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Otwórzmy nasze Biblie dzisiaj rano w 1. Mojżeszowej 1 i będziemy czytać od
wiersza 11 jako nasz przewodni tekst.
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. 12 I (Otóż, wiemy, że wyraz i
jest spójnikiem i łączy dwie rzeczy, a w tym przypadku jest połączony ten fakt, że
Bóg wypowiedział, a następnie zamanifestował to, co wypowiedział). I wydała
ziemia zieleń, (Dlaczego? Bo Bóg to wypowiedział …) ziele wydające nasienie
według rodzajów jego, (dlaczego ziemia wydała ziele wydające nasienie według
rodzaju swego? Ponieważ Bóg to wypowiedział.) i drzewo owocowe, w którym jest
nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre.
Więc chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, iż kiedy Bóg coś mówi, to jest
nasieniem i to musi zrodzić właśnie w taki sposób, jak on powiedział. Dlatego
porządek wydarzeń jest taki, że najpierw Bóg mówi, a kiedy to zostało
powiedziane, to musi zamanifestować się dokładnie w taki sposób, jak On to
powiedział. Więc kiedy Bóg mówi, cokolwiek on mówi, z pewnością to wypełni się
właśnie tak, jak on powiedział.
Dlatego u Izajasza 55 rozpocząwszy od wiersza 10, słyszymy Boga, jak mówi:
10 Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza
ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a
jedzącym chleb, 11 Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie
wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je
wysłałem.
Mamy prawo od Boga i obietnicę zawartą w nim, że cokolwiek Bóg powie, z
całą pewnością wypełni to.
W ubiegłym tygodniu mówiliśmy odnośnie cech charakterystycznych Bożego
Słowa a więc cech Samego Boga. Bo jak człowiek myśli, takim jest, a z obfitości
serca mówią usta.
Dlatego, oto, co chcę, żebyście zrozumieli, a mianowicie, kiedy widzicie cechy
charakterystyczne Boga dzięki Jego Słowu w każdym wieku, widzicie Boga
manifestującego się w tym wieku. Jego słowo zostało wypowiedziane, aby
wypełniło się w wieku, kiedy nastąpi Boże wyrażone Słowo na ten wiek. Zatem

kiedy Bóg mówi, że coś ma nastać w tym wieku, a potem kiedy to wydarzy się, to
jest wyrażone, czy tak? Wtedy to jest Bóg, wyrażający Swoje cechy
charakterystyczne na ten wiek.
Wtedy, kiedy widzicie białą perukę, widzicie Sędzię niebios i ziemi,
manifestującego swoje cechy charakterystyczne na ten wiek. Widzicie Boga,
Słowo, zamanifestowane. O, jakimi uprzywilejowanymi ludźmi jesteśmy, ażeby
widzieć Boga.
Pamiętajcie, Paweł powiedział: „Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło
(to znaczy – enigma, wiecie, puzzle albo tajemnica), ale wówczas twarzą w twarz.
(I dlatego on powiedział) Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam
tak, jak jestem poznany.
Mówiąc inaczej, Bóg mówi: cechy charakterystyczne, które są wyrażone przeze
mnie teraz, będą wyrażone i otwarcie zamanifestowane w tym wieku, aby Moje
Słowo wypełniło się.
Dlatego Jezus powiedział w Ew. Jana 14:12 Zaprawdę, zaprawdę powiadam
wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja
czynię. Mówiąc inaczej, to co teraz wyrażam, on również wyrazi lub także wyrazi
te same cechy charakterystyczne w tym wieku. Fiuu chłopcy! Zatem widzieliśmy
w tym czasie nic innego jak Samego Boga, manifestującego się w Jego
charakterystycznych cechach. Oto co mówi Bóg – On posłuży się naczyniem Tego,
który wierzy, aby czynić to samo, co on wykonał w Swoim Synu Jezusie.
Dlatego Ew. Jana 1:14 „A Słowo ciałem się stało (Sam Bóg stał się ciałem) i
zamieszkało wśród nas.” A to samo jest w 1 Jana 1:1 „Co było od początku, 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, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam
objawiony został - 3 Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście
i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z
Synem jego, Jezusem Chrystusem,
Otóż, wiemy, że Mojżesz był zamanifestowanym słowem Bożym na ten wiek, a
Eliasz był zamanifestowanym Słowem Bożym w swoim wieku, a Jezus był
zamanifestowanym Słowem Bożym w swoim wieku, a Paweł był
zamanifestowanym Słowem Bożym w swoim wieku, a William Branham był
zamanifestowanym Słowem Bożym w swoim wieku. Więc czy wiedzieliście, że
oblubienica w tym wieku jest również zamanifestowanym Słowem Bożym,
wyrażonym na ten wiek?
Nie mówię o tym, co inni mężowie nauczają, że oblubienica jest pełnią Bóstwa.
To nonsens. Ale jeśli Bóg miałby Słowo, które zamanifestowało się w tym czasie,

to On miałby synów, który byliby przypodobani na obraz pierworodnego syna,
wtedy to jest Słowo Boże. Prawda? A jeśli to jest obietnica Słowa na ten wiek,
wtedy kiedy zaczynamy widzieć, że Życie manifestuje się w synach Bożych,
zobaczymy Boża manifestującego się ponownie w tym wieku.
Otóż, dzisiaj rano chcę na nowo studiować myśli, które brat Branham przyniósł
nam w akapicie 72 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.
Dlatego, dzisiaj rano chcę mówić o powadze Życia, bo jeżeli Nasienie zawiera
Życie, a jeżeli to jest właściwe Nasienie Słowa, wtedy to samo Życie, które jest w
tym Nasieniu, musi zamanifestować się, lub coś tu nie gra. Bowiem Prawo
reprodukcji mówi nam, że: „każde nasienie musi zrodzić według swego rodzaju.”
Jest nam powiedziane, w jaki sposób to życie wchodzi do nas 1 Piotra 1:23
„Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże,
które żyje i trwa na wieki.” A tego właśnie chcemy. Nie jakieś urodzenie martwego
dziecka przez martwy system denominacyjny, lecz żyjące narodzenie do
Żyjącego Boga dzięki Żyjącemu Słowu.
Dlatego Jezus powiedział: Ew. Jana 6:63 Słowa, które powiedziałem do was,
są duchem i żywotem.” Moje Słowa są Życiem! Dlatego apostoł Paweł został
zacytowany w Dz. Ap. 17:28, kiedy powiedział: Albowiem w nim żyjemy i
poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli; Z jego
bowiem rodu jesteśmy.
O, czy nie widzicie tego? Słowo jest dla nas Życiem.
2 Piotra 1:2 Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Chcę, abyście zwrócili uwagę na to, jak Łaska i pokój przychodzą do Was. On
powiedział, że one przychodzą przez poznanie Boga I Jezusa, naszego Pana. Tutaj
to macie, a to jest nauka Chrystusa. Zatem dlaczego chcielibyście, żeby coś więcej
było wam powiedziane? Dlaczego chcielibyście raczej kazania na temat ludzkich
zagadnień, jak skupianie się na rodzinie i jak dawać sobie radę, i jak być dobrym
chrześcijaninem, i wszystkie inne nonsensy, które są wygłoszone, kiedy Łaska i
Pokój przychodzi przez poznanie Boga i poznanie naszego Pana Jezusa

Chrystusa, który jest Synem Bożym. Dlatego Łaska i Pokój Boga pomnażają się w
waszych sercach. Uzyskajcie to poznanie Boga i Jego Syna, a będziecie mieli nie
tylko pokój z innymi, ale również sami z sobą. Bo jak możecie żyć w pokoju z
innymi, jeśli nie macie pokój sami z sobą? A jak możecie mieć pokój, jeżeli
jesteście pod legalizmem i prawem. Łaska jest tym, co daje wam pokój, a nie
możecie zrozumieć tego doskonałego pokoju, który przychodzi dzięki doskonałej
Łasce, dopóki nie zrozumiecie więzi pomiędzy Bogiem a Jego najstarszym synem i
synami.
Wszystkie te kazania i czynienie tego i tamtego, i naciskanie na to i tamto jest
nonsensem. Wejdź w Chrystusa, Słowo i otwórz swoje serce na słowo, a to Słowo,
które jest Życiem Chrystusa otworzy się i wpuszcza Życie Chrystusa do ciebie.
Zwróćcie uwagę na to, jak Piotr kontynuuje: 3 Boska jego moc obdarowała nas
wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas
powołał przez własną chwałę i cnotę,
Więc jeśli Jego Boska moc, o której mówi nam Paweł, że Ewangelia jest mocą
Bożą dla nas. Piotr mówi nam tutaj, że to właśnie Boże Słowo jest Jego Boską
Mocą, a to jest przez Boże Słowo, obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do
życia i … wszystkie rzeczy potrzebne do pobożności, To oznacza, wszystkie rzeczy,
które są potrzebne do wejścia w obraz pierworodnego syna, który był obrazem
Boga, a to wszystko przychodzi przez poznanie tego, który nas powołał przez
własną chwałę i cnotę: Bożą opinię, jego wartości, i jego ocenę, a słowo „cnota”
zostało przetłumaczone z greckiego „arete”, co oznacza „męskość”. Mówiąc
inaczej, nie jesteś już dłużej młodym chłopcem, lecz teraz wyrosłeś na mężczyznę,
gotowego do adopcji za syna. A jak następuje wrośnięcie w Niego i wszystkie
rzeczy? Przez Jego Słowo, które zawiera Życie samego Boga.
Paweł powiedział w 1 Koryntian 13:9 Bo cząstkowa jest nasza wiedza i
cząstkowe nasze prorokowanie; 10 Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co
cząstkowe, przeminie. 11 Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem
jak dziecię, rozumowałem jak dziecię; lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem
tego, co dziecięce. 12 Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w
zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale
wówczas poznam tak, jak jestem poznany. 13 Teraz więc pozostaje wiara,
nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.
Teraz powróćmy do tego, co powiedział Piotr w 2 Piotra 1: i rozpocznijmy od
wiersza 4 Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice,
(Spójrzcie na Boże obietnice w jego Słowie. Jeśli ja obiecuję wam coś, daję wam
moje słowo.) 4 Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice,
abyście przez nie (abyście przez co? Przez te obietnice) stali się uczestnikami

boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą
pożądliwość.
Więc widzimy, że Boska Natura przychodzi przez Boże Słowo. Dlatego, kiedy
brat Branham mówi o nasieniu, które jest otwarte, żeby Życie, które jest w tym
nasieniu, mogło zamanifestować się, wtedy to jest stosowne, aby Życie Boże
zamanifestowało się, kiedy Słowo jest otwarte lub objawione. Więc czy widzicie
znaczenie otwarcia Pieczęci w tym Czasie i otwarcia całej Księgi po raz pierwszy
w poprzez wszystkie wieki? Jest tak, bo Nasienie Słowa dochodzi do manifestacji
swego prawdziwego charakteru.
Dlatego Paweł powiedział w Kolosan 3:1 A tak, jeśliście wzbudzeni z
Chrystusem, (a co to znaczy być wzbudzony z Chrystusem? To samo powiedział
apostoł Paweł: Jeśli Duch Tego, który wzbudził Jezusa z martwych przebywa w
was, wtedy ożywi wasze śmiertelne ciało… Wzbudzony z Chrystusem oznacza to,
że Życie, które było w nim, zstąpiło na was, kiedy rozerwano jego bok. A Paweł
mówi: jeśli tak jest, wtedy) tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po
prawicy Bożej; 2 O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (Mówiąc
inaczej, skupicie się na właściwej rzeczy w tym czasie.) 3 Umarliście bowiem, a
życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; (A w jaki sposób jest wasze
życie ukryte z Chrystusem? Poprzez Krew, bo kiedy zobaczę krew, ominę was. A
kiedy jesteście narodzeni z Jego Ducha, przez jednego ducha jesteśmy wszyscy
ochrzczeni do jednego ciała, kiedy Bóg widzi głowę, która jest Chrystusem, a ty
jesteś częścią tego ciała, wtedy On widzi tylko ofiarę, która była ofiarowana raz
na zawsze, i jesteś ukryty z Chrystusem w Bogu – Słowie. Zwróćcie uwagę na to,
co mówi Paweł, i chcę, żebyście zrozumieli to, ponieważ to jest obietnica na ten
czas.) 4 Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, (to jest phaneroo –
zamanifestuje swoje prawdziwe cechy charakterystyczne 9 wtedy się i wy okażecie
(phaneroo, także zamanifestujecie swoje prawdziwe cechy charakterystyczne)
razem z nim w chwale. (z Nim w doxa, z nim w jego opinii, z nim w jego
wartościach, w nim w jego ocenie. Dlaczego? Ponieważ zmysł Chrystusa jest teraz
w tobie. Dlatego, będąc w takim stanie, Paweł mówi:) 5 Umartwiajcie tedy to, co
w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą
pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, 6 Z powodu których
przychodzi gniew Boży. 7 Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się
oddawaliście;
8 Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: 1. gniew, 2. zapalczywość, 3. złość, 4.
bluźnierstwo (mówienie przykrych słów) i 5. nieprzyzwoite słowa z ust
waszych;
9 6. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego
człowieka wraz z uczynkami jego, 10 A przyoblekli nowego, który się odnawia

ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, Tutaj to macie…
Nowy człowiek zostaje odnowiony ku poznaniu na obraz Boży, który stworzył syn
Boży. A Paweł mówi nam, że mamy być przypodobani do obrazu pierworodnego
syna w olbrzymiej rodzinie braci. 11 W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda,
obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz
Chrystus jest wszystkim i we wszystkich, (więc wchodząc do obrazu przez
poznanie Chrystusa, wtedy Paweł mówi nam) 12 Przeto przyobleczcie się jako
wybrani Boży, święci i umiłowani, w 1. serdeczne współczucie, 2. w dobroć, 3.
pokorę, 4. łagodność i 5. cierpliwość, 13 6. Znosząc jedni drugich i 7.
przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak
Chrystus odpuścił wam, tak i wy. 14 8. A ponad to wszystko przyobleczcie się
w miłość, która jest spójnią doskonałości. 15 A 9. w sercach waszych niech
rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a
10. bądźcie wdzięczni. 16 11. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was
obficie; we wszelkiej mądrości 12. nauczajcie i napominajcie jedni
drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie 13. śpiewając
Bogu w sercach waszych; 17 14. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie
lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez
niego Bogu Ojcu. 18 15. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi
(co jest poprawne, właściwe do zrobienia) w Panu. 19 16. Mężowie, miłujcie
żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. 20 17. Dzieci, bądźcie
posłuszne rodzicom we wszystkim (dlaczego?); albowiem Pan ma w tym
upodobanie. 21 18. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie
upadały na duchu. 22 19. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim
ziemskim panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom,
lecz w szczerości serca, jako, ci którzy się boją Pana. 23 20. Cokolwiek
czynicie, duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, 24 Wiedząc, że od
Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu
służycie. 25 Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma odpłatę za krzywdę bez
względu na osobę.
Teraz powróćmy do 2 Piotra 1: rozpocznijmy od wiersza 5 I właśnie dlatego
dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, (co jest moralną
doskonałością i sprawiedliwością) cnotę poznaniem, 6 Poznanie
powściągliwością, (to jest samokontrola) powściągliwość wytrwaniem,
wytrwanie pobożnością, 7 Pobożność braterstwem, braterstwo miłością. 8
Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, (lub powiększają się) to nie
dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana
naszego Jezusa Chrystusa.
Więc nie troszczę się o to, jak możesz mówić o nauce swoimi ustami, jeśli nie
zostało ci to naprawdę objawione, wtedy Życie nie zamanifestuje się w twoim
naczyniu. Ale Nauka Chrystusa była tobie prawdziwie objawiona, wtedy samo

Życie Chrystusa, Jego własne Życie, które On wydał na Golgocie, zstąpi na ciebie
i zamanifestuje się w twoim naczyniu, a nie tylko to, ale w całym życiu ono będzie
się powiększać i powiększać w wyrażenie tej Boskiej poświęcającej się Miłości,
która była w Chrystusie, która także rozlała się w naszych sercach przez Ducha
Świętego.
Potem Piotr mówi: 9 Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i
zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów.
A to jest tak przykra wypowiedź w czasie Jego wspaniałego zjawienia się,
ponieważ to jest czas, kiedy mamy otrzymać „phaneroo” jego charakterystyczne
cechy, żyjące przez nas.
Na koniec Piotr mówi: 10 Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby
swoje powołanie i wybranie umocnić; czyniąc to bowiem, nigdy się nie
potkniecie. 11 W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do
wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. 12
Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich
wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie.
Piotr powiedział: chociaż znacie te sprawy, to będzie także dobre, jeśli ciągle
będę przypominał wam o tym, abyście nie potknęli się.
Mamy do czynienia z Życiem, samym Życiem, które było w Chrystusie, które
on otrzymał od ojca (Ew. Jana 5:26), jest tym samym Życiem, które zostało na
nas zesłane na Golgocie. 1 Koryntian 15:22 Albowiem jak w Adamie wszyscy
umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Przez Chrystusa i
tylko przez Chrystusa mamy Życie. Wszystko inne przynosi śmierć. A więc, jeśli
Chrystus zstąpił w tym czasie, to on przyszedł z jedną rzeczą na myśli – aby
dać nam Życie. Dlatego Jego Obraz został sfotografowany i umieszczony w
czasopiśmie „LIFE”! Dlatego Jezus powiedział w Ew. Jana 10:10 Złodziej
przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały
życie i obfitowały. A więc widzimy, że Jezus przyszedł w Alfie, aby dać Życie.
Potem to musi powtórzyć się w Omedze.
Brat Branham powiedział w kazaniu Jedność 62-0211 102 189 Co to znaczy?
Że musicie dojść do całkowitej zgodności ze Słowem, a samych siebie zupełnie
wyeliminować. Jestem przekonany, że wielu z nas, przyjaciele, otrzymało Ducha
świętego, lecz my przyjmujemy Ducha świętego w wystarczającej mierze tylko na
to, aby On sprawiał w nas, byśmy nie chcieli kłamać, byśmy nie chcieli kraść ani
żadnej z tych rzeczy. Ale Bóg chce wypełnić każdą nitkę swojego Kościoła. Chce
wypełnić wasze myśli i wypełnić wasz umysł. On chce wypełnić każdą
odrobinę w was, po prostu sprawić, byście byli kompletnie, całkowicie martwi
wobec samych siebie i swojego myślenia. Abyście byli po prostu tak

poddani Bogu, by Jego Słowa mogły żyć poprzez was. Nie znacie wtedy już
nic innego, jak tylko Boże Słowo, i stoicie tylko po stronie Jego Słowa. To jest
życie. - Słowa Moje są życiem - powiedział Jezus. I On umieścił wśród swojego
ludu nauczycieli, którzy wierzą Biblii, proroków, którzy mówią prawdę, którzy
mówią to samo, u których przejawia się to samo proroctwo, jakie tacy ludzie głosili
zawsze w ciągu wieków. A co czyni On? On pokazuje się pomiędzy nimi jako
żyjący i potwierdza swoje Słowo. Chodzi o Jego Słowo. Królestwo Boże – jest to
Słowo Boże, które staje się mocą.
Smutną częścią jest to, że większość ludzi po prostu nie wierzy Bożemu słowu,
bo gdyby naprawdę wierzyli Jego Słowu, staliby się żywymi dla tego słowa, bo
Jego Słowo jest Życiem. A jeśli Słowo Boże nie żyje w tobie, jest to spowodowane
tym, że ty nie żyjesz wedługNiego!
W Ew. Jana 20:31 czytamy: Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest
Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego.
W Ew. Jana 12:49 Jezus powiedział: 49 Bo Ja nie z siebie samego mówiłem,
ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam
mówić. 50 I wiem, że przykazanie jego (ang. Jego Słowo) jest żywotem
wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec.
Zatem musimy być w stanie zrozumieć to, że Boże Słowo lub Nasienie Zawiera
Życie, ale to Życie, przynajmniej część z niego, jest objawione lub
zamanifestowane tylko w niektórych wiekach. Słowo objawiony pochodzi z
greckiego „apokolupsis”, a oznacza, że leży otwarte lub nieprzykryte to, co było
ukryte. Więc oto, na co patrzymy się, w tym sensie, że Słowo będące nasieniem
jest tym; „Chociaż zawiera samo Życie Chrystusa, Ono było ukryte, jak każde
nasienie jest ukryte w glebie. A dopóki życie jest ukryte w glebie, nie może
zamanifestować atrybuty Życia, jak Jezus powiedział nam w Ew. Jana 12:24.
Dlatego jest nam powiedziane, że w każdym wieku pewna część tego Życia jest
zamanifestowana, i jest potrzebne pewne światło, żeby zamanifestować je.
Ew. Jana 17:1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł:
Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił ciebie;
Zauważcie, Jezus modli się tutaj do Ojca, i on mówi: Ojcze, uwielbij Syna
swego, aby Syn uwielbił ciebie; Widzimy więc tutaj, że Jezus prosi Boga, aby
doxazo lub przyniósł w taki sposób manifestację tej samej opinii, oceny i
oszacowania w Nim, żeby On z kolei zamanifestował Bożą własną opinię,
oszacowanie i ocenę dla tego świata. Potem on kontynuuje w Swojej modlitwie: 2
Jak mu (Synowi Bożemu) dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby (Syn Boży) dał
żywot wieczny tym wszystkim, których (Bóg, Ojciec) mu (Synowi Bożemu) dałeś.
Więc widzimy tutaj w tym wierszu, że Jezusowi była dana moc przez Samego

Boga, aby dał życie wieczne wszystkim tym, których Bóg dał Swemu Synowi, żeby
ożywić to Życie. Teraz obserwujcie w następnym wierszu, jak Jezus tłumaczy,
czym jest to wieczne życie i co ono zrobi. 3 A to jest żywot wieczny, aby poznali
ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
Otóż, to jest całkiem mocna wypowiedź w świetle Nauki Chrystusa. On
powiedział: to jest wieczne Życie, aby POZNAĆ, iż Ten, który modlił się, który
był Ojcem, jest JEDYNYM PRAWDZIWYM BOGIEM, i poznać także Jezusa
Chrystusa Syna Bożego, który przyszedł, aby zamanifestować Ojca, którego
Ojciec posłał.
1 Jana 5:20 Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali
tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w (lub w taki
sam sposób, jak my jesteśmy) Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym
prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
Zatem widzimy tutaj, że Jezus Chrystus mówi w Swojej modlitwie do Ojca, aby
apostołowie słuchali i poznali, że życie wieczne jest zamanifestowane w
poznaniu Ojca i poznaniu syna, który był posłany przez Ojca. Dlatego, jeśli ktoś
nie zna Ojca i nie zna Syna, a próbuje powiedzieć, że Jezus jest Swoim własnym
Ojcem, wtedy jak oni mogą posiadać życie wieczne? Zadaję to pytanie na
podstawie tego, co Jezus powiedział tutaj. On mówi, że życiem wiecznym jest
poznać Ojca i poznać Syna. A co jeśli nie znasz Ojca i nie znasz Syna? Wtedy czy
posiadasz życie wieczne, jeśli jest tak, jak mówi Jezus.
A on nie powiedział nam, że przez poznanie Słowa będziemy mieć życie
Wieczne, lecz poznać Jego - TO jest Życie.
W kazaniu Inwestycje 64-0314 P:22 brat Branham powiedział: „Możemy być
członkami kościoła, moralnie w porządku, ciągle nie uzyskawszy Wiecznego Życia.
Nie chodzi o znanie Słowa… Niektórzy z nich są teologami, studentami,
nauczycielami szkółki niedzielnej, wykładowcami Biblii. Ale to nie znaczy nic.
Szatan zna lepiej Biblię niż ktokolwiek z nas. Biblia powiedziała, że poznać
Jego, to jest Życie, nie poznać Słowo, poznać Jego, to jest Życie. Szatan
także wierzy i drży. Lecz musimy przeżyć śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie z
naszego starego życia do nowego życia, które pochodzi od Chrystusa. Ono
przychodzi tylko przez Ducha Świętego – nowe życie.
Więc widzicie, każdy pragnie powiedzieć, że dowodem tego, iż jesteś narodzony
na nowo, jest wierzyć Słowu, ale to nie jest dowodem tego. Dowodem tego jest
poznać Chrystusa w Mocy Jego zmartwychwstania. Poznać Jego jest Życiem. A
jeżeli Jego Słowo zostało ci otwarte, wtedy Życie tego Słowa zamanifestuje się w
tobie. Nie możesz narodzić się na nowo, dopóki Życie Boga nie wejdzie do ciebie i
nie ożywi cię Jego Życiem i do Jego Życia, które jedyną formą wiecznego

życia. A oni mówią, że wierzyć poselstwu na ten czas jest dowodem tego, że jesteś
znowuzrodzony i przyjąłeś wieczne życie. A następnie oni powiedzą ci, że
poselstwem na ten czas jest to, że Bóg posłał proroka. Otóż, jak mógł Jezus
powiedzieć nam, że dowodem jest poznać Ojca i poznać Jego, a brat Branham
mówi nam coś innego? Ale tak naprawdę brat Branham nie powiedział coś
innego, lecz on powiedział: „Moja usługa ma oznajmić Go, iż On jest tutaj.” A
słowo „oznajmić” znaczy 1. dać poznać formalnie i oficjalnie. 2. Objawić albo
zamanifestować; przedstawić.
Wtedy możemy widzieć, iż to co powiedział Brat Branham, jest dokładnie tym,
co powiedział Jezus. Bo jeżeli jego usługa miała oznajmić Go, iż On jest
tutaj, a słowo oznajmić oznacza dać poznać, zatem to znaczy, że Jego usługa
ma pomóc tobie poznać Tego, który jest tutaj, Samego Boga, a przez
Poznanie Jego, poznasz też Jego Syna, którego on posłał. A tym właśnie jest
Wieczne Życie.
Więc tylko potrafić mówić o tym nie jest życiem wiecznym, i być
zdolnym zapamiętać cytaty lub nawet całe kazania nie jest życiem wiecznym. Ani
żyć dobrze tym nie jest. Ale życiem Wiecznym jest Poznać Boga i Poznać
Jego Syna. Więc widzicie, dlaczego Nauka Chrystusa jest tak ważna dla nas, bo
bez niej nie możesz być znowuzrodzony do wiecznego życia.
Spójrzcie, ten sam Jan, który napisał tę modlitwę Jezusa w Ewangelii Jana,
napisał również te słowa w swoim 2. liście. 2 Jana 1:8 Miejcie się na
baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, (dla czego
pracowaliśmy) lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. 9 Kto się za daleko
zapędza (to znaczy, przekracza limity) i nie trzyma się nauki Chrystusowej,
nie ma Boga. (a słowo mieć było przetłumaczone z greckiego słowa echo. A więc
ci, którzy nie przebywają w nauce Chrystusa nie mogą echo Boga, nie mogą
odzwierciedlić Jego w żaden sposób. Kto trwa w niej, a to znaczy: ten kto
przybywa w nauce Chrystusa, ten ma (on odzwierciedla) i Ojca, i Syna.
10 Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, (jakiej nauki? Nauki
Chrystusa, którą ma Ojciec i Syn) nie przyjmujcie go do domu i nie
pozdrawiajcie. (To jest bardzo szorstkie dla nas, co mówisz nam, Janie! Więc
dlaczego on to mówi? Jan mówi nam w następnym wierszu…)
11 Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. Zauważcie
tutaj, iż on powiadamia was, iż każdy, kto nie posiada nauki Chrystusowej, musi
mieć fałszywą naukę Chrystusa, a tak co mają oni, nie pochodzi od Boga, ale z
innego źródła i dlatego jest to złe.
Więc widzimy, że poznać Boga i poznać Jego Syna jest Życiem wiecznym, i nie
można tego pominąć. A to jest życie wieczne, że mogli poznać ciebie, jedynego

prawdziwego Boga. Mówiąc w innym sposób, oni ci tylko mówią: nie ma innego
Boga, więc to jest poznanie Jedynego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś,
który daje życie wieczne.
Zatem niewiedza odnośnie Boga i Jego Syna przedstawia to, że tej osobie
brakuje życie wieczne. Bo jeśli usługa Williama Branhama miała oznajmić Boga,
że On jest tutaj, a oznajmić oznacza zaznajomić z tym, który jest tutaj, wtedy
niewiedza na temat tego wskazuje, iż nie znasz jego poselstwa, jeżeli nie znasz
jego poselstwa, wtedy nie masz dowodu znowuzrodzenia w swoim życiu. Bo nie
wystarczy tylko wiedzieć, że Bóg posłał proroka. Musisz znać poselstwo i wierzyć
temu poselstwu, ale jeżeli odpychasz to poselstwo na bok, a sprawiasz, że twoje
własne poselstwo ma być takie, iż Bóg posłał proroka, a to jest wszystko, w co
musisz uwierzyć, wtedy okradasz się o to, czym naprawdę to poselstwo jest, a to
pokazuje, że nawet nie jesteś znowuzrodzony. Otóż, kontynuujmy Modlitwę
Jezusa.
Powracając do Ew. Jana 17:4 Ja cię uwielbiłem na ziemi; (Przedstawiłem
światu twoją opinię, oszacowanie i ocenę, kiedy byłem tutaj na ziemi) dokonałem
dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał; 5 A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u
siebie samego tą chwałą, (i teraz, Ojcze, udziel mi tej opinii, oszacowania i oceny,
która jest twoja)którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. 6 Objawiłem imię
twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli
słowa twojego. (Otóż, słowo strzec pochodzi tutaj z greckiego słowa, które znaczy
zająć się starannie, więc widzimy, kiedy Jezus mówi nam, że oni strzegli Bożego
Słowa, to znaczy, iż oni byli bardzo troskliwi i dbali względem tego. Oni uważali
na Słowo Boże i wiedzieli, że było dane Jezusowi przez Samego Boga.) Bo Jezus
powiedział:
7 Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; Otóż,
zwróćcie uwagę na wiersz 8 Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni
je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że
mnie posłałeś.
Chcę, abyście zwrócili uwagę na to, co Jezus mówi w tej modlitwie. On daje
nam poznać, że On dał nam Słowo, które dał Mu Bóg. 8 Albowiem dałem im
słowa, które mi dałeś, a następnie on mówi nam, że nie tylko On dał nam
Słowo, które dał Mu Bóg, ale otrzymaliśmy Słowo, a oni przyjęli je.
A słowo przyjąć było przetłumaczone z greckiego Lambano, które oznacza:
wziąć do siebie, uchwycić się, posiąść, dostosować się do kogoś w celu
posłużenia się tym ku naszej korzyści, jak gdyby to należało do nas. A
potem Jezus powiadamia nas, że przyjmując Słowo Boże, które Bóg dał Mu, a On
przekazał je nam, dojdziemy do zrozumienia Boga, i jak i dlaczego ON posłał

Swego Syna. 8 Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i
prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś.
To jest ważne, ponieważ Jezus świadczy Ojcu, że to Słowo, które On dał
Swemu Synowi, on przekazał nam, a czyniąc tak, przyjęliśmy to Słowo i
poznaliśmy, skąd ono pochodzi, a tak Znamy różnicę pomiędzy Ojcem a Jego
Synem. A to nie jest tylko zmysłowe zrozumienie, o którym on mówi tutaj. Ale
przyjąć oznacza: przyjąć dla siebie, żebyśmy mogli to zastosować. Mówiąc
inaczej jest mówione o żywym Słowie, które będąc przyjmowane, staje się
żywe dla nas i w nas, a my żyjemy samym Słowem, które było nam dane.
Dlatego stajemy się Słowem zamanifestowanym w naszym naczyniu. Bo było nam
dane dla naszej korzyści, a to jest, żeby ożyło w nas, abyśmy mogli posiadać
życie wieczne. A to znaczy, że poznamy Ojca i poznamy Jego Syna, i jak Bóg
działa we wszystkich Swoich dzieciach, sprawiając to, że Jego Słowo żyje w
każdym z nas.
Dz.Ap. 17:28 Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i
niektórzy z waszych poetów powiedzieli; Z jego bowiem rodu jesteśmy.
Efezjan 3:19 I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie
poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 20 Temu zaś, który
według mocy działającej w nas potrafi (nie ty i ja, którzy działamy, lecz Temu,
który według mocy działające w nas potrafi) daleko więcej uczynić ponad to
wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, (więc to nie jest nasze działanie, ale
Chrystus działa w nas) 21 Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie
Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
Pamiętajcie, prawdziwym darem Bożym jest usunąć samego siebie z drogi.
Wtedy człowiek nie ma nic do czynienia z tym. Wtedy to nie jest Brat Branham,
który był potężnym prorokiem albo brat Vayle, który jest wnikliwym
nauczycielem, to całe jest nonsens. Powinniśmy powiedzieć, że to jest Bóg tu, i
Bóg tam, i Bóg uczynił to i Bóg uczynił tamto, bo przez jednego Ducha jesteśmy
ochrzczeni do jednego Ciała. To Bóg jest tym, który czyni to, co jest potrzebne do
wykonania. A brat Branham był bardzo szczery, kiedy powiedział: Bóg nie
potrzebuje mnie o nic więcej niż tej dziury, która pozostanie w wodzie, kiedy
wkładasz i wyciągniesz palec do wiadra z wodą.
1 Jana 5:10 Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy
w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu
swoim. 11 A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten
jest w Synu jego. 12 Kto ma Syna, ma żywot; (Ten, kto jest echem Syna, jest
echem życia) kto nie ma Syna Bożego, (Kto nie jest echem) nie ma żywota. Nie jest
echem życia. 13 To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście

wiedzieli, że macie żywot wieczny. A w jaki sposób Jezus otrzymał swoje imię?
Było mu dane w dziedzictwie.
Ew. Jana 3:36 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna,
nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
Módlmy się…

