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Módlmy się: Drogi łaskawy i miłujący Ojcze, dałeś nam zasady, jak myśleć w tych
ostatecznych czasach, o których mówił nam nawet Syn Jezus, nasz brat, kiedy On
powiedział: „Z obfitości serca mówią usta”. A Ty także powiedziałeś w twoim Słowie:
„Jak myśli człowiek w sercu swoim, takim jest.” Dlatego, uświadamiamy sobie, Ojcze,
że mówi o wszystkich ludziach. A wiemy, że jesteśmy produktem tego, co posialiśmy w
naszych umysłach, a wierzymy, iż zstąpiłeś w tym czasie z tego powodu, aby zmienić
nasze umysły, i odnowić je, żebyśmy mogli przyjąć przemianę ciała. Bo Ty
powiedziałeś w Swoim Słowie, że „jesteśmy przemienieni przez odnowienie umysłu.”
Dlatego, Ojcze, przystępujemy do Twego Słowa z bojaźnią Bożą dzisiaj rano, bowiem
dążymy do przemiany naszych umysłów, i prosimy, aby zmysł, który był w Chrystusie
Jezusie, wstąpił do nas. To jest naszym pragnieniem dzisiaj rano, Drogi Ojcze, a z
tymi myślami prosimy łaskawie, żeby Twoja moc przemiany dotknęła nas w naszych
myślach, ażeby nasze serca mogły stać się odnowione Twoim Życiem, bowiem prosimy
o to w Imieniu Jezusa Amen.
Otóż, w minionym tygodniu mówiliśmy korzystając z akapitu 71 do 73 z kazania
Mówione Słowo jest oryginalnym Nasieniem, i skupiliśmy się na myśli brata
Branhama, że nasienie jest Bożym Słowem. Przeszliśmy do podobieństw Nowego
Testamentu, gdzie Jezus wyjaśnił, iż nasienie, które posiał Syn Człowieczy, jest
Słowem Bożym.
Zatem, dzisiaj rano chciałbym spojrzeć znowu na te trzy akapity, ponieważ nie
tylko brat Branham wyrażał się o Słowie Bożym jako Nasieniu, lecz on także wyraził
to, że nasienie musi być podlewane, jeśli ma wyprodukować lub zamanifestować życie,
które jest w tym nasieniu.
Więc dzisiaj rano sprawdzimy proces podlewania, aby pokazać, jak potrzebne jest
podlewanie nasienia, żeby zrodzić życie nasienia, lub zamanifestować życie w
nasieniu.
MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM 62-0318M 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. Nuż, to jest nasienie Życia. W porządku, Jego Słowo jest Jego
Nasieniem, Jego Duch jest Wodą. A teraz wprost do ew. Jana 3. 14.,tam macie to
znowu. Rozumiecie? Rozumiecie? Duch jest wodą. Słuchajcie teraz 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". Widzicie? 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. Nuż, 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 opuścić 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!
Otóż, wiemy, że Słowo Boże jest nasieniem. W rzeczywistości apostoł Paweł mówi
nam, że Słowo Boże jest nieskazitelnym nasieniem. A jeśli Słowo Boże jest
nieskazitelnym nasieniem, wtedy co jest nasieniem skazitelnym? Może powiecie,
skazitelne nasienie? Tak, to właśnie powiedział Piotr w 1 Piotra 1:23. On powiedział,
że istnieje nieskazitelne i skazitelne nasienie. Lecz on mówi: nieskazitelne
nasienie jest słowem Bożym, które żyje i trwa na zawsze.
1 Piotra 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego,
przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Więc zgodnie ze Słowem Bożym istnieje nasienie
skazitelne i nieskazitelne, a różnica jest w Życiu. Jedno żyje i trwa na zawsze, więc to
jest wieczne życie w nasieniu. Dlatego inne życie musi się różnić od nieskazitelnego i
wiecznego.
W kazaniu Jezus Chrystus ten sam 62-0718 P:42 brat Branham powiedział:
„Wierzę, że ta Biblia, to Słowo właśnie tutaj, Biblia, jest Bogiem w wydrukowanej
postaci. Wierzę, że Biblia jest nasieniem. Te słowa są nasieniem. Jezus powiedział:
siewca wyszedł posiać nasienie. To jest właśnie to. Słowo Boże jest Nasieniem. Jezus
powiedział tak. Więc jeśli to jest Bóg w wydrukowanej postaci, a ty przyjmujesz to do
serca, a potem Duch Święty podlewa to Nasienie, to rodzi to, co było obiecane.
(Następnie brat Branham mówi…. ) Każdy rodzaj nasienie, jaki zasiejesz, taki
zrodzi rodzaj plonu. Dokładnie tak. Posialiśmy w tym wielkim przechodzącym
przebudzeniu wiele intelektualnych nasion. Mamy i-ntelektualny plon. To się
zgadza. Gdybyśmy zasiali Nasienie Ewangelii, mielibyśmy plon Ewangelii. I

potrzeba nam powrócić z powrotem do tych zasad i Biblijnych nauk, z powrotem do
Biblii, z powrotem do Ducha Świętego, do Słowa Bożego, który sprawia, iż Boże Słowo
żyje. To jest dokładnie tym.”
Otóż, rozmawiałem telefonicznie z kaznodzieją, który słyszał od innego kaznodziei o
kazaniu, który wygłosiłem wiele lat temu i nazwałem je „Ogród twego umysłu”. I
pomyślałem sobie, wiecie, że to kazanie tak dobrze wiąże się z tym, co brat Branham
mówi tutaj, i wiem, że to jest wiele, wiele lat, kiedy głosiłem to kazanie, lecz wierzę, że
Duch Święty pragnie, abym ponownie przyniósł te same myśli. Tak naprawdę to jest
najlepszy sposób, jak uczymy się – przez powtarzanie nauczania, co jest ciągle i ciągle
na nowo, aż te zasady zakorzenią się w naszym umyśle, aby nie mogliśmy zapomnieć o
nich.
Więc ponownie sprawdzimy zasady, które ustanowiliśmy dla was odnośnie
podlewania nasion, które są w naszym umyśle. Ponieważ te nasiona, które zasadzimy
w naszym sercu i naszym umyśle, posiadają życie, i potrzebne jest tylko podlewanie,
żeby zamanifestować ich. A wiemy, że każde nasienie, które zasadzimy w naszym
umyśle i sercu zamanifestuje się, jeżeli je tylko podlejemy.
A kiedy studiujemy to kazanie „Mówione Słowo jest oryginalnym Nasieniem”,
stwierdzamy, iż brat Branham mówi o Słowie Bożym jako o nasieniu, które musi być
podlewane, żeby ożyło i zamanifestowało Słowo Boże w Naszym Życiu. Dlatego, on
ustanowił dla nas prawo reprodukcji, za pomocą którego jakiekolwiek zasiane
nasienie, życie będące w tym nasieniu nie może dojść do manifestacji tej samej natury
nasienia, które zostało zasiane, dopóki nie podlałem tego.
A więc zadam wam pytanie: „Ilu z was tutaj zasadziłoby nasiona arbuza, ale
naprawdę oczekiwalibyście grejpfruty? Nikt? Jestem zaszokowany!!! Z pewnością nikt.
Przecież wiecie to. Więc potem dlaczego siejemy pewnego rodzaju nasiona, a następnie
oczekujemy innych wyników, niż to, co posialiśmy?
Rozpocznijmy nasze Poselstwo dzisiejszego poranka od przeczytania następującego
miejsca Pisma
Ew. Mateusza 13:24 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.
Ew. Marka 4:4 A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je.

1 Mojżeszowa 1:11 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.
Kiedy sprawdzamy te miejsca Biblii dzisiaj wieczorem, chcę, abyście widzieli, że
istnieją trzy sprawy, na które powinniśmy zwrócić uwagę.
1) On mówi o Nasieniu, które zasiano do gleby, a na podstawie definicji wiemy, że
nasieniem jest Życie.
2) To życie, które jest w nasieniu, musi zamanifestować się i wyrazić to Życie,
które jest w nim, a nie może wyrazić niczego poza życiem, które jest w nim.
3) Przez oglądanie, jak wyraża się to życie będziecie wiedzieć, jakie to jest
Życie, które jest identyfikacją.
Otóż, rozpocznijmy od rozpatrzenia punktu 1). Nasienie, które jest zasiane, to
Słowo.
Ew. Marka 4:4 A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo, i zjadło je.
Czytamy w 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, że w Nim było życie, i dlatego wszystko przez Niego powstało.
Ponieważ jest potrzebne Życie, aby zrodzić Życie. A On jest Słowem, więc to Życie
jest w Słowie.
Przeczytajmy podobieństwo, którym br. Branham posłużył się w tym kazaniu
Mówione Słowo jest oryginalnym Nasieniem.
Otwórzmy nasze Biblie w Ew. Łukasza 8:4-15
Ew. Łukasza 8:4-15 A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł
w podobieństwie: 5 Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na
drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. 6 A drugie padło na opokę, a gdy
wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. 7 A inne padło między ciernie, a ciernie razem z
nim wzrosły i zadusiły je. 8 A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i, gdy wzrosło, wydało
plon stokrotny. To mówiąc, wołał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. 9 I pytali
go jego uczniowie, co znaczy to podobieństwo. 10 A On im rzekł: Wam dane jest poznać
tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrząc nie
widzieli, a słuchając nie rozumieli, 11 A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo
Boże. 12 A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera
słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13 A tymi na opoce są ci, którzy,
gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w
chwili pokusy odstępują. 14 A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy
usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i
nie dochodzą do dojrzałości. 15 A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych,

którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w
wytrwałości wydają owoc.
Otóż, zauważcie, że nasienie, które było posiane, jest Bożym Słowem, a jednak
widzimy, że dopóki to Słowo lub Nasienie nie jest zasiane na właściwym miejscu, nie
wyprodukuje Życia.
W 1 Piotra 1:23 czytamy dzisiaj rano, że Słowo Boże jest nie tylko nasieniem, lecz
nieskazitelnym nasieniem. Dlatego jest nazwane nasieniem, a jeszcze znajdujemy w 1
Piotra, że istnieją dwa rodzaje nasienia, lub słowa, które jest zasiane. Skazitelne słowo
i nieskazitelne słowo. A dowodem, że przyjęliśmy nieskazitelne Słowo do właściwego
rodzaju gleby jest to, że będziemy żyć i trwać na zawsze. Teraz zróbmy krok dalej z tą
myślą. Jeśli Piotr mówi nam, że są dwa różne typy nasion, jedno jest skazitelne a inne,
które nie jest skazitelne, a jeżeli jedno jest nazwane Słowem Bożym, wtedy drugie
musi być słowem, które nie jest Bogiem. Dlatego, jeśli nasienie musi zamanifestować
swoje życie, wtedy jedno życie zamanifestuje atrybuty, które są wieczne, podczas gdy
drugie zamanifestuje atrybuty, które na pewno przeminą.
Ponadto wiemy, że Syn Człowieczy wyszedł siać Nasienie Słowa, a mężczyzna w
czerni był szatanem, który idzie za Nim ze swoją wersją Słowa, które jest inną
ewangelią lub ewangelią o odmiennym charakterze. Więc jeśli on sieje inne nasienie,
ono musi być innego rodzaju, bo prawo reprodukcji mówi, że każde nasienie zrodzi
według swego rodzaju.
W kazaniu Izrael w Egipcie 53-0325 104 brat Branham powiedział: Otóż, oni
mówią: „nie potrzebuję kogoś do nauczania mnie. Chwała Bogu, mam Ducha
Świętego.” Zatem, czy Duch Święty pomylił się, gdy powiedział, że ustanowi w zborze
nauczycieli? Bóg umieścił ich do zboru jako nauczycieli. To załatwia sprawę. Dlaczego
on ustanawiałby tam ludzi, gdyby Duch Święty sprawował całe nauczanie?
Rozumiecie? Ludzie potrzebują tego – chrztu ich mózgów, oprócz chrztu wodnego.
To się zgadza.
A w kazaniu Demonologia 2 41-78 53-0609 178 on powiedział: Powiedziałem:
„Zamiast chrztu waszego ciała, potrzeba wam chrztu waszych mózgów.” To się
zgadza. Nie przestaniecie myśleć o tym. Nie próbujecie zważać na to.”
A w kazaniu Imiona bluźniercze 62, 22-1 brat Branham powiedział: Nasza
wiara w większej mierze jest zmysłowa. Słuchając słowa dochodzimy do
zmysłowego uznania Boga. Jeżeli to jednak przychodzi z góry, o bracie, jeżeli to
przeniknie tutaj, to będzie boska, duchowa wiara. Co taka wiara spowoduje? Taka
wiara uznaje tylko Słowo, niezależnie od obcych opinii, ona uznaje tylko Słowo,
ponieważ "Na początku było Słowo, to Słowo było u Boga a Bogiem było to Słowo". (To
Słowo pozostaje i nadal Bogiem). "A Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas..."
Kiedy Samo Słowo wlewa się do naszej wiary, nasza zmysłowa wiara staje się
Duchowym objawieniem... "A na tym fundamencie zbuduję mój kościół", nie na
zmysłowym pojęciu o przyłączeniu się do kościoła, lecz na objawieniu. Kiedy strumyki
łaski zlewają się na zmysłową wiarę, którą posiadamy, wówczas pozostaje duchowe

objawienie. "Ja zbuduję mój Kościół, a bramy piekieł go nie przemogą". To świadczy, że
będą stać przeciw Niemu, ale nie przemogą go. Co za chwalebna rzecz. Kiedy
strumienie łaski wlały się do zmysłowej wiary, którą posiadasz, wtedy na tym
duchowym objawieniu: „Ja zbuduję Mój kościół, a bramy piekielne nie przemogą go.”
Rozumiecie?
Otóż, studiując następną zasadę prawa reprodukcji, chcę uwypuklić to…
Życie, które jest w nasieniu, musi zamanifestować się, i przynieść wyrażenie Życia,
które jest wewnątrz niego, a nie może wyrazić niczego poza tym życiem, które jest w
nim. Dlatego, każde nasienie musi zrodzić według swego rodzaju.
E-39 Bóg objawiający Samego Siebie Swoim Ludziom 50-0813E. Właściwe
nastawienie umysłu do jakiejkolwiek obietnicy Bożej urzeczywistni ją. czy wierzycie
temu? Słowo jest Nasieniem (Czy się to zgadza?) a Siewca zasiał do gleby. A każde
Nasienie zrodzi według swego rodzaju. Jeżeli potrzebujesz zbawienia, Nasienie jest
tutaj. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, tutaj jest Nasienie w Słowie. Słowo Boże jest
Nasieniem. Umieść to do swego serca. Nie wykopuj tego każdego poranka, aby widzieć,
czy wykiełkowało, umieść go tam i zostaw go. To Boża sprawa, aby przynieść plon. Po
prostu zostaw go tam; podlewaj je wiarą i uwielbianiem co dnia, dziękując Bogu
za to. W porządku.
E-50 Na Twoje Słowo 53-1204 Nie wiem, jak to zrobię, lecz na Twoje Słowo,
Panie.” To jest właściwe. Weźcie Boga za Jego Słowo, a Boże mówione Słowo
musi – zmaterializuje się i stworzy dokładnie to, co mówi. Słuchajcie. Właściwe
nastawienie umysłu do jakiejkolwiek Boskiej obietnicy urzeczywistni ją. Nie troszczę się
o to, co to jest. Jeśli chcecie kukurydzę, zasadzicie kukurydzę, podlewacie ją,
pozostawiacie ją. Ona zrodzi kukurydzę. Czy się to zgadza? Pszenica zrodzi
pszenicę. Obietnica zbawienia zrodzi chrześcijanina. Obietnica Ducha Świętego
da Go tobie. Obietnica Boskiego uzdrowienia uzdrowi cię. Każda Boża obietnica… A
Biblia powiedziała, że Słowo Boże jest Nasieniem. Czy się to zgadza?
E-8 Co myślicie o Chrystusie 53-1213M A jeśli masz właściwe nastawienie
umysłu – po prostu będziesz miał właściwe nastawienie umysłu do jakiejkolwiek Bożej
obietnicy, obserwuj to, jak się to materializuje. Rozumiecie? Nie ważne, jak to
wygląda, jeśli wygląda to na sprawę niemożliwą, jeżeli Bóg tak powiedział, On czyni to
możliwe.
175 Słowo ciałem się stało – Podróż do Indii 54-1003M Każde Słowo w Biblii
jest Bożą myślą w postaci nasienia, jeśli jest przyjęta przez ludzką istotę i
wypowiedziana przez taką samą myśl, która urzeczywistniła Biblię, spełni tą rzecz.
Rozumiecie, co mam na myśli? Jak mocny mógłby być Kościół? Biblia powiedziała:
„Niechaj zmysł, który był w Chrystusie, jest w was. Jak człowiek myśli w sercu
swoim, takim jest.” Więc, wasze myśli, jeśli staną się wyrażeniem… Jak
powiedział Bóg: „Niechaj powstanie świat.” Zanim mogło istnieć słowo, musiała
istnieć myśl. Więc Bóg we stworzeniu, stworzył świat najpierw w Jego myślach, potem
wypowiedział je, a wyrażone myśli urzeczywistniły się. Czy rozumiecie, co mam na
myśli?

180 Otóż, możesz wyrazić to na podstawie umysłowej koncepcji, lecz jeśli to staje się
prawdziwym objawieniem Bożym, wtedy widzisz to, zanim się tak stanie, i wyrażasz to
w postaci słowa, słowo przejmuje to i urzeczywistnia się: wyrażona myśl. O, rety,
jak mógłby Bóg… Rozumiecie? Jeżeli twoje serce i twój umysł jest taki, a jesteś
napełniony Duchem Świętym, dopóki twoje myśli nie staną się Jego myślami…
Amen. Tutaj to macie. Kiedy twój umysł i twoje prowadzenie i twoje kierowanie jest do
bezpośredniego miejsca, lub bezpośrednia inspiracja Ducha Świętego, która porusza
twoją śmiertelną istotą… O, moi drodzy. Jakiego rodzaju ludźmi powinniśmy być?
Jeżeli sam Duch Święty ucieleśnił się w tobie i upoważnił cię, że nie
posługujesz się twoimi własnymi myślami, nie posługujesz się swoim umysłem,
nie posługujesz się swoją opinią; lecz Duch Święty ukształtował cię tak, że
twoje myśli i twoja istota jest Bożym Duchem wyrażającym Jego przez ciebie,
jakim rodzajem kościoła powinniśmy być?
Jakiego rodzaju ludźmi powinniśmy być, dzisiaj rano, jeśli ta kaplica Branhama,
dzisiaj rano jest tak przepełniona Obecnością Boga, dlaczego, kiedy nawet nie
posługujesz się twoim umysłem, nie posługujesz się własnymi myślami, nawet nie
miałeś żadnej własnej alternatywy, ale po prostu jesteś prowadzony Duchem…?
212 „Jak myśli człowiek…” To musi stać się myślą, zanim to stanie się
słowem. A wyrażone słowo urzeczywistnia się. Wierzę w moim sercu, że jestem
chrześcijaninem, ponieważ przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa; jeśli nie płaczę, nie
poruszam się, nie czynię tej rzeczy. Najpierw wierzę w moim sercu, że Chrystus
umarł zamiast mnie. Amen. Przyjmuję to jako chrześcijanin; wierzę temu jako
chrześcijanin; wtedy to jest w moim sercu. Potem wyrażam to słowem, „Jestem
chrześcijaninem.” Alleluja. Potem zaczynam chodzić jak chrześcijanin, mówić
jak chrześcijanin, żyć jak chrześcijanin, będąc chrześcijaninem. A na
podstawie moich owoców jestem rozpoznawany przez świat jak chrześcijanin. Alleluja.
Ew. Jana 12:24 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne,
które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze,
obfity owoc wydaje.
A w Ew. Jana 16:7 czytamy: Lecz Ja wam mówię prawdę: Lepiej dla was, żebym
Ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę
go do was.
Otóż, brat Branham mówił o oryginalnym nasieniu, będącym Bożym Słowem i on
nadmienił w kazaniu Zachwycenie, że to życie wyszło z Poselstwa Lutra, i przez
Poselstwo Wesleya, kontynuując w poselstwie zielonoświątkowców, dopóki nie doszło
to w końcu do reszty w tej inteligencji, która jest samym zmysłem Bożym, z powrotem
w ludziach.
Zatem, patrząc się na te trzy myśli tutaj, widzimy, że:
1) Nasienie zawiera Życie oryginału To jest 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.
2) To samo Życie, które zostało posiane w Oryginalnym Nasieniu, jest samym
Życiem, które było w Chrystusie Jezusie. Jest to 1. Mojżeszowa 1:11 Prawo
reprodukcji. Każde nasienie według rodzaju swego.
3) Życie powinno powrócić w tym czasie, nie tylko pośród ludzi, lecz powinno
wstąpić także do ludzi.
To jest Kolosan 3:4 Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i
wy okażecie razem z nim w chwale.
On powiedział „Zupełne Nasienie” przychodzi do Swego Całego Ciała (które jest
zupełnym życiem, które było w nasieniu i musi przyjść do ludzkiego ciała w
Oblubienicy) w tym czasie. Więc mówimy o Oryginalnym Nasieniu, oryginalnym Życiu
Słowa z powrotem w ludzkim ciele ponownie. I dlatego jest nam powiedziane, że
Znowuzrodzenie przychodzi przez nasienie, które jest nieskazitelnym Słowem Bożym.
Tak naprawdę Jezus powiedział w Ew. Jana 6:63 „Moje Słowa są Duchem i
Życiem.” A więc widzimy, że Słowo jest nośnikiem Nasienia Wiecznego Życia. Otóż,
dzisiaj rano chciałbym przypatrzyć się tej myśli Słowa będącego Nasieniem w trochę
inny sposób, niż prawdopodobnie słyszeliście przedtem. Kiedy mówimy o Słowie jako
Nasieniu, chciałbym to sprowadzić na nasz własny poziom – przez parę minut. A
powinniśmy nazwać to Poselstwo „Ogród twego umysłu.”
Otóż, wiemy, że Słowo jest Nasieniem, prawda? Zatem, jeśli Słowo jest Nasieniem,
istnieje życie, które jest w tym nasieniu. Każde nasienie jest nośnikiem życia. Wiemy
to na podstawie definicji. Lecz czym jest Słowo? Odpowiedzią jest: myślami.
Zanim istniały jakiekolwiek słowa, istniały myśli. Więc słowo jest
wyrażeniem myśli. Więc w gruncie rzeczy myśli wewnątrz słowa są życiem
Słowa, prawda?
Mówiąc inaczej, jeśli powiedziałbym wam: Salge, nie moglibyście zrozumieć tego, co
mówię, ponieważ to jest norweski odpowiednik do słowa sprzedaż. Lecz jeśli mówię do
was słowami, które rozumiecie, wtedy kiedy powiem słowo: SPRZEDAŻ, to przynosi
wiele myśli na ten temat. Od razu wasz umysł zacznie pracować i rozpoczniecie myśleć
o innych sprawach, które są połączone ze sprzedażą. Jeżeli jesteście w
nieruchomościach, myślicie o domu, który jest na rynku.
Jeżeli jesteś po prostu zwykłą, pospolitą osobą, od razu pomyślisz, sprzedaż czego?
Więc możecie widzieć, że słowo jest nie tylko dźwiękiem z gardła, lecz naprawdę ma
jakieś znaczenie.
1 Koryntian 14:6-11 Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami,
jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to
objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? 7 Wszak nawet przedmioty martwe,
które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych,
to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? 8 A gdyby trąba wydała
głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? 9 Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie

przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. 10
Wiele, zaiste, jest rozmaitych dźwięków na świecie, i nie ma niczego bez dźwięku; 11
Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem,
a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem.
Paweł mówi tutaj, że każdy dźwięk ma jakieś znaczenie w każdym języku. Tylko
wypowiadać słowa, które są bez znaczenia? – to niczego nie sprawi. Ale kiedy mówimy
słowa, które mogą być zrozumiane, wtedy te słowa mogą zrodzić i zrodzą owoc.
U Jeremiasza 6:19 czytamy: Słuchaj, ziemio! Oto Ja sprowadzę na ten lud
nieszczęście jako owoc ich zamysłów; bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim
zakonem. Tutaj Bóg mówi nam, że nasze myśli naprawdę zrodzą owoc.
A wiemy, że człowiek jest podobny do drzewa, jak widzimy w Psalmie 1: 1-3
Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników,
Ani nie zasiada w gronie szyderców, 2 Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon
jego rozważa dniem i nocą. 3 Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami
wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A
wszystko, co uczyni, powiedzie się.
Tutaj widzimy, że sprawiedliwy człowiek jest podobny do drzewa, które jest
zasadzone nad strumieniami wód. A jest nam powiedziane, że wydaje owoc we
właściwym czasie, a jego liść nigdy nie więdnie. Więc co miał Bóg na myśli w tej
metaforze?
Wiemy, że Bóg porównuje Swoje Słowo do Wody, a Wieczne Życie do Rzeki Życia,
która wypływa spod Tronu Bożego, jak widzimy w Objawieniu 22:1 I pokazał mi
rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Następnie widzimy, że ten człowiek jest zasadzony. To oznacza, że nie może
poruszyć się, ale jest przymocowany do tego miejsca, co znaczy, że jest zakorzeniony, a
jego korzenie docierają aż do wód Życia i on żyje z wód Wiecznego Życia. I oczywiście,
wiemy, czym te Wody Życia są.
To jest Słowo Boże, bo jest nam powiedziane przez Pawła w liście do Efezjan 5:26,
że jesteśmy obmyci przez wody słowa. A kiedy to drzewo lub sprawiedliwy człowiek
ma dobre źródło wody, jego liść nigdy nie więdnie, jak powiedział Paweł: jesteśmy
narodzeni na nowo z Nasienia nieskazitelnego, Słowa Bożego, które Żyje i
trwa na wieki. A więc widzimy, że mówi o Życiu Wiecznym, bo Życie w tym Drzewie
nigdy nie zwiędnie. Lecz chcę, abyście także zrozumieli, że najwspanialszą rzeczą
odnośnie tego drzewa jest to, że jest stałe i zawsze rodzi owoce we właściwym czasie. A
więc widzimy, że owoc jest połączony z czasem. To jest sezonowy owoc.
Otóż, słyszymy, jak Jezus mówi o poznaniu człowieka według jego owoców, w Ew.
Mateusza 7:15-20 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w
odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po ich owocach poznacie
ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo
wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo rodzić
złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie

wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. 20 Tak więc po owocach poznacie
ich.
Zatem, co miał na myśli przez to? Po owocach poznacie ich? Bliższe studium
tego miejsca Biblii pozwala nam zobaczyć, że będziecie w stanie powiedzieć, kto to i co
to za człowiek, na podstawie jego owoców. Więc to właśnie owoc identyfikuje i
oświadcza, kim jest ten człowiek.
Teraz przypomnijcie sobie, on rozpoczyna ostrzeganie przed fałszywymi prorokami.
I nazywa ich wilkami w owczym ubraniu, lecz potem mówi o owocach. Posługuje się
metaforami, żeby dotrzeć do tego punktu. Ale czym są te owoce, o których on mówi?
Niektórzy z was pomyślą, że te owoce są owocami ducha lub owocami ciała, lecz brat
Branham powiedział nam w kazaniu „Pomazańcy czasów ostatecznych”: „owocem
jest nauczanie na dany sezon.”
Dlatego musimy zadać sobie to pytanie: „czym jest nauczanie, kiedy same myśli
osoby są poznane przez słowa.” Dlatego jeśli rozpatrzymy tę myśl, czym są owoce
człowieka, stwierdzamy, że to są jego myśli, które on myśli. A stwierdzamy, że
sprawiedliwy człowiek będzie miał właściwe myśli na właściwy sezon. Albo
powiedziawszy w lepszy sposób: sprawiedliwy człowiek będzie miał myśli, które pasują
na dany czas, w którym on żyje.
Ci, którzy byli Wybranymi w czasach Mojżesza, nie patrzyli się na Poselstwo Noego
jako na chleb życia w ich czasie. Oni przyjęli Poselstwo Mojżesza w czasie Mojżesza.
W czasie Jezusa ci, którzy patrzyli się na Mojżesza, przegapili Go, kiedy On
przyszedł. A więc widzimy, że sprawiedliwy człowiek jest podobny do drzewa, które
jest zasadzone i zakorzenione w wodach Słowa Wiecznego Życia, a jego myśli będą
zgodne z sezonem, w którym jest i dlatego nigdy nie zwiędnie.
Módlmy się…

