
  

 

 

1 Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy kontynuować naszą serię na temat CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ 

TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 P:256. Zaczerpniemy tekst z paragrafu 256, gdzie brat Branham mówi: 
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. 

2 To już piąta część naszej serii na temat bliźniąt i druga w podserii na temat źródła życia. W 

niedzielę zaczęliśmy na temat źródła. Mówiliśmy, że Życie, które posiadają synowie Boży, pochodzi z 

Bożego Życia, a dzisiaj wieczorem zobaczymy, że aniołowie i sam Lucyfer są źródłem, które zasila 

spaczone życie. 

3 PIĘĆ WYRAŹNYCH CECH TOŻSAMOŚCI PRAWDZIWEGO KOŚCIOŁA ŻYWEGO BOGA 60-0911 177Pierwszą, 

więc rzeczą, jaką stworzył... Otóż niektórzy z was chcą usłyszeć moją historię stworzenia. Bóg 

powiedział: „Uczyńmy człowieka”. Pierwszą rzeczą, którą On stworzył, byli aniołowie, którzy mieli Go 

uwielbiać. Wtedy, będąc uwielbiany, On stał się Bogiem. 

4 IDENTYFIKACJA CHRYSTUSA WE WSZYSTKICH WIEKACH 64-0409 E-25 70„Na początku było Słowo”. 

Zanim ono zostało w ogóle wyrażone, było myślą, atrybutem. 71W tym rozmyślaniu On miał stać się 

Bogiem. Prawdopodobnie stworzył najpierw aniołów i potem był On uwielbiany. On był Bogiem. 

5 Wydaje mi się, że na samym początku stworzył Lucyfera, ponieważ był nazwany synem 

poranku. Wiemy, że poranek albo gwiazda poranna, to typ na Syna Bożego. 

6 WPŁYW 64-0315 E-37 Zauważcie, w niebie byli Serafini, którzy zakrywali swoje twarze. Serafin 

to ten, który składa ofiary całopalne i są oni jednymi z najważniejszych aniołów. Są aniołowie, 

następnie serafini, a na końcu cherubini. Serafin składa ofiary całopalne i toruje drogę dla grzesznika. 

W świątyni Bożej to serafini są bardzo wysoko –  jeżeli chodzi o świętość. 

7 Zauważcie porządek stworzenia i w jakiej kolejności zostali stworzeni aniołowie. Są najniżsi 

aniołowie, potem są aniołowie o wyższym stopniu, czyli serafini, natomiast najwyżej w hierarchii są 

cherubini. 

8 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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9 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. 

10 KSIĘGA EZECHIELA 28:14 14Byłeś cherubem pomazanym i nakrywającym; postawiłem cię, byłeś 

na górze Bożej świętej, w pośród kamieni ognistych przechadzałeś się. 

11 Po hebrajsku słowo „nakrywający” oznacza: „przykryty”. Warto zapytać, co przykrywali ci 

dwaj cherubini i po co? 

12 Potwierdzony prorok powiedział nam, że ci dwaj cherubini przykrywali arkę przymierza i 

ochraniali Świadectwo Boże, czyli Jego Słowo. Mówił również, że ci dwaj cherubini przewodzili w 

oddawaniu chwały. Jednym cherubinem był Michał, a drugim Lucyfer. 

13 OBJAWIENIE, ROZDZIAŁ 4 CZ.2 24 STARCY 61-0101 P:90 Mojżesz czynił wszystko tu na ziemi, tak jak 

to widział w niebie – choćby namiot przymierza. Wiemy o tym dobrze. Tak samo musiał czynić Paweł. 

Wiemy to z Listu do Hebrajczyków 9:23, że było z nim tak samo jak z Mojżeszem. Paweł w wizji został 

przeniesiony do nieba. Musiał widzieć to, co widział Mojżesz, bo potem naucza o tym w tym wielkim 

Liście do Hebrajczyków. Zresztą nam o tym powiedział. W tym wspaniałym Liście do Hebrajczyków 

nauczał, że Stary Testament to przedobraz na chrześcijaństwo. Paweł był wielkim nauczycielem. Tam 

wtedy był Boży tron. 

14 OBJAWIENIE, ROZDZIAŁ 4 CZ.3 24 TRON ŁASKI 61-0108 P:129 
301Mojżesz był podniesiony do Nieba, 

został zabrany z tej ziemi i widział tam Ołtarz Boży. Czy tak? Spróbuję to udowodnić. Wiecie, do czego 

zmierzam, prawda? Został zabrany do obecności Bożej. A gdy powrócił, Bóg powiedział mu: „Uczyń 

wszystko według wzoru, jaki oglądałeś w Niebie”. Czy to prawda? W porządku. 302Gdy to wykonał i 

zrobił Arkę Przymierza, postawił tam dwa Cheruby, aby były dla niej strażą. Wiecie, co to było? To był 

ołtarz i straż Tronu. „Te dwa Cheruby – powiedział – uczyń z litego złota, a niech ich skrzydła się 

dotykają”. A było to dokładnie takie, jak to widział w Niebie. 

15 LIST DO HEBRAJCZYKÓW 8:5 Służą oni ziemskiemu odbiciu i cieniowi świątyni niebieskiej, takie 

bowiem polecenie otrzymał Mojżesz, gdy zamierzał postawić przybytek: Dopilnuj — jak powiedziano 

— abyś wykonał wszystko według wzoru, który ci ukazano na górze. 

16 OBJAWIENIE, ROZDZIAŁ 4 CZ.3 24 TRON ŁASKI I SĄDU 61-0108 
3042 Księga Mojżeszowa 25:10–22. 

305A więc one strzegą Tronu Łaski, podczas gdy Bóg przebywa w Chwale Shekinah. Gdzie była Chwała 

Shekinah? Na Tronie Łaski. Czy tak? One strzegą tej Chwały Shekinah. Och, słuchajcie przyjaciele! 

Wskazuje to na to, że żaden nicpoń nie mógł się tam zbliżyć i z tego skorzystać. Musiałeś się 

przygotować, zanim wszedłeś do tej Obecności. 

17 2 KSIĘGA MOJŻESZOWA 25:9–22 
9Dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego 

sprzętów, które ci pokażę; tak wykonacie. 10Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, dwa i pół łokcia 

długą, półtora łokcia szeroką i półtora łokcia wysoką. 11Pokryjesz ją szczerym złotem. Pokryjesz ją od 

wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dokoła złoty wieniec. 12Odlejesz także dla niej cztery złote 

pierścienie i przytwierdzisz je do czterech jej krawędzi: dwa pierścienie po jednej stronie i dwa 



pierścienie po drugiej stronie. 13I zrobisz drążki z drzewa akacjowego, i pokryjesz je złotem. 14Drążki te 

włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. 15W pierścieniach skrzyni 

pozostaną te drążki; nie będą z nich wyjmowane. 16Do tej skrzyni włożysz Świadectwo, które ci dam. 
17I zrobisz przebłagalnie ze szczerego złota dwa i pół łokcia długą, a półtora łokcia szeroką. 18Zrobisz 

też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach przebłagalni. 19Jednego cheruba zrobisz 

na krawędzi z jednej strony, a drugiego cheruba na krawędzi z drugiej strony; razem z przebłagalnią 

połączone zrobicie cheruby na obu jego krawędziach. 20Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do 

góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami przebłagalnie, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. 

Twarze cherubów zwrócone będą ku przebłagalni. 21Na wierzchu skrzyni położysz przebłagalnie, w 

skrzyni zaś złożysz Świadectwo, które ci dam. 22Tam będę się spotykał z tobą i sponad przebłagalni 

będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na Skrzyni Świadectwa, o wszystkim, co 

jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. 

18 Mojżesz miał zbudować arkę według wzoru, który Bóg pokazał mu w niebie. Ci dwaj cherubini 

mieli chronić i przykrywać arkę, miejsce gdzie Bóg umieścił Swoje Słowo. Obaj przewodzili w 

uwielbianiu Boga i tylko oni mogli spojrzeć na tę Arkę. Wiemy, co reprezentowała Arka Przymierza i 

że byli tam umieszczeni dwaj cherubini, by jej strzec. Byli zwróceni do siebie twarzami i jeden 

wyglądał jak lustrzane odbicie drugiego. Byli identyczni pod każdym względem, a jednak patrzyli w 

zupełnie różnych kierunkach – ponownie bliźnięta. 

19 Zgodnie z tym Bożym wzorem, arcykapłan miał nosić napierśnik, a na nim kamienie 

poustawiane w czterech rzędach i trzech kolumnach. Każdy z tych kamieni reprezentował jedno z 

plemion izraelskich. 

20 W 28 I 39 ROZDZIALE 2 KSIĘGI MOJŻESZOWEJ odnajdujemy opis napierśnika Aarona, którego nosił 

arcykapłan. Chcemy zaoszczędzić trochę czasu, więc możecie przeczytać to sami. 

21 Szybko przyjrzymy się kamieniom z napierśnika arcykapłana. 

22 2 KSIĘGA MOJŻESZOWA 39:10–14 
10Osadzili na nim cztery rzędy kamieni; pierwszy rząd to rubin, 

topaz i szmaragd, 11Drugi rząd to karbunkuł, szafir i beryl, 12Trzeci rząd to opal, agat i ametyst, 
13Czwarty rząd to chryzolit, onyks i jaspis; osadzone one były w oprawach ze złota. 14A kamieni tych 

było, według imion synów izraelskich, dwanaście; według ich imion na każdym, jak na pieczęci, wyryto 

imię jednego z dwunastu plemion. 

23 W napierśniku, który nosił Lucyfer brakowało trzech kamieni, a dokładnie trzeciego rzędu z 

napierśnika arcykapłana. Pamiętamy, że trzy to doskonałość. Brakowało mu trzech kamieni – całego 

trzeciego rzędu, czyli siódmego, ósmego i dziewiątego kamienia. Jeśli więc skupimy się tylko na tych 

trzech kamieniach, zobaczymy, jakich cech charakterystycznych brakuje i czym różnił się napierśnik 

Lucyfera od napierśnika Michała. Czytaliśmy cytat, gdzie brat Branham mówi, że Michał był 

Chrystusem. Od samego początku Lucyfer i Michał przewodzili w oddawaniu Bogu chwały. Byli 

bliźniętami. 

24 Siódmy kamień znany jest pod nazwą opalu lub hiacyntu. Jest to minerał koloru 

bursztynowego, trudny do oszlifowania. Stosowano go, gdy ktoś chciał wyryć pieczęć. Bez opalu nie 

byłoby więc pieczęci. 



25 Ósmym kamieniem był agat, który jest kamieniem szlachetnym. Agat oznacza płomień i 

często jest nazywany krwawym kamieniem, ponieważ przechodzą przez niego białe i czerwone 

prążki. 

26 Dziewiąty kamień to ametyst, co oznacza „niepijany”. Jest koloru fioletowego. Teofrast z 

Eresos powiedział, że z koloru przypomina czerwone wino. W starożytności chodziła legenda, że kto 

pije wino z ametystowego kielicha, ten nie upija się. Kolor ma blado fioletowy, bądź ciemnofioletowy. 

Podobno pobudza inteligencję, ale w kontekście biblijnym reprezentuje „podniecenie na skutek 

objawienia”. 

27 Pozostałe dziewięć kamieni, które znajdowały się na napierśnikach tych, którzy przewodzili w 

uwielbianiu, także mają swoje znaczenia. Znajdziecie to w Internecie, w kazaniu, które głosiłem w 

2001 roku na temat kamieni z napierśnika podczas serii: KIM JEST TEN MELCHISEDEK. 

28 KSIĘGA EZECHIELA 28:12-15 
12 …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. 

29 Zatrzymajmy się na chwilę i przeanalizujmy atrybuty tego stworzenia. 

30 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 

wzór albo szablon. Wypełniał pewien szablon. Innymi słowy był tak namaszczony i podobny do tego 

wzoru, że go wypełnił. 

31 Kolejnym atrybutem jest to, ze był pełen mądrości, co oznacza pełność. Mądrość pochodzi od 

hebrajskiego słowa chokmah wymawianego „hok-mah” 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. 

32 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. 

33 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. 

34 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. 

35 Pierwszym Światłem, które powstało, był Syn Boży. W dalszej kolejności zostali stworzeni 

cherubini, którzy mieli za zadanie chronić Boży ołtarz. Lucyfer był namaszczonym cherubinem. Był 

namaszczony do usługi Słowem, ale wszystko zrujnował. 

36 Kontynuuje w KSIĘDZE EZECHIELA 28:17 Twoje serce było wyniosłe z powodu twojego piękna. 

Zniweczyłeś swoją mądrość z powodu twego blasku. To jego blask zniweczył jego mądrość. Słowo 

blask to hebrajskie słowo yiph'ah {yif-aw'}, które oznacza: splendor, jasność, świecący i pochodzi od 

wyrazu yapha, który jest tym samym wyrazem, który opisuje Obecność Shekinah. 

37 Kolejnym jego atrybutem było to, że był doskonały w piękności. Doskonały to kaw-leel i 

oznacza cały, pełny, kompletny. 

38 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 

posłuszni Bogu. I on czyni to samo dzisiaj. 

39 OBJAWIENIE, ROZDZIAŁ 4 CZ.3 24 TRON ŁASKI 61-0108 P:129 
298Strażnicy tej bramy. Kain i Abel 

przyszli, aby oddać cześć. Z tego wynika, że tam musiał być ołtarz, którego strzegli ci Cherubini. 

40 Jak na razie wiemy na pewno to, że Lucyfer był współprzewodniczącym w oddawaniu Bogu 

chwały. Nauczał, więc był też nauczycielem. Znał Słowo Boże, ale zawiódł wtedy, kiedy dodał swoje 

własne myśli do tego, co Bóg powiedział. Byłeś doskonałym w postępowaniu twoim od dnia tego, gdy 

zostałeś stworzony, aż się znalazła nieprawość w tobie. Wypaczył Słowo i zaczął manipulować Nim na 

swoją własną korzyść. Nie wystarczyło mu, że był powiernikiem Słowa Bożego i chciał mieć 

wspanialsze królestwo niż królestwo Michała (Chrystusa). 

41 W 2 LIST DO KORYNTIAN 11 Paweł nazywa go aniołem światłości. 

42 2 LIST 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. 

43 Z czym przyszedł szatan do Jezusa? Ze Słowem Bożym, tyle, że zmanipulowanym. Kiedy 

przyszedł do Ewy w Ogrodzie, jako duch w postaci węża, to z czym przyszedł? Ze Słowem Bożym, tyle, 

że zmanipulowanym. Zawsze takim jest, ponieważ to jego natura. 

44 EWANGELIA ŁUKASZA 10:17 A siedemdziesięciu wróciło z radością, mówiąc: Panie, w Twoim 

imieniu nawet demony się nam poddają. 

45 PSALM 80:1-2 1Przewodnikowi chóru. Na nutę: „Lilie...” Świadectwo. Asafowy. Psalm. 
2Pasterzu Izraela, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, Który zasiadasz na cherubach, Ukaż 

się w chwale! 

46 Widzimy więc, że szatan objawia się jako światłość. Chociaż Syn Boży to pierwsze światło, 

które powstało, jednak Lucyfer także był światłem. Miał wypełnić wzór i był taki sam pod każdym 

względem oprócz tego, że nie posiadał Życia Wiecznego, albo Bożego Życia, ponieważ był tylko 

stworzeniem, a wszystko, co ma początek, na pewno będzie też miało koniec. 

47 Wiemy, że w niebie miał miejsce wielki upadek, a Lucyfer, nazywany często szatanem, został 

wyrzucony z nieba wraz z 1/3 zastępu niebiańskiego. Wskutek tego zstąpił na ziemię i dalej walczy 

przeciwko Synom Bożym. 

48 KSIĘGA OBJAWIENIA 12:7-9 
1I wybuchła bitwa w niebie: Michał i jego aniołowie stoczyli bój ze 

smokiem. I walczył smok oraz jego aniołowie, 2lecz nie przemógł i już nie znalazło się dla nich miejsce 

w niebie. 3I zrzucony został wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi 

cały zamieszkały świat — zrzucony został na ziemię, a z nim zrzuceni zostali jego aniołowie. 

49 Na ziemi odnajdujemy go ponownie w ogrodzie Eden, jako jedno z dwóch drzew, które Bóg w 

ogrodzie umieścił, ale nie zasadził. 

50 EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – OBIECANA NAGRODA Niektórzy wyobrażają sobie, że te dwa drzewa tam 

w ogrodzie, były tylko jednymi z wielu drzew, podobnymi do tych pozostałych drzew, które umieścił 

tam Bóg. Lecz ci, którzy uważnie studiują Biblię, wiedzą, że tak nie jest. Kiedy Jan Chrzciciel wołał, że 

siekiera jest przyłożona do korzeni wszystkich drzew, on nie mówi tylko o naturalnych drzewach, lecz 

o duchowych prawach. Otóż, w 1 Liście Jana 5:11 jest powiedziane: „A takie jest to świadectwo, że 

żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego”. Jezus powiedział w Ew. Jana 5:40 „Ale 

mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie”. Zatem to świadectwo, Boże Słowo, oświadcza 

jasno i wyraźnie, że życie, wieczne życie jest w Synu. Nie ma go na żadnym innym miejscu. 1 List Jana 

5:12: „Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia”. Otóż, ponieważ ten zapis nie 

może się zmienić, nic nie może być z niego ujęte, ani do niego dodane, więc to świadectwo stoi 

niewzruszone, że życie jest w Synu... A skoro tak jest, to tym drzewem w ogrodzie musi być Jezus. 

51 EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – OBIECANA NAGRODA W porządku. Jeżeli Drzewo Życia jest osobą, to 

Drzewo Wiadomości Dobrego i Złego jest osobą również. Nie może być inaczej. Zatem Ten 

Sprawiedliwy i Złośnik stali tam w środku ogrodu Eden obok siebie. Księga Ezechiela 28:13a „Ty 

(szatanie) byłeś w Eden, w ogrodzie Bożym”. 



52 EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – CHRYSTUS CHWALI SWOICH WŁASNYCH Czy zrozumieliście to teraz? Znowu 

te bliźnięta. Na nowo te dwa drzewa, rosnące obok siebie w tej samej ziemi, będące uczestnikami 

tego samego pokarmu, pijące ten sam deszcz i korzystające z tego samego słońca. Lecz one pochodzą 

z różnych nasion. Jedno drzewo jest ze Słowa Bożego, dokładnie tak jak je Bóg podał, miłuje je i jest 

mu posłuszne. To drugie drzewo jest z nasienia, które jest anty (przeciw) Słowu Bożemu, i zmienia je, 

gdziekolwiek tylko potrzebuje. Ono bierze, jako namiastkę swoje własne wyznania i dogmaty, na 

miejsce Żywego i prawdziwego Słowa, dokładnie tak, jak czynił Kain, który w końcu zabił Abla. Lecz 

nie bój się małe stadko! Pozostań przy Słowie! Trzymaj to Słowo między sobą a diabłem. Ewa tego nie 

uczyniła i ona zawiodła. A kiedy kościół uchyli się od Słowa, wchodzi do głębin ciemności szatana. 

53 EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – OBIECANA NAGRODA Otóż, w ogrodzie Eden znajdowały się dwa drzewa, 

które stały w jego środku. Jedno było Drzewem Życia, drugie było Drzewem Wiadomości Dobrego i 

Złego. Człowiek miał żyć korzystając z Drzewa Życia, ale nie miał się dotykać tego drugiego drzewa, 

ponieważ by umarł. Człowiek spożył jednak z tego drugiego drzewa, a kiedy to uczynił, wstąpiła weń 

śmierć na skutek jego grzechu, a on został oddzielony od Boga. 

54 EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – OBIECANA NAGRODA „Drzewo Życia”. Czy to nie jest piękne wyrażenie? 

Ono jest wymienione trzy razy w 1 Księdze Mojżeszowej i trzy razy w Księdze Objawienia. Na 

wszystkich sześciu miejscach chodzi o to samo drzewo i przedstawia symbolicznie dokładnie tą samą 

rzecz. Lecz czym jest Drzewo Życia? Otóż, najpierw mielibyśmy się dowiedzieć, co przedstawia to 

drzewo. W 4 Księdze Mojżeszowej 24:6, kiedy Balaam opisywał Izraela, on mówił, że byli „drzewami 

aloesowymi, które zasadził Pan”. Drzewa poprzez całe Pismo odnoszą się do osób, podobnie jak w 

Psalmie 1. Zatem Drzewo Życia musi być Osobą Życia, a tą jest Jezus. 

55 EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – OBIECANA NAGRODA Natomiast tym Drzewem wówczas w ogrodzie Eden, 

tym Drzewem, które było źródłem Życia, był Jezus. W Ewangelii Jana, od rozdziału szóstego aż do 

ósmego, Jezus przedstawia Samego Siebie, jako Źródło Wiecznego Życia. On nazywa Samego Siebie 

Chlebem z nieba. On mówi o ofiarowaniu Siebie, a jeżeli by człowiek spożywał z Niego, to nigdy nie 

umrze. On orzekł, że znał Abrahama, i to, że zanim był Abraham, On był. On prorokował, że On Sam 

da im Żywą wodę, a kto by ją pił, nie będzie już nigdy pragnął, ale będzie Żył na wieki. On pokazał 

Samego Siebie, jako tego wielkiego Jam Jest. On jest Chlebem Życia, źródłem Życia, Wiekuistym, 

Drzewem Życia. On był wówczas w Edenie w środku ogrodu, podobnie jak On będzie w środku raju 

Bożego. 

56 EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – OBIECANA NAGRODA Oto, gdzie otrzymujemy prawdziwe objawienie o 

„Nasieniu węża”. Oto, co się w rzeczywistości stało w ogrodzie Eden. Słowo mówi, że Ewa została 

oszukana przez węża. Ona została naprawdę uwiedziona przez węża. W 1 Księdze Mojżeszowej 3:1 

jest powiedziane: „Wąż był chytrzejszy niż wszystkie zwierzęta polne, które uczynił Pan Bóg”. To 

zwierzę było tak bardzo zbliżone do ludzkiej istoty, (a pomimo tego było tylko zwierzęciem), że 

potrafiło rozmyślać i mówić. Ono było wyprostowanym stworzeniem i było czymś między 

szympansem, a człowiekiem, lecz bardziej zbliżone do człowieka. Ono było tak bardzo zbliżone do 

ludzkiej istoty, że jego nasienie mogło się złączyć z nasieniem niewiasty, i tak się też stało, a to było 

powodem, że ona stała się brzemienną. Kiedy się to stało, Bóg przeklął węża. On zmienił każdą kość w 

ciele węża, tak, że musi pełzać jako gad. Nauka może próbować wszystkiego, czegokolwiek tylko chce, 

ale nie znajdzie tego brakującego ogniwa. Bóg zatroszczył się o to. Człowiek w swej mądrości 

dostrzega związek między ludzką istotą i zwierzęciem, i próbuje to udowodnić na podstawie ewolucji. 

Nie ma żadnej ewolucji, lecz człowiek i zwierzę złączyli się. To jest jedna z tajemnic Bożych, które 



pozostawały ukryte, lecz tutaj jest to objawione. Stało się to właśnie wówczas, w środku Edenu, kiedy 

Ewa odwróciła się od Życia i przyjęła śmierć. 

57 EFESKI WIEK KOŚCIOŁA – OBIECANA NAGRODA Zauważcie, co Bóg powiedział do nich w ogrodzie.  

1 Księga Mojżeszowa 3:15 „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą i kobietą, między twoim nasieniem a 

jej Nasieniem. Ono zdepcze ci głowę, a ty zetrzesz mu piętę”. Jeżeli mamy wiarę w to Słowo, że 

niewiasta miała Nasienie, to wąż z pewnością miał je również. 

58 Moglibyśmy czytać dalej i dalej, ale myślę, że już rozumiecie. Dzisiaj wieczorem śledziliśmy, z 

jakiego źródła czerpie siłę to inne życie. W niedzielę dowiedzieliśmy się, że źródłem Bożego Życia jest 

Ojciec, który zstąpił do najstarszego Syna, a potem do reszty synów. Dzisiaj wieczorem 

dowiedzieliśmy się, skąd czerpie życie drugie z bliźniąt – od Lucyfera przez węża aż po człowieka. 

59 Pomódlmy się.  


