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Efezjan 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym 
błogosławieństwem niebios; (kiedy? Kiedy byliśmy w Nim przed założeniem świata.) 4 
W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni 
przed obliczem jego; (kiedy wybrał nas, byśmy byli święci i bez skazy, aby stanąć w 
jego Obecności? Kiedy byliśmy w Nim przed założeniem świata. Dlatego,) w miłości 5 
Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania 
woli swojej, 

Zatem, to, co chciałbym powiedzieć wam dzisiaj rano, dotyczy naszego dojścia do 
adopcji. Widzicie, zielonoświątkowcy poszli złą drogą, kiedy myśleli, że będąc synem 
lub córką Boga jest wystarczające. Jednak być narodzonym do rodziny jest tylko 
początek, lecz kiedy doszliśmy do miejsca, gdzie mamy zmysł Ojca, wtedy będziemy 
gotowi na adopcję synów. A adopcja jest przemianą ciała, aby być przypodobanym do 
jego własnego chwalebnego i uwielbionego ciała. 

Rzymian 8:28-30 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, 
którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. 29 Bo 
tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna 
jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; 30 A których przeznaczył, tych i 
powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i 
uwielbił. 

Więc słowo chwalebny pochodzi od słowa „doxa”, które znaczy: opinia, wartość i 
ocena Boża. Dlatego, dopóki nie posiadamy tej samej opinii i wartości i oceny jak nasz 
Ojciec, nigdy nie otrzymamy ciała, które jest zgodne z tym nastawieniem myśli. A 
dzisiaj rano nauczymy się ścieżki do doskonałości w naszym ciele, która przychodzi 
przez odnowienie naszego umysłu. 

Paweł nauczał nas w Rzymian 12:1 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie 
Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna 
być duchowa służba wasza. 

Wersja NIV mówi: „które jest duchowym dziełem uwielbiania”. Więc nasze 
duchowe dzieło uwielbienia ma przedstawić nasze ciała Bogu jako żywą ofiarę, świętą i 
miłą Bogu. Potem Paweł dodaje: 2 A nie upodabniajcie się do tego świata, (mówiąc 
inaczej, nie pozwólcie na to, aby świat zmienił wasz zewnętrzny wygląd, lecz raczej) 
ale się przemieńcie (to znaczy zmieniony od wewnątrz) przez odnowienie umysłu swego, 
abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. 3 Powiadam 



bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż 
należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu 
udzielił. 

2 KORYNTIAN 3:17 A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność. 18 
My wszyscy tedy, z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, 
zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który 
jest Duchem. 

Więc widzimy, że Bóg przyszedł do pokornych dzieci, które pragną być podobne do 
Niego i są gotowe, aby być przemienione przez Jego Słowo, nie ci, którzy zmieniają 
swój zewnętrzny wygląd, aby być podobni do tego świata. 

Otóż, dzisiaj rano jest Niedziela Wielkanocna, w której przypominamy sobie 
zmartwychwstanie Syna Bożego, kiedy wiódł pojmanych na wolność, a 
starotestamentowi święci powstali z Nim podczas zmartwychwstania. A wiemy, że 
Zmartwychwstanie i Zachwycenie dla wieku kościoła oblubienicy nastąpi również w 
czasie wiosennym, a kiedy mamy teraz Wiosnę, mam nadzieję, że wyglądamy w  
wielkim oczekiwaniu na zmartwychwstanie i zachwycenie, do którego zostaliśmy 
wybrani w tym czasie. Czy mogłoby to być w tym roku? Na pewno żywię tę nadzieję, 
bowiem żyłem i oczekiwałem więcej na zmartwychwstanie i przemianę ciała, i 
porwanie świętych niż na cokolwiek innego, przez ostatnich 33 lat mego życia. 

Mieliśmy potwierdzonego proroka w tym czasie, który powiedział nam, że 
zachwycenie nastanie w czasie wiosny, a mam nadzieję, że będzie to w tym roku. 

Otóż, mając to na myśli, chciałbym zaczerpnąć jako nasz tekst poselstwo dane nam 
przez apostoła Pawła, odnośnie zmartwychwstania i przemiany ciała. Znajdujemy w 
1 Koryntian 15, jak opisuje nam ożywienie naszych ciał i sposób, w jaki się to stanie. 
Podobnie jak iskra, która zajaśnieje, 1 Koryntian 15:34-58 opisuje nam proces życia 
od naszego naturalnego urodzenia w tej ziemskiej istocie, w której teraz żyjemy, do 
niebiańskiej istoty, do której przechodzimy, kiedy ta ziemska istota przeminie, i 
idziemy wzwyż do doskonałości, kiedy przemieszczamy się do naszych chwalebnych 
ciał. 

Dlatego, nasza doskonałość przychodzi w trzech, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, 
poświęceni i napełnieni Duchem Świętym. Więc nasza doskonałość w cielesnej istocie 
w ziemskim ciele, daje nam drogę do  naszego niebiańskiego ciała, które schodzą się 
razem i kształtuje nasze chwalebne ciało. Bóg jest zawsze doskonały we trzech. 

Zatem, kiedy ziemskie ciało i niebiańskie ciało schodzi się razem, by zrodzić ciało, 
które zostało uwielbione w Obecności Boga, To jest naszą nadzieją. Po to przychodzimy 
do zboru. Dlatego żyjemy, oczekując w nadziei na tę wspaniałą przemianę ciała, która 
rozpoczyna się od odnowienia naszego umysłu. Zauważcie, to rozpoczyna się od 
ożywienia naszych ciał w Duchu, a potem Słowo, które ożywia nas, zaczyna 
kształtować ciało wokół tego. 



Apostoł Jan powiedział nam, iż to wejście w Obraz ojca nastanie podczas Jego 
Zjawienia się, kiedy zobaczymy Go, jakim naprawdę jest. On powiedział w 
1 Jana 3:1 - 3 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi 
Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. 2 Umiłowani, 
teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, 
że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 3 I 
każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.  

Brat Branham wyjaśnił nam to w kazaniu Wyjaśnienie uzdrowienia i Jairus 
54-0216 E-37 Szatan po prostu stara się wystraszyć cię z czymś. On próbuje wyzbyć się 
czegoś gdzieś indziej, mówiąc: „Pewnego dnia będziesz takim.” Ty żyjesz teraz. Teraz 
jesteście synami Bożymi. Teraz jesteśmy posadzeni razem w niebiańskich miejscach. 
Więc, mamy wszelką moc na niebie i na ziemi. Rozumiecie? Posiadamy ją teraz. Nie w 
Tysiącletnim królestwie, nie będziemy potrzebować jej wtedy. Mamy ją teraz. 
Jesteśmy… Właśnie teraz jesteśmy synami Bożymi. „Jeszcze nie objawiło się, czym 
będziemy, lecz wiemy, że będziemy podobni do Niego.” Czym jesteś tutaj, jest 
odbiciem tego, czym jesteś gdzieś indziej. „Tych, których On powołał, On 
usprawiedliwił ich.” Czy to prawda? „Tych, których usprawiedliwił, tych też 
uwielbił.” Już w Obecności Ojca, mamy uwielbione ciało. Łał!  Czy to nie jest 
głębokie? W porządku. Stwierdzimy, czy jest to prawdą lub też nie. „Jeżeli ten 
ziemski przybytek zniszczeje, mamy już inny, oczekujący na nas.” Czy się to 
zgadza? To prawda. Więc właśnie teraz, i czym jesteśmy tutaj, jest odbiciem. Tutaj, 
czym jesteśmy tu, jest odbiciem tego, czym jesteśmy gdzieś indziej. Więc jeśli 
wasze uczynki są złe, wiecie, skąd to pochodzi. Wiecie, gdzie oczekuje na was 
to inne ciało. 

Zatem, to są bardzo mocne słowa, lecz bardzo prawdziwe i wprost z tej Biblii, która 
jest obietnicą Bożą dla nas. To, czym jesteśmy tutaj, jest odbiciem tego, dokąd 
zmierzamy, ponieważ podnosimy się do doskonałości. Kiedy Słowo układa się na 
Słowo, na słowo, wtedy Ciało jest kształtowane na Jego obraz. 

USIŁOWANIE CZYNIENIA BOGU USŁUGI  WBREW BOŻEJ WOLI 65-1127 
P:144 Jeśli jesteś wybrany przed założeniem świata do tego Słowa, każde Słowo 
dołączy do poprzedniego Słowa, podobnie jak ludzka komórka nie będzie miała koło 
siebie ludzkiej komórki, a następnie komórki psiej, a następnie komórki kota; będą to 
tylko ludzkie komórki. Lecz najpierw musi być komórka, która temu da początek. Czy 
się to zgadza? Powiedzcie: "Amen". [Zebrani mówią: "Amen" - wyd.] Otóż, jeżeli na 
początku jest to komórka Słowa, to następne komórki Słowa są przeznaczone 
do tego, by stworzyć całe ciało. 

Zatem, mając to na uwadze, przejdźmy do 1 Koryntian 15:12-23 A jeśli się o 
Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy 
między wami, że zmartwychwstania nie ma? 13 Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i 
Chrystus nie został wzbudzony; 14 A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i 
kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara; 15 Wówczas też byliśmy fałszywymi 



świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie 
wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. 16 Jeśli bowiem umarli nie bywają 
wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; 17 A jeśli Chrystus nie został 
wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. 18 Zatem i 
ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. 19 Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję 
w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. 20 A jednak 
Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. 21 
Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło 
zmartwychwstanie. 22 Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie 
wszyscy zostaną ożywieni. 23 A każdy w swoim porządku:  (zatem, tutaj jest nasz 
klucz. Istnieje kolejność zmartwychwstania.) jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy 
są Chrystusowi w czasie jego przyjścia, 

A więc, aby zaoszczędzić czas, przejdźmy do wiersza 35 Ale powie ktoś: Jak bywają 
wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? (Widzicie, tutaj jest to samo pytanie.) 
36 Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. (Otóż, on mówi tutaj o sianiu i 
zbieraniu plonu, i on mówi o ciele.) 37 A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, 
które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym; 
38 Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. 
(Więc, tutaj jest najważniejszy klucz do zrozumienia przemiany ciała.) 38 Ale Bóg daje 
mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Przede wszystkim 
Bóg nie dał ci ciała, które ma się zamanifestować i ma żyć na wieki. On zasiał 
Nasienie. Mówione Słowo Boże Mówione Słowo jest oryginalnym Nasieniem. 39 Nie 
każde ciało jest jednakowe, (a wszystkie nasiona nie posiadają jednakowego życia w 
sobie. Dlatego każde nasienie musi przyjść według swego rodzaju. Natura tego życia, z 
którego czerpało życie.) bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało 
ptaków, a inne ryb. 

Dlatego nie musicie się obawiać tego, że przyjdziecie powrotem na ziemię jako ptak 
lub jakieś inne zwierzę, tak jak wierzą Hindusi. Jeżeli miałeś reprezentację w Nim na 
początku, to wyjdziesz na widownię podobny do Niego. Wszystkich, których 
przewidział, On już usprawiedliwił, a wszystkich, których usprawiedliwił, on już 
uwielbił. Pochodzisz z jego umysłu, wchodzisz w Jego Obraz. 

KIM JEST TEN MELCHISEDEK ? 65-0221 50 Pamiętaj więc, że twoje oczy, 
twoja sylwetka, jakikolwiek jesteś, byłeś w Jego myślach od początku. A jedyną 
rzeczą, która określa, jaki jesteś, jest to wyrażenie, słowo. Gdy o tobie pomyślał, 
wypowiedział to, i oto jesteś. Jeśli tak nie jest, jeśli nie było cię w Jego myślach, to nie 
ma dla ciebie żadnego sposobu, by tam się kiedykolwiek znaleźć, gdyż On jest 
jedynym, który daje życie wieczne. 

51  Czy pamiętacie, co czytaliśmy w Piśmie Świętym? „Nie zależy to od woli 
człowieka ani od jego zabiegów, lecz od Boga”! Aby ta predestynacja mogła ostać się 
jako prawdziwa, On mógł wybrać, kogo chciał, jeszcze przed początkiem czasu. Bóg jest 
suwerenny w swoim wyborze. Czy wiedzieliście o tym? Bóg jest suwerenny. 



    Kto tam był na początku, aby wskazać Mu jakiś lepszy sposób urządzenia świata? 
Kto ośmieliłby się powiedzieć Mu, że prowadzi swój interes niewłaściwie? 

    Nawet samo Słowo jest bardzo suwerenne samo w sobie. Nawet objawienie jest 
suwerenne. „On objawia, komu zechce objawić.” Samo objawienie jest suwerenne w 
Bogu. Ludzie tłuką w coś, naskakują na coś i uderzają w coś, nie wiedząc, co robią. Bóg 
jest suwerenny w swoich dziełach. 

52  Dostrzegamy Go więc na początku, Jego atrybuty. Otóż wy byliście z Nim już 
wtedy. Właśnie wtedy pojawiła się księga żywota. 

    Tutaj w Objawieniu 13, 8 czytamy, że w ostatecznych czasach zwierzę, które 
wstępuje na oblicze ziemi, zwiedzie każdego człowieka na ziemi, „którego imię nie jest 
od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka”. 

53  Pomyślcie o tym! Zanim Jezus się urodził, cztery tysiące lat przed Jego 
przyjściem na tę ziemię i jeszcze więcej tysięcy lat zanim ty się urodziłeś, Jezus 
w umyśle Bożym umarł za grzech świata, sporządzona została księga żywota i 
twoje imię zostało wpisane do tej księgi przed założeniem świata. Taka jest 
prawda biblijna. Widzisz, twoje imię zostało ci nadane przez Boga i On umieścił 
je w księdze żywota przed założeniem świata. 

54  Znajdowałeś się tam w Jego atrybutach. Nie pamiętasz tego, ponieważ 
jesteś tylko cząstką Jego życia. Kiedy stałeś się synem albo córką Bożą, jesteś 
cząstką Boga. 

    Podobnie jak jesteś cząstką swojego ziemskiego ojca. Tak jest! Jesteś. Osobnik płci 
męskiej jest nośnikiem hemoglobiny, krwi. A kiedy ona wejdzie do jaja, stajesz się 
cząstką swojego ojca. Ponieważ zaś także i twoja matka jest cząstką twojego ojca, więc 
ty cały jesteś cząstką swojego ojca.  

    Chwała! To wyklucza denominację w zupełności. Tak jest. Z pewnością! Bóg we 
wszystkim – jedyne miejsce! 

55  Zauważcie teraz Jego atrybut. Najpierw był Bóg, a w Nim ten atrybut, myśl, 
wszystko w Nim samym, jeszcze nie wyrażone. Potem, kiedy On wyraził się, wtedy 
On stał się Słowem. A następnie „Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.”  

56  Początkowe słowa Ewangelii św. Jana 1, 1 mówią: „Na początku”. Przedtem 
jednak była wieczność! Zauważcie: „Na początku było Słowo.” Gdy czas zaczął 
biec, było Słowo. Zanim jednak było Słowo, był atrybut, myśl. Potem ona 
została wyrażona. „Na początku było” to wyrażenie, „Słowo”.  

    Powracamy ponownie do Melchisedeka. On jest tą tajemniczą Osobą. „Na 
początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.” A potem „Słowo 
ciałem się stało i zamieszkało wśród nas.” Zachowajcie to w pamięci. 



57  Jego pierwotną istotą był Duch, Bóg, nadnaturalny, tak jest, ten wielki 
Wiekuisty. Potem w teofanii On zaczął kształtować samego siebie w kierunku ciała. To 
zwie się Słowem, wcieleniem. Właśnie w tym stanie On był, kiedy spotkał się z 
Abrahamem. Nazwano Go Melchisedek. Była to teofania, pojawienie się Boga w innej 
postaci. Dojdziemy do tego i udowodnimy to za kilka minut, jeśli Pan pozwoli. On był 
Słowem. 

58  Teofania to coś, czego nie można było zobaczyć. Mogłoby to być wprost tutaj, ale 
nie moglibyście tego widzieć. 

    Jest z tym tak, jak z telewizją. To znajduje się w innym wymiarze. Ludzie 
poruszają się teraz wprost poprzez to pomieszczenie, śpiewają, są tu też różne kolory. 
Oko tego jednak nie odbiera, a wasza cała istota jest zdana tylko na pięć 
zmysłów. Jesteście zdani na to, co może zobaczyć wasz ograniczony wzrok. Jest 
jednak inny wymiar, który może być oglądany przez przekształcenie, przez telewizję. 

59  Otóż telewizja nie tworzy obrazów. Telewizja kieruje je tylko do 
odpowiednich obwodów, a ekran łapie to i czyni widocznym. Ale ten obraz 
istnieje bez względu na to, czy jest odbierany, czy nie. Telewizja istniała, kiedy Adam 
chodził po ziemi. Telewizja istniała, kiedy Eliasz był na górze Karmel. Telewizja 
istniała, kiedy Jezus z Nazaretu chodził po Galilei. To myśmy dopiero teraz to odkryli. 
W tamtych czasach nie wierzyliby temu. Uznaliby was za szaleńców, gdybyście mówili 
im o czymś takim. Teraz jednak to stało się rzeczywistością.  

    Podobnie ma się rzecz z tym, że jest tutaj Chrystus, że są tu aniołowie Boży. 
Pewnego dnia, w mającym nadejść wielkim tysiącleciu, będzie to dla nas 
bardziej oczywiste niż obecnie telewizja lub cokolwiek innego. Już teraz 
jednak oni są tutaj. 

Otóż, zwróćcie szczególną uwagę na następny wiersz. 40 I są ciała niebieskie i 
ciała ziemskie, (Zauważcie, on identyfikuje dwa rodzaje oddzielnych ciał. Są ziemskie 
ciała i niebiańskie ciała.) lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. 41 Inny 
blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni 
się jasnością. 42 Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa 
wzbudzone nieskażone; 43 Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje się w 
słabości, bywa wzbudzone w mocy; 44 Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone 
ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. 45 Tak też 
napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem 
ożywiającym. 46 Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem 
dopiero duchowe. 47 Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest 
z nieba. 48 Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski 
człowiek, tacy są i niebiescy. 49 Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, 
tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. (Oto wasza obietnica, 
właśnie tutaj.) 50 A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć 
Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie oddziedziczy tego, co nieskażone. 
(Więc nie odziedziczycie niczego zanim nie przeżyjecie przemiany, która nie ulegnie 



skażeniu.) 51 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy 
będziemy przemienieni (Więc macie dwie klasy ludzi tutaj. Ci, którzy odejdą 
przedtem, i ci, którzy nigdy nie zasną lub nie umrą w tym ciele.) 52 W jednej chwili, w 
oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli 
wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, (Zatem oni zostaną wzbudzeni jako nie 
skażeni. Potem nie wierzę, że ci, których ciała będą przemienione w tym przybytku, 
będą tymi, którzy już umarli. Przemiana, która nastąpi w tym przybytku, musi być dla 
nas, którzy żyjemy.) a my zostaniemy przemienieni. (Rozumiecie? Oni powrócą jako 
nieskazitelni, lecz my jesteśmy tymi, którzy otrzymają przemianę. Więc, trzymajcie się 
tej myśli, ponieważ chcę wam pokazać, jak to dzieje się, trochę później w tym 
Poselstwie. I pokażę wam to na podstawie słów Brata Branhama.) 53 Albowiem to, co 
skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi 
przyoblec się w nieśmiertelność. (Martwy człowiek, pamiętajcie, ci, którzy są 
martwi lub powinniśmy powiedzieć: zasnęli, powrócą z nieskażonym ciałem, ale my 
musimy otrzymać naszą przemianę. Ci, którzy zasnęli, nie są więcej śmiertelnymi. Oni 
są martwi. Więc on mówi o przemianie tutaj, która urzeczywistni się w żywych.) 54 A 
gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, 
przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest 
śmierć w zwycięstwie! 55 Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, 
żądło twoje? 56 A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; 57 Ale Bogu 
niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 
58 A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla 
Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. 

Otóż, brat Branham powiedział w kazaniu Jedyne obmyślane przez Boga 
miejsce oddawania czci 65-1128 22 I pomogło mi to, ponieważ dawniej myślałem 
sobie, że kiedy człowiek umarł, to tylko jego dusza odeszła. Lecz potem, kiedy On 
zacytował mi to: "Jeśli ten namiot, który jest naszym mieszkaniem, zostanie zburzony, 
mamy już inny przybytek..." Rozumiecie? I my musimy mieć wszystko w trójkach, aby to 
było doskonałe. Rozumiecie? I jest jedno ciało tutaj, następnie to ciało tam, które jest 
niebiańskim ciałem, a potem uwielbione ciało w zmartwychwstaniu. Widzicie, to 
czyni go kompletnym. Rozumiecie? Więc to jest... Nie jest to jakiś mit, nie jest to myśl, 
nie jest to duch. Jest to mężczyzna i kobieta tacy jak wy, zupełnie dokładnie..  (Teraz 
akapit) 21 Wy, którzy mi ufacie, że wam mówię Prawdę: Drogi Pan Jezus pozwolił mi 
zobaczyć ten kraj pewnego poranka o ósmej godzinie. Otóż, nie była to wizja, lecz ja 
tego nie chcę wyjaśnić. Cokolwiek to było, było to tak rzeczywiste jak to, że ja teraz 
mówię do was tutaj. Zatem, widziałem twarze tych ludzi i nie mogłem ich poznać; 
zostali zmienieni z powrotem w młodych. I oni byli tak rzeczywistymi, jak... 
Trzymałem ich za ręce, i tak dalej. Było to tak rzeczywiste....22 I pomogło mi to, 
ponieważ dawniej myślałem sobie, że kiedy człowiek umarł, to tylko jego dusza odeszła. 
Lecz potem, kiedy On zacytował mi to: "Jeśli ten namiot, który jest naszym 
mieszkaniem, zostanie zburzony, mamy już inny przybytek..." Rozumiecie? I my 
musimy mieć wszystko w trójkach, aby to było doskonałe. Rozumiecie? I jest 
jedno ciało tutaj, następnie to ciało tam, które jest niebiańskim ciałem, a potem 



uwielbione ciało w zmartwychwstaniu. Widzicie, to czyni go kompletnym. 
Rozumiecie? Więc to jest... Nie jest to jakiś mit, nie jest to myśl, nie jest to duch. Jest to 
mężczyzna i kobieta tacy jak wy, zupełnie dokładnie.. 

Więc mamy ziemskie Ciało, a wchodzimy do ciała niebiańskiego, a potem 
niebiańskie ciało powraca i podnosi nasze ziemskie ciało i łączy się razem z nim, i w 
ten sposób mamy Uwielbione Ciało. Kiedy niebiańskie łączy się z ziemskim, to 
przyprowadza nas do doskonałości w ciele. Zatem, my, którzy żyjemy, żyjemy w 
ziemskim ciele, które nie jest obrazem, do jakiego zostało przeznaczone. Więc nasze 
niebiańskie Ciało będzie musieć zstąpić na ziemię, żeby połączyć się z ziemskim 
ciałem, by stać się uwielbionym ciałem, i tak przyjmujemy naszą adopcję w odrobinie 
odkupienia ciała. A to niebiańskie ciało jest wizerunkiem naszego ziemskiego ciała, 
lecz ma około 16-20 lat. Coś koło tego, więc to przynosi młodość z powrotem do naszego 
ciała i ożywia je ponownie, tak jak Bóg uczynił z Abrahamem i Sarą. 

Jahwe-Jireh 3 60-0803 P:39 Przyjście Chrystusa jest w postaci trzech stadiów. 
Najpierw On przyszedł, aby odkupić Swoją oblubienicę, następnie przychodzi, żeby 
przyjąć Swoją Oblubienicę, następnie przychodzi ze Swoją Oblubienicą, jako Król i 
Królowa, aby panować w Tysiącletnim Królestwie. Wiecie o tym. Wszystko jest w trzech. 
I my jesteśmy w liczbie trzy: mamy śmiertelne ciało, niebiańskie ciało a następnie 
uwielbione ciało. Trzy stadia prowadzą ponownie nas do naszej doskonałości, jak 
było w Edenie. 

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego Trzy gwiazdy zeszły się razem, 
kiedy Jezus Chrystus urodził się na ziemi? Brat Branham mówi nam, że właśnie 
złączenie Trzech Gwiazd sprowadziło go na ziemię.  

POHAŃBIENIE Z POWODU SŁOWA  62-1223 100 Oni mają stary 
astronomiczny kalendarz... są tam zaznaczone wykopaliska, które robiono. Jest to 
dokładnie w tym czasie, kiedy pojawiła się ta konstelacja - ta konstelacja gwiazd i 
rzutowała światło dokładnie w kierunku Babilonu, a ci mędrcy to odkryli. Pamiętajcie, 
one skrzyżowały swe orbity, tocząc się wolno, oddzieliły się znowu o miliardy lat 
świetlnych, a ci Żydzi - mędrcy, którzy byli tam w Babilonie, oni zobaczyli, że gwiazdy 
weszły do tej konstelacji - te gwiazdy; trzy zeszły się razem i uczyniły tą dużą 
Poranną Gwiazdę, a oni wiedzieli na podstawie Słowa Bożego, że to był czas (kiedy te 
gwiazdy zeszły się razem), gdy Mesjasz miał być na ziemi. 

101 Dlatego właśnie oni zaczęli wołać: "Gdzie On się urodził - Król Żydów? Gdzie 
On jest?" Gdzieś. Bowiem kiedy te gwiazdy weszły do... ich niebiańskie ciała stały 
się jednym wielkim niebiańskim ciałem tutaj; kiedy te trzy tutaj zejdą się 
razem, Mesjasz będzie na ziemi w tym czasie. A kiedy one poruszały się na ich 
orbitach, ci mężowie wiedzieli, że Mesjasz jest na ziemi. 

Kiedy te trzy ciała zejdą się razem ponownie, to będzie wtedy, kiedy ziemski 
przybytek zjednoczy się z niebiańskim ciałem, żeby zrodzić uwielbione ciało, a my 
wejdziemy do doskonałości w ciele. 



Umarli w Chrystusie są teraz w duchowym ciele, a oni powrócą, żeby zabrać swoje 
fizyczne ciała, lecz przemiana naszych ciał przenosi nas do uwielbionego ciała, które 
jest zjednoczeniem ziemskiego i niebiańskiego, zjednoczeniem fizycznego i duchowego 
ciała. 

TRÓJKI… wszystko w trójkach…. „istnieje jedno ciało tutaj, potem to ciało tam, 
które jest niebiańskim ciałem, a potem uwielbione ciało podczas zmartwychwstania. 
Rozumiecie, to czyni tę sprawę kompletną.” 

Usprawiedliwienie, poświęcenie, i Chrzest Duchem Świętym… pierwsze 
pociągnięcie, drugie pociągnięcie i trzecie pociągnięcie. Przywrócenie całego Słowa…. 
Ciało, Dusza i Duch… zupełne przywrócenie. Uwielbienie, Cześć i Chwała… 
sprowadza razem… Wiarę, Nadzieję i Miłość… przynosi odnowienie, itd. 

Pamiętajcie, istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy żyją dzisiaj. Ten, który jest związany 
z ziemią i ten, który jest wybrany, żeby jego ciało było przemienione, aby połączyć się z 
nieśmiertelnym niebiańskim ciałem. Więc są ci, którzy mają duchowe zrozumienie 
Bożych spraw, a również ci, którzy są związani z ziemskimi sprawami. 

Apostoł Paweł powiedział w Filipian 3:20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też 
Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, 21 Który przemieni znikome ciało 
nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko 
poddać sobie może. 

A wiemy, że Sam Bóg zstąpił w tym czasie, żeby zjednoczyć nasze ciało z Duchem 
Mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. 

Efezjan 1:17 Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam 
Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego, 18 I oświecił oczy serca waszego, 
abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest 
udziałem świętych w dziedzictwie jego, 

To oświecenie przyprowadza nas do stosunku z Nim – jako synów, w którym 
rozwijamy GINOSKO to znaczy intymną więź z naszym Ojcem. Stosunek, jaki 
mieliśmy przed założeniem świata, o którym nie pamiętamy, ponieważ ominęliśmy 
teofanię, która jest naszym duchowym ciałem lub naszym niebiańskim ciałem. Lecz 
kiedy GINOSKO rozwija się do pełnej dojrzałości, to daje nam pewność, ufność, co daje 
nam śmiałość w wierze, i jest to nazywane parrhesia. 

Dzieje Apostolskie 3:19 Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone 
grzechy wasze,  

Musimy pokutować lub chcieć zmienić nasz umysł, aby być przemienionymi. 
Musimy wyrzec się naszego własnego myślenia. Nie mamy naszych własnych myśli. 
Kropka. „Niechaj zmysł, który był w Chrystusie, jest w was.” 

Brat Branham powiedział, że musimy wszystko mieć w trzech, żeby dojść do 
doskonałości. Rozumiecie? A istnieje jedno ciało tutaj, potem to ciało, które jest 



niebiańskim ciałem, a następnie uwielbione ciało podczas zmartwychwstania. To czyni 
tą sprawą kompletną. Więc, Anioł Pański powiedział bratu Branhamowi, kiedy został 
przeniesiony poza kurtynę czasu, że ci ludzie byli nawróconymi do Chrystusa przez 
niego. A potem brat Branham powiedział nam: „Bądźcie pewni, abyście tego nie 
przegapili, spalcie każdy most ze światem za sobą.” 

Wiara 61-0813 E-4 Więc, dusza jest częścią was, która wie i rozumie – wasza 
inteligencja. Czy przypominacie sobie tę wizję, którą miałem niedawno temu lub 
małą przemianę, i poszedłem na to miejsce i zobaczyłem tych ludzi? Wasz duch powróci 
z powrotem do tego ciała, a ten rodzaj ciała, dusza, która jest ciałem, które nie musi jeść 
i tak dalej. „Jeśli ten namiot, który jest naszym mieszkaniem, zostanie zburzony, mamy 
już inny przybytek” niebiańskie ciało. A z tym duchem i tą duszą, i niebiańskim 
ciałem, powstaniemy znowu  w naturalnym ciele w Tysiącletnim królestwie. 
Rozumiecie? Posiadacie moc w sobie teraz, by tak zrobić. Lecz ta moc, która jest 
w was teraz, mogłaby stworzyć nowy świat. Bóg nie ma niepozornych słabych 
punkcików i duże mocne punkty. Najmniejsze Boże dotknięcie jest wszechmocne. 
Rozumiecie? Najmniejsze Boże dotknięcie… Więc wiecie… Zatem, staram się, żebyście 
mieli wiarę. 

KIM JEST TEN MELCHISEDEK ?  65-0221 Przed założeniem świata księga 
żywota Baranka była już nazwana Jego imieniem. Potem z tego On stał się Słowem, 
teofanią, mając zdolność pojawiania się i znikania. Następnie zaś stał się ciałem i 
wrócił jeszcze raz, zmartwychwstały, w tym samym ciele w stanie uwielbionym. 

Ty natomiast ominąłeś teofanię i stałeś się cielesnym człowiekiem, aby być kuszonym 
przez grzech, potem zaś, „kiedy ten ziemski przybytek się rozpadnie, mamy inny, 
oczekujący na nas”. Nie mamy jeszcze tych uwielbionych ciał. 

71  Spójrz jednak! Kiedy nasze obecne ciało przyjmuje Ducha Bożego, kiedy to 
nieśmiertelne życie znajdzie się wewnątrz ciebie, ono podbije twoje ciało pod 
posłuszeństwo Bogu. Alleluja! „Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia.” 
Rzymian 8, 1: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w 
Chrystusie Jezusie, którzy nie według ciała chodzą, lecz według ducha.” Tacy postępują 
nie według ciała, lecz według Ducha. Tutaj to macie. Widzisz, to sprawia, że twoje 
ciało zostaje ujarzmione. 

    Nie musisz mówić: „O, gdybym tylko zdołał przestać pić! Gdybym tylko mógł…” 
Wejdź tylko w Chrystusa, a to wszystko zniknie, ponieważ, widzisz, twoje ciało 
zostanie podporządkowane Duchowi. Ono nie będzie już dłużej podporządkowane 
rzeczom tego świata, gdyż one są umarłe. One umarły. Twoje grzechy zostają 
pogrzebane w chrzcie i ty stajesz się nowym stworzeniem w Chrystusie. Twoje ciało, 
stając się uległe Duchowi, usiłuje żyć właściwym rodzajem życia. 

Zamanifestowani synowie Boży 60-0518 P:42 „Bo mówię wam: II. 
Tesaloniczan, 4. rozdział: „ A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do 
tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. 14 



Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg 
przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. 15 A to wam mówimy na 
podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie 
wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła 
i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 
Te niebiańskie ciała zstąpią i przywdzieją uwielbione ciała.” A ci, którzy 
pozostaną żyć, zostaną przemieni w jednej chwili, w okamgnieniu, i zostaną 
porwani razem z nimi, żeby spotkać Pana w powietrzu. Więc jesteśmy tymi, którzy 
otrzymają przemianę ciała. Oni zstąpią w dół, żeby połączyć się z prochem, który jest 
w grobie, lecz będą już młodymi i pełnymi zdrowia. Oni po prostu zstąpią, żeby zabrać 
proch, aby uwidocznić to, co jest niewidzialne. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  54-0103E 40 Pewnego dnia wygłoszę moje ostatnie 
kazanie, odłożę moją Biblię ot tak i odejdę do Domu. O, co to będzie za czas. A gdy 
przyjdzie kres temu ziemskiemu przybytku tutaj, nie potrwa to ani sekundę, a 
już będę w tym tam po drugiej stronie; tak samo wy. O, moi drodzy! Nic dziwnego, 
że oni powiedzieli: "Porzucę tę szatę ciała i powstanę, I osiągnę wiecznie trwającą 
nagrodę; I będę krzyczał, idąc przez powietrze..." (Oczywiście, poruszając się w górę.)  

41 Otóż, gdzie to jest? Kiedy to będziemy mieć? Teraz! "Ci, których On 
usprawiedliwił, tych On również uwielbił". I czy sobie zdajecie sprawę z tego, 
że nasze uwielbione nieśmiertelne ciało czeka w tej chwili w obecności Jezusa 
Chrystusa - czeka aż my przyjdziemy?  

42 Czy wiecie, że kiedy zostanie poczęte dziecię na tej ziemi, zanim ono się urodzi, 
ono ma życie? Lecz ono jeszcze nie zostało urodzone. A z chwilą, kiedy to dziecię 
przychodzi do tego, że ma urodzić się... Jego płuca są całkiem zamknięte i nieczynne. 
Jego mięśnie drgają i mają skurcze. Lecz najpierw dają mu po prostu małego klapsa 
albo dwa, ot tak [Brat Branham to przedstawia - wyd.] i ono [Brat Branham łapie 
oddech - wyd.] łapie swój oddech. Co się dzieje? Kiedy to naturalne ciało zostaje 
ukształtowane w matce, istnieje duchowe ciało, które czeka, by je przyjąć, skoro 
się tylko urodzi to dziecię.  

43 A z taką pewnością, jak się urodzi to naturalne ciało, istnieje to 
duchowe ciało, czekające, by je przyjąć, skoro tylko ono odejdzie z tego świata. 
Rozumiecie? Na odwrót - z powrotem wprost do Edenu (rozumiecie?), po prostu znowu z 
powrotem. 

Pasterz owczarni 56-0403 E-8  Jesteśmy tutaj w starym, słabowitym ciele – w 
szpitalu dla epidemicznych chorób zakaźnych. Lecz pomyślcie tylko, kiedy ten ziemski 
przybytek rozpadnie się, wstępujemy do tamtego, właśnie poza zasłoną. Nie 
będziemy tam długo. To się zgadza. Nie zostaliśmy stworzeni w tym celu. Nie byliśmy 
ukształtowani jako aniołowie. Bóg ma aniołów, lecz my jesteśmy stworzeni jako 
mężczyzna i kobieta. Więc takimi właśnie musimy być.  A kiedy będziemy tam w 
górze, w tym niebiańskim ciele, nie jesteśmy jeszcze w naszym właściwym 
stanie. Czy to rozumiecie? 



Życie 57-0802 E-22 Oto nie jesteśmy zrodzeni z ciała, nie narodzeni na nowo ze 
krwi, lecz znowuzrodzeni z Ducha. A  ten wieczny Duch miłości i czystości zstępuje, żeby 
przysposobić sobie miejsce w nas. A następnie, kiedy umrzemy w tym życiu, 
wchodzimy do ciała, które…. Jeśli ten ziemski przybytek rozpadnie się, mamy  
teofanię, do której wejdziemy, niebiańskie ciało. Potem, podczas przyjścia Pana Jezusa, 
to ciało podniesie się znowu z ziemi i będzie w uwielbionym stanie, żeby żyć w 
Jego Obecności na zawsze. Potem całe wypaczenie i wszystkie sprawy, które były 
wypaczone, przestaną istnieć. 

SŁUCHAJCIE JEGO GŁOSU   58-1005M 13 A kiedy dusza opuszcza ciało, 
podróżuje do swego miejsca odpocznienia w ciele, które ma kształt i postać 
tego ciała, lecz to nie jest ciało tego rodzaju. Spotkacie się ze swoimi 
umiłowanymi; jednak nie moglibyście im uścisnąć ich dłoni. (Chciałbym dodać w tym 
miejscu, że brat Branham poprawił tę wypowiedź. Będziecie tam mogli uścisnąć im 
dłoń, ponieważ kiedy to wypowiedział, Bóg zabrał go do tego miejsca, i potrafił 
uścisnąć im dłonie i dotykać się ich, lecz nie odczuwał żadnego wzruszenia, jakie 
miałby mężczyzna wobec kobiety, tego nie będzie w tamtym ciele.)  Będziecie mogli 
rozmawiać z nimi; będziecie mogli patrzeć na nich. Oni wyglądają dokładnie tak 
samo, jakimi są tutaj. Bowiem kiedy Piotr i Jan i Jakub zobaczyli Mojżesza i Eliasza - 
oni ich rozpoznali na Górze Przemienienia. Jednak to jest ciało. Lecz potem, kiedy to 
ciało - pewnego rodzaju niebiańskie ciało, kiedy ono powróci na ziemię, ono 
przyjmie tą substancję, w której kiedyś żyło, i potem staje się uwielbionym 
ciałem. I to jest właśnie to ciało, w którym zobaczymy Pana Jezusa - w Jego 
zmartwychwstałym ciele. 

14 "Jeszcze się nie objawiło, czym będziemy" - powiedział Paweł - "lecz wiemy, że 
będziemy mieć ciało podobne do Jego własnego uwielbionego ciała. Albowiem ujrzymy 
Go takim, jakim On jest". I wszystkie te stare pomarszczone ręce i stara tkanka 
zaniknie w blasku młodości. Wy starzy mężczyźni i kobiety, zapamiętajcie sobie... To 
jest... To właśnie jest oznaką upadku w raju - wasz stary wiek. Lecz w 
zmartwychwstaniu nie będzie nawet znaku czegokolwiek z grzechu. Lecz 
dlaczego Bóg uczynił cię takim, jakim cię uczynił? On cię doprowadził do pewnego 
wieku. Kiedy miałeś dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy lata, byłeś w twoim 
najlepszym wieku. Spożywałeś pokarm i stawałeś się coraz mocniejszym i 
zdrowszym, a jakże, wyglądałeś na pełną mocy osobę. Potem zaczęły ci się pojawiać 
zmarszczki. Widzisz, rozpoczęła się śmierć. Lecz w zmartwychwstaniu wszelki stary 
wiek zostanie unicestwiony. 

SŁUCHANIE ROZPOZNANIE I DZIAŁANIE NA SŁOWIE BOŻYM   60-0221 

138 Jeśli potem ten ziemski przybytek zostanie zburzony, mamy inny, oczekujący na 
nas, rozumiecie. Z taką pewnością, jak przyszło na świat naturalne ciało, 
istnieje duchowe ciało, by je przyjąć, kiedy urodzi się jego matce. I kiedy rodzi 
się z matki na ziemię - bo ono jest w jej łonie, to ono jęczy i płacze. O Boże, wzdycha, 
ciężko pracuje, starzeje się, i przychodzi choroba lub coś innego dręczy go, a jego duch 



wewnątrz niego wygląda tego Kraju tam za rzeką. On wzdycha, kręci się, podskakuje, 
tak jest, ponieważ istnieje życie, które trwa na zawsze. I on jest w ciele, które musi 
umrzeć. A czasami, gdy matka urodzi naturalne ciało, to duchowe przejmuje go - to 
ziemskie odpadnie, to naturalne ciało odpadnie - to fizyczne ciało, a niebiańskie ciało 
zabiera go hen na drugą stronę. Gdy ten ziemski przybytek zostanie zburzony, 
mamy już inny, który na nas czeka. Dlatego zapominamy o rzeczach tego świata. 
One są dla nas martwe. Jest w nas Duch święty! 

 Obserwujcie to teraz, kiedy posuwamy się naprzód - te dwa duchy. 

139 Duch święty jest Znowuzrodzeniem, my to wiemy. Chodzi o to być 
narodzonym na nowo z Ducha Bożego. Tak właśnie narodzisz się na nowo - z 
Ducha Bożego. Narodzić się z Ducha świętego - to Znowuzrodzenie. W porządku. 
Ty jesteś poczęty z Ducha; więc kiedy jesteś zrodzony z Ducha, jesteś 
napełniony Duchem Świętym. W porządku. 

Więc, czy wiecie, że z chwilą kiedy narodzicie się na nowo, Bóg zaczyna w tej samej 
chwili kształtować to niebiańskie ciało, żebyście mogli w nim przebywać? 

Pytania i odpowiedzi 64-0830E 1156-58 To jest umierający duch w umierającym 
ciele; lecz teraz, wy nie możecie być w dwu ciałach na raz, lecz mogą być w was 
dwie natury równocześnie. Otóż, naturą Ducha Pańskiego... Gdy jesteś narodzony 
na nowo, nie jesteś narodzony z ciała, jak urodziło się to niemowlę; lecz co się stało? 
Przyszło do ciebie duchowe znowuzrodzenie. A kiedy to duchowe znowuzrodzenie 
od Boga rośnie w twoim sercu, istnieje fizyczne, względnie niebiańskie ciało, 
które rośnie, by przyjąć tego ducha. A gdy to życie opuszcza to ciało, ono 
wchodzi do tamtego ciała. Właśnie kiedy to ciało jest postawione na tej ziemi, ten 
duch wchodzi do niego; a gdy duch wychodzi z tego ciała, istnieje inne ciało, 
które czeka. "Wiemy bowiem, że kiedy ten ziemski przybytek zostanie zburzony, 
mamy już inny, który czeka". Rozumiecie? To jest on - duchowe ciało ludzi. 

Zamanifestowani synowie Boży 60-0518 P:41 Ty rozpoczynasz swoje Wiecznie 
Życie właśnie tutaj, przy ołtarzu. Tutaj rozpoczynasz twoją Wieczność. O! Rozpoczynasz 
Wieczne Życie wprost tutaj. Potem jesteś znowuzrodzonym synem Bożym. A potem, 
kiedy umrzesz, zaczynasz... Kiedy śmierć uderzy na ciebie w tym ciele, a twoje serce 
przestanie bić, a te śmiertelne koła zatrzymają się, to ten nikły cień, który był tylko 
cieniem cienia, w jednej sekundzie stanie się cieniem cienia, następnie cieniem, potem 
stanie się małą kropelką, następnie stanie się potokiem, potem stanie się rzeką, a 
następnie oceanem, i po chwili stoisz w obecności twoich umiłowanych tam po 
drugiej stronie, przyodziany w szatę niebiańskiego ciała, poznasz się z innymi, 
miłujecie się wzajemnie. Powróciłeś znowu do stanu młodzieńca lub młodej 
niewiasty. To się dokładnie zgadza. Czekacie tam aż do przyjścia Pana Jezusa. 
Pewnego dnia Jego chwalebne Ciało... Pamiętajcie więc, jest to niebiańskie ciało, nie to 
chwalebne, ale niebiańskie ciało. A pewnego dnia to niebiańskie ciało opuści 
Niebiosa razem z Jezusem. 



2 Koryntian 4:16 Dlatego nie upadamy na duchu: bo choć zewnętrzny nasz 
człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym 
dniem. A to odnowienie przychodzi przez Słowo Boże, żyjące i przebywające w nas, 
dodające komórkę za komórką do naszego uwielbionego ciała. 

Efezjan 4:21 Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda 
jest w Jezusie. 22 Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim 
postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, 23 I odnówcie się w duchu umysłu 
waszego, 24 A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według 
Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Więc istnieje nowy człowiek, lub 
nasze niebiańskie ciało jest kształtowane  w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. 

Jeśli jesteś narodzony na nowo z natury Bożej, ale jeśli nie jesteś narodzony na 
nowo, wtedy twoja natura pozostaje tą ze świata, więc istnieje natura, która jest 
martwa i ta, która jest żywa. 

Więc, wiemy, że posiadamy niebiańskie ciało, do którego idziemy albo ono idzie do 
nas, jak możemy wiedzieć, jakie jest to niebiańskie ciało i kiedy się zakończy? Wiecie, 
to jest dobre pytanie, więc sprawdźmy to w ciągu paru następnych minut. 

Pytania i odpowiedzi 54-0103E 18 Ty nie możesz być tutaj duchową istotą, 
grzesznikiem albo świętym, jeżeli nie jest na ciebie wywierany wpływ ze świata, 
znajdującego się poniżej, albo ze świata, znajdującego się wyżej. Jeśli jest na ciebie 
wywierany wpływ stąd, jesteś z wysokości. Twoje niebiańskie ciało czeka tutaj 
w górze. Lecz jeśli jesteś nikczemnikiem i obłudnikiem, i obojętnym, to twoje 
niebiańskie ciało jest tutaj na dole, niezależnie od tego, jak bardzo sobie 
myślisz, że jest tam w górze; bowiem owoc, który przynosisz przed ludźmi, 
udowadnia, skąd jesteś. A więc jesteś tutaj tym, czym jesteś gdziekolwiek 
indziej. Twoje życie, którym żyjesz tutaj, odzwierciedla po prostu, czym jest 
twoje dziedzictwo, kiedy odejdziesz stąd. Czy rozumiesz? 

Pytania i odpowiedzi 54-0103M P:32 Twoje życie samo udowadnia, czym 
jesteś. Czym jesteście... Jak powiedziałem na początku, to, czym jesteście gdzieś indziej, 
jest tym, co odzwierciedlacie tutaj. Kim jesteście, czym jest wasze niebiańskie 
względnie ziemskie ciało? To, czym jest wasze niebiańskie ciało gdzieś indziej, 
jest tym, co odzwierciedlacie tutaj. Czym jesteś w tym duchowym kraju, tym jesteś 
tutaj. Jeśli masz jeszcze wulgarne myśli i tak dalej w duchowym kraju, masz wulgarne 
myśli i tutaj. Jeśli masz jeszcze złośliwość, zawiść i niesnaski, jesteś z tym w duchowym 
kraju i to odzwierciedla się tutaj. Lecz jeśli cała twoja najwewnętrzniejsza istota została 
oczyszczona i obmyta, to wskazuje na to, że masz ciało tam po drugiej stronie (czekające 
tam), które zostało oczyszczone i obmyte, i ono się odzwierciedla tutaj w tym ciele. 
Czy tego nie rozumiecie? Widzicie, ono tam jest. "Jeżeli ten ziemski przybytek zostanie 
zburzony, mamy inny, który już na nas czeka". Rozumiecie?  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 54-0103E P:38 Tutaj, jak często mówiłem, ja wierzę, 
że tutaj w zborze jest taki jakby spis ludzi - tutaj żyją śmiertelne istoty. A każda jest w 



tym wielkim zbiorowisku nieczystości, mroku i ciemności. Żyją tutaj śmiertelne istoty. 
Nuże, albo jest na nie wywierany wpływ z tej strony albo z tej strony. Ty nie możesz 
być tutaj duchową istotą, grzesznikiem albo świętym, jeżeli nie jest na ciebie 
wywierany wpływ ze świata, znajdującego się poniżej, albo ze świata, 
znajdującego się wyżej. Jeśli jest na ciebie wywierany wpływ stąd, jesteś z 
wysokości. Twoje niebiańskie ciało czeka tutaj w górze. Lecz jeśli jesteś 
nikczemnikiem i obłudnikiem, i obojętnym, to twoje niebiańskie ciało jest tutaj na dole, 
niezależnie od tego, jak bardzo sobie myślisz, że jest tam w górze; bowiem owoc, 
który przynosisz przed ludźmi, udowadnia, skąd jesteś. A więc jesteś tutaj tym, czym 
będziesz hen tam. Twoje życie, którym żyjesz tutaj, odzwierciedla po prostu, czym jest 
twoje dziedzictwo, kiedy odejdziesz stąd. Czy rozumiesz?  

My jesteśmy właśnie teraz (o, kiedy o tym pomyślę) - my jesteśmy właśnie teraz 
uwielbieni w obecności Boga, znowuzrodzeni wierzący. "Jeśli bowiem ten ziemski 
przybytek się rozpadnie, mamy już przybytek, oczekujący w Chwale", nie gdzieś 
indziej, właśnie tam po drugiej stronie, czekający już teraz. A te ziemskie ciała 
wzdychają, by zostały przyodziane tą nieśmiertelnością. Czy się to zgadza? Choroby, 
boleści i cierpienia, rozczarowania i dolegliwości serca, i... O! Ja się ucieszę, gdy ten 
stary "szpital dla chorób zakaźnych" zostanie zamknięty, czy wy nie? O, tak! My 
możemy iść do Domu. To się zgadza.  

39 My wzdychamy, żądając być przyobleczeni, Duch wzdycha. O, gdy człowiek 
spojrzy i zobaczy to cierpienie wokół siebie, całe to zbiorowisko smrodu i grzechu, i 
śmiertelnego życia, i oszustwa, i wszystkiego możliwego, ja myślę: "O, Boże, jak długo to 
jeszcze potrwa?"  

Zatem, jeśli to, czym jesteśmy tutaj, jest odbiciem tego, dokąd idziemy, wtedy co z 
tymi jak Jannes i Jambres, który próbowali podrabiać Mojżesza? 

   Słuchanie, rozpoznawanie i działanie na Bożym Słowie 60-0221 141 Czy 
widzieliście to już kiedykolwiek? Widzicie dzisiaj w naszych kościołach, nawet w 
naszych grupach, na które podzieliliśmy się i zrobiliśmy organizacje, widzieliśmy to 
wszystko. I widzieliście, jak ktoś bierze pewne miejsce Pisma świętego, i bracie, ten 
człowiek może wziąć to miejsce Pisma i sprawić, że ono na nowo żyje, sprawić, że ono 
żyje dokładnie tak, jak jest obiecane tutaj w Biblii. A ktoś inny zobaczy go, jak to czyni i 
on wystąpi, i spróbuje to również uczynić, ale nie uda mu się. Mam nadzieję, że 
zastanawiacie się nad tym teraz. On w tym nie dopisze. Dlaczego? Nie otrzymał 
natchnienia do tego miejsca Pisma świętego. On tylko próbuje podrabiać. Próbuje 
postępować jak ktoś inny. On nie był... Otóż, może został wysłany przez jakiegoś 
człowieka. Może jakiś człowiek powiedział: "Hm, ty możesz czynić to samo". Widzicie, 
tak jak powiedział Jezus - tak właśnie będzie. Biblia zapowiada to na te ostateczne dni: 
"Jak Jannes i Jambres sprzeciwiali się Mojżeszowi". 

Pochylmy nasze głowy w modlitwie… 


