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71 A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże". Czym jest Nasienie 
Życia? - Słowem Bożym? Dlatego, aby osiągnąć życie, nie możecie przyjść w 
oparciu o wyznanie wiary, nie możecie przyjść w oparciu o denominację; 
musicie powrócić do Słowa. Otóż, to jest nasienie Życia. W porządku, Jego Słowo 
jest Jego Nasieniem, Jego Duch jest Wodą. A teraz wprost do ew. Jana 3. 14., 
zrozumiemy, co ono znaczy, jeżeli to chcecie przeczytać.  "A jako Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn człowieczy". Rozumiecie? Otóż, jeżeli 
Mojżesz wywyższył spiżowego węża z tego samego powodu, z jakiego był wywyższony 
Chrystus, co to znaczy? Mojżesz wywyższył spiżowego węża w tym celu, aby ludzie, 
którzy ginęli, mogli otrzymać wodę dla zachowania życia. A patrzcie, Jezus... (o Boże!) 
Jezus jest Słowem Bożym. Nuże, pragniemy wam to głęboko wbić do głowy 
dzisiejszego popołudnia, widzicie, udowodnimy to. 

72  Jezus jest Słowem Bożym, a On (Jego bok) został otwarty, aby to Życie, to Życie, 
które jest wewnątrz tego Nasienia, aby to Życie, którym jest Duch, aby się wylała ta 
Woda ... ten Duch wylany na Nasienie Boże zrodzi Życie tego Nasienia. A jeżeli 
ono zrodzi jeszcze coś innego, to jest tam jakiś inny rodzaj nasienia! Amen! Czy 
rozumiecie? Jeżeli Duch Boży zstąpi, aby podlać Nasienie, i jeżeli to jest Nasienie, 
które zostało podlane, ono wyda Życie tego Nasienia. Czy to jest jasne? On wyda 
Życie tego Nasienia, bowiem dla tego celu był On dany. 

73 Ja wierzę, że Biblia jest Słowem, całkowitą Prawdą, a Jezus jest Słowem, 
które zostało zamanifestowane; ON i Jego Słowo, to jedno i to samo. Czym On był? 
Patrzcie, On był tym Nasieniem. (Muszę tutaj coś opuście, w tym celu, aby to 
przynieść dziś wieczorem. Jest to twarde). ON był tym Nasieniem, które miała 
wydać Ewa. Przyjmijcie to do wiadomości! ON był tym Nasieniem, które Ewa miała 
wydać na świat, ale ona je skrzyżowała przez niewiarę w Boże Słowo. ON był tym 
Nasieniem, a jedyny sposób, jak to Życie mogło istnieć, polega na reprodukcji tego Życia 
- Życie musiało przyjść przez to Nasienie, a Nasienie musiało umrzeć, w tym 
celu, aby mogło się rozwinąć to Życie! Czy tego nie widzicie? To jest powodem, 
dlaczego była dana Woda - aby dostarczyć wody temu Nasieniu! 

Podejmijmy się tych myśli – jedną myśl razem z jednym miejscem Biblii… 

1) On powiedział: Nasienie jest Bożym Słowem. A znajdujemy w Ew. Łukasza 
8:11  A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże. 

Stwierdzamy także w 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. 20 A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha 
słowa i zaraz z radością je przyjmuje, 21 Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest 
niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. 22 A 
posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i 
ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. 23 A posiany na dobrej ziemi, 
to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi 
sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. 

Zatem nie zrodzisz owoców, dopóki nie zrozumiesz tego. To właśnie on 
powiedział. Stwierdzamy także, że Słowo Boże jest nasieniem w 1 Piotra 1:23 Jako 
odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które 
żyje i trwa. 

Więc Słowo jest Nasieniem. Lecz to nie jest byle jakie nasienie, jest to Boże 
Nasienie. 

Więc, spójrzmy trochę dalej na tę myśl, że Boże Słowo jest Nasieniem. Kiedyś 
myślałem, że na podstawie definicji, nasienie jest nośnikiem życia. Ponieważ 
myślałem sobie, że zewnętrzna skóra  i mezoderma (środkowa warstwa komórek) 
nie są życiem, lecz ochraniają Życie. Lecz zewnętrzna i wewnętrzna skórka musi 
umrzeć, aby życie nasienia zamanifestowało się. A to jest prawdą, lecz łuska nie 
jest nasieniem, to jest łuska. Musi umrzeć, aby wyszło życie, które jest w tym. To 
życie jest w nasieniu. 

Br. Branham nigdy nie powiedział, że Nasienie jest „Nośnikiem Życia”. On 
mówi: Nasienie jest samym „Życiem”. 

TO JEST WSCHÓD SŁOŃCA   65-0418 Biblia mówi, że "ci którzy uwierzyli, 
zostali ochrzczeni". Oto jest sadzawka pełna wody dla kandydatów, którzy są 
gotowi, aby umrzeć samym sobie. Możecie być pogrzebani w Imieniu Pana Jezusa 
wielokrotnie, ale jeżeli wewnątrz nie ma nasienia życia, nie nastąpi 
ożywienie. Nie, nie, chrzest wodny jest jak rosa, która pada z nieba. Ona pada na 
nasienie, ale tam, gdzie nie ma życia, tam nie ma co do życia powrócić. 
Jeżeli jednak prawdziwy chrzest wodą oznacza śmierć samego siebie, jesteś 
gotów, aby odumrzeć wszystkiemu, czego nauczyłeś się przez konfesje i 
denominacje, które były sprzeczne ze Słowem, jesteś gotów pielgrzymować, 
jako syn lub córka Boga i traktujesz to poważnie w swoim sercu, to 
zobaczysz, co ten chrzest wodą dzisiaj rano w tobie dokona. Pokutujcie każdy 
z was, i dajcie się ochrzcić w Imieniu Jezusa Chrystusa, na odpuszczenie waszych 
złych postępków, waszych grzechów, a przyjmiecie Snop - ofiarę potrząsania. 
Przyjmiecie dynamikę, Ducha świętego. Bowiem ta obietnica należy do was 
i do wszystkich pozostałych pokoleń, które nadejdą. 

Otóż, to jest powodem, dlaczego tak wielu twierdzących, że są narodzeni na 
nowo, nie jest narodzonych na nowo. Może zostali ochrzczeni w wodzie, lecz nigdy 



nie umarli samym sobie. A jeśli nie pragniesz umrzeć swoim własnym pomysłom, 
Bóg nigdy nie umieści Swego własnego Życia do twego naczynia. 

JEST TUTAJ CZŁOWIEK KTÓRY MOŻE WŁĄCZYĆ ŚWIATŁO 63-1229 
Otóż Bóg oddziela ciemność od światłości albo światłość od ciemności. On oddziela 
także śmierć od życia, a czyni to swoim Słowem. Jego Słowo jest tym czynnikiem, 
który to zawsze powoduje. Otóż zanim jeszcze nastała światłość, to nasienie było 
już na ziemi. Ja wierzę, że Bóg zasadził to nasienie już wcześniej i jak tylko 
światło słoneczne dotarło do tego nasienia, ono zaczęło rosnąć. I to jest przyczyna, 
dla której trwało to tylko kilka dni, aby pojawiły się te rzeczy, ponieważ to nasienie 
było już w ziemi. Wszystko, czego jeszcze było potrzeba, to światło. 

73 A w ten sam sposób Bóg działa dzisiaj. Jego nasienie jest już tutaj, 
jest nim Jego Słowo. Jedynej rzeczy, jakiej jeszcze potrzeba, jest światło, 
które na nie padnie. A tym światłem jest On, ponieważ On jest Słowem. 
Słowo i światło to jedno i to samo. To życie jest światłością Słowa. Jest nią 
to życie. Widzicie? Ten zarodek życia leży w tym nasieniu i właśnie to życie 
wydostaje się z tego nasienia, kiełkuje jako życie tego nasienia. W taki 
sposób Chrystus w Słowie powoduje, że to Słowo wykonuje to, do czego jest 
przeznaczone. Podobnie jak życie w nasionach pszenicy lub jakichkolwiek innych. 
Ono powoduje, że ta pszenica wykonuje to, do czego jest przeznaczona, ponieważ 
ono jest życiem wewnątrz niej. 

11 Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, Z czego 
wychodzi trawa? Musi mieć nasienie. On już stworzył wodę, więc mamy światło i 
wodę, a teraz musi istnieć nasienie, z którego wyjdzie trawa. wydającą nasienie …. 
Ponownie zwróćcie uwagę na nasienie… i drzewem owocowym (czym jest owoc? Jest 
nasieniem drzewa), rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest jego 
nasienie (czas teraźniejszy) na ziemi (JUŻ)! I tak się stało. (Czas przeszły I TAK 
SIĘ STAŁO) 12 I wydała ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów 
jego, i drzewo owocowe, w którym jest (wg angielskiej wersji było – czas przeszły) 
nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre. 13 I nastał 
wieczór, i nastał poranek - dzień trzeci. Więc widzimy, że nasienie miało wydać 
owoc, było już w ziemi w duchowej formie, zanim mogło wydać plon w formie 
materialnej. 

1 Mojżeszowa 2:1 Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. 2 I 
ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego 
od wszelkiego dzieła, które uczynił. 3 I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił 
go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w 
stworzeniu. 4 Takie były dzieje  (historia narodzenia pokoleń) nieba i ziemi podczas 
ich stworzenia. W dniu, kiedy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, 5 A jeszcze nie było 
żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, (nie 
wyrosło? Zanim zmaterializowało się) bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie 
było człowieka, który by uprawiał rolę, 6 A tylko mgła wydobywała się z ziemi i 



zwilżała całą powierzchnię gleby, 7 Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi 
i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. 8 Potem 
zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego 
stworzył. 9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo  (zauważcie, 
każde drzewo wyrosło z ziemi… więc nasiona musiały być już w niej, bowiem Bóg 
już zasadził nasiona według 1. Mojżeszowej 1:11 i 1. Mojżeszowej 2:5) 

9 I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo  przyjemne do 
oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo 
poznania dobra i zła. Patrzcie, on nie mówi, że te dwa drzewa były zasadzone, 
ani nie powiedział, że były dobre do jedzenia. On powiedział, że były także w 
ogrodzie. Więc jak się tam przedostały? Zatem, nie były zasadzone, więc przedostały 
się tam swoją drogą. 

DLACZEGO WOŁASZ?  PRZEMÓW!  63-0714 

Zauważcie więc, że on urodził się z wielkim darem i z wielkimi zdolnościami, 
które znajdowały się w nim. Potem było już tylko trzeba, aby coś nad tym 
rozbłysło, by tę rzecz ożywić. 

38    Widzicie, nasienie Boże jest właściwie umieszczone w nas od 
założenia świata. A kiedy to światło po raz pierwszy padnie na to nasienie, 
ożywia je. Najpierw jednak musi na to nasienie paść to światło. 

39    Jest to tak, jak wiele razy uczyłem o tej miłej kobiecie przy studni, która 
znajdowała się w takim stanie. Mimo że ona była osobą o złej opinii, mimo że jej 
życie było podłe, mimo że znajdowała się w takim stanie, ponieważ tradycja nie była 
w stanie jej poruszyć, kiedy padło na nią po raz pierwszy to światło, ona 
szybko je rozpoznała, ponieważ było w niej coś, co na nie zareagowało. Kiedy 
głębina przyzywa głębinę, to musi gdzieś być głębina, która odpowie na to 
wołanie. 

Więc, kiedy brat Branham wspomina o nasieniu, nie mówi o czymś, co jest 
nośnikiem życia, lecz on mówi o samym Życiu. Czasami on posługuje się 
określeniem ziarna, kiedy odnosi się do tego, co nazywamy nasieniem. Ale kiedy 
mówi o nasieniu, mówi o życiu. 

RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ  65-1205 

87 Ci wtedy w okresie Lutra przyjęli Lutra. Życie przeszło przez to, ale oni 
utworzyli denominację. Przede wszystkim wiedzcie, że stać się denominacją znaczy 
wiązać się na spalenie. Widzicie to? Łodyga usycha. 

Ona była tylko nośnikiem. Niektórzy z nich ciągle próbują pozostawać w tym 
starym nośniku, w tej łodydze, nie wiedząc nic o Bogu, martwi. Oni mówią: 
"Patrz, jesteśmy listkiem. Jesteśmy luteranami. To prawda, ale patrzcie, gdzie to jest 
obecnie! "Jesteśmy metodystami" a nawet "Jesteśmy zielonoświątkowcami." Ale 



patrzcie na ruch zielonoświątkowy, jak staje się on zimny i formalny, jak każdy 
odchodzi precz. Co to jest? Był to nośnik prawdziwego nasienia. Dostrzegacie to? 
Wszystkie te inne są nośnikami, lecz stały się denominacjami. 

88  Powiesz: "Jestem zielonoświątkowcem." To nie znaczy przed Bogiem nic 
więcej, niż gdybyś powiedział, że jesteś rzymskokatolikiem albo judaistą, albo 
czymkolwiek innym. Musisz się narodzić. To życie, które przepływa przez ten 
nośnik... Nie pozostawaj w łodydze, nie pozostawaj w łusce. Wejdź wprost do tej 
części doskonałej. 

Zwróćcie uwagę, o czym on tak naprawdę mówi: odwróćcie swój wzrok od 
naczynia, a popatrzcie na samo życie nasienia. Naczynie jest tylko naczyniem, a nie 
jest Życiem nasienia, lecz nośnikiem życia. 

Zachwycenie 65-1204 P:115 Zatem Życie, które wzeszło przez Luthra, wydało 
Wesley'a. Życie, które wyszło z Wesley'a, przyniosło Wylanie Ducha świętego. Życie, 
które wychodzi z Wylania Ducha świętego, wydaje pszenicę. Lecz one są 
nosicielami. Rozumiecie? Rzeczywiste Życie przechodzi przez nie. Poselstwo 
przechodzi poprzez nie, lecz ono zdąża do góry, do pszenicy. Właśnie dlatego 
pszenica wzeszła i doprowadza całą tą sprawę tutaj na wierzchołku do 
Zachwycenia. Sama Oblubienica wychodzi z każdego wieku, lecz denominacyjne 
źdźbło umiera, wysycha i umiera. 

Ponownie on mówi tutaj: odwróćcie swój wzrok od naczynia na Życie naczynia, 
ponieważ to jest prawdziwym Życiem. 

ARCYDZIEŁO  64-0705 29 Pszenica po zawiązaniu się kłosów (po Wesleyu) 
wydaje łuski, które są zewnętrznie podobne do ziaren bardziej niż cokolwiek innego. 
Łuska bardzo przypomina ziarno. Coraz bardziej upodabnia się do ziarna, które 
zostało wsiane do gleby. Kiedy tworzy się źdźbło, ma niewątpliwie w sobie życie, 
ale nie jest to z pewnością ziarno. Potem zawiązuje się kłos i pojawia się pyłek, ale i 
to nie jest ziarnem. Następnie pojawia się łuska i ona przyjmuje postać ziarna i ma 
taki wygląd jak ziarno pszenicy, a jednak nie jest ona ziarnem, mimo że ma 
dokładnie taki sam kształt. 

130 Z pojawieniem się zielonoświątkowców było tak samo, jak w przypadku 
pszenicy. Każdy następny etap wyrasta z poprzedniego i tamten znów z 
poprzedniego, ale one wszystkie są tylko nośnikami. One wchodzą do 
denominacji. Dokładnie to samo zrobili też zielonoświątkowcy, weszli do 
denominacji. Co zrobił ruch zielonoświątkowy, kiedy pojawił się tak bardzo podobny 
do ziarna? Poszedł z powrotem, jak w Objawieniu 17, tworząc jedną z sióstr 
denominacyjnych. To jest dokładnie to, co powiedział Jezus. 

Nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską 65-0218 P:46 Dokładnie w ten 
sposób jak Paweł tutaj powiedział: "Czy to nasienie wolnej, a raczej niewolnicy, nie 
prześladowało nasienia wolnej?". A tak samo nasienie denominacji prześladuje to 



prawdziwe Nasienie. Zawsze musi to być w ten sposób. Oni nie będą dziedziczyć 
razem. Oni nie są złączeni razem. Oni mają absolutnie dwie odmienne obietnice, 
dwa odmienne okresy, dwoje całkowicie różnych ludzi. Jedni są Oblubienicą, a 
inni są zborem. Nie można ich w żaden sposób porównać. 

98. Ciągle jednak nie są nasieniem, którego przyjście było obiecane. Nie 
była to ani Sara, nie była to też Hagar. Ani Sara, ani Maria nie była tym 
Nasieniem. Maria nie była Nasieniem. Ona była nosicielką Nasienia. Ona jednak 
musiała Je odżywiać, zrodzić ze swego łona, dokładnie jak łuska, wydała ze swego 
łona prawdziwe Nasienie. Jednak łuska nie jest nasieniem. Ona tylko... Ona jest 
tylko bliżej nasienia. Ona otacza to nasienie. Wcześniej, w łodydze, życie jest 
rozproszone w całej łodydze. Kiedy to dochodzi do kłosu, zostaje ściślej zgromadzone. 
Kiedy jednak ono dociera do łuski, jest to naprawdę jak ziarno i kształtem 
wygląda prawie jak nasienie. Jezus powiedział nam, że w czasach ostatecznych, 
będzie to tak blisko, że zwiodłoby to nawet samych wybranych, gdyby było to 
możliwe. Wtedy to nasienie stamtąd wychodzi. A ta łuska, życie opuszcza tę łuskę. 
Ta łuska jest nosicielem. Tym dokładnie były nasze denominacje, nosicielem. 
Luter, Wesley, zielonoświątkowcy, teraz nadszedł czas, aby wyszło Nasienie. 

Otóż, wierzę temu, co on powiedział tutaj, iż nasze oczy powinny patrzeć się na 
życie, które wychodzi na jaw, nie na grupę, nie na ruch, ale na autentyczne Boże 
Życie, które ma wyjść z Oblubienicy. Nasze oczy mają patrzeć na to. Życie, które 
wychodzi w samym obrazie oryginalnego nasienia Chrystusa Jezusa, Syna żyjącego 
Boga. A to Życie, życie syna Bożego ma przyjść ponownie w ludziach jedenastej 
godziny. Więc odwróćcie swój wzrok od ruchu… Odwróćcie je od trosk tego życia, a 
niechaj patrzą na samo Życie, Słowo Boże żyjące w ludzkich istotach, nie skupiajcie 
się na naczyniach. 

Pamiętajcie, wiele lat temu brat Vayle powiedział mi: odwróć swój wzrok od 
naczyń, w których Bóg zamanifestował Samego siebie, a spójrz na Boga, który się 
manifestuje. Ponieważ spójrzmy prawdzie w oczy – naczynie nie może nic dla ciebie 
zrobić. To jest Życie, Słowo stało się ciałem, to właśnie trzeba nam w tych 
naczyniach, by żyć wiecznie. 

Nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską 65-0429 P:37  Zauważcie, 
popatrzcie tutaj, jak blisko kościół, będący teraz nasieniem, wygląda jak Samo 
Nasienie. Otóż, zauważcie, kiedy nasienie wchodzi do gleby, to jest oryginalne 
nasienie. A kiedy wychodzi, przynosi życie. Lecz co czyni życie poza nasieniem 
pszenicy? Nie wyprodukuje tej samej łodygi pszenicy lub ziarna pszenicy. To jest 
życie pszenicy, lecz ono jest nośnikiem. A to była pierwsza reformacja, kiedy Luter 
wyszedł z ciemności chaosu. 

Więc, chcę, abyście zrozumieli to, co on mówi tutaj. Łodyga nie jest życiem 
nasienia. Ona jest nośnikiem życia nasienia, ale nawet nie manifestuje życie 
nasienia. Nawet kłos nie jest wyobrażeniem oryginalnego nasienia. Więc łodyga i 
kłos, a nawet łuska nie są obrazem życia nasienia, lecz po prostu są nośnikami 



życia, pomagającymi mu do końcowego przeznaczenia. A końcowe miejsce 
przeznaczenia życia jest obrazem oryginalnego nasienia. 

NASIENIE NIE DZIEDZICZY Z ŁUSKĄ  65-0218  Zwróćcie uwagę na to. 
Ona nie była Nasieniem. Maria była tylko łuską, kłosem, łodygą, nosicielami 
części Słowa, nie całym Słowem. Luter miał usprawiedliwienie. Wesley miał 
poświęcenie. Zielonoświątkowcy mieli przywrócenie darów. Kiedy jednak przyszło 
Słowo... Otóż, to, co oni mogli wydać, to usprawiedliwienie, które zbawia człowieka. 
Czy w to wierzycie? Z pewnością. Ono jest nosicielem Słowa, tak samo jak wierzę, 
że łodyga jest częścią pszenicy. Z pewnością jest. Jest to jednak nosiciel, który nie 
jest życiem. Potem przychodzi poświęcenie. Jak wielu wierzy w poświęcenie? Jeśli 
wierzycie Biblii, to musicie wierzyć. Z pewnością. Ciągle jednak nie jest to... Jest to 
trochę bardziej podobnie... To są dwa słowa więcej. Potem jednak przychodzą 
zielonoświątkowcy, jest to przywrócenie darów. Mówienie w językach, które nazwali 
początkowym dowodem posiadania Ducha świętego, mówienie językami. Co się 
zrodziło, kiedy oni nazwali to początkowym dowodem? Łuska. Oni jednak stali się 
denominacją. Gdybyście jednak przyszli i powiedzieli: "Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy" i te inne rzeczy, wtedy łuska odchyla się od tego. Jednak prawdziwy 
Kościół Oblubienica zrodzi całe Słowo Boże w swojej pełni, dlatego że On jest 
ten sam wczoraj, dziś i na wieki. 

Zatem wybrani będą identyczni z oryginalnym nasieniem, jak jest powiedziane: 
„Ja i mój ojciec jesteśmy Jedno, ponieważ życie mojego ojca przebywa we 
mnie” Wybrani synowie i wybrane córki będą  bardziej na wzór pierworodnego 
syna, iż Ojciec będzie musiał przyjąć ich w adopcji, tak jak zrobił to z pierworodnym 
synem. 

CZAS   ŻNIWA 64-1212 Tutaj macie przyrodę i Słowo Boże. On jest chlebem. 
„Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust 
Bożych". 

358  Zakończymy teraz i będziemy się zaraz modlić. Uważajcie teraz. Teraz 
usłyszycie to, co chcę powiedzieć. 

359  Bóg tak ustanowił, że łuska musi oddzielić się od pszenicy. Ilu powie na to 
„Amen"? Łuska musi odłączyć się od pszenicy, gdyż ona teraz dojrzewa. Ona 
wzeszła. Początkowo łuski tam nie było, ona służyła jedynie jako wsparcie, jako 
nosiciel życia. Potem życie ją opuściło i weszło do pszenicy. 

RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ  65-1205 Trzy etapy wzrostu winorośli. Pierwszy 
to jest mały listek. Luter wystąpił z reformacją. W porządku, to była łodyga. 
Obserwujcie przyrodę. Bóg i przyroda działają w sposób ciągły, ponieważ Bóg 
przejawia się w przyrodzie. Następnie pojawiły się kwiatostan i pyłek - wiek 
metodystów. Oj, jakie to doskonałe! Nieprawdaż? Wygląda całkiem jak ziarenko 
pszenicy, jak doskonała pszenica. Otwórzcie to, a zobaczycie, że wcale nie ma tam 



pszenicy. Jest to łuska, nośnik tego ziarna. Ale życie pracuje nad tym w dalszym 
ciągu. Rozumiecie? 

Dlaczego to musieli być pasterze 64-1221 P:124 Kiedy źdźbło trawy 
wychodzi, co to jest? Kiedy źdźbło pszenicy wychodzi… Jezus powiedział: „Oprócz 
ziarna pszenicy, które padło na glebę…” Co się dzieje, kiedy pszenica spadnie na 
ziemię? Najpierw wychodzi małe źdźbło. To nie jest podobne do ziarna, które tam 
spadło. To nie jest podobne do ziarna, które tam wpadło, lecz to jest 
nośnikiem życia ziarna. 

Arcydzieło 64-0705 P:168 Nie może być nic innego. W czasie żniwa ziarno 
znajduje się w pierwotnym stanie i aby być ziarnem, musi posiadać całe 
Słowo. Nie może istnieć połowiczne ziarno, gdyż to by nie rosło. Rozumiecie? 
To musi być ziarno w pełnym tego słowa znaczeniu. To nie może ujawniać 
tylko części… Ty może mówisz:  Ja wierzę w chrzest Duchem świętym. Alleluja! 
Wierzę w mówienie językami.  To jest tylko część cech ziarna, tak jest, ale teraz 
trzeba dodawać do tego. Alleluja! Rozumiesz? Chodzi o życie, nie o dary. Chodzi o 
życie tych darów. Rozumiecie, co mam na myśli? Znajdujemy się w czasie 
ostatecznym, bracia. 169 Źdźbła, słoma, plewy są już teraz umarłe i suche. Pozostaje 
już tylko jedna rzecz, która z tym się stanie: To zostanie zgromadzone w światowej 
Radzie Kościołów na spalenie. 

ZNAK   63-0901 95 A więc, aby nie było pomyłki, nasienie doczesnego życia, 
które musi być sadzone w to ziemskie ciało, jest nasieniem podlegającym 
zniszczeniu. A jeśli życie w tym nasieniu jest zepsutym życiem, to zginie razem z 
tym nasieniem. Lecz ON w to nasienie włożył życie wieczne i zidentyfikował 
je jako Swoje własne. A w zmartwychwstaniu, ON wzbudzi je na nowo i nic z tego 
nie zginie. Czy rozumiecie co mam na myśli? Tu to jest. 96 Teraz ono nie może 
zginąć, życie jest włożone w nie, ono jest Znakiem, który spoczywa na ciele i 
duszy takiej osoby. Tam znajduje się ten znak, Duch święty, że to należy Bogu - to 
jest Jego. "Gdy ujrzę Znak ominę was" - pozytywny Znak. 

MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM 62-0318M 
Czekajcie tylko chwileczkę. Nie mogę tego ominąć. Widzicie, mówiąc cieleśnie, Jezus 
był Nasieniem Abrahamowym. Czy to prawda? - predestynowanym Nasieniem 
Abrahama. A jaki rodzaj życia On przyniósł, kiedy spadł na Niego Duch 
święty? ON przyniósł życie wiary. Jaki rodzaj życia? "Czy myślisz, że On był 
przybyszem, podobnie jako Abraham?" W tym mają ludzie dzisiaj tyle zamieszania. 
Oni myślą, że mąż Boży musi czynić to, naśladować tego i czynić tamto. 0 
litości, nie! W jaki sposób był Chrystus Nasieniem Abrahama? Nie tak bardzo w 
Swoim ciele, bowiem Izaak - nasienie Izaaka w końcu upadło i umarło. Ono 
odstąpiło i skrzyżowało się również. Przejdziemy do tego zaraz. Widzicie? Lecz 
Nasienie Wiary Abrahama, które wierzy Bożemu Słowu, nie zważa na 
okoliczności... Tutaj to macie! Fju! Wiecie, chciałoby mi się krzyczeć". Przypatrzcie 
się, widzicie, to nasienie wiary Abrahama. Czym ono było? - Nie ciałem 



Abrahama, lecz wiarą Abrahama. Wiarą Abrahama - w co? W Słowo Boże. Nie 
zależy na tym, co przyszło, on nazwał wszystko, co było z tym sprzeczne, jak 
gdyby tego w ogóle nie było.  

Zwróćcie uwagę, nie naczynie Abrahama, które umarło i pochowano je w grobie. 
Lecz nasienie Wiary, które było w Abrahamie. To życie wiary w Abrahamie. Więc 
odwróćcie wzrok od naczynia, którym posługuje się Bóg, a patrzcie się na Boże 
Życie w tym naczyniu. Elizeusz nie chciał podwójnej porcji życia Eliasza. On 
pragnął podwójną porcję Bożego Życia, które przebywało w Eliaszu. 

Więc, wracając do naszej pierwotnej myśli dzisiaj rano, mówimy, że życie 
nasienia jest Bożym Słowem. 

Znak nasienia czasów ostatecznych 62-0319 P:5  A wiemy, że każde 
zasiane słowo musi być podlewane, by przyniosło plon. Jeśli jednak woda 
spada na ziemię, obojętnie jakie jest w niej nasienie, ono wyda swój gatunek, bo w 
1. Mojżeszowej 1, 11 Bóg powiedział: "Niech każde nasienie rodzi według rodzaju 
swego". Tak więc każda rzecz... A kiedy spada woda (6. rozdział Listu do 
Hebrajczyków), dowiadujemy się tam, że deszcze często spadają na ziemię, aby ją 
nawodnić, użyźnić, by wydała owoc. Lecz chwasty, ciernie i tym podobne rzeczy 
będące w ziemi wyrastają dzięki tej samej wodzie. Ale poznajemy to po owocach. A 
więc chrześcijanina można poznać po owocach Ducha świętego. Właśnie to 
dominuje w życiu chrześcijanina - udowadnia, kim on jest. A owocem Ducha 
są: miłość, radość, pokój, wiera, cierpliwość, dobroć, łagodność w Duchu świętym. 
Takie owoce manifestują się przez chrześcijan. 

Zachwycenie 65-1204 P:54 Zatem jak dostaniemy się do tego Ciała? 1 
Koryntian 12: "Przez jednego Ducha jesteśmy wszyscy ochrzczeni do tego Ciała" - 
przez jeden chrzest Duchem Świętym. A to. . . Jeśli sobie to chcecie zanotować, jest to 
1 Koryntian 12, 13: "A przez jednego Ducha jesteśmy wszyscy ochrzczeni..." A tym 
Duchem jest Życie Chrystusa (czy się to zgadza?) - Życie Chrystusa. A życie 
każdego nasienia - przy czym On był Nasieniem Słowa - przyprowadza 
nasienie do życia. Czy to pojmujecie? Jeżeli to - jeżeli to życie leży w nasieniu, 
a chrzest Duchem Świętym przychodzi na nie, ono powinno przynieść temu 
nasieniu życie. 

Paradoks 65-0117 P:39 Nasienie musi wpaść do ziemi i zgnić, by przynieść 
nowe życie. Można by myśleć, że ono musiałoby przynosić życie, gdy znajduje się w 
swoim najdoskonalszym stanie. Jeśli zawsze ma życie w sobie, dlaczego ono wtedy 
od razu nie ukazuje się? Gdy włoży się je do ziemi, wówczas ono wschodzi. Dlaczego 
wokół zarodka życia jest tyle wszystkiego, że go wcale nie można znaleźć? Jak to, że 
wszystko, co otacza zarodek, musi umrzeć, żeby on mógł wzejść do nowego 
życia? Jednak najpierw wszystko, co go otacza musi umrzeć i zbutwieć, 
zanim on może wykiełkować do nowego życia. 



Czy pragniemy dzisiaj rano umrzeć samym sobie, aby Chrystus mógł wziąć 
nasze naczynie i zamanifestować życie ojca przez ciebie? Pochylmy nasze głowy w 
modlitwie… 


