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Dzisiaj wieczorem chciałbym kontynuować kazanie brata Branhama 
Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem i rozpoczniemy od akapitu 78, 
a to jest kazanie numer 100 w naszej serii. 

78 Nie możecie być nasieniem a nie zgadzać się ze Słowem, bo Słowo 
jest Nasieniem. A jeżeli jesteście Słowem, jak możecie nie zgadzać się z Nim? 
Wtedy nie zgadzalibyście się z samym sobą. Zwalczalibyście swój własny 
zamiar. Tak jak ktoś powiedział: "Dlaczego idziesz do takich ludzi, jak ci?" Więc, 
gdybym tego nie czynił, to bym zwalczał ten cel, dla którego byłem tutaj posłany. 
Musi być światło do tego. Otóż, kiedy teraz przechodzimy przez to, będziemy 
przedkładać te sprawy i pokażemy wam, jak one się całkowicie podporządkowują 
Słowu. 

Otóż, dzisiaj wieczorem chciałbym skupić nasze myśli na tym, co on najpierw 
powiedział w tym akapicie, a mianowicie Nie możecie być nasieniem a nie 
zgadzać się ze Słowem, bo Słowo jest Nasieniem. 

Przypatrywaliśmy się tym dwoma duchom, o których prorokował Jezus, iż 
będą w czasie ostatecznym, i będą tak bardzo podobne do siebie, że tylko Wybrani 
nie zostaną zwiedzeni przez tego innego ducha. 

Widzimy to proroctwo w Ew. Mateusza 24:24 gdzie Jezus powiedział: 
Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki 
i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. 25 Oto przepowiedziałem wam.  

Więc czy brat Branham powiedział nam, czym te dwa duchy są? 

W kazaniu Nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską 65-0218 P:42 
Zauważcie, jak to jest podobne. Ew. Mateusza 24:24 mówi: w ostatecznych 
dniach te dwa duchy, kościelny duch  kościelnych ludzi i Duch 
Oblubienicy ludzi Oblubienicy, będą tak blisko siebie, że to zwiodłoby nawet 
samych wybranych, gdyby to było możliwe. Oto, jak to jest blisko. Spójrzcie, jak to 
przechodzi przez łodygę. 

A w kazaniu Bóg utożsamiający się we własnych cechach 64-0320 P:9 
Duch Boży może zostać  utożsamiony na podstawie swych cech. Patrzcie Duch 
Boży i Duch kościelny. Istnieje Duch kościelny. 



20 A Duch Boży zupełnie nie przypomina kościelnego Ducha. To jest 
duch denominacyjny. Istnieje duch narodowy, tak są duchy narodowe. Każdy 
naród, do którego przybyłem, kiedy tam przybędziecie możecie oglądać innego 
ducha. Kiedy przybyłem do Finlandii, to są znakomici ludzie, ale tam jest fiński 
duch. A kiedy przyjedziemy do Niemiec mamy do czynienia  z niemieckim duchem. 

Piętno bestii 54-0513 P:74 Otóż, czy rozumiecie, czym jest piętno bestii? 
To jest znak odstępstwa. To jest osoba, która tylko myśli w ten sposób: 
„Otóż, należę do kościoła, i jestem tak samo dobry jak inny facet. Czy nie 
należę do tego kościoła?” 

Zatem widzimy, że ten duch, który tak bardzo podobny do Ducha w 
Oblubienicy, który jest Duchem Świętym, jest kościelnym duchem. Ten duch jest 
także znany jako piętno bestii. A jest tak bardzo podobny, iż jest zwodniczym 
duchem. A czyni go tak bardzo zwodniczym to, jak zaznaczyliśmy w niedzielę, że 
„mówi to samo, co mówią wybrani.” Czyni to samo, co czynią wybrani. Naśladuje i 
działa w podobny sposób, mówi w podobny sposób i trzyma się tej samej nauki i 
prawie że doskonale podrabia to prawdziwe i autentyczne oprócz chrztu Duchem 
Świętym. Bez dosłownego Bożego Życia, które przychodzi przez narodzenie z 
Bożego słowa, co jest w 1 Piotra 1:23. 

A on jest właśnie tutaj w tym poselstwie, ucztuje przy tym samym stole co ty, 
je ten sam duchowy pokarm na ten czas co ty. Juda 1:12 Oni to są zakałą na 
waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie 
samych, chmurami bez wody (czym jest chmura bez wody. Paweł powiedział, że 
mamy wielki obłok świadków. On nazwał ich wieloma obłokami świadków. A 
Jakub nazywa ich obłokami lub świadkami, którzy są bez wody. W 5. 
Mojżeszowej 32:2  Bóg mówi: niech kropi jak deszcz nauka moja,  ci są 
chmurami, świadkami bez nauki) unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, 
(a czym jest Owoc? Nauczaniem na dany czas, to jest nauka… a oni są) które nie 
rodzą owoców, (bez nauki) dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. 13 Wściekłymi 
bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, 
(zawsze zastanawiają się nad tym i tamtym. Żadna równowaga w Bożym Słowie.) 
dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. 

Więc patrzymy się na dwa duchy, które są tak podobne, jednak jeden ma Boże 
Życie, ponieważ to jest Nasienie Boże, ale inny ma życie, lecz nie Boże Życie, a jak 
Piotr nauczał nas w 1 Piotra 1:23, że istnieją dwa nasiona, jedno jest 
znowuzrodzone ze Słowa Bożego, które żyje i trwa na wieki, a drugie jest 
narodzone z nasienia skazitelnego życia. A jeżeli jest skazitelne, wtedy nie jest 
Słowem Bożym, lecz słowem innego. 

Moglibyśmy wejść do podobieństw, żeby pokazać wam te dwa nasiona, i jak 
każde  wychodzi po tym, kiedy było posiane. W Ewangelii Marka Nasienie, które 



posiał Syn Człowieczy jest nazwane Słowem Bożym, a inny człowiek siejący 
nasienie, jest nazwany diabłem. 

Ew. Mateusza 13:24-30 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest 
Królestwo Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A 
kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między 
pszenicę, i odszedł. 26 A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i 
kąkol. 27 Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie 
posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im 
rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy 
poszli i wybrali go? 29 A on odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie 
powyrywali wraz z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. 
A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w 
snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły. 

Zauważcie, Jezus uwypukla ten fakt, że te dwa odróżniające się typy życia 
(nasiona) będą posiane razem na tym samym polu. Pole reprezentuje świat, a 
sianie jest wykonane najpierw przez właściciela pola, a potem jego nieprzyjaciel 
przychodzi na pole i naśladuje jego sianie, lecz z innym życiem (nasieniem). 

Fakty tego podobieństwa są następujące: 

1) Istnieje jedno pole, gdzie jest posiane nasienie; tj. kobieta, jesteśmy rolą 
uprawną. 

2) Są dwaj siewcy lub źródła nasienia – właściciel pola i jego nieprzyjaciel. 

3) Są dwa posiane nasiona, identyfikujące dwie różniące się formy życia i 
natury. Pszenica i kąkol. 

4) Nasienie kąkolu jest intruzem, lecz jest mu dozwolone róść razem z 
pszenicą aż do żniwa z powodu pszenicy, dopóki pszenica nie dojrzeje na tyle, by 
przetrwała oddzielenie. 

5) Separacja jest zawsze stanem konfliktu. 

6) Musi nastać wiązanie kąkolu w snopki. 

7) Kąkol jest przeznaczony na spalenie. 

8) Pszenica ma być zebrana, nie związana, i ma zostać umieszczona w 
spichlerzu właściciela. 

Spójrzcie, tym dwom nasionom jest dozwolone wyrastać bok po boku aż do 
czasu żniwa. Wtedy nastąpi separacja. Najpierw nastanie zebranie nasienia, 
które posiał nieprzyjaciel. Kąkol zacznie się zbierać najpierw. 



Jezus używa słowa „deo”, opisując zbieranie razem. To słowo naprawdę 
oznacza wiązać pod przymusem. To wiązanie jest potrzebne, aby kierować 
zebraniem kąkolu. A zmuszając ludzi, co odciąga ich od słowa, widzimy, że 
organizacje związały ludzi, powstrzymując ich przed poszukiwaniem więcej 
światła niż tego, które jest dostępne w ich kościele. To jest zrobione przez 
programy… Popatrzcie się na każdy wielki kościół a zobaczycie, że ludzie nie są 
zadowoleni, aby tam przychodzić i słuchać głoszącego kaznodziei, ale stwierdzicie, 
że wiele programów odbywa się w tych kościołach. Większe zgromadzenie - więcej 
programów, żeby uspokoić ludzi. 

Kiedy kąkol został związany, Jezus mówi nam, że został zestawiony w snopki. 
Posługując się słowem snopek, Jezus mówi nam, że jest pewna charakterystyka 
odnośnie wiązania razem. Chociaż słowo snopek jest słowem, które może znaczyć 
„wiązać”, Jezus posługuje się dwoma różnymi słowami, opisując proces, który ma 
nastać. 

On mówi: żeńcy zwiążą je w snopki. On nigdy nie powiedział w jeden snop, 
lecz w snopki. Więc widzimy słowo „snopki” dalej stanowi charakterystykę 
procesu, przez który musi przejść kąkol, zanim jest gotowy na spalenie. Najpierw 
są związani, potem są zebrani w snopki. Użycie liczby mnogiej mówi nam, że 
będzie wiele różnych snopków, tak jak widzimy, że jest wiele różnych 
denominacji. Najpierw są zebrani. Ich zbieranie mogłoby nasunąć myśl bardzo 
luźnego zbierania się razem, lecz dodając słowo snopek, aby dalej definiować 
proces wiązania, Jezus przedstawia nam „kształt i regularność” i „zamiar”, który 
dotyczy tego, jak będą przedstawieni na spalenie. 

Snopek nie jest tylko luźnym zbiorem słomek, zrzuconych w jakikolwiek 
kierunku. Ale snopek nasuwa nam to na myśl, że cały kąkol w każdym snopku 
będzie uszeregowany razem, wszystkie pójdą w tym samym kierunku. Ich 
zjednoczenie się w snopek lub (zebranie) uczyni ich „stosowniejszym sposobem”, 
ażeby ich spalić. 

A więc widzimy, jak organizacja jest środkiem, poprzez który kąkol jest 
zebrany i zestawiony razem. Kościół jest związany najpierw przez fałszywe słowo, 
a potem przez zorganizowanie się wokół fałszywego słowa, oni zbierają ludzi w 
bardziej wydajny i profitujący sposób, poprzez który cała grupa może zostać 
przygotowana na spalenie. 

Więc powinniśmy wiedzieć jasno, że Fałszywym Krzewem jest zorganizowany 
kościół. Bo właśnie organizacja wiąże ich razem. Jeżeli tak jest, jednym z 
głównych atrybutów fałszywego krzewu będzie zdolność do zorganizowania się w 
szeregi i tym samym wykorzystanie efektywności, aby głosić ich fałszywą 
Ewangelię. 



Snopek nie reprezentuje luźno splecioną organizację, ale taką, która ma 
strukturę i symetrię. Każda słomka zajmuje pozycję w tym samym kierunku i są 
tam w tym samym celu, i muszą przypodobać się do pewnego standardu, aby 
pasować do snopka. Spójrzmy, czy to nie jest dokładnie obrazem, o którym Sam 
Jezus mówi odnośnie dwóch nasion. 

Ew. Mateusza 13:36 Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do 
niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. 37 A On 
odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. 
(Jezus jest nazwany Synem Człowieczym 84 razy, co jest więcej niż jakikolwiek 
inny tytuł, którym posługiwano się odnośnie Niego w Biblii. Ten tytuł, Syn 
Człowieczy, oznacza prorok. Dlatego widzimy, że wystąpi Prorok, siejąc nasienie.) 
38 Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to 
synowie Złego. 39 A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to 
koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie. (posłańcy) 40 Jak tedy zbiera się kąkol i 
pali w ogniu (przez posłańców do kąkolu), tak będzie przy końcu świata. 41 Syn 
Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, 
(ci, którzy gorszą innych) i tych, którzy popełniają nieprawość, (Ci, którzy wiedzą, 
jak postępować dobrze, a nie czynią tego). 42 I wrzucą ich do pieca ognistego; tam 
będzie płacz i zgrzytanie zębów. (Okres ucisku) 43 Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją 
jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! 

W listach Pawła jest powiedziane nam o dwóch rodzajach dzieci. Posłuszne 
dzieci i dzieci nieposłuszeństwa. 

1 Piotra 1:14 Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie 
poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, 

Efezjan 2:1 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, 2 W których niegdyś 
chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w 
powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. 

Efezjan 5:6 Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich 
bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. 

Kolosan 3:6 Z powodu których przychodzi gniew Boży (na dzieci 
nieposłuszeństwa – wg angielskiego). 

Musimy zrozumieć, co mówi Paweł nam, kiedy mówił o synach opornych. On 
nie powiedział nieposłuszne dzieci, ale on nazwał je dziećmi nieposłuszeństwa. 
Mówiąc w inny sposób te dzieci zostały zrodzone na ten świat przez akt 
nieposłuszeństwa. Więc były produktem nieposłuszeństwa. A jeśli są produktem 
nieposłuszeństwa, wtedy są nasieniem nieposłuszeństwa. Wiemy, że wyobrażone 
nasienie życia tutaj w tym podobieństwie mówi o prawdziwych ludziach, o Bożych 
dzieciach i dzieciach złego, posianego przez diabła. One są nasieniem węża, jak 



Jan mówi nam w 1 Jana 3:12 Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił 
brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata 
jego sprawiedliwe. 

Jeżeli Kain był synem Adama, wtedy Jan nigdy nie wypowiadałby takich 
szorstkich i krytykujących słów przeciw niemu, bo Adam był Synem Bożym. Ale 
wiemy, że Kain był poczęty poprzez nieposłuszną wolę Ewy z Wężem. 

Powracając do naszego tekstu na dzisiejszy wieczór, brat Branham powiedział 
w akapicie 78 Nie możecie być nasieniem a nie zgadzać się ze Słowem, bo 
Słowo jest Nasieniem. A jeżeli jesteście Słowem, jak możecie nie zgadzać się z 
Nim? Wtedy nie zgadzalibyście się z samym sobą. Zwalczalibyście swój 
własny zamiar. 

Widzimy więc, że głównym atrybutem Bożego nasienia jest to, iż oni będą się 
zgadzać ze słowem, a ci, którzy nie są nasieniem, nie będą się zgadzać ze słowem. 
Ta tabelka przedstawia cechy rozpoznawcze, które identyfikują twoje źródło i 
identyfikują, czyim nasieniem jesteś. 

Miejsce Pisma Atrybuty Bożego 
Nasienia 

Atrybuty 
Nasienia węża Miejsce Pisma 

Dz.Ap. 13:48, 1 Jana 
2:20,Jan 3:15 

Wszyscy, którzy są 
przeznaczeni do Życia, 
wierzą Bożemu Słowu 

Ci nie mają miejsca dla 
Słowa 

Jan 8:37,1 Jana 4:5-6,1 
Jana 2:19 

Efezjan 4: 15, 1 Piotra 1:22 
Ci miłują Prawdziwe 
Słowo Boże, Objawione i 
Potwierdzone Słowo w 
ich czasie 

Ci nie miłują 
Prawdziwego Słowa, ale 
trzymają się słowa na 
inny wiek 

2 Tesaloniczan 2: 10-12 

Izajasz 60:3, Psalm 
56:13/89:15 Jan3: 21, 
12:46/ 1Jana 1:7 

Ci chodzą w Światłości 
(Objawionego Słowa) a 
nie chodzą w ciemności 

Ci nie chodzą W 
Światłości i starają się 
powstrzymać innych od 
niej. Mateusz 
23:13,Rzymian 1:18 

Jan 3: 19-20, 12:35, 48 
Izajasz 50:11 1Jn 1:5-6 

Izajasz 50:4-10, Mateusz 
13:11&16 Marek4:11, 
Łukasz8:10, 
1Koryntian2:12 

Tylko Boży Synowie 
mogą rozumieć Słowo 
Jan 8:31,42,47 

Ci nie rozumieją Słowa 
Bożego Jan 8:38-39,43-
45 

Mateusz 13:11-15 Marek 
4:11 
12 Łukasz 8:10 1Koryntian 
2:14 

2Tesaloniczan 2:1, 
Hebrajczyków 10:25, 
Mateusz3:11-12, 13:28-30 

Boży Synowie są 
zebrani poprzez 
Objawione Słowo Boże 
Efezjan 1:10, Marek 
13:27, Łukasz 3:17 

Ci synowie są zebrani 
poprzez organizację i 
fałszywe słowo, przez 
fałszywego pasterza 

Mateusz 13:24-30, 36-43, 
Galacjan 2:4,Dz.Ap. 13:45, 
15:5 

2Tymoteusza  2:19, 
Ezechiel 9:4, Efezjan 4:30 
Objawienie15:2, 
Objawienie9:4, 
2Tymoteusza 4:8 

Przyjęli Znak Boży, 
Pieczęć Bożą na ich 
czoła i ich ręce Jan 6:27  

Przyjęli Piętno Bestii, 
znamię Kaina na ich 
czoła i ręce 

1. Mojż. 4:15, 
Objawienie13:7, 
14:9-11, 16:2, 19:20 

 

1Piotra 1:23, Jan 10:28, 
17:3 
Dz.Ap.13:48,Rzymian 
6:23,1Jana 2:25 

Posiadają wieczne Życie 
1 Jana 5:11-13,20, Jan 
6:54, 68, 1 Jana 3:1-2, 
Kolosan 3:4, Jan 5:26, 
Hebrajczyków 7:16 

Ich życie jest tylko 
doczesne, ziemskie, 
zmysłowe. Izajasz 40:7-
8, Jakub 1:11, Juda 1:12 

1Piotra 1:23-25, Izajasz 
1:28- 
31 Izajasz 24:1-6, 40:7-8, 
29:14 

Jan 5:19-20,30, 7:16- Nie czynią niczego, Mają zapał jednak bez Mateusz7:22-23, 



18,6:38 
Mateusz 7:21, 11:27, 
12:50,16:17 

zanim nie pokaże im 
tego Ojciec Psalm 37:9, 
145:15, Izajasz 40:31, 
Dz.Ap.1:4 

poznania Filipian 3:6, 
Łukasz 13:24, 1 
Koryntian 9:25, 
Przypowieści 25:8, 
Łukasz 13:24 

Galacjan5:7- 
9, Rzymian10:2, Jan2:16- 
17 

1Piotra1:23, 3:4, Jan3:3-
8,15-6 
1Koryntian15:53-54, 
Łukasz21:18 

Narodzeni z Nasienia 
Nieskazitelnego, 
Objawionego i 
potwierdzonego Słowa 
Bożego Mateusz 18:14, 
Łukasz 13:3-5 

Narodzeni z Nasienia 
skazitelnego, słowo na 
inny wiek Psalm 1:6, 
9:3, 37:20, 68:2, 
Dz.Ap.13:41 

1Piotra 1:23, 1Koryntain 
9:25, 
Galacjan 1:6-9, 2 
Koryntian11:2-6 

1Samuel 12:16,Łukasz 
21:36, 1Tesaloniczan5;21, 
2Tymoteusza 1:13 

Trzymają się tylko 
potwierdzonego słowa 
Hebrajczyków 3:6,4:14, 
10:23-25, Jeremiasz 
29:11 

Trzymają się własnych 
idei ponad Słowo Psalm 
10:4, Izajasz 55:7-11, 
Ezechiel 18:29, Psalm 
103:6-7, 1. Mojż. 6:5 

Psalm 1:5, 
Przypowieści14:12, 
16:25 Jeremiasz8:5, 
Hebrajczyków10:26, 
Mateusz15:19 

1 Piotra 1:14, 2Koryntian 
2:8 
5.Mojż 11:26-27, 
Jeremiasz7:23 

To Nasienie jest 
Posłuszne Słowu 
Bożemu Dz.Ap.5:32, 
2Koryntian10:5-6, 
Hebrajczyków5:8, 
1Piotra1:2 

To nasienie jest 
Nieposłuszne Słowu 
Bożemu. 2 Tesaloniczan 
1:8-9, 1 Piotra 4:17, 5. 
Mojż. 11:28 

Efezjan 2:2, 5:6, Kolosan 
3:6 
1Jana 3:12, 
2Tesaloniczan3:14 

1Jana2:5, 5:2-3, Jan 14:15, 
23, 
Jan 15:10, 

Miłują Boga, bo są 
Pańskim Słowem a On 
jest Słowem. Jan 7:17-
18 

To Nasienie nienawidzi 
Boga (bo nienawidzą 
Słowa, a Bóg jest 
Słowem. Jan 10:32-39) 

Jan14:24,1Jana2:4,Jan8:42-
7 Jan5:42-47 
1Koryntian2:14 

Psalm9:10, Dz.Ap. 22:14, 
Jeremiasz24:7,31:34, 
Hebrajczyków8:11, 
Izajasz54:13 

Rozumieją Boże Bóstwo, 
stosunek między Ojcem 
i Jego Synem. Jan 
6:45,2 Jana 1:3 

Nigdy nie zrozumieją 
Bóstwa Bożego, bo chcą 
być równi Bogu. 

Jeremiasz9:6, Jan8:19, 
Mateusz7:23 
Jan8:16-19, 
Jan5:31-37 

Mateusz24:24, 1Jana4:1-6, 
1Jana3:7 
Malachiasz3:16-18, 
Ezechiel44:23-24 

Będą znać te dwa duchy 
i nie będą zwiedzeni 
Mateusz 16:3, 
Łukasz12:56, 
Hebrajczyków 5:14 

Nigdy nie będą w stanie 
rozpoznać te dwa duchy, 
dlatego są zwiedzeni i 
prześladują Prawdziwe 
Nasienie 

Galacjan4:29, 
2Tymoteusza3:7-8,13, 
2Piotra2:1-
3,2Jan1:7,2Tesaloniczan2:3 

Objawienie1:8,11, 21:6, 
22:13 
Hebrajczyków12:1-2, 
Fi1ipian1:6 

Zrozumieją, że Alfa 
stała się Omegą 

Będą patrzyć się do 
przodu  i wstecz, a nie 
zobaczą Słowa na ich 
dzień 

Jan8:18-19, 1 Kor 
2:8, 
Jan 9:28-29, Dz.Ap. 
6:10-12 

Jan14:7, Jan 20:17, 
Jan10:27 
Jan1:12, 1Jana3:1-2, 
Rrzymian8:14 

Bóg uzna tylko swoje 
Nasienie. 1 Koryntian 
8:3, Rzymian 8:29-30, 
Galacjan 4:6, 
Hebrajczyków 12:7, 
Dz.Ap. 17:28-29 

Bóg nigdy nie uzna tego 
nasienia, nawet kiedy 
czyni dobre uczynki 
Mateusz 8:12, Łukasz 
13:25 

Mateusz7:23, 
Marek12:24, 
Jan4:22, 
Jan15:21,2Tesaloniczan1:8 

 

 


