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Dz.Ap. 13:48 Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a
wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.
Módlmy się. Drogi Ojcze, przychodzimy dzisiejszego wieczora w pokorze przed
twój Wspaniały tron Miłosierdzia, wiedząc, że jesteś autorem i dokończycielem
naszej Wiary, a gdyby nie twoja wielka miłość, bylibyśmy tutaj potępionymi
grzesznikami dzisiaj wieczorem. Ale dziękujemy Tobie, Panie, że jesteś Bogiem
bogatym w Miłosierdzie i Łaskę. Pomóż nam więc, abyśmy także byli napełnieni
Łaską do tego stopnia, że twoja łaska będzie się przelewać na innych, i pomóż
nam być bardzo wdzięcznymi za łaskę, którą dałeś nam, abyśmy okazali to samo
miłosierdzie wszystkim innym, którzy pragną miłosierdzia, bowiem prosimy o to
w imieniu Jezusa Chrystusa, amen.
W niedzielę zakończyliśmy czytaniem kazania brata Branhama Mówione
Słowo jest Oryginalnym Nasieniem od akapitu 112, gdzie brat Branham
powiedział:
112 Czekajcie tylko chwileczkę. Nie mogę tego ominąć. Widzicie, mówiąc
cieleśnie, Jezus był Nasieniem Abrahamowym. Czy to prawda? predestynowanym Nasieniem Abrahama. A jaki rodzaj życia On przyniósł,
kiedy spadł na Niego Duch święty? ON przyniósł życie wiary. Jaki rodzaj
życia? „Czy myślisz, że On był przybyszem, podobnie jako Abraham?“ W tym mają
ludzie dzisiaj tyle zamieszania. Oni myślą, że mąż Boży musi czynić to,
naśladować tego i czynić tamto. O litości, nie! W jaki sposób był Chrystus
Nasieniem Abrahama? Nie tak bardzo w Swoim ciele, bowiem Izaak nasienie Izaaka w końcu upadło i umarło. Ono odstąpiło i skrzyżowało się
również. Przejdziemy do tego zaraz. Widzicie? Lecz Nasienie Wiary Abrahama,
które wierzy Bożemu Słowu, nie zważa na okoliczności... Tutaj to macie!
Fju! Wiecie, chciałoby mi się krzyczeć“. Przypatrzcie się, widzicie, to nasienie
wiary Abrahama. Czym ono było? - Nie ciałem Abrahama, lecz wiarą
Abrahama. Wiarą Abrahama - w co? W Słowo Boże. Nie zależy na tym, co
przyszło, on nazwał wszystko, co było z tym sprzeczne, jak gdyby tego w
ogóle nie było. O moi drodzy czy by to nie rozerwało te denominacje na kawałki?
Hm, hm, hm, hm! Z pewnością tak.
113 Gdyby tylko została przyniesiona Prawda o małżeństwie i rozwodzie w tym
świetle, w jakim jest tutaj w Biblii, to by rozproszyło każdy kościół w tym mieście i

w każdym innym mieście, gdyby próbowali zastosować się do tego. Obie strony są
w błędzie. Mogę to udowodnić na podstawie Słowa. Oni są w błędzie. W porządku.
Ja nie będę już mówił, czy mężczyzna powinien czynić to lub owo, albo czy
niewiasta powinna czynić to lub owo, ponieważ mam już dosyć tego zamieszania
pomiędzy nimi. Widzicie? Jezus powiedział: „Zostawcie ich. ślepi prowadzą
ślepych“. Oni będą się tylko denerwować z tego powodu, oni temu nie uwierzą.
Jeżeli zostali zrodzeni do Wiecznego Życia, będą wierzyć Słowu. To się zgadza.
Rozumiecie? A jeżeli nie, Bóg się im zamanifestuje. A jeżeli temu nie wierzą, to
temu nie uwierzą. To wszystko.
114 Będziemy się tym zajmować najpierw. Moglibyśmy powrócić do tego kiedyś
później, lecz zajmijmy się tym najpierw, a zobaczymy, dlaczego musimy wierzyć
tym sprawom - i jak musimy w nie wierzyć. Wy MUSICIE w nie wierzyć. Jeżeli
tego nie czynicie, jesteście zgubieni, tak, jesteście. „W co wierzyć, bracie
Branham - czy tobie?“ Nie, proszę bardzo, nie mi. Wy mi wierzycie... Ja mówię
Słowo. Niczego do niego nie dodaję. Ja wam mówię tylko to, co Biblia mówi
na temat wiary w Słowo. A to jest to, co czyniłem, starałem się wierzyć
Słowu właśnie w ten sposób, jak Ono jest napisane. Nie dodałem do niego
nic, ani nie ująłem. Czytałem je właśnie tak, jak jest napisane, a również tak w
nie wierzyłem. A dzięki łasce Wszechmogącego Boga, On je potwierdził, i ja
wyzywam każdego, aby to wywrócił. Nuże, wy przy tych taśmach, chodźcie i
uczyńcie to. Powiedzcie mi choć jeden wypadek, kiedy wam powiedziałem coś
błędnego, co by się nie urzeczywistniło. Powiedzcie mi coś, czego Bóg kiedy nie
potwierdził i nie uczynił dokładnie w taki sposób, jak to było powiedziane.
115 W porządku. Co powoduje ta sama woda wobec tego Słowa,
predestynowanego w ten sposób jak On? Czy dzisiejszy kościół jest
predestynowaną Oblubienicą? Czy Bóg nie powiedział, że będzie miał
Oblubienicę bez zmazy i bez zmarszczki? Zatem ona jest predestynowana,
nieprawdaż? Widzicie? Tak, Chrystus był predestynowany. On był Królewskim
Nasieniem Abrahamowym, i co ono sprawiło? Kiedy Duch zstąpił na Chrystusa,
on poświadczył Słowo Boże, a kiedy Woda, Duch, spada na Nasienie Słowa,
wówczas królewskie Nasienie wiary Abrahama w Boże Słowo przyniesie
ten sam rodzaj plonu. Mówicie: „Ja w to nie wierzę. W porządku, przekonajmy
się o tym. Zobaczymy, czy jesteśmy Nasieniem Abrahama? 1. Mojż. 17. Przejdźmy
do 1. Mojż. i otwórzmy 17. rozdział. Opuszczam pewną ilość tych miejsc Pisma
tutaj, ale niektóre muszę poruszyć, bowiem mogli by wystąpić krytycy i powiedzieć:
„Ja w to nie wierzę“, podamy więc kilka z nich, aby On mógł ich powstrzymać od
mówienia tego, widzicie. W porządku, 1. Moż. 17, 7., rozpocznijmy od 6. wiersza.
„A rozmnożę cię bardzo ... (nasienie Abrahamowe), i rozkrzewię cię w narody ...
(poganie i wszyscy inni)... a królowie z ciebie wyjdą. A utwierdzę przymierze
moje... (uważajcie teraz) ... między mną i miedzy tobą, i między nasieniem twoim

po tobie, w narodziech ich umową wieczną, żebym ci był Bogiem i nasieniu twemu
po tobie“.
W niedzielę pokazaliśmy oba nasiona, nasienie Abrahama a następnie tych,
którzy twierdzili, że są jego nasieniem, ale jak Paweł powiedział, nie to co jest
fizyczne jest zaliczone do nasienia, ale to, co jest według obietnicy. Rzymian 4:13
Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi
bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, (to nie przyszło na
podstawie zakonu, a w rzeczywistości zakon nie miał nic wspólnego z Bożą
obietnicą.) lecz na podstawie usprawiedliwienia (prawości) z wiary. A wiemy, że
Wiara jest objawieniem, czymś, co zostało objawione.
14 Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy wiara jest
daremna i obietnica wniwecz się obróciła; 15 Gdyż zakon pociąga za sobą gniew;
gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. 16 Przeto obietnica
została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona
całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu,
które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich,
Zauważcie, on mówi nam, że gdyby to nie było na podstawie obietnicy, ale
gdyby to było na podstawie zakonu, i co mamy robić, a co nie, wtedy to nie byłoby
pewne. Ale Bóg obiecał to bezwarunkowo, jest to rzecz pewna, bowiem Bóg nie
może kłamać. 17 Jak napisano: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów,
zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to,
czego nie ma, powołuje do bytu,
W rzeczywistości dokładnie to powiedział nam apostoł Paweł w Rzymian 9:7 I
nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak: Od
Izaaka zwać się będzie potomstwo twoje.
W kazaniu Potwierdzone przymierze Abrahama 61-0210 P:28 brat
Branham powiedział: Stwierdzamy, że będąc umarłymi w Chrystusie, jesteśmy
nasieniem Abrahama i dziedzicami z ojcem Abrahamem według
obietnicy. Więc jeżeli jesteśmy nasieniem Abrahama, stwierdzamy, że musimy
posiadać wiarę Abrahama, albo nie jesteśmy nasieniem Abrahama. A czym jest
nasienie Abrahama? Duch Święty (amen), który przychodzi przez Chrystusa
Jezusa. To czyni nas, potem kiedy przyjmujemy Ducha Świętego, że nie
jesteśmy już poganami, ale jesteśmy Żydami. A Żyd, przez urodzenie, nie
jest Żydem. Paweł powiedział: „Nie ten, kto jest Żydem na zewnątrz, ale ten, który
jest od wewnątrz,” kto ma wiarę ojca Abrahama. A jeżeli jesteśmy nasieniem
ojca Abrahama, wtedy bierzemy każdą obietnicę, którą dał Bóg, nie
bacząc na to, jak dziwną zdaje się być, jak mogłaby się wypełnić; jednak
jeśli Bóg tak powiedział, wierzymy w to tak czy owak.

W kazaniu Kim jest ten Melchisedek 65-0221E 140 Dowiadujemy się, że z
tych Żydów niektórzy Go przyjęli, a inni nie. Niektórzy uwierzyli, inni nie.
Dlaczego oni w to nie uwierzyli? Oni nie byli przeznaczeni do życia. Oni
nie byli cząstką tego atrybutu.
141 Pamiętajcie, że to byli kapłani i wielcy ludzie. Pomyślcie o tych teologach i
duchownych, o ludziach, na których życiu nie można było znaleźć żadnej usterki.
A jednak Jezus powiedział do nich:
— Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca
waszego. Gdyby Bóg był ojcem waszym, wierzylibyście we Mnie. Jeśli Mnie nie
wierzycie, wierzcie tym uczynkom, które wykonuję. One świadczą o tym, kim Ja
jestem.
142 Biblia mówi, że Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. On powiedział:
„Kto we Mnie wierzy, sprawy, które Ja czynię, i on czynić będzie.” Czy nie tak?
Zauważcie, że to był teraz prawdziwy Melchisedek.
Zatem, Dlaczego oni nie uwierzyli; Nie byli przeznaczeni do Życia. Nie
byli częścią tego atrybutu.
Rzymian 9:18 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 mówi nam: „Patrzcie, fakt pozostaje taki, że Bóg jest suwerenny, czy się
wam to podoba czy też nie, a On okaże miłosierdzie, komukolwiek zechce, a kogo
chce zatwardzić, zostanie zatwardzony, czy chce czy nie. Potem on posługuje się
ilustracją o garncarzowi i glinie.” Ten przykład podaje nam Paweł. Czy nie
mówimy potem Garncarzowi, dlaczego uczyniłeś naczynie kosztowne z tej gliny, a
dlaczego uczyniłeś naczynie ku hańbie z tego samego kawałka gliny. A brat
Branham powiedział to samo niektórzy Go przyjęli, a inni nie. Niektórzy
uwierzyli, inni nie. Dlaczego oni w to nie uwierzyli? Oni nie byli
przeznaczeni do życia. Oni nie byli cząstką tego atrybutu.
Następnie on posuwa się dalej i mówi o tych ludziach, którzy byli przeznaczeni
na potępienie. On powiedział:

Pamiętajcie, że to byli kapłani i wielcy ludzie. Pomyślcie o tych teologach i
duchownych, o ludziach, na których życiu nie można było znaleźć żadnej usterki.
A jednak Jezus powiedział do nich:
— Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca
waszego. Gdyby Bóg był ojcem waszym, wierzylibyście we Mnie. Jeśli we Mnie nie
wierzycie, wierzcie tym uczynkom, które wykonuję. One świadczą o tym, kim Ja
jestem.
To było powiedziane o tych mężach, faryzeuszach, kiedy niektórzy z nich żyli
tak doskonale według zakonu, iż nigdy nie mógłbyś pokazać na nich palcem. To
byli znakomici ludzie, oni nie byli grzesznikami, przynajmniej zewnętrznie. Oni
nie byli mężami przebywającymi w siedliskach nieprawości. To byli bogobojni
ludzie, którzy myśleli, że żyją takim życiem, które podoba się Bogu pod każdym
względem. Oni składali dziesięciny ze wszystkiego, dawali biednym, studiowali
Słowo Boże do tego stopnia, że mogli przekłuć igłą zwój, który był ciasno zwinięty,
i potrafili powiedzieć, które literki przekłuli. Oni znali Boże Słowo tam i z
powrotem, a jednak byli odrzuceni, ponieważ nie byli Jego własnością.
Ew. Mateusza 7:21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do
Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie.
22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w
imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim
nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem.
Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.
Wszystko to idzie w kierunku wyboru i Predestynacji. A oto, co mówi brat
Branham tutaj, a mianowicie, że jeśli nie jesteś Bożym nasieniem, wtedy nigdy
nie uwierzysz, bo nie zostałeś przeznaczony do tego by wierzyć. Jeżeli patrzymy
się na tę samą myśl, możemy zastosować ją w ten sposób. Jeżeli zostałeś
przeznaczony do życia, uwierzysz. (Kropka) W rzeczywistości Bóg powiedział nam
to samo w Dziejach Apostolskich.
Dz.Ap. 13:48 Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a
wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Możecie
przeczytać to, jak chcecie, ale wszystko mówi to samo. Ci, którzy zostali
przeznaczeni do wiecznego Życia, uwierzą. Dlaczego? Ponieważ zostali
przeznaczeni, aby wierzyli, a inni nie zostali przeznaczeni, żeby uwierzyli.
Czy Jezus nie powiedział Ew. Jana 15:16 Nie wy mnie wybraliście, ale Ja
was wybrałem Czy apostoł Paweł nie naucza nas: 1 Koryntian 2:6-12 My tedy
głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata ani władców
tego świata, którzy giną; 7 Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą
Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 8 Której żaden z władców

tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. 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.
Zwróćcie uwagę, iż Paweł mówi nam, że Mądrość Boża była przeznaczona
przed założeniem świata ku naszej chwale, a ona była ukryta przed innymi. A
potem on idzie dalej i mówi nam, że wszyscy, którzy otrzymali Ducha Bożego
przez Chrzest Duchem Świętym, będą znać i rozumieć sprawy Boże, ale wszyscy
pozostali nie. Później on cytuje proroka Izajasza, mówiącego to samo. W
rzeczywistości nawet Sam Jezus posługuje się tym samym cytatem z Izajasza w
Ew. Mateusza 13, Ew. Marka 4 i Ew. Łukasza 8.
Przeczytajmy to sobie, rozpocząwszy od Ew. Mateusza 13 i wiersza 10. I
przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach?
11 A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios,
ale tamtym nie jest dane 12 Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować
będzie: a temu kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. 13 Dlatego w podobieństwach
do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 14
I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a
nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, 15 Albowiem
otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby
oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili
się, a Ja żebym ich nie uleczył. 16 Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy
wasze, że słyszą, 17 Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i
sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy
słyszycie, a nie usłyszeli. 18 Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. 19 Do
każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to,
co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę. 20 A posiany na
gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, 21 Ale
nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub
prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. 22 A posiany między ciernie, to ten,
który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo
i plonu nie wydaje. 23 A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i
rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny
trzydziestokrotny.
Patrzcie, właśnie skończyliśmy słuchać Jezusa mówiącego nam, że istnieją
tacy, którzy są przeznaczeni, aby słyszeli i rozumieli, i ci, którzy nie są

przeznaczeni, aby słyszeli i rozumieli. Myślę, że nie przedstawiłby tego jaśniej w
inny sposób, jak przez opowiadanie tego podobieństwa. On podsumuje to, mówiąc,
że ci, którzy słyszą i rozumieją, zrodzą owoc, a wszyscy pozostali nie. Więc owoc,
którego wymaga Bóg, żebyśmy go wyprodukowali, może przyjść tylko jako wynik
zrozumienia Jego Słowa. A jeżeli go nie rozumiesz, to,nie możesz zrodzić owocu.
O, możesz masz owoc, w porządku, ale nie ten owoc, który był przeznaczony dla
ciebie, żebyś go zrodził.
On może przyjść tylko przez zrozumienie Jego Słowa, a zrozumienie Jego
Słowa nie jest zależne od twojej indywidualnej umiejętności, lecz od Niego, który
daje ci to zrozumienie.
Dlatego mówi nam w 1 Jana 2:27 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. I znowu w 1 Jana 2:20 A wy
macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. 21 Nie pisałem wam nie
dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie
wywodzi się z prawdy,
Więc widzimy, że ci, którzy są przeznaczeni do Życia przez Boga, także zostali
przeznaczeni, aby wierzyć Jego Słowu. Wszyscy pozostali, którzy nie zostali
przeznaczeni do Życia, nie uwierzą, ale będą zwodzić i będą zwiedzeni.
Ew. Mateusza 24:4 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie
zwiódł. 5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i
wielu zwiodą. Więc widzimy, że nadchodzi czas zwiedzenia.
Ew. Mateusza 24:10 I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się
będą, i nawzajem nienawidzić. 11 I powstanie wielu fałszywych proroków, i
zwiodą wielu,
Zauważcie, Jezus mówi nam, że wielu zostanie zwiedzonych. To nie będzie
parę, ale wielu, i patrzcie na efekt, jaki to wywiera na ludzkość.) 12 A ponieważ
bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. 13 A kto wytrwa do końca,
ten będzie zbawiony. 14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi
na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
Kontynuując czytanie Ew. Mateusza, Jezus mówi nam jeszcze więcej na temat
wielkiego zwiedzenia, które nadchodzi.
Ew. Mateusza 24:22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna
istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. 23 Gdyby wam wtedy
kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. 24 Powstaną bowiem
fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile

można, zwieść i wybranych. 25 Oto przepowiedziałem wam. 26 Gdyby więc wam
powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie.
27 Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie
z przyjściem Syna Człowieczego, 28 Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy
(gdzie jest ścierw, tam się zlatują orły). Ścierw to świeżo ubity pokarm. To jest
Pokarm na dany czas, nie pokarm, który leżał z jednej generacji na drugą.
Rzymian 16:17 A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy
wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście; unikajcie ich. 18
Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi, i
przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków.
Zauważcie, tutaj Paweł ostrzega nas, abyśmy oznaczyli tych, którzy nie
nauczają tej nauki w ten sposób, jak On nauczał jej. Potem on mówi nam,
żebyśmy wystrzegali się tych ludzi, ponieważ ich zamiarem jest to, aby zwodzić. A
ponadto, nie stawiaj siebie w pozycji, w której pozwalasz na to, żebyś został
zwiedzony. Ponieważ człowiek może powtarzać sobie kłamstwo tyle razy, że w
końcu sam uwierzy w nie.
NIE POLEGAJ NA WŁASNEJ MĄDROŚCI 65-0120 118 Wy wiecie, Biblia
mówi, że ci, którzy wierzą kłamstwu, będą potępieni. To się dokładnie zgadza.
Obojętnie co mówi Słowo Boże, oni polegają na swojej własnej mądrości. Na tym
się opierają. Wierzą temu. Uważają, że to jest prawda. Możecie tak długo
wierzyć kłamstwu, aż w końcu uznacie je za prawdę. To się zgadza.
119 Lecz jak wiemy, czy to jest prawdą czy nie? Bóg potwierdził to jako
prawdę, gdyż to jest w Jego Słowie, a On je potwierdza. Sam je wykłada.
120 W jaki sposób oni to czynią? Jak przychodzą do tego? Przez swoje
wykształcenie, swoją uczoność, swoją wiedzę, swoje tytuły doktora, które nabyli w
seminarium, gdzie uczyli się tych rzeczy.
Więc możesz uwierzyć, że kłamstwo jest prawdą, chociaż kiedyś uważałeś je za
kłamstwo. Paweł powiedział w 1 Koryntian 3:18 Niechaj nikt samego siebie
nie oszukuje; Więc możesz oszukiwać samego siebie. Dlatego Biblia mówi o
umyślnej ignorancji. A apostoł Jan powiedział w 1 Jana 1:8 Jeśli mówimy, że
grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma.
A czym jest Grzech? Jest niewiarą. Ponieważ nie wierzymy – tym właśnie jest
grzech. Jezus tak powiedział.
Ew. Jana 16:8 A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o
sprawiedliwości, i o sądzie; 9 O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie; 10 O
sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie; 11 O sądzie zaś,
gdyż książę tego świata został osądzony.

A Bóg ustanowił dary w kościele, aby przypomnieć kościołowi te sprawy, i
nauczać nas prawdy, żeby nasza naturalna niewiara dała miejsce prawdzie, bo
kiedy raz przyjęliście Prawdę, a potem można was zwieść, to wskazuje na to, że
nie jesteście nasieniem.
Efezjan 4:11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych
ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, 12 Aby przygotować
świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, 13 Aż
dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej
doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, 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,
Więc nie myślcie sobie, że nie istnieją tacy ludzie, których zamiarem i celem
jest oszukiwać, ponieważ Słowo samego Boga mówi, że oni kłamią, aby zwieść.
Efezjan 5:6 Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich
bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Zwróćcie uwagę,
stwierdzamy ponownie, że zwiedzenie przychodzi tylko na dzieci
nieposłuszeństwa.
2 Tesaloniczan 2:1 Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa
i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, 2 Abyście nie tak szybko dali się
zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez
list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. 3 Niechaj was
nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie
odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,
Zwiedzenie przychodzi na tych, którzy odpadli. Dlaczego? Ponieważ oni
otwierają siebie na to. 2 Tesaloniczan 2:10 I wśród wszelkich podstępnych
oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy,
która mogła ich zbawić. 11 I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą
kłamstwu, 12 Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz
znaleźli upodobanie w nieprawości.
Mówiliśmy o niewierze. Brat Branham powiedział, że niektórzy uwierzą w to;
niektórzy nie. Dlaczego oni nie uwierzyli w to? Oni nie byli przeznaczeni do Życia.
Oni nie byli częścią tego atrybutu 1 Jana 3:4 Każdy kto popełnia grzech, i zakon
przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. 5 A wiecie, że On się objawił, aby
zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. 6 Każdy, kto w nim mieszka, nie
grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. 7 Dzieci, niech was
nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest

sprawiedliwy. 8 Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku
grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. 9 Kto z
Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może
grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
Niektórzy uwierzą w to; niektórzy nie. Dlaczego oni nie wierzyli w to? Oni nie
byli przeznaczeni do Życia. Oni nie byli częścią tego atrybutu.
Módlmy się…

