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#206 Bliźnięta nr 4 Źródło życia nr 1 Synowie
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Dotychczas dowiedzieliśmy się, że bliźnięta to: „dwoje dzieci, które urodziły się tej samej
matce”. Brat Branham mówi, że: „Każde przebudzenie rodzi bliźnięta – jedno z dzieci jest duchowe, a
drugie cielesne”.
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Dzisiaj do południa zobaczymy, skąd każde z bliźniąt czerpie życie. Wiemy, że życie pochodzi
od mężczyzny, natomiast kobieta to tylko gleba pod zasiew.
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Jeżeli chodzi o źródło życia, to musimy ustalić, że jest jedna matka, jeden kościół i jedno
przebudzenie, natomiast są dwie dominujące formy życia, a obie są religijne. Wiemy, że nie ma
możliwości zmiany z jednej formy na drugą.
Zanim zaczniemy badać kwestię źródła życia, które rodzi dwoje dzieci z dwoma zupełnie odmiennymi
naturami, jeszcze raz odświeżymy sobie definicję słowa „bliźnięta”.
BLIŹNIĘTA: główna definicja bliźniąt to: „dwoje dzieci, które urodziły się tej samej matce”. To, że są
bliźniętami, to nie oznacza od razu, że mają tego samego ojca, ale muszą mieć tą samą matkę. Są
udokumentowane przypadki bliźniąt, które miały dwóch różnych ojców. Dobrym przykładem jest
kobieta z Beaumont w Teksasie, która w latach 60-tych urodziła białe i czarne dziecko. W książce
Siedem Wieków Kościoła brat Branham mówi następującą rzecz: „Niedawno gazety na całym świecie
rozpisywały się na temat pewnej Norweżki, która pozwała swojego męża za to, że nie wspierał
finansowo jej samej i jej bliźniąt. Jedno dziecko było białe, a drugie czarne. Przyznała się, że miała
ciemnoskórego kochanka. Oba poczęcia dzielił okres trzech tygodni. Z kolei w 1963 roku w Beaumont
w Teksasie miał miejsce przypadek porodu mnogiego, a oba poczęcia były tak bardzo oddalone od
siebie w czasie, że niewiele brakowało, a matka zmarłaby podczas porodu”.
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Każdy student Biblii wie, że w Piśmie kobieta zawsze jest przedobrazem kościoła. Kościół jest
albo nazwany Oblubienicą, albo nierządnicą i cudzołożnicą. Bałwochwalstwo jest zawsze
przyrównane do popełnienia cudzołóstwa. Podczas tego studium będziemy mówić o bliźniętach,
które urodziły się tej samej matce albo w tym samym kościele. Bliźnięta to dwoje dzieci – tylko
dwoje. Bliźnięta to nie trójka dzieci, gdyż nazwalibyśmy je trojaczkami, czwórkę dzieci czworaczkami,
a piątkę pięcioraczkami. Będziemy mówić, zatem tylko o DWÓCH. Nie o jednym, nie o trzech, ale o
DWÓCH. Są to dwa rodzaje wierzących, którzy przychodzą na świat podczas każdego przebudzenia.
SŁUCHANIE PRZYJMOWANIE I DZIAŁANIE 60-0607 E-16 51Stwierdzamy więc, że każde przebudzenie, które
miało miejsce na świecie, zrodziło bliźnięta. To się zgadza. Każde przebudzenie wydaje na świat
bliźnięta. Zawsze mają podczas niego grupę cielesnych wierzących i grupę duchowo wierzących.
Każde przebudzenie zrodzi ich: Ezawa i Jakuba. 52A kiedy pielgrzymują razem, nie stąd ni zowąd ten
cielesny zaczyna rozmyślać: „Otóż, ci ludzie staczają się na samo dno. Raczej odseparuję się od nich”.
I tacy powracają do tej intelektualnej grupy. Oni chcą mieć pastora, który będzie im mówił tylko o
przyjemnych sprawach. Nie chcą mieć pastora, który jest napełniony Duchem Świętym, który jest
posłuszny Duchowi Świętemu i stoi na podium głosząc po prostu Słowo dokładnie tak, jakie ono jest.
53
Jan Chrzciciel mówił: „Oto przyłożona jest siekiera do korzeni drzewa, więc niech drzazgi latają gdzie
chcą”. Większość kościołów dzisiaj wyrzuciłaby kogoś takiego spoza ich kazalnicy. Zgadza się. Dojdzie

do separacji, zawsze się tak dzieje. Działo się tak w wieku metodystów, działo się tak w wieku
baptystów, działo się tak w wieku zielonoświątkowców; będzie tak w każdym wieku.
EFESKI WIEK KOŚCIOŁA 60-1205 P:113 134Jak już powiedziałem na początku i powtórzę to teraz.
Każde przebudzenie rodzi bliźnięta. Jeden to duchowy człowiek, a drugi to naturalny człowiek, który
pochodzi z tej ziemi. „Jestem członkiem kościoła i nie jestem gorszy od innych”. To właśnie zrodziło to
przebudzenie. Tak samo jest w przypadku każdego przebudzenia. To samo zrodził Luter, to samo
Ireneusz, św. Martin, Kolumba, Wesley, a także zielonoświątkowcy. Tak właśnie jest. Patrzcie jak teraz
zrodziły one nasiona…
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Zwróćcie uwagę na to, że mówi: „To właśnie zrodziło to przebudzenie. Tak samo jest w przypadku
każdego przebudzenia”, a dalej wymienia wszystkie wieki kościoła. Skoro powiedział, że tak jest w
przypadku każdego przebudzenia, więc mówi także o tym, które nazywamy Poselstwem.
EFESKI WIEK KOŚCIOŁA 60-1205 P:113 181Zapamiętajcie sobie teraz, każdy kościół ma swoich
formalnych członków i każdy kościół ma swoich duchowych członków. To są te bliźnięta, które się
rodzą w każdym przebudzeniu i żyją w każdym kościele. Oni mieli początek zaraz w tym wieku, a
dochodzą do końca w tym wieku. I w końcu formaliści przejęli kierownictwo w wieku Tiatyry, a Luter
wyciągnął kościół z ich rąk z powrotem. Obecnie jednak przejmują je znowu do swoich rąk. 182Czy
widzicie tą formalną religię? Nie ma żadnej różnicy między nią a katolicyzmem. Jest to zupełnie to
samo. Każda organizacja jest tym nafaszerowana. Bóg wcale nie zorganizował Swojego Kościoła. To
jest dokładnie to, co oni starali się osiągnąć tutaj. Obserwujcie więc teraz i zobaczycie, czy to nie jest
prawdą. Po prostu pokażę wam, jak przeklęta jest organizacja. Było to coś obcego dla tego nowego
Kościoła, dla Kościoła Nowotestamentowego. Rozumiecie?
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ŚLEPY BARTYMEUSZ 61-0124 E-49 Każde przebudzenie rodzi bliźnięta. Dobrym przykładem są synowie
Jakuba, a raczej Izaaka. Za każdym razem, kiedy jest przebudzenie, rodzi się Ezaw i Jakub. Jeden z nich
jest religijny do granic i przyjmuje jakieś przeżycie z seminarium, drugi z kolei pragnie pierworództwa i
chce je zdobyć każdym kosztem. Obojętnie czy ludzie nazywają go świętoszkiem, jemu to nie
przeszkadza, ponieważ on chce otrzymać pierworództwo. Ludzie mają dzisiaj taki problem, że boją się
pierworództwa, a wręcz go nienawidzą. Ale zawsze są bliźnięta. Ludzie tego świata są tak zapatrzeni
w religię, że dają wielkie ofiary i tak dalej, ale pierworództwo nic ich nie obchodzi… Od początku
świata walka toczyła się właśnie pomiędzy tymi dwoma stronami. Teraz wszystko dochodzi do
takiego czasu, o którym mówił Jezus: „będą tak podobne, że zwiodłoby to nawet wybranych, gdyby to
było możliwe”. To prawda. Widzicie teraz, jak bardzo zwodnicza jest godzina, w której żyjemy. Bracie,
pozostań przy Słowie, nie opuszczaj go na krok. Tak jest. Słowo samo się obroni.
Główną myślą wszystkich tych cytatów jest to, że w każdym z nich brat Branham mówi, że „każde
przebudzenie rodzi bliźnięta”. Stąd możemy dojść do wniosku, że za każdym razem, kiedy ma miejsce
przebudzenie i powstaje kościół, przychodzą na świat dwa rodzaje wierzących: prawdziwy, szczery
wierzący i niewierzący lub pozornie wierzący.
Jeśli popatrzymy teraz do Pisma, widzimy, że już za czasów Kaina i Abla działo się to samo. Obaj
złożyli Bogu ofiary, lecz jednego Bóg przyjął, a drugiego odrzucił.
Z racji tego, że chcemy mówić o źródle życia, musimy powrócić do początku, czyli do Księgi Rodzaju.
Słowo „Genesis” pochodzi od wyrazu genus, które znaczy tyle, co narodzenie, źródło, pochodzenie

czy pokolenie. Dlatego właśnie Księga Genesis jest w Biblii księgą nasienia. Na tej podstawie wiemy,
że każde nasienie, które wzejdzie, można będzie odnaleźć w tej księdze. To jest Księga Nasion.
IZRAEL W EGIPCIE 53-0325 P:11 1 Księga Mojżeszowa to w Biblii księga nasienia. Tam jest napisane o
początku. Słowo „Genesis” oznacza „początek”.
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Właściwie powiedział też w kazaniu PIECZĘĆ BOŻA 61-0216 P:17 Pamiętajcie, Jezus powiedział,
że ci dwaj będą tak podobni i tak blisko siebie, że zwiodłoby to nawet wybranych, gdyby to było
możliwe. Chcemy prześledzić ich pochodzenie i dowiedzieć się gdzie się to wszystko rozpoczęło.
Powiedziałem wam, że początki wszystkiego, co nas otacza, każdego kultu i religii sięgają Księgi
Genesis. Zbory Boże powstały w Księdze Genesis. Kościół baptystyczny powstał w Księdze Genesis.
Mogę wam to udowodnić. Oczywiście, że tak. Mogę dowieść, że każdy kult i wszystko co teraz mamy,
rozpoczęło się w Księdze Genesis. Tak jest. Sprawdźcie to w Księdze Rodzaju, a wszystko wam się
rozjaśni. Jeśli widzisz jakie to nasienie, to wiesz, co z niego wyrośnie. Rozumiecie? Śledźcie to nasienie,
a zobaczycie go w całej Biblii. Dokładnie tak. Oba nasiona mają swój początek w Księdze Rodzaju.
Wiemy, że Księga Genesis to księga nasienia.
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Nasienie to z definicji nośnik życia. Skoro więc Księga Genesis jest Księgą Nasienia, to musi
także być Księgą Nasienia Życia, czyli można ją nazwać Księgą Życia. Aby zrozumieć biblijną naukę na
temat bliźniąt, zaglądnijmy teraz do tej Księgi Życia, Księgi Nasienia Życia, by dowiedzieć się coś
więcej na temat źródła życia.
Badając w Księdze Nasion (Genesis) to, skąd oba nasiona czerpią życie, dowiemy się również coś na
temat prawa reprodukcji, jakiemu podlegają obie formy nasienia.
1 KSIĘGA MOJŻESZOWA 1:11-12 11Potem 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. 12I 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.
Musimy powiedzieć, że już tutaj na początku historii całego świata Bóg zasadził w glebie każdy rodzaj
życia, jaki kiedykolwiek będzie na ziemi. Ustanowił również prawo, na podstawie którego każda
forma życia może się rozrodzić. W każdej formie życia Bóg umieścił pewien mechanizm zwany
nasieniem życia, który działa na takiej zasadzie, że zrodzone życie posiada tę samą naturę i jest na ten
sam obraz. Kiedy Pismo mówi, że każde nasienie wyda według swojego rodzaju, słowo „rodzaj”
oznacza naturę. Mamy tutaj wskazówkę, jak rozpoznać te dwa źródła życia. Wystarczy popatrzeć na
ich naturę, a zidentyfikujemy ich formę życia oraz to, skąd zostali zrodzeni.
Chcemy się dowiedzieć, skąd pochodzi życie tych dwóch nasion. Cechą obu nasion jest to, że widzimy
je w każdym przebudzeniu. Zauważmy, w którym przebudzeniu po raz pierwszy przyszły na świat
bliźnięta. Prorok powiedział, że każde przebudzenie rodziło bliźnięta, dlatego musimy prześledzić
obie formy życia aż do ich początków.
Aby w pełni to zrozumieć, musimy dowiedzieć się, co to jest przebudzenie. Wyraz „przebudzenie” to
inaczej pobudzenie tych, którzy są obojętni w stosunku do wiary i doprowadzenie ich do stanu, w
którym ich życie znowu nabrało sensu i znaczenia. Używamy wyrazu „przebudzenie” również, aby

powiedzieć, że coś powstało do życia albo na nowo stało się użyteczne. Przebudzenie ma więc dużo
do czynienia z życiem czy nowym zastrzykiem życia.
Możemy zatem powiedzieć, że kiedy kobieta rodzi dzieci, przeżywa przebudzenie, ponieważ jest
zrodzone życie. Widzimy teraz, że przyrównanie kościoła do kobiety jest bardzo trafne, szczególnie,
jeżeli skupimy się na rodzeniu dzieci i kwestii przebudzenia.
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Dalej jednak pozostaje pytanie: „Skąd wzięły się na ziemi pierwsze bliźnięta, czyli Kain i
Abel?”. Oczywiście dowiemy się tego od potwierdzonego proroka.

10

EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – ROZDZIAŁ 3 Bądźmy teraz bardzo ostrożni, abyśmy na tym punkcie nie
wpadli w zamieszanie. Będziemy więc szukać w Słowie, aby potwierdzić ten fakt. Przejdźmy z
powrotem do tej księgi o początku, do 1 Księgi Mojżeszowej. W ogrodzie Eden były DWA drzewa.
Jedno było dobre, drugie było złe. Jedno zrodziło ŻYCIE, drugie zrodziło śmierć. Było tam dwoje dzieci,
które na początku przyniosły ofiarę Bogu. Pozwólcie mi to jeszcze raz powtórzyć: OBAJ przynieśli Bogu
ofiarę. 1 Księga Mojżeszowa 4:3-5 „Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych; Abel
także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego
ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał...”. Jeden z nich (Kain) był zły, on pochodził ze swego
ojca (z tego złośnika), natomiast Abel był sprawiedliwym przed Bogiem. Znowu było tam dwoje dzieci
według ciała, z tych samych rodziców; były to bliźnięta Izaaka i Rebeki. Jeden był wybranym Bożym, a
drugi został skazany na wieczne potępienie. Obaj oddawali cześć Bogu. W obu wypadkach było to
połączone z oddawaniem czci Bogu. W obu przypadkach ten zły nienawidził sprawiedliwego i
prześladował go. W niektórych przypadkach ten zły zniszczył sprawiedliwego. Zwróćcie jednak uwagę.
Oni byli „zasadzeni” razem. Oni razem żyli. Obaj rościli sobie prawo do Boga i oddawali Mu cześć.
Brat Branham pokazuje, że Kain pochodził z innego źródła niż Abel. Oczywiście jest to prawdą i można
to podeprzeć tym, co każdy z nich zamanifestował w swoim życiu. Przyjrzyjmy się tylko naturze
każdego z nich, a zobaczymy wyraźne różnice.
Widzimy w 1 LIŚCIE JANA 3:12 Nie tak jak Kain, który był od złego i brutalnie zamordował swojego
brata. A dlaczego go zamordował? Dlatego, że jego czyny były złe, a czyny jego brata sprawiedliwe.
Koniecznie musimy zrozumieć to stwierdzenie, jeśli chcemy wierzyć biblijnej nauce na temat bliźniąt.
Pismo jest darowane po to, by podeprzeć naukę i tym samym utwierdzić naszą społeczność z Bogiem.
2 LIST DO TYMOTEUSZA 3:16-17 16Każde Pismo natchnione jest przez Boga, (czyli Bóg tchnął) i pożyteczne
do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17aby człowiek
Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła.
Jan powiedział, że Kain był od tego złego. Nie mógł pochodzić od Adama, ponieważ Adam był synem
Bożym. Kain manifestował coś, czego ani Adam, ani jego dzieci nie manifestowały. Jeśli dowiemy się
skąd pochodziło to, co manifestował Kain, rozpoznamy jego naturę, a także to, jakie było jego źródło
życia.
Obaj byli religijni. Właściwie przez całą historię świata, każde z bliźniąt zawsze było religijne i warto
zadać sobie pytanie: „Skoro każde nasienie ma wydać owoc według swojego rodzaju", albo można

powiedzieć natury, w takim razie jest rzeczą jasną, że źródła obu nasion, skąd czerpały życie były
także religijne.
Sam Jezus pokazuje różnicę w EWANGELII JANA 8:38-39 38Ja mówię to, co widziałem u mojego Ojca –
więc i wy czyńcie to, co widzieliście u waszego ojca. 39Odpowiedzieli Mu: Naszym ojcem jest Abraham.
Jezus na to: Gdybyście byli dziećmi Abrahama, czynilibyście dzieła Abrahama. 1 KSIĘGA MOJŻESZOWA
1:11 (prawo reprodukcji – każde nasienie rodzi według swojego rodzaju) 40Teraz zaś chcecie Mnie
zabić — człowieka, który powiedział wam prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. 41Wy
pełnicie uczynki swojego ojca. Powiedzieli Mu więc: My nie zostaliśmy zrodzeni z nierządu; mamy
jednego Ojca — Boga. 42Jezus na to: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, darzylibyście Mnie miłością, gdyż
Ja wyszedłem od Boga i oto jestem. Bo nie przyszedłem sam od siebie, ale On Mnie wysłał. 43Dlaczego
nie rozumiecie tego, co mówię? Dlatego, że nie potraficie słuchać mojego Słowa. 44Wy za ojca macie
diabła – i chcecie spełniać żądze waszego ojca… On od początku był zabójcą i nie wytrwał w prawdzie,
gdyż prawdy w nim nie ma. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
Zauważcie, co dalej mówi Jezus: 44 …On od początku był zabójcą i nie wytrwał w prawdzie,
gdyż prawdy w nim nie ma. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.
45
Ja zaś mówię prawdę — dlatego Mi nie wierzycie. 46Kto z was może dowieść Mi grzechu? Jeśli zaś
mówię prawdę, to dlaczego Mi nie wierzycie? 47Kto jest z Boga, słów Bożych słucha; wy dlatego nie
słuchacie, że nie jesteście z Boga.
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Jezus pokazał im, skąd pochodzą przez to, że jasno zidentyfikował, że ich zachowanie wynika z tego,
skąd czerpią życie.
Ponownie widzimy w EWANGELII MATEUSZA 23:27-33 27Biada wam, znawcy Prawa i faryzeusze,
obłudnicy, że jesteście jak pobielone groby, które wprawdzie na zewnątrz wyglądają pięknie,
wewnątrz jednak są pełne kości zmarłych i wszelkiej nieczystości. 28Tak i wy na zewnątrz wydajecie się
ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. 29Biada wam, znawcy Prawa i
faryzeusze, obłudnicy, że budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, 30i mówicie:
Gdybyśmy żyli za dni naszych ojców, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. 31W
ten sposób świadczycie o sobie, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. 32Wy też
dopełnijcie miary waszych ojców. 33Węże! Płody żmij! Jak ujdziecie przed sądem Gehenny?
Kiedy Jezus mówi: „Wy też dopełnijcie miary waszych ojców”, używa greckie słowo: pleroosate, które
oznacza: uskutecznić, zrealizować lub coś zamanifestować. Co według Jezusa ma się zamanifestować?
Miara ich ojców, czyli grecki wyraz metron, czyli standard lub zasada sądzenia. Jezus mówi:
„zrealizujcie albo uskutecznijcie standard, według którego sądzili wasi ojcowie”. Powiedział:
„Udajecie, że miłujecie proroków i zdobicie ich grobowce, ale jesteście dziećmi tych, którzy ich
mordowali”.
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Dalej Jezus mówi im, że wewnątrz są pełni bezprawia. To także mówi o ich pochodzeniu.
Mamy teraz wystarczająco wskazówek, by dowiedzieć się, jakie jest ich pochodzenie.
Skąd wywodzi się ta natura? Popatrzmy teraz na pierwsze narodziny Życia. Wiemy, że Bóg jest Ojcem,
a życie jest w mężczyźnie. W kolejnych paru wersetach z Pisma dowiemy się, że Bóg, który jest
Słowem, to wielkie źródło Życia.

EWANGELIA JANA 1:1-4 1Na początku było Słowo… i Bogiem było Słowo. 3Wszystko dzięki Niemu się
stało i bez Niego nic się nie stało, co istnieje. 4W Nim było życie, a życie było światłością ludzi.
EWANGELIA JANA 5:26 Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi mieć życie w samym
sobie.
PSALM 36:10 Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość.
LIST DO HEBRAJCZYKÓW ROZDZIAŁ 1 57-0821 129… to wielkie źródło Ducha, które nie miało
początku ani końca, ten wielki Duch zaczął się formować w stworzeniu, a to Logos, które z Niego
wyszło, to był Syn Boży. To była jedyna widzialna forma, jaką ten Duch posiadał. A to była teofania, co
oznacza ciało, a to ciało było podobne do człowieka.
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1 LIST JANA 1:1-3 1Co było od początku, o czym słyszeliśmy, co naszymi oczami zobaczyliśmy, co
oglądaliśmy i czego nasze ręce dotknęły o Słowie Życia — 2a życie zostało objawione, i zobaczyliśmy, i
świadczymy, i ogłaszamy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione — 3co
zatem zobaczyliśmy i o czym usłyszeliśmy, to i wam ogłaszamy, abyście i wy pozostawali w
społeczności z nami. A społeczność nasza jest z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.
EWANGELIA JANA 6:63 Duch ożywia, ciało nic nie pomaga; słowa, które Ja wam mówię, są duchem i są
życiem.
EWANGELIA ŁUKASZA 8:11 Znaczenie tej przypowieści jest takie: Ziarnem jest Słowo Boże.
1 PIOTRA 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego, przez Słowo Boga,
które żyje i trwa na wieki.
EWANGELIA MARKA 4:14 Siewca rozsiewa Słowo.
Widzimy teraz, że Życie pochodzi od Boga. Skąd w takim razie wzięła się natura, która zabija, kłamie,
popełnia cudzołóstwo i sposób, w który sądzi, jest zły i przewrotny?
Sam Jezus nazwał ich nasieniem wężowym. Jednak zanim pojawił się wąż, już w niebie istniało źródło
nieprawości, a był nim pewien archanioł, Lucyfer.
KSIĘGA EZECHIELA 28:12-15 12 Synu człowieczy! Podnieś lament nad królem Tyru i powiedz mu:
Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, co pieczętujesz sumy, pełen mądrości i doskonałej piękności 13Byłeś
w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis,
chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby
zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.14Byłeś cherubinem pomazanym, nakrywającym; postawiłem
cię, byłeś na górze Bożej świętej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych, 15Byłeś doskonałym w
postępowaniu twoim od dnia tego, gdy zostałeś stworzony, aż się znalazła nieprawość w tobie.
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Zatrzymajmy się na chwilę i przeanalizujmy atrybuty tego stworzenia.
Ty, co pieczętujesz sumy… pieczętujesz = chattham, czyli założyć pieczęć. Brat Branham mówi, że nie
można założyć pieczęci, dopóki dana rzecz nie jest pełna. Wiemy na tej podstawie, że wypełniał
sumy. Czym więc są te sumy? Suma to po hebrajsku tokniyth, wymawiane, jako „To’-ken” i oznacza to

wzór albo szablon. Ten, który był w ogrodzie Eden wypełniał pewien szablon. Innymi słowy, był tak
namaszczony i podobny do tego wzoru, że go wypełnił.
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Kolejnym atrybutem jest to, ze był pełen mądrości. Pełny to male, co wymawia się „maw-lay”
i znaczy również pełnia. Mądrość pochodzi od hebrajskiego słowa chokmah wymawianego „hokmah” i oznacza mądrość w działaniu, a to z kolei pochodzi od wyrazu chakam, które wymawia się
„hok-ham”, co oznacza „nauczać mądrości”. Wiemy teraz, że był on liderem wszystkiego, co się działo
i nauczycielem tego, jak oddawać Bogu chwałę.
PIĘTNO ANTYCHRYSTA 55-0311 E-18 41Prawą ręką Wszechmogącego Boga był Lucyfer, syn
gwiazdy porannej. Najpierw Bóg nadał mu stanowisko niemal swojego współpracownika; on był Jego
współpracownikiem w pewnym względzie równorzędnym z Nim; szatan tylko nie potrafił stworzyć.
Bóg jest jedynym Stworzycielem, ale szatan wziął coś, co Bóg stworzył i wypaczył to w coś złego.
Zauważcie teraz, kiedy Kain i Abel – jest to piękny przedobraz tego. Kain i Abel byli niczym więcej niż
zapowiedzią Judasza i Jezusa.
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MAŁŻEŃSTWO I ROZWÓD 65-0221 17-5 104Czy wiedzieliście, że szatan był pewnego dnia równy Bogu?
Z pewnością był – on był wszystkim tylko nie Stwórcą; on był wszystkim – stał po prawicy Bożej w
niebiosach, ten wielki czołowy cherubin.
BOŻY SŁUGA JOB 55-0223 E-12 Gdy tylko szatan… Ludzie od dawna zastanawiają się, czemu Bóg nie
mógł sobie tego wszystkiego oszczędzić. Bóg umieścił szatana na równi ze sobą, a ten wziął to, co
należało do Boga i wypaczył to tak, że powstała zła myśl. Od tamtej chwili zaczął wszystko, co dobre,
zmieniać na złe. Gdy tylko to się stało, Bóg od razu, bardzo szybko, wyciągnął plan odkupienia ze
swojej wielkiej skrzyni skarbów miłości.
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TAK NIECHAJ ŚWIECI WASZA ŚWIATŁOŚĆ PRZED LUDŹMI 61-0903 Wiecie, co spowodowało pierwszą
walkę w niebie? To, kiedy Lucyfer zgromadził lepszą klasę ludzi, lepszą klasę aniołów i myślał, że
zbuduje większe, jaśniejsze i wspanialsze królestwo niż królestwo Michała. Został wtedy wyrzucony z
nieba. Widzicie skąd pochodzi podział na klasy społeczne? Trzymajcie się od tego z dala. Gdy ktoś jest
głodny, nie potrzebuje podziału na klasy, ale potrzebuje jedzenia. Tak jest.
Kolejnym jego atrybutem było to, że był doskonały w piękności. Doskonały to kaw-leel i oznacza cały,
pełny, kompletny.
OBMYŚLANA JEDYNA BOŻA DROGA DO WSZYSTKIEGO V-21 N-2 63-0731 56Powiem tutaj coś, być może nie
miałbym tego mówić, pomimo tego wierzę, że powinienem to powiedzieć. 57Jeżeli zauważyliście,
Lucyfer czyni dokładnie to samo dzisiaj, co on czynił na początku. Rozumiecie? Lucyfer na początku
chciał zbudować sobie królestwo, które byłoby większe i piękniejsze niż królestwo Michała –
Chrystusa. Było to jego ambicją osiągnąć coś takiego. I kogo wziął sobie do pomocy, aby to uczynić?
Wziął upadłych aniołów, którzy utracili swój pierwszy stan. On wziął ich, by tego dokonać przy ich
pomocy. 58A dzisiaj – Lucyfer przedostał się do kościoła, usunął Słowo i wtrącił tam denominację. I on
buduje kościół, ten ekumeniczny ruch, który rozwija się obecnie, by zjednoczyć wszystkich
protestantów razem, żeby wszyscy weszli do katolicyzmu. A ten papież, którego mają obecnie, ma
zamiar czynić to samo, dokładnie tak, jak mówi Pismo Święte, co on będzie czynił. I co czyni on
poprzez to? On czyni to przez ludzi z tych wielkich ekumenicznych organizacji, którzy nie znają Boga; a

wielu z nich jest u zielonoświątkowców, ponieważ oni czynią to samo. Co to jest? On czyni to przy
pomocy upadłych aniołów, upadłych luteranów, upadłych metodystów, upadłych
zielonoświątkowców, którzy utracili ich pierwotny stan – odeszli od Słowa Bożego i idą prosto z
powrotem, by uczynić wielki potężny ekumeniczny ruch. Upadli posłańcy, zwiastuni, którzy dawniej
trwali w Słowie, lecz sprzedali swoje pierworodztwo i połączyli się ze światem. To samo dzieje się w
ostatecznym czasie. A Lucyfer osiąga dzisiaj przez ludzi mających w sobie te duchy to, co on osiągnął
przez aniołów na początku, przez upadłych aniołów, którzy nie zachowali ich pierwszego stanu, by być
posłusznymi Bogu. I on czyni to samo dzisiaj.
BÓG TEGO ZŁEGO WIEKU 65-0801M 79Może powiecie, syn szatana? Pokażcie mi więc choćby
jedno miejsce w Biblii, gdzie Kain został nazwany synem Adama. Biblia mówi, że on był synem tego
złego, że był nasieniem węża. Nuż, ta zasłona już została zdjęta, bracie, piramida została otwarta,
kiedy zostało pokazane objawienie. 80Zwróćcie uwagę na to, co on czyni, co on myśli. On myślał już w
niebie, że Bóg przebywa w świeckiej piękności. Grzech nie miał swojego początku w Edenie. On miał
swój początek w niebie, kiedy Lucyfer syn Jutrzenki wywyższył się w piękności i zapragnął
piękniejszego królestwa, niż królestwo Michała. On myślał, że Bóg przebywa w piękności. 81Zwróćcie
uwagę na Kaina. On nie chciał ofiary krwi. On przyszedł i ofiarował owoc ziemi, coś pięknego, i położył
to na ołtarz. On był bardzo religijny. Uczynił wszystko w podobny sposób, jak uczynił Abel. Złożył
ofiarę, upadł przed Bogiem oddając Mu cześć. Posłuszny pod każdym względem, ale nie posiadał
objawienia Słowa. Bożym planem było od początku Słowo. Ale Bóg przez objawienie oznajmił te
rzeczy, które potwierdził i podkreślił jako prawdziwe. Nie chodzi o religię, nie chodzi o ołtarz, ani o
przynależność do kościoła, ani o składanie ofiary. Nie chodzi o szczerość, ale chodzi o objawienie
Słowa Bożego. Bóg objawił to Ablowi, mianowicie, że jego matka nie zjadła jabłko, które jej podał
wąż, ale miała stosunek seksualny z osobą szatana w postaci zwierzęcia. To nie był gad, który pełza.
To była najbardziej przebiegła istota, jaka żyła na polu i najbardziej podobna do człowieka. Była
jedyną istotą, której nasienie mogło się z człowiekiem skrzyżować. Nauka pragnie to znaleźć, ten
brakujący element. Oni go nie znajdą, ponieważ każda kość jego ciała została zmieniona. Ale Biblia
głosi, że tak jest.
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„Byłeś cherubinem pomazanym, nakrywającym”. On był pomazanym, poświęconym cherubem, który
nakrywa = cakak, czyli zacienia, przykrywa… „postawiłem cię”… A więc Bóg go tak ukształtował. Bóg
przeznaczył go do tego, aby ten spowodował upadek. Bóg stworzył go, aby razem z Michałem
przewodniczył w uwielbieniu, ale także, aby potem upadł.
NASIENIE WĘŻA 58-0928E 97Jak już powiedziałem: Kto jest mocniejszy, Zbawiciel, czy grzesznik? Kto
posiada największą moc? Zatem mocniejszy musiał pozwolić słabszemu, a On czyni to tylko dla Swojej
chwały. Kiedy On stworzył Lucyfera, On wiedział, że on będzie diabłem. On mu tam musiał pozwolić
istnieć, aby okazać, że On jest Zbawicielem, Chrystusem. On musiał pozwolić, aby się to stało w ten
sposób. 98Nuże, czy Biblia nie mówi: “Wszystkie rzeczy działają dla dobra tych, którzy miłują Boga?”
[Zgromadzenie: “Amen” - wyd.] Więc czego się lękacie?
„Byłeś doskonałym w postępowaniu twoim” = kompletnym, pełnym, całym, rozsądnym, zakończonym
na drogach twoich. „Aż się znalazła nieprawość w tobie”. Hebrajskie słowo e’vel, czyli nieprawość
oznacza niesprawiedliwość, niewłaściwa mądrość, postępować nieprawidłowo lub odstępować od
czegoś. Widzimy, że szatan odstąpił od prawdy i stał się prekursorem wszystkich tych, którzy
odstępują od prawdy, ponieważ jest źródłem, skąd ich natura czerpie życie.

Jezus mówi, że kiedy obie formy życia wykiełkują, to będą rosnąć jedno koło drugiego, tak jak w
przypowieści o pszenicy i kąkolu. Głębiej zajmiemy się tą przypowieścią, gdy będziemy mówić o
Nasieniu.
EWANGELIA MATEUSZA 13:24-30 24Przedłożył im też inną przypowieść: Królestwo Niebios podobne jest
do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel
jego, nasiał kąkolu między pszenicę i odszedł. 26Kiedy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy pokazał
się też kąkol. 27Przyszli więc słudzy gospodarza i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia
na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28Odpowiedział: Nieprzyjaciel to zrobił. Słudzy na to: Czy
chcesz więc, abyśmy poszli i zebrali go? 29Odpowiedział: Nie! Abyście czasem zbierając kąkol,
jednocześnie nie powyrywali z nim pszenicy. 30Pozwólcie obu rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie
żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopy na spalenie, pszenicę
natomiast zbierzcie do mojego spichrza.
Pozostaje jednak pytanie: kto zasiał kąkol? Skąd kąkol czerpie życie. Odpowiedzi udziela sam Jezus,
który wyjaśnia tę przypowieść.
EWANGELIA MATEUSZA 13:36-37 36Wtedy Jezus rozpuścił tłumy i poszedł do domu. Wówczas podeszli do
Niego Jego uczniowie z taką prośbą: Wyjaśnij nam dokładnie przypowieść o kąkolu na roli. 37A On
odpowiedział im: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
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Jezus jest nazwany Synem Człowieczym. Ten tytuł jest najczęściej używanym tytułem w Biblii.
Syn Człowieczy to inaczej prorok. Wynika z tego, że to Prorok wyjdzie i będzie siał.
EWANGELIA MATEUSZA 13:38-39 38rolą jest świat, dobrym nasieniem synowie Królestwa,
kąkolem synowie złego, 39nieprzyjacielem, który go rozsiał, jest diabeł, żniwem jest koniec świata, a
żeńcami są aniołowie.
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Brat Branham rzuca jeszcze więcej światła na tę przypowieść w EFESKIM WIEKU KOŚCIOŁA – ROZDZIAŁ 3
Te ilustracje opisują doskonale podobieństwo Jezusa Chrystusa, w którym On mówi, że Królestwo
Boże jest podobne do człowieka, który zasiał dobre nasienie; przyszedł jednak nieprzyjaciel i zasiał
pomiędzy to dobre nasienie chwasty. Bóg nie zasiał tych chwastów. To szatan posiał te chwasty
bezpośrednio pomiędzy dobre nasienie Boże. Te dwa rodzaje roślin (ludzi), wywodzące się z dwu
różnych nasion, wyrosły razem. One były uczestnikami pożywienia z tej samej ziemi, dzieliły wspólnie
to samo słońce, deszcz i wszystkie inne dobrodziejstwa, i oba zostały sprzątnięte w swojej kolejności.
Czy to widzicie? Nie zapomnijcie nigdy tych prawd, kiedy będziemy studiować Wieki Kościoła, a
później Pieczęcie. A nade wszystko nie zapomnijcie, że to ma miejsce w ostatnim wieku, kiedy chwasty
zostaną związane na spalenie, że one odepchną pszenicę, i że ona musi być zebrana przez Pana.
Na podstawie tego, co powiedział, wiemy, że oba czerpały z tego samego słońca (światła) i deszczu
(nauki). Wiemy, że na początku Bóg zrodził Swojego Syna, Jezusa. Jezus nie był Bogiem-Synem, ale był
Synem Bożym. Bóg posłużył się Synem Bożym, który był w postaci małego światła, by powołać do
istnienia Boże stworzenie.
Dalej, w PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH 53-0729 brat Branham mówi: 26Otóż: „Żaden człowiek
nigdy nie widział Ojca”. Żaden człowiek nie może zobaczyć Boga w cielesnej postaci, ponieważ Bóg nie
jest w postaci ciała, Bóg jest Duchem. Rozumiecie? W porządku. „Nikt nigdy nie widział Ojca, lecz
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jednorodzony Ojca opowiedział o Nim” — Ew. Jana rozdział 1, rozumiecie. 27Otóż, lecz zauważcie
teraz, nie było niczego, była tylko przestrzeń. Nie było światła, nie było ciemności, nie było niczego,
wydaje się, że nie było niczego. Lecz tam istnieje wielka nadnaturalna Istota, Jahwe Bóg, który
obejmował całą przestrzeń — wszystkie miejsca we wszystkich czasach. On był odwieczny i wiekuisty,
On jest początkiem stworzenia. To jest Bóg. Nie było można zobaczyć niczego, nie było słychać
niczego, ani ruchu atomu w powietrzu, w ogóle niczego, ani powietrza, niczego, lecz Bóg tam był. To
był Bóg. (Obserwujmy to teraz przez kilka minut, a po pewnym czasie…) Nikt Go nie widział, zatem To
był Ojciec. To był Bóg, Ojciec. 28Zważajcie teraz. Potem po pewnym czasie — zaczynam oglądać, że
małe, poświęcone światło zaczyna się kształtować, jako mała Aureola czy coś podobnego; człowiek to
mógł oglądać tylko duchowymi oczyma. 29Lecz spójrzcie teraz, kiedy się przypatrujemy - cały zbór
teraz. My stoimy na wielkiej, dużej balustradzie, obserwując, co czyni Bóg. Przejdziemy wprost do
tego pytania tutaj i zobaczycie, jak On to przedkłada.
PYTANIA I ODPOWIEDZI 53-0729 30Zatem, nikt nie widział Boga. A teraz, następną rzeczą, którą
zaczynamy widzieć oczyma nadprzyrodzonego wzroku — widzimy małą, białą Światłość, kształtującą
się tam. Co to jest? Została nazwana przez czytelników Biblii „Logos” albo „Pomazaniec”, albo
„namaszczenie”, albo … jak zamierzałem powiedzieć — część Boga zaczyna się rozwijać do postaci
czegoś, żeby ludzkie istoty mogły mieć pewne pojęcie, kim On jest. Było to małe, słabe… względnie
mała światłość, która się poruszała. On … To było Słowo Boże. 31Otóż, Bóg Sam zrodził tego Syna,
który był, zanim nawet był atom w … względnie powietrze, które by tworzyło atom. To było …
Widzicie, Jezus powiedział: „Uwielbij Mnie, Ojcze, tą chwałą, którą mieliśmy przed założeniem
świata”. Widzicie, daleko wstecz tam wówczas.
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Brat Branham jasno nam pokazuje, że pewna część Boga zaczęła się rozwijać i został zrodzony SYN.
Brat Branham kontynuuje w kazaniu PYTANIA I ODPOWIEDZI 53-0729, mówi dalej, 32Otóż, w Ew. Jana
rozdział 1, On powiedział: „Na początku było Słowo”. A pierwszym... „A to Słowo było Bogiem. A to
Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami”. Bóg odsłaniający Samego Siebie dla ludzkiej istoty.
Obserwujcie teraz, jak On to uczynił. 33Zatem, tam wówczas, potem, gdy przyszła ta mała Aureola,
otóż, nie widzimy jeszcze niczego, ale tylko nadprzyrodzonymi oczyma widzimy Aureolę, stojącą tam.
Nuże, to był Syn Boży, Logos. Ja Go teraz widzę bawiącego się w pobliżu, jako małe dziecko przed
drzwiami Ojca w całej Wieczności. Rozumiecie? A zatem, następnie On zaczął rozmyślać w Swojej
twórczej wyobraźni o tym, jakie rzeczy będą, i ja Go słyszę, jak mówi: „Niech będzie światło”. 34A kiedy
On to powiedział, pewien atom wybuchł i zaistniało Słońce.
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Wiemy, że Syn, którego zrodził Bóg, był częścią Boga i samo Życie Boga wstąpiło do Jego
Syna. Słuchajcie tego, co tu jest napisane:
PRZYPOWIEŚCI SALOMONA 8:22-35 22Pan mnie miał przy początku drogi swej, przed dziełami
swymi, przed wszystkimi czasami. 23Przed wiekami byłam ustanowiona, przed początkiem, zanim
powstała ziemia, 24Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł
obfitujących w wody. 25Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona. 26Gdy
jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby. 27Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy
odmierzał krąg nad powierzchnią toni. 28Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne
źródła, 29Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny
ziemi. 30Ja byłam u niego mistrzynią, i byłam uciechą jego na każdy dzień, igrając przed nim przez cały
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czas. 31Igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi. 32Otóż teraz słuchajcie mnie,
synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg! 33Słuchajcie przestrogi, nabądźcie rozumu,
a nie cofajcie się. 34Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi,
strzegąc progów moich bram! 35Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana.
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Zakończymy na tym. Widzieliśmy Boga jak rozpoczął Swoje stworzenie i na początku zrodził
Swojego Syna, który był częścią życia Logos, które wyszło z Boga. W środę wieczorem skupimy się na
kolejnym Bożym stworzeniu. Bóg stworzył aniołów, którzy jednak nie byli ukształtowani na obraz Ojca
i nie narodzili się tak samo jak Syn Boży. Aniołowie byli stworzeni, ale nie mieli w sobie Bożego Życia.
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Pomódlmy się.

