Mówione Słowo # 77

Każda generacja ma swoje własne przebudzenie
Pastor Brian Kocourek
Ew. Mateusza 3:7 A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących

do chrztu, rzekł do nich: Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?
8 Wydawajcie więc owoc godny upamiętania; 9 Niech wam się nie zdaje, że możecie
wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych
kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. 10 A już i siekiera do korzenia drzew jest
przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w
ogień wrzucone. (A jakiego owocu oczekuje Bóg? Brat Branham nauczał nas w kazaniu
Pomazańcy czasów ostatecznych, iż owocem jest nauczanie na dany czas. A czym jest
nauczanie? Jest nią Nauka na ten sezon. To jest owoc, którego Bóg oczekuje u każdej
osoby.)

11 Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest
mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie
Duchem Świętym i ogniem. 12 W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i
zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Otóż,
pszenica, która jest zbierana, jest nasieniem. Nie zbiera się snopów pszenicznych i
przywozi do spichlerza. Garner i granary oznacza spichlerz, a tam właśnie nasiona są
zwożone do magazynowania. Przywozicie nasiona do spichlerza.
Psalm 145:15-16. Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm
ich we właściwym czasie, Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.
Więc widzimy, jak Bóg mówi nam tutaj, iż pokarm musi przyjść we właściwym
czasie.
Pochylmy nasze głowy do modlitwy.
Drogi Ojcze, przychodzimy do Ciebie jeszcze raz dzisiaj rano z otwartym i szczerym
sercem przed Tobą, aby poznać i zrozumieć, co masz dla nas w tym czasie. Pomóż nam,
o Boże, poznać Ciebie w mocy zmartwychwstania, w mocy Wielkiego Żniwa, kiedy ty
zgromadzisz całe twoje Nasienie w Twoim Spichlerzu, bowiem prosimy o to w imieniu
Jezusa Chrystusa. Amen!
Dzisiaj rano, studiując kazanie brata Branhama Mówione Słowo jest Oryginalnym
Nasieniem akapit 58 do 63, chcę, żebyście zauważyli, jak brat Branham skupia swoje
myśli na każdej generacji, i jak Bóg daje każdej generacji Przebudzenie wokół porcji
Jego Słowa, którą udzielił dla tej generacji. Kiedy wychodzi poselstwo proroka, istnieje
tylko tyle nasion, które były przeznaczone na tę generację, a potem mieszany tłum
również naśladuje to Poselstwo. I chcę, abyście także zauważyli, iż kiedy Prorok
odchodzi z widowni, ten mieszany tłum, który przyszedł to tego Poselstwa, jest właśnie

tym, który później wypacza to poselstwo, kiedy prorok odszedł. To stało się w czasach
Luthra, i czasach Wesley’a i czasach Pawła, itd.
Skoro to Kazanie brata Branhama jest nazwane „Mówione Słowo jest Oryginalnym
Nasieniem”, chcę, żebyście skupili się na tym, jak to Nasienie jest przeznaczone do
tego, aby słyszało Słowo w każdym czasie, lub że istnieje Nasienie w Każdym Sezonie.

58 Zatem prawdziwe życie może przyjść, albo zreprodukować się tylko przez
oryginalne spłodzenie. Widzicie, życie... Nuż, zachowajcie... Zastanówcie się nad tym,
kiedy będziecie studiować tą taśmę, zastanówcie się nad tym teraz. Życie Ż-Y-C-I-E
może być rozmnażane tylko przez swoje oryginalne spłodzenie, tak jak się ono
rozpoczęło na początku; wtedy się ono zreprodukuje. Jeżeli tak nie jest, jest
krzyżówką, ono obumiera. Niektóre z nich obumierają już w pierwszej generacji,
widzicie, zaraz odpadły. (One wkrótce obumierają). Nie może to przynieść
prawidłowego życia, dlatego że to jest krzyżówka.
59 W 1. Mojż. 1, 11. mówi Biblia (Bóg powiedział): "Niechaj każde nasienie zrodzi
według swego rodzaju". Nuż, jeżeli Bóg tak powiedział, to sprawa załatwiona! To jest
na zawsze załatwione! "Niechaj każde nasienie zrodzi według swego rodzaju". Jeżeli
je skrzyżujemy, otrzymamy super-plon.
Jest to super plon, ale czego? Słuchajcie teraz. Odprężmy się na chwilkę. Pomieszać
to ... (próbuję ich tym zająć, co za tekst. Mógłbym o tym przemawiać, ale staram się
powstrzymać). Przez skrzyżowanie wyda to super plon, jak to zostało udowodnione.
Lecz jaki rodzaj plonu - plon fałszu, śmierć!
Skrzyżujcie wasze ziarno, ono zrodzi wielki plon, lepszy plon, lepiej wyglądający,
ale on jest martwy. Zasadźcie je na nowo, ono się nie może dalej rozmnażać. Jest
wykończone! Podobnie jak Ewa, widzicie? Ona zrodziła skrzyżowany plon. Popatrzcie
na nas dzisiaj. Możecie spojrzeć dookoła i zobaczycie, że to prawda. Na pewno. Taki nie
był Boży zamiar, nie! Muszę teraz coś powstrzymać w sobie, O czym właśnie teraz
myślę, widzicie.
Otóż, zanim Nasienie zostało posiane i zasadzone, musiała być przygotowana gleba.
Zauważcie, brat Branham czyta 1 Mojżeszowa rozdział 1, więc powróćmy i spójrzmy
tutaj na tło. 1 Mojżeszowa 1:1-11, zwróćcie uwagę, najpierw Światłość, Woda,
następnie życie. Zatem na podstawie Biblii wiemy, że światło reprezentuje Słowo, jak
już widzieliśmy, a tak samo jest z wodą. 1-11 Na początku stworzył Bóg niebo i

ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch
Boży unosił się nad powierzchnią wód. I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała
się światłość. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od
ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i
nastał poranek - dzień pierwszy. Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród
wód i niech oddzieli wody od wód! Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod
sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało. I nazwał Bóg sklepienie niebem. I
nastał wieczór, i nastał poranek - dzień drugi. Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody

spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało. Wtedy nazwał
Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było
dobre. Potem 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.
(Więc zwróćcie tutaj uwagę, iż to nasienie, wszystkie nasiona były już w tym czasie
zasadzone w ziemi przez Boga i tylko czekały na światło, ażeby przynieść nasienie w
przeznaczonym do tego czasie.)

12 I 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.
13 I nastał wieczór, i nastał poranek - dzień trzeci.
ZAŚWIEĆ ŚWIATŁO 64-0125 P:23 Wiemy, że na początku musiało być mgliście,

ponuro i ciemno, kiedy kula ziemska obracała się, kiedy Bóg poznał, że potrzebuje
światła. Otóż, Jego nasienie było już w ziemi, bo On je tam zasiał. A teraz potrzebował
światła, aby wykiełkowało to nasienie, aby to nasienie ożyło, ponieważ ono już tam
było. Tak samo jest w każdym wieku, Bóg przepowiedział nam, co będzie miało miejsce
w każdym wieku. I potrzebuje tylko jednej rzeczy: manifestacji światła Boga na to
miejsce Pisma, aby ożywić je dla tego wieku. I to się stanie, kiedy tylko światło dotrze
do Słowa. Jeśli Słowo zostanie ożywione, to sprawi, że Ono ożyje, jeśli to jest obiecane
na ten dzień. Pszenicę możesz posiać o jednej porze, a inny rodzaj zboża o innej porze.
Niektóre wschodzi szybciej, ponieważ jest to zależne od pory roku. Boże Słowo
przychodzi w określonej porze, zakon i łaska i tak dalej, przez co przechodziliśmy na
przestrzeni wieków. I za każdym razem jest ono zapalane przez manifestację światła i
to rodzi Życie, które jest w tym Nasieniu.
MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM 62-0318M
60 Przez zmieszanie wyda ono skrzyżowany plon; a skrzyżowany plon, to martwy

plon, o ile chodzi o rozmnażanie. On nie może się dalej rozmnażać, nie może, dlatego że
tak powiedział Bóg. Ono miało zrodzić według swego rodzaju, a wy to zmieszaliście.
Właśnie tutaj możecie widzieć kościół, kiedy on dochodzi do zakończenia. On umiera,
bo nie może zrodzić według swego rodzaju. Dlaczego? - on jest skrzyżowany. Nic na to
nie poradzicie. On jest martwy, on jest wykończony. W porządku. To jest powodem,
dlaczego każda generacja miała swoje własne przebudzenie - miała okazję, jeśli chodzi
o Słowo. O, suwerenny Bóg, w dniu sądu .Powstanie grupa Johna Wesley' a, a ci
dzisiejsi "nakrochmaleni" metodyści będą zdawać rachunek przed nimi. Powstanie
Luther. Powstaną katolicy. I wszyscy, z powrotem aż do Ireneusza, Martina ,
Polikarpa będą musieli stanąć przed sądem, dlatego że skrzyżowali Słowo Boże z
dogmatami. Ta grupa luteran, która wystąpiła po przebudzeniu Luthra, będzie zdawać
rachunek z tej samej sprawy. Grupa baptystów, która wystąpiła po przebudzeniu
Johna Smitha, będzie czynić to samo. Alexander Campbell będzie czynił to samo.
Zielonoświątkowcy będą czynić to samo. To pierwotne przebudzenie, kiedy został
wylany Duch święty, wywołało ludzi, a Bóg postarał się przekazać im Swoje Słowo, ale

oni się zorganizowali, ustanowili denominację i na miejscu umarli. Mówicie: "Popatrz
jednak, co oni czynią". Przejdziemy do tego dzisiaj trochę później. Przechodzimy teraz
bezpośrednio do wszystkich tych ... Właśnie teraz wkładam tam to nasienie. Za chwilę
pokażemy wam, co się wydarzyło.
61 Otóż, to jest powodem, dlaczego każda generacja miała swoje własne
przebudzenie. Każda generacja miała swoje własne przebudzenie, a Bóg wzbudził
sobie męża, umieścił w nim Swoje Słowo i posłał go z poselstwem na dany wiek. A
skoro tylko ten mąż opuścił scenę, przechwycił to ktoś inny, skrzyżował, i wszystko
upadło dokładnie z powrotem ... wszystko ... może... Mógłbym się tutaj na chwilę
zatrzymać. Nie śpieszymy się. Powrócimy z powrotem; to jest dokładnie to, co
rozpoczęło się w ten sam sposób już na początku w 1. Mojż. Bóg wyruszył, aby zebrać
Swój plon z rodzaju ludzkiego, ale Ewa to pokrzyżowała. Widzicie, co się stało? A więc
tam jest sąd dla Ewy.
62 Wystąpił Luther i cała reszta. Wystąpił Chrystus. Wystąpili apostołowie.
Wystąpili prorocy. Czy Jezus nie powiedział: "Którego z proroków, których posłał Bóg,
nie prześladowali wasi ojcowie"? Czy On nie uczył, że pewnego razu Król posłał swego
sługę, a potem posłał dalszego sługę i znów dalszego, itd., aż w końcu posłał swego
Syna. Widzicie? Każda, generacja przyjmuje ... bowiem powtarza się znowu to co u
Adama i Ewy - tego pierwszego plonu w ogrodzie Eden. Połowa z nich idzie do zguby mądre i śpiące panny. Połowa z nich ... jedne zachowują Słowo, te drugie je
skrzyżowały. Tak samo było przez całe wieki, tam i z powrotem, szło to tak żmudnie,
jak tylko mogło iść. Udowodnimy to tutaj na podstawie Bożego Słowa i na podstawie
historii. To się zgadza -skrzyżowanie.
63 Skrzyżowanie rozpoczęło się w Edenie, rozpoczęło się w 1. Mojż. To był początek.
Tam gdzie... A kończy się tutaj w Objawieniu. Jest to drugie przyjście Chrystusa.
Zapamiętajcie to sobie dokładnie, to jest powodem, dlaczego każda generacja miała
swoje własne przebudzenie, ona miała sposobność przyjąć Słowo. Oni to następnie
skrzyżowali - zamiast to przyjąć, oni odeszli gdzieś indziej.
W kazaniu Panowie, chcielibyśmy widzieć Jezusa 64-0304 P:17 brat Branham
powiedział: Bóg, znając koniec przed początkiem; dlatego On wyznaczył światu pewną

część Słowa w każdej generacji, kiedy przychodzili. On posłał proroków w Starym
Testamencie. Jesteśmy nauczali w Hebrajczyków 1: „Wielokrotnie i wieloma
sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; ostatnio, u kresu
tych dni, przemówił do nas przez Syna, Chrystusa Jezusa.”
A w kazaniu Patrząc na Jezusa 64-0122 P:7 brat Branham powiedział: To jest ten

problem, dlaczego Jezus nie był zrozumiany, kiedy przyszedł na ziemię. Gdyby tylko
wejrzeli do Słowa Bożego, zamiast ich tradycji w tamtych czasach, wiedzieliby, że On
był Synem Bożym. Ponieważ Biblia jasno oznajmia Jego pełne przyjście, a On
przyszedł w pełni objawienia Słowa. A każda generacja objawia Go w pełnym
objawieniu, które jest udzielone na ten czas. Ta generacja musi objawić Jezusa
Chrystusa. To jest objawienie Jego, który jest obiecany w tym Słowie, musi zostać

objawiony dla tej generacji. Jeśli kościoły nie przyjmą tego, ktoś powstanie i zrobi to.
Bowiem Jan powiedział: „Bóg jest w stanie z tych kamieni wzbudzić dzieci
Abrahamowi. Nie myślcie, że kiedy mówicie: Abraham jest naszym ojcem, iż Bóg nie
jest w stanie wzbudzić z tych kamieni dzieci Abrahamowi.”
Ew. Mateusza 21:33-43 33 Innego podobieństwa wysłuchajcie: Był pewien
gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował
wieżę, i wydzierżawił ją wieśniakom, i odjechał. 34 A gdy nastał czas winobrania,
posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. 35 Ale wieśniacy pojmali
sługi jego; jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. 36 Znowu posłał
inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo.
(zwróćcie uwagę, że Bóg posyłał swoje sługi w każdym wieku, lecz wszystkim uczynili
to samo) 37 A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: Uszanują syna mego. 38 Ale

gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: To jest dziedzic; nuże, zabijmy go, a
posiądziemy dziedzictwo jego. 39 I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. 40
Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? 41 Mówią mu: Wytraci
sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we
właściwym czasie będą oddawać owoce. 42 Rzecze im Jezus: Czy nie czytaliście nigdy
w Pismach: Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym;
Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych? 43 Dlatego powiadam wam, że
Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego
owoce.
Każdej
generacji było udzielone tak wiele w ich czasie. Wszyscy wiemy o tym. Prorocy
przychodzą na widownię. Słowo Pana przyszło do nich, zrozumieli Go. „Widzący” w
Starym Testamencie oznacza, że „jest tym, któremu zostaje objawione Słowo.” A jak
oni wiedzą o tym, ponieważ on przepowiada te rzeczy, które przychodzą. Potem Słowo
Pana przyszło do nich w każdym wieku. Jezus powiedział Janowi, o Janie: „On był
jasno świecącym światłem przez chwilę.” Dlaczego? Izajasz powiedział siedemset
dwanaście lat przedtem, zanim on się urodził: „Oto głos wołającego na pustyni.”
Malachiasz 3. rozdział, powiedział: „Oto posyłam mojego posłańca przed Moim
obliczem, aby przygotował drogę przede Mną.” Rozumiecie, On był potwierdzonym
Słowem, które było obiecane na ten czas. On był światłem, ponieważ On
urzeczywistniał same Słowo Boga, które było wypowiedziane o Nim. A kiedy Jezus
przyszedł, Jan powiedział: „Mnie musi ubywać; On musi wyjść na jaw.” A On był
Światłością. Przez wszystkie wieki, jak Bóg mówił o tym nadchodzącym czasie….
I znowu w kazaniu Szalom 64-0119 P:29 brat Branham powiedział:

A w kazaniu Większy niż Salomon jest teraz tutaj 62-0628 P:12 brat Branham
powiedział: Właśnie kiedy przebudzenie jest w toku, a Duch Boży porusza się, Bóg

działa wśród ludzi, wtedy On zbiera żniwo, oczyszcza z chwastów, tak jest. To jest dla
tej generacji. Pamiętajcie, On powiedział: „Jak było w dniach Noego, kiedy osiem dusz
było zbawionych, tak będzie w czasie przyjścia Syna Człowieczego.” Rozumiecie?
Każda generacja wyprodukuje tylko tyle. I dlatego widzicie to w ten sposób dzisiaj.
Wszędzie to wymiera, odchodzi. Grzech włamuje się we wszystko.

A w kazaniu Znak nasienia czasów ostatecznych 62-0319 brat Branham powiedział:

Lecz każda generacja, co to otrzymało? Za każdym razem to była ich okazja przy
świeżym Słowie Bożym, podobnie jak Luter w czasie usprawiedliwienia; podobnie jak
Wesley podczas poświęcenia; ruch zielonoświątkowców podczas chrztu Duchem
Świętym. Rozumiecie? Każda generacja otrzymuje swoją szansę. Potem, co czynią
ludzie, naśladujący tych wielkich reformatorów? Robią z tego denominację,
zorganizują się, wmieszają w to wyznania, trochę tu, trochę tam. Przychodzi nowa
grupa uczniów z kupą psychologii, dokładnie tak, jak Ewa próbowała odnaleźć jakieś
nowe światło, mieszając to z Bożym Słowem: Śmierć. Odeszli do organizacji i umarli
duchowo. To się dokładnie zgadza. To zawsze było w ten sposób.
Kaznodzieja Salomona 3:1 Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma
swoją porę:
Zatem jeśli wszystko ma swój czas, czy musimy zadać sobie to pytanie? W jakim
czasie jesteśmy? Jaka jest moja pora? Dlaczego jestem tutaj? Jaki jest mój koniec?
1 Piotra 1:3-7 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa

Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 4 Ku dziedzictwu nieznikomemu i
nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, 5 Którzy mocą
Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w
czasie ostatecznym. 6 Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba,
zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, 7 Ażeby wypróbowana wiara
wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i
czci, i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Otóż, zwróćcie uwagę na wiersz 5.
Chciałbym przeczytać go z tłumaczenia WUEST, gdzie jest powiedziane: „Wy, którzy
jesteście ustawicznie strzeżeni mocą Bożą przez Wiarę, ku zbawieniu, które jest
przygotowane, aby było objawione w ostatnim sezonie, który jest epokowy,
strategiczny i bardzo znaczący.” Ponownie zwróćcie uwagę na wiersz 6 i 7. Próby
stworzą w was nasienie, które jest obrazem Życia Oryginalnego nasienia.
A w kazaniu Znak nasienia czasów ostatecznych 62-0319 P:13 brat Branham
powiedział: Lecz pomimo tego wszystkiego jest prawdziwa oblubienica, którą rodzi

Bóg, która ma odrobinę z każdego... Każdy ruch reformacyjny wywołał zasiew pewnej
miary Słowa. I każde pokolenie ma swoją możliwość. Czy zwróciliście już na to uwagę?
Nadejdzie jakiś Boży mąż, który wznieci Boży ogień i wielkie przebudzenie ogarnie tę
część ziemi. I co się dzieje? Ludzie zaraz wezmą poglądy tego męża i zrobią z tego
denominację, przyniosą dogmaty i zmieszają je z nimi. Z miejsca to umiera i już nigdy
nie powstaje znowu. Tak jest. Tak było zawsze i zawsze tak będzie.
Hebrajczyków 6:4-8 Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali

oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego,
I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz, cudownych mocy wieku przyszłego Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie
krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko.

Zrozumcie to teraz należycie, co Paweł mówi zaraz potem… Albowiem ziemia, która
piła deszcz (naukę) często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją
uprawiają, A kto uprawiał ją? Syn Człowieczy uprawiał ją. To jest ta ziemia, która
rodzi rośliny użyteczne, i która otrzymuje błogosławieństwo od Boga; Lecz ta, która
wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
Psalm 1:1-3 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na

drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, Lecz ma upodobanie w
zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad
strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie,
A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Więc widzimy tutaj, że istnieje owoc, który jest
wydawany we właściwym czasie.
Galacjan 6:7-9 Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co

człowiek sieje, to i żąć będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie,
a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie
ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia.
JEST TUTAJ CZŁOWIEK KTÓRY MOŻE WŁĄCZYĆ ŚWIATŁO 63-1229 78 A

życie duchowe, życie wieczne, może przyjść tylko przez Boże mówione Słowo życia.
Tym razem tym życiem był Syn. W Nim jest światłość i nie ma w Nim żadnej
ciemności. On jest światłością, wypowiedzianą przez Boga. Czy to prawda? On jest
Słowem wypowiedzianym przez Boga. Bowiem ,,Na początku było Słowo, a Słowo było
u Boga, a Bogiem było Słowo.'' I ono jest Bogiem na zawsze. Rozumiecie? I to wymaga
Bożego światła, aby ono padło na Słowo i wzbudziło je do życia. Oto, co On powiedział.
Niech więc to światło jaśnieje! Amen! Niech ta światłość świeci. I ta światłość
doprowadzi każde Słowo do jego właściwej pozycji w swojej porze. Amen!
79 Widzicie zatem, czasem to małe ziarenko leży w ziemi uśpione przez całą zimę,
na przykład nasienie pszenicy ozimej, zasiane jesienią do gruntu. Ale kiedy nadchodzi
właściwy czas, kiedy słońce staje się odpowiednio ciepłe, o, wtedy ono budzi się do
życia. Widzicie? Ono nie może żyć bez słońca. A Bóg złożył obietnice na każdy okres i
na każdy dzień, i kiedy to światło stanie się odpowiednie i zaświeci na to, wzbudzi do
życia dokładnie to, co było zapowiedziane przez Słowo, ponieważ On jest światłością i
życiem.
Znak nasienia czasów ostatecznych 62-0319 P:48 Otóż, On wypowiedział Słowo, a

Słowo było Nasieniem, i ono dojrzało w swoim sezonie. Każde Boże poprawnie
umieszczone nasienie dojrzeje.
Co mamy na myśli, mówiąc: „nasienie na każdy czas?” Więc najpierw musimy
zapytać się, co znaczy słowo nasienie. Czym jest nasienie? Webster mówi, że to jest
„źródło, zalążek, początek czegokolwiek. Nośnik Życia.”
„Istnieje Nasienie w każdym okresie czasu”. Czym jest nasienie? Nasienie jest
nośnikiem Życia. A to mówi o predestynacji, ponieważ wszystko, co nasienie

zamanifestuje w swoim cyklu życiowym, jest już zawarte w nim. Każdy atrybut, każda
cecha charakterystyczna, każde wyrażenie. Dlatego nasienie jest najczystszą formą
predestynacji.
JEDYNE OBMYŚLANE PRZEZ BOGA MIEJSCE ODDAWANIA CZCI 65-1128M
P:225 Otóż, luteranie chcieli wejść do środka w jeden sposób - przez przyłączenie się do

luterańskiego kościoła. Metodyści chcieli wejść do środka przez krzyczenie.
Zielonoświątkowcy chcieli wejść do środka dzięki mówieniu językami. Lecz to jeszcze
nie to. Rozumiecie? Nie, to są dary i tak dalej. Lecz 1. Koryntian 12. mówi: "Przez
jednego Ducha..." - Ducha Bożego, który jest Dawcą życia dla Słowa, dla Nasienia, by
potwierdzić to Nasienie na ten sezon. Rozumiecie?
Boże Nasienie musi dojść do miejsca, gdzie nie mają żadnej sprzecznej myśli z tym,
co było nam potwierdzone i objawione. Nie powrócimy do minionej myśli, która była
błędna, lecz od razu idziemy do Bożych myśli na ten czas.”
Ew. Łukasza 1:19-20 A odpowiadając anioł rzekł do niego: Jam jest Gabriel, stojący

przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą
nowinę. Otóż zaniemówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo
nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie.
Ew. Marka 4:14 Siewca rozsiewa Słowo. I Ew. Łukasza 8:11 Słowo Boże jest
nasieniem. A zauważcie, iż nasienie zawiera życie.
Ew. Jana 1:1-4 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie
powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Spójrzcie na wiersz 5, ciemność nie przemogła światłości. (katalambano = chętnie
wziąć, porwać i posiąść, przytrzymać, ogarnąć. Tutaj mówimy o Życiu, a jest
powiedziane, że ciemność nie ogarnie go, oni nie przytrzymają tego.
Ew. Jana 6:63 - 66 Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem
do was, są duchem i żywotem, Zwróćcie uwagę na to, że po tym, kiedy On powiadomił
ich o Wiecznym Życiu w Jego Słowie, oni odeszli.
1 Koryntian 15:35-44 Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim

ciele przychodzą? Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz,
nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może
pszenicznym, a może jakimś innym; Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z
nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie,
a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała
ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Inny blask słońca, a inny
blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też
jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone;
Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w słabości, bywa wzbudzone

w mocy; Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało
cielesne, to jest także ciało duchowe.
Ew. Mateusza 13:36-43 Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do

niego uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. A On
odpowiadając, rzekł: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy. Rola zaś, to
świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa, kąkol zaś, to synowie Złego. A
nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo, to koniec świata, żeńcy zaś, to
aniołowie. Jak tedy zbiera się kąkol i pali w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn
Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych,
którzy popełniają nieprawość, I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i
zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego.
Kto ma uszy, niechaj słucha!
Lecz nie zapomnijcie, że kiedy następuje zbieranie kąkolu, następuje także
zbieranie Nasienia do spichlerza, które przychodzi do takiego samego życia, jak
oryginalne Nasienie. Ponownie widzimy nasienie będące posiane w specyficznym
czasie, który jest w tym wypadku oznaczonym jako koniec świata. Więc musimy mieć
czas. Musi być czas siania, a także musi być czas zbierania i żniwa.
2 Jana 1:8-9 Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym

pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie
trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
Nie utraćcie tego, co posialiśmy, musicie przebywać w tej nauce, żeby dojrzeć.

