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Dzień dobry. Pozostańmy stać do czytania Bożego Słowa. Otwórzmy nasze Biblie 
w Ew. Łukasza rozdział 8 i będziemy czytać od wiersza 4. 

Ew. Łukasza 8:4-10 A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, 
rzekł w podobieństwie: 5 Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno 
padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. 6 A drugie padło na 
opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. 7 A inne padło między ciernie, a 
ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. 8 A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i, 
gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, 
niechaj słucha. 9 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, 

Módlmy się. Drogi Ojcze, przychodzimy do Ciebie, jako do wszechwiedzącego 
suwerennego Króla, Który jest Jedynym Mądrym Bogiem, i prosimy ciebie, abyś 
pomógł nam dzisiaj rano, Ojcze, lepiej zrozumieć czytane Twoje Słowo,  żebyśmy 
poznali je w tym czasie, jak ty tego chcesz. Wiemy, że to jest czas Laodycei, i 
wiemy że ludzie mają być ślepi, ubodzy i nadzy, a jednak nie wiedzą o tym. Zatem 
pomóż nam, Ojcze, poznać lepiej Ciebie, bo jesteś autorem i dokończycielem 
naszej Wiary a bez Twego aktywnego uczestniczenia w naszym życiu nie jesteśmy 
niczym innym jak miedzią brzmiącą i cymbałem brzmiącym. Wiemy i rozumiemy, 
że Ty przychodzisz z Duchem Mądrości i Objawienia ku Poznaniu Ciebie w tym 
czasie, więc prosimy ciebie, żebyś pomógł nam przyjąć największy ze wszystkich 
darów, usunąć samych siebie z drogi, a prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, 
twego umiłowanego syna, który pokazał nam, jak mamy postępować, amen. 

Brat Branham posłużył się Ew. Łukasza 8 wiersz 10, żeby przynieść nam 
kazanie Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem. A stwierdzamy, że mówi w 
drugiej połowie akapitu 70, który nazwę 70b  To mówiąc wołał: Kto ma uszy ku 
słuchaniu, niechaj słucha ... (wydał okrzyk, być może jakby powiedział: "Przynieś 
stokrotny plon". KTO MA USZY KU SŁUCHANIU, NIECHAJ SŁUCHA! Innymi 
słowy: Jeżeli wasze uszy są w zgodności z Bogiem, niechaj słyszą, widzicie?) A 
Jego uczniowie zapytali Go, mówiąc: Co oznacza to podobieństwo? A On im rzekł: 
Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa ... (tajemnice - widzicie co On o tym 
mówił? Więc zważajcie. Co to są te tajemnice Królestwa? Zważajcie tylko przez 
chwilę).... tajemnice Królestwa Bożego, lecz innym w podobieństwach, aby 



patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. (Widzicie, lecz Słowo Boże 
zstępuje dla osądzenia, aby ich osądzić - ponieważ oni je widzieli! Ono tam było!) 

Zatem, dzisiaj rano chciałbym się zwrócić do tych myśli, które br. Branham 
czerpie z tego, co powiedział Jezus w Ew. Łukasza 8:9  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, 

Co to znaczy: aby patrząc nie widzieli? A słuchając nie słyszeli? 

Patrzymy się na to, co dotyczy zdolności widzenia naszymi oczami i poznania 
naszym sercem. Słyszeć uszami i być zdolnym zrozumieć, co to jest, czego 
słuchamy. 

Jezus mówi nam tutaj, że tylko niektórzy są wybrani, aby dostrzec to, co widzą i 
zrozumieć to, co słyszą, jeżeli chodzi o Słowo Boże. On nazwał błogosławionymi 
tych, którzy potrafią to. 

Scenariusz, który widzimy w Ew. Łukasza, widzimy również w Ew. Mateusza 
13:10-14 I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w 
podobieństwach? Zauważcie, kiedy On mówił do mieszanego tłumu, on posługiwał 
się opowiadaniami i podobieństwami, a oni zapytali się Go, dlaczego tak 
postępuje. A On powiedział im, że jest to zakryte przed tymi, który nie są 
przeznaczeni do zrozumienia tego. 11 A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest 
znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. On mówi: macie znać 
te rzeczy, lecz oni nie powinni ich znać. 

Zwróćcie uwagę na wiersz 13 Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, 
patrząc, nie widzą, On mówi, że oni potrafią widzieć oczami, lecz nie są zdolni 
widzieć oczami ich serca i słuchając, nie słyszą. i chociaż słuchają uszami, nie 
potrafią tego usłyszeć i dlatego nie mogą ani zrozumieć. Potem on mówi: ani nie 
rozumieją 14. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie 
stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie 
ujrzycie. 15 Albowiem otępiało serce tego ludu (to jest ich zrozumienie), uszy ich 
dotknęła głuchota (to jest zdolność uważnego słuchania), oczy swe przymrużyli,… 

Zatem oni rozmyślnie przymrużyli swoje oczy.  żeby oczami nie widzieli… 
Zauważcie, On mówi, że ci ludzie patrzą się tylko swoimi oczami. Więc zostawił 
ich tak. ani uszami nie słyszeli, co mówi mi, że ci ludzie nie mogą patrzeć się 
Bożymi oczami, ani słyszeć z Bożą pomocą, i sercem nie rozumieli,  Zwróćcie 
uwagę, rozumie się własnym sercem, a chociaż mamy obiecane nowe serce, 
jednak ci ludzie nie posiadają nowego serca. Oni nie posiadają nowego 
zrozumienia, ponieważ są zdani na własne serce albo ich własne zrozumienie. 



Biblia naucza nas: „Istnieje droga, która zdaję się właściwa dla człowieka, lecz jej 
koniec jest drogą śmierci.” Człowiek nie może uzyskać właściwe zrozumienie sam 
z siebie. Objawienie Bożego Słowa jest darem Bożym, a On albo je daje tobie, lub 
jesteś zdany na siebie samego bez niego.  żeby oczami nie widzieli ani uszami 
nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się,  

Więc widzimy, gdyby byli nawróceni, nie widzieliby swoimi własnymi oczami, ani 
nie słyszeliby swoimi własnymi uszami, ani nie rozumieliby własnym sercem, ale 
widzieliby Bożymi oczami, i słyszeliby Bożymi uszami i rozumieliby zmysłem 
Chrystusa. 

Ew. Mateusza 13:16 Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że 
słyszą, 

Widzimy, że ci, którzy widzą Bożymi oczami i słyszą Bożymi uszami i rozumieją 
zmysłem Chrystusa, są tymi, którym było dane nowe serce i nowy duch od Boga. 
Dlatego nie ma sposobu dla nas, żebyśmy widzieli i słyszeli i zrozumieli, o co 
chodzi w Królestwie Bożym, dopóki sam Bóg nie postanowił, aby tak było. 

Ezechiel 36:26 I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, 
i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 27 Mojego 
ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich 
przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. 

Odnośnie nowego serca i nowego ducha brat Branham powiedział w kazaniu 
PODRABIANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA 57-0120M Zatem Bóg musiał dać tobie 
nowe serce, nie pozszywane, nowe serce. To jest intelekt, za pomocą którego 
myślisz, nowy sposób myślenia. 043 Potem On powiedział: „Dam wam nowego 
ducha.” Co to jest? Nowe pragnienie: „Chcę postępować właściwie.” 

A następnie Bóg powiedział: Dam wam Mojego Ducha. Najpierw Bóg daje tobie 
nowe zrozumienie, Ciało i krew nie objawiły ci tego, ale Mój Ojciec, który jest w 
Niebie. Bóg daje ci to nowe zrozumienie. Potem to nowe zrozumienie rodzi 
nowe pragnienie w twoim sercu, a na koniec Bóg daje ci Swego Własnego 
Ducha, Swoje własne Boże Życie i umieszcza je w tobie, które jest „ Chrystus w 
tobie, Nadzieja Chwały.” Chrystus w tobie, namaszczony Bóg w tobie, gorliwe 
oczekiwanie, abyś posiadał ten sam zmysł, który był w Chrystusie. Patrz, w jaki 
inny sposób mógłbyś zrozumieć sprawy Boże, gdyby duch Boży nie był w tobie. 

1 Koryntian 2:9-16 Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho 
nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy 
go miłują. 10 Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada 
wszystko, nawet głębokości Boże. 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. 12 A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z 



Boga, abyśmy wiedzieli, (a tutaj jest klucz, otrzymujemy ducha Bożego, 
żebyśmy mogli znać sprawy Boże) czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13 Głosimy to 
nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza 
Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. 14 Ale człowiek 
zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań 
głupstwem, i nie może ich poznać, (Dlaczego?) gdyż należy je duchowo 
rozsądzać. 15 Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega 
niczyjemu osądowi. 16 Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my 
jesteśmy myśli Chrystusowej. 

Zatem widzicie, że do tego jest potrzebny zmysł namaszczony przez Boga, żeby 
móc widzieć i słyszeć o tych rzeczach, które są nam dane za darmo od Boga. Lecz 
zmysłowy człowiek nie może ani widzieć, ani słyszeć, ani nie może zrozumieć. A 
więc widzimy, że Jezus posługiwał się podobieństwami, ponieważ były podane w 
taki sposób, żeby ci, którzy nie mają Ducha Chrystusa w sobie, nie mogli 
zrozumieć, dostrzec w jakikolwiek sposób, formie lub postaci, i znać znaczenie 
tego, czego naprawdę to dotyczy. I stwierdzimy z własnych słów Jezusa w Ew. 
Mateusza 13, kiedy zapytano go o zastosowanie podobieństw, mówi im, że 
posługuje się nimi, żeby ci, którzy nie są przeznaczeni, aby to zrozumieć, nie 
pojęli tego, a ci, którzy są przeznaczeni, aby to pojąć, zrozumieją to. 

Ponownie widzimy, że o zrozumieniu mówi się w Ew. Marka. 

Ew. Marka 4:10 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 zewnątrz, (według greckiego 
odpowiednika EXO, który oznacza na zewnątrz lub ci, którzy są na zewnątrz) 
wszystko podaje się w podobieństwach, 12 Aby patrząc, widzieli, a nie ujrzeli; i 
słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili 
odpuszczenia. 

W Ew. Marka 4:24 słyszymy, jak Jezus ostrzega ludzi, żeby uważali w jaki 
sposób słyszą albo słuchają.  I rzekł do nich: Baczcie na to, co słyszycie! Jaką 
miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Słowo „co” było 
przetłumaczone z greckiego słowa, które nie znaczy „co”, chociaż jest mowa o 
„określonej rzeczy”, co słyszycie, ale raczej to oznacza „w jaki sposób słyszycie”. 
Dlatego lepsza interpretacja tego byłaby: baczcie, w jaki sposób słuchacie, bo jaką 
miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Mówiąc inaczej, Jezus mówi im, że w jaki 
sposób podchodzą do słuchania, tak usłyszą. Dlatego jego ostrzeżenie nie 
dotyczyło samej rzeczy, której słuchają, lecz nastawienia, z jakim podchodzą do 
słuchania. Bo nastawienie, z jakim podeszli, spowoduje, że będą albo 
pobłogosławieni, albo przeklęci. Słowo jest obosiecznym mieczem, przenikającym 



aż do szpiku kości. A jeśli ludzie przychodzą do Słowa z pewnym nastawieniem 
umysłu, zawsze z nim także odejdą. 

W 5. Mojżeszowej 28 widzimy, że nastawienie, jakie mają ludzie do Bożego Słowa, 
przyniesie dla nich błogosławieństwo lub przyniesie na nich przekleństwo. Będą 
pobłogosławieni, jeśli przyjmą je do serca i uwierzą w nie i będą żyć nim, lecz jeśli 
odwracają swoje serca od niego, to samo Słowo stanie się dla nich przekleństwem. 
Dlatego kiedy Jezus ostrzega nas, iż musimy być ostrożni, w jaki sposób 
przystępujemy do Słowa, nie udziela nam nowej rady. To jest ta sama rada, jaką 
Bóg dał nam w 5. Mojżeszowej. 

5. Mojżeszowa, księga dwóch praw, pokazuje nam 2 prawa – błogosławieństwa i 
przekleństwa, lecz oba pochodzą z tego samego Słowa. Wszystko jest zależne od  
tego, co zrobisz z tym, i jak przystępujesz do tego. Jeśli przychodzisz już z 
pewnym nastawieniem, wtedy ono staje się dla ciebie przekleństwem. Jeśli 
przychodzisz bez uprzedzeń, wtedy Słowo przyniesie Życie dla ciebie. 

Ponownie widzimy, że Jezus ostrzega nas w Ew. Łukasza 8:18  Baczcie więc, jak 
słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co 
sądzi, że ma, zostanie odebrane. W tym tłumaczeniu widzimy słowa:  Baczcie 
więc, jak słuchacie; lecz wiemy, że Jezus nie mówi o tym, aby zważać na to, jak 
słyszymy, jak gdyby istniał inny sposób słuchania niż uszami. Dlatego, znowu 
widzimy, że to nie jest określona rzecz, lecz raczej sposób, z jakim podchodzili do 
słuchania, przed którym ostrzega ich. 

Greckie słowo, które zostało przetłumaczone na „jak”, oznacza „w jaki sposób”. 
Dlatego znowu słyszymy Jezusa, mówiącego w Ew. Marka  Baczcie więc, w jaki 
sposób słuchacie; a w Ew. Łukasza słyszymy Go, jak mówi: Baczcie więc, w jaki 
sposób słuchacie; Zatem, obie wypowiedzi zgadzają się bardzo, i rzeczywiście 
mogłyby zostać przetłumaczone, posługując się tymi samymi słowami. 

Jak to rozumiem, problem polega na tym, że ludzie idący przez życie, patrzą się 
do wstecznego lusterka, na pewno ulegną kolizji. A tak samo jest z kościołem. Jak 
powiedział brat Branham w liście audio do br. Vayle „jeśli widzą to tylko w 
czasie przeszłym, nie ma nadziei dla kościoła. Kościół musi widzieć to w 
czasie teraźniejszym i „Bo jest rzeczą niemożliwą dla tych, którzy zostali raz 
oświeceni, a nie idą razem ze Słowem, kiedy wypełnia się… oni umarli, są 
straceni.” 

Jezus powiedział, że byli przeznaczeni do tego, aby to widzieli, ale nie dostrzegli 
tego i słuchali, lecz nie zrozumieli. A jednak stwierdzamy w 1 Jana 5:20 Wiemy 
też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest 
prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie 
Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. 



Więc widzimy w tym miejscu Biblii, że samym celem przyjścia Syna Bożego na 
ziemię było podanie nam Bożego zrozumienia. 

1 Jana 5:20 Wiemy też, że Syn Boży przyszedł, Więc widzimy tutaj, że on mówi o 
Synu Bożym. A mówi nam, iż istnieje coś odnośnie przyjścia, co powinniśmy 
znać.) i On mówi nam, że to przyjście dało nam rozum, Jan mówi nam tutaj, że 
istnieje coś, co Syn Boży uczynił dla nas poprzez przyjście, a mianowicie, iż dał 
nam zrozumienie. A następnie on mówi nam, po co było dane nam to zrozumienie, 
jaki był cel tego. abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. Dlatego musimy 
zadać sobie pytanie. Czy przyjście Syna Bożego dało nam zrozumienie Samego 
Syna? Albo czy On przyszedł, żebyśmy mogli poznać „Jego, iż jest Prawdziwy”, że 
jest Bogiem! 

A kim jest ten, o którym Jan mówi tutaj? On powiedział: Syn Boży przyszedł, 
żebyśmy mogli mieć zrozumienie „Jego, iż jest Prawdziwy”. Biblia mówi nam, że 
Jezus nie przyszedł, aby ogłosić Siebie Samego, ale On zstąpił, aby ogłosić Ojca. 

Ew. Jana 1:18 Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na 
łonie Ojca, objawił go. 

Ew. Jana 8:19 Wtedy mu rzekli: Gdzie jest Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie 
znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca 
mego. 

Ew. Jana 8:54 Odrzekł Jezus: Jeżeli Ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. 
Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. 55 I nie 
poznaliście go, ale Ja go znam; i gdybym powiedział, że go nie znam, 
byłbym podobnym do was kłamcą.(ponieważ mówicie, iż znacie Go, a nie 
znacie go, to czyni was kłamcami) Ale Ja go znam i słowo jego zachowuję. 

Otóż, powracając do 1 Jana 5:20 Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i (Jego 
przyjście) dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. 
(zatem widzimy, że przyjście Syna Bożego było po to, aby dać nam zrozumienie 
Tego, który jest Prawdziwy, który jest Bogiem i zwróćcie uwagę na to, jak Jan 
kontynuuje) My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie 
Chrystusie. On (Ten, który jest Prawdziwy) jest tym prawdziwym Bogiem i życiem 
wiecznym. 

Tak właśnie czytacie ten wiersz Pisma. Ono mówi o przyjściu Syna Bożego, żeby 
zamanifestować lub oznajmić nam Ojca w taki sposób, żebyśmy mogli poznać i 
zrozumieć Ojca, który nie był w taki sposób znany i rozumiany przed jego 
przyjściem. 



Brat Branham naucza nas, że Bóg interpretuje Swoje Słowo, urzeczywistniając je. 
Więc jest potrzebna manifestacja Słowa, żeby przynieść nam pełne zrozumienie 
tego Słowa. 

Bez zobaczenia, jak Syn Boży odgrywał Swoją rolę przed Ojcem, prawdziwie nie 
zrozumiemy, kim jest Ojciec, ani nie zrozumiemy naszej roli, którą musimy 
odgrywać jako synowie, a tak nie zrozumiemy „Go, iż jest Prawdziwym, 
jedynym Bogiem”. 

Chociaż Syn Boży zstąpił, aby dać nam zrozumienie, Paweł powiedział nam: teraz 
widzimy przez ciemne szkło, lecz podczas Paruzji zobaczymy Go twarzą w twarz, 
co jest Obecność przy Obecności. On powiedział: teraz nasze poznanie jest 
cząstkowe, potem poznamy, jak jesteśmy poznani.  

W 1 Piotra 1:13 czytamy Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, 
połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się 
Jezusa Chrystusa. 

A również znajdujemy w 1 Koryntian 1, jak Paweł mówi to samo. 

1 Koryntian 1:4 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. 

1 Jana 2:20 A wy macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. Jest to 
bardzo widoczne, że namaszczenie powoduje, że poznajemy prawdę. Jan 
kontynuuje: 21 Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale 
dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy, 22 Któż jest 
kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest 
antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. 23 Każdy, kto podaje w 
wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. 

A dlaczego tak jest? Gdyby Bóg miał Syna, to czyni Go Ojcem… To jest tak 
logiczne, a oni nawet tego nie rozumieją… 24 To, co słyszeliście od początku, niech 
pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i 
wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. 25 A obietnica, którą sam nam dał, to żywot 
wieczny. 26 To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. 27 Ale to 
namaszczenie, które od niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie 



potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was 
o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w 
nim trwajcie. 28 A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli 
śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. 

Zatem widzimy, że coś się dzieje z nami, namaszczenie, które daje nam 
znowuzrodzenie, i pomaga nam poznać i zrozumieć i być pewnym tego, co 
rozumiemy, kiedy stoimy w jego obecności w czasie Jego Zjawienia się, i możemy 
stać, będąc pewnymi, iż jesteśmy sprawiedliwi, a wiemy, że jesteśmy 
sprawiedliwi, ponieważ czynimy to, co jest właściwe. 29 Jeżeli wiecie, że jest 
sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się 
narodził. 

Dlatego Paweł powiedział nam w Efezjan 1:18 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 on otworzył nasze oczy, 
abyśmy mogli poznać i zrozumieć, czego dotyczy nasze dziedzictwo. 

Hebrajczyków 10:16 Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi Po upływie 
owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich 
wypiszę je, A kto to uczyni? Bóg powiedział, że On będzie tym, który tak postąpi. 
Dlatego też On zstąpił w tym czasie, aby umieścić Swoje Słowo do naszego 
Umysłu, a Jego Wolę do naszych serc. 

Hebrajczyków 8:10 Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela Po 
upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły I na sercach 
ich wypiszę je, I będę im Bogiem, A oni będą mi ludem. 

Czy tak jest dlatego, bo wierzący jest bardziej inteligentny od niewierzącego? Czy 
jest tak dlatego, ponieważ jesteśmy lepsi od całej reszty? Myślę, że to nie ma nic 
wspólnego z nami, lecz jest to zależne od Bożego zamiaru i planu. 1 Koryntian 
4:7 Bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli 
otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Więc to jest Sam Bóg, który 
sprawia to, że wybrani różnią się od niewybranych.  Jak to możliwe, że możemy 
to zrozumieć, podczas gdy inni starają się, jednak nigdy nie dojdą do poznania 
prawdy? 

Bez zrozumienia Bóstwa Boga nigdy nie zrozumiemy jego suwerenności, a bez 
zrozumienia Bóstwa nigdy nie zrozumiemy Boga, Kim On jest i Dlaczego On 
czyni to, co czyni. Nasze koncepcje odnośnie Boga są po prostu wymyślone przez 
ludzi. Oni uwielbiają Boga własnej wyobraźni. 

Zauważcie, cielesny człowiek nigdy nie zrozumie Boga. 1 Koryntian 2:9 Głosimy 
tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca 
ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują. 10 Albowiem 



nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet 
głębokości Boże. 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. 12 A 
myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy 
wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 

Cielesny człowiek nawet nie przyjdzie do Światła, co znaczy, że nie przyjdzie do 
uzyskania zrozumienia, lecz raczej ucieka od światła. Ew. Jana 3:19 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. 

Przypowieści 14:12 Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu 
prowadzi do śmierci. Przypowieści 16:9 Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz 
Pan kieruje jego krokami. Widzicie, nawet nie rozumiemy Bożych dróg albo Jego 
myśli, dlatego jak moglibyśmy sami obrać drogę, która podobałaby się Mu. 

Dlatego czytamy w  1 Koryntian 2, iż potrzebujemy Bożego Ducha, jeśli mamy 
zrozumieć Jego Słowo. 10 Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch 
bada wszystko, nawet głębokości Boże. 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. 

1 Koryntian 1:18 Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, 
natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. 19 Napisano 
bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 20 
Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w 
głupstwo mądrości świata? 21 Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie 
poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących 
przez głupie zwiastowanie. 22 Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy 
mądrości poszukują, 23 My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów 
wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo, 24 Natomiast dla powołanych - i 
Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. 
25 Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. 
26 Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, 
że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu 
wysokiego rodu, 27 Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić 
mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, 28 I 
to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest 
niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, 29 Aby żaden człowiek nie chełpił się 
przed obliczem Bożym. 30 Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, 
który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i 
odkupieniem, 31 Aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił. 



Job 32:8 Lecz duch, który jest w człowieku, i tchnienie Wszechmocnego czynią ich 
rozumnymi. 

Przypatrując się zrozumieniu, które pochodzi od Boga, przeczytajmy Ew. Jana 
8:37 Wiem, ze jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo 
moje nie ma do was przystępu. 38 Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także 
czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. 39 Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem 
naszym jest Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, 
spełniajcie uczynki Abrahama. 40 Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który 
wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. 41 Wy 
spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z 
nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. 42 Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym 
Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. 
Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. 43 Dlaczego mowy 
mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. 44 
Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. 
On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma 
prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 
Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. 46 Któż z was może mi dowieść 
grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? 47 Kto z Boga jest, 
słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.  

Tutaj widzimy trzy charakterystyki cielesnego człowieka lub człowieka, który nie 
jest narodzony na nowo. Te trzy charakterystyki znaleziono u każdego człowieka, 
który nie jest narodzony na nowo. A oto one… #1) On nie może przyjąć spraw 
Bożych. #2) Ponieważ sprawy Boże są głupstwem dla niego. #3) ponieważ nie 
może ich pojąć. 

Psalm 1:1 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. 4 Nie tak jest z 
bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. 5 Przeto nie ostoją się 
bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. 6 Gdyż Pan 
troszczy się (ang. zna) o drogę (lub bieg Życia) sprawiedliwych, Droga zaś (bieg 
Życia) bezbożnych wiedzie do nikąd. 

Dlatego Pan aktywnie działa w Życiu sprawiedliwego, aby upewnić się, czy 
Sprawiedliwy rozumie Prawdziwe Objawienie i odsłonięcie Boga. Mówiąc w inny 
sposób, Bóg zamierza w Swoim sercu, żeby upewnić się, czy Jego dzieci znają Go. 
To brzmi jak prawdziwy tata, no nie? Ale dla bezbożnych nie. Zwróćcie uwagę, co 



jest powiedziane o bezbożnych… : Droga zaś (bieg Życia) bezbożnych wiedzie do 
nikąd. ( ‘abad, to znaczy, że są zdani na siebie…) 

Powracając teraz do 2 Koryntian 3, rozpocznijmy od wiersza 2 Koryntian 3:16 
Lecz gdy się do Pana nawrócą, (Kiedy co się obróci do Pana? Zauważcie, on mówi 
o sercu, co jest zrozumieniem, wtedy co się dzieje?) zasłona zostaje zdjęta. 
(Ślepota zostanie zdjęta…) Więc zrozumienie zamienione na Pańskie zrozumienie 
usuwa ślepotę. 

1 Koryntian 13:9 Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze 
prorokowanie; 10 Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie. A 
nie ma nikogo doskonałego oprócz Boga… Więc tutaj jest mówione o tym, kiedy 
On, Bóg przychodzi…. 11 Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem 
jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; (Dlaczego rozumowałem jak dziecię? 
Ponieważ myślałem jak dziecię) lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co 
dziecięce. 12 Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale 
wówczas twarzą w twarz. (Twarzą w twarz? To słowo oznacza osobista obecność. 
Dlatego nadchodzi czas, kiedy mamy widzieć Go Osobiście.) Teraz poznanie moje 
jest cząstkowe, ale wówczas (Kiedy? W czasie, kiedy będzie tutaj osobiście.) 
poznam tak, jak jestem poznany. Słowo poznać pochodzi z greckiego epiginosko, co 
oznacza: dokładnie zapoznać się z, wiedzieć dokładnie, wiedzieć dobrze… 
rozpoznać; przez wzrok, słuch, przez pewne znaki, dostrzec, kim jest ta osoba…. a 
kiedy dojdziemy do tego punktu, wtedy zrozumiem. 

Co wstrzymało to poznanie? Bóg mówi nam u Izajasza 28:8 Bo wszystkie stoły aż 
do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin. 9 Kogóż to chce uczyć 
poznania i komu tłumaczyć objawienie?(ang. komu ma wytłumaczyć naukę) 
To jest poselstwo! Czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi? (Mówiąc 
inaczej, w tym czasie nie mają już żadnych niemowląt…) 10 Bo paple przepis za 
przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, 
trochę tam. 11 Zaiste, przez jąkających się i mówiących obcym językiem przemówi 
do tego ludu ten, 12 Który im rzekł: To jest odpoczynek, dajcie odpoczynek 
zmęczonemu, i to jest wytchnienie! Lecz nie chcieli słuchać. 13 Dlatego dojdzie ich 
słowo Pana: Przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz 
za nakazem, trochę tu, trochę tam - aby idąc padli na wznak i potłukli się, 
uwikłali się i zostali złapani. 

Widzimy, że kazalnice w tym czasie są uważane za stoły pełne wymiocin. To jest 
wczorajsze jedzenie wyplute razem z kwasami człowieka. A każdy wie, że 
kwasem jest złośliwość. A więc kazalnice czynią więcej szkody Słowu Bożemu, 
zamiast pomóc ludziom rozpoznać ich rolę w rodzinie Bożej. 

Bowiem piękno tego, co Bóg czyni tutaj właśnie teraz, jest to, iż zstąpił, aby stać 
się całym naszym życiem. W Kolosan 3:4 Gdy się Chrystus, który jest życiem 



naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. To mówi nam, że 
Kiedy Chrystus Zamanifestuje Swój prawdziwy charakter, uczynimy tak samo. 
Ponownie widzimy w 1 Jana 3:1-2  to samo. 1b Dlatego świat nas nie zna, że jego 
nie poznał. Świat nie może nigdy poznać prawdziwego wybranego, bo nie mogą 
poznać Jego.  Jeśli nie masz poprawnego zrozumienia Bóstwa, naprawdę nigdy 
nie poznasz wybranego, ponieważ nie możesz rozpoznać Bożego Życia. 

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. 

W Ew. Łukasza rozdziale 24 Jezus tłumaczy Pisma, aby otworzyć oczy dwóch 
uczniów, którzy szli z nim w drodze do Emaus. I chcę, abyście zwrócili uwagę na 
to, że Jezus wykonał błahostkę, aby pomóc im dojść do zrozumienia, aby w końcu 
otworzyć ich oczy, by mogli zobaczyć Go, kim On naprawdę jest. Każdą rzecz 
wykonał z tym zamiarem, żeby pokazać im jasno, co właśnie stało się w ich 
czasie, i On zwrócił się do Słowa, a na podstawie Słowa objawił dzień i jego stan. 

32 I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze 
i Pisma przed nami otwierał? Popatrzcie na reakcję tych ludzi. Ich serca zaczęły 
pałać w nich, a kiedy to zacznie płonąć wewnątrz, to za niedługo chcesz pójść i 
powiedzieć innym, co się stało. 33 I wstawszy tejże godziny, powrócili do 
Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych jedenastu i tych, którzy z nimi byli, 34 
Mówiących; Wstał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. 35 A oni też 
opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. 
Zwróćcie uwagę, pierwszą reakcją było iść i podzielić się tą wspaniałą rzeczą z 
innymi. 

42 A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. 43 A On wziął i jadł 
przy nich. 44 Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc 
jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie 
Mojżesza i u proroków, i w Psalmach. 45 Wtedy otworzył im umysły, aby mogli 
zrozumieć Pisma.  

W tym czasie oni znali Go i naśladowali go przez trzy i pół roku, a jednak ich oczy 
ciągle nie były otwarte na to, co się działo w ich czasie. 46 I rzekł im: Jest 
napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać 47 I że, 
począwszy od Jerozolimy, w imię jego ma być głoszone wszystkim narodom 
upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. 48 Wy jesteście świadkami tego. 49 A oto 
Ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż 
zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. 50 I wywiódł ich aż do Betanii, a 
podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. 51 I stało się, gdy ich błogosławił, że 
rozstał się z nimi. 52 A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. 53 I byli 
zawsze w świątyni, chwaląc Boga. 



Zatem, mając to na uwadze, jakie powinno być nasze nastawienie wobec tych, 
którzy zmagają się, aby to zrozumieć. Jezus nigdy nie przekreślił ich, ale podszedł 
do nich, nie z biczem, iż są niewierzącymi, którzy nienawidzą Światłości. Oto, co 
Jezus uczynił – podawał im przykład za przykładem obecności 
zmartwychwstania, dowodu zmartwychwstania, przedstawiając 
zmartwychwstałe życie. 

Księga wyjścia 1 55-1005 P:8 Jezus powiedział: „Jeśli człowiek nie narodzi się 
na nowo, nie może zrozumieć Królestwa niebios.” Nie można zrozumieć 
tego, dopóki nie jesteś narodzony na nowo, a wtedy Bóg objawia się tobie, 
a wtedy wiesz, że przeszedłeś ze śmierci do Życia, ponieważ nikt nie może nazwać 
Jezusa Chrystusem, jedynie dzięki Duchowi Świętemu. Rozumiecie? Jedyny 
sposób, jak możesz poznać, iż Jezus jest Chrystusem, jest wtedy, kiedy Duch 
Święty osobiście świadczy tobie, że On jest zmartwychwstałym Panem Jezusem. 
Nie ważne, co On zrobiłby, jakiego rodzaju znaki, cuda, nigdy nie będziesz tego 
wiedział, dopóki nie będziesz miał osobistego przeżycia z Bogiem. Powiecie: 
„Wierzę temu, bo Biblia tak powiedziała.” Otóż, to jest dobre. Ta Biblia jest 
prawdziwa. Ona to wie. „Kaznodzieja tak powiedział.” Prawdopodobnie, on to wie. 
„Mama tak powiedziała.” Ona o tym wie. Ale co ty wiesz o tym? Nigdy tego nie 
poznasz, dopóki nie zostanie ci to osobiście objawione przez Ducha Świętego. A 
wtedy, przez zaakceptowanie tego, stajesz się nowym stworzeniem w Chrystusie 
Jezusie, urodzonym po raz drugi. 

Módlmy się… 


