
Mówione Słowo # 112 
Szlak adopcji 

 pastor Brian Kocourek 
29 sierpnia 2009 

Dzisiaj wieczorem chciałbym mówić na temat, który palił się w moim sercu. 
Jak wiecie, często patrzyliśmy się na Ducha Adopcji, a nawet na wzór 
Zaadoptowanych Synów, którym jest najstarszy syn Jezus, o którym Paweł mówi 
w Rzymian 8, iż Jezus Chrystus jest najstarszym bratem w ogromnej rodzinie 
braci. Ale zanim ponownie przejdziemy do Rzymian 8, przeczytajmy najpierw od 
tego miejsca, gdzie zakończyliśmy czytać kazanie Mówione Słowo jest 
Oryginalnym Nasieniem w ubiegłym tygodniu, a to jest akapit 89. 

 89 Sprawy, które czynił Jezus - jeżeli człowiek posiada to Boże Nasienie w 
sobie, razem z Duchem Bożym, nawadniającym to Nasienie, te same uczynki, które 
Jezus ... które były zamanifestowane w Jezusie, który był tym oryginalnym 
Nasieniem Bożym. Jego śmierć przenosi was z powrotem do oryginalnego 
Nasienia Bożego. A jeżeli ten sam Duch, który był z Nim, jest w was, to 
zostaną zamanifestowane te same dzieła. Czy temu nie wierzycie? W 
porządku. Zwróćmy się do ew. Jana 14, 12. Mówicie: "Jestem wierzącym, bracie 
Branham. Ja na pewno jestem wierzącym". W porządku, zaraz zobaczę, czy Jezus 
nazwałby cię wierzącym, czy Słowo Boże nazywa cię wierzącym. 

"Zaprawdę, zaprawdę ... (absolutnie, absolutnie) Ja wam powiadam: Kto 
wierzy we Mnie, sprawy, które Ja czynię i on czynić będzie i większe nad te, 
bo ja odchodzę do Ojca". 

90  Co to jest? - to samo nasienie. Nie możecie go powstrzymać'. .. jak możecie 
zasiać pszenicę tutaj, oraz pszenicę tam i powiedzieć: "Tutaj zbiorę ogórki, a tam 
pszenicę"? Tego nie możecie uczynić. Ogórki możecie zbierać jedynie wtedy, jeżeli je 
zasadzicie. Jeśli je skrzyżujecie, to nie będą to ogórki. Będzie to obłudnik. Czy to 
prawda? To będzie obłudnikiem, przyjaciele. Musimy to sobie powiedzieć. Nie jest 
to ani jedno, ani drugie. Nie jest to ani ogórka, ani to, z czym ją skrzyżowaliście. 
Jest to krzyżówka, jest to zły produkt i on jest martwy sam w sobie; on nie może się 
dalej rozmnażać. On jest od początku martwy, nie może się dalej rozwijać. To go 
wykończyło, to jest wszystko! Lecz jeżeli chcecie mieć ogórki, rozpocznijcie z 
ogórkami. 

Jeżeli pragniecie mieć kościół, rozpocznijcie ze Słowem Bożym. Jeżeli 
pragniecie po Bożym Życiu, rozpocznijcie ze Słowem Bożym. Przyjmijcie 
Słowo Boże w Jego pełni, w pełnej mierze. Potem ono jest... A jeżeli ta pełnia 
Boża jest w was, to deszcz, który spadnie, wyprodukuje dokładnie to, co 
znajduje się w waszym ogrodzie. A co z waszym Późnym Deszczem? Po chwili 
zobaczycie, dokąd on poszedł, nieprawdaż? Rozważajmy dalej sprawę dzikich 



ogórek, które miał Elijasz. Oni myśleli że to są ogórki... Oni pozbierali pewną ilość 
dzikich ogórków - ta szkoła proroków, ta denominacja, którą oni mieli. Oni 
pozbierali trochę dzikich ogórków i myśleli, że one ... że to jest groch. 0, tak. 

91  A potem będą zamanifestowane takie dzieła, takie same jak w Nim, 
bowiem to jest to samo Nasienie Słowa Bożego. Syn Boży był Jego 
wzorcowym nasieniem. A jakie było Jego życie, kiedy Duch został wylany na Niego 
po Jego chrzcie, kiedy Duch święty zstąpił na Niego - takie życie, jakim On się 
wykazał (przez to samo nawodnienie Ducha świętego) -zrodzi ten sam rodzaj 
Życia, czyniącego te same sprawy, które On czynił; o ile to jest to samo 
Nasienie. Nasienie Syna Bożego zrodzi znowu Nasienie Syna Bożego. Nuże, 
wstydźcie się niewiasty z ostrzyżonymi włosami. Wstydźcie się kaznodzieje, którzy 
zaprzeczacie tej Prawdzie. Mówicie: "To jest w porządku; włosy nie mają z tym nic 
wspólnego". Lecz Bóg powiedział, że mają. 

Zwróćcie uwagę, jeżeli mamy nasienie syna Bożego, wtedy musimy przynieść 
te same dzieła i te same rezultaty, jak nasz najstarszy brat uczynił przed nami. 
Nie dbam o to, czy jesteś gospodynią w domu, mechanikiem, pielęgniarką, 
jakikolwiek jest twój zawód. Jezus był stolarzem, Paweł sporządzał namioty, 
Piotr był rybakiem, Mateusz był poborcą podatków. Co miał wspólnego ich zawód 
z synostwem albo manifestacją Bożej obietnicy dla nich w ich czasie i wieku, w 
którym żyli? 

Daniel był zarządcą, Józef był doradcą finansowym, Dawid był pasterzem, 
więc widzicie, że to nie jest ważne, jaką masz pracę zarobkową, rozchodzi się o to, 
abyś rozpoznał swoje synostwo i rolę Bożą, którą Twój Ojciec chce, żebyś wykonał 
w rodzinie. 

W Rzymian 8:1 Paweł powiedział: Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla 
tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (wg ang. którzy chodzą nie według ciała, 
ale według Ducha.) (Nie ma żadnego potępienia, jeżeli jesteś w Chrystusie i 
chodzisz w roli Boga, Twego Ojca, który ustalił ją dla ciebie. On nie powiedział, że 
nikt nie potępi cię za to. Będziesz krytykowany, i tak dalej, nawet właśni bracia 
Józefa krytykowali i potępiali go, ale Jego Ojciec nie potępił go.) 2 Bo zakon 
Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu 
i śmierci. (Zauważcie, Zakon Ducha Życia, o jak ja to miłuję. Duch życia ma 
zakon, a to jest prawo reprodukcji, które mówi, że każde nasienie musi zrodzić 
według swego rodzaju. Dlatego brat Branham mógł powiedzieć to, co właśnie 
słyszeliśmy mówić odnośnie czynienia tych samych spraw, tak jak syn Boży 
czynił, jeśli jesteś synem Bożym. To samo Nasienie Syna Bożego zrodzi to samo 
we wszystkich synach Bożych. Oryginalne Życie Nasienia zrodzi to samo ziarno 
za każdym razem, kiedy jest posiane do ziemi i podlewane.) 3 Albowiem czego 
zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez 



zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił 
grzech w ciele, 4 Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie 
według ciała postępujemy (wg ang. chodzimy), lecz według Ducha. (Zwróćcie 
uwagę, on mówi, że sprawiedliwość zakonu Życia ma się wypełnić w nas.) 5 Bo ci, 
którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według 
Ducha, o tym, co duchowe, (Zatem, jeśli myślimy o sprawach Ducha, wtedy to 
jest spowodowane przez Jego Ducha, który świadczy w nas, że jesteśmy synami.) 
6 Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. (Jeżeli 
myślisz cieleśnie, nie będziesz miał życia pokoju, ale jeżeli myślisz duchowo, 
chociaż ten świat nie da ci pokoju, jednak będziesz miał pokój nawet w tych 
najtrudniejszych czasach i najbardziej burzliwych dniach twego życia. Pamiętaj, 
Jezus spał właśnie w czasie burzy, dopóki apostołowie nie obudzili go ze snu. Nie 
troszczę się o to, czy samolot się pali, a dwa silniki zniszczyły się – masz pokój, 
ponieważ znasz swoją rolę i tego, który powołał cię do tego.) 

7 Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi 
Bożemu, bo też nie może. 8 Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie 
mogą. 9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży 
mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest 
jego. 10 Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z 
powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. 

Dzisiaj wieczorem zamierzamy dostać się tam, gdzie Pan chce nas zabrać. 11 A 
jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy 
Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze 
śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. 

Naprawdę nie robię niczego dla dzieci Bożych w tym punkcie, jednak one 
dostrzegają, co jest tutaj powiedziane. Patrzcie, kiedy przejdziemy przez to w tym 
kazaniu i następnym jutro, zrozumiecie lepiej, co wam przeczytałem. 

12 Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. 13 
Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała 
umartwiacie, żyć będziecie. 14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi 
Bożymi. 15 Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz 
wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze! (Abba to grecki 
odpowiednik słowa Ojciec.) 16 Ten to Duch świadczy wespół z duchem 
naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. 17 A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, 
dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim 
cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. 18 Albowiem sądzę, że 
utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma 
się nam objawić. (wg ang. w nas) 19 Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje 
objawienia synów Bożych, 20 Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie 



z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, 21 Że i samo stworzenie 
będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22 
Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. 23 A 
nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w 
sobie, oczekując synostwa,(greckie znaczenie: Huiothesia, huios albo syn, i 
tithemi oznaczający umieścić albo powołać) odkupienia ciała naszego. 24 W tej 
bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, 
bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? 25 A jeśli spodziewamy się tego, 
czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. 26 Podobnie i Duch 
wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale 
sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. 27 A Ten, 
który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą 
wstawia się za świętymi. 28 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku 
dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia 
jego są powołani. (Zauważcie, nie tylko ci, którzy Miłują Boga, ale ci, którzy są 
Powołani zgodnie z Bożym Zamiarem, i patrzcie się dalej, że tych, których on 
powołał, albo wybrał, on wyznaczył ich ścieżkę) 29 Bo tych, których przedtem znał, 
przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, (widzicie, On 
ustanowił ograniczenia do przodu) a On żeby był pierworodnym pośród wielu 
braci; (wielu braci, to znaczy ogromna rodzina braci.) 

Chciałbym, żebyście zrozumieli trzy sprawy, które następują w tym celu, żeby 
wypełniły się. I chcę to nazwać szlakiem Adopcji. Ponieważ patrzyliśmy się na 
wzór adopcji, którym jest Jezus Chrystus – najstarszy brat, który ustanowił wzór 
dla młodszych braci do naśladowania. I patrzyliśmy się na Ducha Adopcji, co jest 
Rodzinnym Nasieniem, które musi być w tobie, bo jeśli nie masz Nasienia Ojca 
albo Życia, albo Ducha, wtedy nigdy nie dojdziesz do adopcji synów. 

Dlatego dzisiaj wieczorem chciałbym popatrzeć się na szlak zaadoptowanych 
albo na szlak adopcji, abyśmy mogli zrozumieć ten wzór, iż każdy syn musi 
podążać w procesie adopcji albo umieszczenia na pozycję synów. 

Spójrzmy na wiersz 30 A których przeznaczył, mówiąc inaczej, on mówi o 
tych, którzy byli w Chrystusie przed założeniem świata. Paweł napisał ten list do 
Rzymian, a on jest tym, który także napisał List do Efezjan i List do 
Hebrajczyków. 

Więc zobaczmy, co on miał na myśli tutaj przez 30 A których przeznaczył,… a 
znajdujemy odpowiedź w Efezjan rozdziale pierwszym. Zatem spójrzmy, kim są ci 
predestynowani… 

W Efezjan 1:3 Paweł pisze: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim 
duchowym błogosławieństwem niebios; Więc widzimy, że błogosławieństwo 



przychodzi w namaszczeniu, albo w pomazanych od tego, który namaszcza. A dla 
mnie to błogosławieństwo musi być takie, że byliśmy w Nim, jak on mówi tutaj, a 
będąc w Nim, część Niego jest w każdym z nas. Dlatego on mówi: Błogosławiony 
niech będzie Bóg i Ojciec, który błogosławi nas w Chrystusie. Chrystus oznacza 
pomazaniec, pomazany albo namaszczający. Więc musimy zrozumieć, co znaczy 
tutaj Chrystus, kiedy czytamy ten wiersz Biblii.  

Paweł mówi: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Nasz Pan Jezus, Pomazaniec. Następnie on dodaje, że ten Ojciec, 
który jest błogosławiony, również błogosławi nas wszelkimi błogosławieństwami 
duchowymi w niebiańskich miejscach w Chrystusie, albo w tym pomazaniu, które 
pochodzi od namaszczającego. 

1 Jana 2:20 A wy macie namaszczenie (to znaczy charyzma – namaszczenie. 
Więc Jan mówi, że namaszczenie pochodzi od Świętego od Świętego, nie od trzech, 
nie dwóch, lecz od Świętego. To znaczy, że twoje namaszczenie pochodzi od Ducha 
Świętego) i wiecie wszystko.  Więc to namaszczenie ma do czynienia ze zdolnością 
znania i zrozumienia wszystkich rzeczy. 

Znajdujemy w 1 Piotra 1:13 proroctwo, że w czasie Objawienia Chrystusa 
mamy przyjąć duchowe wyposażenie, które pozwoli nam poznać i zrozumieć 
naszą pozycję w rodzinie. 13 Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, 
połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się 
Jezusa Chrystusa. 

Ta łaska, o której jest nam powiedziane, ma przyjść tylko do posłusznych 
dzieci, jak widzimy w następnym wierszu. 14 Jako dzieci posłuszne nie kierujcie 
się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości 
waszej, 15 Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie 
świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, 16 Ponieważ napisano: Świętymi 
bądźcie, bo Ja jestem święty. 

Więc ta łaska ma do czynienia z objawieniem Jezusa Chrystusa, w czasie 
objawienia Jezusa Chrystusa ma uczynić nas podobnymi do Tego, który jest 
Świętym. 

Paweł mówi też o tym 1 Koryntian 1:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca 
naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. 4 Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, 
która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, (Zauważcie, Paweł mówi o tej łasce, 
która jest przetłumaczona z greckiego charis, które wypowiada o bożym wpływie 
na serce i jego odzwierciedleniu w życiu, włącznie z wdzięcznością. Lecz także 
chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to słowo charis, które jest rdzeniem słowa  
charyzma, co jak widzimy, wskazuje na to charis. Pozwólcie, że wyjaśnię wam to, 
ponieważ właśnie teraz to może brzmieć dla was po grecku. Oto, co powiedział 



nam Paweł tutaj, a mianowicie, że Bóg dał nam Łaskę albo Charis, która ma 
przyjść w czasie objawienia Jezusa Chrystusa w specyficzny sposób. 5 Iżeście w 
nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie. (Słowo 
ubogacony mówi o wzmacnianiu, podobnie jak nawóz jest używany po to, żeby dał 
nasieniu wszystko, czego mu trzeba, aby stał się w pełni dojrzałą rośliną i gotową 
do zbioru. A widzimy, że te elementy Charis są całkowitym wyrażeniem, co jest 
logos i całe poznanie. Więc musimy zadać sobie pytanie: jakie poznanie i jakie 
Słowo, ponieważ on mówi w całym logos i całym poznaniu. 

Zauważcie, że to charis (łaska) ma nam być dana, więc to jest dar, i ma być 
nam dana, żeby rozwijać nas, więc nie brakuje nam daru. To słowo Charis-ma… 
a grecki odpowiednik oznacza duchowe obdarowanie. Słowo obdarowanie 
mówi o zdolności poznania i zrozumienia. 

Więc widzimy, że charis jest nam dana, żeby nie brakowało nam żadnej 
charyzmy albo duchowej zdolności poznania i zrozumienia. 

Potem Paweł mówi: 6 Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone 
w was, (Więc pytam się was, jakie było świadectwo Chrystusa? Czy nie było jego 
świadectwem, że był Synem Bożym? Ale Paweł nie zatrzymuje się tutaj. On 
mówi: ta charis, to duchowe namaszczenie, ma być dane tobie, żebyś mógł poznać 
wszystkie sprawy, tak jak świadectwo Chrystusa jest potwierdzone w tobie. Więc 
jeżeli świadectwo Chrystusa, którym jest „Jestem synem Bożym” ma być 
potwierdzone w tobie, wtedy to oznacza, że będziesz posiadał to samo świadectwo, 
czy się to zgadza? Paweł mówi tutaj, że ta charis albo namaszczenie jest dane 
tobie, żebyś mógł zrozumieć i poznać, że świadectwo Chrystusa jest również 
twoim świadectwem, a on mówi: abyś mógł zrozumieć i poznać, że Jego 
świadectwo jest utwierdzone w tobie.) 

Słowo utwierdzić oznacza 1. Być mocno utwierdzony w nawyku; zakorzeniony. 
Trwać w zakorzenionym nawyku. Mówiąc w inny sposób, każda natura, która 
była w Chrystusie, kiedy On świadczył, że On jest Synem Bożym, będzie tą samą 
naturą, która jest utwierdzona w twojej istocie i twoim świadectwie. Następnie 
Paweł mówi: 7 Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, (charyzmy. Jest nam 
dana ta charis, to namaszczenie, iż to świadectwo będzie powtarzane i 
utwierdzone w każdym twoim zwyczaju i twoim normalnym zachowaniu, tak iż 
nie brak ci żadnej charyzmy albo duchowego zrozumienia i poznania…, potem on 
dodaje,) wam, którzy oczekujecie objawienia(wg j. ang. przyjścia)  APOKOLUPSIS 
albo objawienia lub odsłonięcia Pana naszego Jezusa Chrystusa, 8 Który też 
utwierdzi was (utwierdzi, kim jesteś) 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. (to jest 
społeczność synów) 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. 

Bóg chce, żebyśmy posiadali to same świadectwo, jak jego syn, i dlatego on 
posyła Duchowe Namaszczenie, abyśmy mogli zrozumieć, o co chodzi w tym 
poselstwie. To jest ten czas, kiedy przychodzimy do umieszczenia synów na 
pozycję – adopcję, w której wchodzimy w obraz najstarszego syna, posiadając to 
same świadectwo, jakie miał najstarszy syn, ponieważ mamy to same 
namaszczenie, które było na najstarszym synu. 

A to właśnie mówi także nam Jan w 1 Jana 2:27, że to namaszczenie jest 
dla… on mówi:  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. 

Namaszczenie jest środkiem naszego błogosławieństwa. 

To właśnie pozwala nam przyjąć świadectwo Syna, ponieważ my też jesteśmy 
synami. 

Patrzcie, Jan mówi nam to w Ew. Jana 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, (Tym 
zaś, którzy mają taką naturę, że go przyjęli, to znaczy, ci który byli uczynieni w 
taki sposób, żeby się trzymać tego, aby zrobić użytek albo przyjąć dla siebie…) dał 
prawo(moc)  (exousia – zdolność do podejmowania decyzji) stać się (ginomai, od 
rdzennego słowa związanego z genami, mówiąc inaczej, tym, którzy mieli taką 
naturę, żeby rozpoznać syna Bożego, iż jest ich własnym bratem, tym, którzy 
mają te same zdumiewające cechy genetyczne, Bóg dał im zdolność do 
podejmowania właściwej decyzji, żeby stać się tym, czym już są – synami 
Bożymi.)  Ew. Jana 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo(moc) stać się 
dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, Nie myślcie sobie, że to moje 
wymysły, ponieważ to jest dokładnie tym, co Jan mówi w następnym wierszu. A 
on mówi bardzo jasno w dalszym wierszu 13 Którzy narodzili się (więc on mówi o 
synach Bożych, tych, którzy urodzili się) Którzy narodzili się nie z krwi ani z 
cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.  

14 A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, 
(Jego Doxa, ujrzeliśmy jego opinię, oglądaliśmy jego wartości i zobaczyliśmy jego 
ocenę) chwałę, (doxa – opinię, wartości, ocenę)  jaką ma jednorodzony Syn od 
Ojca, pełne łaski (charis, zrozumienie i poznanie) i prawdy. 15 Jan świadczył o 
nim i głośno wołał: Ten to był, o którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, 
był przede mną, bo pierwej był niż ja. 16 A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to 
łaskę (charis, zrozumienie i poznanie) za łaską. (charis, zrozumienie i poznanie) 



17 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się 
przez Jezusa Chrystusa. 

Paweł mówi właśnie tutaj tak jak apostoł Jan, że jesteśmy predestynowanymi 
synami Bożymi, jest nam dane specjalne namaszczenie Bożego Ducha, żebyśmy 
mogli zrozumieć sprawy Boże.  

Dlatego Paweł mówi w 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. 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, 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. 

To jest życie samego Boga, Duch Boży, który przeszedł z Ojca do Jego 
unikalnie urodzonego pierworodnego syna, a który teraz wchodzi do synów. Z tym 
samym namaszczeniem Bożego Życia, które on umieścił do Swego pierworodnego 
syna, Swego najstarszego syna, on namaszcza wszystkich synów, którzy są 
predestynowani do adopcji synów. 

Efezjan 1:4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości 5 Przeznaczył nas dla siebie 
do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, … 

Teraz, kiedy mamy tło, chcę, żebyście zrozumieli, do czego teraz wchodzę… 
zauważcie, co on powiedział dalej… Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że 
istnieją trzy części naszej istoty predestynowanej do synostwa. Dlatego nazwałem 
to szlakiem naszej adopcji lub ścieżką adopcji. Dlatego powracając do Rzymian 8, 
rozpocznijmy do wiersza 30 A których przeznaczył, (przypomnijcie sobie Efezjan 
1) tych i powołał, (#1 naszej podróży) a których powołał, (więc pierwszą 
częścią jest powołanie) a których powołał, #2 tych i usprawiedliwił, (więc kiedy 
raz przyjęliśmy wołanie, przychodzi usprawiedliwienie, które przychodzi poprzez 
Wiarę. Wiara jest objawieniem, wtedy, kiedy raz powołał, Bóg objawia nam naszą 
rolę. Widzicie, najpierw musimy zrozumieć, że jesteśmy synami i córkami 
Bożymi. 



Dlatego Efezjan 1:13 i 14  dotyczy pieczęci Bożej w synostwie. Nie możesz 
zostać przyjęty jako syn, jeśli nie jesteś synem. Wtedy też nie możesz mieć roli w 
rodzinie, do której uprzednio nie urodziłeś się. To jest powołaniem, musimy 
najpierw słyszeć to wołanie i przyjąć je. Następnie przychodzi usprawiedliwienie, 
które jest wiarą, że staniemy się tym, czym jesteśmy, objawieniem, które mówi 
nam, czego dotyczy powołanie, jaka jest nasza pozycja w rodzinie a potem) 
których usprawiedliwił, #3 tych i uwielbił. (to jest doxazo, co znaczy wyrazić 
opinię, wartości i ocenę, która jest nam dana. Mówiąc w inny sposób, jesteś 
powołany jako syn do roli w tej rodzinie, a przez objawienie tej roli i wiarę w Boże 
powołanie, wstępujesz do tej roli i stajesz się jej wyrażeniem. Stajesz się słowami 
manifestującymi się w tym wieku. Następnie Paweł mówi:) 31 Cóż tedy na to 
powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? 32 On, który nawet własnego 
Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim 
darować nam wszystkiego? 

Patrzcie, w tym samym czasie przed założeniem świata, kiedy Bóg mówił o 
Krwawiącym umierającym baranku, przed założeniem świata, to jest 
Objawienie 13:8, a w tym czasie, jeszcze zanim Bóg ukształtował świat, i 
wypowiedział do istnienia słońce, księżyc i gwiazdy, już wtedy byłeś 
przeznaczony, żeby wystąpić jako zaadoptowany syn i córka Boża. Następnie 
Paweł mówi: 33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg 
usprawiedliwia. 34 Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, 
zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia się za nami. 
Potępienie przyjdzie, ale co z tego. Oceny ludzi, którzy nie rozumieją, po co Bóg 
powołał cię, abyś był tu, ale to ich problem. Ty skupiasz się na tym, do czego Bóg 
powołał cię także. Skupiasz się na tym, co Bóg objawił tobie, iż masz wykonać. 
Wstąpiłeś do synostwa, więc Rzymian 8:35 Któż nas odłączy od miłości 
Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, 
czy niebezpieczeństwo, czy miecz? 36 Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas 
zabijają, Uważają nas za owce ofiarne. 37 Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez 
tego, który nas umiłował. 38 Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani 
życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani 
moce, 39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas 
odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Myślę, że zatrzymam się tutaj dzisiaj wieczorem, ale jestem tak podniecony z 
powodu tego, co widzę tutaj, a jutro zobaczycie, jak tym szlakiem szli wszyscy 
Boży synowie na przestrzeni wieków. 

Popatrzymy się, na Mojżesza i Józefa, i Dawida, i Jezusa, i Pawła, i Williama 
Branhama. Zobaczycie właśnie to, że występował ten sam wzór w życiu każdego z 
tych synów Bożych. Zobaczycie, jak Bóg powołał każdego z nich, i jak oni usłyszeli 
to wołanie, a prawdopodobnie nie rozumieli tego wołania na swój czas, jednak we 



właściwym sezonie Bóg objawił im swój plan dla ich życia, jaką rolę mają 
wykonać w swoim czasie, i zobaczycie, jak ich bracia nie rozumieli tej roli, i 
prześladowali ich i odrzucili ich, ponieważ nie zrozumieli ich, ale nie trzeba 
mówić, że oni wytrwali, bo wiedzieli, kim są i znali rolę, do której powołał ich 
ojciec w ogromnej rodzinie braci. Drwiono sobie z nich, żartowano, a ich życie było 
samotnym szlakiem, który musieli przejść, ale kiedy Bóg zobaczył, iż są posłuszni 
niebiańskiemu widzeniu, on ukoronował ich usługę, ich synostwo, ich rolę, 
powołując ich wyżej. A kiedy raz Bóg ukoronował ich usługę, ich posłuszeństwo 
jako synów, wtedy zabrał ich z widowni, o alleluja, on zawołał ich do domu, aby 
odpoczęli. 

Módlmy się… 


