
Mówione Słowo # 83 

Przeznaczeni do chwały, czci i sławy podczas Jego Zjawienia się 

pastor Brian Kocourek 

Psalm 26:2 Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje! 

Psalm 139:23 Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli 
moje! 

Modlitwa 

Jakuba 1:2-4 Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite 
próby przechodzicie. 3 Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, 4 
Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i 
nienaganni, nie mający żadnych braków. 

Dzisiaj rano chciałbym popatrzyć się na to, jak w każdym wieku Bóg zawsze 
sprawdzał człowieka. On testował i sprawdzał Swego własnego Syna, żeby zobaczyć, 
jak wywiąże się z testu Słowa, i wiemy, iż każdy syn, który przychodzi do Boga, musi 
być najpierw wypróbowany i sprawdzany. Lecz stwierdzamy także, że ten sprawdzian 
ma utwierdzić nas. Nie potępić, lecz zaakceptować, uwydatnić nas. Nie, że mamy 
cokolwiek, co zasługiwałoby na coś, lecz taka jest prawda, że jesteśmy wiórem z tego 
starego pnia, jak się to mówi, a Bóg po prostu kocha uwydatnić Swoje Dzieci. 

1 Piotra 4:12-13 Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy 
was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, 13 Ale w tej mierze, jak jesteście 
uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia 
chwały jego radowali się i weselili. 

To właśnie On uczynił w czasach Joba. On poddał próbie Joba, ponieważ On 
wiedział, co uczyni Job. Nie sprawdzacie swoje dzieci z algebry, jeśli one nie uczyły się 
jeszcze ABC. Uczycie je ABC, a następnie posuwacie się do wyższych spraw. A więc 
kiedy jesteście sprawdzani, powinniście wiedzieć jedną rzecz. Bóg upodobał was sobie, 
lub wy znaleźliście upodobanie w Jego oczach i On chwali się Swoimi dziećmi. 

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.  



Spójrzcie znowu na 7. wiersz, ponieważ chcę go skierować do was dzisiaj rano. 
Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu 
wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus.  

Najwięcej podoba mi się Tłumaczenie Wuesta : „W którym w ostatnim czasie  macie 
się ustawicznie radować radością, która sama wyraża triumfalne radosne podniecenie, 
chociaż przez chwilę, w teraźniejszości, jeśli ewentualnie jest to potrzebne, bywacie 
zasmuceni pośród wiele różnych rodzajów sprawdzianów, aby wasza wiara była 
potwierdzona, przez które wiara była wypróbowana w celu potwierdzenia – to 
potwierdzenie jest drożdze niż złoto, które przemija, chociaż nawet złoto jest 
wypróbowane w ogniu, może okazać się po zbadaniu jako wynik w chwały, czci i Sławy 
w czasie Objawienia Jezusa Chrystusa.” 

Więc widzimy, że Bóg tylko sprawdza nas albo poddaje nas próbie w tym celu, aby 
nas zaaprobować. 

Wierzyć z serca 57-0623 P:27 A Jezus Chrystus, Boży Syn, Który jest Architektem 
Kościoła, przychodzi na tę ziemię i ustanowił podstawy.  Kiedy spotkał się z diabłem, 
On był sprawdzany na podstawie Słowa Bożego, a On powiedział: „Jest napisane, nie 
samym chlebem żyje człowiek.” Kiedy zabrał Go na wieżę świątyni, On powiedział: 
„Jest napisane.” Czy widzicie, jaki materiał wkładał do Swego Kościoła? On zabrał go 
na górę i pokazał Mu wszystkie wielkie programy, jakie mógłby mieć. On powiedział: 
„Jest napisane.” Całe Boże Słowo było wypróbowane przez  czas. A On jest wielkim 
Kapitanem, idącym przed nami, powiewającym swoim zakrwawionym płaszczem. Lecz 
aby odkupić przez Krew Jezusa Chrystusa, wykupił Kościół przez Ducha Świętego, 
który sprawdził każdą śrubkę, i każdą osobę, która kiedykolwiek zakotwiczyła się w 
tym wspaniałym Kościele żyjącego Boga. Ten materiał jest wypróbowany przez czas, 
tak jest. 

1 Koryntian 10:13 Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły 
ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z 
pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.   

Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie (Mówiąc 
inaczej, istnieją pewne rodzaje prób i pokus, które otrzymujemy tylko z powodu 
ludzkiej natury, lecz kluczem jest następna rzecz, o której mówi tutaj… lecz Bóg jest 
wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i 
wyjście, abyście je mogli znieść.   

To słowo kuszony tutaj jest odpowiednikiem greckiego słowa PEIRAZO, które 
oznacza: próbować, wykonać próbę lub test z zamiarem  sprawdzenia jakości osoby, lub 
o czym myśli lub jak reaguje podczas próby. 

Więc widzimy tutaj, że Bóg celowo ma środki lub metody, za pomocą których On 
zapewnia postęp, który czyni zamiast nas. Aby lepiej to wypowiedzieć, Bóg władnie 
wszystkim. On posługuje się tymi próbami, aby sam mieć sprzężenie zwrotne, i żeby 



dodać je do naszego duchowego wzrostu, podobnie jak czynimy ze swoimi Dziećmi. 
Stawiamy na wzór taśmę mierniczą, żeby widzieć, jak nasze dzieci rosną, i one 
przeskakują i skaczą, żeby zmierzyły swój wzrost fizyczny. Uczymy ich przedmiotów, a 
potem sprawdzamy ich, żeby widzieć, jak dobrze sobie radzą. Zatem, Bóg jest naszym 
Ojcem, więc dlaczego mielibyśmy być zaskoczeni, kiedy sami przechodzimy przez 
próby.  1 Piotra mówi nam, że powinniśmy uważać to za wielką radość, kiedy jesteśmy 
doświadczani, ponieważ wiemy, że nie możemy zawieść, a ponadto, ta próba jest dana, 
ponieważ nasz Nauczyciel i Wychowawca, Duch Święty wierzy, że jesteśmy gotowi, 
aby posunąć się troszkę wyżej. Podobnie jak podczas szkolnych egzaminów co roku. 

Więc przejdźmy do Biblii dzisiaj rano, żeby zrozumieć, o czym dokładnie mówię. 
Ponieważ staramy się pomóc wam dojść do miejsca Uwielbiania i czuć się wygodnie w 
jedynym miejscu do Uwielbiania. Zatem spójrzmy, czy to, o czym mówimy dzisiaj rano, 
jest poprawne lub nie. Więc przejdźmy do naszego Absolutu, Bożego Słowa i 
Potwierdzonego Słowa Bożego także. 

Job 1:1-12 Był mąż w ziemi Uz imieniem Job; a mąż ten był nienaganny i prawy, 
bogobojny i stroniący od złego.  2 I urodziło mu się siedmiu synów i trzy córki. 3 A 
dobytek jego stanowiło siedem tysięcy owiec i trzy tysiące wielbłądów, pięćset par 
wołów i pięćset oślic oraz bardzo wiele służby; był to mąż najmożniejszy ze wszystkich 
mieszkańców Wschodu. 4 Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w 
swoim dniu; wtedy posyłali po trzy swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. 
5 A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić: wstawał wczesnym 
rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job: Może zgrzeszyli 
moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach; tak czynił Job zawsze. 6 Otóż zdarzyło 
się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich 
przybył też i szatan. 7 I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan 
odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. 8 
Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu 
równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. 9 Na to 
szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? 10 Czy Ty 
nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś 
sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. 11 Lecz wyciągnij tylko rękę i 
dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? 12 Na to rzekł Pan do szatana: 
Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed 
oblicza Pana. 

A więc szatan odszedł od obecności Pańskiej. Zwróćcie uwagę, jak Bóg chwali się 
Swoim Dzieckiem Jobem. Mówi szatanowi: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę 
Joba…. Czy zwróciłeś uwagę na niego… A więc słowo zważać oznacza: Czy ostrożnie 
zapamiętałeś sobie, czy zwróciłeś uwagę w taki sposób, aby móc lepiej go zrozumieć?  I 
oczywiście, szatan nie poddaje się Bożemu wychwalaniu swojego dziecka Joba, więc 
mówi: „O, tak, lecz On nie służy tobie bez powodu. Ty dajesz mu i ochraniasz go, i  
pilnujesz, a nawet umieściłeś ochronne ogrodzenie wokół niego, więc kto nie bałby się 
ciebie za taką odpłatę.” Potem widzimy, jak Job jest poddany wielu próbom naraz, 



które czynił szatan, ale na to pozwolił Bóg. I ponownie widzimy Boga, chwalącego się 
Swoim Dzieckiem Jobem w rozdziale 2. 

Job 2:1-10 I zdażyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić 
przed Panem; wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. 2 I rzekł 
Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem 
po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. 3 Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś 
uwagą na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i 
prawy, bogobojny i stroniący od złego, trwa jeszcze w swej pobożności, chociaż ty mnie 
podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. 4 Na to szatan odpowiedział Panu, 
mówiąc: Skóra za skórę! Wszystko, co posiada człowiek, odda za swoje życie. 5 Lecz 
wyciągnij tylko rękę i dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w 
oczy. 6 Na to rzekł Pan do szatana: Oto jest w twojej mocy, tylko jego życie zachowaj. 7 
I odszedł szatan sprzed oblicza Pana, i dotknął Joba złośliwymi wrzodami od stóp aż 
do głowy. 8 Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać; i siedział w popiele. 9 I 
rzekła doń jego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj! 
10 Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od 
Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job 
swymi usty. 

Więc teraz te próby stają się nawet bardziej osobiste, lecz jednak Job ciągle boi się 
Boga. Szatan posługuje się nawet jego żoną, żeby skrytykować jego sposób, lecz nawet 
w tym on trzyma głowę ponad tym. A więc widzimy przyjaciół Joba nadchodzących, a 
oni także krytykują go.  Czy byliście kiedykolwiek w takiej próbie, kiedy odczuwaliście, 
że wszystko, co potraficie, idzie źle, a potem, żeby posypać solą rany, twój mąż lub 
twoja żona krytykuje cię także.  A na domiar wszystkiego twoi przyjaciele przyłączają 
się to krytykowania. To wtedy czujesz się, jakbyś był sam na tym świecie, i nikt nie 
rozumie cię. Lecz bądź pewny. Bóg rozumie cię, a zamiarem tego rodzaju prób jest dać 
ci poznać, że On rozumie i On tylko posługuje się próbą lub doświadczeniem, aby 
powiedzieć tobie, żebyś wstąpił wyżej. 

JAK MOGĘ PRZEZWYCIĘŻYĆ? 63-0825 73  W czasie Noego było osiem 
zwycięzców, którzy weszli do środka. Oni znajdowali się wewnątrz, gdy drzwi zostały 
zamknięte. Więc przyjaciele, myślę, że to będzie nagrane na taśmę. Co z tym uczynicie, 
wy, którzy teraz słuchacie, lub którzy później będą słuchać, wiedzcie, że czas bardzo 
postąpił naprzód. Jeśli nawet macie dobre zamiary i jesteście pewni, że znajdujecie się 
wewnątrz. Nie czyńcie tego własnym wysiłkiem, bowiem to nie zależy od waszego 
chcenia lub biegu, lecz od Bożego zmiłowania. Pozostawcie to Bogu. Wydajcie się Jemu 
i chodźcie w doskonałej, zadowalającej wierze, że Bóg wypełni to, co obiecał. Nie, że 
przystąpicie do tej lub do tamtej denominacji, albo będziecie biegać tu i tam i próbować 
to lub tamto, lecz oddajcie się Bogu i chodźcie z Nim, pełni pokoju, cicho, ustawicznie. 
Kroczcie z Nim dalej. 

74  Powiedziałem to już przedtem naszemu bratu, który załamał się przed Panem: 
"Oddaj się Jemu. ON jest tutaj, ON, który wie, co uczyniłeś i jaka była przyczyna, i 



który wszystko z twego życia zna. ON ci powiedział, co masz czynić." Powiedziałem 
mu: "Jedyne, co ci pozostało abyś czynił, jest, postępować dokładnie według tego, co ci 
było powiedziane i zapomnij przeszłość. Idź i żyj dla przyszłości w radości i obecności 
Bożej." 

75  Osiem zwycięzców… Za dni Daniela było czterech zwycięzców, którzy przetrwali 
doświadczenie ognia i lwów. Spodziewamy się doświadczeń. To dotyczy także naszego 
brata. Kto przychodzi do Boga, będzie najpierw doświadczony. Doświadczony  przez 
Słowo. To jest sposób, w jaki Bóg doświadcza. Wierzycie temu? Kto przychodzi do Boga 
musi być doświadczony. To dowodzi, że tylko prawdziwe dziecko Boże jest 
doświadczane. Doświadczenie przychodzi na was a wy możecie przezwyciężyć jedynie, 
jeśli sami potraficie oprzeć się pokusie. Kiedy na was przychodzi pokusa, wtedy okaże 
się czy możecie przezwyciężyć lub nie. Jezus powiedział: "Kto przezwycięży..." 
Doświadczenie jest tą największą rzeczą, jaka was może spotkać. Jest napisane, Piotr 
to powiedział, ażeby nasza wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu 
wypróbowane. To jest czas doświadczeń. To jest dobrym dowodem tego, że Bóg jest z 
nami, kiedy jesteśmy kuszeni, bo wszystkie dzieci Boże będą doświadczone i 
sprawdzone. 

 Spójrzmy na innego z Jego Synów. Jego jednorodzonego Syna Jezusa. 
Hebrajczyków 5:8-9 I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co 
wycierpiał, 9 A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są 
posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego 

Chastisement (kara) = trenować, kształcić, nauczać Efezjan 6:4 Nurture 
(wychowanie) = dyscyplina 

Hebrajczyków 12:1-6 Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, 
złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w 
wyścigu, który jest przed nami, 2 Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, 
który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, 
i usiadł na prawicy tronu Bożego, 3 Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników 
zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu, utrudzeni. 4 
Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi 5 I zapomnieliście 
o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów: Synu mój, nie lekceważ karania 
Pańskiego Ani nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza; 6 Bo kogo Pan miłuje, tego 
karze. I chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. 

Bóg zesłał Swego własnego Syna na świat i doświadczał Go, i próbował. Lecz 
zauważcie, iż Doświadczenia nie przyszły, kiedy był młodszy. Nie słyszycie niczego o 
Nim od dwunastu do trzydziestu lat. Lecz kiedy nauczył się posłuszeństwa – ono 
przyszło przez cierpienie. Nie słyszymy o Cierpieniu Jezusa wieku dwunastu do 
trzydziestu lat. Kiedy się nauczył i wzrósł w Łasce, wtedy Bóg wypróbował Go tak 
samo, jak próbuje ciebie i mnie. Stwierdzamy, że Jezus otrzymał Ducha Świętego w 
wodzie, kiedy Jan ochrzcił Go. Niebiosa otwarły się, a Boży Duch Święty zstąpił w dół 
w postaci gołębicy i wstąpił do Jezusa. Potem On odszedł z potężną usługą, pokazując 



ludziom właśnie to, dlaczego zstąpił na ziemię i był w tym człowieku. Jeśli zwrócicie 
uwagę, Bóg był w tej usłudze, kiedy Jego Poselstwo zostało odrzucone, a Posłaniec 
zdawał się być pokonany, to wtedy Bóg wkroczył, żeby zakończyć egzamin dla Niego. 

W ogrodzie, Bóg opuścił Jezusa, żeby cierpiał samotnie. On poprosił tylko swoich 
najbliższych przyjaciół, żeby przyszli się pomodlić z Nim, wiedząc bardzo dobrze, jaki 
los czekał na Niego następnego dnia, a jednak Jego Przyjaciele nie mogli nawet 
pocieszyć Go, nie potrafili czuwać z Nim. Oni zasypiali. Więc On sam tam klęczał, jako 
każdy inny człowiek. 

WIECZERZA PAŃSKA 57-0417 A więc, o ile 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 wszelki grzech, wszelki miniony i obecny grzech, a 
także przyszły grzech, 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. 

Ew. Mateusza 26:36-50 Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i 
mówi do uczniów: Siądźcie tu, a Ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. 37 I wziął 
z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. 38 
Wtedy mówi do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; pozostańcie tu i czuwajcie 
ze mną. 39 Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił; Ojcze 
mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie; wszakże nie jako Ja chcę, ale jako Ty. 
40 I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra: Tak to nie mogliście 
jednej godziny czuwać ze mną? 41 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w 
pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. 42 Znowu po raz drugi 
odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym 
go pił, niech się stanie wola twoja. 43 I przyszedł znowu, i zastał ich śpiących, 
albowiem oczy ich były obciążone. 44 I zostawił ich, znowu odszedł i modlił się po raz 
trzeci tymi samymi słowami. 45 Wtedy przyszedł do uczniów i mówił do nich: Śpijcie 
dalej i odpoczywajcie, oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 
grzeszników. 46 Wstańcie, pójdźmy; oto się zbliża ten, który mnie wyda. 47 I gdy On 



jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z dwunastu, a wraz z nim liczny tłum z 
mieczami i z kijami, od arcykapłanów i od starszych ludu. 48 A ten, który go wydał, 
dał im znak, mówiąc: Ten, którego pocałuję, jest nim, bierzcie go. 49 I zaraz przystąpił 
do Jezusa, i rzekł: Bądź pozdrowiony, Mistrzu! I pocałował go. 50 A Jezus rzekł do 
niego: Przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i 
pochwycili go.  

Otoczony przyjaciółmi, a jednak samotny, sam stawiający czoło próbom. I wy wiecie 
co. Doświadczenia stały się trudne i okrutne na parę dni, a potem kiedy wydawało się, 
że jest po wszystkim, Bóg powiedział: Mój Synu, zdałeś egzamin, wstąp wyżej, i On 
wzbudził Go z grobu, a dzisiaj rano On siedzi na niebiańskich miejscach „wiecznie 
żyjący, żeby wstawiać się na podstawie naszego wyznawania.” 

A on mówi tobie: „Wstąp wyżej. Zdałeś swój egzamin. Zdałeś ten sprawdzian.  

Księga wyjścia 2 55-1006E P:14 Myślcie. My mamy kotwicę (Amen). ona jest 
zasłonięta. Czasami nie widzimy jej, lecz wiemy, że ona jest tam ciągle. Podobnie jak 
mały chłopiec puszczał latawca. Oni powiedzieli: „Gdzie on jest?” On odrzekł: „Nie 
widzę go.” Powiedział: „Wiem, że on ciągle jest tam, bo odczuwam go.” Więc to się 
zgadza.  Może nie potrafimy tego widzieć; czas staje się coraz bardziej ciemniejszy. 
Chmury mogą zakryć Jego błogosławioną twarz przez chwilę. Lecz pamiętaj, chmury 
mogą zakryć Jego twarz, lecz to nie zakryje Go. Nie mogą ukryć słońca przed tobą, lecz 
ono ciągle świeci ponad chmurami. A wiara widzi słońce ponad chmurami. A tutaj była 
matka Mojżesza w konflikcie jako test jej wiary. A każde dziecko, każdy syn, który 
przychodzi do Boga, najpierw musi być wypróbowany. Bóg sprawdza twoją wiarę. 
Otóż, wygląda na to, jakby Bóg mógłby po prostu ominąć całą sprawę i nie miał 
żadnego właściwego sposobu, i tylko odciąć tę rzecz, lecz lepiej, kiedy On sprawdza cię, 
a potem przychodzi do ciebie, kiedy jesteś próbowany. Podoba mi się to, a wam? 
Największe doświadczenie w moim życiu jest wtedy, kiedy idę przeciw górze, którą nie 
mogę przejść, ani podejść albo przejść dookoła. I tylko stoję cicho, a Bóg wycofa tę 
rzecz.  A On poruszy… Nie ważne, jak ciemne te chmury są, wiara przebija się wyżej, z 
okiem, które patrzy ponad cokolwiek, co diabeł może postawić przed tobą. Ponieważ 
Bóg jest naszym zwycięstwem. Amen.  

Módlmy się… 


