Mówione Słowo # 60
Wiara zna Wolę Bożą
Brian Kocourek
Dzisiaj rano znowu będziemy studiować kazanie Mówione Słowo jest Oryginalnym
Nasieniem akapit 42, gdzie brat Branham mówi o Bożym Słowie, a wola Boża znajduje
się tylko w Jego Słowie.

Tam jest Prawda, wszelka Prawda i nic innego, tylko Prawda, a właśnie na tym
odpoczywa wasza wiara - bezpośrednio na tym, co powiedział Bóg. Nie próbujcie tam
włożyć prywatnego wykładu; mówcie tylko to, co Ono mówi. Nie dodawajcie żadnego
prywatnego wykładu…
Otóż, dzisiaj rano chciałbym mówić na temat Wiary. Ponieważ jest nam
powiedziane w Hebr. 11:6 że: Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem

przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go
szukają.
Zatem dla chrześcijanina jest niezbędną rzeczą posiadać wiarę, aby podobać się
Bogu. Nie tylko to, ale jest nam powiedziane, iż „bez wiary nie można podobać się
Bogu.” Dlatego jeśli mamy przyjąć coś od Boga, najpierw musimy posiadać wiarę i
wierzyć Bogu w tym, czego szukamy.
Lecz powodem, dlaczego ludzie nie mają wiary odnośnie przyjmowania od Boga, jest
to, że nie są pewni, czy proszą przede wszystkim zgodnie z wolą Bożą. Powodem tego,
czemu nie są pewni, jaka jest Boża wola, jest to, iż nie znają woli Bożej. W takim razie
aby posiadać wiarę, musimy mieć poznanie, jaka jest Boża wola w danym przypadku,
w którym życzymy sobie mieć wiarę. Zanim ktoś może mieć wiarę w jakiejkolwiek
okoliczności w naszym życiu, najpierw musimy znać Bożą wolę dla nas w tym zakresie,
dla którego poszukujemy wiary, czy to jest uzdrowienie, czy sprawy finansowe lub inne
bardziej specyficzne błogosławieństwa. Rzym. 10:17 Wiara tedy jest ze słuchania, a
słuchanie przez Słowo Chrystusowe.
Dlatego dzisiaj rano sprawdzimy, co możemy wykonać w naszym życiu, aby
zwiększyć naszą Wiarę. Potrzeba nam zrozumieć, że Bóg umieścił więcej niż 800
obietnic w Swoim Słowie na naszą korzyść, a wszystko, czego potrzebujemy do
przyjęcia tych błogosławieństw, jest wiedzieć, że one istnieją, i że Bóg pragnie, abyśmy
je posiadali.
Rozumiecie, musimy mieć zmysł Chrystusowy w nas, i musimy wiedzieć, że zmysł
naszego Ojca i Jego zmysł musi być w nas, synach, abyśmy my, synowie, byli gotowi do
adopcji. Nasze zmysły muszą być w wprowadzone do zgodności ze zmysłem Bożym,
jeśli mamy przyjąć to, co Bóg ma w Swoim zmyśle dla nas.
Więc, Paweł powiedział 1 Kor. 2:11 Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz

ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch

Boży. Zatem, dopóki nie macie Ducha Bożego w Was, jest rzeczą niemożliwą, żebyście
zrozumieli sprawy Boże.
Otóż, odnośnie Wiary w Boże słowo, w Rzymian 10:17 Paweł mówi nam, jak
przywłaszczyć sobie wiarę On powiedział: „Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie
przez Słowo Chrystusowe.” Br. William Branham posunął się jeszcze dalej i wygłosił
kazanie pod tytułem słuchanie, rozpoznawanie i działanie na Bożym Słowie.
Zatem widzicie, wiara przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego. Co Bóg mówi o
tym. Wtedy jeśli słyszysz i rozpoznajesz, że to jest Boże Słowo, potem przywłaszczasz
to sobie, działając na tym, co słyszałeś.
Więc wszystko rozpoczyna się od tego, czy Bóg tak powiedział, czy nie, bo jeśli nie,
wtedy zapomnijcie o tym. Lecz jeśli on tak powiedział, wtedy chcemy wiedzieć, co on
powiedział o tym. Brat Branham nauczał nas, że Wiara ma początek w umyśle, a
potem kiedy przyjmujemy to do serca, wtedy Bóg może zstąpić w dół i namaszcza tą
wiarę i to staje się dynamicznym objawieniem. Zatem najpierw musisz swój umysł
napełnić Jego Słowem.
Słowo Boże musi najpierw przyjść do Umysłu, zanim usadowi się w Duszy. Więc
widzimy, że najpierw mamy zmysłową wiarę lub poznanie Słowa Bożego. Wtedy kiedy
Bóg namaszcza Swoje Słowo w naszym Umyśle przez Swojego Ducha Świętego, to
przechodzi do Duszy i staje się Duchową lub dynamiczną Wiarą.
W rzeczywistości Brat Branham powiedział w Poselstwie Imiona Bluźniercze str.
23: Przystępując do twej duchowej wiary, właśnie tutaj, kiedy do ciebie przychodzi

Duch Święty, twoja zmysłowa wiara przemienia się w duchową wiarę. A duchowa
wiara uznaje tylko Słowo.
Otóż, dzisiaj rano chcę mówić o tym, jak przywłaszczać sobie Wiarę w Boże Słowo,
ponieważ wiele ludzi mówi, że wierzą, lecz jeśli chodzi o Wiarę, to jest więcej niż
wierzyć. Musisz wkroczyć do tego, inaczej to nie jest twoje.
Musicie słyszeć to, a wiara przychodzi ze Słuchania, potem musicie rozpoznać to,
ponieważ wielu słuchających nie rozpoznaje ani nie dostrzegają, co to jest przez
słuchanie. Więc musicie słyszeć, co oznacza rozpoznać to, później musicie rozpoznać to,
a słowo rozpoznać oznacza znać to, co było przedtem spostrzeżone: rozpoznać twarz. 2.

poznać lub zidentyfikować z minionego doświadczenia lub poznania.
Więc potem musimy się zapytać, czy rozpoznać ma coś do czynienia z poznaniem
przeżytym w przeszłości, wtedy musimy zapytać się: „Czyjej przeszłości?” Ponieważ:
Wiara jest substancją rzeczy, który się spodziewamy, a jednak Nadzieja, która jest
widziana nie jest nadzieją. Dlatego właśnie apostoł Paweł powiedział w Rzym. 8:24 W

tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją,
bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi?

Lecz popatrzmy się na tą myśl w Hebr. 11:1 A wiara jest pewnością tego, czego się
spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Więc wiara jest substancją.
Otóż, aby zrozumieć to, musimy zapytać się samych siebie, czym jest ta substancja,
którą jest Wiara? Czy to jest przedmiot jak w wiedzy i fizyce? Czy to jest tym, co
znaczy słowo substancja? Angielski słownik definiuje słowo substancja jako 1. a. To, co
ma masę i zajmuje przestrzeń; przedmiot. b. Materiał pewnego rodzaju lub stanu
skupienia. Lecz to nie jest tym, co to oznacza, więc spójrzmy, jak jeszcze słownik
definiuje Substancję jako istotę 2.a. istota natury, esencja. Więc, to jest więcej niż to.
Dlatego jeśli Wiara jest rodzajem czegoś, lub jak mamy powiedzieć: lub istotnym
rodzajem, wtedy to jest życie i istota Boga.
I mogę to udowodnić na podstawie Bożego Słowa. Greckie słowo Substancja, w
którym Wiara jest Substancją jest greckim słowem „hupostatsis” co dosłownie oznacza
istotę, pewność, zapewnienie i osobę. Mówiąc inaczej, to słowo „hupostasis” jest
przetłumaczone tutaj jako słowo substancja a to samo słowo jest przetłumaczone jako
„osoba” w odniesieniu do Boga.

Hebr. 1:3 On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty (hupostassis) i
podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów,
zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach.
Zatem Jezus będąc wyrażeniem obrazu samej „osoby” Boga, jest wyrażeniem
obrazu samej „substancji”, która jest Bogiem, co wszystko dotyczy Wiary, wyrażając
cały zmysł Boży. Dlatego substancja w przypadku Wiary, nie jest substancją jeśli
chodzi o przedmiot, lecz to jest istotą, tego, czym jest Bóg. Wiara jest
promieniowaniem lub wyrażeniem Bożej woli.
To samo słowo „hupostassis” jest także przetłumaczone jako słowo „ufność”, jak
widzimy w Hebr. 3:14 Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko
aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Zauważcie,
nie trzymajcie się rozpoczęcia ufności, lecz naszej ufności. A ufność ma do czynienia z
zaufaniem. Ty ufasz ludziom, nie przedmiotom. Kiedy ufasz hamulcom, nie ufasz
metalowi lub materiałowi, lecz ufasz ludziom, którzy zaprojektowali je i zamontowali.
Nie ufamy przedmiotom, lecz ludziom.
A więc widzimy, że Wiara jest substancją. Wiara jest Osobą, której ufamy. A
Chrystus jest naszą Nadzieją. Tego naucza nas Pismo.

1 Piotr. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,
Tyt. 2:13 Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i
Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,
1 Tes. 2:19 Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały przed
obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili jego przyjścia? Czy nie wy?

1 Tes. 1:3 Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość w
nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem
naszym,
Kol. 1:27 Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo
chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.
1 Kor. 15:19 Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze
wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni.
Więc Wiara jest substancją Chrystusa, któremu ufamy. Otóż Wiara ma do
czynienia z Chrystusem, a kiedy ta substancja jest także osobą, wtedy Wiara jest
charakterem i życiem Tego, Kim jest Bóg.
Otóż, przypatrzmy się temu troszeczkę bliżej. Jeżeli Wiara jest substancją lub
osobą Chrystusa, wtedy wiara, autentyczna Wiara nie jest ugruntowana na tym, co
myślimy, lecz na tym, co myśli Bóg.
Więc wiara wie, co powiedział Bóg. Wtedy aby przywłaszczyć sobie Wiarę, najpierw
musimy stwierdzić, co powiedział Bóg odnośnie jakiejkolwiek Bożej obietnicy, a potem
rozpoznać Jego wolę dotyczącą jego Boskiej obietnicy, a później musimy posiać je do
naszego umysłu, i podlewać je Jego własnym Słowem, powtarzając je ciągle dookoła,
dopóki nie usadowią się w naszym sercu, a wtedy, kiedy się tak stanie, charakter
Nasienia Słowa przejmuje władzę i czyni to, do czego było przeznaczone. Natura
nasienia (Nasienie Bożego Słowa) przejmuje władzę.
Gal. 3:13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas

przekleństwem,
Zauważcie, że Boże Słowo mówi nam o Bożych Obietnicach, chociaż jeszcze się nie
wypełniły. Bóg umieszcza je w czasie przeszłym, nie w czasie przyszłym. A nasza
Wiara manifestuje się wtedy, kiedy czynimy tę samą rzecz.
Bóg chce, żebyśmy przywłaszczyli sobie czas przeszły Jego Słowa co się tyczy każdej
Bożej obietnicy. Bo o czym Bóg pomyślał przed założeniem świata, jest już sprawą
zakończoną w jego oczach, jak gdyby już zmaterializowała się. Kiedy Bóg obiecuje nam
w czasie przeszłym, On oczekuje, że my czynimy tak samo. Nie możesz przywłaszczyć
sobie czegoś, co jest w przyszłości, ty możesz tylko przywłaszczyć to, co jest już dane.
Słowo przywłaszczyć oznacza wziąć w posiadanie lub wyłączne korzystanie dla samego

siebie, często bez zezwolenia.
Dlaczego musielibyście prosić o pozwolenie, kiedy On już dał wam to. Dlatego słowa
„jeżeli to jest Twoją wolą, Panie” przedstawiają, że nie wierzycie temu, co On dał wam
przez Jego Obiecane Słowo. Jeśli ja daję wam coś, nie potrzebujecie mojego
pozwolenia, aby posługiwać się tym. A Bóg nie oczekuje od nas, abyśmy
przeciwdziałali Jego obietnicy ze słowami: „jeżeli to jest Twoją wolą, Panie” . To nie są
słowa przywłaszczającej sobie wiary, to są słowa rozpraszające wiarę, słowa negujące

wiarę. Bóg chce, abyście znali Jego Słowo, a kiedy znacie je i wiecie, że to jest Jego
wolą, żebyście to posiadali, wtedy to jest już wykonane. Więc przywłaszczajcie sobie tę
obietnicę. Weźcie w posiadanie to, twierdźcie, że to jest waszą własnością, wyłącznie z
tego korzystajcie. Tego właśnie dotyczy przywłaszczająca sobie Wiara. To, co jest

zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po
wieczne czasy…
U Ew. Marka 11:24 Jezus nauczał nas: Dlatego powiadam wam: Wszystko, o
cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam.
Wierzcie, że są wasze. Najpierw wierzcie obietnicy, a później wierzcie, że
otrzymaliście je, a wtedy przywłaszczajcie je sobie, wykorzystajcie je dla siebie.
Trzeba nam tylko rozpocząć wielbić Go i dziękować Mu za to, co On już dał nam.
Farmer musi posiać nasienie do gleby, a zanim on może otrzymać swoje plony, on musi
mieć czas przeszły siania nasienia do dobrej gleby. Ale z chwilą, kiedy to nasienie
Słowa było posiane do waszego umysłu i serca, wtedy potrzeba wam tylko wyglądać
nadchodzącego plonu, a on przyjdzie we właściwym czasie. A nie tylko to jest
tajemnicą. Czas siania i zbierania nie jest tajemnicą dla kogoś, kto studiował i rozumie
sianie i zbieranie. Farmer wie, kiedy sieje, że będzie żąć. Więc on sieje w określonym
czasie, wiedząc, że będzie żąć we właściwym czasie dla tego nasienia, aby się rozwinęło
i przeszło całym cyklem. Ludzkiemu nasieniu rozwój zajmuje 9 miesięcy, koniom 11
miesięcy a słoniom 22 miesięcy. Wszystkie nasiona mają cykl siania i żęcia…
U Jana 12:24 Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko

pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz
jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
Wierzyć temu, co Bóg powiedział i oddać z powrotem Bogu, co powiedział – w taki
sposób damy Nasienie Jego Słowa do właściwej gleby. A kiedy tak uczynimy, wszystko,
co trzeba robić, jest czekać na prawo reprodukcji, aby zmaterializować nasienie Słowa,
które posialiśmy.
Przypominacie sobie, jak Łazarz leżał, gnijąc w grobie? Jakie były słowa Jezusa
odnośnie tych okoliczności? On powiedział: Jana 11:41-42 Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie
wysłuchał. (zwróćcie uwagę, że on mówi w czasie przeszłym. On już się modlił o
wzbudzenie Łazarza z grobu. On już posiał Nasienie Słowa do dobrej gleby. Więc, on
tylko potwierdzał to, co już posiał. Spójrzcie na następny werset)

42 A Ja wiedziałem (czas przeszły), że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem
to ze względu na lud stojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał.
A Jan powiedział w 1 Jan. 5:14 Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli
prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.
Zauważcie, co on powiedział tutaj… Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego Tutaj
to macie. Nasza ufność, którą mamy do Niego… Wiara jest substancją… Wiara jest

osobą… Wiara jest ufnością, jaką mamy do Niego… Co on już myślał i Co On już
wypowiedział, jest już dziełem dokonanym.
Wiara raduje się, zanim widzimy zmianę okoliczności. Wiara nie patrzy się na
okoliczności. Wiara patrzy na Słowo Boże. Jeżeli Bóg powiedział tak, wtedy to jest
dokonane. Jest po wszystkim. To jest wykonane.
Wiara odrzuca nawet spojrzenie na coś, co jest sprzeczne z obietnicami.
Apostoł Paweł mówi o Abrahamie, u Rzym. 4:16 Przeto obietnica została dana na

podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko
temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas
wszystkich, 17 Jak napisano: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona
przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma,
powołuje do bytu, 18 Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać
ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje. 19
I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat,
oraz obumarłe łono Sary; 20 I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz
wzmocniony wiarą dał chwalę Bogu, 21 Mając zupełną pewność, że cokolwiek On
obiecał, ma moc i uczynić. 22 I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. 23
A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, 24 Ale ze względu na
nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa,
Pana naszego, z martwych, 25 Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z
martwych dla usprawiedliwienia naszego.
Zatem, patrzcie, co chcę wam powiedzieć. Wiara patrzy na to, co jest już wykonane
w Bożym Słowie, co jest Bożą wolą. Dlatego jeśli Bóg powiedział tak, to jest tak samo
dobre, jakby to było już wykonane. To jest dzieło zakończone.
Wiara bierze Boga za jego Słowo. Wiara wierzy temu, co Bóg powiedział, zanim wy
widzicie, smakujecie, odczuwacie, wąchacie lub nawet słyszycie to. Wiara jest szóstym
zmysłem i nie potrzebuje innych zmysłów, aby przywłaszczyć sobie obietnicę.
Nie potrzebuję widzieć was, aby wiedzieć, że słuchacie w tym zborze. Nie potrzebuję
słuchać was, aby wiedzieć, że jesteście żywi na swoich siedzeniach właśnie teraz. Nie
potrzebuję wyjść fizycznie tam i dotykać was, aby wiedzieć, że istniejecie. Nie
potrzebuję wąchać was, aby wiedzieć, że słuchacie. I jest jeden zmysł, którego nie
chciałbym raczej używać, aby wiedzieć, że jesteście tutaj. Nawet nie potrzebuję
smakować. Więc dlaczego tak bardzo polegamy na naszych pięciu zmysłach, kiedy to
przychodzi przez wiarę w to, co powiedział Bóg?
Kiedy Bóg powiedział Marii, że stała się matką Jego Syna, ona nie powiedziała: Nie
wierzę w to, co słyszę. Ona powiedziała: niech mi się stanie według Twego Słowa. To
jest to, słuchanie, rozpoznawanie i działanie na obietnicy Bożej.
Patrzcie, wcale nie różnimy się w tym czasie. Mieliśmy anioła Pańskiego,
zstępującego w dół z nieba, stojącego przed grupą ludzi i mówiącego nam, że jesteśmy

Wybraną Oblubienicą Jezusa Chrystusa. I jesteśmy tymi, którzy będą dostosowani do
obrazu pierworodnego syna. Więc, moim pytaniem jest? Słyszeliście to, czy
rozpoznaliście to? Jeśli tak, to działajcie na tym.
Kiedy Jezus szedł do Getsemane, brat Branham powiedział, że Bóg czekał na
Swego Syna Jezusa, aby miał właściwe nastawienie umysłu.
Brat Branham powiedział, że krzyż nie był zwycięstwem, lecz był to bój w
Getsemane, gdzie Jezus osiągnął swoje zwycięstwo. Bo gdyby nie Wiara, którą
otrzymał on od Ojca, to nie byłoby ani tego wydarzeżnia na Golgocie. Po zmaganiu się
z własnym umysłem i jego własną wolą tamtej nocy, on posłusznie oświadczył: Ojcze,
jeśli to jest twoją wolą, zabierz ten kubek ode mnie, niemniej jednak nie moja wola,
lecz Twoja wola niech się stanie.” I oto właśnie jest zwycięstwo. Kiedy Jezus poddał
swoją wolę woli Ojca.
WIECZERZA PAŃSKA 57-0417 29 A więc, jeżeli Bóg nie oszczędził swojego
własnego Syna przed tymi okrutnymi próbami, tak samo nie będzie przed takimi
próbami oszczędzał ciebie ani mnie. 30 Jezus stanął twarzą w twarz przed największą
próbą, jaką kiedykolwiek przeżył. Przed Nim leżało Getsemane, gdzie miała wydarzyć
się wielka i ostateczna próba, kiedy na Jego błogosławione ramię zostały włożone
grzechy i ciężary całego świata. Nie było nikogo takiego na niebie ani na ziemi, kto
mógłby to wytrzymać, prócz Niego. Kiedy sobie uświadamiamy, że wszelkie grzechy,
wszelkie grzechy przeszłości i teraźniejszości, a także przyszłe grzechy, został
uzależniony od jego decyzji. Było to jedno z największych zwycięstw, jakie odniósł
Chrystus i udowodnił przez to swoje wielkie mesjaństwo, kiedy wypowiedział do Boga
słowa: "Nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie". To było największe zwycięstwo,
które On kiedykolwiek odniósł. Wszystkie demony utrapienia skupiły się wokół Niego,
aby Go kusić i próbować. 31 Kiedy nasze życie zostanie uporządkowane przed Bogiem,
kiedy nasze serca zostaną oczyszczone, a Duch święty zajmie swoje miejsce w naszych
sercach, wówczas przeżywanie prób jest najchwalebniejszą rzeczą. Biblia nam mówi,
że nasze doświadczenia i próby są dla nas cenniejsze niż srebro i złoto tego świata.
Powinniśmy więc być za nie wdzięczni.
Konferencje 60-1125 43 Otóż, Mojżesz krzyczał do Pana, a Pan powiedział:

„Powstań i idź naprzód.” A kiedy Mojżesz poszedł prosto przed siebie i wkroczył swoją
stopą do wody, wtedy to nastąpiło, Morze Czerwone otwarło się i Izrael przeszedł przez
niego zwycięsko. Oni mieli konferencję. Oto sposób, w jaki zawsze to czynimy – miejmy
konferencje. Więc, chcę mówić o innym teraz szybko. Tam była konferencja. Istnieje
wielu takich, o których moglibyśmy mówić, lecz nie omińmy tego. Był czas konferencji
w ogrodzie Getsemane. Kiedy to musiało nastąpić, kiedy zwycięskie życie pokonało
choroby, pokonało wszystko na świecie. On przyszedł do Getsemane i Ojciec musiał
sprawdzić, czy on naprawdę chciał przejść przez to lub nie.
Zatem widzicie, kiedy Jezus patrzył się na obietnice Boże, iż Bóg miał tego
baranka, który był w Bożych oczach zabity przed założeniem świata, a kiedy on
wkroczył do tej roli, wtedy on mógł powiedzieć na krzyżu „wykonało się.”

Dlaczego nie jesteśmy denominacją 58-0927 P:145 22 Otóż, Biblia mówi, że Jezus
Chrystus był Barankiem Bożym. Słuchajcie teraz naprawdę uważnie, jeżeli ktoś z was
nie będzie tutaj jutro wieczorem, by usłyszeć zakończenie tego. Biblia mówi, że Jezus
Chrystus był Barankiem Bożym, zabitym przed założeniem świata. Czy się to zgadza?
Kiedy On został zabity? Przed założeniem świata. To znaczy ten świat, jeżeli został on
uczyniony z mnóstwa rozproszonych atomów, które zostały wyciągnięte ze słońca zanim się to stało. Zatem, zanim doszło do rozpadu pierwszego atomu w słońcu, jeżeli
to był meteor ze słońca, co mogło być sto miliardów trylionów trylionów trylionów lat
przedtem, zanim powstał choć jeden meteor świetlny, Chrystus został zabity. Kiedy
wielki Boży umysł zadecyduje o czymś, jest to wykończony produkt. Kiedy Bóg
powiedział: "Niech się stanie", było to już zakończone. Choćby to trwało sto miliardów
lat, aby się to rozwinęło, jest to już zakończone, skoro to On wypowiedział. A kiedy
Baranek został zabity przed założeniem świata, ta sama Biblia, ten sam Duch napisał
i powiedział, że "nasze imiona zostały zapisane w Barankowej Księdze Życia przed
założeniem świata". Zatem, ten człowiek, który napisał tę pieśń: "Istnieje nowe imię,
zapisane w Chwale" - on miał dobre intencje, lecz nie zgadzał się z Pismem świętym.
Rozumiecie? To imię zostało zapisane w Chwale, kiedy świat... zanim w ogóle świat
miał swój początek. Kiedy Baranek został zabity, nasze imiona zostały umieszczone do
Barankowej Księgi Życia.
Potem powiecie, co ze mną bracie Brian? Wszystko, co mogę powiedzieć, mój bracie
i siostro, to przeczytajmy Efezjan 1 na zakończenie… Wszystko tam jest i to jest tak
samo wykonane w Bożym własnym umyśle i to zawsze będzie. Pytaniem jest. Czy
wierzycie temu? Czy widzicie samych siebie tam? Czy wierzycie, że to dotyczy osobiście
was? Mówię wam, ja wierzę…

Efezjan 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym
błogosławieństwem niebios; 4 W nim (on już wykonał to, więc to jest zakończone w
Bożych oczach… ) bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli (to
znaczy, że on już to uruchomił. On przeznaczył nas, abyśmy byli) święci i nienaganni
przed obliczem jego; w miłości przeznaczył nas (czas przeszły) dla siebie do synostwa
przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, (więc nie musicie prosić Go,
jeśli to jest Jego Wolą, wiecie, że to jest według Upodobania Jego woli, o alleluja!!!) 6
Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, (więc to oznacza, że nim widzimy skórę na
tym, powinniśmy wielbić Boga, co on już wykonał…) którą nas obdarzył (czas przeszły)
w Umiłowanym. (To nie ty czynisz siebie obdarzonym. On obdarzył was, kiedy jeszcze
byliście w Nim, zanim nawet istniał jakiś atom, aby wprowadzić świat do istnienia.
On już to wykonał, więc zacznijcie siać nasienie. Rozpocznijcie wielbić Go za to, co On
już wykonał. Nie patrzcie więc na okoliczności… Patrzcie na Jego obietnice…) 7 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 (czas przeszły) według upodobania swego, którym go uprzednio
obdarzył, 10 Tajemnicę woli swojej (więc to nie jest dłużej tajemnicą… i On jest tak

bardzo szczęśliwy, że oznajmił nam Swoją Wolę przez Okrzyk, przez Jego Poselstwo
dla nas…), 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 (zwróćcie uwagę, że już
otrzymaliśmy jakieś dziedzictwo… Jak?), nam przeznaczonym do tego od początku
według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej,
(Znowu zwróćcie uwagę, on mówi nam, że wszystko jest na podstawie Jego własnej
Woli i On jest tak bardzo szczęśliwy, że oznajmił nam swoją wolę. A naszą reakcją
powinno być uwielbianie Go.) 12 Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego,

my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie.
Później on mówi nam w 13. wersecie, jak do tego doszło, ale nie mamy czasu dzisiaj
rano, by wejść do tego, lecz wiemy, że On daje nam zadatek dziedzictwa swego, kiedy
przyjmiemy chrzest Duchem Świętym, a później w wierszu 17-20 on mówi nam, że
kiedy Sam Bóg zstępuje w dół z okrzykiem po to, aby dać nam pełny zmysł Boży, który
przygotuje nas do umieszczenia na pozycję synów, ponieważ nie możemy być
zaadoptowani i umieszczeni na pozycję synów i przyjąć dziedzictwo, dopóki nie
będziemy posiadać zmysłu naszego ojca. Więc on zstępuje w dół z Duchem Mądrości i
Objawienia Poznania Jego Samego, więc my jako synowie możemy przyjąć zmysł
naszego Ojca, abyśmy mogli znać Jego zmysł i Jego Słowo i Jego wolę, i czynić tylko to,
czego on pragnie. Ponieważ jesteśmy synami, On dał nam ducha do naszych serc, iż

możemy wołać Abba Ojcze, i umiłowani, teraz jesteśmy synami Bożymi, a jeszcze się
nie objawiło, czym będziemy: lecz wiemy to, że (to jest Jego Wspaniałe Zjawienie się
wśród nas w tym czasie), kiedy on się objawi, będziemy podobni do niego; bowiem
zobaczymy go, takim, jakim jest. A widząc go, jakim on naprawdę jest, staniemy się
podobni do Niego i będziemy takimi, jak On. To jest Jego plan… To jest Jego wola. Czy
widzicie w tym samych siebie? Czy możecie wkroczyć w to?
Módlmy się…

