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1 Mojżeszowa 1:11 Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą,
wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w
którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. 12 I wydała ziemia zieleń, ziele
wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie
według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. 13 I nastał wieczór, i nastał
poranek - dzień trzeci.
Módlmy się: Drogi Ojcze, przychodzimy przed ciebie pokornie, znając nasze
ograniczenia i nasze restrykcje, które mamy w tych naczyniach glinianych. Jednak
jesteśmy mniej ograniczeni w naszym duchu i naszej duszy, z wyjątkiem tego faktu, że
jesteśmy twoimi dziećmi, jesteśmy ograniczeni według twego Słowa. Ponieważ tak jest
ustalone, Słowo za Słowem, Duch w Duchu. Bowiem W Twoim Słowie jest Życie, a
nawet twój Syn Jezus nauczał nas, że Jego Słowa, które znamy, on nie wypowiedział
żadnego słowa, jak tylko to, co Ty powiedziałeś mu, by on powiedział, i dlatego, Jego
Słowo jest Twoim Słowem, a on powiedział, że Jego Słowo to duch i Życie.
Zatem Ojcze, prosimy cię, by prawo Życia, które ustanowiłeś dla nas w 1.
Mojżeszowej 1:11, mogło przejąć nasze naczynia, które zostały zasianie przez Twoje
Słowo, i napełnij nas, Ojcze, Bożym Życiem, które jest dostępne tylko dzięki Twemu
Słowu, bowiem prosimy o to w cudownym imieniu Jezusa Chrystusa, amen.
Dzisiejszego poranka patrzymy się ponownie na prawo Życia, o którym jest tutaj
powiedziane w 1 Mojżeszowej 1:11, i o którym brat Branham mówi w akapitach 165 i
dalej.
165 W porządku. W 1. Mojż. pamiętajcie, każde nasienie według swego
rodzaju. To musi być ciągle w ten sam sposób. Tam są wszystkie te typy. Mężczyzna,
któryby powiedział, że wierzy, iż kościół pójdzie przez okres cierpień - dziwię się, skąd w
ogóle wziąłeś do tego nasienie? Jeżeli nawet... "Dobrze", mówicie, "sądzę, że tutaj jest
powiedziane, że oni będą..." To się wszystko zgadza. Czy zauważyliście, że wówczas
deszcz spadł na ten drugi rodzaj. Na kogo on spadł? Noe znajdował się w arce, zanim
uderzył sąd. Sodoma - Lot wyszedł z Sodomy, zanim to nastąpiło. Z pewnością, my nie
pójdziemy przez okres ucisku; my pójdziemy w zachwyceniu jednego z tych dni.
Naturalnie. Dlaczego mielibyście być sądzeni? ON znosił mój ucisk - Jezus Chrystus. To
było wówczas, kiedy miał miejsce mój ucisk, właśnie wtedy, tak. Ja Go przyjąłem i
jestem wolny. - "Kiedy ujrzę krew, ominę was." To się zgadza. Mojżesz był w
bezpiecznym ukryciu z całym Izraelem, kiedy nastał ucisk. To się zgadza.
56-3 W porządku, każde nasienie musi przyjść według swego rodzaju. Bóg uczynił
człowieka na Swoje wyobrażenie, według Swego rodzaju, aby był Jego Słowem na
ziemi. ON to wyraził w Jezusie Chrystusie. Co to było? - Bóg był w Chrystusie. To był

człowiek według Jego rodzaju, widzicie? Kiedy Bóg, który jest Słowem... Ilu z was wie,
że On jest Słowem? Kiedy Słowo było w Chrystusie, w człowieku, w ludzkiej istocie,
wyrażało się przez Niego; był to Bóg, to Słowo, wyrażające się w Chrystusie; a Bóg na
początku uczynił człowieka na Swoje własne wyobrażenie, a taki sam rodzaj człowieka
czyni Bóg dzisiaj. Seminaria i wylęgarnie inkubatory wypuszczają gromadkę
krzyżówek. Widzicie, te uczelnie. Lecz kiedy Bóg powoła męża, to on jest według
Jego własnego wyobrażenia - Słowo zostało w nim ożywione.
Zatrzymajmy się na tym przez chwilę. Brat Branham powiedział tutaj coś
niesamowitego, a dopóki nie założyłeś swej myślącej czapki, to przejdzie ci tuż ponad
głową. Zauważcie, on powiedział: kiedy Bóg powoła męża, to on jest według Jego
Własnego wyobrażenia.
Czy może mi ktoś powiedzieć, gdzie mogę znaleźć to miejsce Pisma?
A co na przykład Rzymian 8 i Efezjan 1.
On mówi: kiedy Bóg powoła męża, a apostoł Paweł powiedział nam w Rzymian
8:29 Bo tych, których przedtem znał, A wiemy, że on wszystkich znał już przedtem,
którzy byli częścią Niego przed założeniem świata. Byliśmy nasieniem w Łonie Bożego
umysłu. Jezus był oryginalnym nasieniem, ale my też byliśmy nasieniem w Nim. A
tych, których przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby
był pierworodnym pośród wielu braci; A co teraz z tym powołaniem, bowiem brat
Branham powiedział: kiedy Bóg powoła męża, to on jest według Jego Własnego
wyobrażenia.
Potem w następnym wierszu Paweł mówi nam, że tych, których znał uprzednio, to
ci, którzy byli w Nim. 30 A których przeznaczył, tych, których predestynował do
przyjęcia za synów tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których
usprawiedliwił, tych i uwielbił.
A pokazaliśmy wam w mini serii na temat Ścieżki do Adopcji, że powołanie jest
pierwszą częścią naszej pielgrzymki w stronę adopcji. Następnie ci, którzy słyszą,
rozpoznają i działają na podstawie Powołania. Tych On usprawiedliwił, a wiemy, że
Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, a Wiara jest Objawieniem. Zatem Powołanie, potem
więcej objawienia dotyczącego tego powołania, potem ci, którzy wgłębiają się bardziej
do tego Objawienia, tych On uwielbi, Tych, którzy stali się zewnętrznym wyrażeniem
doxa, opinii, wartości i oceny Bożej.
A brat Branham kontynuuje: To się zgadza. Taki on jest - to jest Boży mąż. Mąż
według Jego wyobrażenia, przemieniony na Jego podobieństwo. A Jezus powiedział, że
on będzie czynił takie sprawy, jakie On czynił. A więc Bóg uczynił człowieka na Swoje
własne podobieństwo i według Swego rodzaju.
167 Jego rodzaj - jaki jest Jego rodzaj? - Słowo. ON jest Słowem. A więc jeżeli
człowiek zaprzecza Bożemu Słowu, jak może być według Bożego wyobrażenia?
Postawcie sobie tylko takie pytanie. Zapytajcie o to samych siebie. Jak możecie być na
podobieństwo Boże, a zaprzeczać Bożemu Słowu, kiedy Słowo jest wyrażonym
podobieństwem Jego samego? "O", mówi ktoś", "tak to nie jest myślane". Wyrażone

wyobrażenie Boga. On rzekł: "Och, ja to powiedziałem, lecz ja to tak nie myślałem,
naprawdę. Myliłem się w tym. Odwołuję to. To było na jakiś inny czas. Ja to tak nie
myślałem".
O litości, to są odpadki, pomyje diabła, którymi on nakarmił Ewę. Nie pozwólcie mu
przecież, aby to wepchnął Wybranym do gardła. Nie! Oni temu nie będą wierzyć.
"Chodź tylko i przyłącz się do naszej grupy". Nie przyłączaj się do niczego, ty się musisz
narodzić na nowo, nie przyłączyć! Nowe stworzenie!
168 Tak, na Jego własne wyobrażenie, według Jego rodzaju, aby być Jego Słowem
wyrażonym tu na ziemi. Nuże, Jezus był Bożym wyrażonym Słowem. Czy temu
wierzycie? Czym więc mamy być? - synami Bożymi, z wyrażonym Słowem w kościele,
kontynuującymi dalej (to jest to tajemnicze Ciało Chrystusa), kontynuującymi dalej te
same sprawy, które czynił Jezus, kiedy był tutaj na ziemi. Widzicie? To jest ten rodzaj według Jego rodzaju. Otóż, wy możecie mieć luterański rodzaj według luteranów,
metodystyczny rodzaj według metodystów, katolicki rodzaj według katolików,
zielonoświątkowy rodzaj według ich rodzaju, rodzaj jednościowców według ich rodzaju,
rodzaj trynitarian według ich rodzaju, lecz jeżeli jesteście według Bożego rodzaju, to
jest różnica. Widzicie, jesteście wyrażonym wyobrażeniem Słowa, które się samo
manifestuje. O moi drodzy! Tak musi być. Jeżeli spadnie na to woda, musi się to stać.
Hebrajczyków 1:1 Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi
czasy do ojców przez proroków; 2 Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez
Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat
stworzył. 3 On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje
wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy
majestatu na wysokościach 4 I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile
znamienitsze od nich odziedziczył imię. 5 Do którego bowiem z aniołów powiedział
kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a
on będzie mi synem?
Zwróćcie uwagę na to, że Jezus był wyrażonym obrazem Ojca. To jest 1. Mojżeszowa
1:11, każde nasienie musi zrodzić według swego rodzaju. A jednak każde nasienie ma
ograniczenia, które są zaprogramowane w nich z tego powodu, że są nasieniem.
Dlatego brat Branham powiedział w tym samym kazaniu:
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem 62-0318 P:90 Jak możecie zasiać
pszenicę tutaj, oraz pszenicę tutaj i powiedzieć: "Tutaj zbiorę ogórki, a tam pszenicę"?
Tego nie możecie uczynić. Ogórki możecie zbierać jedynie wtedy, jeżeli je zasadzicie.
Jeśli je skrzyżujecie, to nie będą to ogórki. Będzie to obłudnik. Czy to prawda? To będzie
obłudnikiem, przyjaciele. Musimy to sobie powiedzieć. Nie jest to ani jedno, ani drugie.
Nie jest to ani ogórka, ani to, z czym ją skrzyżowaliście. Jest to krzyżówka, jest to zły
produkt i on jest martwy sam w sobie; on nie może się dalej rozmnażać. On jest od
początku martwy, nie może się dalej rozwijać. To go wykończyło, to jest wszystko! Lecz
jeżeli chcecie mieć ogórki, rozpocznijcie z ogórkami.

Jeżeli pragniecie mieć kościół, rozpocznijcie ze Słowem Bożym. Jeżeli pragniecie po
Bożym Życiu, rozpocznijcie ze Słowem Bożym. Przyjmijcie Słowo Boże w Jego pełni, w
pełnej mierze. Potem ono jest... A jeżeli ta pełnia Boża jest w was, to deszcz, który
spadnie, wyprodukuje dokładnie to, co znajduje się w waszym ogrodzie.
Każde nasienie jest kierowane na podstawie prawa życia, a ono może zrodzić tylko
w ograniczony sposób i według restrykcji to życie, które jest w nim. Zasiejesz pszenicę i
wszystkie wyrosną mniej więcej do tej samej wysokości, i wszystkie dojrzeją mniej
więcej w tym samym czasie. Popatrz raz na pole pszenicy, a nie zobaczysz jakieś
pszenicy 7 stóp wysokiej a następnej pszenicy 2 stopy wysokiej, a następnie niektóre 34 stopy wysokie. Wszystkie rośliny są mniej więcej tak samo wysokie, ponieważ
wszystkie wywodzą się z oryginalnego nasienia.
Dlatego musimy zrozumieć, że kiedy Bóg predestynuje nasienie na określony czas,
to nasienie jest ograniczone i limitowane według życia nasienia, które jest w nim
zawarte.
Czy Sam Jezus nie powiedział w Ew. Łukasza 6:44 Każde bowiem drzewo poznaje
się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig ani winogron z głogu. I znowu w Ew.
Mateusza 7:18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić
dobrych owoców.
Więc istnieją limity i ograniczenia, które są we wszystkich nasionach, i nie zbierasz
winogron z krzaku jeżyn, zbierasz winogrona z winorośli. Ograniczenia i restrykcje,
predestynowane przez uprzednią Bożą wiedzę.
Ogród jest miejscem lub działką, które specjalnie przygotowujesz dla hodowania
roślin, które lubisz, czy dla jedzenia, czy dla piękna, na które się patrzy, takie kwiaty
jak róże, itd. Ogród jest miejscem, gdzie siejesz nasiona, przychodzisz, by je podlewać i
pielić, ponieważ masz zamiar w swoich myślach. A jeśli nie dbamy o nasz ogród, wtedy
inne nasiona, które wpadły do naszego ogrodu, będą konkurować z konkretną rośliną,
z której chcemy zebrać plon. Dlatego musimy pielęgnować te nasiona, które chcemy, a
wykorzeniać te rzeczy, z których nie chcemy zbierać plonu. Nie czynimy wszystkiego,
by troszczyć się o ogród, tylko dlatego, by radować się orząc glebę i łamiąc kamienie, bo
jeśli tak robilibyśmy, wtedy więzienie byłoby zabawne. Ale musimy mieć ZAMIAR.
Ogród musi być zaplanowany, musi istnieć PLAN w naszych myślach, jak
chcielibyśmy widzieć nasz ogród. Bo jeżeli nie ma planu, będziesz przeżywać okropny
czas, starając się zbierać plon z tego, co zasiałeś. Czy mógłbyś wyobrazić sobie zasadzić
ogród w taki sposób, że idziesz i trzymasz garść nasion marchewki i po prostu
wyrzucisz je w powietrze, wcale nie dbając o to, gdzie spadną. Spróbuj wziąć worek
nasion kukurydzy i rozsyp je po glebie. Potem powtórz ten sam proces z nasionami
arbuza, rzodkiewki, ogórka, pomidora, ziemniaka, fasoli, groszku i wszystkiego, z
czego chciałbyś zebrać plon. Wyobrażam sobie, że sianie byłoby proste, ale przychodzi
czas zbierania plonu, kiedy będziesz miał prawdziwe kłopoty, starając się
posegregować to, co zasiałeś. A jednak w ten sposób wielu z nas przechodzi w
codziennym życiu a zwłaszcza w naszym duchowym życiu. Czy możesz wyobrazić sobie
kogoś, próbującego zgromadzić ziemskie skarby bez planu. A jednak dokładnie tak

postępujemy, gromadząc Niebiański skarb. Ew. Mateusza 6:19-20 dlatego nie
gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje
podkopują i kradną; Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie
niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Wielu z nas zmaga się, ponieważ,
nie nauczyli się pierwszej zasady odnośnie siania i zbierania żniwa.
Ale to, co zasiejesz, to żąć będziesz, a żniwo jest ograniczone, i dlatego ograniczone
według siania. Więc spójrzcie na ograniczenia, które Bóg ustanowił w tych naczyniach,
które wybrał, by posłużyć się nimi.
Tak samo dzieje się z predestynowanymi. Bóg ustanawia ograniczenia i granice w
tym, co możemy zrobić. Te naczynia są uczynione, by kształtować pewien dźwięk, jak
mówi Paweł, a każde naczynie, które Bóg przysposabia, jest przystosowane ze
wszystkimi kompleksami, dobrymi i złymi, w pewnym celu, a tym jest odzwierciedlić
Światło Jego Chwalebnej Obecności, Jego doxa obecności, Jego opinii, wartości, ocen,
przez to szczególne naczynie, żeby ono brzmiało w pewien sposób. Ilu z was
kiedykolwiek słyszało chór dzwonów? Są to prawdopodobnie setki dzwonów a każdy
wydaje pewien dźwięk, a pod przywództwem dyrygenta wszystkie dzwony razem
tworzą piękną muzykę. A nie każdy dzwonek może wydawać tę samą nutę, więc
każdemu jest dana rola lub jest przeszeregowany w nutach, by uderzyć i zagrać swoją
nutę, kiedy jest powołany do tego.
W Ew. Jana 5:19 widzimy, że Jezus, pierworodny syn, nie mógł uczynić niczego,
tylko to, co Bóg pokazał Mu. Ew. Jana 5:19 Tedy Jezus odezwał się i rzekł im:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to,
co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.
Brat Branham powiedział w kazaniu Oczekiwanie 53-0903 P:32 Jezus Chrystus
nie był Uzdrowicielem. On nie twierdził, że jest Uzdrowicielem. On powiedział: „To nie
Ja czynię te sprawy, to jest Ojciec, który przebywa we mnie. On wykonuje te dzieła.” Czy
to jest prawdą? Żaden człowiek nie może chwalić. Co czynił Jezus? On był Królem
królów. Ale sam Jezus, On był ograniczony względem tego, co Jego Ojciec powiedział
Mu. Czy się to zgadza? A jak Bóg działał przez Jezusa? Przez wizję. Czy się to
zgadza?. W ten sposób Bóg zajmował się z prorokami, przez wizję.
Więc chociaż naczynie posiadało pełnię Bóstwa przebywającego w Nim, ciągle było
ograniczone przez naczynie i stosunek naczynia względem Ojca, który przebywał w
nim.
Nawet Bóg ogranicza Siebie. W kazaniu Od początku tak nie było 60-0306 P:10
Zatem Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący. Będąc wszechwiedzącym, to czyni Go
wszechobecnym; On wie o wszystkim. Ale Bóg nie mógł być takim jak powietrze,
ponieważ Bóg ma miejsce przebywania. Bóg nie jest mitem. Bóg jest Istotą.
Boża wszechobecność jest ograniczona pod względem jego wszechwiedzy, On wie o
wszystkim. A Bóg stawia limity i ogranicza siebie przez Swoje Słowo. Pismo mówi
nam, że On nie jest kłamcą, nie mógłby powiedzieć czegoś, a potem zmienić zdanie. On
jest zobowiązany albo limitowany lub ograniczony względem Swego Słowa. Widzicie,

że ludzkie imię mówi nam o człowieku, ale Jego Słowo jest tym, Kim On naprawdę
jest. bo jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest, a z obfitości serca mówią usta. A
w Psalmie 138:2 czytamy: Bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje.
Maria nie myślała wcale o swoim ciele, nie poznawszy żadnego męża, by przyjąć
nasienie przez Słowo Obietnicy, kiedy powiedziała w Ew. Łukasza 1:38 I rzekła
Maria: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł
odszedł od niej. Oto, co ona powiedziała, a mianowicie, że jest stan jest ograniczony i
limitowany według tego, co Boże Słowo powiedziało jej. Więc jej ciało musiało być
posłuszne Słowu Pańskiemu wypowiedzianemu do niej. Następnie Boże Słowo
limitowało i ograniczyło ciążę w jej ciele, by zrodzić tylko to nasienie słowa, które było
zasiane.
W Psalmie 119:58 Dawid mówi nam, że nawet Boże miłosierdzie jest limitowane i
ograniczone według Jego Słowa. Z całego serca błagam cię: Zmiłuj się nade mną
według obietnicy swojej! (wg ang. według twego słowa).
A w Psalmie 119:41 Dawid mówi nam, że Boże zbawienie jest limitowane i
ograniczone przez Jego Słowo. Niech spłynie na mnie łaska twoja, Panie, zbawienie
twoje według obietnicy twojej (wg ang. według twego słowa).
A w Psalmie 119:25 Dawid mówi nam, że nasze ożywienie jest także limitowane i
ograniczone przez Słowo Boże Dusza moja przylgnęła do prochu, Ożyw mnie według
słowa twego.
A w Psalmie 119:9 Dawid mówi nam, że nasze oczyszczenie jest limitowane i
ograniczone przez Słowo Boże. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Gdy
przestrzegać będzie słów twoich.
173 To jest teraz bardzo twarde, przyjaciele. To jest bardzo twarde. Nie chcę być taki
sam od siebie. Tak, ufam, że to rozumiecie. Rozumiecie? Mówię, dlaczego uczyniłem te
sprawy, które wykonałem. Tylko mała analiza, zanim zakończymy przed obiadem:
Chcę, żebyście wiedzieli, że mam… To było moim motywem, i moim celem – Boże
Słowo. Moim motywem jest podobać się Jemu. I nie mogę słuchać wszystkiego,
a wierzyć Bożemu Słowu; ani nie mogę słuchać wszystkiego i podobać się
Bogu. Moim motywem jest znać Jego Słowo i podobać się Bogu, służąc Mu
przez Jego Słowo.
Więc to wszystko idzie w stronę Słowa Bożego. Nawet Jezus powiedział na trzech
miejscach w Ewangeliach Ew. Łukasza 21:33, Ew. Marka 13:31, Ew. Mateusza
24:35: Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.
Chciałbym mówić na temat, który omawiałem z br. Vayle pewnego wieczora.
Mówiliśmy o nasieniu, i o tym, jak każde nasienie ma pewne więzy, pewne limity,
pewne granice, w których istnieje. Potem on zwrócił uwagę też na to, że Bóg jest
związany lub ograniczony przez Swoje Słowo, lecz on ustanowił ograniczenia nawet dla
Siebie w ten sposób.

W 2 Jana 1:9 czytamy: Kto się za daleko zapędza (wg ang. przekracza - słowo
przekraczać oznacza przekroczyć ograniczenia). Więc powinniśmy przeczytać ten
wiersz: Kto przekracza ograniczenia i nie trzyma się nauki Chrystusowej, (to oznacza,
że nie trwasz wewnątrz ograniczeń nauki Chrystusa) nie ma Boga. (lub nie jest echem
tego, co Bóg mówi, bo Bóg ustanowił ograniczenia dla nauki Chrystusa. Potem on
dodaje) Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
Mówimy o limitach i ograniczeniach, które Bóg umieszcza w Swoim Słowie, a też na
Siebie i na każde Nasienie, w którym jest zrodzony przez Mówione Słowo Boże.
Każde nasienie musi mieć ograniczenia, które wiążą nasienie, by było
przypodobane do obrazu i charakteru oryginalnego nasienia. To jest prawo Życia, jak
widzimy w 1. Mojżeszowej 1. Gdyby Bóg zstąpił w tym Czasie i przemówił przez Swego
proroka Williama Branhama i brzmiałby jako człowiek z wysokim poziomem
wykształcenia i wielkim zasobem słów, to przekroczyłoby ograniczenia dla naczynia,
którego Bóg wybrał, by posłużyć się nim.
Pozwólcie, że to wytłumaczę. Kiedy każde nasienie musi zrodzić według obrazu
oryginalnego nasienia, wtedy Bóg używa człowieka, który ma pewne ograniczenia w
swojej mowie – w całej historii Bóg nigdy nie mówił przez proroków, przekraczając
ograniczenia naczynia, którym posługiwał się, oprócz nadprzyrodzonej mądrości i
wszechwiedzy, kiedy On mówił przez ich ograniczone umysły.
Mojżesz narzekał, że jest niewymowny, a Bóg powiedział: Kto stworzył twoje usta?
2 Mojżeszowa 4:10 A Mojżesz rzekł do Pana: Proszę, Panie, nie jestem ja mężem
wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi
swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. 11 I rzekł Pan do niego: Kto dał
człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym?
Czyż nie Ja, Pan? 12 Idź więc teraz, a Ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz
mówić.
Ten sam Bóg, który uczynił usta Mojżesza i wybrał, by mówić przez te wargi z
ograniczoną zdolnością, także uczynił wargi Pawła, który również przemawiał bez
ogłady i elokwencji.
2 Koryntian 11:1 Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W
samej też rzeczy znosicie. 2 Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem
zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. 3
Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie
zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. 4 Bo gdy
przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy
przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie
przyjęliście, znosicie to z łatwością. 5 Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym
arcyapostołom. 6 Choć tedy jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w poznaniu;
owszem, okazaliśmy je przed wami wszystkimi pod każdym względem.

Tłumaczenie Rozszerzone (Amplified) 6 Lecz chociaż jestem niedoświadczony w
mowie, jednak nie jestem bez kwalifikacji w poznaniu (wiem, o czym mówię),
uwidoczniliśmy to dla was we wszystkim.
Tłumaczenie nazwane Poselstwo Jeśli znosicie te grube ryby „apostołów”,
dlaczego nie możecie po prostu mnie znieść? Jestem tak samo dobry, jak oni. To
prawda, że nie mam ich głosu, nie opanowałem gładkiej elokwentnej mowy, która tak
bardzo wpływa na was. Ale gdy otworzę usta, przynajmniej wiem, o czym mówię. Nie
zatrzymaliśmy niczego dla siebie. O wszystkim powiadomiliśmy was.
Więc widzimy, że Mojżesz i Paweł nie posiadali tego wypolerowanego dotknięcia, a
wydaje się, że Bóg omija tego rodzaju kaznodziejów, ponieważ Jezus także nie był
takim.
Ew. Marka 6:2 A gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy
zdumiewało się (To znaczy, że nie byli tylko trochę zdumieni, oni byli całkowicie
zdumieni) i mówili: Skądże to ma? (Gdzie ten człowiek to wszystko nabył?) I co to za
mądrość, która jest mu dana? I te cuda, których dokonują jego ręce? 3 Czy to nie jest ów
cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma
ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. Ci, którzy go znali od młodości, nie potrafili
wyjaśnić, jak ten młody człowiek otrzymał tak wielką mądrość i moc do czynienia
cudów. Oni znali go jako stolarza a nie uczonego. Lecz Jezus sam powiedział te słowa
godne największej uwagi: Dziękuję ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.
Dlatego musimy zrozumieć, że Bóg nie będzie działać poza swymi Prawami, które
ustanowił. Jeżeli on wybiera człowieka ze wzgórz Kentucky, byłoby to fałszywe, gdyby
mówił jako uczony z Rodos. Bóg posługuje się naczyniami tak, w jakim stanie one są i
napełnia ich energią, by czyniły i wykonywały, cokolwiek On zażyczy sobie.
To wcale nie różni się od prądu elektrycznego. Nazywamy go mocą, a jednak prąd w
wentylatorze wykonuje jedną rzecz, podczas gdy ten sam prąd przewodzony przez te
same kable wyprodukuje coś innego w żarówce i zabrzmi w głośnikach.
Ta sama energia, jednak zamanifestowana przez inne Naczynia. A kiedy to
naczynie jest napełnione prądem, to nie zmienia naczynia, ale prąd jest ograniczony w
swej manifestacji przez naczynie, w którym działa.
Mówiliśmy o energii Bożej i jak tak energia lub siła życia może tylko działać w
każdym naczyniu w taki sposób, jak może działać to naczynie.
Efezjan 3:20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej
uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, energeo (en-erg-eh’-o)
wyrazić czynność kogoś, -działać skutecznie (1) – skutecznie żarliwy (1) – działać
efektywnie w czymś (1)
1 Koryntian 12:6 I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia
wszystko we wszystkich.

Efezjan 1:11 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,
Efezjan 1:20 Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po
prawicy swojej w niebie
Filipian 2:13 Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i
wykonanie.
1 Tesaloniczan 2:13 A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście
Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie,
jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa.
Módlmy się….

