Mówione Słowo # 62
Bóg ożywiający Swoje Słowo
Brian Kocourek
Efezjan 3:19 I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie

poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 20 Temu zaś, który
według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co
prosimy albo o czym myślimy, 21 Temu (Komu? Jemu – Bogu! A Kim jest Bóg? Bóg
jest Miłością, Temu) niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po
wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
Jahwe – Jireh 57-0106 63 Więc, krzew nie rodzi owoców, czy tak? Do kogo On

mówił? Do kościoła. „Ja jestem winnym Krzewem. Wy jesteście latoroślami.” Latorośl
jest ożywiana przez życie Krzewu; dlatego Jezus nie ma innych warg na tej ziemi
dzisiaj wieczorem, jak moich i twoich. On ożywia nas, a my rodzimy Jego Życie, jak On
przynosi je poprzez nas. Czy to jest głoszenie Ewangelii wargami czy widzenie wizji
oczami, czy cokolwiek to jest, kładzenie rąk na chorych, cokolwiek to jest, to jest
Chrystus działający przez latorośle Swego Kościoła, każdy urząd jest dosłownie
zelektryzowany Jego Obecnością.
Filipian 2:13 Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i

wykonanie.
Podstawowy fundament wiary 55-0113 P:54 Wielu tutejszych kaznodziejów, nie
chcielibyście powiedzieć, że wypluniecie kazanie, powstaniecie i odejdziecie szybko.
Powiedzielibyście, że przyszło to na podstawie inspiracji. Wierzę w to. Na pewno. Więc,
to musi przyjść od Ducha Świętego, który ożywia was, abyście powiedzieli to poselstwo.
Jeśli tak nie jest, nigdy nie będziecie mieć powodzenia. Tak jak Charles Finney i tak
dalej, człowiek, który kopiował ich kazania, kiedy powstał tam i głosił pod inspiracją,
Duch Święty… To samo kazanie, które wygłosił wieczór przedtem, przyprowadziło
setki do ołtarza. Rozumiecie? To jest różnica. To musi być inspirowane. Duch Święty
musi udzielić namaszczenia w tej sprawie. Tak samo jest z uzdrowieniem. Musi istnieć
coś, co nastąpi przez Boski dar, który ożywi ludzi Duchem Świętym, aby uwierzyli.
1 Tesaloniczan 2:13 A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście

Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie,
jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa,
Wierz z serca 57-0623 45 A teraz obserwujcie. Widziałem, jak to działa. I pomyśleć,
że jeśli będziecie mieli kontakt z Bogiem, to stanie się wtedy, kiedy to nie jest już twój
głos. To nie są już twoje myśli. To staje się Bożymi myślami i Bożym głosem. Wy
jesteście po prostu krzewem albo raczej latoroślami. On jest Krzewem. A jeśli Jego
Duch, który wchodzi i ożywia, tak długo, jak potrafisz usunąć samego siebie z drogi,
On napełni to. A wtedy możesz być takim świadkiem jak arka Noego była dowodem,

jak Jezus był świadkiem Bożym. On stał się tak pełny Boga, aż on i Bóg byli Jedno.
Bóg przebywał w Chrystusie, jednając świat ze Sobą, jego wierne wyrażenie.
Jakuba 5:14 Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się
modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. 15 A modlitwa płynąca z
wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu
odpuszczone. 16 Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich,
abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
Strzała Bożego wyzwolenia 56-0801 P:19 Powodem, dlaczego Mojżesz zawiódł w
pierwszej kolejności… Oto, co się stało. Był to brak posiadania tego, co miał gorejący
krzak. To prawda. A naszym dzisiejszym błędem jest brak posiadania tego, co ma
Duch Święty. A Duch Święty ma wszystkie dobre rzeczy dla nas. A kiedy przyjmiemy
Ducha Świętego, wszystkie rzeczy są możliwe; a nie tylko możliwe, lecz obiecane nam.
Jezus powiedział: „Proście o cokolwiek Ojca w Moim Imieniu, a Ja uczynię to. Jeśli
będziecie przebywać we mnie, a Moje słowa w was, proście, czego chcecie, a będzie
wam dane.” Rozumiecie? Kiedy wejdziemy do Światłości Bożego Słowa z
namaszczeniem Ducha Świętego, aby zaświecił na To, bracie, wtedy rzeczy niemożliwe
stają się małymi. Bóg prosi, żebyśmy wierzyli Jego Słowu. On posyła Ducha Świętego,
aby ożywić to Słowo, kiedy przypadnie na To. Kiedy Słowo jest głoszone, a Duch
Święty przynosi Słowo, On ożywia to i oświeca tym samym Światłem Bożego Słowa
błogosławioną obietnicę. Bóg powiedział: „Wspomniałem moją obietnicę daną
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, i posyłam ciebie tam, abyś wykonał to.”
Rozumiecie? Wtedy, kiedy Boże Słowo, Jego obietnice zostają oświecone Obecnością
Anioła Pańskiego, zatrzymuje teraz Mojżesza; on jest w drodze. A Bóg zawsze
dotrzymuje Swej obietnicy.
Podstawowy fundament wiary 55-0113 25 Z czego Chrystus odkupił nas? Czy
kiedykolwiek myśleliście o tym, z czego On nas odkupił? Dlaczego tylko nie oczyścił
was i powiedział: „Nie trzeba dać im głębokich mocy. Nie trzeba czynić z tego
człowieka syna Bożego. Nie trzeba czynić tego. Tylko poproszę ich, aby wierzyli i
wpiszę ich imię do Księgi nieba i to załatwi sprawę.” Ale On dał nam te odkupione
błogosławieństwa, abyśmy mogli czynić dzieła Boże, przez energię Ducha Świętego. w
Ew. Jana 15 On powiedział: „Ja jestem Krzewem, wy jesteście latoroślami.” Czy
wiecie, że krzew nie może rodzić owoców, chociaż owoce są w krzewie? Lecz owoc nie
może być przyniesiony przez krzew. On musi posiadać latorośle, aby rodzić owoce. A
wy jesteście latoroślami. Więc, krzew z całą swoją energią nie może wyprodukować
niczego, dopóki latorośl nie zechce przyjąć energię.
Efezjan 1:19 I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy
wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego,
Efezjan 3:7 Której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego
wszechmocne działanie.

Efezjan 4:16 Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się
zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego
członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
Filipian 3:21 Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do
uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.
Wewnętrzny człowiek 53-1212 6 I tylko tak sobie pomyślałem. Jesteśmy nosicielami

Bożego nasienia. I wierzę, że Jezus powiedział w Ew. Jana 17. rozdziale: „Wy jesteście
latoroślami.” I On jest Krzewem. Zatem, Krzew wydaje swoje owoce, lecz latorośle
muszą zrodzić owoce. Otóż, jeżeli latorośl czerpie swoje życie z krzewu, więc, to jest
takie samo życie jak w krzewie. Czy tak nie myślicie? Tak musi być. Więc, nasze
dłonie, nasze wargi, nasze oczy, wtedy to są Boże dłonie, wargi, oczy, które my mamy
tutaj, które On ma na tej ziemi. Otóż, On odszedł z powrotem do Boga i zesłał Swoją
energię Swego Ducha, aby namaścić nas Duchem Świętym. A wtedy, jeśli poddamy się
Jemu, wtedy nasze dłonie reprezentują Jego dłonie. Dlatego On powiedział: „Ręce będą
wkładać na chorych, a oni wyzdrowieją.” Rozumiecie?
Kolosan 1:29 Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie
działa. Zwróćcie uwagę na słowa Pawła, WALCZĄC, on mówi walcząc w mocy jego… a
ilu z was powie, że kiedy tak czynicie, jesteście tylko legalistami? Oni mówią:
wyjechałeś i pracujesz w pewnej kampanii… Nie, jestem tu czyniąc to, co Bóg
powiedział mi, abym czynił. On chce pożyczyć moje ciało i wykorzystać moje ciało, aby
zamanifestować Samego Siebie w Swoich Synach. Poselstwo nie było tylko dla
Williama Branhama, aby żył nim i głosił go, to było dla wszystkich synów, aby
wyrażali swego Ojca. Biblia mówi nam, że jesteśmy synami, lecz nie wiemy, kim
jesteśmy, i to jest smutnym faktem dzisiejszego kościoła. Oni nie wiedzą, kim są. Lecz
kiedy on się objawi, my będziemy podobni do Niego, ponieważ zobaczymy Go, jakim
naprawdę jest. Więc jeśli widzisz Go, powinno cię to uczynić podobnym do Niego.
Mamy być dostosowani do obrazu naszego najstarszego brata, a on nie tylko mówił
słowo, on żył nim w całej pełni.

Kolosan 2:12 Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście
wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych.
1 Koryntian 16:9 Albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota dla owocnej
działalności mojej, a przeciwników jest wielu.
ŚWIADECTWO PRAWDZIWEGO ŚWIADKA 61-1105 191 Owca nie jest proszona,
by przynosiła wełnę. Ona nie jest proszona, by sfabrykowała trochę wełny w tym roku.
Jeżeli ona jest owcą, ona będzie miała wełnę, ponieważ jest owcą. On nie musi mówić:
"Otóż, więc ja - jestem... Myślę, że jestem owcą, więc raczej pośpieszę się w moim
otoczeniu - muszę przynieść trochę wełny dla mojego mistrza". On nie musi martwić
się o to. Jak długo jest owcą, to będzie przynosił wełnę. On nie musi jej sztucznie
fabrykować. 192 Nie musisz fabrykować jakiejś sztucznej pobożności i mówić: "Ja mam
- ja teraz nie powinienem tego czynić; wiem, że jestem chrześcijaninem". O, bracie,

próbujesz zbawić samego siebie swoimi uczynkami, swoimi własnymi ludzkimi
wysiłkami! Bądź jednak szczerym!
193 Powodem tego są "słabe" kazalnice, "słabe" szkoły i "słabe" seminaria. O to
właśnie chodzi - nauczanie teologii ludzkiej! Oni podają... Mówicie dzisiaj, że siłą
chrześcijanina... oni po prostu... "Czy jesteś chrześcijaninem?" "O, ja jestem
metodystą". "Czy jesteś chrześcijaninem?" "O, ja jestem baptystą". Taka jest dzisiaj
moc chrześcijaństwa. 194 Jakie to inne! Alleluja! Jak bardzo odróżnia się to od
pierwszego Kościoła! Oni nie mówili nic z tych spraw, lecz oni zostali napełnieni
Energią - Mocą Ducha świętego, która uwolniła ich od grzechu i śmierci. Nie byli
nominalnymi chrześcijanami. Mieli miłość Bożą, płonącą w ich sercach, i byli gotowi
iść na śmierć.
O, podoba mi się to. To nie wysłało ich na wieczorki z bingo, to nie wysłało ich na
pikniki ze szkółki niedzielnej. To posłało ich na śmierć, a oni pragnęli iść,
dokądkolwiek Duch Święty kazał iść.

Filemona 1:6 Aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie
wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie.
Chcielibyśmy zobaczyć Jezusa 58-0523 31 O, jeśli dzisiaj wieczorem ta grupa, wy
ludzie z Concord, w tej wielkiej stolicy jednego z najpiękniejszych stanów tej unii,
gdybyście mogli posiadać ten entuzjazm odnośnie Chrystusa. On nie czekał, mówiąc:
„Cieszę się, że cię widzę.” nic takiego; on powiedział: „Chodźcie, zobaczcie, Kogo
znaleźliśmy, Jezusa z Nazaretu, Syna Józefa.” Ten entuzjazm, kościół utracił ten
entuzjazm dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ on odszedł od Krzewu. On nie jest już
odżywiany przez Ducha, studni wody wytryskującej ku Żywotowi Wiecznemu. Oni
utracili tą gorliwość. Coś brakuje. Bóg pozostaje tym samym; Chrystus pozostaje tym
samym; lecz Jego kościół odszedł od łączności z Nim, Krzewem, Duchem.
A czy to samo nie dzieje się dzisiaj? Jezus wypowiedział przypowieść o dziesięciu
talentach i on powiedział, że pierwszy otrzymał talent, ale zakopał go, lecz ten, który
otrzymał dziesięć talentów, zainwestował je i otrzymał dalszych dziesięć, i tak, kiedy
Pan powrócił, on zabrał to, co otrzymała pierwsza grupa, a dał to tym, którzy mądrze
zainwestowali. Więc zadaję pytanie: wy, którzy mieliście naukę Chrystusową przez 20
– 30 lat? Co zrobiliście z tym? Czy zakopaliście ją do ziemi, oczekując, że pokażecie
Panu Żniwa, iż ciągle ją macie? Lub wzięliście ją dla innych i zainwestowaliście ją do
synów Bożych, abyście mogli oddać Bogu więcej, niż to, co otrzymaliście?

Królowa Saby 60-0110 76 Jeśli pierwsza grupa ludzi… On jest Krzewem (Ew. Jana
15), a my jesteśmy latoroślami. Zatem, krzew nie rodzi owoców. Latorośl rodzi owoce,
kiedy jest odżywiana przez krzew. A jeśli pierwsza latorośl tego krzewu wytworzyła
kościół, który napisał księgę Dziejów Apostolskich, druga latorośl uczyni to samo.
Każda latorośl, która pochodzi z tego krzewu, będzie odżywiana tym samym życiem,
które jest w krzewie. Amen.

I pozwólcie, że wam powiem… Jeśli twoje życie nie odzwierciedla Bożego Słowa, jak
było w przypadku pierwszego kościoła, wtedy nie posiadasz to, co oni mieli. Nie
troszczę się o to, jaki rodzaj teologii masz, on nie przychodzi po tych, którzy mają
właściwą teologię, on przychodzi po tych, którzy odzwierciedlają Jego Słowo na ten
Czas, w którym żyjemy.

Hebrajczyków 4:12 Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki
miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku,
zdolne osądzić zamiary i myśli serca;
Pergamoński Wiek Kościoła – CAB rozdział 5 176-1 Nasienie Słowa jest odżywiane
przez Ducha. Otóż, pozwólcie, że to powtórzę… Nasienie Słowa jest odżywiane przez
Bożego Ducha, przez Jego Obecność, a jeśli wasze życie nie jest odżywiane w zakresie
tego Słowa na ten Sezon, wtedy nie posiadacie tego. Możecie to cytować, ale on nie
przychodzi po grupę ludzi, którzy mogą to cytować. On przychodzi po tych, którzy
odzwierciedlają i manifestują, to, co on powiedział jako Słowo na ten Czas.

Jezus Chrystus ten sam 58-0214 47 Musicie znać to przez Ducha. Ciało nie może
czynić tych spraw. Co to jest? Krzew, latorośle, to samo życie, które jest w krzewie,
przychodzi przez Jego latorośle. On karmi latorośle przez Swój krzew. Tak właśnie On
oznajmia Samego Siebie, że jest tym samym, wczoraj, dzisiaj i na wieki, bo On
powiedział: „Ja jestem Krzewem.” Duch Święty teraz, Chrystus w postaci Ducha w
was, odżywiający was Swoim Duchem, abyście wierzyli Bogu, a On jest wszystkim, co
On wykonuje, On manifestuje Samego Siebie tak, jak On to czynił w czasach
biblijnych. „Sprawy, które ja czynię, wy będziecie czynić również. Jeszcze mała chwila,
a świat nie zobaczy mnie więcej (Ilu z was wie, że On tak powiedział? To są
niewierzący.) lecz wy ujrzycie Mnie (wierzący) bo ja („ja” to zaimek osobowy), będę z
wami, nawet w was do skończenia świata.” Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i
na wieki. „Dzieła, które ja czynię, wy będziecie czynić również.”
Mateusza 14:2 I rzekł sługom swoim: To jest Jan Chrzciciel; on został wzbudzony z
martwych i dlatego cudowne moce działają w nim.
Marka 6:14 I usłyszał król Herod o nim, albowiem imię jego stało się głośne, i
mówiono: Jan Chrzciciel zmartwychwstał i dlatego dzieją się cuda przez niego.
Wiara jest ze słuchania 54-0320 P:104 To nie jest pokaz. To jest Duch święty
głoszący Ewangelię, potwierdzający Słowo, które było przedtem zwiastowane!
Rozumiecie? To Słowo, które było przedtem głoszone. Duch Święty jest tutaj
potwierdzając, że to jest prawdą. Co bym mógł teraz uczynić? Co mogę powiedzieć? Ja
to mówię, mój przyjacielu, do każdego z was w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa, że
każdy człowiek tutaj został uzdrowiony, kiedy Jezus umarł na Golgocie! To jest waszą
własnością! Prosiłem was, żebyście podnieśli swoje ręce, którzy jesteście
chrześcijanami. Wasze ręce podniosły się, wszędzie. Wy jesteście - macie legalne prawo
do wszystkiego, za co Jezus umarł! On umarł Swoją śmiercią tam na krzyżu i wydał
Swoje życie, abyście mieli legalne prawa do każdego błogosławieństwa odkupienia, za

które On umarł. Ono jest wasze. Wy się tylko boicie wziąć je w posiadanie! Obawiacie
się zażądać go.
Rzymian 7:5 Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez
zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci;
1 Koryntian 12:11 Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając
każdemu poszczególnie, jak chce.
1 Koryntian 12:6 I różne są sposoby działania energema, lecz ten sam Bóg, który
sprawia energeo wszystko we wszystkich.
2 Koryntian 1:6 Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i
zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego
doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy;
2 Koryntian 4:12 Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was.
Dlaczego 60-0309 P:71 Nie wątpcie. Nie wątpcie teraz, jeśli będziecie powątpiewać
tylko trochę, że nie otrzymacie tego, po co przyszliście, to nie będzie ani trochę dobre.
Rozumiecie? Musicie przyjść, wierząc. Lecz właśnie teraz, w Obecności Bożej, w
Obecności Ducha Świętego, który jest tutaj, aby potwierdzić Słowo, przyjdźcie, bo
wiecie, że On jest tutaj, a wy wiecie, że On zaspokoi pragnienia waszego serca. Dlatego
On jest tutaj, aby zaspokoić pragnienia waszego serca. Czy przyjdziecie? To jest dobre.
Znak 64-0208 P:76 On jest Słowem Osobiście. On jest tutaj, aby potwierdzić
wszystko, co powiedział. On jest tutaj, aby potwierdzić każdą obietnicę, którą dał.
Gdyby tylko ludzie mogli zobaczyć to raz, Panie, że to nie jest coś, czego się
domyślamy; to jest coś, co musimy znać, Panie.
Galacjan 2:8 Bo Ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między
obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami Galacjan 3:5 Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to
na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?
Galacjan 5:6 Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie
znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.
Od tego czasu 62-0713 P:2 Najważniejszą rzeczą, którą staram się czynić, jest to, że
pozwalam ludziom zobaczyć, iż Chrystus nie jest martwy, ale On żyje. A jeśli tylko
możemy zobaczyć Tego, który dał nam wszystkie te wspaniałe obietnice, że On jest
tutaj, aby potwierdzać te obietnice…
Królowa Saby 58-0215 P:44 Bóg jest tutaj, aby potwierdzać dokładnie to, co on
obiecał.

Efezjan 1:11 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,
Efezjan 1:20 Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po
prawicy swojej w niebie
Efezjan 2:2 W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując
władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.
Efezjan 3:20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej
uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,
MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM 62-0318E Zauważcie,
jaka harmonia. Jezus nigdy nie czynił niczego, dopóki tego nie zobaczył u Ojca, dopóki
mu to Ojciec najpierw nie pokazał. (Harmonia między Bogiem i Chrystusem, widzicie.
Jan 5, 19.) Taką będzie Oblubienica, a On pokazuje Jej Swoje Słowo Życia (ON jej
wskazuje), a Ona je przyjmuje. Ona nigdy nie wątpi w nie. 120-3 Nic nie może jej
zaszkodzić, ani nawet śmierć; bo jeżeli Nasienie zostało zasiane, woda wzbudzi je
znowu do życia. Amen. (Mówię na to wielkie, potężne Halleluja!) Tutaj jest ten sekret.
Słowo i zmysł Chrystusowy jest w Oblubienicy, aby wiedziała, co On chce uczynić
przez Słowo, i Ona to czyni w Jego Imieniu. Ona posiada TAK MÓWI PAN.
120-4 Następnie ono zostanie zapłodnione; Duch święty podlewa je tak długo, aż
dorośnie i służy swemu celowi. Oni czynią tylko Jego Wolę. (Amen! Ja temu wierzę)
Nikt nie może przekonać ją o czymś innym. Oni mają TAK MÓWI PAN, albo milczą.
Wtedy oni będą wykonywać dzieła Boże. Jest to bowiem ON Sam w nich, kontynuując
Swoje Słowo, tak jako czynił w Swoich dniach, aby je całkowicie wypełnić. Wszystkie
sprawy - kiedy On był tutaj - On nie wykonał zupełnie wszystkiego, kiedy był tutaj, bo
to jeszcze nie był ten czas.
Filipian 2:13 Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i
wykonanie.
Kolosan 1:29 Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która skutecznie we mnie
działa.
Bóg potwierdza Swoje Słowo 64-0816 P:105 On potwierdza wszystkie Swoje Słowa.
Tylko pomyślcie o tym, wszystkie Swoje Słowa. A wy byliście Jego Słowem. On był
Słowem, a wy byliście częścią Jego Słowa. A to jest powodem, dlaczego jesteście posłani
tutaj - aby potwierdzić wasze miejsce w życiu. Myślę sobie, że nie rozumiecie tego.
Rozumiecie? On jest Słowem. Więc, czy to pojmujecie? On był stopami w wieku Luthra,
on był udami w wieku Wesley’a; on był ramionami w wieku zielonoświątkowców.
Rozumiecie, co mam na myśli? On jest Głową. Wy macie część, która łączy to razem, w
tym czasie, w którym żyjemy obecnie: nie stopy, nie uda, nie ramiona, lecz kark. Czy
się to zgadza? To łączy się z głową. To jest część ciała. Bóg przyprowadzi razem z Nim
tych, którzy zasnęli w Jezusie. Trąba Boża zabrzmi, a umarli w Chrystusie powstaną

najpierw. Czy to prawda? Rozumiecie, stajecie się częścią Słowa; stajecie się częścią
Niego. I bierzecie Jego Imię, aby rozpoznać to (Rozumiecie?), że jesteście tam
umieszczeni, ochrzczeni w Jego Imieniu do Jego Ciała: „Przez jednego Ducha jesteśmy
wszyscy wchrzczeni do jednego Ciała.” właśnie tutaj, dokładnie na tę samą pozycję. On
nigdy nie zmienia swego sposobu. Jeśli… Ilu z was wierzy, że wczesny kościół jest w
Nim? Spójrzmy: ilu z was wierzy temu? Jak byli ochrzczeni? W porządku. Rozumiecie?
On jest niezmiennym Bogiem. Udowodniliśmy to. Moglibyśmy być tutaj do północy,
potwierdzając to, i ciągle kontynuować i kontynuować. Rozumiecie, niezmienny…
Rozumiecie? Jesteście w Nim i częścią Niego, ponieważ byliście częścią w Jego
myślach. Przed założeniem świata, On powołał was.
1 Tesaloniczan 2:13 A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście
Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie,
jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa,
Jezus Chrystus ten sam 63-0604 P:71 On jest tutaj w postaci Ducha Świętego. A On
jest tylko tutaj, aby potwierdzić to, co już obiecał. On jest tutaj, manifestując Swoje
Słowo.
2 Tes. 2:7 Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki
ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.
Boża obmyślana droga na dzisiejszy czas 64-0206 P:3 Otóż, byli już wszelkiego
rodzaju kaznodzieje. Uważam, że Bóg w tych dniach ostatecznych dał nam wszystko,
co ON ma w Swojej Księdze. Widzieliśmy wszystko, co On obiecał. Pomimo tego wydaje
się, że ludzie nie potrafią tego pojąć. Ci, którzy są predestynowani, by to pojąć, ci to
pojmą - tylko oni. Zaślepia to oczy jednym, a drugim znów otwiera. 4 Pamiętajcie, my
wierzymy, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. On nie jest
martwy, lecz żyje na zawsze. I On jest tutaj dzisiaj wieczorem. Jesteśmy w Jego
Obecności dzisiaj wieczorem. I On jest tutaj, by potwierdzić i przywrócić każdą
obietnicę, którą On dał na dzisiejszy czas. A On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na
wieki.
Jakuba 5:16 Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich,
abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
Módlmy się…

