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Dzisiejszego poranka chciałbym zaczerpnąć nasz tekst z Efezjan 1:3-5, wiersz
3 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 (zwróćcie uwagę, to był Ten, który wybrał nas, my
nie wybieraliśmy jego. Kiedy?) przed założeniem świata, (więc to odrzuca
argument fundamentalistów, że twój wybór jest najważniejszą sprawą, jaką
masz. To nie jest twój wybór, jest to Jego wybór. Aby mocno wbić ten gwóźdź,
Paweł mówi nam, kiedy zostaliśmy wybrani, powiedział, przed założeniem
świata, kiedy byliśmy jeszcze myślą w Bożym umyśle, On wybrał was, twój wybór
nie liczy się. A zamiarem tego, że On wybrał ciebie, Paweł mówi…) abyśmy byli
święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości (czas przeszły) 5 Przeznaczył
nas (z góry ustalił) dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według
upodobania woli swojej, (nie według upodobania twojej woli. Jego wola nie ma
nic wspólnego z Jego planem. Jezus podporządkował swoją wolę pod wolę Ojca, a
tak samo musisz ty.)
Teraz wiersz 11 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką,
nam przeznaczonym do tego (ponownie to jest coś, co już miało miejsce. To
znowu mówi o przeszłości, coś, co uczynił Bóg, nie co uczyniłeś ty.) nam
przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który
sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej,
Czy zrozumieliście, co on powiedział tutaj…
postanowienia tego, … według zamysłu woli swojej,

początku

według

Pódlmy się teraz.
W naszym tekście czytaliśmy naprawdę mocne słowa Pawła odnośnie
predestynacji. Zwróćmy się do Rzymian 8:29 i chcę, żebyście zwrócili uwagę, jak
Paweł posługuje się czasem przeszłym w tutejszym nauczaniu. Bo tych, których
przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego,
(więc słowo znać i predestynować to nie te same słowa i nie mają tego samego
znaczenia. To są dwa inne słowa, które opisują, jak on predestynuje.) a On żeby
był pierworodnym pośród wielu braci; 30 A których przeznaczył, tych i powołał,
a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i
uwielbił.

William Branham, potwierdzony prorok Boży, tak, potwierdzony prorok Boży
według tego, jak Bóg określił potwierdzonego proroka w 5. Mojżeszowej 13 i 18,
nie według tego, jak zielonoświątkowe kościoły definiują proroka. Ale jak Bóg
definiuje Swego proroka? Bo nie jestem zainteresowany ich definicją, jestem
zainteresowany Bożą definicją. A Boży prorocy przyjdą z tak mówi Pan, a to
NIGDY nie zawiedzie. Ani razu, a jeśli tak, bo nie musisz wierzyć mu.
5 Mojżeszowa 18:18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty.
Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. 19
Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to
Ja będę tego dochodził na nim. 20 Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w
moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie
przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. 21 A jeśli
powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział?
22 Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie
nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie
wypowiedział je prorok; więc nie bój się go.
Więc nie interesują mnie wasze myśli. Nawet nie interesują mnie moje własne
myśli. To jest albo to, co Bóg powiedział i popiera to, albo to nie jest nic. Baptysta
powie ci, że wierzy w predestynację pewnych ludzi np. Mojżesz i Paweł i Jezus,
itd., ale Paweł powiedział, a Paweł był potwierdzony przez ten sam Słup Ognia,
który przyszedł do Mojżesza i potwierdził Go Swoją obecnością. Ten sam Słup
Ognia, który wstąpił do Syna Bożego nad rzeką Jordan. Ten sam Słup Ognia,
który zstąpił na Williama Branhama nad rzeką Ohio, i z którym zrobił sobie
zdjęcie w Houston. Ten Sam Bóg, który przemówił do Mojżesza, Pawła, Williama
Branhama, mówił o synach predestynowanych do adopcji za synów. A ten
potwierdzony prorok Boży powiedział w kazaniu Mówione Słowo jest oryginalnym
nasieniem w następujący sposób:
103 Predestynowani: wszyscy synowie i córki Boże są predestynowani. Za
chwilę przejdziemy do tych miejsc Pisma, a ja wam to tylko podam - Efez. 1, 5. W
porządku, jesteśmy predestynowani. Dlaczego? - Chrystus jest oryginalnym
Nasieniem a to oryginalne Nasienie było predestynowane na podstawie
przewidywania Bożego, który wiedział, że nastąpi upadek i predestynował Go, aby
zajął nasze miejsce. Czy to pojmujecie? Wszyscy synowie i córki Boże są
predestynowani. "Lecz", mówicie potem, "czy On by kogoś potępił?" Nie, proszę
państwa! Jesteście tutaj na podstawie swobodnej moralnej decyzji, ale z tego
powodu, że On to wiedział, z racji tego, że był Bogiem, tym nieskończonym
(mówiłem wam o tym), On przewidywał wszystko, co miało być. ON wiedział, kim
oni byli.

104 Otóż, On nie skłonił Ewę do tego, aby w ten sposób postąpiła. ON jej nie
skłonił do tego, aby tak uczyniła, wiedział jednak, że ona tak uczyni. Otóż, nic
dziwnego, sądzę, że to jest w 12. rozdz. ew. Łukasza (sądzę, że to tam jest). ON
rzekł... (nie notujcie tego, podam wam to trochę później). ON powiedział: "Oni
mają oczy, lecz nie widzą. Mają uszy a nie słyszą. Dobrze Izajasz mówił o was.
Izajasz was przejrzał". A oni tam siedzieli, mieli oczy i uszy itd., ale pomimo tego
nie mogli tego zobaczyć. Dlaczego? - oni odtrącali Słowo Boże. Potem Jezus
powiedział: "O, wy obłudnicy. Wy jesteście... jesteście dziećmi diabła i czynicie jego
uczynki. Możecie Mnie potępić" - rzekł On - "odrzucić Moją usługę, jeżeli mi
pokażecie, gdzie wasza usługa manifestuje pełnię Słowa Bożego" - jaką była Jego
usługa. Widzicie? Widzicie?
105 Otóż, predestynowani, tak jak On. Obecnie mówicie: "W jaki sposób
przychodzi ta predestynacja?" Boży oficjalny... Otóż, jeśli tego ktoś nie pojmuje,
proszę, żebyście podnieśli swoje ręce, teraz, kiedy zbliżam się do zakończenia,
widzicie?
Bóg na początku polecił Adamowi i Ewie, aby się rozmnażali i napełniali
ziemię". Z tego powodu był dany seks -dlatego tak było. Lecz co spowodowało
skrzyżowanie? – co zrodziło śmierć? Będziemy po południu rozważać o tych dwu
łonach. Rozumiecie?
106 Otóż, uważajcie. Bóg przewidział i predestynował świat synów i
córek. ON ich przeznaczył, aby tam byli. A z powodu skrzyżowania - niewiara
w Boże Słowo była powodem skrzyżowania. Bóg jednak przywrócił to wszystko z
powrotem, abyście już więcej nie musieli być krzyżówką; wy możecie powrócić
wprost do oryginalnego Słowa i być synem Bożym, dokładnie takimi, jakimi
powinniście byli być na początku. Widzicie?
107 Chrystus nie mógł za to, że był tym, czym był. ON był Synem Bożym. O
to chodzi. Widzicie, co mam teraz na myśli? Widzicie, jeśli byliście
przeznaczeni, to widzicie Słowo Boże i wierzycie w nie. Dlaczego? - Bowiem
tam jest coś nowego. Dlaczego? Czy słyszeliście już kiedy o dziedzicznych
predyspozycjach w rodzinie? - kiedy syn ucieleśnia swego ojca, albo matkę, albo
dziadka, albo babcię. To jest dziedziczne podobieństwo w rodzinie. Słyszeliście o
tym, nieprawdaż? Dobrze, tak samo jest z predestynacją. W waszej
predyspozycji było już od początku, aby być tutaj we właściwy sposób.
Lecz dlatego, że przyszliście tak, jako przyszliście, podlegacie wszyscy pod
upadek. Ale dlatego, że jesteście predestynowani, usłyszeliście Słowo, a
Ono przenosi was z powrotem do tego, do czego jesteście predestynowani!
Amen. Nikt tego przedtem nie widział. To przenosi was wprost ... Co sprawia, że
wierzycie Słowu Bożemu, a odwracacie się od wszystkich innych spraw? Jest to

dlatego, ponieważ byliście... Jest to coś wewnątrz was. Dawno, dawno temu
byliście oczekiwani ... byliście stworzeni, aby żyć tutaj na wieki.
108 "W porządku, proszę o miejsce Pisma do tego, kaznodziejo!" Oto ono:
"Wszystkich, których On przedtem znał, powołał, a wszystkich, których
powołał, tych usprawiedliwił, a wszystkich, których usprawiedliwił, tych
też uwielbił"! "Więc na co jest potrzebne kazanie, bracie Branham?" Ponieważ
tam na zewnątrz jest żniwo, ja tylko zarzucam sieci. Ja je tylko zarzucam i
obserwuję, gdzie one idą. Jeżeli oni to odrzucą, jeżeli odrzuci to ten brudny
motłoch tego świata, jeżeli to odrzuci denominacja - ja temu nie mogę pomóc, lecz
jeżeli tam jest jeden, tam na zewnątrz, który to może przyjąć, to on się
odwróci, aby być synem i córką Bożą. To jest tak pewne, jak ten świat.
Amen! Dlatego, że on jest predestynowany.
109 Z racji tego Bóg mógł wykonać Swoje dzieło przez Jezusa; ON był
tym predestynowanym Synem. ON był Barankiem, który był zabity przed
założeniem świata! Przed setkami bilionów, trylionów, milionów lat, jak
mówiliśmy o tym przed chwilą z 1. Mojż. 1, 1. ON właśnie wtedy był
predestynowany, aby zająć Swoje miejsce. Amen! Dlatego On wypełnił Wolę
Ojca. ON był Słowem, które zostało zamanifestowane. A każdy poszczególny z jego
dalszych synów, będzie posiadał tą samą manifestację, a to są ci, którzy byli
predestynowani.
Stwierdzamy, że brat Branham mówi tutaj o Predestynacji dosyć mocno
dzisiejszego poranka, więc chciałbym sprawdzić różnicę pomiędzy uprzednią
wiedzą, wyborem i predestynacją. Dzisiaj wielu ludzi, szczególnie
fundamentaliści i ewangelicy różnią się wielce odnośnie tego, czego dotyczy
dokładnie Wybór i predestynacja. Aczkolwiek głównym problemem nie jest to, czy
Bóg predestynuje, czy nie, jak problem z wyborem lub raczej czyim wyborem.
Ludzie chcą kierować swoim życiem, więc uważają swobodne moralne
podejmowanie decyzji za najwyższe przeżycie z Bogiem. Ludzie raczej ma
zdolność, aby wybrać Boga, niż ufać Bogu, aby On dokonał swego wyboru. Więc
oni wyjaśniają wybór, posługując się uprzednią wiedzą Boga jako wymówką, aby
umieścić ludzką zdolność wyboru ponad Bożym Własnym wyborem.
Rzymian 11:33 O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże
niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! 34 Bo któż poznał myśl
Pana? Albo któż był doradcą jego? 35 Albo któż wpierw dał mu coś, Aby za to
otrzymać odpłatę? (Czy wiecie, co to oznacza? To znaczy, kto najpierw wybrał
Boga, i Bóg był zobowiązany przyjąć ten wybór. To czyni Boga takim, jak pies
ulubieniec, który wykonuje ludzkie rozkazy. Oni nie mają żadnego respektu
względem Boga.) Rzym. 11:36

36 Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie
chwała na wieki. Amen.
Ponownie 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.
Więc nie mówcie mi, że grupa teologów może zejść się razem i poznać sprawy
Boże. Oni są ślepi względem Boga i Jego woli, dopóki Bóg nie objawi im tego
przez Swego Ducha. A ludzie nie mogą uczynić tego bez posiadania Ducha Bożego
w nich.
12 A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy
wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. (Zatem, dopóki nie jesteś napełniony
Duchem Bożym, w żaden sposób i żadnej postaci nie zrozumiesz Bożych spraw.
Jezus powiedział: jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie możesz zobaczyć
królestwa Bożego. Nie możesz zrozumieć tego.) 13 Głosimy to nie w uczonych
słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch,
przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.
Duch Święty naucza, porównując Pismo z Pismem, on nie jest zainteresowany
porównywaniem Swoich Słów z twoimi słowami albo słowami jakiegoś męża.
Jedno Pismo musi łączyć się z drugim Pismem inaczej zapomnijcie o tym. 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.
Tak więc oni mówią: Bóg jest wszechobecny i zna koniec przed początkiem,
wiedział, kto będzie, a kto nie będzie wybrany na podstawie jego uprzedniej
wiedzy, następnie Bóg wybiera do Chwały tych, którzy wybierają właściwie, i
wybiera na potępienie tych, którzy nie wybierają właściwie. Wierząc w ten
sposób, ludzie umieszczają ludzką zdolność wyboru ponad Bożą suwerenną wolą i
dlatego popełniają błąd.
Ta sprawa z Bogiem mogłaby rozgrzać twoje serce, ale to nie ostoi się przed
sądem Bożego Słowa. Aby wierzyć w to, musisz chcieć wyrzucić wszystkie miejsca
z Pisma i musisz chcieć wierzyć, że człowiek potrafi sam wybrać poprawnie.
Bóg zna twój koniec przed początkiem, ponieważ On predestynował twój
koniec. To właśnie oznacza słowo predestynować. To znaczy określić uprzednio –

uprzednio wyznaczyć, twoje miejsce przeznaczenia. Dlatego predestynacja jest
ścieżką, do której jesteś przeznaczony, aby nią iść.
Zwróćmy się do Słowa teraz i sprawdźmy te same miejsca Biblii, które
musiałyby być wyrzucone na śmietnisko, gdybyśmy chcieli udowodnić, że
swobodna wola ma coś wspólnego z wyborem.
Ew. Jana 15:16 Jezus powiedział: Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był
trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Powinniśmy zatrzymać się tutaj i skończyć z argumentowaniem. Albo to jest
przeznaczone dla wszystkich wierzących, albo nie. Jeżeli nie, to nie oczekujmy od
wszystkich wierzących, że zrodzą owoce, a tak samo wszyscy wierzący nie są
upoważnieni, aby prosić Ojca w imieniu Jezus i oczekiwać, że otrzymają to, o co
prosili. Lecz mówięwam: Jezus mówi nam tutaj, że nie my wybraliśmy Go
najpierw, ale On wybrał nas, a nasza miłość do niego i przyjęcie Go, jest tylko
odpowiedzia na Jego wybór.
W 1. Jana 4:19 słyszymy Jana mówiącego: „My Go miłujemy, bo On wpierw
umiłował nas.” Albo to jest lub prawdziwe, albo nie. Więc jeżeli to nie jest
prawdą, musimy to wyrwać z naszej Biblii. A jeżeli ten urywek jest błędny, wtedy
coś innego jest też błędne. Jeżeli wierzymy, że Bóg napisał Biblię, że Jego Biblia
jest niesfałszowanym Słowem Bożym, wtedy musimy przyjąć to, co jest nam
powiedziane. Pismo nie walczy z Pismem.
W 5. Mojżeszowej 7:6 czytamy Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga
twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi,
abyś był jego wyłączną własnością, 7 Nie dlatego, że jesteście liczniejsi
niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście
najmniej liczni ze wszystkich ludów. 8 Lecz z miłości swej ku wam i
dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził
was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla
egipskiego. 9 A tak wiedz, że Pan, Bóg twój, jest Bogiem, Bogiem wiernym, który
do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go
miłują i strzegą jego przykazań. 10 Lecz sam odpłaca tym, którzy go nienawidzą,
aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto go nienawidzi.
Znowu widzimy, że to nie był nasz wybór, ale był w tym zaaganżowany Boży
wybór.
W Przyp. Salomona 14:12 czytamy: Niejedna droga zda się człowiekowi prosta,
lecz w końcu prowadzi do śmierci.

To miejsce Biblii mówi nam, że człowiek próbuje wybrać to, co wydaje mu się
właściwe, albo sposób, w który on wierzy, że jest właściwy, ale ludzki wybór
zawsze będzie prowadzić na drogę śmierci. Dlatego nawet w naszym wyborze,
potrzebujemy Boga, który będzie czuwać nad naszymi wyborami, i pomoże nam
dobrze wybrać.
W Filipian 3:15 czytamy: Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy;
a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;
W dalszych miejscach Biblii stwierdzamy, że Bóg jest aktywnie zaangażowany
w wyborach, które podejmują Jego wybrani.
Psalm 37:23 Pan kieruje krokami męża. Wspiera tego, którego droga mu się
podoba. Tutaj stwierdzamy, że hebrajskie słowo Kuwn jest użyte dla słowa
„kierować”, i ono znaczy ustawić albo ustanowić, przygotować lub
zaranżować. Dlatego widzimy Bożą rękę aktywnie angażującą się kierowaniu
kroków dobrego męża lub sprawiedliwego męża.
W Przypowieściach Sal. 16:9 czytamy: Serce człowieka obmyśla jego drogę,
lecz Pan kieruje jego krokami. Tutaj stwierdzamy, że chociaż człowiek może
rozważać albo nawet planować swoją drogę, jednak Bóg ma ostatnie słowo, i
będzie kierować każdym krokiem tego człowieka. Jonasz był klasycznym
przykładem tego. Pan powiedział mu, aby zrobił to-i-to, a kiedy Jonasz pomyślał
sobie, że ma lepszy plan, Bóg przejął sytuację do swoich rąk i osiągnął dokładnie
to, co On zamierzał. Jonasz nie miał wyboru, lub przynajmniej jego wybór nie
znaczył niczego w porównaniu z tym, co Bóg chciał zrobić.
W księdze Jeremiasza 1:5 czytamy: Wybrałem cię sobie, zanim cię
utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka
narodów przeznaczyłem cię. Jeremiasz nie mógłby uciec przed ty i gdyby chciał.
Bowiem on urodził się dla tego celu.
Również stwierdzamy w Dz.Ap. 13:48 Poganie słysząc to, radowali się i
wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia
wiecznego, uwierzyli.
Jeśli mamy wierzyć temu miejscu Pisma, wtedy musimy przyznać, że wszyscy,
którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzą. Następnie ci, którzy nie są
przeznaczeni do Życia, nie uwierzą, i oto wasz dowód o wyborze.
1 Koryntian 2:7 Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed
wiekami przeznaczył ku chwale naszej,
Efezjan 1:4-5 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,
Jeżeli Bóg miał słowo, które on przeznaczył przed założeniem świata, a jeżeli
to słowo miało stworzyć Chwałę w wybranych ludziach, lub w ludziach według
Bożego wyboru, wtedy musieli istnieć ludzie w Bożych myślach przed założeniem
świata, którzy uwierzą w to predestynowane Słowo we właściwym sezonie i
przyjmą chwałę, która była przeznaczona do zamanifestowania.
Właśnie jak istnieją ci, którzy byli przeznaczeni do chwały i wiecznego Życia,
znajdujemy też tych, którzy byli przeznaczeni na potępienie. Juda 1:4 Wkradli
się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został
ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i
zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.
Apostoł Paweł rozstrzeliwuje na kawałki tę teorię, która mówi o swobodnej
moralnej woli do podejmowania decyzji jako o głównej przyczynie wyboru w liście
do Rzymian w 9. rozdziale. Rzymian 9:11 Albowiem kiedy się one jeszcze nie
narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w
mocy Boże postanowienie wybrania, 12 Oparte nie na uczynkach, lecz na tym,
który powołuje - powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, 13 Jak
napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. 14 Cóż tedy powiemy?
Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. 15 Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję
się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16 A zatem nie zależy
to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. 17
Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na
tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. 18 Zaiste więc, nad kim chce,
okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. 19 A zatem,
powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? 20
O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do
twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? 21 Albo czy garncarz nie ma władzy nad
gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?
Paweł przedstawia to bardzo jasno, że nasz wybór nie zależy na tobie ani na
mnie, ale całkowicie na Bogu. On nawet posuwa się dalej, mówiąc: A zatem nie
zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania
Bożego. Więc jeśli nie zależy od woli człowieka, wtedy twoja wola i moja wola nie
ma w ogóle nic wspólnego z naszym wyborem. To jest Bóg, który albo wybiera, by
okazać miłosierdzie, albo nie. Dlatego jeżeli twoja wola nie ma nic wspólnego z
twoim wyborem, wtedy ani twój wybór nie ma nic wspólnego, bo twój wybór jest
odbiciem twojej woli. Ty chcesz, a potem wybierasz.QQ
Boże uzdrawianie 54-1219M P:133 Słuchajcie. Nie ten jest zbawiony, kto
chce być zbawiony. Lecz jest to ten, który jest zbawiony na podstawie

Bożego wyboru. Ezaw chciał być zbawiony również. On gorzko płakał, ale nie
mógł znaleźć miejsca do pokuty. On pragnął zostać zbawiony. Nie stanie się to
dlatego, że ty chcesz zostać zbawiony. Bóg powiedział: „Ja zatwardziłem tego, kogo
chcę zatwardzić. Okazuję łaskę temu, komu chcę okazać łaskę”. To się zgadza. On
powiedział: „Zanim urodzili się Ezaw czy Jakub, nie umieli rozróżnić prawicy od
lewicy” – rzekł Bóg – „Jakuba umiłowałem a Ezawa znienawidziłem”. Ezaw
próbował doprowadzić życie do porządku przed Bogiem, ale nie mógł. Faraon
próbował doprowadzić życie do porządku przed Bogiem, a nie mógł tego uczynić.
Więc nie chodzi tu o ciebie, ani o to, co ty chcesz. Chodzi o to, co Bóg
przeznaczył dla Ciebie. To się zgadza.
134 Paweł powiedział w 9. rozdziale do Rzymian: „Czy garncarz nie ma mocy
nad gliną, by z niej uczynić naczynie ku uczciwości albo naczynie ku zelżywości, by
okazać Swoją chwałę tym, których On uczcił?” Wy tego nie wiedzieliście, prawda?
Tak właśnie mówi Pismo Święte.
135 Faraon robił wszystko, co mógł, aby móc pokutować. On stał się
dobrotliwym. Powiedział: „Oczywiście, ja was wypuszczę. Idźcie”.
136 Bóg powiedział: „Nie, wy nie pójdziecie. Ja zatwardzę jego serce, abyście
nie mogli wyjść”. Ponieważ Boże Słowo musi się wypełnić.
137 A jeżeli żyjemy w tym czasie, kiedy formalności i inne rzeczy rozbiły i
zniszczyły kościół, patrzcie – to wypełnia się Boże Słowo. Z taką pewnością, jak
Bóg powiedział: „Te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą” – kościoły są
obecnie właśnie takie, jak Bóg powiedział, z całą pewnością. Bóg również
powiedział, że opozycja wystąpi przeciw temu. Więc ten sam Bóg, który
postanowił, że będą się działy znaki i cuda, postanowił też, że nastanie
prześladowanie przeciwko Temu. Więc tutaj to macie. Jeśli jesteście po
drugiej stronie, to żal mi was. Pragnę, żebyście nie byli w takim stanie, lecz być
może nie potraficie sobie pomóc w tej sprawie. Rozumiecie? Może Bóg
przygotował to w ten sposób.
Aby umieścić uprzednią wiedzę i wybór, a następnie predestynację na ich
właściwym miejscu, musimy najpierw poznać ich definicje. Kiedy większość ludzi
życzy sobie, aby uprzednia wiedza była górującą zasadą przed wyborem,
rozpoczniemy najpierw od tego punktu.
UPRZEDNIA WIEDZA: Co to jest? Słowa uprzednia wiedza to dwa słowa.
(wg angielskiego jedno słowo foreknowledge). Przedrostek fore – przed
oznaczający przedtem, i knowledge – wiedza, oznaczająca wiedzieć albo też znać
przedtem.

1 Piotra 1:2 Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca,
poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa
Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.
prognosis [prog´-no-sis] 1) uprzednia wiedza 2) przemyśleć do przodu,
uprzednio przygotować
Hebrajczyków 6:17 Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom
obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, 18 Abyśmy
przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg
zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed
nami nadziei. 19 Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej,
sięgającej aż poza zasłonę,
Wybór: wyselekcjonować, wybrać, wyznaczyć, stąd dokonać wyboru.
Wybieranie jako proces zawiera przewidzenie albo pokazanie do przodu,
następnie oceniająca opinia albo ocena zostaje wyrażona, a następnie selekcja jest
dokonana na podstawie oszacowania, opinii lub oceny. DOXA
Izajasz 42:1 Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała
moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo.
Izajasz 45:4 Przez wzgląd na mojego sługę Jakuba i Izraela, mojego
wybrańca, wołam cię po imieniu, nadałem ci zaszczytne imię, chociaż mnie nie
znałeś.
Izajasz 65:9 Dlatego wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich
gór, aby moi wybrani wzięli je w posiadanie, a moi słudzy tam zamieszkali.
Izajasz 65:22 Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić
tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek
mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani.
Psalm 139:15 Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, Choć powstałem w
ukryciu, Utkany w głębiach ziemi. 16 Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze
twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było. 17
Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba!
Ew.Jana 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i
przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to,
o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.
Ew. Jana 6 i 8 Tedy rzekli uczniowie do niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów
będzie. 13 Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym
śnie.

Ew. Jana 1:12-13 Do swej własności przyszedł, ale Go jego właśni nie przyjęli.
Lecz którzykolwiek Go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest
tym, którzy wierzą w Imię Jego. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli
męża, ale z Boga narodzeni są.
Job 38:4-7 Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz, jeśli wiesz i
rozumiesz. 5 Kto wyznaczył jej rozmiary? Czy wiesz? Albo kto rozciągnął nad nią
sznur mierniczy? 6 Na czym są osadzone jej filary albo kto założył jej kamień
węgielny? 7 Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali
wszyscy synowie Boży?
Ew. Mateusza 25:34 Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie,
błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od
założenia świata.
1 Piotra1:20 Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem
świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was,
1 Tesaloniczan 1:2 Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając
was w modlitwach naszych nieustannie, 3 Mając w pamięci dzieło wiary waszej i
trud miłości, i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie
Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, 4 Wiedząc, bracia umiłowani przez
Boga, że zostaliście wybrani,
2 Tesaloniczan 2:13 My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was,
bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez
Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę.
1 Jana 3:2 Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie
objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się On objawi, będziemy do niego
podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest.
Treny 3:37 Któż może powiedzieć, że staje się coś, czego Pan nie nakazał?
Psalm 65:4 Z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam Występki nasze,
Ty je przebaczasz.
Błogosławiony człowiek, którego Tywybierasz i sprawiasz, że może przychodzić
do Ciebie i przebywać w przedsionkach Twoich. Będziemy zaspokojeni dobrocią
Twego domu, to znaczy Twojej świątyni.
Predestynować… (po grecku) Proorizo = określić do przodu, zadecydować
przed rozporządzeniem, predestynować, wyznaczyć do przodu.
Rzymian 8:29-30 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się
stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu

braci; 30 A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i
usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Efezjan 1:3-11 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, 6
Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 7 W
nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa
łaski jego, 8 Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i
roztropności, 9 Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio
obdarzył, 10 Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w
Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest
na ziemi w nim, 11 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką,
nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który
sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej,
Ew. Mateusza 24:31 I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą
wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.
Ew. Marka 13:22 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i
czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych.
Rzymian 8:33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg
usprawiedliwia.
Kolosan 3:12-16 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. 15 A w
sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście
w jednym ciele; a 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;
Tytus 1:1 Paweł, sługa Boży, apostoł Jezusa Chrystusa w służbie wiary
wybranych Bożych i w służbie poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością,
W nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez
prawdomównego Boga,
1 Piotra 1:2 Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca,
poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa
Chrystusa: Łaska i pokój niech się wam rozmnożą.

1 Piotra 2:6 Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie
kamień węgielny, wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.
2 Jana 1:1 Starszy do wybranej pani i do jej dzieci, które w prawdzie miłuję
ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę,
haireomai [hahee-reh´-om-ahee] AV – wybrać (3) 1) wziąć dla siebie, mianować
kogoś na urząd, wybrać 2) wybrać za pomocą głosowania, wybrać do zajęcia
urzędu
prze-znaczyć: pre (wg angielskiego) znaczy przed, a znaczyć oznacza miejsce
przeznaczenia. Określić, zadecydować do przodu. Uprzednio ustalić.
Przeznaczenie. Ponownie widzimy, że zadecydować do przodu oznacza wyznaczyć
i określić uprzednio. Dlatego otrzymanie szansy jest całkowicie negowana.
Zaprojektowanie staje się doskonałe. Wybieranie do przodu jest istotne i
niezbędne. Słowo zadecydować nie tylko pociąga za sobą wpływ, ale potrzebną
moc do kierowania lub narzucania żądanego wyniku.
Widzimy na podstawie wszystkich tych słów, że zaprojektowanie, a także
Konstruujący jest ewidentny. Nic nie jest pozostawione przypadkowi, który jest
teorią chaosu. Nic nie jest pozostawione zbiegowi okoliczności, nic nie jest
pozostawione woli, nic nie jest pozostawione na sile predestynowanych, nic nie
jest pozostawione na zdolnościach predestynowanych, ale wszystko jest
zaplanowane według wspaniałego modelu i wspierane mocą, aby zapewnić
końcowy wynik tego. Więc wszystko jest pod nieustannym wykonywaniem i
kierowaniem przez Tego, który predestynuje. Dlatego plan jest zastosowany, a
przeznaczenie jest pewnie ustalone.
Izajasz 55:8 Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi
moje - mówi Pan, 9 Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są
wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. 10 Gdyż jak deszcz i śnieg
spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak
iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, 11 Tak jest z moim
słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją
wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem.
Ew. Jana 10:27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam je, a one idą za
mną. 28 I Ja daję im żywot wieczny, i nie zginą na wieki, i nikt nie wydrze ich z
ręki mojej. 29 Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie
może wydrzeć ich z ręki Ojca.
1 Kor. 3:7. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg,
który daje wzrost.

Rzymian 9:9-23 Albowiem tak brzmi słowo obietnicy: W oznaczonym czasie
przyjdę i Sara będzie miała syna. 10 Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również
Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. 11
Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub
złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, 12 Oparte nie na
uczynkach, lecz na tym, który powołuje - powiedziano jej, że starszy służyć będzie
młodszemu, 13 Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. 14
Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. 15 Mówi bowiem
do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. 16
A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania
Bożego. 17 Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać
moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. 18 Zaiste więc, nad
kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. 19 A
zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego
woli? 20 O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie
twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił? 21 Albo czy garncarz nie ma władzy
nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie
pospolite? 22 A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w
wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, 23 A uczynił tak,
aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio
przygotował ku chwale,
Więc wiedząc, że mamy Boga, który jest suwerenny, Tego, który nie zmienia
się, i który wybiera właściwie (Czy Sędzia całej ziemi nie czyni dobrze?) Ten,
którego słowo jest Wieczne i niezmienne, Ten, którego pierwszy wybór jest Jego
najlepszym wyborem, następnie On jest Tym, który wybierał. On jest Tym, który
zaplanował przeznaczenie każdego człowieka. To On właśnie określił nasze
miejsce przeznaczenia już przedtem.
Módlmy się…

