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Biblia króla Jakuba Rzymian 8:28-30 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim 
ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia 
jego są powołani. 29 Bo tych, których przedtem znał, (To jest Efezjan 1:3-4, byliśmy w 
Nim przed założeniem świata) 29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył 
właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był 
pierworodnym pośród wielu braci; Więc jeżeli Jezus Chrystus jest pierworodnym 
pośród wielu braci, wtedy On jest Najstarszym Synem w bardzo dużej rodzinie braci. 

30 A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a 
których usprawiedliwił, tych i uwielbił (wg ang. wersji w swoich myślach przed 
założeniem świata). 

I dlatego apostoł Paweł powiedział to samo w Efezjan 1:3-5 Błogosławiony niech 
będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w 
Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios; 4 W nim bowiem wybrał 
nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci (poświęceni i oddzieleni dla Niego) 
i nienaganni przed obliczem jego; (albo w Jego Obecności). Wtedy w miłości 5 
Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania 
woli swojej, Więc nie tylko On wybrał nas lub wytypował, kiedy byliśmy jeszcze w Nim 
przed założeniem świata, ale On wybrał nas i także przeznaczył nasz koniec, żebyśmy 
byli zaadoptowanymi synami, przypodobanymi do Obrazu Jego Unikalnego 
pierworodnego syna Jezusa. Zatem on predestynował naszą drogę, żebyśmy 
przypodobali się do Obrazu pierworodnego syna. 

W Poselstwie Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem w akapicie 83 
słyszymy, jak brat Branham mówi…   Wszyscy synowie Boży muszą być tacy sami. 
Tak jest. Jeżeli jesteśmy zrodzeni ze Słowa i z Ducha, to jesteśmy na nowo 
przeniesieni z powrotem do   mówionego Słowa, jak jest powiedziane u Ew. Jana 3. 
Widzicie? Co się dzieje, kiedy jesteśmy zrodzeni z Wody i z Ducha? Potem przenosi 
was to znowu z powrotem na to miejsce, na którym mieliście być na początku.  

I chciałbym dodać to: gdzie byliśmy na początku? W ten sposób Bóg widział nas w 
Samym sobie przed założeniem świata. Następnie brat Branham mówi: …Widzicie? To 
jest powodem śmierci Chrystusa: przywrócić was z powrotem do tego stanu, abyśmy 
byli synami Bożymi.  

Więc spójrzmy na niektóre z atrybutów, do których mamy dostosować się. 

Izajasz 42:19 Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa, i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, 
którego posyłam? Kto jest ślepy jak posłaniec i głuchy jak sługa Pana? 20 Widział wiele 



rzeczy, lecz nie zważał na nie, jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. 21 Upodobało się Panu 
dla jego sprawiedliwości, aby jego zakon był wielki i sławny. 

Przemów do tej skały 53-0512 P:40 Zatem, On powiedział, w Ew. Jana 5, że On 
nie mógłby zrobić niczego. Oni kwestionowali Go, według mego mniemania odnośnie 
tego, dlaczego On nie uzdrowił wszystkich ludzi, kiedy widzieli przechodzić Go wokół 
sadzawki Betesda. Zauważyłem, jak sprawdzali karty modlitewne tych, którzy tutaj 
leżeli powykręcani i cierpiący. Nie ustawajcie. Jeżeli jakiś niewierzący przechodzi i 
mówi: „Uzdrów tego człowieka, który jest sparaliżowany, powykręcany, a uwierzę ci.”  
Spójrzcie na Jezusa przechodzącego wokół sadzawki Betesda, gdzie leżeli chromi, 
kalecy, ślepi i umierający – nie uzdrowił ani jednego z nich, przechodząc obok każdego z 
nich, pełen miłości i cnoty. Czy się to zgadza? A przechodząc obok człowieka leżącego na 
wyrku, on powiedział… Bo Jezus wiedział, że on tam leżał, Ojciec pokazał Mu to. A On 
uzdrowił tego człowieka, i poszedł sobie. 

Wyniki decyzji 55-1008 P:91 Znajdujemy Go, jak przechodzi koło sadzawki 
Betesda i wiele innych miejsc albo innych miejsc w Biblii. I znajdujemy Go przy 
Sadzawce Betesda, jak tam przechodzi, koło setek chromych, kalekich, ślepych, 
powykręcanych, umierających, czekających na poruszenie wody. A Jezus przechodził 
obok nich, nie mówiąc niczego i szedł sobie… Bo On wiedział… Rozumiecie, Ojciec 
pokazał Mu. Że… On wiedział, gdzie był ten człowiek, który leżał na wyrku. Więc On 
odnalazł Go i powiedział: „Czy chcesz zostać uzdrowiony?” On powiedział: „Nie ma 
nikogo, kto by mnie włożył do wody.” Powiedział: „Weź swoje łoże i idź do domu.” On 
wziął swoje łoże i odszedł. Żydzi zadali Mu pytanie. On powiedział: „Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam, Syn nie może niczego uczynić, lecz co widzi, iż Ojciec czyni, 
to On czyni także.” Jeżeli Jezus powiedział prawdę… Czy wierzycie w to? Absolutnie 
tak, moglibyśmy zająć się tym od 1. Mojżeszowej do Objawienia. Żaden prorok, ani 
razu, Jezus ani razu, ani jeden raz nie uczynił czegoś, co nie zostałoby mu objawione 
najpierw. 

Co mówicie, kim jest Ten? 64-1227 P:123  Bóg powołał Mojżesza. On nie chciał 
iść. Prorocy przecież musieli czynić trudne rzeczy. Nie chcieli iść i być wyszydzeni. 
Chcieli mieć społeczność z innymi, przebywać z nimi i zgadzać się z braćmi. 
Zapomniałem, który prorok to był, który sensownie powiedział co następuje: "Nie chcę 
tego czynić, lecz to pali się jak ogień w moim sercu. Bóg mówił i ja muszę to przekazać". 
Czy im to odpowiadało, czy go ukrzyżowali, czy go ukamienowali, cokolwiek z nim 
uczyniono, Bóg mówił w jego sercu i on musiał to wypowiedzieć — nie, aby się 
odróżniać, ale dlatego, że musiał być posłusznym. "Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, 
a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani". Rozumiecie, to było w jego sercu; on 
musiał to czynić. To było jego życiem. Nie był w stanie tego zatrzymać. To było coś, jak 
bicie pulsu, co ich napędzało. Oni nie mogli tego ani błogosławić, ani przeklinać. Bóg 
miał zupełne kierownictwo nad nimi, tak, że On był ich głosem i tym, co czynili. 
Alleluja! 124  Dajcie mi jeden zbór, który jest tak doskonale namaszczony Bogiem, żeby 
każdy jego czyn i ruch był TAK MÓWI PAN i który chodzi w tej Shekinah Chwale, 



potem pokażę wam, że na ziemi znajduje się Mesjasz — namaszczony od Boga, który 
jest tutaj na ziemi. 

PATRIARCHA ABRAHAM 64-0207 2 Co za obietnica z powodu posłuszeństwa! 
Bóg wymaga właśnie takiego posłuszeństwa. Kiedyś zostało powiedziane: 
"Posłuszeństwo jest lepsze  niż ofiara".  Lepiej   być  posłusznym   Panu,   niż  czynić     
jakąkolwiek ofiarę. 

3 Zwracamy się dziś wieczorem do wielkiego tematu: Patriarcha Abraham, który 
został nazwany "ojcem wiary", ponieważ Bóg dał mu obietnicę, że on i jego nasienie 
odziedziczą ziemię. A my przez Abrahama, będąc martwi w Chrystusie, stajemy się 
nasieniem Abrahama i jesteśmy dziedzicami razem z nim, zgodnie z obietnicą. 

Dusze w więzieniu 63-1110M P:94 134  Nie chcę, aby krew jakiejś kobiety albo 
mężczyzny lgnęła do mnie w owym dniu. Mówię wam prawdę. Nie cierpię tego, gdy 
muszę to robić. Nie dlatego, że nie cierpię wypełniania tego, co Bóg każe mi robić, lecz 
ponieważ was miłuję. Nie chcę was ranić, więc co mam robić? Jedynie czysta, boska 
miłość skłania mnie do tego. 

    Jezus modlił się nawet, aby uniknąć krzyża:  

     Jeśli można, niechaj ominie mnie ten kielich, jednak nie Moja, lecz Twoja wola 
niech się wypełni.  

WIECZERZA PAŃSKA 57-0417 29 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, 
wszelkie minione i obecne grzechy, a także przyszłe grzechy, były zależne 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. Marka 14:32 I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów 
swoich: Siądźcie tutaj, aż się pomodlę. 33 I wziął z sobą Piotra i Jakuba, i Jana, i 
począł się niepokoić i trwożyć. 34 I rzekł do nich: Smętna jest dusza moja aż do śmierci; 
zostańcie tu i czuwajcie. 35 Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemię i modlił się, aby, 



jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. 36 I mówił: Abba, Ojcze! Ty wszystko możesz, 
oddal ten kielich ode mnie; wszakże nie co Ja chcę, ale co Ty. 

Ew. Mateusza 26:36 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. 

Konferencje 60-1125 P:43 Mojżesz wołał do Pana, a Pan powiedział: „Powstań i 
idź naprzód.” A kiedy Mojżesz poszedł i postawił nogę do wody, wtedy to nastąpiło – 
Morze Czerwone otwarło się, a Izrael przeszedł przez nie do wielkiego zwycięstwa. Oni 
mieli konferencję. W taki sposób mamy to zawsze czynić – mieć konferencje. Więc 
chciałbym mówić o innej naprawdę szybko. Odbyła się pewna konferencja. Jest wiele, o 
których moglibyśmy mówić, ale nie pomińmy tej. Pewnego razu w ogrodzie Getsemane 
odbyła się konferencja. Kiedy to musiało wydarzyć się po tym, jak zwycięskie życie 
pokonało choroby, pokonało wszystko na świecie. On przyszedł do Getsemane, a Ojciec 
musiał sprawdzić, by zobaczyć, czy On naprawdę chciał iść przez to lub nie. 

Hebrajczyków 5:5 Tak i Chrystus nie sam sobie nadał godność arcykapłana, lecz 
uczynił to Ten, który do niego powiedział: Jesteś moim Synem, Dzisiaj zrodziłem ciebie; 
6 Jak i na innym miejscu mówi: Tyś kapłanem na wieki Według porządku 
Melchisedeka. 7 Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami 
modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności 
został wysłuchany; 8 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 10 I został obwieszczony przez Boga jako 
arcykapłan według porządku Melchisedeka. 11 O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz 
trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. 12 Biorąc pod 
uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto 
by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej; staliście się takimi, iż wam potrzeba 
mleka, a nie pokarmu stałego. 13 Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje 
jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem; 14 Pokarm zaś stały jest dla 
dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do 
rozróżniania dobrego i złego. 

Pochylmy nasze głowy do modlitwy… 


