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Dzisiaj wieczorem chciałbym zaczerpnąć tekst z Galacjan 2:19-20 i z akapitów
100-101 kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem
Galacjan 2:19 Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu. 20 Z
Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a
obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i
wydał samego siebie za mnie.
A teraz od akapitu 100 kazania brata Branhama Mówione Słowo jest
Oryginalnym Nasieniem 33-3 Chrystus oznacza: Pomazaniec - człowiek, który
został namaszczony, a Bóg przebywał w Nim. Co to było? Ten zarodek razem z tym
ciałem, ten Pomazaniec, ciało, które zostało namaszczone Duchem Bożym,
wydało Słowo Boże - zamanifestowane. "I widzieliśmy Go, jednorodzonego od Ojca,
pełnego łaski..." Widzicie? ON tam był, widzicie. ON był Bożym Słowem, które zostało
zamanifestowane. A obecnie On umarł w tym celu, aby zapłacić winę naszego
skrzyżowania. Chwała! Moi drodzy! Tutaj to jest. Dla jakiego celu? - abyście mogli
umrzeć samym sobie do tego stopnia, że już nie jesteście samym sobą, zostaliście
napełnieni Jego Słowem, wierzycie Jego Słowu, a potem zstępuje Duch święty, który był
w Nim, aby podlewać to Słowo i pobudzić go do wzrostu.
Widzicie? Co to potem znaczy? Bóg manifestujący, kontynuujący dzieło Swego
pierwszego Syna, Swego Jednorodzonego, (widzicie?),
Wiecie, że brat Branham powiedział w kazaniu Prawdziwa pieczęć
wielkanocna 61-0402 P:104 On zapieczętował Swego pierworodnego Syna
Duchem Świętym. Czy się to zgadza? Prawda. A On zapieczętował wszystkich
dalszych synów Duchem Świętym.
Powracając do kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem, br. Branham
powiedział: Chrystus oznacza: Pomazaniec - człowiek, który został namaszczony,
a Bóg przebywał w Nim. Co to było? Ten zarodek razem z tym ciałem, ten
Pomazaniec, ciało, które zostało namaszczone Duchem Bożym, wydało Słowo
Boże - zamanifestowane. "I widzieliśmy Go, jednorodzonego od Ojca, pełnego łaski..."
Widzicie? ON tam był, widzicie. ON był Bożym Słowem, które zostało zamanifestowane.
A obecnie On umarł w tym celu, aby zapłacić winę naszego skrzyżowania. Chwała! Moi
drodzy! Tutaj to jest. Dla jakiego celu? - abyście mogli umrzeć samemu sobie do tego
stopnia, że już nie jesteście samym sobą, ale zostaliście napełnieni Jego Słowem,
wierzycie Jego Słowu, a potem zstępuje Duch święty, który był w Nim, aby podlewać' to
Słowo i pobudzić go do wzrostu.

Widzicie? Co to potem znaczy? Bóg manifestujący, kontynuujący dzieło Swego
pierwszego Syna, Swego Jednorodzonego, (widzicie?), który umarł za nasze
skrzyżowane życie, aby nas mógł pojednać", abyśmy byli na powrót synami i córkami
Bożymi; aby przez kościół mógł rozwinąć to samo życie w oparciu o Słowo,
kontynuując to Słowo, aby było zamanifestowane tak, jak Ono było w
Chrystusie. Chrystus był zamanifestowanym Bożym Słowem. ON umarł, wydał Swoje
Życie, aby mógł posłać Swego Ducha - podniósł Swoje ciało do góry i zesłał Ducha
świętego, aby je nawadniał, zapłacił cenę odkupienia, jeżeli w to tylko uwierzymy.
To jest właśnie to - jeżeli w to uwierzymy. "Kto wierzy we mnie, sprawy, które Ja
czynię..." Potem Duch święty zstępuje na to samo Słowo Boże...
Więc widzicie, że Życie samego Ducha, które wstąpiło do pierworodnego syna,
opuściło go, aby mogło wejść do innych synów. A kiedy umieramy samym sobie –
śmierć dla siebie umożliwia Jego Życiu żyć przez nas. I zauważcie, on powiedział, że
kiedy Duch Boży zstępuje na nas, to podlewa predestynowane nasienie, które jest w
nas.
Na dwóch innych miejscach tego kazania – Mówione Słowo jest Oryginalnym
Nasieniem, brat Branham powiedział: Czy Jezus nie powiedział: MÓWIONE SŁOWO
JEST ORYGINALNYM NASIENIEM
62-0318E "Ktokolwiek spojrzałby na
niewiastę, już z nią cudzołóstwo popełnił w swoim sercu - popatrzy na niewiastę, aby jej
pożądać, już z nią cudzołóstwo popełnił"? Dlaczego? On pozwoli, aby to weszło do
jego umysłu. To jest to łono, tam zaczyna się to dziać. Wchodzi tam szatan - ale
my zostaliśmy zasiani Słowem.
"Pewnego dnia Ja przyniosę życie na tą ziemię, prze-kształtuję ją i napełnię". W
czym zawiodła Ewa, to wykonała Maria. Ona przyjęła Słowo, a Ewa przyjęła kłamstwo
szatana. Maria przyjęła Słowo Boże. A przez nasienie Marii ziemia napełnia się na
nowo, dzięki Jego Oblubienicy, dzięki Jego Słowu, a to sprowadzi Tysiącletnie
Królestwo. Dzięki temu wychodzi Słowo, a to Słowo jest zasadzone do każdego
predestynowanego serca, a Duch zstępuje na dół i odwilżą je, i oni nie mogą
umrzeć. "Ja go wzbudzę znowu w dniach ostatecznych". O, bracie i siostro, to jest - to
jest rzeczywistość .
I znowu w kazaniu MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM
62-0318E P 175 Zauważcie, jaka harmonia. Jezus nigdy nie czynił niczego, dopóki
tego nie zobaczył u Ojca, dopóki mu to Ojciec najpierw nie pokazał. (Harmonia
między Bogiem i Chrystusem, widzicie. Jan 5, 19.) Taką będzie Oblubienica, a On
pokazuje Jej Swoje Słowo Życia (ON jej pokazuje), a Ona je przyjmuje. Ona
nigdy nie wątpi w nie. Nic nie może jej zaszkodzić, ani nawet śmierć; bo jeżeli
Nasienie zostało zasiane, woda wzbudzi je znowu do życia. Amen. (Nuże, mam
na to wielkie, potężne Alleluja!) Tutaj jest ten sekret. Słowo i zmysł Chrystusowy
jest w Oblubienicy, aby wiedziała, co On chce uczynić przez Słowo, i Ona to
czyni w Jego Imieniu. Ona posiada TAK MÓWI PAN.

Następnie ono zostanie zapłodnione; Duch święty nawadnia je tak długo,
aż dorośnie i służy swemu celowi. Oni czynią tylko Jego Wolę. (Amen! Ja temu
wierzę) Nikt nie może przekonać ją o czymś innym. Oni mają TAK MÓWI PAN, albo
milczą. Wtedy oni będą wykonywać dzieła Boże. Jest to bowiem ON Sam w
nich, kontynuując Swoje Słowo, tak jako czynił w Swoich dniach, aby je
całkowicie wypełnić. Wszystkie sprawy - kiedy On był tutaj - On nie wykonał
zupełnie wszystkiego, kiedy był tutaj, bo to jeszcze nie był ten czas.
Pytania i odpowiedzi 64-0823 P:120 A potem Bóg zmaterializował się w
Mężu nazwanym Jezus Chrystus, który był Jego Synem. Ten Syn dał Swoje Życie,
aby mógł przyprowadzić dalszych synów, aby Bóg mógł stać się namacalnym,
działając wszystko we wszystkim. „W tym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu, a
Ojciec we Mnie, ja we was, a wy we Mnie.” O, bracie, to będzie prawdziwy dzień.
Ew. Jana 14:10 Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które
do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła
swoje. 11 Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to
dla samych uczynków wierzcie. 12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we
mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić
będzie; bo Ja idę do Ojca. 13 I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię,
aby Ojciec był uwielbiony w Synu. 14 Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim,
spełnię to. 15 Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. 16 Ja
prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki 17 Ducha
prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo
przebywa wśród was i w was będzie. 18 Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 19
Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie
będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim
i wy we mnie, a Ja w was. 21 Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie
miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię
mu samego siebie. 22 Rzekł mu Judasz, nie Iskariota: Panie, cóż się stało, że masz się
nam objawić, a nie światu? 23 Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje,
słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u
niego zamieszkamy. 24 Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież
słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał.
Czas zjednoczenia się i jego znak 63-0818 P:69 Widzimy oblubienicę,
jednoczącą się, jednoczącą się ze Słowem. Dlaczego? Słowo jest Bogiem. A jako
Słowo... Tak, oblubieniec (będąc Słowem) i oblubienica (będąc słuchaczką Słowa)
połączą się w jedność. Oni połączą się podobnie jak przy zaślubinach. Zobaczcie, oni
przygotowują się do ślubu, stają się jedno. Słowo staje się tobą, ty stajesz się
Słowem. Oto, co Jezus powiedział: ,,W tym dniu... poznacie, że wszystkim, czym jest
Ojciec, Ja jestem, i wszystkim, czym Ja jestem, wy jesteście; i wszystkim, czym wy
jesteście, Ja jestem. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu, Ojciec we Mnie, Ja w
was, a wy we Mnie.'' Rozumiecie? W ,,tym dniu.'' W jakim dniu? W TYM DNIU! Oto

odkrywamy największe ukryte tajemnice Boga, które zostają objawione. O, jak mi się to
podoba, jak to lubię!
Ew. Jana 17:3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego
Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. 4 Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem
dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał; 5 A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, (wiemy, że
słowo uwielbić pochodzi ze rdzenia słowa Doxa, które znaczy: opinia, wartości i oceny
Boże, a Jezus mówi tutaj: a teraz, Ojcze, zamanifestuj swoją opinię, swoje wartości i
swoją ocenę we mnie i przeze mnie) u siebie samego tą chwałą, (tą doxa – opinią,
wartościami i oceną) którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. 6 Objawiłem imię
twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli
słowa twojego. 7 Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; 8
Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś (więc te właśnie Słowa, które Bóg dał
Swemu Synowi, zostały dalej przekazane nam, jak On mówi), i oni je przyjęli i
prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. 9 Ja za nimi
proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi; 10 I
wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich.
14 Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata,
jak Ja nie jestem ze świata. 15 Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich
zachował od złego. 16 Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. 17 Poświęć ich w
prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. 18 Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja
posłałem ich na świat; 19 I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni
w prawdzie. 20 A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą
we mnie. 21 Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w
nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 22 A Ja dałem im chwałę
(doxa – opinię, wartości, ocenę), którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.
Więc to jest ta sama Chwała, te same opinie, te same wartości, ta sama ocena, jakie
miał Ojciec, które przyjął Jezus, co sprawiło, że wyrażał to samo w ciele, czyniąc
Jezusa i Boga jednym, a On powiedział, że on dał nam to samo, abyśmy także wyrażali
je w naszym ciele, żebyśmy mogli być jedno z Bogiem, jak Jezus i Bóg byli jedno.
23 Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty
mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. 24 Ojcze! Chcę, aby ci,
których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi
dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! I świat
cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś; 26 I objawiłem im
imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja w nich.
PYTANIA I ODPOWIEDZI NA TEMAT DUCHA ŚWIĘTEGO 59-1219 P:27 A
teraz Bóg jest w nas. Jezus powiedział w ew. Jana 14: "W owym dniu poznacie, że Ja
jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie, Ja we was, a wy we Mnie". Bóg w nas. Jaki był Jego
zamysł? Wypełnić Swój plan.

46 Bóg miał plan. On chciał działać pomiędzy ludźmi i pojawił się w postaci Słupa
Ognia, który był tym mistycznym Ogniem, który unosił się nad dziećmi Izraela.
Następnie ten sam Ogień został zamanifestowany w ciele Jezusa. On
powiedział, że On był tym Ogniem: "Zanim był Abraham, JAM JEST". On był tym
Ogniem. On powiedział: "Ja przychodzę od Boga i powracam do Boga". A po Jego
śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu Paweł spotkał Go na drodze - kiedy jego imię
brzmiało jeszcze Saul - na drodze do Damaszku, a On zamienił się z powrotem w ten
Słup Ognia. Światłość zaślepiła jego oczy. To się zgadza.
47 A On jest dzisiaj tutaj, ten sam Słup Ognia, ten sam Bóg, czyniący te same
znaki, te same sprawy. Dlaczego? On działa wśród Swego ludu. On jest w nas. Ja...
On jest obecnie z wami, lecz: "Ja będę w was. Ja będę z wami, mianowicie w was, aż do
zakończenia" - do końca świata. On będzie z nami.
BÓG UDOSKANALAJĄCY SWÓJ KOŚCIÓŁ 54-1204 69 Nuże, zauważcie tutaj, po
prostu trochę dalej, kiedy On posuwał się naprzód. Bóg dał poznać Samego Siebie w
Ojcostwie, w Synostwie, i w Duchu świętym. Widzicie teraz, że On wstąpił do komórki
krwi, zasłonił się w niej, wydał tę Krew na Golgocie, broczył Swoją Krwią, aby mógł
złożyć przez to obmycie Krwią tą samą Ofiarę Pojednania, aby mógł wziąć każdego
grzesznika, oczyścić go i przyprowadzić do społeczności, aby mógł rozmawiać z
człowiekiem i chodzić z człowiekiem, tak jak On czynił w ogrodzie Eden, zanim w ogóle
grzech przyszedł na ziemię.
70 A nasz stosunek pokrewieństwa z Jahwe został przywrócony przez ofiarę Jego
Syna, Pana Jezusa Chrystusa. A ciało Chrystusa zostało objawione jedynie w tej
komórce Krwi i przez złożenie w ofierze tej Krwi (która jest Życiem), aby On mógł
zniszczyć życie w grzechu i przynieść Życie w sprawiedliwości przez Swego Syna,
Jezusa Chrystusa, wkładając część Jego Życia do naszego, i jesteśmy razem.
71 Czy Jezus nie powiedział: „W owym czasie poznacie, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
jest we Mnie, Ja w was, a wy we Mnie”? Tutaj to macie. Zatem Kościół Żyjącego Boga
jest namaszczonym ciałem Pana Jezusa Chrystusa, chodzącym tutaj po ziemi,
oddającym wszelką nadzieję i wszystko inne temu zewnętrznemu światu, bowiem nic
innego nie może dać Żywota Wiecznego.
A teraz będziemy czytać od akapitu 101 kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym
Nasieniem. "Otóż" mówicie, "Więc dlaczego kładziesz tak wielki nacisk na Biblię?"
Biblia musi być w was. Słowo jest Nasieniem, a jak długo ono leży tutaj, ono niczego
nie będzie czynić. Lecz kiedy wstąpi tutaj, kiedy wstąpi do serca, potem zacznie przez
Ducha świętego manifestować dzieła Boże. Potem przychodzą widzenia, potem
przychodzi moc, przychodzi pokora. Całe wasze "wszystko to wiem" przeminęło.
Wy staliście się niczym; Chrystus stał się żywym. Wy umarliście, On żyje. Tutaj
to jest. Dlatego, że On umarł, ja żyję... Kiedy ja umieram, On znowu żyje. Kiedy
ja umrę, On obiecał mi Życie. Ja umarłem samemu sobie w tym celu, abym mógł
posiąść Jego Życie. A jak je osiągnę? - przez przyjęcie Jego Słowa, Jego Nasienia

wkładam tutaj Jego Nasienie przez wiarę i wierzę w to, a wtedy ono wyprodukuje
dokładnie to, co powiedziała Biblia.
Kolosan 3:1 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie,
gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; 2 O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na
ziemi. 3 Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; 4
Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim
w chwale. 5 Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego:
(Co to znaczy umartwiać? To znaczy uśmiercić albo zabić. A co właściwie mamy
umartwić sami w sobie?) wszeteczeństwo, nieczystość, (to jest fizyczną i moralną
nieczystość) namiętność, (to jest pożądliwość) złą pożądliwość (to jest pożądliwość,
która była zakazana) i chciwość (to jest żądza, kiedy zdobywasz coś za pomocą
oszustwa, a jest to niczym więcej niż), która jest bałwochwalstwem, 6 Z powodu
których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. 7 Niegdyś i wy
postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście;
8 Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: (odrzucić (dosłownie albo przenośnie):
wyrzucić, zaniechać, pozostawić na boku, odłożyć (odkładać).)
nr 1 gniew, Jak mam zostawić gniew? Umierając dla siebie – właśnie tak.
nr 2 zapalczywość, Jak mam zostawić zapalczywość? Umierając dla siebie – właśnie
tak.
Nr 3 złość, Jak mam zostawić złość? Umierając dla siebie – właśnie tak.
Nr 4 bluźnierstwo Jak mam zostawić bluźnierstwo? Umierając dla siebie – właśnie
tak.
Nr 5 nieprzyzwoite słowa z ust waszych; Jak mam zostawić nieprzyzwoite słowa z
ust moich? Umierając dla siebie – właśnie tak.
Kiedy raz umarłeś dla siebie, wtedy… 9 Nie okłamujcie się nawzajem, skoro
zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, 10 A przyoblekli nowego,
który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, Mówiąc w
inny sposób, wtedy jesteś umarły, a twoje życie jest Ukryte z Bogiem w Chrystusie,
kiedy raz umarłeś dla wszystkich pożądliwości ciała, które powodowały, że byłeś zły
albo zagniewany, lub byłeś złośliwy w sercu, albo sprawiły, że przeklinałeś, albo takie,
co sprawiły, że mówiłeś źle i pozwoliły ci na nieprzyzwoite słowa z twoich ust. Kiedy
naprawdę umarłeś dla siebie, wtedy on mówi: nie okłamuj, kiedy widzisz, że odłożyłeś
albo odrzuciłeś starego siebie, a przyoblekłeś się w nowego człowieka, który jest
odnowiony przez poznanie syna Bożego, który jest obrazem niewidzialnego Boga.
A kiedy dojdziesz do tego stanu umysłu i duszy, wtedy dojdziesz do miejsca , gdzie
11 W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania,
cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz (kiedy doszedłeś do tego stanu,
przyjdziesz do tego stanu, gdzie) Chrystus jest wszystkim i we wszystkich, Kiedy

doszedłeś do tego stanu: 12 Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i
umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,
13 Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do
skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. 14 A ponad to
wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. (albo pełnią w
waszej dojrzałości) 15 A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, (co to
znaczy, niech rządzi pokój Boży? To znaczy: niech pokój Boży sprawuje władzę w
waszym sercu, niechby pokój Boży miał najwyższy priorytet, niechaj to będzie to, co
rządzi tobą, jak masz się zachowywać i reagować na innych i w sytuacjach, których nie
potrafisz opanować.) do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a (także bądźcie
tego samego charakteru jak zawsze) bądźcie wdzięczni. 16 Słowo Chrystusowe niech
mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni
drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach
waszych; 17 I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w
imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu Ojcu.
Aby, okazać, że umarliście dla siebie… 18 Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak
przystoi (albo jest stosowne) w Panu. 19 Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla
nich przykrymi. 20 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; (dlaczego?)
albowiem Pan ma w tym upodobanie. 21 Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby
nie upadały na duchu. 22 Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom,
służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz w szczerości serca, jako, ci
którzy się boją Pana. 23 Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla
ludzi, 24 Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż
Chrystusowi Panu służycie. 25 Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za
krzywdę bez względu na osobę.
Więc nie ma znaczenia, kim jesteś, będziesz żąć to, co posiałeś.
Módlmy się…

