
  

 

 

1 Dzisiejszego wieczora rozpoczniemy mini serię na temat biblijnej nauki o bliźniętach, co 

właściwie będzie się wiązało z niektórymi kazaniami, które głosiliśmy w serii CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ 

TAJEMNICĄ BOGA. Kiedy wygłosiłem kazanie numer 160 pod tytułem FAŁSZYWA JEDNOŚĆ, dotknąłem przez 

chwilę kwestii fałszywej jedności pomiędzy katolikami a protestantami. Ale wiem, że tamto kazanie 

dotknęło tylko czubka góry lodowej. 

2 Dlatego dzisiaj wieczorem ponownie przeczytamy parę paragrafów z kazania brata 

Branhama, CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA. Tym razem jednak nie chcemy zajmować się tym, 

co aktualnie dzieje się w świecie religii chrześcijańskiej i sprawą fałszywej jedności pomiędzy 

katolikami oraz kościołami protestanckimi, a w szczególności zielonoświątkowcami, ale raczej bacznie 

przyjrzymy się nauce o bliźniętach. Bardzo możliwe, że zajmie nam to dobrych kilka tygodni. 

3 1 LIST DO TYMOTEUSZA 4:1-6 
1Zaś Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią 

niektórzy od wiary kierując się ku duchom zwodniczym i naukom demonów, 2w obłudzie kłamców z 

piętnem wypalonym na własnym sumieniu, 3zabraniających zawierania związków małżeńskich, 

spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, 

którzy poznali prawdę. 4Gdyż całe stworzenie Boga jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się 

przyjmuje z dziękczynieniem; 5poświęcone jest bowiem przez Słowo Boże i modlitwę. 6Gdy te rzeczy 

będziesz wykładał braciom, będziesz dobrym posługującym Chrystusa Jezusa, karmionym słowami 

wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. 

4 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 
531Patrzcie więc. Zważajcie teraz. Jesteśmy 

zjednoczeni pod jednym Zwierzchnictwem w podobny sposób, jak lud izraelski w dawnym czasie. Czy 

to teraz pojmujecie? Tak jak Izrael w dawnym czasie. Jeden Bóg, który był potwierdzony przez Słup 

Ognia i objawił się przez proroka, jako Słowo. Ten sam Bóg, ten sam Słup Ognia, w ten sam sposób. 

On nie może zmienić Swego sposobu postępowania. Jest to tak doskonałe, jak tylko może być, 

nieprawdaż? Widzicie? 

5 Słuchajcie, wyraźnie tutaj widzimy, że Bóg przyjmie tylko jednego rodzaju Zwierzchność i to 

jest Boża przygotowana droga. Zauważcie, że on powiedział, że jest jeden Bóg, potwierdzony przez 

Słup Ognia, który objawił się przez proroka, jako Słowo. 

6 Żadna inna zwierzchność nie sprawdzi się. Jeśli musisz mieć jakiś filtr pomiędzy tobą, a tym, 

co powiedział ci ten prorok, wtedy nie posiadasz tej zwierzchności, do której powołał nas Bóg. 

7 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 
532Jeden Bóg. Ilu bogów miał Izrael? 

[Zgromadzenie odpowiada: „Jednego” – wyd.] Ilu ma ich Oblubienica? [Zgromadzenie odpowiada: 

„Jednego” – wyd.] Ilu będzie ich kiedykolwiek? [Zbór odpowiada „Jeden” – wyd.] Na pewno. Na 

pewno. 533Widzicie, pod kierownictwem Ducha Świętego, który był Słupem Ognia w dniach Mojżesza, 

tego wielkiego proroka. On był prowadzony przez Słup Ognia, czy to prawda? [Zgromadzeni mówią: 

„Amen” – wyd.] Tak. Oni szli do obiecanego kraju. 
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8 Oto wasza Zwierzchność, bracia i siostry. Jedna Zwierzchność przez jednego proroka pod 

kierownictwem jednego Boga. 

9 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728  
534A w wieku chrześcijańskim był to jeden 

Bóg, który pojawił się w formie Słupa Ognia prorokowi imieniem Paweł, który został posłany do 

pogan, aby stamtąd wyprowadzić lud dla Jego Imienia. Czy to prawda? [Zgromadzenie mówi „Amen” 

– wyd.] 535W tych ostatnich dniach zstąpił On w podobny sposób i potwierdził Samego Siebie, widzicie, 

przez te same znaki i cuda, przez ten sam Słup Ognia, przez tą samą Ewangelię, przez to samo Słowo, 

przez tą samą manifestację. 536Jego Ciało będzie czynić te dzieła, które On obiecał w Ew. Marka 16, 

itd. … 

10 Zwróćcie uwagę na to, że w dniach ostatecznych On zstąpił w ten sam sposób i potwierdził 

samego Siebie. Przez co? Przez jednego Proroka pod kierownictwem jednego Boga. 

11 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 
536… Jego ciało nie zostało zatrzymane w 

grobie, lecz miało dział razem z Nim w zmartwychwstaniu. Czy to rozumiecie? [Zgromadzenie 

odpowiada „Amen” – wyd.] Dlatego również Ciało Jego wierzących dzieci nie zostanie zatrzymane w 

grobie, kiedy On przyjdzie, lecz pójdzie z Nim, ponieważ On umarł w tym celu, by wzbudzić z 

martwych Swoją Oblubienicę, to Ciało. Ono będzie uznane, bowiem to jest Jego Ciało, to jest Słowo, 

rozumiecie. Ono jest oddalone od denominacji i innych spraw i jest mu całkowicie oddane, a On jest 

tym Słowem. Widzicie? Ono jest uznane razem z Nim, ponieważ my posiadamy teraz pierwociny 

naszego zmartwychwstania, wiedząc, że przeszliśmy ze śmierci do Życia i staliśmy się Jego więźniami. 

A Bóg potwierdza nam przez Swoje osobiste Zwierzchnictwo, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i 

na wieki, przez to, że On przez Kościół czyni te same rzeczy, które czynił wtedy. „On we mnie, a ja w 

Nim – w Tobie”, jak wiecie, itd. To się zgadza. 537Jego Ciało nie zostało zatrzymane w grobie. My 

mamy udział z Nim w zmartwychwstaniu i będziemy takimi, jakim On jest obecnie…. 

12 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 
537… Słuchajcie! To znaczy: Jego Słowo, 

którym On jest, zaczęło być podnoszone. To Słowo rozpoczęło w wieku Luthra, Wesleya itd. podnosić 

się w Swej Mocy. Tam Ono zaczęło działać. Potem działało coraz więcej. Obecnie dochodzi do 

zidentyfikowania. Widzicie? Zważajcie. Obecnie dla tego Życia w tym Ciele jest bardzo blisko 

potwierdzenie Zachwycenia. Kiedy zobaczycie, że Głowa i Ciało staną się jedno i kiedy zobaczycie 

pełną miarę Jego manifestacji, będzie to wskazywać, że Ciało jest mniej więcej gotowe, aby było 

przyjęte przez Zwierzchnictwo…. 

13 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 
537… „Narody się załamują, Izrael się 

budzi…” 538Widzicie, co mam na myśli? On rozpoczął przekazywać to Życie Swojemu Ciału – temu, 

które On zbawił. Dzieło pośrednika zostało dokonane. On przynosi Swoje Życie do Ciała, jako 

potwierdzenie ku Zachwyceniu. Pamiętajcie, teraz w czasie ostatecznym…. 539Jeżeli macie jeszcze 

trochę cierpliwości ze mną, byłoby to w porządku. Chciałbym, żebyście tego nie przegapili. Muszę na 

tej taśmie zakończyć ten temat, skoro posunąłem się tak daleko...  

14 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 
539… Chciałbym uczynić jeszcze jedną 

poważną uwagę, o ile mam jeszcze poruszyć coś z tego. 540Zważajcie teraz! Słuchajcie tego! Teraz 

dzieje się ta wielka rzecz, teraz chcemy uważać. Pamiętajcie, w tych ostatnich dniach powróci to 

dokładnie z powrotem i potwierdzi ten pierwszy dzień, widzicie – Adam i Ewa, mąż i żona, bez 

grzechu, Życie. Potem nastał upadek. Zważajcie, słuchajcie uważnie. Przekabacił ją. Uhm. 



541Zauważcie, kto to spowodował? Lucyfer! Lucyfer czyni teraz to samo, co uczynił po raz pierwszy. 
542Właśnie tak, jak królestwo pogan rozpoczęło się za króla Nabuchodonozora, pogańska rasa została 

potwierdzona przez proroka, który był zdolny podać wykład tego nieznanego języka, wizji i snów.  

I ono posuwało się ciągle dalej przez pogan – przez Medo-Persów, żelazo i tak dalej, a w stopach 

zakończy się znowu – to królestwo pogan. 

15 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 
543Zauważcie, Lucyfer czyni w ostatnich 

dniach tak, jak uczynił na początku. Co on uczynił? Pierwszą rzeczą, którą Lucyfer uczynił, żeby 

oddzielić ludzi od społeczności z Bogiem – on chciał zbudować dla siebie zjednoczone królestwo, 

bardziej okazałe i wspanialsze, pozornie bardziej kulturalne niż miał Michał, niż miał Chrystus. 544Czy 

to zrozumieliście? [Zgromadzenie odpowiada „Amen” – wyd.] Proszę, jeżeli tego nie zrozumieliście, 

podnieście swoją rękę, a powiem to jeszcze raz. Rozumiecie? Widzicie? 545Zamiarem w sercu Lucyfera 

zaraz na początku było uczynić w niebie coś piękniejszego i większego, niż posiada Chrystus. Czy to 

prawda? Coś bardziej kulturalnego, piękniejszego i bardziej okazałego niż królestwo Chrystusa. Czy 

myślicie, że w Tysiącletnim Królestwie będziemy mieć samochody i samoloty? Widzicie? Widzicie, co 

czyni Lucyfer? 

16 CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728  
546Otóż, te wielkie, luksusowe, intelektualne 

denominacje czynią to samo. Zgromadzają się razem, aby czynić to samo. Widzicie? One schodzą się 

razem, tworzą denominacje, a jedna próbuje przewyższyć drugą. Teraz mają tak wiele okazałości i nie 

są zdolne uczynić nic innego, niż zjednoczyć się z powrotem z kościołem katolickim. Rozumiecie? 

Lucyfer znowu buduje większe królestwo, aby wypchnąć precz wszystkich tych, którzy nie wierzą w 

denominacje. Zostaną im nawet zabrane budynki kościelne i będą przemienione na magazyny, a ich 

pastorzy nie będą już mieć żadnego prawa. 547Mąż, który został posłany od Boga, nie pozostanie 

nigdy w denominacji, kiedy widzi i słyszy to wszystko; o ile stać go na to, aby wyjść i patrzeć na to. 

Naturalnie! Widzicie? Ja nie mówię tego, żeby krytykować, mówię to dlatego, bo to jest prawdą, 

widzicie, aby to oglądać objawione. 

17 Po przeczytaniu tego tekstu widzimy, że dochodzi do ostatecznego rozrachunku pomiędzy 

tymi dwoma nasionami, dwoma krzewami winnymi – tymi bliźniakami. Żeby zaoszczędzić czasu nie 

będę przytaczał informacji na temat powstającej jedności pomiędzy katolikami a 

zielonoświątkowcami, ponieważ wszyscy dobrze o tym wiecie. Ale pozostańmy z tym, co mówi brat 

Branham i zobaczmy, co mówi na temat biblijnej nauki o bliźniętach. 

18 W kazaniu ZNAK 64-0208 brat Branham mówi: 59Tak samo musimy pamiętać, że Bóg jest długo 

cierpliwy, bo nie chce, żeby ktoś zginął. On zawsze posyła Swoje znaki, Swoje cuda. A potem, kiedy On 

gotuje się do uczynienia czegoś, On oddziela wierzącego od niewierzącego. 

19 Pozwólcie, że przeczytam to jeszcze raz: „A potem, kiedy On gotuje się do uczynienia czegoś, 

On oddziela wierzącego od niewierzącego.” 

20 Wiemy, że zachwycenie to ostateczna faza oddzielenia wierzącego od niewierzącego. Dwóch 

będzie na łożu, a Ja wezmę jednego, a drugiego pozostawię. Dwóch będzie na polu – jeden będzie 

wzięty, a drugi zostawiony. A więc, to ponownie będzie Słowo, które rozdzieli wierzącego od 

niewierzącego. 

 



21 ZNAK 64-0208  
60I zauważcie potem, jak On troszczy się o Swój lud obiecanego kraju. Spójrzcie, 

co On uczynił dla Swego ludu obiecanego kraju wtedy, aby był pewien, że oni nie zmieszają się z 

jakimś –izmem. Co On uczynił? On posłał do nich proroka Mojżesza z poselstwem uwierzytelniającym 

Boże Słowo. I aby uwierzytelnić Mojżesza, On posłał Słup Ognia, który unosił się nad nim. Amen. 

Potem, aby mu dać doskonałą gwarancję, On wymagał znaku. Amen. Był tam: 1) posłaniec,  

2) poselstwo, 3) potwierdzenie i 4) znak – doskonała gwarancja, że nie muszą się o nic martwić. Bez 

względu na to, ile plag uderzy, czy co powie ktokolwiek, oni byli zapieczętowani i odosobnieni. 

22 Oddzielenie, o którym mówi brat Branham jest powodem walki, duchowej walki. Zawsze tak 

było. Już nawet w ogrodzie Eden Bóg przyjął ofiarę Abla, ponieważ ten miał objawienie, a odrzucił 

ofiarę Kaina, ponieważ nie miał właściwego objawienia. 

Jest to napisane w LIŚCIE DO HEBRAJCZYKÓW 11:4 Przez wiarę (przez objawienie) Abel złożył Bogu 

cenniejszą ofiarę niż Kain, na podstawie której otrzymał świadectwo (od Boga), że jest sprawiedliwy, 

gdy Bóg uznał jego dary — i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. 

23 Innymi słowy Abel udowodnił, że ma właściwą mądrość przez to, co złożył Bogu w ofierze i 

przez to, że Bóg przyjął jego ofiarę, natomiast Kain także wpadł na pomysł, żeby przynieść Bogu 

ofiarę, ale z racji tego, że nie miał objawienia tego, co Mu złożyć w ofierze, przyniósł to najlepsze, co 

miał. Ale Bogu nie chodzi o to, żebyśmy przynieśli to, co mamy najlepsze, ale to, co On ma najlepsze. 

Abel złożył Bogu to najlepsze, co Bóg posiadał – objawienie, które otrzymał od Niego o „Baranku 

Bożym, który został zabity przed założeniem świata”. Bóg, przez to, że przyjął ofiarę Abla, potwierdził 

również, że zgadza się z objawieniem Abla. 

24 Co w wyniku tego stało się pomiędzy tymi BLIŹNIĘTAMI, które złożyły Bogu ofiarę? Kiedy 

ofiara Kaina została odrzucona, on stał się zazdrosny. Co wynikło z jego gniewu? Rozpoczęła się 

walka. Najpierw Kain zaczął dyskutować z Bogiem, a potem z Ablem. Po dyskusji z Ablem, Kain wstał i 

zabiło go. To była walka! 

25 ŚWIADECTWO PRAWDZIWEGO ŚWIADKA 61-1105  
197Jednym z pierwszych znaków chrześcijaństwa 

był wstręt do zabijania człowieka. To się zgadza. A można go uśmiercić wieloma innymi sposobami, 

niż pchnąć go po prostu nożem; można to uczynić mówiąc przeciw jego reputacji i wieloma innymi 

sposobami. 

26 Dla każdego wieku Bóg posyła jakieś objawienie, a ci, którzy nie są w stanie go przyjąć, stają 

się zazdrośni i wywiązuje się walka. Mogę udowodnić to na podstawie Słowa Bożego, że tak dzieje się 

w każdym wieku. Patrzcie na Jakuba i Ezawa. Jeden przyjął objawienie, a drugi je odrzucił. Najpierw 

jest kłótnia, potem walka, a na końcu ten, który nie ma objawienia, próbuje zabić tego, które je 

posiada. 

27 Przyjrzyjmy się Józefowi i jego braciom. On przyjął objawienie od Boga, natomiast reszta nie. 

Powstała kłótnia, potem walka, a na samym końcu chcieli się go pozbyć. Tak samo było w czasach 

Mojżesza, Daniela, Eliasza, Dawida. Właściwie widzimy to przez całe Pismo – od 1 Księgi Mojżeszowej 

do Księgi Objawienia. 

28 1) Jest darowane objawienie, 2) ma miejsce dyskusja na punkcie tego objawienia, 3) 

wywiązuje się walka, a na końcu 4) ten, który nie mógł przyjąć objawienia próbuje zabić tego, które je 

przyjął. Wszystko pasuje do tego, co miało miejsce na początku, kiedy szatan dyskutował z Michałem 

i w niebie nastała walka. 



29 Powróćmy teraz do kazania CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA, gdzie brat Branham 

mówi w paragrafie 256:  543Zauważcie, Lucyfer czyni w ostatnich dniach tak, jak uczynił na początku. 

Co on uczynił? Po pierwsze, Lucyfer oddzielił ludzi od społeczności z Bogiem. On chciał zbudować dla 

siebie zjednoczone królestwo, bardziej okazałe i piękniejsze w ukształtowaniu, pozornie bardziej 

kulturalne niż miał Michał, niż miał Chrystus. Czy to zrozumieliście? [Zgromadzenie odpowiada 

"Amen" - wyd.] Proszę, jeżeli tego nie zrozumieliście, podnieście swoją rękę, a powiem to jeszcze raz. 

Widzicie? Zamiarem Lucyfera zaraz na początku było uczynić w niebie coś piękniejszego i większego, 

niż posiada Chrystus, to prawda, pozornie bardziej kulturalnego, piękniejszego i bardziej okazałego 

niż królestwo Chrystusa. Czy myślicie, że w Tysiącletnim Królestwie będziemy mieć samochody i 

samoloty? Widzicie? Widzicie, co czyni Lucyfer? 

30 2 LIST DO TESALONICZAN 2:10-12  
10i całego podstępu niesprawiedliwości w tych, którzy giną, 

ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. 11I dlatego Bóg wystawi ich na 

działanie oszustwa, po to, by uwierzyli kłamstwu, 12aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli 

prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w niesprawiedliwości. 

31 Oni byli do tego przeznaczeni i zostali też w taki sposób ukształtowani. Podoba mi się to, że 

przedstawia tych, którzy giną, jako tych, którzy są już ukształtowani tak, aby z łatwością uwierzyć 

kłamstwu. W LIŚCIE DO RZYMIAN 9:22 Paweł mówi: 22A cóż, jeśli Bóg, chcąc ukazać gniew i dać poznać 

Swoją moc, zniósł z wielką cierpliwością naczynia gniewu przygotowane już na zniszczenie. 

32 1 LIST DO TYMOTEUSZA 4:1-6 
1Zaś Duch  wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią 

niektórzy od wiary kierując się ku duchom zwodniczym i naukom demonów, 2w obłudzie kłamców z 

piętnem wypalonym na własnym sumieniu, 3zabraniających zawierania związków małżeńskich, 

spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, 

którzy poznali prawdę. 4Gdyż całe stworzenie Boga jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się 

przyjmuje z dziękczynieniem; 5poświęcone jest bowiem przez Słowo Boże i modlitwę. 6Gdy te rzeczy 

będziesz wykładał braciom, będziesz dobrym posługującym Chrystusa Jezusa, karmionym słowami 

wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. 

33 Widzicie to, że posłańcy szatana przychodzą pod postacią anioła światłości. Dokładnie pasuje 

to do tego, co powiedział nam apostoł Paweł w 2 LIŚCIE DO KORYNTIAN 11:13-15  13Bo oni są fałszywymi 

apostołami, nieuczciwymi pracownikami, podszywającymi się pod apostołów Chrystusa. 14I nic bardzo  

dziwnego; sam bowiem szatan podszywa się pod anioła światłości. 15Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i 

jego posługacze podszywają się pod posługujących sprawiedliwości; lecz ich koniec będzie zgodny z 

ich czynami. 

34 Paweł nazywa tych świetnych apostołów bardziej sprawiedliwymi od Bożej sprawiedliwości, a 

jednak tak fałszywymi jak to tylko możliwe. Popatrzymy, co oni zrobili we wczesnym kościele:  

2 LIST DO KORYNTIAN 11:1-4 
1O, gdybyście mogli znieść odrobinę mojej głupoty — a właściwie mnie 

znosicie. 2Bo jestem o was zazdrosny Bożą zazdrością; gdyż poślubiłem was jednemu mężowi, aby 

postawić przed Chrystusem dziewicę czystą, 3obawiam się jednak, czy w jakiś sposób — podobnie jak 

wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością — tak wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od 

szczerości i czystości względem Chrystusa. 4Bo gdy przychodzi ktoś inny, głosi Jezusa, (gr. allon:  

zupełnie innego Jezusa) którego nie głosiliśmy, lub przyjmujecie innego ducha, (gr. heteron: kogoś o 

innej naturze) którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, (gr. heteron: coś o innej naturze) której 

nie przyjęliście, znosicie wspaniale (wygląda na to, że znosicie to). 



35 LIST DO GALACJAN 1:6-9 
6Dziwię się, że tak szybko odwracacie się od Tego, który was powołał w 

łasce Chrystusa do innej ewangelii, (czyli gr. heteron: albo ktoś o odmiennej naturze)  7jednak innej 

nie ma; chyba, że jacyś ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusa (Zauważcie, 

że nie jest to zupełnie inna Ewangelia, ale zniekształcenie prawdziwej Ewangelii) 8Ale choćbyśmy 

nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą my wam ogłosiliśmy, niech 

będzie przeklęty! 9Jak powiedziałem przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś głosi 

ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! 

36 EW. MARKA 7:7-9 
7Daremnie Mi jednak oddają cześć, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. 

8Porzuciliście bowiem przykazanie Boże, a trzymacie się tradycji ludzkiej: obmywacie dzbany, kielichy i 

czynicie wiele innych podobnych rzeczy. 9I mówił im: Pięknie unieważniliście przykazania Boże, aby 

zachować swoją naukę. 

37 Odrzucają Słowo Boże, bo wolą swoje własne nauki. Co się potem z nimi dzieje? Zabiera to 

moc Słowa z ich życia i przez to – Słowo jest dla nich ukrzyżowane. 

38 LIST DO HEBRAJCZYKÓW 6:4-6 
4Niemożliwe bowiem raz oświeconych, którzy też posmakowali 

niebiańskiego daru i którym dano stać się uczestnikami Ducha Świętego, 5którzy spróbowali dobrego 

słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku 6gdyby odpadli, ponownie doprowadzić do zmiany 

myślenia, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. 

39 Popatrzcie, nie mogą ukrzyżować Boga, który jest duchem, ale mogą sprawić, żeby Słowo 

było dla nich ukrzyżowane. To właśnie czynią – sprawiają, że ich tradycje i wyznania wiary czynią 

Słowo dla nich bezskuteczne. 

40 2 LIST DO TESALONICZAN 1:10 10gdy przyjdzie, aby doznać chwały wśród swoich świętych i być 

podziwianym wśród wszystkich, którzy uwierzyli, gdyż uwierzyliście naszemu świadectwu pośród was 

w on dzień. 

41 W naszej godzinie mamy doznać Jego Chwały w świętych. Sam zmysł Boży w nas. 

42 LIST DO EFEZJAN 1:17-19 
17aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 

ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego, 18aby oświecił oczy zrozumienia waszego, 

jaka jest nadzieja waszego powołania, i jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych, 19i jak 

nadzwyczajna wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem potęgi Jego siły. 

43 W dzisiejszych czasach ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, nie za dobrze przyjmują 

biblijną naukę na temat „bliźniąt”, ponieważ to jasno pokazuje, że wprost w kościele rosną dwa 

winne krzewy – jeden koło drugiego. 

44 Przecież nawet Paweł powiedział w LIŚCIE DO GALACJAN, że więcej dzieci ma opuszczona niż ta, 

która ma męża. Co to oznacza? Okazuje się, że dzieci nie-oblubienicy jest więcej niż dzieci tej, która 

jest poślubiona Chrystusowi. Przez całą historię kościoła powtarzała się taka sytuacja. Zawsze kościół 

był pod kontrolą religijnych, ale niezbawionych ludzi. Wystarczy popatrzeć na każde jedno 

przebudzenie w historii kościoła. Dlaczego więc łudzimy się, że w tym przebudzeniu zwanym 

Poselstwem będzie inaczej? 

45 W kazaniu CO ZROBIMY Z TYM JEZUSEM, KTÓREGO ZOWIĄ CHRYSTUSEM 64-0126  brat Branham 

mówi: 96A dzisiaj zielonoświątkowcy zorganizowali się i usadowili zaraz tak, jak tamci, jest to 



dokładnie to samo. A Słowo idzie naprzód i Ono posuwa się zaraz dalej od nich. To się dokładnie 

zgadza, ponieważ my staliśmy tacy nakrochmaleni i sztywni. Pozwoliliśmy naszym kościołom wejść do 

jakiegokolwiek stanu, i one idą ciągle dalej. „Jak długo mamy członków to nam wystarczy, ponieważ 

mamy ich więcej, niż mieliśmy kiedyś”. I my się tym chlubimy. 97Pozwólcie, że wam coś powiem – jest 

to stare przysłowie: „Diabeł liczy swój tłum, lecz Bóg waży Swój tłum”. 98To jest prawdą tak samo i 

dzisiaj. Bóg kładzie cię na wadze Swego Słowa, by stwierdzić, czy jesteś doskonały, czy nie jesteś. Ja 

nie dbam o wielkie tłumy, jak dużo ich jest, jak niepopularne to jest. To jest Boże Słowo 

zamanifestowane na tą godzinę. To się dokładnie zgadza. Nie dbam o tłumy – kto przychodzi, a kto 

nie. Chodzi tutaj o Słowo Boże, podobnie jak było wtedy na sali sądowej Piłata. Dajcie Je na wagę, a 

zobaczycie, co stwierdziliśmy – w czym jesteśmy niedostateczni. Tak jest. My wierzymy, że Jezus 

Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki”. 

46 Naukę o „bliźniętach” można pojąć dopiero, gdy w pełni i właściwie zrozumie się wybór i 

predestynację. Dopiero wtedy docenisz i zrozumiesz predestynację i wybór, gdy rozpoznasz, że są 

dwie strony działania. Jest prawdziwy winny krzew i fałszywy. Niektórzy są wybrani, by znaleźć się w 

chwale, a inni mają być potępieni. Dlatego właśnie, kiedy studiujemy ten temat musimy zająć się 

dwoma stronami wyboru. 

47 Sam Jezus Chrystus rozpoczął naukę o bliźniętach i o dwóch krzewach winnych. Apostołowie 

tacy jak Paweł, Piotr, Jan czy Juda również w taki sposób mówili na temat nauki o wyborze. A teraz ta 

prawdziwa nauka została przywrócona nam przez Bożego proroka czasu końca, Williama Branhama. 

Wiemy, że sam Bóg w niebie napisał tę pierwszą Księgę. Trzecim znakiem zodiaku jest konstelacja 

Bliźniąt, symbolizowana przez dwójkę dzieci. Najjaśniejszą gwiazdą w tym zbiorze jest Polluks, a 

drugą najjaśniejszą jest Kastor. Wiemy, że starożytna mitologia to spaczenie prawdziwej nauki, przez 

którą Bóg chce się objawić.  W mitologii jedno z bliźniąt to Herkules (syn boży, którzy przyszedł na 

ziemię) a drugie Merkury (posłaniec światłości). 

48 Kolejne ich atrybuty i cechy charakterystyczne znajdziemy podczas studiowania nauki o 

dwóch krzewach winnych. Każdym z nich zajmiemy się dogłębnie. Ta nauka zajmuje się tak wieloma 

aspektami Bóstwa i planu Odkupienia, że pomyślałem, że najlepiej nie podawać tego w formie 

jednego wielkiego studium. Wolałbym przedstawić naukę o bliźniętach w czterech częściach. W 

pierwszej omówimy DEFINICJE, w drugiej ŹRÓDŁO, w trzeciej spojrzymy na to, jak życie 

rozprzestrzenia się przez NASIENIE i porównamy cechy charakterystyczne i naturę obu NASION. W 

ostatniej części zajmiemy się REZULTATAMI i MIEJSCEM DOCELOWYM każdego z nasion. 

49 Rozłożymy to studium na 4 większe tematy, a rozpoczniemy od definicji terminów, które 

wiążą się z tą nauką. Bez podania właściwych definicji nie sposób zrozumieć nauki o bliźniętach. W 

następnej części przyglądniemy się pochodzeniu tych bliźniąt i z jakiego życia zostały zrodzone. 

Potem będziemy omawiać życie Nasienia, a w końcu cechy charakterystyczne tych dwóch krzewów. 

50 Pomódlmy się. 


