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Wszystko w swojej oryginalnej postaci na ziemi dzisiaj jest Mówionym Słowem 
Boga 

Brian Kocourek 

Otwórzmy nasze Biblie dzisiaj wieczorem w liście do Galacjan, i będziemy 
czytać z niego. 

MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM   62-0318M 

47  Otóż, Ono nie może zostać zmieszane. Ono nie będzie skrzyżowane z 
niczym innym. Ono nie zostanie skrzyżowane. Dzisiaj mamy wielką erę 
krzyżowania zwierząt, ziarna, pszenicy - osiągają produkt o lepszym wyglądzie, 
lecz to nie jest dobre. Ono jest zepsute, nie ma w nim życia, jest umarłe, nie może 
się reprodukować; ono jest martwe, ponieważ wszystko co mamy  na ziemi dzisiaj 
w swojej oryginalnej postaci jest Mówionym Słowem Boga. 

48 To jest przyczyną, dlaczego muł, skrzyżowane zwierzę, które zostało 
spłodzone przez skrzyżowanie, nie może się dalej rozmnażać". Bóg stworzył konia 
i On stworzył muła, a właściwie osła. Wy skrzyżowaliście tych dwu i 
otrzymaliście muła. On jest krzyżówką, dlatego nie może się dalej rozmnażać. (Za 
chwilę poruszymy odnośnie tego sprawę nasienia węża). On nie może się dalej 
rozmnażać. 

49 Otóż, jaki jest mój tekst? "Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem". 
Pragnę to teraz udowodnić. Zwróćmy się teraz do ew. Mateusza 24, 35; tylko na 
chwilę, kiedy śledzimy te miejsca Pisma, tylko krótką chwilę (popatrzę, ile mamy 
jeszcze czasu). Pragnę teraz przeczytać Słowo, które powiedział Jezus. Ew. Mat. 
24. 35; aby pokazać, jak wieczne jest to Słowo (mówiliśmy już o tym). 

"Zaprawdę  (34) Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się 
to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą". 

Otóż, chciałbym skupić nasze myśli dzisiaj wieczorem na słowach brata 
Branhama, gdzie on mówi: wszystko co mamy  na ziemi dzisiaj w swojej 
oryginalnej postaci jest Mówionym Słowem Boga …. Więc on mówi o tym, 
dlaczego hybrydyzacja nie przekazuje dalej życia, ale zamiast tego stwarza 
śmierć, mieszając dwa żyjące, oddychające organizmy, które nie powinno się 
mieszać, ponieważ poprzez ich skrzyżowanie, życie nie może się zmieszać, i tak to 
jest martwą mieszaniną, bo nie może się dalej rozmnażać. Zatem widzicie, kiedy 
on mówi o tym, że „wszystko co mamy  na ziemi dzisiaj w swojej oryginalnej 
postaci jest Mówionym Słowem Boga …. On mówi o Nasieniu Życia.” 



I spójrzmy prawdzie w oczy, wszystko, do czego człowiek przyłożył swoje ręce, 
on zmienił to w inny sposób, niż uczynił to Bóg. A kiedy on wkłada ręce na Boże 
Słowo, on je także zmienia. Więc, powodem, dlaczego wierzę, iż on mówi tutaj o 
nasieniu, jest, że zaraz potem on mówi: wszystko co mamy  na ziemi dzisiaj w 
swojej oryginalnej postaci jest Mówionym Słowem Boga … potem on mówi: Otóż, 
jaki jest mój tekst? "Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem". Więc Mówione 
Słowo jest początkiem… To jest pierwsze nasienie, które posiadało życie, i to jest 
ostatnie nasienie, w którym jest życie. Wszystkie inne nasiona nie są oryginalne i 
nie mają życia. 

Ew. Łukasza 8:11 Jezus mówi nam, że Słowo Boże jest nasieniem. A 
podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże. A w 1 Piotra jest nam 
powiedziane, że Boże Słowo jest jego Nasieniem i jest nieskazitelne. Dlatego nie 
może zginąć. 1 Piotra 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale 
nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. 

A w Ew. Mateusza 13:23 Jezus nam mówi, że jeśli to nasienie słowa jest 
posiane do gleby, która rozumie, ono wyprodukuje to, do czego jest przeznaczone, 
ponieważ życie w nim jest posiane do rozumiejącego umysłu. A posiany na dobrej 
ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi 
sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. 

Ale Jezus również mówi nam, że jeśli nasienie Słowa jest posiane do umysłu, 
który nie może pojąć ani zrozumieć, wtedy nasienie życia jest marnowane i nie 
wyprodukuje niczego. Ew. Mateusza 13:19 Do każdego, kto słucha słowa o 
Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to 
jest ten, kto jest posiany na drogę. 

Mówiąc inaczej, Sam Jezus powiedział w Ew. Jana 6:63 Słowa, które 
powiedziałem do was, są duchem i żywotem, Dlatego, Słowo jako nasienie jest 
nośnikiem Życia. A jeśli to są Jego Słowa, wtedy one muszą być nośnikiem Jego 
Życia. Ponieważ Jezus powiedział: „ Co myśli człowiek w sercu swoim, takim jest, 
bo z obfitości serca mówią usta.” 

Ale skąd pochodzi Życie Jezusa? Ew. Jana 5:26 mówi nam: Jak bowiem Ojciec 
ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał żywot sam w sobie. 

Dlatego Życie, które jest w Słowie, pochodzi od Ojca, a potem wchodzi do Syna. 
Dlatego Jezus powiedział w Ew. Jana 5:19 i 5:30, że nie może uczynić niczego, 
dopóki Ojciec nie pokaże mu, co ma czynić. 

Ew. Jana 5:18 Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo 
nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił 
równym Bogu. 19 Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, 
powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że 



Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. 20 Ojciec bowiem miłuje 
Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż 
te, abyście się dziwili. 21 Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i 
Syn ożywia tych, których chce. 

Ew. Jana 5:30 Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd 
mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który 
mnie posłał. 31 Jeżelibym Ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie 
byłoby wiarogodne; 32 Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo, i wiem, że 
świadectwo, które On o mnie wydaje, jest wiarogodne. 

Więc, tutaj widzimy, że życie i inspiracja stojąca za tym, co powiedział Jezus i 
co czynił, pochodziła od Boga Jego Ojca. Dlatego Życie w Nim było Bożym Życiem, 
które było wyrażone. 

Ew. Jana 1:1-4  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było 
Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie powstało, a bez 
niego nic nie powstało, co powstało. 4 W nim było życie, a życie było światłością 
ludzi. 

Zauważcie, iż Pismo mówi o Życiu będącym z Nim i w Nim. Mówi nam, że On 
jest Słowem. Dlatego Słowo jest nośnikiem Życia, Bożego Życia. Jezus także 
powiedział nam, że Słowo Boże jest nasieniem, które posiał siewca. w Ew. 
Łukasza 8:11 Jezus powiedział: Ziarno, które posiał siewca, jest Słowem Bożym. 

Stwierdzamy również, że w 1 Piotra 1:23 Piotr mówi o Słowie Bożym jako o 
Nasieniu, nieskazitelnym Nasieniu, które żyje i trwa na wieki. On mówi: Jako 
odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, 
które żyje i trwa. A co innego żyje i trwa na wieki oprócz Wiecznego Życia. 

Spójrzmy  na 2 Piotra 1:3-4 Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest 
potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez 
własną chwałę i cnotę, 4 Przez które darowane nam zostały drogie i największe 
obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy 
skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. 

Tutaj stwierdzamy, że Boże Słowo daje nam wszystko, czego potrzebujemy w 
tym życiu, nawet boska natura, którą jest natura samego Boga. Dlatego Paweł 
powiedział nam, że podczas gdy zewnętrzny człowiek niszczeje, wewnętrzny 
człowiek musi być codziennie odnawiany. A on także powiedział nam w Rzymian 
12:1 że nasza przemiana przychodzi poprzez odnowienie umysłu. 

Więc wracając z powrotem do tego, co mówi nam Brat Branham tutaj, on 
powiedział: wszystko co mamy  na ziemi dzisiaj w swojej oryginalnej postaci jest 
Mówionym Słowem Boga … potem on mówi: Otóż, jaki jest mój tekst? "Mówione 



Słowo jest Oryginalnym Nasieniem". Zatem Mówione Słowo jest oryginalne… 
Ono jest pierwszym nasieniem, w którym jest życie, i to jest ostatnie nasienie, 
które posiada życie. Wszystkie inne nasiona nie są oryginalne i nie posiadają 
życia. 

Wtedy ta Biblia, która jest Mówionym Słowem w pisanej formie, Zawiera to 
Życie, które było w Ojcu i było dane Jego Synowi Jezusowi. Wtedy to jest Życie 
Wieczne w pisanej postaci. 

Otóż, wiem, że niektórzy nauczają, iż ta Biblia jest tylko historią Kościoła. 
Więc, otrzymujecie to, czego szukacie, i dlatego jest tak, że nie ma w nich życia. A 
oto jest nagroda, która jest śmiercią. Ona może zawierać historię, ale ta Historia 
zawiera Jego Historię. A jeśli to jest Jego Historią, wtedy ona musi powiedzieć 
nam wszystko, czego potrzebujemy wiedzieć o Nim, żebyśmy Go poznali. Mimo 
wszystko, Biblia nam mówi: „O czym człowiek myśli w sercu swoim, takim On 
jest,” i „z obfitości serca mówią usta.” Zatem, jeśli to jest prawdą, a ja wierzę, że 
tak, wtedy Słowo Boże jest świadectwem Bożym lub wyrażeniem Bożej woli 
wobec nas. To jest JEGO HISTORIA mimo wszystko. 

Więc, ta Biblia jest mapą, w której On powiedział, abyśmy weszli do Życia 
Wiecznego. Ona jest naszym planem, a wszyscy wiemy, że plan jest wzorem. I tak 
jak podczas budowania domu, najpierw musimy mieć fundament, a przede 
wszystkim fundament jest planem kształtu, jaki budujesz na tym. Nie możesz 
mieć prostokątnych fundamentów, jeśli dom ma być zbudowany w kształcie 
ośmiokąta. Dom musi „siedzieć” wprost na swoich fundamentach, i dlatego jaki 
kształt ma fundament, taki musi być kształt domu. Dlatego fundament jest 
podstawą każdego budynku. A musisz naśladować fundament, abyś budował. 

Nawet Paweł powiedział w 1 Koryntian 3:10 Według łaski Bożej, która mi jest 
dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. 
Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. 11 Albowiem fundamentu innego 
nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus 
Chrystus. 

Zatem jeśli Jezus Chrystus – Słowo jest naszym fundamentem, i naszym 
wzorem, jeśli Jezus Chrystus – Słowo jest naszym planem i naszą Mapą, wtedy 
każda rzecz, dla której żyjemy i oczekujemy od Życia, musi przyjść z Jego Słowa. 

I pamiętajcie, Życie Ojca było w Synu, więc kiedy syn mówił, ludzie słyszeli 
mówiącego Ojca. Kiedy Syn działał, to był Ojciec działający w nim. On powiedział: 
Ojciec działa i Syn działa także. 

Otóż Jego Słowo, które jest oryginalnym Nasieniem, jest naszym Absolutem. 
Właśnie czytaliśmy i 2 Piotra 1:3-4, że wszystko czego potrzebujemy w tym życiu, 
pochodzi ze Słowa Bożego, nawet Boska Natura, która jest Naturą Samego Boga, 



ta, którą tak bardzo chcemy otrzymać. Jego boska moc (Jego Mówione Słowo, 
Jego Oryginalne Nasienie) były nam dane wszystkie rzeczy, odnoszące się do 
życia i pobożności. 

Jeżeli Bóg powiedział nam w Swoim Własnym Słowie, że Jego Boska moc 
obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia, wtedy to oznacza 
wszystko. Nie możesz mieć prawdziwie pomyślnego życia bez posiadania 
Chrystusa w centrum Życia. Nie możesz posiadać ściśle powiązanej rodziny, 
kiedy Chrystus nie jest centrum rodziny. Nie możesz mieć naprawdę trwałego 
małżeństwa, jeśli Chrystus nie jest  centrum małżeństwa. A jak Chrystus jest 
centrum małżeństwa? Czym jest Chrystus w centrum rodziny? To jest Słowo Boże 
w centrum. Bo na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 
Tylko oryginalne Nasienie posiada Życie. Wszystkie inne nasiona są hybrydami i 
umrą. 

W księdze Kaznodziei Salomona 4:9-12 czytamy: 9 Lepiej jest dwom niż 
jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud: 10 Bo jeżeli upadną, to jeden 
drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie! Nie ma drugiego, który 
by go podniósł. 11 Także, gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się; natomiast jak może 
jeden się zagrzać? 12 A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się 
ostać; a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. 

Otóż, jak myślicie, czym jest potrójny sznur? Bo jeśli to jest czymkolwiek, nie 
jest to wieczne i dlatego nie może przetrwać. A jest nam powiedziane, że ten 
trzeci sznur jest tym, który czyni małżeństwo trwałym i dlatego to musi być 
nieskazitelny sznur. To musi być wieczny sznur. 

Ew. Mateusza 19:4 A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca 
od początku stworzył mężczyznę i kobietę? 5 I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca 
i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. 6 A tak już nie 
są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. A 
tutaj właśnie jest ten klucz. Czy Bóg złączył małżeństwo lub nie. Czy on jest tym 
trzecim sznurem w tym związku? Jeśli tak, ono powinno przetrwać, jeśli nie, 
wtedy ono nie przetrwa. Myślicie, dlaczego w Ameryce jest 60% rozwiedzionych 
małżeństw? Co Bóg złączył razem, to przetrwa, ale co On nie złączył, to jest 
przeznaczone na zginienie. Jeśli Bóg połączył to, to przetrwa, ale jeśli nie, wtedy 
jak możecie oczekiwać, że to przetrwa. Dlatego jestem ostrożny, kogo zaślubiam. 
Nie zaślubiam wierzącego z niewierzącym. Bóg powiedział nam, byśmy nie 
zaprzęgali jarzma z niewiarą. On także powiedział: „Jak mogą iść dwaj razem, 
dopóki się nie zgodzą.” 

Dlatego jeśli nie poślubisz wierzącego, działasz na własną rękę. Widziałem tak 
wiele rozpadających się małżeństw, ponieważ Bóg przede wszystkim nigdy nie 
złączył tej pary małżeńskiej razem. Więc zapytacie się: co połączyło te pary? 



Odpowiedzią jest ŻĄDZA. Tak wiele dzieci chce skoczyć do worka i nie mogą 
zaczekać na właściwą osobę, żeby przyszła. Jedna dziewczyna była zapytana, 
dlaczego czekała tak długo, żeby przyszedł pan Właściwy, a ona powiedziała: 
wolałabym być raczej samotna niż nieszczęśliwa. 

Pewnego dnia pastor szedł ulicą i natrafił na kobietę, która była bardzo 
bezbożna, ale której mąż był prawdziwym wierzącym, i który starał się o spokojną 
i bliższą społeczność ze swoim Panem. Pastor zwrócił się do tej kobiety i 
powiedział: „Szanowna pani, myślę, że pani mąż spogląda w górę i czyni znaczny 
wysiłek, aby podnieść się ponad świat. Nie możesz pozwolić mu próbować 
samotnie. Kiedykolwiek widzę samotnego męża  walczącego z takim wysiłkiem, 
wyobrażam sobie w myślach gołębicę, która stara się wzlecieć do góry, podczas 
gdy ma złamane skrzydło. Ona skacze i trzepota, i prawdopodobnie trochę się 
podniesie; ale kiedy staje się zmęczona, spada z powrotem na ziemię. Lecz kiedy 
oba skrzydła współpracują, ona może z łatwością odnaleźć swoją drogę do nieba.” 

Wiele lat temu wielebny Robert Newton świętował złotą rocznicę ze swoją 
żoną, i powiedział zebranym ludziom, że on i jego żona nigdy nie powiedzieli 
brzydkiego słowa ani też nie popatrzyli się krzywo jeden na drugiego przez tych 
50 lat. Kiedy był zapytany, jak udało im się osiągnąć tak wspaniałą rzecz, 
odpowiedział: od dnia, kiedy się ożeniłem, obaj modliliśmy się jeden za drugiego 
dwa razy dziennie i praktykowaliśmy to przez 50 lat. 

Jestem pewny, że wszyscy słyszeliście to powiedzenie: „rodzina, która modli 
się razem, trzyma razem.” Więc, to jest prawdą. Otóż, nie mówię, że jestem 
najlepszym przykładem tego na świecie, ale w to wierzę i starałem się 
praktykować to w moim domu. I ku memu własnemu zawstydzeniu, byliśmy 
bardzo dobrzy w tym, dopóki moje córki nie wyrosły i rozpoczęły żyć według 
własnych harmonogramów. Pismo mówi nam, żeby rodzice nie pobudzali dzieci do 
złego. Biblia w moim domu jest naszym absolutem. Jako głowa rodziny mam 
ostateczne słowo. Ale, jeśli mylę się w tym, co mówię lub robię na podstawie 
Słowa Bożego, a moje dzieci albo żona wskażą mi na to, muszę pokutować i prosić 
o ich przebaczenie. Jeśli moja żona lub moje dzieci są w błędzie, nie mówię im, że 
się mylą, ponieważ moja opinia mówi, że są w błędzie. Pokazuję im na podstawie 
Słowa, czy są w błędzie, a jeśli mogę tak zrobić, wtedy to nie jestem ja, ale Boże 
Słowo ma ostatnie słowo. Gdybyśmy czynili wszystko do Pana, wtedy każdy nasz 
krok, prowadzący od Bożego Słowa, będzie skorygowany jako błąd na podstawie 
Słowa. Jeśli ten trzeci sznur, Chrystus jest w waszym związku, ten związek 
przetrwa. Jeśli nie, oni są skazani na zginienie. 

Jeśli chcecie bliskie relacje w rodzinie, wtedy módlcie się razem i mówcie o 
tym słowie i posłużcie się tym Słowem jako waszym przewodnikiem i waszym 
absolutem w prowadzeniu domu. Ostatnią rzeczą, którą chcą usłyszeć moje dzieci 



ode mnie jest taka, że mówię im, by coś zrobiły, a kiedy zapytają się mnie 
dlaczego, mówię im: ponieważ to jest mój dom, dlatego chcę to mieć w ten sposób. 
Musimy odejść od takiego rodzaju myślenia. Moje dzieci są dorosłe, i to więcej nie 
działa. Ale pokaż twojej rodzinie Słowo, a oni z łatwością poddają się temu i w 
taki sposób powinny być prowadzone nasze domy. 

Chrystus musi być w centrum naszych myśli. A jeśli wszyscy mamy zmysł 
Chrystusowy, wtedy będziemy myśleć tak samo. Dlatego, Dzieci, bądźcie 
posłuszne rodzicom, bo to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, a rodzice, 
pokażcie im Chrystusa jako centrum waszych myśli w tym, co robicie i mówicie. 

Brat Branham powiedział: Mówione Słowo jest oryginałem, a tylko oryginał 
ma życie. Ta Biblia jest naszym wzorem wspaniałego i pomyślnego życia. Ta 
Biblia jest mapą, którą mamy naśladować, jeśli mamy otrzymać Jego wieczne 
obietnice. Ta Biblia jest mapą, którą , jak On powiedział, mamy naśladować, żeby 
zacząć Wieczne Życie. Mamy w sobie moc właśnie teraz, aby rozpocząć Wieczne 
Życie. Tylko pomyślcie o tym. Wieczne Życie. To oznacza, życie, które trwa na 
wieki. To życie, które popełniło tak wiele błędów, to życie, które poznało tak wiele 
niewiary i grzechu. To fizyczne życie, które miało tak wiele wzlotów i upadków, 
może być sprawiedliwe, jeżeli chodzimy w Światłości, jak on sam jest Światłością. 
Chodzenie w światłości przynosi sprawiedliwość. Chodzenie w Światłości przynosi 
nowe Życie. Chodzenie w Światłości prowadzi nas do nieśmiertelności. Więc 
dlaczego wahamy się, kiedy mamy przed sobą tak wspaniałą okazję? 

Hebrajczyków 10:21-26 Oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, 22 
Wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od 
złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; 23 Trzymajmy się niewzruszenie 
nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę; 24 I baczmy 
jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, uczynków, 
uczynków, uczynków, 25 Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u 
niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej 
widzicie, że się ten dzień przybliża. 26 Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, 
rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy… 

Módlmy się… 

 


