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Dzisiejszego poranka chciałbym skupić się na paru słowach, które brat Branham
wypowiedział w akapicie 144 W naszych upadkach… Nie mówcie: "Otóż, ja
zawiodłem". Nie. To nic nie znaczy. Abraham również zawiódł, widzicie. Rozumiecie?
Mówiąc w inny sposób, nie skupiajcie się na swoich błędach, kiedy jesteście
przeznaczeni, aby nie upaść. Musicie nauczyć się mówić to, co Bóg powiedział o was,
nie to, co widzicie w szklanym zwierciadle, ale w zwierciadle Słowa. Więc co mówi
Boże Słowo o naszym końcu? Wiele. Na początek, przejdźmy do 1. Piotra i czytajmy.
1 Piotra 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei (nadziei,
która została ożywiona, w jaki sposób?) żywej (żyjącej) przez zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, 4 Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie
zachowane jest w niebie dla was, (a jeżeli zostało dla ciebie zarezerwowane dziedzictwo
w niebie, to znaczy, że Bóg już wie, iż tam będziesz.) 5 (Wy) Którzy mocą Bożą strzeżeni
jesteście przez wiarę (A czym jest Wiara? Wiara jest objawieniem, czymś, co zostało ci
objawione. A więc Piotr mówi:) (Wy) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez
(objawienie) w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. (Czy
rozumiecie to tutaj? To jest objawienie, on mówi o objawieniu w ostatecznym czasie lub
w ostatecznych dniach.) 6 Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba,
zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, (Powiecie, jest to potrzebne? Kto
potrzebuje próby? Lecz przypomnijcie sobie, Jezus powiedział, że Bóg nie położy na nas
czegoś, czego nie moglibyśmy znieść. Więc jest pewien powód, dlaczego musimy przejść
przez wszystkie próby.) Poza tym, czy nie mamy przedstawić Panu Żywej ofiary.
Zauważcie, co Piotr mówi dalej.
7 Ażeby wypróbowana wiara (To jest próba naszego objawienia) wasza okazała się
cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się
objawi Jezus Chrystus. (Zauważcie więc, tutaj jest powiedziane, że jest pewien rezultat
z tych prób naszego objawienia, który sam wypowiada, że ten test albo próba jest w
tym celu, abyśmy zostali uznani, a tłumaczenie Wuesta mówi nam… Jeżeli
przypadkiem jest to potrzebne, zostaliście zasmuceni podczas wielu różnych prób, aby
wasza wiara została uznana, przez co wiara została sprawdzona, aby została
zatwierdzona, a to uznanie jest o wiele kosztowniejsze niż złoto, które przemija,
chociaż złoto jest uznane przez test ogniem, mogła zostać odkryta po zbadaniu jako
wynik ku uwielbieniu, czci i chwale podczas objawienia Jezusa Chrystusa.)
Zauważcie, Piotr mówi nam o Próbie waszej wiary lub testowaniu waszej wiary. W
taki sposób Bóg rozwija swój obraz w nas! Przez te próby i doświadczenia, a te próby i

testy są po to, aby nas potwierdziły. Nie wykonujesz tej całej pracy z negatywem tylko
po to, aby był czysty. Wykonujesz cały proces obmywania, a potem następuje proces
rozwijania obrazu, który jest w tym negatywie, aby przywieść go do pozytywu.
Ten test nie jest dany po to, aby sprawdzić objawienie, które otrzymaliśmy, ale by
wypróbować nasze przyjmowanie tego objawienia. Bo każdy może powiedzieć, że
wierzy w to, ale jak Jakub powiedział: pokaż mi swoje uczynki, a ja pokażę ci moją
wiarę. Bóg dał Noemu objawienie, że spadnie deszcz, a w tym objawieniu podał mu
drogę ucieczki. Gdyby Noe nie działał na tej drodze ucieczki, nie wytrzymałby tej
próby. Ale on został przeznaczony do tego, aby zdać tę próbę, dlatego, kiedy ta próba
nadeszła, on był więcej niż zwycięzcą i był więcej niż zdolny wykonać to, co mu Bóg
pokazał, co było trzeba wykonać. I on zbudował tę arkę, a wstępując do tego objawienia
właśnie, tym właśnie to zamanifestował.
Więc oto, co Piotr mówi nam właśnie tutaj, że w czasach ostatecznych przyjdzie
objawienie, które ma coś wspólnego z Objawieniem Chrystusa, a będą tacy ludzie,
którzy zostali przeznaczeni, aby wkroczyć do tego objawienia i stać się manifestacją
tego objawienia. To Objawienie jest objawieniem Jezusa Chrystusa.
Tak jak w szkole, test jest zawsze dany po to, aby sprawdzić nasze zrozumienie.
Dlatego, ten test jest jednakże egzaminem, jest doświadczeniem albo próbą, która jest
dana po to, by udowodnić wartość lub by przekonać się o naturze czegoś. Dlatego
widzimy, że natura jest przepowiedziana przez Boga, aby przyszła w Uwielbieniu, Czci
i Chwale. A co jest tą szczególną rzeczą, która jest doświadczana. Biblia mówi, że jest
nią wiara. A br. Branham nauczał nas, że Wiara jest czym? On powiedział: Wiara jest
objawieniem, czymś, co zostało ci objawione. A to miejsce Pisma mówi nam, w jakim
Objawieniu będziemy doświadczani? Mówi, że ta próba nadejdzie w czasie Objawienia
Jezusa Chrystusa. Więc będziemy próbowani przez Boga, czy zrozumieliśmy, a
następnie wstąpiliśmy do Objawienia Jezusa Chrystusa. Mówiąc w inny sposób, ten
sam stosunek, jaki Jezus miał ze swoim Ojcem, do niego wstępujemy przez Jego krew,
stając się synami według obrazu pierworodnego syna.
I jako Jezus został ukoronowany Chwałą i Czcią podczas swego przyjścia, tak samo
my otrzymamy koronę Chwały w czasie Apokalipsy albo odsłonięcia się Chrystusa.
Hebrajczyków 2:9 Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym
od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci,
aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
Chcę, żebyście zrozumieli, że w Alfie Jezus, syn Boga, został ukoronowany Chwałą i
dostojeństwem, więc także w Omedze będziemy ukoronowani w ten sam sposób.
1 Piotra 5:1 Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek
cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić: 2 Paście
trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla
brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, 3 Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam

poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. 4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie
niezwiędłą koronę chwały.
Zatem będziemy rozpatrywać tym razem próby w czasie Zjawienia się Chrystusa,
ponieważ wiemy, że tak jak On jest, tak my jesteśmy na tym świecie, a kiedy On
zjawia się, wtedy my pojawimy się z nim w Chwale, w tej samej opinii, wartości i
ocenie Bożej. Dlatego chcemy sprawdzić, w jaki sposób próby, w czasie Jego Zjawienia
się albo odsłonięcia, mają stworzyć w nas to, co było w pierworodnym synu podczas
alfa usługi Chrystusa. Bowiem Bóg przeznaczył dla nas pewne rezultaty, jako wyniki
tej próby.
Zwróćcie uwagę na słowa Piotra w 1 Piotra 1:5 Którzy mocą Bożą strzeżeni
jesteście, a wiemy, że Moc Boża jest w Jego Słowie, jak widzimy w Rzymian 1:16
Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku
zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka,
Zatem stwierdzamy tutaj w wierszu 5, że Piotr mówi nam, że jesteśmy strzeżeni
przez Słowo Boże w czasie próby… Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę
(przez Objawienie) w zbawienie, (wg ang. która przynosi zbawienie) przygotowane do
objawienia się w czasie ostatecznym. Tłumaczenie Wuesta tłumaczy te słowa „czasy
ostateczne” jako sezon, który jest epokowy i strategiczny w swym rodzaju).
Następnie Piotr mówi: Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba,
zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, Zauważcie, on mówi nam: jeżeli
trzeba, więc widzimy, że te próby są potrzebne jako podstawa. Dlatego, próby mają
nastać, ale liczba i stopień próby zależy od tego, czy są potrzebne dla ciebie lub nie,
albo raczej jeszcze nastaną i stopień, w jakim przyjdą, będzie na podstawie tego, czy
zdasz albo nie zdasz pierwszej rundy. Uprośćmy to dla naszych małych móżdżków,
żeby zrozumieć to… Jeżeli zdasz egzamin pierwszego stopnia za pierwszym razem,
wtedy jesteś egzaminowany tylko raz. Jednak, gdy nie zdasz egzaminu pierwszego
stopnia za pierwszym razem, musisz zdawać go ponownie. I będziesz podejmować
próbę tak długo, aż w końcu zdasz. Wtedy posuniesz się wyżej. Więc Piotr mówi nam:
Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, (więc widzicie, że próba jest przez pewien
okres czasu, a następnie on mówi) gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi
doświadczeniami, różnymi odmianami tego samego doświadczenia.
Oto, w jaki sposób nauczałem na uniwersytecie – dawałem moim studentom
końcowy egzamin na początku kwartału. Podałem im wzory i problem do rozwiązania,
ale pomieszałem kolejność, żeby nie mogli zrobić sobie ściągę z odpowiedziami. Więc
oni musieli zajmować się tym problem tak długo, dopóki nie opanowali materiału, a
potem przeszli do następnej sekcji. A w taki sposób Bóg uczy nas i wstawia nas w
próby. A kiedy raz opanujemy test, posuwamy się wyżej do następnej lekcji. Lecz to
wszystko służy po to, abyśmy osiągnęli rezultat, do którego On przeznaczył nas.
Piotr powiedział: Ażeby wypróbowana (sprawdzona) wiara wasza (próba twojego
Objawienia) okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale
i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. (Teraz zacznijcie rozmyślać poważnie

przez chwilę, ponieważ powracamy właśnie do tej myśli.) 8 Tego miłujecie, chociaż go
nie widzieliście, wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie, i weselicie się radością
niewysłowioną i chwalebną, 9 Osiągając koniec (to jest cel albo wynik) Objawienia,
zbawienie (końcowe wyzwolenie i uwolnienie) dusz. 10 Zbawienia tego poszukiwali i
wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, 11
Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch
Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, (To jest jego
Pierwsze Przyjście) ale też mające potem nastać uwielbienie. (To jest Drugie Przyjście,
w którym On najpierw przychodzi w Chwale, Zjawienie się, potem prawdziwe cielesne
spotkanie w powietrzu.) 12 Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam
usługiwali w tym, (Mówiąc inaczej, nie byli gotowi na to, co przyszło w ich czasie, a bez
nas nie mogli stać się doskonali albo dokończeni.) co teraz wam zostało zwiastowane
przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną
nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. 13 Dlatego okiełzajcie
umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam
jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.
Zauważcie, że sezon Łaski ma przyjść w czasie – w sezonie prób dotyczących
Objawienia Jezusa Chrystusa. A co ta Łaska czyni? Ona identyfikuje Objawienie
Jezusa Chrystusa! Łaska, zatem Łaska i zrozumienie Łaski będzie piętnem na uchu z
powodu tego Poselstwa albo tego Objawienia się Chrystusa.
Widzimy w 1. Piotra 1:3-7, że męki albo próby przychodzą od Bożej Miłości i czynią
tylko to, co jest dla nas dobre, ponieważ jest nam obiecane od Boga w Rzymian 8:28,
że: „wszystkie rzeczy współdziałają we wszystkim ku naszemu dobru” a czym to jest? W
Rzymian 5:4 Paweł także mówi nam: A cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś
nadzieję; 5 A nadzieja nie zawodzi, Przez doświadczanie naszej wiary – więc
doświadczenie jest używane w tym celu, aby oczyścić nasz charakter do najwyższego
stopnia. Cokolwiek to doświadczenie znajduje w nas, obnaża to jeszcze bardziej. I
dlatego zamiarem doświadczenia albo utrapienia jest to, aby odsłonić słabe miejsca
naszego charakteru, w tym gdzie jesteśmy ciągle cieleśni, słabi, ślepi, nikczemni,
dumni, i tak dalej. Bo bez zrozumienia tego, jak Bóg wykonuje w nas Swoją wolę, ten
ucisk spowoduje, że staniemy się bardziej cielesnymi, bardziej słabymi, bardziej
ślepymi, bardziej niegodziwymi, bardziej dumnymi. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy
duchowi, wtedy ucisk uczyni nas silnymi, mądrymi, bogobojnymi, łagodnymi i
pokornymi, i staniemy się bardziej duchowymi dzięki naszym próbom.
Staniemy się także mocniejszymi, mądrzejszymi, bardziej bogobojnymi,
łagodniejszymi, bardziej pokornymi, jak widzimy w Psalmie 4:1, gdzie Dawid
powiedział: W ucisku ulżyłeś mi. (wg. ang. poszerzyłeś moje zrozumienie, gdy byłem
w utrapieniach)
Więc widzimy tutaj, że ucisk poszerzy nasze zrozumienie, niezależnie od sytuacji, w
której znajdujemy się, czy jesteśmy w cielesnym albo duchowym stanie. A to jest
zamiarem prób i ucisków. A w rzeczywistości, kiedy ucisk przychodzi na nas w całej

pełni, to zrodzi w nas tylko te atrybuty, które Bóg umieścił już w nas przez Chrzest
Ducha Świętego. A co dzieje się potem? Te atrybuty powiększą się. Te atrybuty
okażą się w naszym życiu, a jak czytamy o Błogosławieństwach w 5. Mojżeszowej 28,
właśnie kiedy te Błogosławieństwa zstąpią na nas i ogarną nas, wtedy boskie atrybuty
Boga okażą się w naszych ciałach. 18 Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego
czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. 19 Bo
stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych,
Dlatego nie powinniśmy obwiniać innego człowieka, kiedy jesteśmy wystawieni na
próbę, ale powinniśmy dziękować naszemu Bogu za ten przywilej, że jesteśmy Jego, i
że On chce tak bardzo przedstawić Samego siebie w naszej istocie, iż on dał nam ten
zaszczyt, pozwalając szatanowi, by powalił nas. Potem zamiast tego, aby być źli na
naszego przeciwnika, powinniśmy żałować tych, którzy są instrumentem w rękach
szatana, chociaż nieświadomie, w dopuszczonej woli Bożej. Chrześcijanin, który
otwarcie uwielbia Krzyż Chrystusa i zdumiewa się nad cierpieniami Bożego
jednorodzonego Syna, a jednak ucieka przed tym i przeżywa ucisk i cierpienia, jest po
prostu nieświadomy i dziecięcy w swoim myśleniu, a w rzeczywistości hipokrytą w
swoich myślach, ponieważ Pismo mówi nam, że Krzyż Chrystusa nie jest tylko jakimś
drewnianym przedmiotem, na którym wisiał Jezus. W Ew. Mateusza 10:38 Jezus
powiedział: I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien.
Więc spójrzmy na wynik doświadczenia, które jest przesłane, aby przetestować
nasze Objawienie Chrystusa w czasie ostatecznym, gdy objawia się Jezus Chrystus.
Piotr powiedział, że wynikiem tego będzie chwała, cześć i sława. Więc czym są te
trzy atrybuty albo charakterystyki, które, jak powinniśmy ufać, że będą wynikiem
tego.
1 Piotra 1:7 Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome
złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus
Chrystus.
Zwróćcie uwagę na te trzy stadia, przez które przechodzimy podczas Zjawienia się
Jezusa Chrystusa. Piotr mówi o 1). Chwale, 2). Czci i 3). Sławie.
Więc czym jest chwała, czym jest cześć i czym jest sława? Aby poznać rezultat tego
sezonu prób i doświadczeń podczas zjawienia się Chrystusa, musimy wiedzieć, czego
mamy oczekiwać w naszym życiu w czasie ostatecznym.
Słowo chwała wywodzi się z greckiego „epainos”, które jest zazwyczaj
przetłumaczone jako chwała, lecz w szczególności mówi o pochwale, która jest:
Formalnym wyrażeniem albo wyróżnieniem albo podziwianiem: Oznacza ustnie
wyrazić cześć, jak w pochwale. Przedstawia wyrażenie gorącej aprobaty: mówić
komplementy, przyjmować z okrzykami radości, oklaskiwać albo polecać.
Kiedy te trzy atrybuty wyrażenia się mają dojść do doskonałego wyrażenia w czasie
Zjawienia się, chciałbym to sprawdzić w Biblii.

Najpierw przejdźmy do Efezjan 1, ponieważ jesteśmy przeznaczeni i wybrani i
predestynowani do tej Chwały od samego początku – widzimy, że Paweł mówi o tym w
Efezjan 1.
Efezjan 1:3 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 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.
Więc widzimy, że wybrany dojdzie do miejsca zupełnej dojrzałości ustnego
wyrażania w związku z chwałą Jego łaski. Kiedy wiemy, że słowo chwała zostało
przetłumaczone z greckiego „doxa”, które mówi o opinii, wartościach i Bożej ocenie,
wtedy on mówi nam, że dojdziemy do miejsca, gdzie nasze własne słowa pochwały,
polecania i chwały odzwierciedlą wartości i opinie samego Boga w związku z Jego
łaską względem nas. Więc będziemy mówić to, co Bóg mówi, a nasza mowa będzie
odbijać Bożą mowę i Boże wartości i opinie Samego Boga w odniesieniu do Jego Łaski.
A nie tylko to, ale Paweł kontynuuje, mówiąc w Efezjan 1:8 Której nam hojnie
udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, 9 Oznajmiwszy nam według
upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, 10 Tajemnicę woli swojej, (tylko
pomyślcie o tym. Ponieważ On obfituje w nas wszystką mądrością, ten duch Mądrości i
objawienia ku poznaniu Jego zstępuje, abyśmy mogli poznać tajemnicę Woli Jego.
Słuchajcie, to nie jest błahostką. Poznanie Bożej woli jest jedynym sposobem, jak
podobać się Jemu.)
A on mówi nam tutaj, że On dał nam hojnie całą mądrość i roztropność, żebyśmy
poznali Jego wolę względem nas. Zatem musi istnieć powód, dlaczego On zstąpił w dół,
aby dać nam poznać Swoją wolę.) 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,
Więc co jest powodem, iż On zstąpił w swojej mądrości, aby dać nam poznać Swoją
Wolę? Przeczytajmy… 12 Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my,
którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie.
Co to znaczy? To oznacza, że przez poznanie Jego woli możemy powiedzieć to samo,
co On mówi, i możemy mieć te same opinie, wartości i możemy tak samo oceniać.
Czytajmy dalej…
Efezjan 1:13 W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię zbawienia
waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem

Świętym, 14 Który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności
Bożej, (aż nastanie przemiana ciała, lecz…) ku uwielbieniu chwały jego.
Więc ta mądrość i roztropność jest nam oznajmiona, która jest tajemnicą dla tego
świata, ale nam jest dozwolone poznać Bożą wolę, żebyśmy mogli mówić to samo, te
same opinie, i trzymać się tych samych wartości, ogłaszać te same wyroki.
Przejdźmy teraz do listu do Hebrajczyków 13:15, aby zobaczyć, co jeszcze Paweł
mówi o atrybucie chwały: 13:15 Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę
pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię. Tutaj Paweł nazywa to ofiarą,
która jest owocem naszych warg. Więc widzimy, że pierwszą rzeczą, którą widzimy
jako wynik doświadczeń, które Bóg daje nam podczas Zjawienia się Jezusa Chrystusa,
jest to, że mówimy te same sprawy. Owoc naszych warg. A czy Jezus nie powiedział:
Po owocach ich poznacie je?, a czy Słowo Boże też nie naucza nas: jak człowiek myśli w
sercu swoim, takim jest i z obfitości serca mówią usta.
Spójrzmy na drugi atrybut, który ma zamanifestować się jako owoc naszej istoty
albo jako manifestacja synów Bożych podczas Zjawienia się Chrystusa. Najpierw on
powiedział: chwała, cześć, a na końcu Sława…
Więc spójrzmy na słowo cześć. To słowo zostało przetłumaczone z greckiego „time”,
które wymawia się „tee-may”, mówi ono o cenie, ale dokładniej oznacza wartość,
szacunek, godność i honor. Więc widzicie, że ono mówi o prawdziwym objawieniu
drogocenności, jaką są wybrani w Bożych oczach. Ona widzi tak, jaką widzi ją Bóg.
Tak jak ten niewolnik, który trzymał głowę podniesioną w górę i pracował bardziej, niż
inni, a nie było to dlatego, że był w ten sposób traktowany, ani że dostał więcej
jedzenia, ale miał wysokie mniemanie o swej prawdziwej wartości, ponieważ wiedział,
że był synem króla. Dlatego, to odzwierciedli się w zachowaniu poszczególnych ludzi,
który znają cenę, która została zapłacona, wartość i ocenę lub ich cenę w oczach ich
Ojca i najstarszego brata, który zapłacił cenę swoim własnym życiem. Więc ten atrybut
nie jest wypowiedziany, ale jest widziany w zachowaniu każdego poszczególnego.
Zatem my podporządkujemy nasze ciała względem tego, co on powiedział, bo słowo
cześć wywodzi się z greckiego „time”, które oznacza oceniać na podstawie czego cena
jest ustalona; stąd sama cena: a w końcu przyjmujemy tą samą Chwałę albo Doxa,
która jest opinią, oszacowaniem i oceną Bożą. A to prowadzi nas do trzeciego atrybutu,
z chwały do czci a na koniec do sławy, która jest „doxa” Boga, Jego opinie, Jego
wartości, Jego oceny, które w zasadzie wybrany przyjmuje do swego zmysłu Bożego.
Filipian 2:5 Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie
Jezusie,
Filipian 3:15 Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś
inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;
1 Koryntian 1:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa
Chrystusa. 4 Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w

Chrystusie Jezusie, 5 Iżeście w nim ubogaceni (użyźnieni) zostali we wszystko, we
wszelkie słowo (logos) i wszelkie poznanie, 6 Ponieważ świadectwo (dowód) o
Chrystusie zostało utwierdzone w was, (a jakie świadectwo albo dowód Chrystusa był
też w nas ustanowiony? Jego świadectwo, jego dowód, że Bóg jest Jego Ojcem. A Paweł
mówi, że to jest łaska, aby dać nam to samo świadectwo, a także tę samą łaskę) 7 Tak
iż nie brak wam żadnego daru łaski, (nie brak wam zrozumienia) wam, którzy
oczekujecie objawienia (albo odsłonięcia) Pana naszego Jezusa Chrystusa, 8 (A tym jest
odsłonięcie Chrystusa) Który też utwierdzi was (kim jesteście albo ustanowi, kim
jesteście) aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa
Chrystusa. 9 Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna, Widzicie,
tutaj jest ta sama myśl. swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 10 A proszę was,
bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli
jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni
jednością myśli i jednością zdania.
1 Koryntian 2:9 Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie
słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
10 Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet
głębokości Boże. 11 Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który
w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. 12 A
myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy
wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13 Głosimy to nie w uczonych słowach
ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do
duchowych rzeczy duchową miarę. 14 Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy,
które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je
duchowo rozsądzać. 15 Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega
niczyjemu osądowi. 16 Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my
jesteśmy myśli Chrystusowej.
Hebrajczyków 2:9 Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został
mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za
cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Przypomnijcie
sobie, jeżeli Jezus otrzymał koronę chwały i czci w czasie swego pierwszego przyjścia,
zatem co z nami, kiedy to jest ten czas, w którym mamy być przypodobani do jego
obrazu?
Na zakończenie tutaj są obietnice, które mamy odnośnie przyjęcia naszej korony
Chwały i czci…
1 Piotra 5:4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę
chwały. Przypomnijcie sobie, czym jest chwała? Jego zmysłem…
A jak otrzymamy tę koronę chwały? Piotr powiedział nam, że ona przychodzi jako
wynik prób i doświadczeń, przez które przechodzimy w czasie odsłonięcia się
Chrystusa, a tak samo mówi Jakub.

Jakub 1:12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę,
weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują.
O, co za wspaniałą obietnicę mamy w tym czasie. A Piotr powiedział nam, że ta
korona jest kosztowniejsza niż złoto, które ginie, chociaż ono jest wypróbowane w
ogniu i znalezione jako czyste złoto.
A Paweł mówi także o tej koronie w czasie Zjawienia się Chrystusa 2 Tymoteusza
4:8 A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan,
sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali
przyjście jego.
Więc musisz umiłować jego przyjście, jego odsłonięcie. A w rzeczywistości Paweł
powiedział, że to Zjawienie się albo obecność Pana jest naszą koroną chwały. 1
Tesaloniczan 2:19 Bo któż jest naszą nadzieją albo radością, albo koroną chwały
przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili jego przyjścia? Czy nie wy?
A na zakończenie, Paweł też powiedział 1 Koryntian 9:25 A każdy zawodnik od
wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś
nieznikomy.
Módlmy się… Drogi Łaskawy i miłujący Ojcze, czytaliśmy w twoim Słowie
dzisiejszego poranka o tej wspaniałej obietnicy, którą mamy odnośnie poznania twojej
woli, która była dla tego świata tajemnicą, ale ty objawiłeś ją dla nas przez Twoje
Wspaniałe Objawienie się, a my jesteśmy prawdziwie pokornymi, Ojcze, bo wiemy, że
przyjmujemy w tym czasie twój zmysł przez przyjęcie Twego Słowa, które ty
potwierdziłeś nam i w nas dzięki Twemu wspaniałemu przyjściu i Zjawieniu się z
Okrzykiem, które, jak wiemy, jest Poselstwem na ten czas, oznajmiając, kim zawsze Ty
jesteś. I modlimy się, aby całe nasze ciało, dusza i duch mogły wejść do takiej harmonii
z Tobą, żebyśmy byli przypodobani do obrazu pierworodnego Syna Jezusa, a postępując
tak, otrzymamy koronę, która nigdy nie przeminie – korona prawości, koronująca nasz
zmysł ze swoim zmysłem. Z tą wspaniałą obietnicą, którą widzieliśmy w Twoim Słowie
dzisiejszego poranka, Ojcze, jak moglibyśmy kiedykolwiek wyrazić radość z tego, że to
wiemy? Więc pomóż nam po prostu podporządkować samych siebie do twej obietnicy i
stać się tym, do czego przeznaczyłeś nas, bowiem prosimy o to w kosztownym imieniu
Jezusa Chrystusa, amen.

