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Drugi artykuł, który znalazłem jako bardzo korzystny dla nas, dla naszego badania to
„Pokolenie Manassesa. Dziedzictwo. Typ i antytyp”. Został napisany w P 77, s.87-95. Bardzo
ważne myśli znajdujemy tutaj w tym artykule. Bardzo ważne myśli, dlaczego brat Johnson nie
był w stanie zrozumieć prawd, które my rozumiemy teraz. Dlaczego brat Jolly nie był w stanie
zrozumieć tych prawd, które my rozumiemy dzisiaj. Tam znajdziecie na to odpowiedzi. Czasami
ja jestem zaskoczony, dlaczego bracia są szokujący dla powiedzmy nowej prawdy. Oni szukają
nowej prawdy, a kiedy nowa prawda przychodz:, „Mi się ona nie podoba”. [śmiech na sali]
Dziwne, naprawdę dziwne. Nie mogę zrozumieć.
Teraz dochodzimy do pytania, gdzie te myśli, których ja już użyłem, są ważne. Jakie jest
stanowisko nie poświęconych tymczasowo usprawiedliwionych z wiary? I teraz, czy są oni
przykryci poczytanie przypisaną zasługą okupowej ofiary Jezusa?
Słucham.
Nie!
Zaskoczeni? Nie ja! Mam nadzieję, że nie będzie to i dla was zaskoczenie.
Dlaczego? Brat Johnson w E 11 str. 167 ak.. 24 napisał tak: „ Fakt, że kropione miały
być odrzwia i nadproża tylko tych domów (w.7), w których spożywano
baranka, przedstawia fakt, że zasługa miała być przypisana tylko na
rzecz tych, którzy wiarą przyswajają sobie antytypicznego Baranka”.
Aha, dochodzimy do odpowiedzi.
W Ak. 25: „Polecenie, by jeść mięso baranka w nocy 14 Nisan (tej nocy –
w.8) przedstawia polecenie na cały Wiek Ewangelii, by przyswajać
sobie wiarą doskonałe człowieczeństwo Chrystusa – Jego prawo do życia
oraz Jego prawa życiowe”.
Także zasługę, tak.
„Przyswajanie
jedzenia”.
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My pamiętamy, jak Jezus wyjaśnił to u Jana w rozdziale 6 tym, którzy za nim chodzili, wielu za
nim chodziło, ale gdy próbował wyjaśnić swoją zasługę, większość z nich powiedziała do niego:
„To jest bardzo twarda mowa. Ona mi i się nie podob. Ja odchodzę”. Czasami i dzisiaj te

rzeczy są bardzo trudne i niektórzy z nas mówią: „O to jest twarda mowa, nie dla mnie”. Żal mi
was. Brat Johnson napisał:
„W odnośnikach do Jana 6”
w.50,51,53-57, gdzie Jezus wyjaśnia jedzenie Jego ciała, tak
„stwierdzamy, że symboliczne jedzenie jest porównane z wierzeniem, a
symbole te różnią się tylko spożywanymi rzeczami. W jednym przypadku
jest to antytypiczny Baranek, w tym drugim – antytypiczna manna, a w
obu przypadkach chodzi o ludzką zasługę naszego Pana”.

Ah, teraz mamy odpowiedź. I pamiętamy każdego roku, każdego roku pamiętamy w naszych
corocznych artykułach do Pamiątki, mam nadzieję, że każdego roku, tak, my pamiętamy te
rzeczy, my je czytamy:
„prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Tak, zrozumiałem, gotowe. Dałem dobrą odpowiedź”.
„Nie, ty nie dałeś dobrej odpowiedzi! Ty tak naprawdę nie zrozumiałeś tej rzeczy, która była
pisana rok po roku, po roku, po roku, ponieważ, co my znajdujemy w tych rzeczach? PT 82,
s.19, „Wieczerza Pańska 6 kwietni., Kto może spożywać”.
„Nikt nie może brać udziału z wyjątkiem tych, którzy weszli w relacje
z Panem”

przez przez przez przez CO? Tak, przez poświęcenie ich serca, ich wszystkiego. Więc pytam was
zatem, jeśli poświęceni są jedynie tymi, którzy mają pozwolenie jeść w antytypie ciało i pić krew
naszego antytypicznego Baranka, tak, to co jest dla nie poświęconych? My wiemy, że każdego
roku ci, którzy są usprawiedliwieni przez wiarę, nie mogą brać udziału w Pamiątce. Z jakiego
powodu? Ponieważ nie są w stanie przyswajać sobie antytypicznego Baranka. Nie są w stanie.
Dlaczego nie są w stanie robić to ? Ponieważ nie są przykryci przez tymczasowe przypisanie
Chrystusa zasługi. Oni nie mają tego przypisania.
O, niektórzy bracia powiedzieli mi: bracie ty zabierasz quasi wybranym, wszystko im zabierasz.
A ja powiedziałem: Co? Co ja im zabrałem? Ja nic im nie zabrałem. Przez zasługę naszego
Chrystusa zostało dozwolone przez Boga że oni byli w stanie dojść do stanu usprawiedliwienia.
Ale w tym znaczeniu nie jest to jeszcze pełne usprawiedliwienie, które dostaje się dopiero gdy
się ktoś poświęci Bogu. Jaką gwarancję ma Bóg ze strony tych, którzy nie są poświeceni przez
postępowanie z Jego strony przeciwko tym ludziom? Żadnej gwarancji. Bóg ma tylko

gwarancję wtedy gdy poświęcasz się Bogu, ponieważ wtedy mówisz Bogu: możesz robić ze mną
cokolwiek chcesz, bez żadnej dyskusji. To, że my czasami dyskutujemy, to już inny problem, z
Bogiem. Nasza wina.
„Nikt nie może pić z kielicha przy takiej okazji z wyjątkiem
którzy przyswoili sobie zasługę ofiary Chrystusa i którzy w
zdają sobie sprawę z tego, że wszystkie ich błogosławieństwa są
Niego. Nikt nie może pić z kielicha z wyjątkiem tych, którzy
wszystko oddali Panu”.
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Jasne czy nie? Jasne. Ja nie rozumiem, dlaczego co tutaj jest tak trudne do zrozumienia. Ja
wiem czasami prawda jest bardzo trudna do zrozumienia, ale to nie zależy od wiedzy, którą
znajdujemy tutaj, to zależy od tutaj, od tego, od stanu naszego serca, tylko od stanu naszego
serca. Znajdujemy więc bardzo dużo rzeczy w corocznej Pamiątce, które wyjaśnią nam te
rzeczy.
Drodzy bracia, jeśli my nie rozumiemy jakiegoś zarysu prawdy, wtedy mamy czekać na Pana i
mamy czekać cierpliwie. W Psalmie 27 werset 14 psalmista mówi nam: „Oczekujże Pana,
zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana”. A co możemy powiedzieć, co
słyszymy dzisiaj i badaj prawdę, jak Apostoł Paweł mówi nam w 2 Tymoteusza 2:15: „Staraj
się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by
dobrze rozbierał słowo prawdy”.
My zapominamy, że my jesteśmy odpowiedzialni za niezasłużoną łaskę, prawdę na czasie, którą
mamy od naszego Pana, to jest prawda epifaniczna. Drodzy bracia, kto jeszcze na całym
obliczu ziemi jest w stanie zachować tę prawdę w czystym stanie i bronić jej? Kto to jest oprócz
nas? Nikt, nie możecie znaleźć nikogo na całej ziemi, więc my mamy ważną odpowiedzialność.
My powinniśmy zachować prawdę tak czystą jak możemy i powinniśmy bronić, szczególnie
prawdy na czasie. Powinniśmy mieć odpowiednie usposobienie serca i umysłu i bierzmy
przykład z usposobienia serca naszego Pana. Jakie było usposobienie serca naszego Pana?
Mat. 11:29:” uczcie się ode mnie, żem Ja cichy i pokornego serca”. Pokorny, innymi słowy,
ponieważ Bóg „Bóg się pysznym sprzeciwia, ale pokornym łaskę daje”(Jak. 4:6). Bycie cichym
oznacza, że powinniśmy być poddani w sercu i umyśle, a więc powinniśmy dać się pouczyć,
poprowadzić.

Pokora umysłu i serca jest tajemnic,, którą dzisiaj słyszeliśmy, naszego sukcesu, tak? Tylko
wtedy nasz Pan będzie nam błogosławił zrozumienie prawdy na czasie. W Przyp.3:5,6: „Ufaj w
Panu ze wszystkiego serca twego, a na rozumie twoim nie polegaj”.
Ja wiem, my dzisiaj jesteśmy dobrze wykształceni, nie ja, wielu z nas, dobrze wykształceni. Ja
wiem, że ci ludzie, którzy dali wam wykształcenie, powiedzieli, że wy jesteście najlepsi, jesteście
najsilniejsi, wy musicie prowadzić tych ludzi. Prowadźmy przez naszego drogiego Pana, nie
według naszego własnego zrozumienia. Na wszystkich swoich drogach uznawaj go, a on będzie
kierował twoją ścieżką .Chodźmy w światłości, jak On jest w światłości (1 Jana 1:6,7).
Chodźmy i mieszkajmy blisko antytypicznego słupa obłoku i ognia, ciesząc się jego cudownym
światłem i duchem prawdy, gdy prowadzi nas on do naszego obiecanego odpoczynku. Amen.

