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Powstańmy na nasze nogi w uszanowaniu przed Bożym Świętym Słowem i 

chciałbym przeczytać kilka miejsc Pisma Świętego jako nasz tekst na dzisiejsze 
dopołudnie. 

Łukasz 12:42. „A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, 
którego ustanowił pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie 
właściwym? 

Przyp. 15:23 „Raduje to człowieka, gdy umie dać odpowiedź; jakże dobre jest 
słowo we właściwym czasie!” 

Psalm 145:15. „Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm 
ich we właściwym czasie”, 

5 Moj. 11:14 „To Ja będę spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym 
czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją 
oliwę”; Widzimy więc, że Pan ma pewien deszcz, który On posyła w określonym 
sezonie, więc musimy wiedzieć, co właściwie przedstawia ten deszcz. Znajdujemy 
naszą odpowiedź w: 

5. Mojż. 32:1-2 „Nakłońcie uszy, niebiosa, a ja mówić będę, i niech słucha ziemia 
słów ust moich! 2. Niech kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa 
mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę. 

4. Mojż. 28:2 „Rozkaż synom izraelskim i powiedz im: Przestrzegajcie składania 
mi w oznaczonym czasie mojej ofiary, mojego chleba na ofiarę ogniową dla mnie, 
woni przyjemnej dla mnie”. 

 Otóż, co gdyby Mojżesz przyszedł z poselstwem Noego? To by nie 
funkcjonowało. A co, gdyby Jan Chrzciciel przyszedł z Poselstwem Mojżesza? To by 
nie funkcjonowało. Widzicie więc, Bóg ma Poselstwo dla każdego sezonu i 
wyznaczony deszcz dla każdego sezonu, żeby mógł uzyskać zamierzony plon w tym 
sezonie. 

3. Moj. 26:4 „To dam wam deszcze w swoim czasie właściwym, a ziemia dawać 
będzie swój plon i drzewo polne swój owoc”. 

Módlmy się. Drogi Ojcze, przychodzimy pokornie i w bogobojnej czci do Ciebie 
dzisiaj rano wiedząc, że Ty jesteś Bogiem, a my jesteśmy tylko owcami w Twojej 
ręce. Pomóż nam Ojcze zrozumieć znaczenie tych słów, które czytaliśmy z Twojej 
świętej Księgi dzisiaj rano, i abyśmy sobie uświadomili, że tak, jak Ty dałeś nam 
deszcz dla pewnego sezonu – ten wczesny i późny deszcz, tak Ty dałeś nam także 
Słowo dla różnych sezonów, oraz że Ty przypodobałeś twoją Naukę do deszczu, 
wiemy bowiem, że istnieje pewien deszcz asygnowany dla pewnego sezonu w tym 
celu, aby wyprodukował właściwy owoc dla tego sezonu. Widzimy także, że Ty 
masz Nasienie dla każdego sezonu, i prosimy, abyś Ty darował nam, byśmy byli 



właściwym Nasieniem dla tego sezonu. Modlimy się o to w Imieniu Jezus 
Chrystus, Amen! 

Otóż, dzisiaj rano chciałbym wam pokazać, że Bóg ma Obietnicę dla każdego 
sezonu, względnie Słowo dla każdego sezonu, a On również wyznaczył Nasienie, 
które zrozumie to Słowo czy obietnicę dla każdego sezonu, aby zamanifestować to 
Słowo i wydać owoc, który jest przeznaczony, aby został zamanifestowany w 
każdym sezonie. 

Dlatego chciałbym to przeanalizować w 5 etapach. 
#1) Istnieje Nasienie dla każdego sezonu. 
#2) Bóg ma Słowo dla każdego sezonu, które On posyła jako deszcz, by 

zrodzić owoc dla tego sezonu. 
#3) Kiedy to Nasienie manifestuje, czym jest, to manifestacja tego 

Nasienia potwierdza, że to Nasienie było naprawdę dla tego sezonu. 
#4) Ta manifestacja życia Nasienia, kiedy zostanie ożywione przez 

Słowo dla tego sezonu, jest dowodem tego, że to Nasienie jest Bożym 
Nasieniem. 

#5) Wszystkie inne nasiona nie zostaną ożywione do Życia, lecz będą 
odrzucać Słowo dla tego sezonu. Nie tylko Słowo, lecz prawdziwe 
zrozumienie Słowa. 

Otóż, jak powiedziałem, punkt nr 1 mówi: „Istnieje Nasienie dla każdego 
sezonu”. Więc to mam na myśli, mówiąc „nasienie dla każdego sezonu”. Otóż, 
najpierw musimy się zapytać, co mamy na myśli, mówiąc „nasienie”. Co to jest 
nasienie? Webster mówi, że to jest „źródło, pochodzenie albo początek 
czegokolwiek; nosiciel Życia”. Więc czym jest nasienie? Nasienie jest nosicielem 
Życia. I ono mówi o predestynacji, bo cokolwiek to nasienie kiedykolwiek 
zamanifestuje w swoim cyklu życia, ono już zawiera w sobie – każdy atrybut, 
każdą cechę charakterystyczną, każde wyrażenie. Dlatego właśnie nasienie jest 
najczystszą formą predestynacji. 

Oblubienica musi przyjść do takiego stanu, że nie będzie mieć żadnej myśli 
przeciwnej temu, co nam zostało objawione i potwierdzone. „Nie będziemy wracać 
do poprzednich myśli, które były błędne, lecz pójdziemy bezpośrednio do Bożych 
myśli.” 

Łukasz 1:19-20 „A odpowiadając anioł rzekł do niego: Jam jest Gabriel, stojący 
przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą 
nowinę. 20. Otóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to 
stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które wypełnią się swoim czasie. 

Widzimy więc, że jest Słowo, które ma zostać wypełnione w swoim sezonie. I to 
właśnie pragniemy studiować dzisiaj, abyśmy mogli lepiej rozpoznać Słowo na 
nasz sezon. 

W Ew. Jana 1:1-5 „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było 
Słowo. 2. Ono było na początku u Boga. 3. Wszystko przez nie powstało, a bez niego 
nic nie powstało, co powstało. 4. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. 5. 



A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła (nie 
ogarnęła)”. 

Zwróćcie teraz uwagę na 5. werset: „ciemność jej nie przemogła” 
(katalambano = wziąć skwapliwie, chwycić i posiąść, pojąć i ogarnąć rozumem. 
Tutaj mówimy o Życiu, i jest powiedziane, że ciemność go nie ogarnie – oni tego nie 
pojmują i nie rozumieją. A w Ew. Jana 1, 14. czytamy „słowo stało się ciałem”, lecz 
dlatego, że go nie pojęli, nie dostrzegli go i uniknęło im. 

Jan 6:63 „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do 
was, są duchem i żywotem”. Zauważcie jak to było: Zaraz, gdy On poinformował 
ich, że Żywot Wieczny jest w Jego Słowie, oni odeszli. 

1. Mojż. 1:11 „Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, 
wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w 
którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało”. Otóż, zanim Nasienie zostało 
zasiane czy zasadzone, gleba musiała być przygotowana. 

Kazn. Sal. 3:1 „Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją 
porę”. Więc jeśli wszystko ma swoją porę, musimy sami sobie zadać to pytanie: W 
jakim sezonie żyjemy? Jaki jest mój sezon? Dlaczego jestem tutaj? Jaki będzie mój 
koniec? 

1. Piotra 1:3-7 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei 
żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 4. Ku dziedzictwu nieznikomemu 
i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, 5. Którzy 
mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia 
się w czasie ostatecznym. 6. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, 
zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, 7. Ażeby wypróbowana wiara 
wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i 
czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus”. 

Przekład WUESTA mówi tutaj: „Wy, którzy jesteście ustawicznie strzeżeni mocą 
Bożą przez Wiarę ku zbawieniu, które ma być objawione w ostatnim sezonie, a 
ma epokowe i strategiczne znaczenie”. A w wierszu 6. i 7. „te utrapienia 
wyprodukują w was plon, który jest manifestacją Życia Oryginalnego Nasienia”. 

Hebr. 6:4-8 „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali 
oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha 
Świętego, 5. I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz, cudownych mocy 
wieku przyszłego 6. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, 
ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na 
urągowisko”. 

Zrozumcie teraz dokładnie, co Paweł mówi zaraz potem: 7. Albowiem ziemia, 
która piła deszcz (naukę) często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, 
którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga; (A kto ją posiał? Syn 
Człowieczy. Ta właśnie gleba, która wydaje plon, otrzymuje błogosławieństwa od 
Boga). 8. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska 
przekleństwa, a kresem jej spalenie”. 

Psalm 1:1-3 „Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych ani nie stoi na 
drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, 2. Lecz ma upodobanie w 



zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. 3. Będzie on jak drzewo 
zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, 
którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się”. Widzimy więc tutaj, 
że jest pewien owoc, który ma zostać zrodzony w swoim sezonie. 

Psalm 145, 15-16: „Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a Ty dajesz im 
pokarm ich we właściwym czasie. 16. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli 
wszystko, co żyje.” 

Galacjan 6:7-8 „Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co 
człowiek sieje, to i żąć będzie. 8. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie 
skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. 9. A czynić 
dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez 
znużenia. 

2 Jan. 1:8-9 „Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym 
pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. 9. Kto się za daleko zapędza i 
nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i 
Syna”. 

#2) Bóg ma Słowo dla każdego sezonu, które On posyła jako deszcz, by 
zrodzić owoc dla tego sezonu. 

1. Piotra 3:18 „Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za 
niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, 
lecz w duchu został przywrócony życiu”. 

Psalm 119: „25. Dusza moja przylgnęła do prochu, ożyw mnie według słowa 
twego. 37. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz mnie życiem 
na drodze swojej! 40. Oto tęsknię do przykazań twoich, przez sprawiedliwość 
swoją ożyw mnie! 50. To jest pociechą moją w niedoli mojej, że obietnica twoja – 
Słowo Twoje mnie ożywia. 88. Zachowaj – ożyw mnie według łaski swojej, bym 
mógł strzec świadectwa ust twoich! 93. Nigdy nie zapomnę przykazań twoich, bo 
przez nie zachowujesz mnie przy życiu. 107. Jestem bardzo utrapiony, Panie, 
ożyw mnie według słowa swego! 149. Wysłuchaj głosu mego według łaski swej, 
Panie, według wyroku swego zachowaj mnie przy życiu! 154. Prowadź sprawę 
moją i wyzwól mnie, gdyż nie zapominam o zakonie twoim (ożyw mnie według 
twego słowa)! 156. Wielkie jest miłosierdzie twoje, Panie, ożywiaj mnie według 
sądów twoich! 159. Zważ, że kocham ustawy twoje, Panie, ożywiaj mnie według 
łaski swojej! 

Dlaczego? 
On mówi tutaj: „Abyśmy mogli chodzić według Jego Słowa i dojść do 

manifestacji tego, czym w rzeczywistości jesteśmy – synami i córkami Samego 
Boga.” Gen Słowa Bożego zaowocuje. Słowo Boże nie będzie siane, aby wydało 
pusty kłos, bo Ono jest Jego predestynowanym Genem Nasienia, bo On jest tutaj, 
by urzeczywistnić całe Swoje Słowo. Filipian 1:6 „Mając tę pewność, że Ten, który 
rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa”, a 
jak On tego dokonuje? 

Nierozpoznana Obecność 64-0618 „działa w tym jednym celu: Abyście 
rozpoznali Obecność Jezusa Chrystusa, rozumiecie? Jeżeli On jest obecny, 
to wszystko jest załatwione. On wypowiedział Słowo i On jest tutaj, by Je 



potwierdzać”. A potem On powiedział: „Jeżeli moglibyśmy uświadomić sobie, że On 
zjawia się nam w tych nabożeństwach w jednym celu, a mianowicie, aby nam 
spełnić nasze pragnienia, które kierujemy do Niego. Musimy jednak rozpoznać Jego 
Obecność. 

1. Koryntian 1:3-10: „Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa 
Chrystusa. 4. Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w 
Chrystusie Jezusie, 5. Iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie 
słowo i wszelkie poznanie, 6. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało 
utwierdzone w was, 7. Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy 
oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 8. Który też utwierdzi was 
aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9. 
Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego. 10. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, 
lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania”. 

Zwróćcie uwagę, On potwierdzi was przez zapłodnienie predestynowanego genu 
nasienia. Ta myśl o nasieniu jest najlepszym i najprostszym wyjaśnieniem 
predestynacji, jakie znam, bowiem nasienie zawiera w sobie z góry postanowione 
wszystko, co zrodzi – jego szybkość wzrostu, jego reakcje na światło, pełna 
manifestacja jego atrybutów i charakterystycznych cech jest już w nim dzięki 
predestynacji. 

5 Moj. 11:14 „To Ja będę spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym 
czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją 
oliwę;” 

Joel. 2:23-29 „A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, 
swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, 
deszcz jesienny i wiosenny. 24. I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać będą 
moszczem i oliwą. 25. I wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła 
szarańcza, konik polny, larwa i gąsienica, moje wielkie wojsko, które na was 
wyprawiłem. 26. Wtedy będziecie jeść obficie i nasycicie się, i wysławiać będziecie 
imię Pana, swojego Boga, który dokonał u was cudów, i mój lud nigdy nie zazna 
wstydu. 27. I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym 
Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu. 28. A potem wyleję 
mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, 
wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. 29. Także na sługi i 
na służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha”. Widzimy ten sezon i 
wypełnienie się Słowa. 

Ozeasz 6:1-3 „Chodźcie, zawróćmy do Pana! On nas rozszarpał, On nas też 
uleczy, zranił i opatrzy nasze rany! 2. Po dwóch dniach wskrzesi nas do życia, 
trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed jego obliczem. 3. Starajmy się 
więc poznać, usilnie poznać Pana; że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna, i 
przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię!” 

Jakub 5:7-9 „Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik 
cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późniejszy deszcz. 8. 
Bądźcie i wy cierpliwi, umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. 9. Nie 



narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni; oto sędzia już u 
drzwi stoi.” 

Jan 12:48 „Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: 
Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym”. 

Rzymian 8:11 „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w 
was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze 
śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was”. 

Efezjan 2: „1. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. 5. I nas, którzy 
umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście”. 

1 Kor. 15:45 „Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, 
ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. 

Jan 5:21 „Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia 
tych, których chce”. 

Jan. 6:63 „Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do 
was, są duchem i żywotem”, 

1 Tym. 6:13 „Nakazuję ci przed obliczem Boga, który wszystko ożywia, przed 
obliczem Chrystusa Jezusa, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre 
wyznanie”, 

Kolosan 2:13 „I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele 
waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy”. 

#3) Kiedy to Nasienie manifestuje, czym jest, to manifestacja tego 
Nasienia potwierdza, że to Nasienie było naprawdę dla tego sezonu. 

Psalm 1:1-6 „Błogosławiony mąż, który nie chodzi w radzie niepobożnych, a na 
drodze grzesznych nie stoi, i na stolicy naśmiewców nie siedzi; 2. Ale w zakonie 
Pańskim jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyśla we dnie i w nocy. 3. 
Albowiem będzie jako drzewo nad strumieniem wód wsadzone, które owoc swój 
wydaje czasu swego, a liść jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czynić będzie, 
poszczęści się. 4. Lecz nie tak niepobożni; ale są jako plewa, którą wiatr rozmiata. 
5. Przetoż się niepobożni na sądzie nie ostoją, ani grzesznicy w zgromadzeniu 
sprawiedliwych. 6. Albowiem zna Pan drogę sprawiedliwych; ale droga 
niepobożnych zginie”. 

Noe, Mojżesz, Paweł, W. M. Branham, wszyscy są wyjściami. 
#4) Ta manifestacja życia Nasienia, kiedy zostanie ożywione przez 

Słowo dla tego sezonu, jest dowodem tego, że to Nasienie jest Bożym 
Nasieniem. 

1. Jana 3:1-3 „Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani 
dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. 2. 
Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym 
będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż 
ujrzymy go takim, jakim jest. 3. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza 
się, tak jak On jest czysty”. 

1. Koryntian 3:18-21 „Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje; jeśli komuś z was 
się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać 



mądrym. 19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano 
bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości; 20. I znowu: Pan zna myśli 
mędrców, że są marne. 21. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi; wszystko 
bowiem jest wasze”, 

Kol. 3:4 „Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy 
okażecie razem z nim w chwale”. 

1. Jana 4:17 „W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć 
niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym 
świecie”. 

#5) Wszystkie inne nasiona nie zostaną ożywione do Życia, lecz będą 
odrzucać Słowo dla tego sezonu. Nie tylkko Słowo, lecz prawdziwe 
zrozumienie Słowa. 

Zwróćcie uwagę na porównanie, które widzimy w Psalmie 1, 1-6, między 
sprawiedliwym mężem, który jest zasadzony jak drzewo nad wodą Życia, a 
bezbożnym człowiekiem, który tam nie jest. 

A w Ew. Jana 3:19-21 „A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz 
ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. 20. Każdy bowiem, kto 
źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono 
jego uczynków. 21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby 
wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. 

1 Tym. 4:1-2 „A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią 
niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk 
szatańskich, 2. Uwiedzieni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem 
występku”, 

2. Tesal. 1:7-10 „A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się 
objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, 8. W ogniu płomienistym, 
wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni 
ewangelii Pana naszego Jezusa. 9. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie 
od oblicza Pana i od mocy chwały jego, 10. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być 
uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy 
uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. 

W 1. Mojżeszowej 1, 11. widzimy prawo Życia, które mówi, że każde nasienie 
musi zrodzić według swego rodzaju, natury. Dlatego jeśli jesteśmy Bożym 
nasieniem, musimy mieć Boże życie, i będziemy wydawać Boży owoc. 

W Ew. Jana 6, 63. Jezus powiedział: „Moje słowa są duchem i Życiem.”  Więc 
dlatego nie możesz być narodzony na nowo tylko z Ducha, bo Jego Słowa są 
Duchem i Życiem. Pokażcie mi człowieka, który twierdzi, że jest narodzony na 
nowo, a zaprzecza temu słowu, a zobaczycie, że ten człowiek upada od czasu do 
czasu, ponieważ nie jest wechrzczony do ciała Chrystusa, lecz do tymczasowego 
znowuzrodzenia. 

Apostoł Piotr powiedział w 1. Piotra 1, 23: „będąc narodzeni na nowo nie z 
nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa na 
wieki.” 



Widzicie więc, że znowuzrodzenie musi przyjść przez Słowo Boże, inaczej to 
znowuzrodzenie, które macie, będzie skazitelne. Dlatego właśnie możemy mieć 1/3 
z 6 miliardów ludzi całego świata, którzy wyznają, że są chrześcijanami. Tak jest, 
jeden z każdych trzech ludzi – 2.1 miliarda ludzi obecnie wyznaje, że są 
chrześcijanami, a możecie się rozglądać wszerz i w dal starając się znaleźć kogoś, 
kto naprawdę żyje życiem, które może być uważane za podobne Chrystusowi. Otóż, 
wiem że jest kilku takich, ale bardzo mało. 

A dlaczego tak jest? Ponieważ zamiast kościoła nastawionego misyjnie mamy 
tzw. mega-kościoły. Słowo Boże zastąpiliśmy różnymi rozrywkami i zabawami. 

Wczesny, pierwszy Kościół był nazywany przez Rzymian „Chrześcijanie”, jako 
uwłaczające określenie, ponieważ byli uważani za zwolenników Chrystusa, bo byli 
„Chrystusowi” albo podobni do Chrystusa. 

Lecz dzisiaj w kościołach po całej Ameryce, przeciętni członkowie kościoła 
wyglądają bardziej podobni do Sodomitów niż do Chrystusa. 

Gdzie jest prawdziwa Świątobliwość wśród kościoła dzisiaj? Procent rozwodów 
wśród członków kościoła nie różni się od tych, którzy nie chodzą do kościoła. Jak 
wyjaśnicie to muzułmanom, hindusom, czy buddystom? Japończycy mają mniej niż 
2 % rozwodów, a procent rozwodów w krajach muzułmańskich jest tak niski, że go 
nawet nie wykazują. W Chinach jest ich mniej niż 1 %, około 0,79 %. W Indiach 
jest tak niski procent, że nie wykazują go nawet statystyki. 

Więc 1/3 światowej populacji, którzy twierdzą, że są naśladowcami Chrystusa, 
mają największy procent rozwodów na świecie. Dlaczego? Izrael ma tylko 1,5 %, 
ale Ameryka ma więcej niż 55 %. Dlaczego? 

Ja wam powiem, dlaczego. Dlatego, że w 1956 William Branham prorokował, że 
Ameryka odrzuci Ewangelię. I w owym roku Billy Graham, William Branham i 
Oral Roberts odwołali swoje międzynarodowe kampanie, których zadaniem była 
ewangelizacja Ameryki, a nasz naród odrzucił to. Co będzie następnie? 5. Mojż. 28. 
mówi nam, że odrzucenie Bożego Głosu przynosi sąd. Przeczytajcie to sobie. 

 



A dlaczego procent rozwodów ciągle się podnosi i nie można tego opanować? 
Jest to znak, który wskazuje na to, że lada chwila nastanie ten wielki rozwód. 
„Dawniej znałem cię jako moją żonę, lecz już więcej nie znam cię jako moją żonę – i 
Bóg wypluje ją ze Swoich ust.” 

W swoim kazaniu Torowanie drogi 56-0304 P 12 br. Branham powiedział: Ja 
po prostu odczuwam, że nie pozostaje nam już wiele czasu i ja przepowiadam – nie 
mówię teraz, że to mówi Pan. Ja przepowiadam, że w tym roku Ameryka albo 
przyjmie Chrystusa, albo odrzuci Chrystusa. Rozumiecie? Uważam, że to 
będzie punkt zwrotny, do którego Ameryka wejdzie; albo będziemy mieć 
przebudzenie w naszym czasie, albo nie będziemy mieć przebudzenia. I ja wierzę, 
że w tym właśnie roku Ameryka podejmie swoją decyzję. 

Boża miłość 56-0826 P 15 Kiedy przepowiadałem sześć miesięcy temu, że to 
jest ostatni rok dla Ameryki, zobaczymy, czy to jest zgodne z Ewangelią, czy nie. To 
jest ten czas, kiedy ona przepadła. Ona miała albo podnieść się albo upaść w 
tym roku. Zgadza się. Otóż, wy małe dzieci, chcę, żebyście sobie przyniosły kawałek 
papieru i zapisały to sobie na wolnej kartce w waszej Biblii, abyście, gdy brat 
Branham może odejdzie z ziemi, zobaczyły, czy się myliłem, czy nie. Rozumiecie? I 
będziecie wiedzieć, czy Pan ciągle mówi, czy nie. Rozumiecie? 

Pięćdziesiąt lat temu mieliśmy rzeczywistych Chrześcijan w naszym kraju, lecz 
gdzie oni są dzisiaj? 

Siedemdziesiąt procent Amerykanów wyznaje, że są chrześcijanami, lecz ja 
uważam, że oni nie rozumieją, co to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to ktoś, kto 
jest podobny do Chrystusa, narodzony z Ducha Bożego przez Boże Słowo. Piotr 
powiedział, że są dwa rodzaje znowuzrodzenia. Skazitelne ze skazitelnego 
nasienia, i nieskazitelne znowuzrodzenie ze Słowa Bożego. Więc jakie ty masz 
znowuzrodzenie? Jak narodziłeś się na nowo? Jakie nasienie przyjąłeś? Nasienie 
Słowa albo nasienie jakiejś organizacji? 

Jeśli masz Żywot Wieczny, to masz Boże własne Życie żyjące w tobie, bo jest 
tylko jedno Wieczne Życie, i jest to Boże własne Życie. On jest Wiekuistym 
Bogiem. A jeśli masz życie, które nie jest odzwierciedleniem Jego Życia, to twoje 
życie nie jest wieczne, ponieważ prawo reprodukcji w 1. Mojż. 1, 11 mówi: „każde 
nasienie zrodzi według swego rodzaju”. 

Dlatego jeśli masz Żywot Wieczny, ty go po prostu nie otrzymałeś, lecz miałeś 
go zawsze. On jest wieczny, więc skąd on pochodzi? On musi pochodzić z Samego 
Boga, który jest Tym Wiekuistym. 

Problem dzisiaj w tym, że kościół nie odpowiada na pytanie, decydujące o życiu: 
„Skąd się wywodzimy, dlaczego jesteśmy tutaj i dokąd zdążamy?” 

Zamiast nauczać słuchaczy o wzajemnym stosunku z Bogiem jako naszym 
Ojcem, i z Jego Synem Jezusem, jako naszym Krewnym Odkupicielem, faszerują 
ludzi całą masą programów, by ich nimi zająć i głoszą wiele towarzyskich kwestii, 
które nie mają nic wspólnego z naszym zbawieniem, ani nic wspólnego z naszym 
wzajemnym stosunkiem z naszym Ojcem. 

Lecz apostoł Paweł mówi nam w liście do Efezjan, skąd się wywodzimy. 



Efez. 1:3 „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas pobłogosławił wszelkim błogosławieństwem duchowym w 
niebieskich rzeczach (miejscach) w Chrystusie”. Zwróćcie więc teraz uwagę na to, 
skąd pochodzą nasze błogosławieństwa? Skąd my ich otrzymujemy? W Chrystusie. 

4. Jako nas wybrał w Nim przed założeniem świata… (Kiedy on wybrał ciebie i 
mnie? Przed założeniem świata. Gdzie my byliśmy, kiedy On nas wybrał? W Nim!!! 
My byliśmy w Nim. Zatem, jeśli byliśmy w Nim, byliśmy częścią Niego, zanim w 
ogóle rozpoczęło się stworzenie. A jeśli byliśmy częścią Niego, a On jest Słowem, to 
musimy być częścią Słowa, jeżeli jesteśmy Jego Nasieniem. Bo Jego Nasieniem jest 
Słowo, które Syn Człowieczy wyszedł rozsiewać). 

Przypomnijcie sobie teraz podobieństwo, które Jezus opowiadał o Synu 
Człowieczym, jak On wyszedł siejąc nasienie. W Ew. Mateusza 13, 36 czytamy: 
„Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, 
mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. 37. A On odpowiadając, rzekł: 
Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 38. Rola zaś, to świat, a 
dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie złego”. 

Zauważcie teraz, iż jest powiedziane, że tym nasieniem, które siał Syn 
Człowieczy, są synowie Królestwa. Innymi słowy są to dzieci Boże, „kąkol zaś, to 
synowie złego. 39. A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec 
świata, żeńcy zaś to aniołowie”. 

W Ew. Łukasza Jezus również wyjaśniał to podobieństwo następująco: Łuk. 
8:9-10 „I pytali go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. 10. A On im rzekł: 
Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w 
podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli”, 

Zauważcie, że Jezus powiedział, iż mówił w podobieństwach tak, aby niektórzy 
zrozumieli to, a wszyscy inni nie będą to mogli zrozumieć. Otóż, ja nie mówię, że 
On to spowodował. 

On również powiedział to w Ew. Mat. 13:10-11 „I przystąpiwszy uczniowie, 
rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? 11. A On, odpowiadając, 
rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. 
12. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie: a temu kto nie ma i to, 
co ma, będzie odjęte. 13. Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie 
widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 14. I spełnia się na nich proroctwo 
Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieć; będziecie 
ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, 

I znowu w Ew. Mar. 4:10-11 „A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim 
byli razem z dwunastoma, o te podobieństwa. 11. I odpowiedział im: Powierzono 
wam tajemnicę Królestwa Bożego; tym zaś, którzy są na zewnątrz (to ostatnie słowo 
było przetłumaczone z greckiego słowa „exo”, które mówi „ci, którzy są na 
zewnątrz”), wszystko podaje się w podobieństwach, 12. Aby patrząc, widzieli, a nie 
ujrzeli, i słuchając słyszeli, ale nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie 
dostąpili odpuszczenia. I rzekł im: Nie rozumiecie tego podobieństwa? Jakże więc 
zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? 14. Siewca rozsiewa Słowo”. 

Widzicie więc, że Jezus mówił Słowo Boże w podobieństwach, aby wprawić w 
zakłopotanie tych, dla których ono nie było przeznaczone. Otóż, to może brzmi 



dziwnie, lecz dowodem tego, że narodziliście się poprawnie na nowo ze Słowa 
Bożego i zostaliście ożywieni do Życia przez Ducha Bożego w Jego Słowo jest to, że 
kiedy słyszycie Słowo Boże, Ono zostaje wam ożywione, a wy jesteście ożywieni w 
Nim. I wy zrozumiewacie to Słowo na ten czas i godzinę, w której było wam 
wyznaczone żyć. 

Powracając teraz z powrotem do podobieństw Jezusa w Ew. Marka 4, 11. Jezus 
powiedział w Ew. Łuk. 8:11-15 „A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo 
Boże. 12. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i 
wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13. A tymi na opoce 
są ci, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do 
czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. 14. A to, które padło między ciernie, 
oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, 
ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. 15. A to, które padło na dobrą 
ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, 
zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. 

Widzicie więc, że ludzie różnie reagują na usłyszane Słowo Boże, dokładnie tak, 
jak każda roślina inaczej reaguje na to, ile światła słonecznego może przyjąć. I 
wiemy, że każde nasienie ma swój sezon, w którym może wykiełkować. Mamy 
pszenicę letnią, pszenicę ozimą, pszenicę jarą, itd. I dla każdego sezonu jest pewne 
nasienie. 

Wracając teraz z powrotem do tego, co apostoł Paweł powiedział w liście do 
Efezjan, właśnie czytaliśmy o tym, jak Bóg wybrał nas w Nim przed założeniem 
świata i pobłogosławił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym, podczas gdy 
jesteśmy w Chrystusie. 

Otóż, mogliśmy być w Nim tylko w jeden sposób, mianowicie w Jego myślach. 
To właśnie powiedział Jezus w swojej modlitwie do Swojego Ojca w Ew. Jana 
17:20-22 „A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą 
we mnie. 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni 
w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 22. A Ja dałem im 
chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy”. 

Czym zatem jest ta chwała? Dlatego, że widzimy, iż ta chwała właśnie uczyni 
nas jedno z Bogiem, jak Jezus i Bóg są jedno. Otóż, to słowo „chwała” zostało 
przetłumaczone z Greckiego słowa Doxa, które znaczy tyle co opinia, oszacowanie 
wartości, i sądzenie. Widzimy więc, że Jezus otrzymał Wartości Boga, Jego Opinie, 
i Jego sądzenie, a to uczyniło Go jedno z Jego Ojcem. I On mówi tutaj, że On dał 
nam to, co Bóg dał Jemu – Jego własne Słowo. A to Słowo, te opinie, oszacowanie 
wartości, i sądzenie uczyni nas Jedno z Bogiem i Chrystusem, tak samo jak 
uczyniło Syna Bożego jedno z Jego Ojcem. 

Przejdźmy teraz z powrotem do Efezjan 1, 4: „abyśmy byli święci i nienaganni 
przed obliczem Jego w miłości”. Zwróćcie uwagę na to następne stwierdzenie tutaj. 
5. Przeznaczył nas dla siebie do adopcji (do przyjęcia za synów) przez Jezusa 
Chrystusa według upodobania woli swojej”. (predestynował nas. Co On uczynił? 
On powiedział, że Bóg predestynował nas, abyśmy zostali przyjęci za synów. Nie 
adoptować nas, jak to jest znane obecnie w tym świecie, lecz wprowadzić nas na 
pozycję synów zgodnie z tym, jak mówi Paweł w liście do Galacjan 4. rozdział, że 
my już jesteśmy synami, lecz dopóki nie mamy zmysłu Ojca, nie możemy być 



wprowadzeni ani umieszczeni na pozycję synów. Widzicie więc, że całym Bożym 
zamiarem jest dać nam Jego własny zmysł, lecz ten świat nie chce Bożego zmysłu. 
On rzekł w Swoim własnym Słowie: „Niech ten sam Zmysł, który był w Chrystusie, 
jest i w was”, lecz ludzie nie chcą zmysłu Chrystusowego. Oni chcą mieć raczej ich 
własny zmysł, a mając go oni z pewnością zginą, bo „jest droga, która wydaje się 
człowiekowi sprawiedliwą, lecz ta droga jest drogą śmierci.” 

Powiedzmy to teraz bardzo jasno tutaj. Nie była to prostytutka ani pijak, 
którzy ukrzyżowali Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Biblia mówi nam w Ew. 
Łukasza 23, 33: „tam oni ukrzyżowali Go”. Tam – gdzie? W Jeruzalemie – w tym 
najświętszym mieście na świecie. Oni – Kto? Sobór Sanhedryn, który składał się z 
faryzeuszów, saduceuszów, kapłanów i arcykapłana – ci najświętsi ludzie na 
ziemi. Ukrzyżowali – co zrobili? Zabili najokrutniejszą karą śmierci. Go – tą 
najświętszą Osobę, która kiedykolwiek żyła – Słowo Boże, które stało się ciałem w 
postaci Bożego własnego Syna. Ukrzyżowali tego właśnie Mesjasza, którego cały 
Izrael pragnął zobaczyć w jego czasie. Lecz kiedy On przyszedł dokładnie według 
tej Biblii, której oni według ich przekonania wierzyli, to oni Go ukrzyżowali, 
ponieważ On nie przyszedł według ich wykładu Bożego Słowa. Więc Tam, Oni, 
Ukrzyżowali, Go. Byli to najbardziej religijni ludzie, którzy zaprzeczali Bożemu 
Słowu. Każdy system, który kładzie kropkę za tym, w co oni wierzą, zatrzymuje się 
na miejscu i nie posuwa się już naprzód. I w tym właśnie miejscu oni umierają – 
duchowo. 

Paweł powiedział w Efezjan 1, 6: „Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, w 
której uczynił nas godnymi przyjęcia w Umiłowanym”. Tutaj to macie. Wy nie 
uczyniliście samych siebie godnymi przyjęcia. Nie wy Go wybraliście, to On wybrał 
was. Zawsze mawiałem, że baptyści mają to wszystko na odwrót. Oni wierzą, że to 
jest wasz wybór, że to jest wasze zbawienie. 

Lecz do czego byłby przydatny twój wybór, gdyby On nie wybrał was przed 
założeniem świata. W Ew. Jana 15, 16. Jezus powiedział: „Nie wy mnie 
wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc 
wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek prosilibyście Ojca w 
imieniu moim, dał wam”. 

Teraz powinniśmy zatrzymać się tutaj i zakończyć nasze rozważania. Albo to 
dotyczy wszystkich wierzących, albo nie dotyczy. Jeżeli nie, to nie jest oczekiwane 
od wszystkich wierzących, żeby przynieśli owoc, i nie wszyscy wierzący są 
upoważnieni prosić Ojca w imieniu Jezusa i spodziewać się, że otrzymają to, o co 
proszą. Lecz mówię, że Jezus mówi nam tutaj, że nie my wybraliśmy Go najpierw, 
lecz On wybrał nas, więc nasza miłość do niego i przyjęcie Go jest tylko naszą 
reakcją na Jego wybór. 

W 1. Jana 4, 19. słyszymy, jak Jan mówi nam: „My Go miłujemy, gdyż On nas 
pierwej umiłował.” Więc albo to jest prawdą, albo nie jest. Jeżeli to nie jest 
prawdą, musimy to wyrwać z naszej Biblii. A jeśli ten odcinek tekstu jest błędny, 
to i coś innego jest błędne. Jeśli wierzymy, że Bóg napisał Słowo, że Jego Biblia 
jest niesfałszowanym Słowem Bożym, to musimy przyjąć to, co ono nam mówi. 
Jedno miejsce Pisma nie zwalcza innego miejsca Pisma. 

W 5. Mojżeszowej 7:6-8 czytamy: „Gdyż 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 wybrał was, gdyż jesteście najmniej liczni ze 
wszystkich ludów. 8. Lecz z 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”. 

Widzimy ponownie, że to nie był nasz wybór, lecz Boży wybór, o który tutaj 
chodzi. 

W Przypowieściach 14, 12. czytamy: „Niejedna droga zda się człowiekowi 
prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci”. 

To miejsce Pisma mówi nam, że człowiek stara się wybrać to, co wydaje mu się 
właściwe albo tą drogę, którą uważa za właściwą, lecz wybór człowieka będzie 
zawsze prowadził na drogę śmierci. Dlatego nawet gdy my wybieramy, 
potrzebujemy Boga, który będzie czuwał nad naszym wyborem i pomoże nam 
dokonać właściwego wyboru. 

W liście do Filipian 3, 15. czytamy: „Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak 
myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi”. 

W następnym miejscu Pisma Świętego stwierdzamy, że Bóg aktywnie 
współpracuje ze Swymi wybranymi. 

Psalm 1:6 „Gdyż Pan troszczy się (yada = czuwa z aktywnym udziałem) o drogę 
sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd”. 

Psalm 37:23 „Pan kieruje krokami (sprawiedliwego) męża, wspiera tego, którego 
droga mu się podoba”. Tutaj znajdujemy hebrajskie słowo Kuwn użyte jako 
„kieruje”, a znaczy tyle, co ustanawiać albo ustalać, przygotować lub 
zaplanować. Dlatego widzimy rękę Bożą aktywnie czynną w kierowaniu krokami 
dobrego, względnie sprawiedliwego męża. 

W Przypowieściach 16, 9. czytamy: „Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz 
Pan kieruje jego krokami.” Tutaj znajdujemy, że chociaż człowiek może 
zastanawiać się a nawet zaplanować swoją drogę, jednak Bóg ma ostateczne słowo 
i On pokieruje krokami tego człowieka. Jonasz był klasycznym przykładem tego. 
Pan powiedział Mu, aby uczynił to i to, a kiedy Jonasz miał swoim zdaniem lepszy 
plan, Bóg po prostu przejął całą sprawę do Swoich rąk i osiągnął do, co On 
zamierzał. Jonasz nie mógł wybierać albo przynajmniej jego wybór nie miał 
znaczenia w tym, co Bóg chciał uczynić. 

U Jeremiasza 1, 5. czytamy: „Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie 
matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. 
Jeremiasz nie mógł odejść od tego, i gdyby próbował. Dlatego właśnie on się 
urodził. 

Znajdujemy również w księdze Dziejów Apostolskich 13, 48: „Poganie słysząc 
to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli 
przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli”. 

Jeżeli mamy wierzyć temu miejscu Pisma, to musimy zaakceptować, iż 
wszyscy, którzy są przeznaczeni do Żywota Wiecznego, będą wierzyć. Zatem ci, 
którzy nie są przeznaczeni do Życia, nie będą wierzyć, i tutaj macie dowód wyboru. 



1. Kor. 2:7 „Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed 
wiekami przeznaczył ku chwale naszej”, 

Efezjan 1:4-5 „W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości. 5. Przeznaczył 
nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli 
swojej, 

Otóż, jeżeli Bóg miał słowo, które On postanowił przed początkiem świata, i 
jeśli to słowo miało wyprodukować Chwałę w wybranym ludu względnie w 
ludziach według Bożego wyboru, to musieli być ludzie w Bożych myślach przed 
założeniem świata, którzy mieli we właściwym sezonie uwierzyć temu 
predestynowanemu Słowu i przyjąć chwałę, którą ono miało wyprodukować. 

Więc, tak jak są ci, którzy byli przeznaczeni do chwały i do Wiecznego Życia, 
znajdujemy również tych, którzy byli przeznaczeni na potępienie. List Judy 1:4 
„Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany 
został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w 
rozpustę i zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa”. 

Apostoł Paweł obala całkiem teorię, która mówi o swobodnej moralnej wolności 
podejmowania decyzji w liście do Rzymian. 

Rzym. 9:11-22 „Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły 
nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, 12. 
Oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje - powiedziano jej, że starszy 
służyć będzie młodszemu, 13. Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem 
wzgardziłem. 14. Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. 
15. Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad 
kim się zlituję. 16. A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, 
lecz od zmiłowania Bożego. 17. Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię 
wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej 
ziemi. 18. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi 
do zatwardziałości. 19. A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może 
przeciwstawić się jego woli? 20. O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór 
z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? 21. Albo czy 
garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie 
kosztowne, a drugie pospolite? 

Paweł podaje to bardzo jasno, że nasz wybór nie jest zależny od ciebie albo ode 
mnie, lecz całkowicie od Boga. On posuwa się nawet tak daleko, że mówi: „A zatem 
nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego.” 
Więc jeśli to nie zależy od tego, kto chce, to twoja wola i moja wola nie mają nic 
wspólnego z naszym wyborem. Jest to Bóg, który albo obiera okazanie 
miłosierdzia, albo nie obiera. 

Dlatego jeśli twoja wola nie ma nic do czynienia z tym, że zostajesz wybrany, to 
ani twój wybór nie ma z tym do czynienia, ponieważ twój wybór jest niczym innym 
niż wyrażeniem twojej woli. Ty chcesz i potem wybierasz. 

Dobrze, czytajmy więc dalej to miejsce Pisma, bo inaczej nie przebierzemy tego. 
Efezjan 1:7-11: „W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, 
według bogactwa łaski jego, 8. Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej 



mądrości i roztropności, 9. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, 
którym go uprzednio obdarzył, 10. Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem 
pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i 
to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, 11. W którym też przypadło 
nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od 
początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu 
woli swojej”. 

Nie możesz więc odejść od tego faktu, że Bóg albo predestynował cię, albo nie 
predestynował. A jeżeli On cię nie predestynował, to nie dbam o to, jak bardzo 
studiujesz Słowo Boże, ty tego nigdy nie osiągniesz; jedynie że jesteś 
predestynowany, by to zrozumieć. 

Dzieje Apostolskie 13, 48 mówią: „ilu ich było przeznaczonych do Żywota 
Wiecznego, ci uwierzyli”. Ilu? To znaczy, że albo byłeś albo nie byłeś, a jeśli byłeś 
przeznaczony do Żywota Wiecznego, to będziesz wierzył. Dlatego, że byłeś 
przeznaczony do Żywota Wiecznego, nie możesz czynić inaczej, lecz wierzyć. Bóg 
cię predestynował, abyś wierzył. 

Efezjan 1:12-18 „Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy 
jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. 13. W nim i wy, którzy usłyszeliście 
słowo prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i odkąd w niego uwierzyliście, 
zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, (zauważcie tutaj, 
nie kiedy uwierzyliście, lecz potem, kiedy uwierzyliście. A uwierzyliście potem, gdy 
usłyszeliście Słowo prawdy.) 14. Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż 
nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego. (Więc Słowo Boże 
zapieczętuje nas aż do czasu, kiedy odkupienie ciała jest zakończone. Tutaj macie 
wasz sezon). 15. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o 
miłości do wszystkich świętych, 16. Nie przestaję dziękować za was i wspominać 
was w modlitwach moich, 17. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec 
chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, 
(Zauważcie tutaj, że Bożym zamiarem jest dać wam Ducha mądrości i objawienia 
ku poznaniu Jego Samego. Dlaczego?) 18. I oświecił oczy serca waszego, abyście 
wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest 
udziałem świętych w dziedzictwie jego”. 

Więc w tym wszystkim chodzi o dziedzictwo. Jesteśmy upoważnieni 
odziedziczyć to od naszego Ojca, lecz najpierw musimy mieć Jego zmysł, abyśmy 
zostali przyjęci za synów. O, ja to lubię. 

Jego umysł! Nie umysł jakiejś denominacji. Nie umysł kościoła, lecz Jego 
umysł, a On jest Słowem. 

Módlmy się… 


