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Dzisiejszego poranka będziemy studiować myśli, które brat Branham
przedłożył nam w akapicie 71 kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym
Nasieniem, gdzie brat Branham skończył czytać podobieństwo o Siewcy z Ew.
Łukasza rozdziału 8. A teraz on czyta: 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.
Nie bądźcie teraz opieszali, kiedy mnie słuchacie. Chcę, abyście naprawdę
skupili się na tym, co on tutaj mówi. Dopóki nie przyjmiecie Życia, które jest w
Słowie, jesteście ciągle umarli w swoich grzechach. Zauważcie, co on mówi tutaj.
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". 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.
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.
Zatem, jest tutaj parę myśli, które są bardzo ważne, aby je zrozumieć, więc
pragniemy być naprawdę ostrożni będziemy rozpatrywać jedną po drugiej, żeby
nie przegapić tego…
Numer 1: Jezus jest Słowem. Musimy zrozumieć, co On ma na myśli przez to,
bo jeśli nie zrozumiemy, w jaki sposób Jezus jest Słowem, wtedy nie zrozumiemy,
co on miał na myśli, wypowiadając się odnośnie życia w nasieniu.

Więc po pierwsze: Jezus jest Słowem. Ale bądźcie naprawdę ostrożni, bowiem
z tego powodu tylu wierzy, że w Ew. Jana 1:1 Jezus jest Synem Bożym. Ale Ew.
Jana 1:1 nie mówi nam, że Słowo jest Jezusem, Synem Bożym. Ono mówi nam, że
Słowo jest Bogiem. Jan mówi nam dokładnie, iż Słowo Boże jest Bogiem, nie
Jezusem, Synem Bożym.
Ew. Jana 1:1 Na początku było Słowo, nie słowo, ale Słowo. (Tutaj jest
rodzajnik The, który sprawia, że ten rzeczownik odnosi się do osoby.) a Słowo
(Osoba) było u Boga, a Bogiem było Słowo (Osoba). Więc Jan mówi tutaj o Bogu.
2 Ono było (co to było? Ta sama Osoba) na początku u Boga. (ponieważ On był i
Jest Bogiem) 3 Wszystko przez nie powstało, (Istnieje tylko Jeden Stwórca, a jest
nim Bóg… kropka.)
Biblia mówi stanowczo o tym, kim jest Stwórca i kto stworzył niebiosa i
ziemię. 1 Mojżeszowa 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Kto
stworzył na początku? On powiedział: Bóg stworzył. To wszystko, co trzeba wam
wiedzieć o tym, a istnieje tylko jeden Stwórca, a jest nim Bóg. Kropka.
U Amosa 4:13 czytamy: On bowiem jest tym, który kształtuje góry i stwarza
wiatr, i objawia człowiekowi swoje zamysły; On stwarza zorzę poranną i mrok i
kroczy po wyżynach ziemi: a imię jego Pan, Bóg Zastępów.
I znowu u Izajasza 40:28 czytamy także: Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś?
Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje,
niezgłębiona jest jego mądrość.
A w Nowym Testamencie słyszymy, jak Piotr naucza nas: 1 Piotra 4:19
Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą
wiernemu Stwórcy dusze swoje,
W księdze Objawienia 4:11 czytamy: Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
przyjąć chwałę i cześć, i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko, i z woli twojej
zostało stworzone, i zaistniało.
Apostoł Paweł naucza nas w liście do Efezjan 3:9 I abym na światło
wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył przez
Jezusa Chrystusa,
Tłumaczenie NIV Efezjan 3:9 mówi: i wyjaśnił każdemu zarządzanie
tajemnicą, która w minionych wiekach była ukryta w Bogu, który wszystko
stworzył.
Tłumaczenie Weymouth 3:9 i pokazał wszystkim ludziom w jasnym świetle,
na czym polega moje szafarstwo. Jest to szafowanie prawdą, która od wieków
leżała ukryta w umyśle Bożym, Stworzycielu wszystkiego –

Jeśli zaczerpniecie to miejsce Pisma z greckiego, ono nie mówi: Bóg, który
stworzył wszystko przez Jezusa Chrystusa. Ono mówi: będąc ukryte od wieków w
Bogu, Jedynym, Stwarzającym wszystko.
Więc Bóg jest Stwórcą, kropka, a nie możemy znaleźć miejsca w Biblii, które
mówi o tym, że tworzyli dwaj. Syn Boży nie tworzył już światy, tak samo jak
William Branham nie stworzył Wiewiórek. Bóg zapytał się Williama Branhama:
„gdzie chcesz te wiewiórki, i w tej chwili, kiedy on pokazał, gdzie chce je mieć,
wtedy poof!!! Bóg stworzył je tam, gdzie on je chciał mieć.
Miejsce Pisma nie zwalcza innego miejsca Pisma, a jeśli mamy wiele miejsc w
Biblii, gdzie jest nam powiedziane, że Bóg stworzył wszystko, dlatego apostoł
Paweł nie odwraca się mówiąc: „otóż, Bóg naprawdę nie stworzył wszystkiego,
Jezus – Jego Syn tak postąpił.” On tego nie uczynił w żaden sposób, w żadnej
postaci, ani w żadnej formie. Zatem co to znaczy, że Bóg stworzył wszystko przez
Jezusa? To oznacza właśnie to. Bóg stworzył wszystko. Kropka. Mówicie: dobrze,
co to znaczy przez Jezusa? Tak nie jest powiedziane w greckim oryginale. To
zostało dodane przez tłumaczy.
Więc Bóg jest stwórcą. Możemy przejść także do Kolosan 1 i pokazać wam, że
to Bóg przebywał w Chrystusie i stworzył wszystko, i zrodził Jednorodzonego
Syna, zanim stworzył wszystkie rzeczy, ponieważ wszystko było przede
wszystkim w Nim, w Tym, który był w Chrystusie Jezusie.
Ostatecznie widzimy te same słowa samego Jezusa, który powiedział, że Bóg
jest stworzycielem w Ew. Marka 13:19 Albowiem dni owe będą taką udręką,
jakiej nie było aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg, i jakiej
już nie będzie.
Bóg, który jest Słowem, jest stwórcą wszystkiego i kiedy kontynuujemy Ew.
Jana 1:3 czytając: a bez niego nic nie powstało, co powstało. Kiedy przechodzimy
do wiersza 4, widzimy, iż 4 W nim było życie, a życie było światłością ludzi.
Nuże tutaj jest ten klucz. W Nim było Życie, bowiem On jest Życiem. Więc
patrzymy się na tą myśl tutaj tak, że w Bogu – Słowie jest Życie. Otóż, to jest
bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli i zrozumieli, ponieważ Życie reprodukuje się.
A Bóg, który jest wielkim Źródłem Życia, zrodził Syna, a czyniąc tak przeniósł
Boga – Życie do Syna.
Ew. Jana 5:26 Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i
Synowi, by miał żywot sam w sobie.
Ew. Jana 1:5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
6 Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. 7 Ten przyszedł na
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. 8 Nie

był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. 9 Prawdziwa
światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
Zatrzymajmy się przez chwilę, bo jest nam tutaj powiedziane coś, co jeżeli nie
zrozumiemy, wtedy z całą pewnością zdryfujemy do skrajności w naszych
myślach. Zauważcie, że Jan rozpoczął mówić o Bogu, a wtedy zaczął mówić o
Światłości jako o osobie.
Ew. Jana 1:5 A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.
Zatem, co mamy tutaj pojąć odnośnie światłości, jak gdyby coś było do
pojmowania. Jan nie mówi o światłości, która wydaje światło, ale on mówi o Tym,
Który jest Światłością. Podobnie jak nie mówimy o Słowie, jak gdyby było
zestawieniem ciągu alfabetycznego liter ukształtowanych w słowo, lecz On mówi
o Osobie Boga, Która jest Słowem. Zatem, kiedy on mówi o Światłości, która
przyszła na świat, on mówi o osobie.
Potrzebujemy zrozumieć, kim jest ta osoba, która przyszła na ten świat. Teraz
w wierszu 6 mówi nam, że istniał człowiek, który nie był Światłością, lecz właśnie
jego usługa świadczyła o tej Światłości. I pamiętajcie, Światłość jest osobą. 6
Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Moglibyśmy
przeczytać to na ten czas, mówiąc: Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który
nazywał się William Branham. 7 Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć
o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Wszyscy ludzie, którzy przez niego
uwierzyli? Nie mogli wszyscy ludzie uwierzyć przez Jana, ale mogli uwierzyć
przez Tego, który jest Światłością. 8 (Jan) Nie był on światłością, (William
Branham nie był Światłością), lecz miał zaświadczyć o światłości.
Więc musimy wiedzieć coś o tej Światłości, która jest osobą, o której
zaświadczył Jan, i zaczynany stwierdzać w następnym wierszu, kiedy apostoł Jan
mówi: 10 On (Kim jest On? Światłością, o której Jan Chrzciciel przyszedł
zaświadczyć). On na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał.
(Zwróćcie uwagę. Ta Światłość jest teraz Nim, o którym Jan tutaj mówi. On jest
Tym, który jest Prawdziwą światłością, ten, który ukształtował światy, Ten który
stworzył wszystko, On jest Tym, który stworzył świat, a jednak, kiedy On
przyszedł na świat, świat nie poznał Go. Stwórca przyszedł do Swego stworzenia,
a Jego własne stworzenie nie poznało Go. Pomyślcie tylko o tym.)
11 Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. 12 Tym zaś, którzy go
przyjęli, (lub powiedzmy to w ten sposób, ale tylu, ile było stworzonych w taki
sposób, aby Go mogli przyjąć) dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy
wierzą w imię jego,
Widzimy, że ci, którzy mieli charakter, który odróżniał się od tego świata,
którzy posiadali taki charakter, aby móc rozpoznać Go, kiedy on przyszedł na

świat, ci są synami Bożymi. I są tymi, którzy mogą właściwie zadecydować, aby
przyjąć swoje synostwo.
A Jan mówi nam trochę więcej o tych, którzy są synami. On mówi: 13 Którzy
narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga.
Więc ci są dziećmi Bożymi. Boży synowie, o których on mówi, mogli przyjąć Go,
kiedy On zstąpił na świat. Pamiętajcie, reszta świata nie rozpoznała Go, chociaż
nawet on stworzył świat. 14 A Słowo (Otóż, kto jest Słowem? Przed chwilą
przeczytaliśmy to w Ew. Jana 1:1. Słowo jest Bogiem. Zatem Bóg jest Słowem,
który jest Niewidzialny, i Który jest Duchem) ciałem się stało i zamieszkało wśród
nas, (a w jaki sposób on staje się ciałem i przebywa wśród nas? W zasłonie ciała
Jego Synów.) i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, (czyją chwałę?) jaką ma jedyny Syn
od Ojca, pełny łaski i prawdy. Zauważcie, że do tego czasu Jan mówi o Bogu,
który jest Słowem. Bóg, który jest Światłością. Bóg, który jest stwórcą. A potem
on mówi nam, że Bóg przyjął ciało, ciało Swego jednorodzonego Syna.
Kontynuujmy czytanie. 15 Jan świadczył o nim i głośno wołał: Ten to był, o
którym powiedziałem: Ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż
ja. (Syn Boży nie powstał, kiedy urodził się na świat, bo Jan mówi, że On był
przed nim, a jednak Jezus – człowiek, urodził się 6 miesięcy po Janie. To się
zgadza z Kolosan 1, mówiąc nam, że Chrystus był przed wszystkim.
Teraz wiersz 16 A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. 17
Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez
Jezusa Chrystusa. 18 Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który
jest na łonie Ojca, objawił go.
Więc Jan mówi całkiem jasno, że Bóg jest Słowem, Który jest stwórcą
wszystkiego i Który jest Światłością, która przyszła na świat, a Jan mówi nam, że
Jan Chrzciciel zaświadczył o Światłości, która zstąpiła i przebywała w Synu
Bożym, iż ta Światłość jest Bożym Logos, Który jest Bogiem. A Jan mówi: 18
Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca,
objawił (wyraził) go.
Ten sam apostoł, który napisał Ewangelię Jana, rozpoczyna ją, mówiąc o
Bogu, który jest Słowem, i w jaki sposób Bóg zamanifestował się w Swoim
Bóstwie – Życie przez Swego jednorodzonego Syna rozpoczęło się także w taki
sposób w jego pierwszym Liście.
1 Jana 1:1 Co było od początku, (W Ewangelii on mówi nam, co było na
początku – Bóg był Słowem) co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co
patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota - 2 A żywot objawiony
został, i widzieliśmy, i świadczymy, (Nie tylko niewidzialne Życie staje się
widzialnym w osobie Syna Bożego, lecz słyszymy, jak Bóg mówi przez usta Swego

Syna, i widzieliśmy Boga w naczyniu Swego Syna, i dlatego świadczymy o Bożym
Życiu, Bóstwie, które zostało zamanifestowane w naszej obecności i dlatego
możemy) i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, (otóż, słowo zwiastować było
przetłumaczone z greckiego apagello, co oznacza wyrazić za pomocą słów. Jan
mówi: pozwólcie, że wyrażę to w słowach, że) ten sam Żywot, który był u Ojca, a
nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszymy, abyście także mogli mieć
społeczność z nami – naocznymi świadkami.
Zatem, usiłuję o to, abyście uświadomili sobie, że Bóg jest Słowem. Bóg jest
Światłością. Bóg jest Życiem. A było Słowo, to Światło, to Życie, które przebywało
w Synu Bożym w całej pełni. A kiedy to nastąpiło, Syn Boży stał się oryginalnym
Nasieniem. A kiedy na Golgocie przebito jego bok włócznią, wyszło Życie, woda i
krew. A wtedy On oddał ducha. On oddał to Życie – to wieczne Życie, które było w
Nim, żeby mogło zstąpić na nas. Dlatego On mógł umrzeć. Jego bok został
przebity, a Życie, woda i krew wyszły z jego ciała, a było tak, abyśmy mogli
przyjąć to same obmycie wodą, i oczyszczenie przez krew, a Życie, które było w
Nim, mogło być wylane na nas, aby odżywiać nasienie życia, który leży w nas
dzięki predestynacji.
Ciągle skupiamy się na tym, co brat Branham mówi w kazaniu Mówione
Słowo jest Oryginalnym Nasieniem. Pamiętajcie, on powiedział: 72 Jezus jest
Bożym Słowem, a w jaki sposób Jezus był Bożym Słowem? W kazaniu br.
Branhama Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy 56-0422 E-36 on powiedział:
Wiele razy było już powiedziane, że żaden człowiek nie może widzieć Boga, bo tak
mówi Biblia. Ale jednorodzony Ojca objawił Go. Filip był tutaj bardzo dociekliwy;
on chciał zobaczyć Ojca. On powiedział mu: Tak długo już byłem z wami, Filipie,
a nie poznajesz Mnie?” Powiedział: „Kiedy widzicie mnie, widzicie Mojego Ojca.”
Mówiąc inaczej, widzicie Ojca wyrażającego się przez Syna. On i Ojciec
byli jedno, w tym sensie, że Jego Ojciec przebywał w Nim, więc nie On
wykonywał te dzieła; On był Synem, Sam, nieśmiertelny, urodzony z panny,
Syn Boży. A potem w Nim przebywał Bóg Ojciec, wyrażając Samego siebie światu,
Swoje nastawienie do ludzi. Rozumiecie? Zatem, w taki sposób Chrystus i Bóg są
jedno. Bóg był w Chrystusie jednając świat ze Sobą. On powiedział: „Kiedy
widzicie Mnie, widzicie Ojca, więc dlaczego mówicie: „Pokaż nam Ojca?”
Chcę pokazać wam charakter hipokrytów, którzy głoszą przeciw temu, za
czym stoimy, w jednej prostej modlitwie Jezusa. W Ew. Jana 17:11 I już nie
jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj
w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. I jak to
możliwe, że możemy być „Jedno” „jak”, co znaczy, że w ten sam sposób, jak Jezus
i Jego Ojciec byli Jedno? Jezus powiedział: Ew. Jana 17:14 Ja dałem im słowo
twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze
świata. Jezus mówi nam, że staliśmy się Jedno z Bogiem przez to samo Słowo,

przez które On stał się Jedno Z Bogiem. Ew. Jana 17:20 A nie tylko za nimi
proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 21 Aby wszyscy byli
jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby
świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 22 A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś,
aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy.
Dlatego to jest bardzo widoczne, że jesteśmy jedno przez przyjęcie Słowa,
które przenosi do tej samej Chwały lub zmysłu, jaki ma Ojciec. 22 A Ja dałem
im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ta
chwała (doxa) Boża była dana Jezusowi Chrystusowi, żebyśmy mogli posiadać
zmysł Ojca, a w ten sam sposób mamy przyjąć Jedność z Bogiem, jak Jezus i Bóg
są jedno.
CZAS ŻNIWA 64-1212 87 Jezus powiedział: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty i
ja jesteśmy jedno” (Jan 17,2). Nie, by jakiś człowiek nad czymś panował; to nie
będzie nigdy działać. Jedna denominacja chce decydować o drugiej, jeden człowiek
o drugim. Jego modlitwą było, byśmy byli jedno z Bogiem, jak Chrystus i Bóg
byli jedno. On był Słowem i Jezus modlił się o to, żebyśmy i my stali się
Słowem i odzwierciedlali Go. Tak wygląda wypełnienie się Jego modlitwy. 88
Widzicie, jak szatan robi zamieszanie w cielesnym umyśle człowieka? Przecież
Jezus w Swojej modlitwie nie miał na myśli, że mamy się wszyscy połączyć i mieć
wspólny dogmat lub coś w tym rodzaju. Za każdym razem, gdy to czynią, oddalają
się coraz bardziej od Boga. 89 On chce, żebyśmy byli jedno z Bogiem, a Bóg
jest Słowem. Każdy poszczególny musi być w swoim sercu jedno z Bogiem.
Powracając do tego, co brat Branham mówił od akapitu 72 kazania Mówione
Słowo jest Oryginalnym Nasieniem: 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.
A to jest w Kolosan 3:4 Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże
(phaneroo), wtedy się i wy okażecie (phaneroo) razem z nim w chwale (doxa). Więc
kiedy Chrystus, który jest naszym Życiem, zamanifestuje Swój prawdziwy
Charakter, wtedy my także zamanifestujemy nasz prawdziwy charakter z tą
samą opinią, wartościami i oceną.
Kiedy brat Branham mówi nam, że było rzeczą niezbędną, aby życie, które
było w Jezusie, zostało wypuszczone z tego Ciała, żebyśmy także mogli być
podlani Jego Duchem, żeby zrodzić Życie nasienia, które było zasiane w

Chrystusie przed założeniem świata. Dlatego Paweł powiedział: Rzymian 8:11 A
jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten,
który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez
Ducha swego, który mieszka w was.
Módlmy się…

