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Dzisiaj wieczorem rozpoczniemy od akapitu 73 i będziemy czytać do akapitu 77. Ale w 
akapicie 77 jest coś, co jeżeli zostałoby przeczytane osobno, bez tego, co on mówi w 
poprzednich akapitach 73-77, moglibyśmy mieć złe pojęcie o tym, co on mówi. 

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

74   Duch Święty, który znajdował się w ogrodzie Eden, był na to, aby odwilżał 
to Nasienie. Człowiek nie był stworzony na to, aby umrzeć, on był uczyniony na to, aby 
żyć, ale skrzyżowanie przyniosło śmierć. Ona to skrzyżowała. Nuż, wy ciągle zapieracie 
nasienie węża. A więc zapytam się was: "Dlaczego są pogrzeby?" Ona była krzyżówką. 
Każdy jeden z nas jest krzyżówką z tego oryginału. To jest powodem, że stale 
umieracie. Lecz (o Boże!) istnieje zarodek Życia, pochodzący z tego rzeczywistego 
Nasienia, które Bóg potwierdził jako Swoje Nasienie; On Go wzbudził z 
martwych! Widzicie? Aby przez to Życie, które przechodzi do tego oryginalnego 
Nasienia, podobnie jak było dane Ewie, przeszło do Jego prawdziwego Kościoła; aby to 
Życie zostało na nowo wydane przez narodzenie – przez łono Jego Oblubienicy. 
Widzicie? O, to jest tak drogocenne i wspaniałe. Dam wam trochę czasu, abyście to 
mogli przestudiować, aby to w was głęboko utkwiło. ON jest Nasieniem. On jest tym 
Nasieniem, które zostało spłodzone przez Słowo Boże. "Niech mi się stanie 
według Twego Słowa". Tutaj jest to Nasienie. Widzicie? Przez przyjęcie Słowa, widzicie? 

75  Otóż, Jezus jest Słowem, które zostało zamanifestowane. ON i Słowo to 
jedno i to samo, a to jest powodem, dlaczego to zostało tak doskonale 
zamanifestowane w Nim. To jest powodem, dlaczego Bóg zamanifestował się tak 
doskonale w Jezusie: bowiem On był Nasieniem Słowa, samym zarodkiem Słowa, 
(tym zarodkiem, który jest wewnątrz nasienia, który jest życiem tego nasienia). 
Czy to pojmujecie? Widzicie, ON był zarodkiem Słowa Bożego. Ten zarodek jest 
Duchem, ten zarodek jest Wodą, a Jezus musiał zostać otwarty (włócznią) w tym celu, 



aby to Nasienie wydało Swoje Życie, aby dostarczyć wody dalszemu nasieniu, które 
nadchodziło. Czy to widzicie? ON nawet powiedział: "Mam jeszcze inne owce, które nie 
są z tej owczarni. One to poznają. One przyjmą to Słowo i będą się go trzymać. A ja 
posyłam Ducha, aby je nawodnić, i to wyprodukuje dokładnie to samo". To zrodzi cuda, 
zrodzi to Moc Bożą, zrodzi to... a nie będzie to niczemu zaprzeczać, bowiem to nasienie 
jest pokrewne z Tym Nasieniem. Ono nie może powiedzieć: "Panie Kąkol, chodź i żyj 
razem ze mną". Nie, nie proszę; nie, nie. Tego ono nie uczyni. Naprawdę nie. Ono się nie 
skrzyżuje. Nie możecie zmieszać razem śmierć i życie. Nie możecie być martwymi i 
żywymi w tym samym czasie. 

76 Widzicie więc, co mam na myśli? Jest to zarodek, który pochodzi z tego 
Nasienia - to jest On. On jest Słowem Bożym, które zostało doskonale 
zamanifestowane. To jest powodem, że w Nim było co? Polegało to na tym, że On jest 
dokładnie syn pierwszego Adama był tym synem, który był obiecany przez Adama, by 
dalej kontynuował ludzką rasę, lecz Ewa skrzyżowała to z wężem i zrodziła 
generację bękartów (nieślubnych dzieci), którzy zostali zrodzeni, aby umrzeć, 
nie posiadając Życia. Jezus przyszedł i był tym Nasieniem. On to udowodnił. Jezus 
był wszystkim, co Adam utracił. Czy to widzicie? ON jest dokładnie... Ewa by w końcu 
zrodziła to dziecię, lecz ona to skrzyżowała, wprowadziła tam węża, słuchając 
mądrości, zrozumienia i poznania. 

77  Otóż, zaczekajcie, dopóki nie przejdziemy w związku z tym do Oblubienicy. To jest 
powodem, dlaczego wierzę tak, jak wierzę. Musi to powrócić do tego Słowa. To jest 
powodem, dlaczego mówię: "Chodź", o ile ktoś chce ze mną dyskutować i rozmawiać o 
tym Słowie. To prawda. Proponowałem to zawsze. Jeżeli myślicie, że Imię Jezus 
Chrystus nie jest właściwym sposobem przeprowadzania chrztu, przyjdźcie i 
porozmawiajcie ze mną o tym. Jeżeli nie wierzycie, że istnieje taka rzecz, jak nasienie 
węża, to przyjdźcie w odwiedziny do mnie. Weźmy tylko to Słowo. Jeżeli nie wierzycie, 
że niewiasta powinna mieć długie włosy, które są jej dane jako przykrycie, przyjdźcie i 
porozmawiajmy o tym na podstawie Słowa. Jeżeli nie wierzycie, że koniec czasu 
jest tuż, jak również tym sprawom, które ja mówię na ten temat... przyjdźcie i 
porozmawiajmy o tym, widzicie. Przyjdźcie do mnie. Bracie Nasienie, tylko przyjdź. 
W porządku. 

Ok, jest tego zbyt wiele dla nas, żebyśmy odnieśli się do tych parę akapitów 
lekceważąco. Więc rozpocznijmy tutaj, gdzie on mówi: Jeżeli nie wierzycie, że 
koniec czasu jest tuż, jak również tym sprawom, które ja mówię na ten temat... 
przyjdźcie i porozmawiajmy o tym, widzicie. Przyjdźcie do mnie. Bracie Nasienie, 
tylko przyjdź. W porządku. 

Czym są te sprawy, o których on mówi, że odpowiadają czasowi końca? Zatem, przede 
wszystkim wiemy, że tych siedem Pieczęci zostało otwartych. To nie znaczy, że 
wypełniły się. Ale otwarte oznacza, że wiemy, czym one są, bo zostały objawione. 
Jednak wiemy także, że chociaż brat Branham powiedział nam, czym była Siódma 
Pieczęć, nie mógł powiedzieć nam, kiedy się wypełni. To był ten moment ciszy, a nikt 



nie zna dnia ani godziny Drugiego Przyjścia. Ale my wiemy, że Siódma Pieczęć dotyczy 
tego. 

Więc, pozostaje nam Sześć Pieczęci, które zostały otwarte i już zamanifestowały się, 
lub są w procesie manifestacji. A czy może ktokolwiek powiedzieć mi, jaka jest główna 
cecha szóstej pieczęci? To jest sąd. 

SZÓSTA PIECZĘĆ 63-0323 Wiemy bowiem, że Szósta Pieczęć jest Pieczęcią 
sądu. Ona jest Pieczęcią sądu, dokładnie - jest Nią. 144 Otóż, widzicie, 
rozpatrywaliśmy jadącego antychrysta. Widzieliśmy odejście Kościoła; teraz On jest 
dokończony, On odchodzi do góry. Potem widzieliśmy męczenników - tych Żydów tam 
pod ołtarzem. Otóż, tutaj zaczynają się wylewać sądy na ludzi, którzy są... 145 Z 
tych sądów w okresie Ucisku wyjdzie owych 144 tysięcy odkupionych Żydów. 
Udowodnię wam, że to są Żydzi, a nie poganie. Oni nie mają nic wspólnego z 
Oblubienicą, ani tyle. Oblubienica - widzieliśmy, że Oblubienica już odeszła. Nie 
możecie jej umieścić już nigdzie indziej;  

Wiemy, że Oblubienica nie pójdzie przez ucisk, ponieważ słowo ucisk pochodzi od 
słowa zemsta lub surowa kara, a wiemy, że to jest sąd dla tych, którzy nie byli 
posłuszni i nie słuchali Głosu Pana Boga, jak jest powiedziane przez Mojżesza w 5. 
Mojżeszowej 28, w rozdziale odnośnie błogosławieństw i przekleństw. 

PIERWSZA PIECZĘĆ     63-0318 

57 Lecz one nie były objawione w ich prawdziwym stanie. Nuże, w Biblijnych czasach te 
tajemnice znajdowały się tam, i oni widzieli, że te rzeczy się dzieją, tak jak widział je 
tutaj Jan. On powiedział: "Jest to jeździec na białym koniu". Lecz na czym polega jego 
tajemnica? Z tym jeźdźcem jest związana pewna tajemnica. Otóż, oni nie wiedzieli, na 
czym ona polegała, lecz miało to zostać objawione. To ma jednak zostać objawione 
potem, gdy Baranek opuści Tron Ojca i Swoje Orędownictwo jako Krewny Odkupiciel. 

58 Powiem tutaj pewną małą wskazówkę. Otóż, jeśli ktoś otrzyma te taśmy... Każdy 
człowiek może mówić, co tylko chce. On ma prawo do czegokolwiek, zgodnie z jego 
przekonaniem. Jeśli jednak... Wy wiecie, jeżeli kaznodzieja nie chce tego między swoim 
ludem, to im powie, aby tego nie przyjmowali. Lecz ja... To jest dla tych ludzi, pomiędzy 
których byłem posłany, aby mówić do nich, dlatego muszę objawić, co jest Prawdą. 
Rozumiecie? 

59 Zatem, Baranek wówczas w czasie Jego orędowania, On wiedział, że istniały 
imiona, które tam zostały włożone przed założeniem świata. A skoro te imiona nie 
zostały jeszcze zamanifestowane na ziemi, On tam musiał pozostać jako Orędownik. 
Czy to pojmujecie? [Zgromadzenie mówi: "Amen" - wyd.] Doskonała predestynacja! 
Rozumiecie? W porządku, On tam musiał pozostać, bowiem On przyszedł, aby umrzeć 
za tych, których Bóg przeznaczył do Żywota Wiecznego. Rozumiecie? Widzicie? On ich 
widział dzięki Swojej uprzedniej wiedzy; nie dzięki Swojej Własnej woli. Jego wolą 
było, aby nikt nie zginął. Lecz dzięki Swojej uprzedniej wiedzy On wiedział, kto zginie, 



a kto nie zginie. Dlatego jak długo było choć jedno imię, które jeszcze dotąd nie zostało 
wypowiedziane na ziemi, Chrystus musiał tam pozostać, jako Orędownik, żeby się 
zatroszczyć o to imię. 

60 Lecz z chwilą, kiedy ostatnie imię zostało zanurzone do tego Chloroksu, czy Bielidła, 
dni Jego orędowania zakończyły się. "Kto jest plugawy, niech będzie jeszcze plugawszy, 
a kto jest święty, niech się jeszcze poświęci". Rozumiecie? On opuszcza świątynię i potem 
ona staje się Tronem Sądu. Potem biada tym, którzy nie są w Chrystusie! 

61 Zauważcie teraz: Lecz To ma zostać objawione, kiedy Baranek  opuści Swoje 
stanowisko Orędownika u Ojca. Jest to Objawienie ". On teraz bierze Księgę Pieczęci - 
Księgę Pieczęci, względnie Księgę zapieczętowaną Pieczęciami, zrywa je i pokazuje je. 
Spójrzcie. Teraz na końcu tego wieku, kiedy zakończyło się orędowanie, wieki 
kościoła doszły do swego zakończenia. 

62 On przyszedł w pierwszym wieku, w Efeskim Wieku; objawił i posłał posłańca. 

63 Zauważcie, co się dzieje, kiedy pójdziemy dalej. Tutaj jest plan tego. Pierwsza rzecz, 
która się dzieje - najpierw przychodzi obwieszczenie w niebie. Co się stało? Pieczęć jest 
otwarta. Co to znaczy? Tajemnica jest odsłonięta. Rozumiecie? A kiedy odsłania 
się tajemnica, brzmi trąba. Ona ogłasza wojnę. Spada plaga i otwiera się 
wiek kościoła. Widzicie? 

64 Jaką rolę odgrywa tu "wojna". Ten anioł Kościoła (to jest posłaniec dla tego wieku, o 
którym on mówi tutaj) pojmuje tajemnicę od Boga nie objawioną jeszcze całkiem, 
lecz kiedy to czyni, on zrozumiewa tą tajemnicę Bożą i wychodzi do ludu, potem 
gdy mu została przekazana ta tajemnica. Wychodzi z nią do ludu! (Potem, 
kiedy tajemnica została mu objawiona) Co on czyni między nimi? On zaczyna 
wygłaszać to Poselstwo i co przez to rozpoczyna? Walkę! Duchową walkę! 

65 A potem Bóg zabiera Swego posłańca razem z Wybranymi z tego wieku, 
pozwala im odejść i zasnąć. A następnie spuszcza plagę na tych, którzy To 
odrzucili; jest to tymczasowy sąd. 

66 A potem, kiedy to przeminie, posuwa się to dalej i oni stają się denominacją; 
zakładają denominacje i rozpoczynają dzieło człowieka, podobnie jak w wypadku 
Wesley'a i wszystkich pozostałych, a następnie wszystko rozsypuje się znowu na 
szczątki. 

67 Następnie wyłania się kolejna tajemnica. Co się potem dzieje? Kolejny posłaniec 
powstaje na ziemi - dla następnego wieku kościoła. Rozumiecie? Kiedy on 
przychodzi, brzmi trąba. On ogłasza wojnę. Rozumiecie? A co dzieje się potem? W 
końcu on zostaje zabrany. A kiedy on zostanie zabrany, spada plaga i niszczy 
ich. Duchowa śmierć nawiedza kościół i ona ginie - ta grupa. (Pozwólcie, że 
dodam, iż do tej części zwrócę się jutro rano, widzimy teraz duchową śmierć wśród 
wszystkich kościołów, którzy twierdzą, że wierzą temu Poselstwu. Potem wszystko 
przemija, a Bóg – musi przyjść wkrótce, żeby zabrać tych, którzy byli wierni w tym 



wieku, żeby mógł zesłać plagi na to pokolenie. A jeżeli widzimy, że sądy są już na 
ziemi, wtedy jak blisko tego jesteśmy, przyjaciele?) Następnie przechodzi On dalej - do 
kolejnej. O, to jest wielki plan! 

68 Aż dochodzi do ostatniego anioła. Otóż, on nie posiada określonej 
tajemnicy, lecz on zbiera wszystko to, co zostało pogubione w innych wiekach - 
wszystkie te Prawdy, które jeszcze nie były prawdziwie objawione, rozumiecie, 
ponieważ przychodzi objawienie. Zatem on objawia te rzeczy w czasie jego 
usługi. Jeśli to chcecie przeczytać, tam to jest: Objawienie 10, 1... 1. do około 4. Tu 
to znajdziecie. W porządku. Widzicie? "On bierze Księgę Pieczęci, zdejmuje Je" i 
pokazuje siódmemu aniołowi, tylko jemu - te Boże tajemnice - to jest usługa 
siódmego anioła! Otóż, właśnie przebraliśmy wieki  kościoła i posłużyliśmy się nawet 
historią, aby to udowodnić. Widzicie? Jest to poselstwo anioła siódmego kościoła. W 
porządku, on objawia wszystkie tajemnice, które były w przeszłości - wszystkie 
rzeczy w przeszłości. Objawienie 10, 1 - 7. Tak ma się stać. Pamiętajcie: "W dniach 
siódmego anioła - kiedy on trąbi, kiedy trąbi w trąbę Ewangelii, on ma doprowadzić 
do zakończenia wszystkie tajemnice Boże". 

69 Tak samo, jak ta doktryna przychodzi tutaj, we wczesnych wiekach kościoła - za 
chwilę wejdziemy do tego. Więc najpierw jest to wypowiedziane, potem staje się 
doktryną, a następnie statutem, aż wreszcie powstaje z tego kościół - poprzez ciemne 
wieki. 

70 Następnie z ciemnych wieków wyszła pierwsza reformacja z Luthrem na czele. A on 
wyprowadza na jaw wszelkiego rodzaju tajemnicze sprawy, które się wydarzyły podczas 
tego wieku kościoła - wszystko, co działo się wówczas; lecz on tego nie doprowadził do 
zakończenia. 

71 Następnie przyszedł Wesley z poświęceniem; on miał coś więcej z tego. Jednak nie 
doprowadził tego do zakończenia - zostawił jeszcze niektóre niewyjaśnione sprawy, 
takie jak pokropienie zamiast chrztu. Luther używał: "Ojciec, Syn i Duch święty" 
zamiast "Pan Jezus Chrystus" - i różne inne sprawy. 

72 Potem przyszedł wiek zielonoświątkowy z chrztem Duchem Świętym i "zakwasili" się 
na tym. Nuże, już nie może być innych wieków. To są już wszystkie. Jest to 
Filadelfia... względnie obecnie wiek Laodycji. (Myślę, że to może być szczególny fakt 
tego roku, iż zwycięskie słowo Narodowego Konkursu Ortograficznego było 
„laodycejski”, a podana definicja brzmiała: „letni albo obojętny względem religii”, 
co jest stanem, który identyfikuje wiek, w którym żyjemy. a przejdziemy do tego jutro 
rano.) 

Teraz idąc dalej z myślami brata Branhama na temat Pieczęci. Lecz potem 
stwierdzamy podczas studiowania Pisma, że posłaniec do danego wieku 
przychodził każdym razem na samym końcu tego wieku. Paweł przyszedł na 
końcu swego wieku. Stwierdzamy, że Ireneusz przyszedł na końcu swego wieku. 
Martin przyszedł na końcu swego wieku. Luther przyszedł na końcu 



katolickiego wieku, a co dalej? Wesley na końcu luterańskiego wieku, a ruch 
zielonoświątkowy doszedł na końcu wieku poświęcenia do chrztu Duchem 
Świętym. 

74 Na końcu wieku zielonoświątkowego powinniśmy otrzymać zgodnie ze 
Słowem, jeśli Bóg pomoże dzisiaj wieczorem, abym wam to tutaj pokazał, że mamy 
otrzymać posłańca, który weźmie wszystkie te luźne końce - te niewyjaśnione 
sprawy i objawi całą tajemnicę Bożą, dla Zachwycenia Kościoła. (Zachowajcie 
w pamięci tę myśl, kiedy dochodzimy do końca Pierwszej Pieczęci.) 

75 Następnie występuje tutaj siedem tajemniczych Gromów, które nie zostały 
nawet wcale zapisane. To się zgadza. A ja wierzę, że przez tych Siedem 
Gromów - będą objawione w dniach ostatecznych w tym celu, aby zgromadzić 
Oblubienicę razem do Wiary ku Zachwyceniu. Bowiem z tym, co posiadamy 
obecnie, nie moglibyśmy  tego osiągnąć. Jest jeszcze coś! Musimy uczynić krok 
naprzód, ponieważ my nie mamy nawet dosyć wiary w Boskie uzdrowienie; z 
trudnością. Musimy mieć dosyć wiary, aby zostać przemienieni w jednej 
chwili, by zostać porwani z tej ziemi. I my to znajdziemy za chwilę, jeżeli Pan 
pozwoli; znajdziemy, gdzie to jest napisane. 

76 Potem spadną wszystkie sądy na tych, którzy czynią zło! Widzimy teraz, że te 
Pieczęcie były zdejmowane w przeciągu tych wieków, aż obecnie zostaje zdjęta ostatnia 
Pieczęć. A więc oni przypatrywali się tym Pieczęciom i domyślali się tylko, co one miały 
wykonać. Teraz na końcu wieków - wieków kościoła, wszyscy ci czyniciele 
nieprawości zdążają do okresu Ucisku i będą w nim mieć swój dział; ci wszyscy 
czyniciele nieprawości z Siedmiu Pieczęci, którzy działali w tajemniczy sposób w 
kościele. 

77 A za chwilę stwierdzimy, że działali nawet w imieniu kościoła. Oni sami 
siebie nazywają "Kościołem"! Widzicie teraz, czy to nie jest prawdą. Nic więc 
dziwnego, że byłem tak bardzo przeciw denominacjom, nie wiedząc nawet dlaczego. 
Rozumiecie? Rozumiecie? 

78 Przychodzi ich kres. Otóż, rozpoczęło się to wówczas w łagodnej formie i stawało się 
po prostu coraz gorsze - ciągle dalej, aż... A ludzie szli do tego na oślep, mówiąc: "O tak, 
to jest po prostu znakomite". Lecz w dniach ostatecznych te sprawy zostały oznajmione. 
W końcu tak bardzo schodzą na złą drogę, że wchodzą wprost do okresu 
Ucisku. 

To jest bardzo ważne, o czym on mówi tutaj, ponieważ mówi nam coś, co jest bardzo 
doniosłe. Rozumiecie, nacisk zmienia się i zmienia w jeszcze większy ucisk, a kiedy 
nacisk narasta, to przechodzi bezpośrednio do ucisku, lecz zanim to posunie się tak 
daleko, wybrani są zabrani w zachwyceniu. 

Kiedy przejdziecie do Księgi Objawienia, stwierdzicie, że słowo „Ucisk” jest użyte w 
paru rozdziałach. Grecki odpowiednik, który jest najczęściej użyty w odniesieniu do 



ucisku to thlipsis, a jego pierwszym znaczeniem jest nacisk, potem nieszczęście, 
boleść, ucisk lub problem. 

Więc widzicie, że to ma do czynienia z naporem lub naciskiem. A kiedy brat Branham  
mówi tutaj: W końcu tak bardzo schodzą na złą drogę, że wchodzą wprost do 
okresu Ucisku. To mówi nam, że idą z gorszego do jeszcze gorszego zwiedzenia i są 
zwiedzeni, dopóki stan całego kościoła i wszystkich ludzi jest przygotowany na nic 
innego, jak na zniszczenie. Lecz nie jest tak z Oblubienicą Chrystusa, ona nie pójdzie 
przez sąd. Nie, w ogóle nie. 

Brat Branham mówi dalej w akapicie 79 I jak może ktoś powiedzieć, że 
Oblubienica Chrystusa idzie do okresu Ucisku? Ja tego nie mogę zrozumieć! 
Widzicie? Ona została zabrana przed Uciskiem. Jeżeli Kościół został osądzony i 
oni osądzili samych siebie i przyjęli Krew, jak Bóg może sądzić człowieka, 
który jest doskonale, absolutnie bezgrzeszny? Wy mówicie: "Nie ma takiego 
człowieka". 

80 Każdy znowuzrodzony wierzący, prawdziwy wierzący, jest doskonale, 
absolutnie bezgrzeszny przed Bogiem. On nie ufa swoim uczynkom. Ufa Krwi 
Jezusa, do której wpadły jego wyznane grzechy. Biblia tak mówi. Rozumiecie? "Kto się 
z Boga narodził, nie popełnia grzechu, bowiem on nie może grzeszyć". Jak 
możesz uważać człowieka za grzesznika, kiedy bielidło Krwi Jezusa Chrystusa jest 
między nim a Bogiem? Ono rozkłada grzech tak, że z niego nic nie pozostanie. 
Rozumiecie? Jak by w ogóle ta czysta Krew Chrystusowa dopuściła do tego, aby tam 
przeszedł grzech? On tam nie może przejść. 

81 Jezus powiedział: "Bądźcie więc doskonałymi, jak i Ojciec wasz w Niebiesiech 
jest doskonały". Jak moglibyśmy sobie choćby tylko pomyśleć, że jesteśmy 
doskonałymi? Lecz Jezus wymagał tego. A jeśli  Jezus tego wymaga, On musi dla tego 
przygotować drogę. I On to uczynił - Swoją Własną Krwią! 

Teraz wchodzimy w tą myśl, kiedy przejdziemy na początek od akapitu 73 i dalej, ale 
najpierw zakończmy to, co brat Branham mówi tutaj w Pierwszej Pieczęci. 

82 Teraz on objawia wszystkie te tajemnice, które zaginęły w przeszłości. Powstaje 
zatem myśl, tutaj w czasie końca, że te tajemnice, które miały swój początek bardzo 
dawno temu i przechodziły przez wieki kościoła, mają tu zostać objawione podczas 
rozłamania Pieczęci - teraz w ostatecznych dniach, potem gdy czas 
orędowania ma się lada chwila zakończyć - w tym czasie. 

83 Zatem, sądy czekają na tych, którzy pozostają w tyle. Oni idą dalej i wchodzą 
do nich. To się dzieje po zabraniu Oblubienicy. 

Więc mamy tę wspaniałą myśl odnośnie złych czasów, które leżą przed nami, iż zanim 
nacisk zamieni się w okres ucisku, nas nie będzie, ale odejdą tylko ci, którzy są 
narodzeni na nowo i są pod przelaną krwią Baranka, a co ze wszystkimi, którzy 



zostaną tutaj po tym wydarzeniu?  Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni 
nieprawość, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. 

Teraz powróćmy do tego, co zaczęliśmy czytać na początku dzisiaj wieczorem od 
akapitu 73. 73  Ja wierzę, że Biblia jest Słowem, całkowitą Prawdą, a Jezus jest 
Słowem, które zostało zamanifestowane; ON i Jego Słowo, to jedno i to samo. Czym 
On był? Patrzcie, On był tym Nasieniem. … trzymając się tego samego kontekstu on 
mówi dalej: ON był tym Nasieniem, a jedyny sposób, jak to Życie mogło istnieć, 
polega na reprodukcji tego Życia - Życie musiało przyjść przez to Nasienie, a 
Nasienie musiało umrzeć, w tym celu, aby mogło się rozwinąć to Życie! Czy tego 
nie widzicie? To jest powodem, dlaczego była dana Woda - aby dostarczyć wody temu 
Nasieniu! 

Następnie on mówi w akapicie 74   Człowiek nie był stworzony na to, aby umrzeć, 
on był uczyniony na to, aby żył, (O, podoba mi się taki rodzaj mowy, co sprawia, że 
czuję się naprawdę dobrze dzięki temu, co czyni Bóg dla nas właśnie teraz. Potem on 
mówi o tym, jak ono odeszło od tego, o czym nie chcę mówić dzisiaj wieczorem. Wiemy, 
że to pochodzi przez skrzyżowanie w jedną pulę genową, ale nie skupiajmy się na tym 
teraz, skupmy się na oryginalnym życiu, jak to jest Bożym życzeniem, Bożym 
zamiarem i planem dla nas, żebyśmy Żyli…) lecz (o Boże!) istnieje zarodek Życia, 
pochodzący z tego rzeczywistego Nasienia, które Bóg potwierdził jako Swoje 
Nasienie; On Go wzbudził z martwych! Widzicie? Aby przez to Życie, które przechodzi 
do tego oryginalnego Nasienia, podobnie jak było dane Ewie, przeszło do Jego 
prawdziwego Kościoła; aby to Życie zostało na nowo wydane przez narodzenie, 
przez łono Jego Oblubienicy. Widzicie? O, to jest tak drogocenne i wspaniałe. Dam wam 
trochę czasu, abyście to mogli przestudiować, aby to w was głęboko utkwiło. ON jest 
Nasieniem. On jest tym Nasieniem, które zostało spłodzone przez Słowo Boże. 
"Niech mi się stanie według Twego Słowa". Tutaj jest to Nasienie. Widzicie? Przez 
przyjęcie Słowa, widzicie? 

75  Otóż, Jezus jest Słowem, które zostało zamanifestowane. ON i Słowo to 
jedno i to samo, a to jest powodem, dlaczego to zostało tak doskonale 
zamanifestowane w Nim. To jest powodem, dlaczego Bóg zamanifestował się tak 
doskonale w Jezusie: bowiem On był Nasieniem Słowa, samym zarodkiem Słowa, 
(tym zarodkiem, który jest wewnątrz nasienia, który jest życiem tego nasienia). 
Czy to pojmujecie? Widzicie, to było... ON był zarodkiem Słowa Bożego. Ten 
zarodek jest Duchem, ten zarodek jest Wodą, a Jezus musiał zostać otwarty 
(włócznią) w tym celu, aby to Nasienie wydało Swoje Życie, aby dostarczyć wody 
dalszemu nasieniu, które nadchodziło. Czy to widzicie? ON nawet powiedział: "Mam 
jeszcze inne owce, które nie są z tej owczarni. One to poznają. One przyjmą to Słowo i 
będą się go trzymać. A ja posyłam Ducha, aby je nawodnić, i to wyprodukuje 
dokładnie to samo".  

To było jego modlitwą w Ew. Jana 17: żebyśmy my i On i nasz Ojciec stali się jedno, O 
to się właśnie modlił… a on powiedział, że to stanie się, kiedy my staniemy się jedno ze 



Słowem i Bożą Doxa. Będąc Jedno ze Słowem, i Jego Opinią, i będąc jedno z Jego 
wartościami, i będąc jedno z Jego oceną.” I w ten sposób powiedział, jak Bóg i Jezus są 
jedno. 

W Ew. Jana 17:11 Jezus modlił się… 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. A w jaki sposób możemy być Jedno, tak jak – w ten 
sam sposób jak Jezus i Jego Ojciec byli Jedno? Jezus powiedział w 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 stajemy się Jedno z Bogiem przez samo Słowo, 
bo On stał się Jedno z Bogiem. 

Jan. 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 oczywiste, że jesteśmy jedno przez przyjęcie Słowa, które 
przenosi nas to tej samej Chwały lub zmysłu, jaki ma Ojciec. 22 A Ja dałem im 
chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. 

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. 

A w kazaniu Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy 56-0422 E-36 Wiele razy było 
już powiedziane, że nikt nie może widzieć Boga, Biblia tak powiedziała. Ale 
jednorodzony Ojca oznajmił Go. Filip – on był bardzo dociekliwy; on chciał widzieć 
Ojca. On powiedział: „Tak długo byłem w 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 – On nie czynił tych spraw; On był Synem, Sam, 
nieśmiertelny, narodzony z panny, Syn Boży. W Nim przebywał Bóg Ojciec, wyrażając 
Samego siebie światu, Jego nastawienie względem ludzi. Rozumiecie? W taki sposób 
Chrystus i Bóg byli jedno. Bóg był w Chrystusie jednając świat ze Samym sobą. Otóż, 
On powiedział: „Kiedy widzicie Mnie, widzicie Ojca, to dlaczego mówicie: „Pokaż nam 
Ojca?” 



Powracając do kazania Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem brat 
Branham powiedział: a Jezus musiał zostać otwarty (włócznią) w tym celu, aby 
to Nasienie wydało Swoje Życie, aby dostarczyć wody dalszemu nasieniu, które 
nadchodziło. Czy to widzicie? …(Wtedy to jest to samo Życie w innych dzieciach, ono 
będzie mieć tę samą naturę, jaką miał pierworodny i Ojciec. Potem) to zrodzi cuda, 
zrodzi to Moc Bożą, zrodzi to... a (o, jak to A jest tak ważne tutaj) A nie będzie to 
niczemu zaprzeczać, bowiem to nasienie jest pokrewne z Tym Nasieniem. 

Przeskoczmy do akapitu 76, gdzie brat Branham mówi:6 Widzicie więc, co mam na 
myśli? Jest to zarodek, który pochodzi z tego Nasienia - to jest On. On jest 
Słowem Bożym, które zostało doskonale zamanifestowane. To jest powodem, że w 
Nim było co? 

W Nim było życie, a Życie było światłością ludzi, czy to widzicie? 

Dlatego Jezus powiedział w Ew. Jana 6:63 Słowa, które powiedziałem do was, są 
duchem i żywotem. Moje Słowa są Życiem! Dlatego apostoł Paweł powiedział w 
Dziejach Apostolskich 17:28 Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak 
to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli; Z jego bowiem rodu jesteśmy. 

O, czy to nie widzicie? Słowo jest Życiem dla nas. 

Dlatego Paweł powiedział w Kolosan 3:1  A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, 
tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; 2 O tym, co w górze, 
myślcie, nie o tym, co na ziemi. 3 Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z 
Chrystusem w Bogu;  4 Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, (to jest 
słowo phaneroo: zamanifestować swoje prawdziwe cechy) wtedy się i wy okażecie razem 
(phaneroo, także zamanifestujecie prawdziwe cechy charakterystyczne) z nim w 
chwale. (z Nim w doxa, z nim w jego opinii, w nim w jego wartościach, z nim w jego 
ocenie. Dlaczego? Ponieważ zmysł Chrystusa jest w tobie. Dlatego, będąc w tym stanie, 
Paweł mówi.) 5 Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: 
wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest 
bałwochwalstwem, 

Módlmy się… 


