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Dzisiaj wieczorem będziemy kontynuować nasze studium na temat Szlaku Adopcji,
ale najpierw chcę jeszcze raz przeczytać parę spraw, które powiedział brat Branham w
kazaniu Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem, akapit 87.
W akapicie 87 kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem brat
Branham powiedział: W porządku, w porządku; stwierdzimy potem, widzicie, że to jest
mówione Słowo; potem jesteśmy zamanifestowanym Słowem Bożym. Taki chce
mieć Bóg Swój Kościół - aby się sam zamanifestował. Jak On może się
zamanifestować, jeżeli Jego Własne Nasienie nie jest w tej osobie? Jak możecie
użyć waszych własnych myśli i zamanifestować Samego Boga we was? Jak
możecie wziąć swoją własną wiarę i powiedzieć: "Mój pastor uczy... moje wyznanie
mówi, że to... że dni cudów..." Jak możecie tak czynić, a pomimo tego być
zamanifestowanym synem Boga? Jak możecie w ten sposób postępować? Wtedy
śmierć Jezusa nie była dla was niczym! "Ach, ja Go przyjmuję jako mego Zbawcę".
Nieprawda! Mówisz, że tak czynisz, ale nie czynisz! Twoje uczynki udowadniają,
kim jesteś. Jezus powiedział to samo. "Jeżeli sądzicie, że Ja jestem nieślubnie
narodzony..."
Oni mówili: "Jesteśmy synami Abrahama, nie potrzebujemy nikogo, kto by nas
uczył".
ON rzekł: "Gdybyście byli dziećmi Abrahama, poznalibyście Mnie". Widzicie?
ON rzekł: "Kto z was może mi zarzucać grzech (niewiarę)? Pokażcie mi jedną
rzecz, którą Bóg obiecał odnośnie mnie, a która się nie wypełniła. Pokażcie mi
jedną rzecz, którą obiecał Ojciec, a której Ja nie wypełniłem. Grzech jest niewiarą.
Zobaczymy więc, czy to potraficie przedłożyć". To ich rozbroiło. Widzicie? Naturalnie.
On rzekł: "Kto może mnie oskarżyć? Któż może mnie potępić z grzechu i niewiary?"
Widzicie? "Jeżeli ja nie wierzę, to dlaczego Ojciec działa przeze mnie tak, jako
działa -wypełnia każde Słowo, które On obiecał. Pozwólcie mi zobaczyć, gdzie możecie
się tym wykazać?"
Teraz chciałbym spojrzeć na ten akapit w świetle akapitu 91, gdzie on mówi: 89…
jeżeli ten sam Duch, który przebywał w Nim, jest w tobie, wtedy te same dzieła
będą zamanifestowane. A potem w akapicie 90 on powiedział: 90 Co to jest? To same
nasienie. Teraz przeskoczmy trochę dalej, gdzie on powiedział: Jeżeli pragniecie
Bożego Życia, 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 następnie w akapicie 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 podlewanie 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.
Patrząc się na wszystkie myśli razem, widzimy właśnie to, iż brat Branham mówi
na temat „Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem”, a kluczowym słowem jest
tutaj oryginalne Nasienie, ponieważ z niego pochodzą wszystkie inne nasiona.
Zanim Jezus umarł, on powiedział: Ew. Jana 12:24 Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze,
pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje.
NIV 24 Mówię wam prawdę, dopóki ziarno pszeniczne nie wpadnie do ziemi i nie
obumrze, pojedynczym ziarnem pozostaje. Ale jeśli umrze, wyprodukuje wiele nasion.
Poszerzone 24 Zapewniam was, z całą powagą mówię wam, dopóki ziarno
pszenicy nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, (pozostaje pojedynczym ziarnem; nigdy się
nie pomnoży, ale żyje) samo. Ale jeżeli obumrze, przyniesie wiele innych i zrodzi bogaty
plon.
Weymouth 12:24 Z całą powagą w prawdzie mówię wam: dopóki ziarno pszenicy
nie wpadnie do ziemi i nie obumrze, pozostaje tym, czym było, pojedynczym ziarnem;
lecz jeżeli obumrze, przynosi bogaty plon.
Brat Branham mówi nam tutaj, że Prawo Życia, które zostało wypowiedziane przez
Boga w 1. Mojżeszowej 1:11, mówi nam, iż każde nasienie musi zrodzić według
swego rodzaju, a oto, co brat Branham przedstawia nam tutaj – oryginalne nasienie
jest wzorowym nasieniem, albo jak on mówi, przykładowym nasieniem.
Słowo przykład zgodnie z angielskim słownikiem znaczy: 1. Ten, który jest
reprezentantem grupy jako całości: To nie jest dobra definicja, a drugie znaczenie
mówi nam: 2. Ten, który służy jako wzór specyficznego rodzaju: Ponieważ to jest 1.
Mojżeszowa 1:11, gdzie jest powiedziane: każde nasienie musi zrodzić według swego
rodzaju. Więc widzicie, oryginalne nasienie jest wzorem dla każdego nasienia, które
wyrasta po nim.
Dlatego jesteśmy przeznaczeni do tego, aby odzwierciedlać obraz oryginalnego
nasienia, a tym oryginalnym Nasieniem był Chrystus.
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 i nienaganni przed obliczem jego; w miłości 5 Przeznaczył nas dla
siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej,

A Efezjan 1:3 to Rzymian 8:29… 29 Bo tych, których przedtem znał, (od kiedy znał?
Przed założeniem świata, to jest kiedy,… A tych, których znał przed założeniem
świata, byli tymi, którzy znajdowali się w Nim, a jak brat Branham powiedział: jeżeli
nie mieliśmy reprezentacji wtedy, nigdy nie będziemy jej mieć. Więc jeżeli byliśmy w
Nim, byliśmy tymi, których przedtem znał, „Bo tych, których przedtem znał,
przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był
pierworodnym pośród wielu braci.”
Słowo przypodobany było przetłumaczone z greckiego summorphos, które oznacza
wspólnie kształtowany, to jest (metaforycznie) jednakowo kształtowany,
zmieniony na obraz, słowo summorphos wywodzi się z dwóch słów „Sun” –
podstawowy przyimek oznaczający zjednoczenie razem, albo proces, albo podobieństwo,
a następnie słowo Morphe, które znaczy kształtować albo formować. Więc widzicie, to
nie jest tylko kształtowanie, ale sam kształt rodzi się (jest wytwarzany). Mówiąc w inny
sposób, jest potrzebny oryginał, aby kształtować inną rzecz, więc oryginał jest wzorem.
A wiecie, wzór jest potrzebny do wytworzenia dokładnych kopii.
Więc Bóg pragnie takie dzieci – synów i córki, które są dokładnymi kopiami
oryginalnego nasienia Syna Bożego, a to właśnie brat Branham mówi w akapicie 9091.
Jeżeli pragniecie Bożego Życia, 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. Rozumiecie?
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. (Wzorcowe nasienie – wzór nasienia). 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 podlewanie 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.
A to nie jest możliwe, dopóki nie posiadamy życia, które było w nasieniu
pierworodnego. Bo jeśli mamy życie, wtedy posiadamy naturę, bo dwaj są jedno w tym
sensie, że natura i życie odzwierciedla atrybuty albo zamanifestowane cechy
charakterystyczne życia, które są w tym nasieniu.
Widzicie, Bóg nie przychodzi po ludzi, którzy myślą, że Jego Poselstwo jest tylko
nowym wyznaniem albo czymś innym. I On na pewno nie przychodzi po ludzi, którzy
myślą, iż Poselstwem jest „Bóg posłał proroka”. On przychodzi, bo nasiona Syna
Bożego, które wywodzą się z oryginalnego nasienia Bożego Syna.
Tego właśnie dotyczy Nauka Chrystusa, i dlatego nie powinniśmy patrzeć na to, jak
na teologię, ponieważ to jest życie, o którym mówimy.

Argumentujesz odnośnie teologii, ale Życie nie podlega żadnemu kwestionowaniu.
Życie ma żyć, wyrażać się, manifestować się w naszych naczyniach. Nauka Chrystusa
jest rzeczywistością twojej pozycji w rodzinie Bożej. Nauką Chrystusa jest poznać
Twego Ojca i twego najstarszego brata i rozpoznać braci i siostry w rodzinie, i
traktować ich jako takich.
Efezjan 4:11 mówi nam, że pięcioraka usługa jest główną pomocą dla rodziny, aby
synowie i córki Boże stali się dorosłymi, i mówi nam, że nie możemy tego uczynić,
dopóki nie dojdziemy do poznania Syna Bożego i zrozumienia Tej Wiary.
Efezjan 4:11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych
ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, 12 Aby przygotować
(udoskonalić) świętych (udoskonalić, to jest bez skazy, a Krew Jezusa sprawia to. Nie,
Bóg dał pięcioraką usługę, aby kościół stał się dojrzałym.) do dzieła posługiwania, do
budowania (rozwijania) ciała Chrystusowego, 13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności
wiary (Nie tylko Wiary, ale Tej Wiary, i nie byle jakiej jedności, ponieważ kiedy wieża
Babel była budowana, Bóg spojrzał w dół i zobaczył, że ludzie byli jednakowi, a on
powiedział: to nie jest dobre, będę musiał zstąpić w dół, aby pomieszać ich mowę, żeby
nie byli jedno w ten sposób, jednak w 1 Koryntian 1 Paweł mówi nam, że jest nam
dany zmysł Chrystusowy, żebyśmy mogli być jedno. Jezus powiedział w Ew. Jana 17,
że on dał nam Swoje Słowo i Chwałę, którą dał mu Jego Ojciec, żebyśmy mogli stać się
jedno, tak jak On i ojciec są jedno. Wiemy, że słowo Chwała jest przetłumaczone z
greckiego Doxa, które oznacza opinię, wartość i ocenę. Więc widzimy, że on otrzymał
od Ojca Opinię, wartość i ocenę, a w ten sposób on i Ojciec byli Jedno, bo On był
wyrażeniem Chwały Ojca (opinii, wartości i oceny Ojca. A w ten sam sposób my
stajemy się jedno z Ojcem również.)
Ale w Efezjan 4 Paweł mówi nam, że pięcioraka usługa wprowadza nas do Jedności
tej Wiary, a kiedy istnieje tylko Jeden Pan i Jedna Wiara, (Efezjan 4:5), a wiemy, że
Wiara jest Objawieniem, wtedy ta Jedyna Wiara musi być Wiarą Jedynego Pana,
którym jest Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Sam Bóg, który jest
Bogiem i ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa.) i poznania Syna Bożego, (Dlaczego
poznania Syna Bożego? Bo jeśli nie znasz Syna Bożego, nie wiesz, czym jest dorosły
syn, syn gotowy do usynowienia, bo on jest wzorem dla wszystkich synów.) do męskiej
doskonałości, (słowo doskonałość nie znaczy bez skazy, ono oznacza dorosły.
Pięcioraka usługa służy dla doskonałości kościoła, dorastania kościoła) i dorośniemy
do wymiarów pełni Chrystusowej, (już więcej nie będzie dobra tylko część, ale to
samo apostoł Paweł powiedział w 1 Koryntian 13, kiedy nastanie doskonałość, wtedy
to, co jest cząstkowe, przeminie. A w tym czasie zobaczymy go takim, jakim naprawdę
jest, a widząc go, jakim naprawdę jest, staniemy się tym, czym naprawdę jesteśmy.)
14 Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez
oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, 15 Lecz abyśmy,
będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową,
w Chrystusa, (widzicie, tutaj to mamy ponownie, to wszystko dotyczy dojrzewania,

czasu żniwa.) 16 Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się
zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego
członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. (To właśnie zrodzi udoskonalanie –
autentyczną miłość, autentyczną miłość Ducha Świętego do rodziny Bożej.) 17 To więc
mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie
postępują w próżności umysłu swego, (to jest moralna deprawacja) 18 Mający
przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w
nich, przez zatwardziałość serca ich, (Patrzcie, tutaj są 4 sprawy, które nie
możecie przegapić. Ich umysł staje się przyćmiony przez gaszenie światła Jego
chwalebnej Ewangelii, Jego Chwalebnej obecności, a to wyobcuje ich od Światłości,
którą jest życie, a wszystko jest spowodowane przez zatwardziałość ich serc. Oni są
ślepi i nadzy, a to jest Laodycea.)
19 Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście dopuszczając się wszelkiej
nieczystości z chciwością. 20 Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, 21 Jeśliście
tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. 22 Zewleczcie
z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią
zwodnicze żądze, 23 I odnówcie się w duchu umysłu waszego, 24 A obleczcie się w
nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości
prawdy. 25 Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo
jesteśmy członkami jedni drugich. 26 Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie
zachodzi nad gniewem waszym, 27 Nie dawajcie diabłu przystępu. 28 Kto kradnie,
niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby
miał z czego udzielać potrzebującemu. 29 Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie
wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby
przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. 30 A nie zasmucajcie Bożego
Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. 31 Wszelka
gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was
wraz z wszelką złością. 32 Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając
sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
Więc poznanie i zrozumienie tego w sercu zrodzi to samo Życie, które było w
pierworodnym, a zobaczysz, że twoje życie staje się odzwierciedleniem Jego Życia.
Dlaczego? Ponieważ Bóg chce żyć przez ciebie, w twoich własnych warunkach.
Próby i doświadczenia, jakie Bóg daje każdemu z was, są bardzo wyjątkowe w
naszych życiowych okolicznościach, a Bóg chce, żeby twoje naczynie odzwierciedlało
Jego w twoich okolicznościach. Nie ważne kim jesteś. Moje okoliczności różnią się od
okoliczności mojej żony, a jej różnią się od naszych córek. A każda z moich córek ma
takie okoliczności, które są wyjątkowe dla nich, a Bóg chce żyć w ich życiu i pokazać,
że jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na zawsze w każdym naszym życiu.
Nie ważne, kim jesteś, jeżeli jesteś synem albo córką Boga, on chce zapożyczyć
twoje ciało, więc pożycz mu je lub oddaj je Jemu, po prostu oddaj się Jemu, żeby On
mógł posługiwać się twoim naczyniem, aby zamanifestować w nim Swoje życie. Na tym

polega właśnie to życie. To nie jest zrozumienie, co możesz uczynić z tym naczyniem,
ale pozwalasz Bogu używać je, żeby zobaczyć, co On uczyni z nim.
Przyszły dom 64-0802 P:76 Wielu z was zastanawia się, jak przychodzi
rozeznanie? Powiem wam. Widzicie, to jest słowo, które mówię wam, a to nie jest moje
własne myślenie, ponieważ ja nie wiem. Nie wiem, co mam sobie o tym myśleć. W jaki
sposób mogę powiedzieć wam, kim jesteście i skąd pochodzicie, kiedy nie znam was?
Jak mogę wam powiedzieć, co uczyniliście dziesięć lat temu, kiedy nigdy w życiu nie
widziałem was? Jak mogę powiedzieć wam, gdzie i co będziecie czynić dziesięć lat od
teraz? W jaki sposób znam przyszłość? Jednak to jest Ktoś Inny, który myśli. „Niechaj
zmysł, który był w Chrystusie, jest w was. Niechaj zmysł, który był w Chrystusie,
jest w was.” Widzicie, wtedy to nie jest twoje myślenie; to On myśli poprzez
ciebie, a ty nie wyrażasz swoich własnych słów; wyrażasz Jego Słowa.
Boże dary zawsze znajdują swoje miejsce 63-1222 P:44 Bóg działa przez
ludzkie istoty, aby odkupić ludzkie istoty. On może wziąć ciebie, działać przez ciebie,
aby odkupić ludzkość, jeżeli zupełnie oddasz wszystko, co masz. Jeżeli jesteś młodą
dziewczyną, oddaj mu swoje obyczaje. Jesteś młodym mężczyzną, oddaj mu swoją
moralność, ofiaruj mu swój umysł, ofiaruj swoje myślenie, ofiaruj swoje serce, ofiaruj
swoją duszę, ofiaruj wszystko, czym jesteś, i niechby Chrystus działał przez to. Co za
chwalebna rzecz.
Kto to jest 59 -1004 P:34 …nadprzyrodzony Bóg nie może zmienić Swego
charakteru, żeby dopasować się do ludzkiej natury. Ludzie muszą zmienić swój
charakter, żeby dopasować się do Bożego nadprzyrodzonego planu. I dlatego ludzie
krzyczą: „Kim jest ten?” To jest Bóg pośród Swojego ludu. Oni nie rozumieją tego. Bóg
nigdy nie zniży się na twój poziom; ty będziesz musiał podnieść się do Jego
poziomu. Bóg nie pójdzie według twoich wymagań; ty musisz iść według Bożych. A
kiedy to żądanie jest zaspokojone, twoja istota całkowicie zmienia się; twoje
myślenie zmienia się. Twoje nawyki zmieniają się. Wszystko w tobie się
zmienia. Twoje pragnienia zmieniają się. Twoje życie się zmienia. Twoje
przyzwyczajenia zmieniają się. Wszystko odnośnie ciebie się zmienia,
ponieważ jest w tobie nowe życie.
Czy możemy widzieć Jezusa 58-0619E P:14 Musisz posiadać Boga wewnątrz,
zanim możesz widzieć Go na zewnątrz. A istnieje wiele ludzi, którzy, jak się wydaje, nie
rozumieją, kim jest Bóg. Ale On musi wejść, i patrzyć się za pomocą twoich oczu,
posługiwać się twoimi oczami i twoim umysłem, twoimi myślami, i twoim
wzrokiem, twoimi emocjami, wszystko musi być zupełnie kierowane przez
Boga.
Drzwi do serca 58-0316 P:42 Mówicie: „Możesz wejść do środka, lecz nie śmiesz
otworzyć tych drzwi. Nie wchodź do tych drzwi. Ale możesz stać sobie tutaj.” Czy
czułbyś się bardzo mile widziany? Tak ma się sprawa z niektórymi z członków
kościelnych. Pozwalacie Mu wejść do środka. O, chcecie, żeby był waszym Zbawicielem,
ale On chce być waszym Panem. Pan jest władcą. On pragnie być waszym Władcą, nie

tylko Zbawicielem. Wy chcecie Go jako Zbawiciela, ale co z kwestią bycia Panem, który
będzie wami kierował, kierował waszymi emocjami, kierował waszym
myśleniem, kierował każdym twoim włóknem, że możecie powiedzieć, jak ten
człowiek wiele lat temu, który pozwolił Mu wejść: „Bo dla mnie życiem jest Chrystus, a
śmierć zyskiem jest.” Pozwólcie Mu wejść, w ten sposób, żeby był waszym Władcą i
Panem nad wami.
Drzwi za drzwiami 58-0209E P:31 Musicie pozwolić Mu na to, żeby był waszym
najwyższym Władcą. To znaczy żeby panował nad wszystkim. On panuje nad twoimi
opiniami. On panuje ponad wszystkim, co masz. On panuje nad twoimi emocjami. On
panuje nad twoimi pomysłami. On kieruje każdym włóknem twego myślenia. Wszystko,
kim jesteś, powinno zwrócić się do Niego, jeżeli On ma być twoim Zbawicielem i Panem.
To nie ma znaczenia, na którego Syna Bożego patrzymy się, każde nasienie musi
zostać zrodzone na podobieństwo oryginalnego nasienia, a jeśli jesteśmy nasieniem
Syna Bożego, wtedy przyniesiemy rezultaty syna Bożego.
Dlatego widzimy ścieżkę Adopcji, a Życie synów, którymi posłużył się Bóg, aby
zamanifestować się dla świata na przestrzeni wieków. Widzimy je w Mojżeszu i
Józefie, i Dawidzie, Danielu i Izajaszu, i w Jezusie i w Pawle, i Lutrze i Wesley’u, i
Willamie Branhamie, a czy ono będzie także w tobie? Bóg powiedział, że zaadoptuje
swoich synów, a On predestynował nas do usynowienia jako swoich dzieci.
Więc czy widzisz swoje powołanie? Czy słyszałeś to powołanie? Czy On objawił tobie
rolę w tej rodzinie? Czy wstąpiłeś do swej roli? Czy widziałeś odrzucenie, które musi
nastać, aby przyprowadzić cię do większej determinacji względem twej roli?
Ufam, że rozumiecie to, iż to nie jest ważne, kim ten syn albo córka byli, to jest ten
sam wzór, który nastał w każdym ich życiu, bez względu na wiek, w którym żyli i nie
ważne w jakich okolicznościach życia byli.
Bóg powołał ich, a oni usłyszeli to wołanie i możliwie, przez pewien czas nie
rozumieli tego powołania, jednak we właściwym sezonie, Bóg objawił im swój plan
odnośnie ich życia, jaką rolę mają wykonać w swoim czasie, a kiedy wyszli w wierze i
posłuszeństwie względem tego powołania, w każdym przypadku ich bracia nie
rozumieli ich roli, więc prześladowali ich i odrzucili ich, ponieważ nie zrozumieli ich,
jednak nie potrzeba mówić, że oni wytrwali, ponieważ wiedzieli, kim są i znali rolę, do
której powołał ich Ojciec w ogromnej rodzinie braci. I kpili sobie z nich, wyśmiewali, a
ich życie było wypełnione samotnych szlakiem, który musieli sami znieść, ale kiedy raz
Bóg, ich Ojciec, zobaczył, że byli posłuszni niebiańskiemu widzeniu, on ukoronował ich
usługę, on ukoronował ich synostwo, on ukoronował ich rolę, powołując ich wyżej. A
kiedy raz Bóg ukoronował ich usługę, ich posłuszeństwo jako synów, on zabrał ich z
widowni, on zawołał ich do domu, aby odpoczęli.
A wiemy, że o predestynowanych synach do adopcji jest mówione tutaj w Rzymian 8
i Efezjan 1, i Galacjan 4 i Hebrajczyków 1,3 i 7 – przedstawiają nam, że nie tylko wzór

zachowania jest predestynowany dla nasienia, które przyjmujemy, jak brat Branham
powiedział: jeżeli nasienie Syna Bożego jest w nas, przyniesiemy życie Syna Bożego w
naszych ciałach, bo brat Branham powiedział, że Jezus był „przykładowym nasieniem”
albo wzorcowym. A również sama ścieżka prowadzi nas do wzoru, bo adopcja jest
predestynowana przez Boga. Wzór jest to, do czego mamy przypodobać się, więc wzór
jest predestynowany w nas, a tak samo ścieżka albo szlak adopcji.
Nasienie zawiera już wszystkie swoje atrybuty i charakterystyki, które
kiedykolwiek będą potrzebne, aby stało się w pełni dojrzałe i gotowe do żniwa.
Wszystko, co potrzebuje to woda i Światło, żeby dojść do dojrzałości i gotowości do
żniwa, a tak samo każdy syn Boży przez znowuzrodzenie i proces adopcji jest
przygotowany na ten wspaniały dzień adopcji synów. Wzór jest predestynowany w nas,
Efezjan 1:3, a ścieżka na ten czas – Rzymian 8.
A kiedy on był oryginalnym Nasieniem, a prawo reprodukcji mówi, że każde
nasienie musi zrodzić życie, które jest w nim, więc jeżeli Nasienie Syna Bożego
zrodziło posłusznego syna w oryginalnym nasieniu, ono także wyprodukuje
posłusznych synów w innych nasionach syna Bożego, które były przede wszystkim w
tym nasieniu i zostały zrodzone z tego oryginalnego nasienia.
Patrząc się na szlak Adopcji albo proces, poprzez który przechodzimy podczas
przyjęcia za synów, stwierdzamy w Rzymian 8:30, że istnieją trzy poziomy, przez które
przechodzimy w tym procesie. 30 A których przeznaczył, (przypomnijcie sobie Efezjan
1) tych i powołał, (to jest pierwsza część naszej podróży – powołanie) a których
powołał, tych i usprawiedliwił, (co jest drugim etapem naszej podróży. Kiedy raz
przyjęliśmy powołanie, 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, a nie
możesz wypełnić swej roli w rodzinie, jeżeli nie jesteś w tej rodzinie. Więc powołanie
jest pierwsze, objawienie, czym jest powołanie. Objawienie udoskonala twoją rolę.
Usprawiedliwienie jest wiarą w objawienie Tego, co jest potrzebne, żebyśmy stali się
tym, czym jesteśmy, objawienie, które mówi nam, czego dotyczy powołanie, jaka jest
pozycja w tej rodzinie, a potem) których usprawiedliwił, 3) tych i uwielbił.
I jak wspomniałem pod koniec minionego tygodnia, kiedy rola, którą odgrywasz,
staje się naprawdę słowem w twojej skórze w twoim sezonie. (To jest doxazo, które
mówi o opinii, wartościach i ocenie prawdziwie wyrażonej albo zmaterializowanej.
Mówiąc inaczej, jesteś powołany do roli syna w tej rodzinie, a przez objawienie tej roli i
wiarę w Boże powołanie, wstępujesz do tej roli i stajesz się wyrażeniem części Bożego
słowa na ten sezon. Stajesz się zamanifestowanymi słowami 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, Bóg ma Słowo na każdy sezon, a w naszym przypadku On miał Słowo,
które mówi, że będą synowie predestynowani do adopcji za synów. Więc jeżeli Bóg ma

Słowo na ten czas, które mówi o synach, wtedy musi istnieć naczynie, żeby
zamanifestowało to słowo w tym czasie. To jest tak proste, a to naczynie, którym Bóg
posługuje się, aby zamanifestować porcję Swego Słowa w tym sezonie, wstępuje do tej
obietnicy na ten czas, i staje się zamanifestowanym Słowem na ten czas.
Widzieliśmy to w przypadku Williama Branhama, Wesley’a, Luthra, Martina,
Pawła, Jezusa, i Mojżesza, i Józefa, i Daniela, i Dawida, itd. Wszyscy byli myślami
Boga przed założeniem świata, a w ich generacji stali się Żywym Słowem Bożym
wyrażonym przez naczynie, w którym żyli. Dlatego zamanifestowali Słowo na swój
czas.
Jak widzimy w wierszu 33 Paweł powiedział: 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. Więc potępienie przyjdzie, ale co z tego. Oceny ludzi, którzy nie rozumieją, po co
Bóg powołał cię, abyś był tutaj, 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 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.
Módlmy się…

