mówię to, co widziałem u mojego Ojca – więc i wy robicie to, co
widzieliście u waszego ojca. Innymi słowy prawo życia; 1 KSIĘGA MOJŻESZOWA 1:11 „nasienie według
rodzaju swego”.

45

EWANGELIA JANA 8:39 Odpowiedzieli Mu: Naszym ojcem jest Abraham. Jezus na to: Gdybyście
byli dziećmi Abrahama, czynilibyście dzieła Abrahama. Przyjęlibyście jego naturę.

46

Czy pamiętacie zeszłotygodniowe kazanie z KSIĘGI AMOSA 3 o naturze lwa, naturze ptaka,
Bożej naturze i naturze Bożego proroka? Biorąc pod uwagę tę logiczną zasadę, nie śpieszyłbym się z
opinią, że Jezus powiedział im to w takim sensie, że gdyby byli prawdziwymi dziećmi sprawiedliwego
Abrahama, mieliby tę samą naturę co Abraham i tak samo jak on, uwierzyliby w to, co mówił do nich
Bóg. Dlatego On im powiedział: „Dlatego, że nie wierzycie Słowu, nie ma w was natury Abrahama,
tylko jest inna natura, natura węża”.

47

On mówi w EWANGELII JANA 8:40 Teraz zaś chcecie Mnie zabić — człowieka, który powiedział
wam prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Dalej Jezus objawia im, jaka to natura.
EWANGELIA JANA 8:41-42 41Wy pełnicie uczynki swojego ojca. Powiedzieli Mu więc: My nie
zostaliśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca — Boga. 42Jezus na to: Gdyby Bóg był waszym
Ojcem, darzylibyście Mnie miłością, gdyż Ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Bo nie przyszedłem sam
od siebie, ale On Mnie wysłał.
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Zwróćcie uwagę na to, że znowu im mówi: „Gdyby Bóg naprawdę był waszym Ojcem,
bylibyście wierzącymi i przyjęlibyście mnie, ponieważ to Bóg mnie posłał”.

50

Właściwie to, że wierzysz tym, których posłał Bóg, jest dowodem tego, że pochodzisz od

Boga.

51

EWANGELIA JANA 6:29 Odrzekł im Jezus: To jest dzieło Boga — abyście uwierzyli w Tego,
którego On posłał.

52

Każdemu, którego posyła Bóg, daje też obietnicę, że będzie z nim.

1 LIST JANA 4:5-6 5Oni są ze świata; dlatego mówią, jak ludzie ze świata, a świat ich słucha.
6
My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy
Ducha Prawdy i ducha błędu.

53

1 LIST JANA 5:9-14 9Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe,
gdyż jest to świadectwo Boga, jako że złożył świadectwo o swoim Synu. 10Kto wierzy w Syna Bożego,
ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, zrobił z Niego kłamcę, gdyż nie uwierzył świadectwu,
które Bóg złożył o swoim Synu. 11A takie jest to świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie
jest w Jego Synu. 12Mający (gr. echon) Syna, ma (gr. echei) to życie; nie mający (gr. echon) Syna
Bożego — nie ma (gr. echei) tego życia. 13To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego,
abyście się dowiedzieli, że macie żywot wieczny i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. 14A to jest ta
ufna odwaga, którą mamy względem Niego, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą,
słucha nas.
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Mamy taką pewność, że jeśli prosimy, On odpowiada. Ale jeśli w naszym sercu jest
nieprawość, Pan nie wysłucha naszych modlitw.
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PSALM 66:18 Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał.

57

OTO WIĘKSZY NIŻ SALOMON JEST TUTAJ 62-0721 P:86 Ten, który wyzna swoje grzechy… Dawid
powiedział: „Gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał”. Czym jest
niegodziwość? Niegodziwość to stan, w którym wiesz, że to, co robisz nie jest w porządku, a jednak
nie chcesz z tego pokutować. Jeśli knuję coś niegodziwego w Swoim sercu i nie robię tego, co
powinienem, Biblia obiecuje, że Bóg nie wysłucha moich modlitw. Zgadza się bracia? Zgadza się
kaznodzieje? To prawda. Jeśli knujesz coś niegodziwego…
A w EWANGELII JANA 14:13-14 13A o cokolwiek poprosilibyście w moim imieniu, to uczynię, aby
Ojciec był uwielbiony w Synu. 14Jeślibyście o cokolwiek poprosili Mnie w moim imieniu, Ja to spełnię.
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EWANGELIA JANA 8:43 Dlaczego nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie potraficie słuchać
mojego Słowa.

59

Cechą charakterystyczną tych, którzy mają tę samą naturę, co Jezus jest to, że słuchają Słowa.
Z kolei ci, którzy nie mają tej natury, nie potrafią słuchać Jego Słowa i rozumieć Go.

60

Jest to powiedziane w 1 LIŚCIE DO KORYNTIAN 2:14 Jednak 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.
Popatrzmy w EWANGELII JANA 8:44-49 44Wy za ojca macie diabła — i chcecie spełniać żądze
waszego ojca. On od początku był zabójcą i nie wytrwał w prawdzie, gdyż prawdy w nim nie ma. Gdy
mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45Ja zaś mówię prawdę — dlatego
Mi nie wierzycie. 46Kto z was może dowieść Mi grzechu? Jeśli zaś mówię prawdę, to dlaczego Mi nie
wierzycie? 47Kto jest z Boga, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.
48
W odpowiedzi Żydzi rzekli Mu: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona?
49
Jezus na to: Ja nie mam demona, ale czczę mego Ojca, a wy Mnie znieważacie.

61
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Ta sama kwestia wciąż jest aktualna. Wszystko sprowadza się do jednego: jeśli pochodzisz od
Boga, będziesz słuchał i rozpoznawał Boże Słowo bez względu na to przez jaki kanał Bóg Je pośle. Nie
ma znaczenia czy jest to przez potwierdzonego proroka czy przez potwierdzoną pięcioraką służbę.
Obojętnie przez czyje usta Ono wychodzi, i tak Boże Słowo to Boże Słowo. Bóg nie potwierdza
człowieka, ale potwierdza Swoje Słowo w naczyniu proroka, członka pięciorakiej służby,
chrześcijanina, wierzącego czy kogoś jeszcze. Jeżeli odrzucamy to, że kiedy Bóg kogoś posyła,
obiecuje mu, że pójdzie razem z nim i będzie potwierdzał, że to On go posłał, wtedy odrzucamy
również Boga. To tylko świadczy o tym, jakie jest w tobie nasienie. Jezus powiedział w EWANGELII JANA
8:47 Kto jest z Boga, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.

63

Czytamy w 1 LIŚCIE JANA 4:6 My jesteśmy z Boga; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga,
nie słucha nas. Po tym poznajemy Ducha Prawdy i ducha błędu.
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„Janie, za bardzo się wynosisz. Nie masz przecież prawa powiedzieć, że ludzie mają ciebie
słuchać. Nie jesteś przecież potwierdzonym prorokiem”. Być może nie był potwierdzonym prorokiem,
ale był za to potwierdzonym apostołem, a Boża Obecność wokół niego udowadniała, że stoi za nim
sam Bóg.
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PSALM 65:5 Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach
Twoich; Nasycimy się dobrami domu Twego, świętością przybytku Twego. Nie jest błogosławiony ten,
którego wybiorą laicy albo którego wybierze kościół, ale błogosławiony jest mąż, którego Bóg
wybierze i pozwoli mu, aby mieszkał w Jego sieniach.
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Na zakończenie przyjrzymy się jeszcze jednej definicji. Jest to słowo „predestynacja”, które
wywodzi się od czasownika predestynować.
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Predestynować (grecki) Prooriso = ustalić zawczasu, określić przeznaczenie, predestynować, z
góry ograniczyć.
LIST DO RZYMIAN 8:29-30 29Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył, by posiedli kształt
odpowiadający obrazowi Jego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci i siostrami. 30A
których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których
usprawiedliwił, tych też uwielbił.

LIST DO EFEZJAN 1:5 5gdy przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według
upodobania swojej woli,

68

Słowo „predestynować” jest wyrazem złożonym i składa się z dwóch części: Pre to
przedrostek, który oznacza zawczasu, a destynować to inaczej przeznaczenie. Zawczasu ustalić czyjeś
przeznaczenie.
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Ustalić zawczasu oznacza: wybrać i z góry określić. A więc kwestia jakiegokolwiek przypadku
nie wchodzi w grę. Zamysł staje się najważniejszy. To, że wybór został dokonany z góry jest
najistotniejsze i niezastąpione. Słowo postanowić lub ustalić sugeruje, że potrzebny jest nie tylko
wpływ, ale również moc, by kontrolować i osiągnąć zamierzony cel.
Ze wszystkich definicji wynika, że niezbędny jest Projekt, a tym samym także Projektant. Gdyby
zostawić wszystko przypadkowi, musielibyśmy wspierać teorię chaosu. Nic nie jest uzależnione od
okoliczności, od twojej własnej woli, ani od siły predestynowanego, ani od zdolności
predestynowanego, ale cały ten wielki projekt jest zaplanowany i wpierany mocą Tego, który
zatroszczy się o to, aby cel został osiągnięty. Dlatego właśnie Ten, który predestynuje także stale
kontroluje i egzekwuje Swój plan. Plan i cały zamysł – wszystko jest przesądzone.
W EWANGELII JANA 14:12 jest napisane: „kto wierzy we Mnie, będzie również dokonywał dzieł, których
Ja dokonuję — i większych dokona niż te”. To jest Boża obietnica, a Jego Słowo nie może wpaść do
ziemi i nie wydać plonu.
Bóg mówi w KSIĘDZE IZAJASZA 55:10-11 10Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie
wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a
jedzącym chleb, 11Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz
wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.
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Wiemy zatem, że mamy Boga, który jest suwerenny, który się nie zmienia, który dokonuje właściwych
wyborów (Czyż ten, który jest Sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa?), którego Słowo jest
wieczne i niezmienne, ten, którego pierwszy wybór jest najlepszym wyborem. Ten właśnie dokonał
wyboru, a także zaplanował i wyznaczył nam nasze miejsce przeznaczenia. Ten sam predestynował
nas do synostwa i do tego, byśmy byli przemienieni na obraz jednorodzonego Syna. On też
predestynował nas do manifestacji synów Bożych.
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Skoro Bóg dał nam te obietnice, to musiał też utorować drogę, aby się urzeczywistniły.
Znajdujemy odpowiedź w EWANGELII JANA 14:12 …będzie również dokonywał dzieł, których Ja
dokonuję…
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Popatrzmy na obietnice zawarte w LIŚCIE DO EFEZJAN 1:5 …przeznaczywszy nas dla siebie do
synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej.
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LIST DO RZYMIAN 8:19 Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Boga.
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LIST DO RZYMIAN 8:29 Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył, by posiedli kształt
odpowiadający obrazowi Jego Syna, aby On był pierworodnym pośród wielu braci i siostrami.
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Jesteś w stanie wypełnić te obietnice? Musi być jakiś sposób, by zostać przemienionym i być
zamanifestowanym synem, tak jak On. Musi być jakiś sposób, by te obietnice się urzeczywistniły.
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Paweł mówi nam w LIŚCIE DO RZYMIAN 13:14 raczej przywdziejcie na siebie Pana Jezusa
Chrystusa i o ciało, co do pożądliwości, nie czyńcie zabiegów.

77

I w LIŚCIE DO GALACJAN 3:27 mówi nam, jak przyoblec się w Chrystusa. „Bo wszyscy, ilu was
było zanurzonych w Chrystusa, przyoblekliście się w Chrystusa”.
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Wierzę, że EWANGELIA JANA 14:12 jest naszą instrukcją obsługi do LISTU DO RZYMIAN 8:29-30,
LISTU DO EFEZJAN 1:5 i 11, LISTU DO RZYMIAN 8:19.
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Pomyślcie o tym. Nie można być przemienionym na jakiś obraz, skoro nie wiadomo, co to za
obraz. Nie można dostąpić usynowienia, jeśli nie jest się przemienionym na ten obraz. Manifestacja
synów nie nastanie, dopóki nie dowiemy się, czym jest ta manifestacja synów Bożych. Do tego
wszystkiego znajdziemy instrukcję obsługi w EWANGELII JANA 14:12.

80

Jezus powiedział: „Będzie również dokonywał dzieł, których Ja dokonuję…” (Jego mowa, Jego
czyny, sposób jego myślenia, życie, którym żył, dzieła, które dokonywał); On powiedział: będziecie
mówić tak samo, czynić to samo, chodzić tak samo, rozmawiać tak samo, ponieważ ten sam zmysł,
który był w Chrystusie jest w was.
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EWANGELIA JANA 14:12 to mechaniczna strona usynowienia, mechaniczna strona tego, że
jesteśmy przemienieni na kształt Obrazu jednorodzonego Syna. To także mechanika tego, że jesteśmy
zamanifestowanymi synami Bożymi.
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Bez EWANGELII JANA 14:12, w której widzimy mechanikę, te trzy obietnice (manifestacji,
przemiany i usynowienia) nie mogłyby urzeczywistnić się w wierzącym. Możesz to poznać ze strony
teologicznej, ale dopóki nie wiesz, co to znaczy być przemienionym na obraz albo manifestować Syna
Bożego, nie przyoblekłeś się w Chrystusa. Nie możesz się przyoblec w Chrystusa skoro nie zostałeś
ochrzczony tym samym Duchem i nie posiadasz tego samego Życia i tej samej natury, która była w
Nim. W EWANGELII JANA 14:12 jest objawiona droga tylko dla tych, którzy narodzili się na nowo. Brat
Branham mówi, że nie możesz nazywać się wierzącym dopóki nie narodziłeś się na nowo i nie
zostałeś napełniony Jego Duchem. Przemianę, o której mówi Paweł w LIŚCIE DO RZYMIAN 8 widzimy w
EWANGELII JANA 14:12, również manifestację synów Bożych, o której mówi Paweł w LIŚCIE DO RZYMIAN
8, widzimy w EWANGELII JANA 14:12, a więc bez EWANGELII JANA 14:12 nie moglibyśmy się nadawać do
usynowienia. EWANGELIA JANA 14:12 to instrukcja obsługi, jak przejść z mechaniki do dynamiki.
Wierzę, że dlatego właśnie brat Branham tak wiele mówił o tym miejscu Pisma.
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Pomódlmy się.

