Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga – Brian Kocourek

10.09.2014

#209 Bliźnięta nr 7 Natura Nasienia Życia
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Dzisiaj wieczorem będzie to już siódma część naszej mini serii na temat bliźniąt. Skupimy się
teraz na naturze Nasienia Życia w kontekście dwóch winnych krzewów. Przyglądniemy się temu, co
brat Branham mówi na temat natury dwóch winnych krzewów.
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Czytaliśmy już ten cytat, w którym brat Branham naucza nas, że „każde przebudzenie wydaje
na świat bliźnięta”.
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. Zawsze mają podczas niego grupę cielesnych wierzących i grupę duchowo wierzących.
Każde przebudzenie zrodzi ich: 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.
53
Jan 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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Skoro brat Branham powiedział, że każde przebudzenie wydaje na świat bliźnięta i użył tego
sformułowania „każde przebudzenie”, oznacza to, że nie powinniśmy się spodziewać, że w naszym
przebudzeniu czasu końca będzie inaczej. Dodał nawet, że będzie tak w każdym wieku.
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Przypatrzmy się naturze tych bliźniąt, a zobaczymy, co jest powodem tego, że tak się różnią.
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Powinniśmy zatem popatrzeć na pierwszy z atrybutów, czyli że jeden jest duchowy, a drugi
cielesny.
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Ten, który jest duchowy, musi być napełniony Duchem, więc będzie też przejawiał pewne
atrybuty. Z drugiej strony wiemy, że ten drugi jest cielesny, więc będą też pewne atrybuty, które ta
natura będzie przejawiać.
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Na początek chciałbym poruszyć sprawę, o której Paweł mówi w 2 rozdziale 1 Listu do
Koryntian.
1 LIST DO KORYNTIAN 2:9-11 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 (Boży Duch) bada wszystko — również głębokie sprawy Boga. 11Bo kto
z ludzi zna sprawy ludzkie, jeśli nie duch człowieka, który jest w nim? (Paweł pyta czy człowiek może
zrozumieć ludzkie sprawy, jeśli nie posiada ducha człowieka). Dalej Paweł przechodzi do sedna
sprawy.
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1 LIST DO KORYNTIAN 2:11 „…Tak też spraw Boga nikt nie poznał, tylko Duch Boży”.
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Paweł mówi, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie pojąć spraw Bożych. Potrzeba Ducha
Świętego, by człowiek zrozumiał sprawy Boże. Zaraz potem, kiedy powiedział, że nikt nie może
zrozumieć spraw Bożych, mówi, że tylko Duch Boży wie.

12

Dalej, 1 KOR. 2:12 mówi My zaś posiedliśmy nie ducha świata, ale Ducha, który jest z Boga,
abyśmy poznali to wszystko, czym nas Bóg obdarował z łaski.

13

Paweł daje nam do zrozumienia, że jeżeli nie przyjęliśmy Ducha Bożego, żadnym sposobem
nie zrozumiemy tego, co Bóg nam dał za darmo. Dalej czytamy, że o tym właśnie mówimy.
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1 LIST DO KORYNTIAN 2:13 O tym i mówimy nie w słowach nauczanych przez mądrość ludzką,
lecz w nauczanych przez Ducha Świętego — to, co duchowe łącząc z tym, co duchowe.
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Mądrość, którą mamy z wysokości, przyszła przez Ducha Świętego, ponieważ On jest
nauczycielem. Nie ważne pod jaką usługą jesteś i jak dobrze może ona nauczać Poselstwa, jeżeli nie
masz Ducha Świętego to i tak nigdy nie zrozumiesz Bożych spraw, koniec kropka.

16

A teraz o cielesnym człowieku. Obserwowaliśmy atrybuty dwóch winnych krzewów i wiemy,
że Paweł powiedział, iż napełniony Duchem człowiek potrafi zrozumieć sprawy Boże z powodu Życia,
natury i atrybutów Ducha Świętego (nauczyciela), który mieszka w człowieku napełnionym Duchem.
Teraz dowiemy się czegoś na temat atrybutów natury cielesnego albo naturalnego człowieka.
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1 LIST 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.
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To, co mówi apostoł Paweł jest dosyć szokujące. Czytamy przecież, że naturalny człowiek pod
żadnym pozorem nie może zrozumieć spraw Bożych, a w dodatku są dla niego głupstwem. Nie ma
opcji, żeby to pojął. Skoro tego nie zrozumie, znaczy to, że faktycznie nie jest w stanie tego
zrozumieć. Nie jest mu to dane. Jest rzeczą niemożliwą, żeby cielesny chrześcijanin, naturalny
człowiek czy ktoś kto nie został narodzony z Ducha Bożego, zrozumiał sprawy Boże.
1 LIST DO KORYNTIAN 2:15-16 15Człowiek duchowy (napełniony Duchem Świętym) jednak
rozsądza (rozeznaje) wszystko, sam zaś nie jest przez nikogo rozsądzany (rozeznany). 16Kto bowiem
poznał myśl Pana, tak by Go pouczać? My natomiast mamy zmysł Chrystusa.
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Jezus mówił Nikodemowi to, o czym nauczał Paweł. On mówi w EWANGELII JANA 3:3 „Jezus
odpowiedział: Amen, amen, mówię ci, jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć
Królestwa Bożego”.
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W naszej godzinie przyszedł prorok, który nauczał, że to, co Jezus powiedział Nikodemowi
oznacza, że dopóki nie narodzisz się na nowo z Ducha Bożego, nie możesz zrozumieć spraw Bożych.
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POWOŁANIE ABRAHAMA 55-1116 P:29 Chrześcijanin niczego nie oblicza i nie przejmuje się tym,
co widzi. Nie widzi swoimi oczami, wcale nie. Oczywiście, że nie widzimy swoimi oczami. Oczami
można patrzeć, natomiast widzi się sercem. Patrzeć to nie to samo, co widzieć. Widzieć, to inaczej
rozumieć. Jezus powiedział do Nikodema: „Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może
zobaczyć Królestwa Bożego”. Wiemy, że właściwe tłumaczenie to „nie może zrozumieć Królestwa
Bożego. Co gdyby ktoś starał się ci coś pokazać, a ty byś mówił: „Nie widzę tego”. Patrzysz na to, ale

nie rozumiesz. Dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie poznasz Królestwa Bożego. Dopiero wtedy
go zrozumiesz.
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W kazaniu DO KOGO PÓJDZIEMY? 60-0604 P:43 brat Branham powiedział: Nikodem zadał
pytanie: „Jak mogę narodzić się na nowo, skoro jestem już stary? Czy mam po raz drugi wejść do łona
mojej matki?”. Usłyszał odpowiedź: „Jeśli ktoś nie zostanie zrodzony na nowo, nie może zobaczyć
Królestwa Bożego”. Właściwe tłumaczenie to „rozumieć”, zrozumieć Królestwo Boże. Królestwo Boże
jest wewnątrz was, więc nie można go zobaczyć, chyba żeby to Królestwo było w działaniu. Jedynie
jeśli narodzisz się na nowo, będziesz w stanie je zrozumieć. Znowuzrodzenie oznacza, że jesteś
napełniony Duchem Bożym i należysz do Chrystusa. Kiedy już jesteś w Chrystusie, to ten sam Duch
Święty, który napisał Biblię i manifestował się w Chrystusie, jest teraz w tobie, żeby potwierdzić, że to
On sam. Amen. Dlatego właśnie musisz przyjść do Niego.
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Nawet kiedy spojrzymy na przypowieści, które opowiadał Jezus, to widzimy, że nauczał On
tego samego Swoich uczniów.
EWANGELIA MATEUSZA 13:10-16 10Wówczas podeszli uczniowie i zapytali Go: Dlaczego mówisz
do nich w przypowieściach? 11On zaś odpowiedział im: Wam zostało dane poznać tajemnice
Królestwa Niebios, ale tamtym nie zostało dane. 12Kto bowiem ma… (słowo „ma” zostało
przetłumaczone z greckiego echei, co oznacza to samo, co angielskie słowo echo. Oznacza również
„zwrócić albo odbijać echem dokładnie to, co się usłyszało”.) 12Kto bowiem ma, temu będzie dane i
będzie uczyniony obfitującym; ktokolwiek zaś nie ma, temu również to, co ma, zostanie odebrane.
13
Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie
rozumieją. 14I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi: Słuchem będziecie słuchać i nie
zrozumiecie; patrząc widzieć będziecie i nie zobaczycie. 15Gdyż tłuszczem obrosło serce tego ludu, z
trudem uszami usłyszeli, swoje oczy zamknęli, aby oczami nie zobaczyli ani uszami nie usłyszeli, aby
sercem nie zrozumieli, nie nawrócili się — i abym ich nie wyleczył. 16Lecz szczęśliwe oczy wasze, że
widzą, i uszy wasze, że słyszą.
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Tylko ci, którzy rozumieją, są prawdziwie nawróceni, a tylko ci, który posiadają Jego Ducha,
mogą prawdziwie zrozumieć.
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EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – OBIECANA NAGRODA Otóż, dlaczego musiało się tak stać? Dlaczego było
tak, że nasienie węża musiało przyjść w ten sposób? Człowiek był stworzony dla Boga. Człowiek miał
być świątynią Bożą. Miejscem Bożego odpocznienia (Ducha Świętego) był człowiek, ta świątynia. Dz.
Ap. 7:46-51 „Który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga
Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach
rękami uczynionych, jak mówi prorok: Niebo jest tronem moim, a ziemia podnóżkiem stóp moich; jaki
dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Czy nie ręka moja uczyniła
to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi
Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy!” Szatan wiedział o tym przez cały czas. On również chciał
zamieszkać w człowieku, tak samo jak to czyni Bóg. Lecz Bóg zarezerwował to prawo dla siebie.
Szatan tego nie może uczynić. Jedynie Bóg zjawił się w ludzkim ciele. Szatan nie mógł, ani nie może
tego uczynić. Szatan nie ma twórczej mocy. Jedynym sposobem dla szatana, aby osiągnął swój
zamiar, było wstąpić do węża w Edenie, podobnie jak wszedł przez złe duchy do świń w Gadara. Bóg
nie wstępuje do zwierząt; lecz szatan może i będzie to czynił, aby osiągnąć swój cel. On nie mógł mieć
dziecka wprost z Ewy, jak to sprawił Bóg u Marii, więc on wstąpił do węża, a potem zwiódł Ewę. On ją

uwiódł i przez nią szatan miał to dziecko zastępczo. Kain nosił w całej pełni duchowe cechy charakteru
szatana, a również zwierzęce (zmysłowe, cielesne) cechy węża. Nic dziwnego, że Duch Święty
powiedział, że Kain był z tego złośnika. On nim był.
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Dzisiejszego wieczora kiedy popatrzymy na dwa winne krzewy, dwa nasiona, dwie natury,
okaże się, że jest wiele rozpoznawalnych cech obu nasion, ale także wiele cech, które należą tylko do
jednego z nich. Te cechy właśnie sprawiają, że możemy rozdzielić oba nasiona.
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Wypisałem cechy, które mają wspólne. Na pierwszej liście widzimy atrybuty wspólne dla
Wybranego Nasienia Bożego i nasienia węża.
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Wspólne atrybuty i cechy obu krzewów winnych:
Oba rodzą się w tym samym przebudzeniu, w tym samym kościele itd.
Oba są religijne
Oba spożywają z tego samego Stołu Pańskiego
Oba wierzą Bogu, jednemu Bogu – dlatego oba to wierzący
Oba cytują Słowo Boże
Oba szczerze składają Bogu ofiary
Oba oddają Bogu cześć w szczerości
Oba oddają Bogu chwałę
Oba robią to, co podoba się Bogu
Oba przyjmują znak na czoło i na prawą rękę
Oba rodzą owoce, ale po owocach je poznacie
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OBA SĄ RELIGIJNE
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ODRESTAUROWANIE DRZEWA OBLUBIENICY 62-0422 Otóż, Ezaw (jako Ezaw i Jakub, obaj byli
bliźniakami, obaj religijni) - Ezaw był cielesnym człowiekiem; on był dobrym człowiekiem. On nie ...
Powiedzmy teraz: on nie wychodził, by kraść, pić, czy coś takiego; on był religijnym człowiekiem, lecz
on myślał: „Otóż, jak długo jestem religijnym, to jaka w tym różnica?” Lecz niepozorny, prosty Jakub,
on nie dbał o to, jak on to musi otrzymać, lecz on chciał mieć pierworodztwo. Bez względu na to, jak je
otrzyma, byle je otrzymać. Gdyby musiał upaść u ołtarza i krzyczeć, i płakać, i wołać, i smarkać
(wybaczcie mi), wiecie, żeby je otrzymać, i uczyniłby to wprost na jego oczach (nie chciałem tego tak
powiedzieć), i tak ... (wybaczcie mi), i tak upaść u ołtarza i krzyczeć tak długo, aż je otrzyma, patrzcie,
on je otrzymał. Rozumiecie? On nie dbał o to, jak je otrzyma, byle je otrzymać.

33

MĄDROŚĆ KONTRA WIARA 62-0401 Ezaw i Jakub byli doskonałym przedobrazem: obydwaj
religijni, obydwaj bliźniacy. Ezaw był kościelnym typem. On był bystrym człowiekiem. On miał dobre
moralne zasady i tym podobne rzeczy, lecz to pierworodztwo nie było mu do niczego przydatne. Jakub
nie dbał o to, co musi uczynić, tylko aby otrzymał pierworodztwo. A jak długo oni byli razem, nie mogli
zrodzić owocu. Czy się to zgadza? Jeden był przeciw drugiemu. Czy to zrozumieliście? Amen!
„Wyjdźcie spośród nich; oddzielcie się, mówi Bóg, i nie dotykajcie się ich nieczystych rzeczy; a Ja was
przyjmę”. Widzicie? Jakub musiał się odseparować od swego denominacyjnego brata, nim go Bóg w
ogóle pobłogosławił. Bóg powiedział Abrahamowi to samo. Izrael i Moab. Czterystu proroków
izraelskich stanęło przed Micheaszem, a Micheasz odseparował się od nich i otrzymał Słowo od Pana i
przyszedł z Nim z powrotem. Mojżesz i Kore – ta sama rzecz – nie zmieszali się; oni się musieli
odseparować. Czy to prawda?

EFESKI WIEK KOŚCIOŁA 60-1205 111Stwierdzamy teraz, że oni chcieli rozpocząć, ale dostali się do
formy pobożności. 112Mógłbym właśnie teraz tutaj zatrzymać się i powiedzieć coś – myślę, że to
jednak powiem. Czy 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? Jakub był tylko mamim
synkiem, kręcił się po prostu koło mamy, przez cały czas. Lecz Ezaw wychodził na pola i pracował,
chodził na polowania i przynosił zwierzynę i dawał ją swojemu staremu ślepemu ojcu, który był
prorokiem; usiłował troszczyć się o niego. Lecz Jakub miał na myśli tylko jedną rzecz, chciał otrzymać
to pierworodztwo! Nie ważne, jak długo kręcił się w pobliżu czy cokolwiek musiał uczynić, główną
rzeczą w jego życiu było pierworodztwo! A Ezaw nim wzgardził.
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NIEZAWODNE REALNOŚCI ŻYJĄCEGO BOGA 60-0626 251Kiedy Jakub i Ezaw urodzili się, oni urodzili się
obaj ze świętego ojca i świętej matki, lecz oni byli dwojaczkami. Jeden był cielesnym religijnym
człowiekiem, chodził do kościoła i był dobrym człowiekiem, bardzo dobrym. Jakub był małym
oszustem, lecz jego myśli były skoncentrowane na jedną rzecz. To pierworodztwo oznaczało dla niego
wszystko, bez względu na to, jak on je musiał zdobyć. Ponieważ Biblia mówi, że on był wybrany przed
założeniem świata, by tego szukać. 252A dzisiaj jest wielu ludzi, nie ważne jak wielką popularnością
muszą się posłużyć, jak dużo muszą utracić, względnie, co oni muszą czynić, nie ma dla nich żadnego
znaczenia, czy są nazywani staromodnymi, nie gra roli, kim oni są, oni mają swoje oczy skierowane na
Chrystusa, ponieważ zostali wybrani do żywota wiecznego. I oni budują wprost na tym. Choć to
kosztuje cokolwiek, czy to kosztuje wszystko, co mają, oni tam budują. 253Ten drugi jest nominalnym
człowiekiem. On idzie do kościoła i czuje się tak dobrze, jak pozostali, i odchodzi do domu. Widzicie, to
jest ten podobny do Ezawa. Rozumiecie? A ten drugi jest podobny do Jakuba. Otóż, tutaj to macie,
obydwie strony.
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OBA WIERZĄ BOGU
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PRZYGOTOWANIE 53-1111 P:31 Mówiłem wam któregoś wieczoru, że Kain był wierzącym.
Dzisiaj powiem wam coś jeszcze bardziej dziwnego. Diabeł jest wierzącym. Tak mówi Biblia. On wierzy
i drży. Diabeł jest wierzącym. Jeżeli wiara w Boga wystarczy, by być zbawiony, to zgodnie ze Słowem
Bożym diabeł jest również zbawiony. To prawda. Ale bracie, potrzebny jest Duch Święty, nowe
narodzenie, przemiana i to, że jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Kiedy Bóg zstępuje i
umieszcza do ciebie Swojego Ducha, wtedy już nie należysz do siebie, ale do Boga.
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BOJOWAĆ O WIARĘ RAZ ŚWIĘTYM PODANĄ 53-0614 Jezus powraca, by zabrać narodzony na nowo
Kościół, który przeżył pokutę, natomiast diabeł przychodzi po tych, którzy mówią: „Jeśli jesteś Boskim
uzdrowicielem, to zrób to. Jeśli to jest prawdą to… Jeśli, Jeśli”. Szatan zawsze podważa Słowo Boże.
Mówi: „Jeśli jesteś… Jeżeli jest Boskim uzdrowicielem, to niech uzdrowi tego i tamtego. Skoro nim jest,
niech uczyni to”. Zawsze mówi: „jeżeli” i zawsze postawi znak zapytania. Ale prawdziwy i szczery
wierzący wierzy, że każde Słowo, które powiedział Bóg, jest prawdą i tak też Je odbiera. Oto chodzi.
SŁUCHANIE, ROZPOZNANIE, DZIAŁANIE NA SŁOWIE BOŻYM 60-0221 72Gdziekolwiek przyjdzie
przebudzenie, ono zawsze przynosi bliźniaki. To jest szorstka uwaga, lecz to prawda. Kiedy Izaakowi i
Rebece urodziły się dzieci, przyszły na świat bliźnięta. Kiedy został stworzony świat, pojawiły się
bliźniaki – dwa drzewa. A kiedy urodzili się Kain i Abel, przyszli na świat dwaj. Kiedy urodzili się Ismael
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i Izaak, przyszli na świat dwaj. A kiedy urodzili się Ezaw i Jakub, przyszli na świat dwaj. Jeden z nich był
naturalny – jeden z nich był ziemski, a ten drugi był nadprzyrodzony. I jeden patrzał na to naturalne,
intelektualne, a ten drugi chodził według Ducha Świętego. Zawsze działo się w ten sposób. Kiedy
wystąpił luterański kościół... 73Weźmy najpierw zielonoświątkowców. Spójrzcie na zrodzenie
zielonoświątkowe. Ono przyniosło wielkie, potężne przebudzenie, które ogarnęło cały znany świat –
zielonoświątkowcy. Nie trwało to długo po wylaniu Ducha Świętego – i nawet Paweł powiedział:
„Spomiędzy nich wystąpią mężowie z wypaczonymi umysłami i odwrócą ludzi od Boga.“ I dokładnie to
właśnie oni uczynili. Przyniosło to na świat bliźnięta. 74Kiedy powstał luterański kościół, Martin Luther
przyniósł duchowe przebudzenie. Nie trwało długo, a przyszedł Ezaw – zaraz za nim – i zorganizował
go. I pojawiły się dwa kościoły. 75Następnie przyszli metodyści – John Wesley – duchowe
przebudzenie. A potem przyszła organizacja i ludzie to znowu zorganizowali. I powstały dwa kościoły.
76
A potem przyszło przebudzenie zielonoświątkowe. I oni je znowu zorganizowali, a teraz usadowili się
w organizacji. I znów powstały dwa. 77Lecz to duchowe nasienie żyjącego Boga, chociaż musieli być
przybyszami, chociaż musieli być wędrowcami – powodowało to zawsze oddzielenie. Ezaw nie
pozostał zbyt długo z Jakubem. Skoro tylko Jakub otrzymał pierworodztwo, (chwała Bogu!).
Spowodowało to oddzielenie. A kiedy człowiek... Nie ważne, do jakiego kościoła należysz; jeżeli on jest
cielesny, a twoi towarzysze, z którymi masz społeczność, ludzie, z którymi grasz w karty i twoje
towarzystwo literatów, i tak dalej... Lecz kiedy otrzymasz pierworodztwo, wtedy coś jest głęboko w
twoim sercu i pragnęło Boga – kiedy to otrzymałeś, powoduje to oddzielenie. „Wyjdźcie spośród nich i
oddzielcie się, mówi Bóg.“ Oddzielenie! 78Kościół się usadowił. Widzicie, on już nie może iść dalej.
Ezaw był bardzo dobrym przedobrazem cielesnego wierzącego dzisiaj, który nie jest w ogóle w stanie
pokonać ten świat. On nie przezwycięża rzeczy tego świata. Oni ciągle lubią swoje pijatyki,
potańcówki, swoje manikiury, makijaże na twarzach kobiet i strzyżenie swoich włosów, i noszenie
tego skąpego odzienia; a mężczyźni lubią chodzić do basenów pływackich i palić papierosy, i
opowiadać sprośne żarty; a pomimo tego należeć do kościoła. Oni nie potrafią w ogóle przezwyciężyć
tych spraw. Tak samo Ezaw nie potrafił. Pomimo to, aby być religijnym, musiał sobie ustanowić jakieś
intelektualne pojęcie. Właśnie to samo kościół czyni dzisiaj. „My staniemy się organizacją. Połączymy
się razem. Założymy jakiś klan albo klikę, czy coś podobnego.“ 79I tak właśnie dzisiejszy kościół
postępuje – ten duchowy a również ten cielesny – ciągle tak samo. Nie zmieniło się to i nie zmieni się
nigdy.
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OBA ODDAJĄ CHWAŁĘ, SKŁADAJĄ OFIARY i ROBIĄ COŚ, BY PRZYPODOBAĆ SIĘ BOGU.
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1 KSIĘGA MOJŻESZOWA 4:3 I stało się po niejakim czasie, że przyniósł Kain ofiarę Panu z
owoców ziemi.
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To, co Kain złożył Bogu w ofierze wcale nie było złe. Właściwie złożył ofiarę z pierwociny,
ofiarę żniwa, ofiarę zmartwychwstania, ale nie była na to pora i dlatego został odrzucony.
5 KSIĘGA MOJŻESZOWA 26:1-4 1I stanie się gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, daje ci w
dziedzictwo i posiądziesz ją, i osiedlisz się w niej. 2I weźmiesz z pierwocin wszelkich płodów ziemi, jakie
uzyskasz w ziemi twojej, którą Pan, Bóg twój, daje ci, i włożysz do kosza, i pójdziesz na miejsce, które
wybierze Pan, Bóg twój, na mieszkanie dla imienia swego tam. 3I przyjdziesz do kapłana, który będzie
w owych dniach, i powiesz do niego: Wyznaję dziś przed Panem, Bogiem twoim, że przyszedłem do
ziemi, którą przysiągł Pan naszym ojcom, że nam ją da. 4Kapłan weźmie kosz z twojej ręki i postawi go
przed ołtarzem Pana, Boga twego.
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Zauważcie, że w LIŚCIE DO HEBRAJCZYKÓW 11:4 Przez wiarę Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż
Kain, na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg uznał jego dary — i
dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia.
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Wspomniałem przed chwilą, że ofiara Kaina była cenna, ale jest powiedziane, że ofiara Abla
była cenniejsza. Cenniejszy oznacza, że chociaż coś jest cenne, istnieje coś, co to przewyższa. Chociaż
Kain złożył Bogu bardzo biblijną ofiarę; ofiarę z pierwocin, ofiarę żniwną, ofiarę zmartwychwstania,
ale to nie był ten sezon, ponieważ „bez przelewu krwi nie ma odpuszczenia grzechów”. Ofiara Abla
utorowała drogę z powrotem do Boga, ponieważ zmieszanie krwi węża z krwią Ewy spowodowało
grzech, za który zostali wyrzuceni z ogrodu i dlatego właśnie potrzebna była krew kogoś niewinnego,
żeby utorować drogę z powrotem do Bożej Obecności.
1 KSIĘGA MOJŻESZOWA 4:4-8 4A Abel także przyniósł ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z
tłuszczu ich. I spojrzał Pan na Abla i na jego ofiarę. 5Ale na Kaina i na jego ofiarę nie spojrzał; wtedy
Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. 6I rzekł Pan do Kaina: Czemu jesteś rozgniewany
i czemu zasępiło się twoje oblicze? 7Czy nie jest tak: jeśli będziesz dobrze postępował, podniesiesz się,
a jeśli nie będziesz dobrze postępował, przy bramie grzech położy się i do ciebie skłonność jego, a ty
masz nad nim panować. 8I powiedział Kain do Abla brata swego: Wyjdźmy na pole! I stało się gdy byli
w polu, powstał Kain przeciw Ablowi bratu swemu i zabił go.
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Ofiara to coś, co otrzymałeś od Boga, a teraz Mu to oddajesz. W 4 rozdziale 1 Księgi
Mojżeszowej zarówno Kain, jak i Abel złożyli Bogu ofiarę. Ofiara to coś, co oddajesz Bogu. Aby coś
oddać Bogu, musisz to najpierw od Niego otrzymać. Pismo nam mówi, że ofiara Kaina była cenną
ofiarą, a jednak była niewłaściwą ofiarą.
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Zauważcie, że jest powiedziane w LIŚCIE DO HEBRAJCZYKÓW 11:4 Przez wiarę Abel złożył Bogu
cenniejszą ofiarę niż Kain. Ofiara Kaina była cenna. Dlaczego była cenna? Ponieważ opierała się na
Słowie Bożym z 2 Księgi Mojżeszowej 22:9 i 5 Księgi Mojżeszowej 26:2. Natomiast w 1 LIŚCIE JANA 3:12
jest nazwana złą ofiarą. 12 Nie tak jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego, a dlaczego
go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.
Jest powiedziane, że zabił swojego brata, ponieważ jego uczynki były złe. To, że zabił swojego brata
było złe, ale nie było to złym uczynkiem. To złe uczynki sprawiły, że zabił swojego brata. Złym
uczynkiem było to, że złożył Bogu ofiarę, którą Ten odrzucił, natomiast ofiara Abla została przyjęta
przez Boga. Czytaliśmy o tym przed chwilą w 1 Księdze Mojżeszowej 4:2-8.
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Zaraz po tym, kiedy rozmawiał z Ablem, zabił go. Dlaczego rozmawiał z Ablem? Ponieważ Bóg
przyjął ofiarę Abla, a jego ofiary nie przyjął. Bóg mu powiedział, że gdyby postąpił właściwie, zostałby
przyjęty, ale dlatego, że nie postąpił dobrze, został odrzucony. W Septuagincie jest to tak
przetłumaczone: „Jeśli czynisz dobrze, to czy nie zostaniesz przyjęty? Właściwie złożyłeś ofiarę, ale
niewłaściwie ją rozdzieliłeś”.
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JA PRZYWRÓCĘ 53-1110 P:12 Zarówno Kain jak i Abel chcieli podobać się Bogu. Kainowi daleko
było od komunizmu, nie był także ateistą. Kain był wierzącym. Ubierzcie teraz kamizelki
przeciwwstrząsowe. Kain był wierzącym i oddawał Bogu chwałę. Gdyby chodziło o to, by tylko być
wierzącym, to Abel był tak samo sprawiedliwy jak Kain. Gdyby wymagana była tylko wiara, Bóg byłby
niesprawiedliwy, gdyby potępił Kaina za jego wiarę, a przyjął Abla. Tak jest. Kain przyszedł i złożył
ofiarę. Kain zbudował ołtarz, kościół. Kain złożył ofiarę, dokładnie jak Abel. Kain oddawał cześć. Nie

przyszedł jako niewierzący, ale jako wierzący. Podnosił ręce i tak samo jak Abel oddawał Bogu chwałę.
Jeżeli Bóg wymagał tylko członkowstwa, ołtarza i oddawania chwały, to Kain był tak samo
sprawiedliwy, co Abel.
SPOŁECZNOŚĆ DZIĘKI POJEDNANIU PRZEZ KREW 55-0605 111I nie tylko to, lecz Kain przyszedł i złożył
ofiarę. Gdyby ofiarowanie było wszystkim, czego Bóg wymaga, to On byłby niesprawiedliwy, gdyby
potępił Kaina. 112Nie tylko to, lecz Kain nie był niewierzącym. Kain był wierzącym. On usiłował znaleźć
pojednanie. I Kain pokornie uklęknął, podniósł swoje ręce i oddawał cześć Panu. On nie był komunistą
ani jakimś ateistą. On był wierzącym. Lecz on nie miał duchowego objawienia. 113A kiedy przyszedł
Abel… Wyobrażam sobie, że widzę Kaina, jak dekoruje swój ołtarz pięknymi liliami i czyni go ślicznym,
„jak lalunia”, jak to nazywamy. Tak właśnie ludzie myślą sobie dzisiaj. Jeżeli uda im się zbudować
piękny, wielki kościół, który swoim blaskiem prześcignie wszystkie pozostałe, będzie miał pluszowe
krzesła, umieszczą w nim piszczałkowe organy za dziesięć tysięcy dolarów i duży krucyfiks na przedzie
i nad nim, to sobie myślą, że Bogu będzie się to podobać. Bogu nie podobają się dzieła ludzkich rąk.
One są lotnym piaskiem.
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UWIELBIONY JEZUS 55-0225 P:24 Kain nie był niewierzący. Kain był wierzący. Nie przyszedł i nie
powiedział: „Nie wierzę, że jest Bóg”. On przyszedł jako wierzący. Chciał znaleźć łaskę w Bożych
oczach. Zbudował ołtarz. Ołtarz to inaczej kościół, miejsce oddawania czci. Poza tym, że zbudował
ołtarz, przyniósł i złożył ofiarę. Jeszcze w dodatku oddał Bogu chwałę. Widzicie? Możesz należeć do
kościoła, wychodzić do kościoła, modlić się, wywiązywać z obowiązków, płacić dziesięciny, składać
duchowe ofiary, klękać na kolanach i wyznawać swoją wiarę w Boga i w dalszym ciągu być zgubiony.
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Pomódlmy się.

