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chce być aktywna i ona obcina krótko swoje włosy i robi sobie sztywną "wodną"
fryzurę, nosi szorty i wygląda jako reszta tego świata. Kaznodzieja stoi na stopniu, ...
praktykuje nabożnie swoje "Amen" i obawia się przynieść Słowo Boże, dlatego że od
tego jest zależne jego wyżywienie. Jeżeli oni nie mogą jeździć w cadillacu, to nie są
nawet uważani za duchownego. To się zgadza. Jeżeli nie mogą ubierać się w najlepsze
ubiory i czynić to i owo, to są uważani za "odpadłych". Nie są kimś poważanym. Ten
stary mężczyzna tam, stary brat Kidd, mówił mi dzisiaj rano, że oni już więcej nie
życzą go sobie, bo on jest stary i trzyma się ściśle Słowa. Co się dzieje? - oni mają
niedostatek wilgoci. To się zgadza.
"A inne wpadło na ziemię dobrą, a gdy wzrosło, wydało plon ... To mówiąc wołał:
Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha". O, co za podobieństwo! Jak chętnie
przemawiałbym na ten temat w moim przemówieniu. "A kiedy to powiedział..." 8.
rozdz. 8. wiersz:
"A jeszcze inne padło na ziemię dobrą, a gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To
mówiąc wołał: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha ... (wydał okrzyk, być może
jakby powiedział: "Przynieś stokrotny plon". KTO MA USZY KU SŁUCHANIU,
NIECHAJ SŁUCHA! Innymi słowy: Jeżeli wasze uszy są w zgodności z Bogiem,
niechaj słyszą, widzicie?)
A Jego uczniowie zapytali Go, mówiąc: Co oznacza to podobieństwo?
A On im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa ... (tajemnice - widzicie
co On o tym mówił? Nuż zważajcie. Co to są te tajemnice Królestwa? Zważajcie tylko
przez chwilę) .... tajemnice Królestwa Bożego, lecz innym w podobieństwach, aby
patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli. (Widzicie, lecz Słowo Boże zstępuje dla
osądzenia, aby ich osądzić - ponieważ oni je widzieli! Ono tam było!)
A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże".
Więc brat Branham czyta Ew. Łukasza 8, gdzie Jezus powiedział: Ew. Łukasza 8:18

Baczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który
nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Otóż w tym tłumaczeniu widzimy te
słowa: Baczcie więc, jak słuchacie, lecz wiemy, że Jezus nie mówi im, aby zważali na
to, jak słyszą, jeśli nie można inaczej słuchać niż uszami. Dlatego to nie jest szczególna
rzecz, której słuchali, lecz raczej to jest sposób słuchania, o którym on ostrzega ich.
Greckie słowo, z którego to było przetłumaczone, oznacza „w jaki sposób” słuchacie.

Zatem ponownie słyszymy, jak Jezus mówi w Ew. Marka „baczcie, w jaki sposób
słuchacie.” i dlatego w Ew. Łukasza słyszymy, jak mówi: „Baczcie więc, jak słuchacie.”
Dlatego dzisiaj wieczorem chciałbym mówić na temat: „Czy twoje uszy są w
zgodności z Bogiem?”
Otóż, chcę, żebyście wiedzieli, iż brat Branham mówił tutaj o podobieństwie
Chrystusa w Ew. Łukasza rozdział 8, gdzie Jezus powiedział: „jeśli wasze uszy mogą

słyszeć, więc słuchajcie, co mówię wam,”…
Dlatego to jest bardzo widoczne, że wiele ludzi nie posiada uszy w zgodności z
Bogiem, ponieważ, to jest oczywiste, iż chociaż słuchają, nie rozumieją lub nie
dostrzegają tego, co jest na końcu gry, w której jesteśmy teraz.
Brat Branham w kazaniu List audio do Lee Vayle 64-0500 powiedział: Czy twoim

zdaniem nie byłoby tutaj wskazane powiedzieć, że w takim razie Bóg, aby dać o tym
świadectwo, musi posłać proroka, aby to wtrącić, by uczynić to znowu rzeczywistym i
pokazać ludziom godzinę, w której żyjemy? Bo jeśli widzieliby tylko to w minionych
czasach, wtedy dla kościoła nie byłoby nadziei. Kościół musi to widzieć w czasie
teraźniejszym. Dlatego Bóg posyła swojego proroka, aby zamanifestować czas
teraźniejszy tego. Rozumiesz? A potem, kiedy stanie się to faktem, wtedy to jest
historią. Otóż, mógłbyś to wtrącić, bracie Lee. Nie wiem, czy to w ogóle będzie dobre
czy nie, to tylko moja myśl tutaj. Dziękuję bardzo.
Więc to nie jest tylko sprawą widzenia tego, lecz musisz być w stanie widzieć, jaki
to ma wpływ w tym czasie. Widzieć tylko Biblię i wiedzieć, co się działo – to nie
wystarczy. Musisz widzieć, jakie to ma zastosowanie w tym czasie, jeśli ma to być dla
ciebie przydatne.
Zwróćcie uwagę, on powiedział: „Bo jeśli kościół widziałby tylko to w minionych
czasach, wtedy dla kościoła nie byłoby nadziei.” Bóg przedstawił Swoje Słowo w taki
sposób, że Jego Słowo przychodzi jako żywe w każdym wieku do tych, którzy są
prawdziwie narodzeni na nowo przez Jego Słowo. Do tych, którzy patrzą się na Niego,
aby zamanifestował się, On czyni to jako „Żyjący Bóg”.
W kazaniu Pomazańcy czasów ostatecznych 65-0725 P:168 br. Branham
powiedział: „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali oświeceni, a

nie poszli za Słowem, kiedy wypełniało się… oni są martwi, straceni.”
On powiedział: jeśli nie zobaczyli słowa w czasie teraźniejszym, nie ma nadziei dla
kościoła, a jeśli nie poruszają się ze Słowem tak „JAK” ono wypełnia się, oni są

martwi, straceni.
Br. Branham powiedział także: „cały Nowy Testament mówi o tym czasie.” Więc
jeśli wierzymy również temu, wtedy powinniśmy wiedzieć, co mówi o tym czasie. A
będąc zdolnymi, żeby widzieć, jak Nowy Testament mówi o tym czasie, nie tylko daje

Kościołowi nadzieję, lecz także daje zobaczyć rzeczywistość Żyjącego Boga. Mówiąc
inaczej, widzimy Słowo spojrzeniem czasu teraźniejszego.
Otóż, wierzę, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz raczej On jest Bogiem Żywych.
On jest Żywym Bogiem. On jest Żywym Słowem, a jeśli on jest Żywym Słowem, wtedy
to Słowo musi stać się żywe dla nas, jeśli nam ma pomóc.
Ew. Mateusza 13:10 I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich
w podobieństwach? (Zwróćcie uwagę, oni nie powiedzieli: dlaczego mówisz do nas w
podobieństwach, lecz raczej powiedzieli: „dlaczego mówisz do nich w podobieństwach”.
Do tego punktu Jezus musiał być dosyć szczerym wobec apostołów, i musiał mówić do
nich bardzo jasno, ale oni zauważyli, że kiedy mówił do mieszanego tłumu, on
posługiwał się opowiadaniami i podobieństwami, a oni pytali się Go, dlaczego tak
postąpił. A on powiedział im to z zamiarem ukrycia przed nimi tego, do czego nie byli
przeznaczeni, aby wiedzieć i rozumieć.) 11 A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest

znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. 12 Albowiem temu, kto
ma, będzie dane i obfitować będzie: a temu kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte.
Apostoł Piotr powiedział nam w 2 Piotra 1:2 Łaska i pokój niech się wam rozmnożą
przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że przez
rozmnożenie Słowa Bożego otrzymujemy Łaskę i Pokój. Łaska i pokój niech się wam

rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 3 Boska jego moc
(A czym jest Jego Boska Moc? Jest Bożym Życiem, a On jest Słowem, i dlatego Boska
moc jest tym, o czym mówił Paweł w Rzymian 1:16 że Słowo Boże jest Mocą ku
zbawieniu. Dlatego przez instrument Bożego Słowa) obdarowała nas wszystkim, co

jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez
własną chwałę i cnotę,
A widzimy to, jak bardzo jest ważną sprawą, aby wszystkie rzeczy działały ku
naszemu dobru, i jak te wszystkie rzeczy były dane, aby reprezentować Boże Słowo w
naszym Życiu, i zobaczymy w pierwszym podobieństwie, iż Jezus powiedział, jakie to
ma znaczenie dla nas.
Otóż, powracając do Ew. Mateusza 13:12 gdzie Jezus mówi: Albowiem temu, kto

ma, będzie dane i obfitować będzie: a temu kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. 13
Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, (on mówi nam, że
potrafią patrzeć się oczami, lecz nie potrafią widzieć oczami serca) i słuchając, nie
słyszą (i chociaż oni słuchają uszami, nie potrafią słyszeć i dlatego nawet zrozumieć.
On mówi:) ani nie rozumieją. 14 I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które
powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie
patrzeć, a nie ujrzycie, 15 Albowiem otępiało serce tego ludu, (serce oznacza
zrozumienie, więc ich zrozumienie) uszy ich dotknęła głuchota, (zdolność do uważnego
słuchania) oczy swe przymrużyli, (a jeśli oni zamknęli je, zrobili to umyślnie. Zamknęli
swoje własne oczy.) żeby oczami nie widzieli (zwróćcie uwagę, oni powiedział: oni
powinni widzieć swoimi oczami. Więc zrozumcie to, co on mówi tutaj. On mówi: ci
ludzie patrzą się tylko swoimi oczami. Zależy to od nich.) ani uszami nie słyszeli, (i

zwróćcie uwagę na ich słuchanie uszami. To mówi mi, że ci ludzie nie mogą patrzeć się
Bożymi oczami ani słyszeć z pomocą Bożą.) i sercem nie rozumieli, (i zauważcie,
zrozumienie dotyczy ich serca, a chociaż mamy obietnicę o nowym sercu, lecz ci ludzie
nie mają nowego serca. Nie posiadają nowego zrozumienia, ponieważ są zależni od
swego własnego serca lub ich własnego zrozumienia.

Istnieje droga, która wydaje się człowiekowi być właściwa, lecz jej koniec jest
drogami śmierci. Człowiek nie może osiągnąć właściwe zrozumienie przez własne
wysiłki. Jego własne wysiłki zawsze odwiodą go od prawdy. Istnieje droga, która
wydaje się człowiekowi być właściwa, lecz jej koniec jest drogami śmierci. Dosłownie,
człowiek nie jest zdolny poznać rzeczy Boże, ponieważ Rzeczy Boże są duchowo
rozpoznawane, a musisz posiadać Ducha Bożego, aby poznać rzeczy, które są dane za
darmo od Boga. Objawienie Bożego Słowa jest darem Bożym, i albo on daje je tobie lub
jesteś zdany na siebie bez tego.) żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i
sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, (widzicie, jeśli są nawróceni, nie widzą swymi
oczami, ani nie słyszą swoimi uszami, ani nie rozumieją swoim sercem) a Ja żebym ich
nie uleczył. 16 Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, 17 Bo

zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy
widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Dopóki nie jest nam dane nowe serce i nowy duch Boży, nie ma sposobu dla nas,
żebyśmy zobaczyli i usłyszeli a następnie zrozumieli, jakie znaczenie ma Królestwo
Boże.
Ezechiel 36:26 I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i

usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 27 Mojego ducha
dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań,
moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.
Odnośnie nowego serca i nowego ducha brat Branham powiedział w kazaniu
PODRABIANIE CHRZEŚCIJAŃSTWA 57-0120M Zatem Bóg musiał dać tobie nowe

serce, nie jakieś pozszywane, ale nowe serce. To jest twój umysł, z którym ty
rozmyślasz, nowy sposób myślenia. 043 Potem On powiedział: „Dam wam nowego
ducha.” Co to jest? Nowe pragnienie: Chcę postępować właściwie.”
A potem Bóg powiedział: Dam wam Mojego Ducha. Najpierw Bóg daje tobie nowe
zrozumienie, Ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Mój Ojciec, który jest w Niebie. Bóg
daje tobie nowe zrozumienie. Potem to nowe zrozumienie przynosi nowe pragnienie w
twoim sercu, a w końcu Bóg daje tobie Jego Własnego Ducha i umieszcza go do ciebie.
Chrystus w was, Nadzieja Chwały. Chrystus w was, namaszczony Bóg w tobie,
Nadzieja Doxa, Nadzieja posiadania tego właśnie zmysłu, który był w Chrystusie.
Patrz, jak inaczej mógłbyś zrozumieć sprawy Boże, jeśli duch Boży nie jest w tobie.
1 Koryntian 2:9 Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie
słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go
miłują. 10 Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko,

nawet głębokości Boże. 11 Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha
ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży.
12 A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy
wiedzieli, (a tutaj jest ten klucz, otrzymamy Ducha Bożego, abyśmy mogli poznać
sprawy Boże) czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 13 Głosimy to nie w uczonych słowach
ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych
rzeczy duchową miarę. 14 Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z
Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, (Dlaczego?) gdyż należy je
duchowo rozsądzać. 15 Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega
niczyjemu osądowi.16. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my
jesteśmy myśli Chrystusowej.
Jest potrzebny zmysł, który został namaszczony przez Boga, aby być zdolnym
widzieć i słyszeć rzeczy, które są dane za darmo od Boga. Lecz zmysłowy człowiek nie
może widzieć ani słyszeć, a nawet zrozumieć. A więc widzimy, iż Jezus posłużył się
przypowieściami, ponieważ były podane w taki sposób, aby ci, którzy nie mają Ducha
Chrystusowego, nie mogli w żaden sposób ukształtować lub sformować to, aby potrafić
zrozumieć, dostrzec i mieć pojęcie, czego naprawdę to dotyczy. A na podstawie słów
Jezusa stwierdzamy w Ew. Mateusza 13, kiedy on był zapytany odnośnie przypowieści,
on powiedział im, że on korzysta z nich, aby ci, którzy nie są przeznaczeni do tego,
żeby widzieć to, nie zrozumieli tego, a ci, którzy są przeznaczeni, pojmą to.
Ew. Marka 4:10 A gdy był na osobności, pytali go ci, którzy z nim byli razem z

dwunastoma, o te podobieństwa. 11 I odpowiedział im: Powierzono wam tajemnicę
Królestwa Bożego; tym zaś, którzy są zewnątrz, (Greckie słowo tutaj jest EXO, które
oznacza na zewnątrz lub ci na zewnątrz) wszystko podaje się w podobieństwach, 12
Aby patrząc, widzieli, a nie ujrzeli; i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem
nie nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. Musimy być ostrożni, jak słuchamy, i
musimy uważać, w jaki sposób słuchamy.
W rzeczywistości w Ew. Marka 4:24 słyszymy, jak Jezus ostrzega ludzi, aby
uważali, w jaki sposób oni słyszą albo słuchają. I rzekł do nich: Baczcie na to, co
słyszycie! Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Otóż,
słowo „co” było przetłumaczone z greckiego słowa, które nie oznacza „co”, chociaż mówi
o „określonej rzeczy”, o której słyszycie, lecz raczej ono znaczy „w jaki sposób
słyszycie”. Dlatego lepiej to odda wyrażenie: „baczcie na to, w jaki sposób słyszycie!
Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Mówiąc inaczej,
Jezus mówi im, że w jaki sposób podchodzą do słuchania, tak usłyszą. Dlatego jego
ostrzeżenie nie dotyczyło rzeczywistej rzeczy, której słuchają, lecz nastawienia, z
którym podchodzą do słuchania. Bo nastawienie, z którym przychodzą, spowoduje to,
że bądź odejdą pobłogosławieni albo przeklęci. Słowo jest obusiecznym mieczem i
rozcina przyjście i odejście. A jeśli ludzie przychodzą do Słowa z umysłem już
nastawionym w jakiś sposób, oni odejdą w taki sam sposób.

W 5. Mojżeszowej 28 widzimy, że nastawienie, jakie mają ludzie do Bożego Słowa,
przyniesie albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. Oni zostaną pobłogosławieni,
jeśli wezmą sobie to do serca i uwierzą temu i żyją tym, lecz jeśli odwrócą swoje serca
od tego, to samo słowo stanie się dla nich przekleństwem. Dlatego kiedy Jezus
ostrzega nas, żebyśmy byli ostrożni, kiedy przystępujemy do Słowa, nie udziela nam
nowej rady. To jest zupełnie to samo, co Bóg Ojciec powiedział w Księdze Dwóch Praw
– 5. Mojżeszowa.
A czym są te dwa prawa? Błogosławieństwem i przekleństwem. A oba przychodzą
przez to samo Słowo. Wszystko jest zależne od tego, jak przystępujesz do tego. Jeśli
przyjdziesz z umysłem nastawionym już w pewien sposób, wtedy to staje się dla ciebie
przekleństwem. Jeśli przychodzisz z otwartym umysłem i otwartym sercem, wtedy
Słowo przyniesie dla ciebie Życie.
Ponownie stwierdzamy, że Jezus tak samo ostrzega w Ew. Łukasza 8:18 Baczcie

więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i
to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Więc, w tym tłumaczeniu widzimy te słowa:
Baczcie więc, jak słuchacie, lecz wiemy, że Jezus nie mówi im, aby zważali na to, jak
słuchają, jak gdyby istniał inny sposób słuchania niż uszami. Dlatego, ponownie
widzimy, że to nie jest szczególna rzecz, lecz raczej sposób, z jakim mają podchodzić do
słuchania – o tym on ostrzega ich.
Greckie słowo, które zostało tak przetłumaczone oznacza „w ten sposób”. Dlatego
ponownie słyszymy, jak Jezus mówi w Ew. Marka „baczcie w jaki sposób słyszycie”, a
w Ew. Łukasza słyszymy Go, jak mówi: „baczcie w jaki sposób słuchacie”.
„Nigdy nie pozwólcie na to, aby to poselstwo stało się dla was pospolite.”
Więc widzimy, jak bardzo ważna jest interpunkcja. Bądźcie ostrożni, jak słyszycie.
Ponieważ filtr, który używacie do słuchania, również zadecyduje o tym, co słyszycie.
2 Koryntian 11:1-4 Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony.

W samej też rzeczy znosicie. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem
zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą,
Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze
nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Bo gdy
przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy
przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie
przyjęliście, znosicie to z łatwością. Zwróćcie uwagę, Paweł martwił się o ludzi,
ponieważ oni nie brali dosyć poważnie każde Słowo Boże. Stali się opieszałymi i zaczęli
odchodzić od Słowa, i widzimy, że kiedy stali się leniwymi, ludzie mogli wejść pośród
nich i naprawdę odwrócić ich od Prawdy do baśni, jak widzimy 2 Tymoteusza 4:3

Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań
nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, 4 I odwrócą ucho od prawdy, a
zwrócą się ku baśniom.

Więc widzimy, że zanim pierwszy wiek Kościoła zakończył się, ludzie już dali się
nabrać kaznodziejom, którzy przedstawiali im innego Jezusa, różniącego się od Tego,
którego przyniósł im Paweł. I stwierdzamy, że to przynosi inną Ewangelię i innego
Ducha. A wiemy, że odpowiednik do greckiego słowa Heteros oznacza taki o
odmiennym charakterze. A kiedy było powiedziane nam w 2 Piotra 1:3-4, że Boże
Słowo obdarowało nas wszystkim, co jest potrzebne do życia, a nawet otrzymaliśmy
sam charakter Boży przez Jego słowo, ponieważ On powiedział: „Słowa moje są
Duchem i Życiem.” A więc widzimy, że otrzymujemy Charakter Samego Boga przez
przyjęcie Bożego Życia, które jest wydane z Jego Słowa przez Objawienie Słowa. A
potem, jeśli słuchamy i przyjmujemy Słowo, które się różni charakterem od Tego, które
było nam dane Prawdziwie, wtedy przyjmiemy inny Charakter niż Ten, który jest w
Jego Prawdziwym Słowie. A jaki inny charakter mógłby to być niż ten, który jest
wypaczony.
Pochylmy nasze głowy do modlitwy….

