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Ew. Mateusza 24:24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i 
czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. 25 Oto 
przepowiedziałem wam. 

Rzymian 8:29 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. 

Otóż, dzisiaj rano chciałbym kontynuować temat, do którego wejrzeliśmy w 
minionym tygodniu w kazaniu br. Branhama Mówione Słowo jest oryginalnym 
Nasieniem. A jest to numer 99 w naszej serii. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o 
przypodobaniu do Obrazu pierworodnego syna w olbrzymiej rodzinie braci. To jest 
Rzymian 8:29. Ale dzisiaj rano chciałbym posunąć się w tej myśli o krok dalej i mówić 
o przypodobaniu do Chrystusa lub do Kościoła. Bo problem, jaki widzę w tym 
Poselstwie, dotyczy tego, że ludzie przyjmują ducha innej osoby zamiast Ducha 
Świętego. 

A brat Branham ostrzegał nas, że te dwa duchy będą tak blisko siebie, że zwiodłoby 
to nawet samych wybranych, gdyby to było możliwe. Jezus ostrzegł nas, ale brat 
Branham jasno przedstawił, kim są te dwa duchy. 

On powiedział, jeden jest Duchem Świętym a drugi jest kościelnym duchem. W 
kazaniu Nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską 65-0218 P:42 Zauważcie, jak to 
jest podobne. Ew. Mateusza 24:24 mówi: w ostatecznych dniach te dwa duchy, 
kościelny duch  kościelnych ludzi i Duch Oblubienicy ludzi Oblubienicy, będą 
tak blisko siebie, że to zwiodłoby nawet samych wybranych, gdyby to było możliwe. Oto, 
jak to jest blisko. Spójrzcie, jak to przechodzi przez łodygę. 

A w kazaniu Bóg utożsamiający się we własnych cechach 64-0320 P:9 Duch 
Boży może zostać  utożsamiony na podstawie swych cech. Patrzcie Duch Boży i Duch 
kościelny. Istnieje Duch kościelny. 

20 A Duch Boży zupełnie nie przypomina kościelnego ducha. To jest duch 
denominacyjny. Istnieje duch narodowy, tak są duchy narodowe. Każdy naród, do 
którego przybyłem, kiedy tam przybędziecie możecie oglądać innego ducha. Kiedy 
przybyłem do Finlandii, to są znakomici ludzie, ale tam jest fiński duch. A kiedy 
przybędziemy do Niemiec, mamy do czynienia  z niemieckim duchem. 



Piętno bestii 54-0513 P:74 Otóż, czy rozumiecie, czym jest piętno bestii? To 
jest znak odstępstwa. To jest osoba, która tylko myśli w ten sposób: „Otóż, 
należę do kościoła, i jestem tak samo dobry jak inny facet. Czy nie należę do 
tego kościoła?” 

Bóg tego złego wieku 65-0801M P:31. Te dwa duchy, jeden z nich jest Bożym 
Duchem Świętym, inny jest zwodniczym duchem diabelskim. Ludzie na tej ziemi 
teraz wybierają. Duch Święty jest tutaj, wywołując Oblubienicę Chrystusa… i on 
dodaje… bezbożny duch diabelski jest tutaj, powołując swój kościół przy 
pomocy błędu, jak zawsze, przez wypaczenie Bożego Słowa, jak on uczynił na 
początku. 

Chcielibyśmy widzieć Jezusa 61-0409 P:40 Istnieją tylko dwa duchy; jeden 
wierzy, a drugi nie wierzy. 

Musimy postawić sobie pytanie, dlaczego duch kościelny byłby tak blisko, że to 
zwiodłoby nawet samych Wybranych, gdyby to było możliwe? Bo on mówi to samo, co 
mówią wybrani. On robi to samo, co robią wybrani. On naśladuje i zachowuje się w 
podobny sposób, mówi w podobny sposób, trzyma się tej samej nauki i wszystkiego, i 
prawieże doskonale podrabia to prawdziwe i autentyczne oprócz chrztu Duchem 
Świętym. 

Ucztuje przy tym samym stole co ty, je ten sam pokarm co ty… Juda 1:12 Oni to są 
zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie 
samych, chmurami bez wody (czym jest chmura bez wody. Paweł powiedział, że mamy 
wielki obłok świadków. Zatem ci są świadkami bez nauki, bo w 5. Mojżeszowej 32:2  
Bóg mówi: niech kropi jak deszcz nauka moja,  ci są chmurami, świadkami bez nauki) 
unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, (a czym jest Owoc? Nauczaniem na 
dany czas, to jest nauka… a oni są) które nie rodzą owoców, (bez nauki) dwakroć 
obumarłymi, wykorzenionymi. 13 Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi 
hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, (zawsze zastanawiają się nad tym i tamtym. 
Żadna równowaga w Bożym Słowie.) dla których zachowane są na wieki najgęstsze 
ciemności. 

Powiedziałem: ludzie przyjmują ducha kogoś innego zamiast przyjąć Ducha 
Świętego. Brat Branham też to powiedział na wielu miejscach. 

Musicie się na nowo narodzić 61-1231M P:83 Dzisiejsi ludzie przyjmują 
wszelkiego rodzaju duchy. Oni wychodzą i przyjmują kościelnego ducha¸ nawet 
przyjmują duchy, które nazywają same siebie Duchem Bożym, narodzonym na nowo, a 
zaprzeczają temu, że Boże Słowo jest prawdziwe. Czy potraficie wyobrazić sobie Ducha 
Bożego zaprzeczającego Swemu Własnemu Słowu? Zatem, dlaczego kościelny duch jest 
tak blisko autentycznego Ducha Świętego?  Powodem jest to, że on jest duchem – 
naśladowcą. Nie ma własnego Życia, ale patrzy się na prawdziwą, osobę napełnioną 
prawdziwie Duchem Świętym w kościele, a następnie czyni wszystko możliwe, żeby 
mógł naśladować tę osobę – co czyni, co mówi, jakiej nauki trzyma się, i jak się 



zachowuje, i jak żyje, i wiecie co? Kościelny duch będzie czynił to samo, co zobaczy u 
autentycznego wierzącego. 

W kazaniu Abraham 56-1208 P:49 Byłem w kościołach i wiele razy 
obserwowałem ludzi w kościołach, obserwowałem, jak zachowują się ich 
pastorzy. Kościół będzie zachowywał się w taki sposób. Przyjaciele, mówię to (nie  
w surowy sposób), lecz mówię to jako sługa Chrystusa, aby być szczery przed wami. 
Wiele razy oni przyjęli ducha kogoś innego zamiast Ducha Świętego 
(rozumiecie?), a to jest powodem, dlaczego zachowują się w podobny sposób. 
Zauważcie, ale to jest powodem, kiedy przychodzę do was, nie znam niczego oprócz 
Biblii. Chcę, żebyście mieli Ducha, który jest w tej Biblii, który jest Duchem 
Chrystusa; a to jest powodem dlaczego staram się stać przy Słowie i nie przyjmować 
niczego oprócz tego, co jest w tym Słowie (Rozumiecie?), i przynieść to ludziom. 

 A w kazaniu Drzwi za drzwiami 65-0206 P:68 brat Branham powiedział: 
Wejdźcie do kościoła i obserwujcie pastora, jeżeli on jest naprawdę dziki i awanturuje 
się, zgromadzenie będzie takie same. Rozumiecie? Przyjmują ducha kogoś innego 
zamiast Ducha Świętego. To jest powodem, dlaczego mamy tyle wypaczonych 
nauk Biblijnych. 

Jego słuchajcie 58-0328 P:43 O, jak Bóg chce błogosławić kościół. Jak często on 
gromadził was, jak kokosz swoje pisklęta, a wy nie chcieliście. Słuchaliście ludzkich 
przywódców zamiast Przywódcy Ducha Świętego. Słuchaliście ludzkich 
nauczycieli zamiast słuchać Bożego Nauczyciela, Ducha Świętego, Który uczy 
was postępowania, jak się macie miło zachowywać, dobrze zachowywać, być solą 
ziemi. Sól stwarza pragnienie. A ludzie zapragną być takimi jak wy, jeżeli będziecie żyć 
naprawdę chrześcijańskim życiem. Sami tego nie osiągniecie; musicie posiadać 
Chrystusa w was, aby tak postępować. Świat pragnie czegoś  autentycznego. 

Bóg dotrzymuje swojego Słowa 1 57-0307 P:39 Bracie, przyjmujesz ducha 
kogoś innego. To się dokładnie zgadza; przyjmujesz czyjegoś ducha zamiast 
Ducha Świętego. Tak jak dobry mężczyzna przyjmuje ducha złej kobiety i na odwrót. 
Przyjmujecie swe duchy nawzajem. A zrobiłem jedną rzecz, bracie, jeżeli Bóg – 
jeżeli zapoznałem moje serce z moją Biblią tutaj dzisiaj wieczorem. Jeśli istnieje jakaś 
rzecz, od której chcę być czysty, to nigdy nie starałem się wywoływać sensacji lub 
sprawić, żeby ludzie patrzyli się na mnie. Nawet nie próbowałem wkładać ręce na 
osobę, ale głosiłem Ewangelię, i pozwoliłem Bogu, żeby działał. A jeżeli istnieje 
jakakolwiek rzecz, kiedy stanę przed tronem sędziowskim, nie chcę zdawać 
rachunek z grupy nieślubnie urodzonych dzieci. Będę głosić im Słowo, Boże 
Słowo; a oni będą mieć Ducha Słowa, albo w ogóle nie będą go mieć.   To Boży 
Duch przychodzi przez Nasienie Boże, a Słowo Boże, które jest posiane w 
twoim sercu, rodzi Chrystusa Jezusa, nie jakieś emocje, nie coś fantastycznego. 

Bóg dotrzymuje Swego Słowa 57-0115 P:27 Pojechałem do innych kościołów i 
obserwowałem to. Człowiek wejdzie do kościoła i widzi, że zazwyczaj tak, jak 
postępuje pastor, postępuje i całe zgromadzenie. Rozumiecie? Myślę, że ludzie 



przyjmują czasami ducha jakiegoś człowieka, zamiast Ducha Świętego. Otóż, 
to jest możliwe. Absolutnie. Weźcie naprawdę dobrą kobietę  i wydajcie ją za mąż za 
niedobrego mężczyznę; albo on stanie się  dżentelmenem albo ona stanie się złą kobietą. 
Rozumiecie? Ludzie po  prostu przyjmują ducha kogoś innego. Tak jest. Ptaki 
jednakich piór  zbierają się razem. A wy jesteście duchową istotą. Tak właśnie ma się  
ta sprawa. 

JEDYNE OBMYŚLANE PRZEZ BOGA MIEJSCE ODDAWANIA CZCI 65-
1128M P:64 W tej godzinie, kiedy zaczniecie mówić o denominacji wśród was, nie dbam 
o to, jak szczerymi jesteście, kiedy weźmiecie sobie człowieka jako przełożonego, 
zamiast Ducha świętego, by potwierdzał to Słowo, w tej właśnie godzinie 
umrzecie. Autentyczne nasienie nie zgodzi się na to, ponieważ po nasieniu nie 
pozostanie nic; jest takim samym ziarnem, jakim było na początku.  

Świat się rozpada 63-0412M P:46 A my przyjęliśmy polityków i pozwoliliśmy, aby 
politycy prowadzili naszych kaznodziejów, religijni politycy prowadzą naszych 
kaznodziejów, zamiast tego, żeby Duch Święty prowadził naszych kaznodziejów. To 
prawda. Człowiek widzący prawdę, której wierzy, nie pójdzie za tym. Jego 
kościół odrzuci go zaraz. Rozumiecie? Więc widzicie, pozwalacie, żeby człowiek 
prowadził was, zamiast Duch Święty, bo wasze dogmaty i wyznania, i tak dalej, 
powstrzymują człowieka od tego. 

Problemem, jaki widzę, jest to, że ludzi nie są zgłodniali i nie pragną, żeby zostali 
napełnieni. Młody mężczyzna albo kobieta przychodzi do zboru, i są na tyle mądrzy, 
żeby rozejrzeć się dookoła, i widząc, jak inni zachowują się, tak samo oni zachowują 
się, i rozglądając się wokoło, słyszą rozmawiających ludzi, i przyłączają się do rozmowy 
w taki sam sposób, i każdy patrzy na nich i myśli, że ta osoba ma Ducha Świętego, 
ponieważ mówi jak my i zachowuje się jak my. 

Lecz od kiedy mowa i uczynki oznaczają to, że jesteś narodzony na nowo? Powiecie: 
trzymają się naszej nauki, więc muszą to posiadać, ponieważ dowodem bycia 
narodzonym na nowo jest wierzenie Poselstwu na ten Czas. I my dosłownie 
rozcieńczyliśmy rzeczywiste znowuzrodzenie, i zamiast tego, aby osoba miała 
prawdziwe przeżycie z Bogiem i wiedziała w swoim sercu, że jest napełniona Duchem 
Świętym, powiedzieliśmy im, o, może nie w bezpośredni sposób, ale w okrężny sposób 
powiedzieliśmy im, że mają Ducha Świętego, bo zgadzają się z nami, i mówią jak my i 
zachowują się jak my, i wierzą tej samej nauce, jaką mamy, a co naprawdę im mówimy 
jest to: jesteś narodzony na nowo, bo mój duch jest w tobie. 

Tak, to właśnie kościoły czynią ludziom, którzy pragną być napełnieni Duchem 
Świętym. Oni popełniają błąd, zastępując Ducha Świętego swoim własnym duchem. A 
niektóre kościoły w tym Poselstwie są zbyt cyniczne, wierząc, że pełnia Bóstwa jest w 
nich! Co za herezja. Pełnia Bóstwa była w Jednej osobie, a tą był Jezus Chrystus – 
najstarszy brat w ogromnej rodzinie braci. Może posiadamy Boże Życie w nas, ale nie 
mamy pełni Bożego życia w sobie. To zostało przeznaczone dla jednego człowieka. 
Zatem, nie myślę, że jakikolwiek kościół jest na tyle bezczelny, żeby to powiedział, lecz 



po owocach ich poznacie je. Obserwujcie, jak zachowują się wobec kogoś, kto wchodzi 
do ich kościoła. Jeżeli ta osoba przyjmuje linkę, haczyk i ciężarek u wędki, wtedy jest 
szybko podniesiony na wyższy stopień w kościele. Ale jeśli ta osoba ma osobisty 
związek z Panem, wtedy on jest odrzucany przez ludzi albo jest obserwowany lub nie 
jest mu dozwolone dzielić się w tym zborze.  

Niech tylko powie trochę coś innego niż przywódca kościoła, a oni nawet nie uznają, 
iż on jest znowuzrodzonym. Dlatego brat Branham powiedział, że powinniśmy modlić 
się, gdzie mamy chodzić do kościoła. Więc czy chodzisz to kościoła, ponieważ to jest 
najprostsza droga do przejechania? Czy chodzisz do kościoła, bo twoi rodzice tam 
chodzą? Czy tam chodzisz, ponieważ jesteś pewny tego, iż człowiek, który jest 
pastorem, ma osobiście Ducha Świętego i jest prowadzony dzień po dniu przez Ducha 
Świętego i naucza zgodnie ze Słowem. 

Więc jaki jest twój motyw chodzenia do zboru? Aby stwierdzić, gdzie nie jesteś w 
zgodności ze Słowem i możesz umrzeć tej części samego siebie, abyś miał więcej 
miejsca dla Boga, by napełnił cię, albo czy przychodzisz, bo jest to najdogodniejsze. Czy 
przychodzisz, aby otrzymać korektę z Bożego Słowa, lub czy przychodzisz, by ktoś 
poklepał cię po plecach i powiedział ci: brawo! 

Dlatego brat Branham powiedział, że musimy być bardzo ostrożni przy wyborze 
swego zboru, ponieważ zbory mają duchy. W kazaniu Wybór oblubienicy 65-0429E 
P:37 on powiedział: To samo dotyczy wyboru kościoła. Musicie modlić się w sprawie 
zboru, w którym macie społeczność. Pamiętajcie, zbory mają duchy. Nie chcę 
być krytyczny, ale stwierdzam, że jestem już starym człowiekiem i pewnego dnia będę 
musiał stąd odejść. W dniu sądu będę musiał zdać rachunek z tego, co mówię dzisiaj 
albo innym razem i dlatego muszę być śmiertelnie poważny i naprawdę przekonany. 
Gdy idziecie do zboru i obserwujecie zachowanie się tego zboru - śledzicie przez 
chwilę pastora, to zwykle stwierdzicie, że zbór postępuje tak, jak pastor. 

38 Czasem zastanawiam się, czy my po prostu nie otrzymujemy ducha jedni 
od drugich, zamiast Ducha świętego. Jeśli przyjdziecie na takie miejsce, gdzie 
pastor jest bardzo radykalny i nieustępliwy, przekonacie się, że zgromadzenie jest takie 
same. Gdybym zaprowadził was do zboru, w którym widziałem pastora, który stojąc 
rzuca głową naprzód i do tyłu, zobaczylibyście, że zgromadzeni robią to samo. 
Znajdźcie pastora, który robi wszystko w wielkim pośpiechu, a zauważycie, że zbór robi 
podobnie. Tak więc gdybym ja wybierał zbór, aby wprowadzić do niego moją rodzinę, 
wybrałbym autentyczny, fundamentalny, biblijny zbór pełnej ewangelii. 

Otóż, dzisiejsze studium nie dotyczy tego, jak wybieramy kościół, jednak by pokazać 
wam, że istnieją dwa duchy, które są tak blisko, że zwiodłoby to nawet samych 
wybranych, gdyby to było możliwe. A stwierdziliśmy, że brat Branham powiedział, iż 
tymi dwoma duchami są Duch Święty i kościelny duch ludzi kościoła. 



Więc jakie to ma znaczenie czy chodzisz do wielkiego kościoła albo małego, dopóki 
jesteś karmiony duchowym pokarmem na właściwy sezon. W Ew. Mateusza 15:15 
słyszymy, jak Jezus mówi nam podobieństwo o Stanie Serca. 

Ew. Mateusza 15:10 I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i 
zrozumiejcie. 11 Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to 
kala człowieka. 12 Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, 
usłyszawszy to słowo, zgorszyli się? 13 A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, 
której nie zasadził Ojciec niebieski, wykorzeniona zostanie. 14 Zostawcie ich! Ślepi są 
przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. 15 A 
odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo. 16 A On rzekł: To i wy 
jeszcze nie rozumiecie? 17 Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do 
żołądka i na zewnątrz się wydala? 18 Ale co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to 
kala człowieka. 19 Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, 
cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. 20 To 
właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka. 

Istnieje pięć spraw, które chciałbym uwypuklić z tego, co Jezus powiedział. 

1. Jezus mówi nam, iż to, co kala człowieka, pochodzi z serca. Skalanie, mówi On, 
nie jest staniem zakażenia z zewnątrz, lub bycia pod negatywnym wpływem z 
zewnątrz, ale skalanie jest stanem serca, wyrażającym się na zewnątrz. Więc skalanie 
nie pochodzi z zewnątrz, bo nic nie może ciebie skalać, jeżeli to skalanie nie jest już w 
tobie od początku. 

Mówię odnośnie skalania nie z tego powodu, iż chcę zmienić zdanie odnośnie was, 
ale dlatego, abyście mogli zrozumieć, że to, czym jesteście wewnątrz, w sercu, jest 
waszym prawdziwym ja. „Możecie oszukiwać kogoś przez pewien czas, a nawet 
wszystkich ludzi przez jakiś czas, ale nie możecie oszukiwać wszystkich ludzi 
cały czas.” Czy wiecie, kto to powiedział? Abraham Lincoln. Lecz to, co on powiedział, 
nie zakończyło cały obraz, bo on przeoczył to: „Możecie oszukiwać człowieka i 
ujdzie wam to bezkarnie przez jakiś czas, ale nie możecie oszukać Boga, bo On 
zna najskrytsze tajemnice waszego serca.” Więc raczej przyjrzyjcie się dobrze 
sobie w zwierciadle, a zwierciadłem jest Słowo, a jeżeli jesteście szczerzy, będziecie 
wiedzieć, gdzie jest potrzebne umrzeć sobie w życiu. A tam właśnie potrzeba wam 
zacząć wchodzić w obraz pierworodnego syna. 

Więc patrzymy się na przypodobanie do kościoła albo do Chrystusa.  Oto gdzie 
jesteśmy w tym Poselstwie w roku 2009. Oto, w jaki sposób Bóg postępuje z 
Wierzącymi w Malachiasza 4 dzisiaj rano. Do kogo mamy być przypodobani dzisiaj 
rano? Chrystusa czy kościoła. Więc jeżeli boicie się stać w obronie tego, w co wierzycie 
głęboko w swoim sercu, iż to jest właściwe, i nie idziecie za sercem, ponieważ wiecie, że 
kościół wierzy trochę inaczej, wtedy nie macie Ducha Świętego, ale macie kościelnego 
ducha. 



Słyszeliście to pytanie: „Czy człowiek jest złodziejem, bo kradnie? Albo on 
kradnie, bo jest złodziejem?” W tym miejscu Pisma Jezus odpowiada nam na to 
pytanie. Jest jasną rzeczą, widoczną w tej Biblii, że człowiek jest złodziejem od 
początku, i dlatego on kradnie. Kradzenie nie czyni go złodziejem, bo on musi najpierw 
pomyśleć o tym w swoim sercu, a wtedy, kiedy on myśli o tym, wtedy te myśli stają się 
nasieniem, które zostały zasiane. Z chwilą, kiedy nasienie jest zasiane, wtedy każde 
podlewanie tego nasienia przez tę osobę zamanifestuje to nasienie. 

Zauważcie, że Jezus łączy serce człowieka z jego ustami i językiem. On mówi: „bo z 
obfitości serca mówią usta.” 

2. Stwierdzamy w Ew. Mateusza 7, gdzie Jezus nam mówi: „Drzewo nie może 
rodzić dobrych i złych owoców, a Jakub mówi nam: ani źródło nie wydaje wody 
gorzkiej i słodkiej. 

Jezus powiedział w Ew. Mateusza 7:15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy 
przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po 
ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak 
każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może 
dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. 19 Każde 
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. 20 Tak więc po 
owocach poznacie ich. 

Stwierdzamy także, iż Jakub mówi nam, że słodką wodę i gorzką wodę nie może 
wydawać żadne źródło – nie może wydawać oba rodzaje wody. 

JAKUB 3:9 Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na 
podobieństwo Boże; 10 Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. 
Tak, bracia moi, być nie powinno. 11 Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę 
słodką i gorzką? 12 Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna 
latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody.  

Co ma na myśli Jezus i Jakub poprzez te ostrzeżenia? Mówią, że natura człowieka 
jest tym, co jest okazywane na zewnątrz, nie ważne, jak starannie przedstawiają siebie 
w inny sposób. 

A dlaczego tak jest? Ponieważ to twoje słowa, sprawy, które ty mówisz, oznajmiają, 
gdzie jest twoje serce, i co jest drogie twemu sercu. Więc patrzymy się, co jest tam 
głęboko w sercu. Bo to jesteś prawdziwy ty, a jeśli to nie jest narodzone na nowo, masz 
wiele problemów. 

3. Dlatego twoje serce jest tym, co określa, kim jesteś… Jest tym, o czym myślisz i 
co wyrażasz. Jest odbiciem stanu twej duszy. A z obfitości lub tego, czym serce opływa, 
mówią usta, a ciało wykona te sprawy. 

W kazaniu Wyjaśnienie uzdrowienia i Jair 54-0216 E-37 brat Branham 
powiedział: „Czym jesteście tutaj, jest odbiciem tego, czym jesteście gdzieś 



indziej. „Tych, których powołał, tych usprawiedliwił.” Czy to prawda? „Tych, których 
usprawiedliwił, tych uwielbił.” Już w Obecności Ojca mamy uwielbione ciało. Fiuu! 
Czy to nie jest głębokie? W porządku, stwierdzamy, czy jest to prawdziwe lub nie. „Jeżeli 
ziemski przybytek rozpadnie się, mamy już inny, który oczekuje.” Czy to prawda? To 
jest prawdą właśnie teraz, a to, czym jesteśmy tutaj, jest odbiciem. Tutaj, czym 
jesteśmy, jest odbiciem tego, czym jesteśmy gdzieś indziej. Więc jeżeli nasze uczynki są 
złe, wiecie, skąd to pochodzi. Wiecie, gdzie wasze inne ciało oczekuje. 

Otóż, w tym podobieństwie Jezus mówi nam, że nasze usta są środkiem, poprzez 
który możemy poznać, co jest naprawdę w sercu. A jeśli nasze usta nie mówią prawdy, 
która jest w naszym sercu, wtedy jesteśmy obłudnikami, co jest najgorszym rodzajem 
grzesznika. 

Potępienie na podstawie reprezentacji 60-1113 4-1 Jeśli jednak ktoś głosi 
jakąś naukę, macie pozostać przy swoim własnym przekonaniu. Jeśli tego nie 
czynicie, jesteście obłudnikami. Jeśli mówisz coś dlatego, że mówi tak ktoś 
inny, a w swoim sercu tak nie wierzysz, to jesteś obłudnikiem, bo mówisz coś, w 
co nie wierzysz. Wolę raczej być trochę krytykowany za to, w co wierzę, niż być w 
oczach Bożych obłudnikiem, próbującym iść na kompromis z kimś innym.   

Spójrzcie na coś innego, co mówi brat Branham o tego rodzaju ludzi. 

Niepewny dźwięk 55-0731 64 Jak mówiłem przed kilkoma dniami albo tutaj, 
albo gdzieś indziej, kiedy mówiłem o tym detektorze kłamstwa. Zważajcie teraz 
uważnie. Pragnę, abyście na to zwrócili baczną uwagę. Podłączą człowiekowi detektor 
kłamstwa, a człowiek próbuje podrobić prawdę, i stara się mówić, że to jest prawda, 
lecz tam wewnątrz człowieka - w podświadomości znajduje się pewne miejsce, 
nazywane duszą. A ten intelektualny umysł nie włada nad drganiami 
organizmu. Umysł jest tylko siłą kierowniczą. On cię będzie kierował, ale jest bardzo 
nieudolny, by cię przyprowadzić do Boga - twój umysł. Nie możesz poznać Boga 
swoim umysłem, intelektualnie. Jest to jeden ze środków, względnie kanałów, które cię 
poprowadzą do tego, lecz właśnie twoja dusza rządzi tobą. Dzięki twojej duszy 
jesteś tym, kim jesteś. 

 65 Jezus powiedział faryzeuszom, rzekł: "Patrzcie, wy obłudnicy. Jak możecie 
mówić dobre rzeczy?" - kiedy oni nazywali Go: "Dobry Mistrzu" i tak dalej. 

 66 Powiedział: "Z obfitości serca mówią usta. A wy Mnie nienawidzicie w 
swoim sercu. A na swoich wargach nazywacie Mnie: ,Dobry Mistrzu." On rzekł: 
"Wy obłudnicy!" 

67 Widzicie, wasza dusza myśli o jednej rzeczy, a waszymi ustami mówicie o czymś 
innym! Co za sprawa! Jaka to okropna rzecz! Jak kłamliwym jest obłudnik! 
Bowiem oni mówią coś ze swego umysłu, podczas gdy ich dusza mówi coś 
innego. 



68 Zatem detektor kłamstwa nie będzie czuły na twój umysł. On będzie czuły na 
twoją duszę. On nie będzie czuły na twój intelekt. Są niektórzy ludzie, którzy potrafią 
podrobić prawdę. Oni podrabiają. Chociaż to jest kłamstwo, a potrafią to podrobić tak, 
że potrafią oszukiwać jak nikt inny. 

69 A szatan jest w tym najlepszym, jaki istnieje, bo on zwiódł Ewę w ten sposób, 
mówiąc te same rzeczy. A największe kłamstwo, jakie było powiedziane kiedykolwiek, 
zawierało w sobie wiele prawdy. 

 70 Otóż, ten człowiek - co gdybyś mógł kiedykolwiek doprowadzić tą duszę 
tam wewnątrz do takiej zgodności z Bogiem, żeby twoja dusza i Bóg byli jedno 
- razem, wtedy byś mógł prosić, cokolwiek chcesz, a będzie ci to dane. 

 71 Wielu ludzi przychodzi do mnie, wielokrotnie w kolejce modlitwy, i stoją tam i 
mówią: "O, bracie Branham, ja mam dosyć wiary. Mam wiarę, by przenosić góry". A 
jednak nie mają żadnej wiary. Mają zaledwie tyle wiary, by przyjść na podium. Lecz 
oni są świadomi jednej rzeczy, że oni naprawdę wierzą. Oni wierzą intelektualnie - 
swoim umysłem. A ich umysł nie przyprowadzi ich nigdy do Boga. Twój umysł to 
rozumowanie. A Bóg nie rozumuje. 

 72 Gdybyś tego potrafił dociekać umysłem, twój umysł ci powie: "Słuchaj no, lekarz 
mówi, że się nie możesz z tego wydostać. To jest niemożliwe".   

73 Otóż, lekarz, ze swoim intelektem, ze swoją inteligencją i swoją wiedzą nauki 
medycznej powiedział ci to najlepsze, co wyszło z jego umysłu. A ty to przyjmujesz do 
swojego umysłu i posługujesz się tą samą rzeczą, którą ci lekarz powiedział, ty... Bóg 
nie może działać na tej linii, jak długo człowiek rozważa. Lecz odłóżmy rozważanie. 
Bóg nas nie stworzył, abyśmy żyli w oparciu o nasz intelekt. Żyjemy dzięki 
Duchowi świętemu, który jest w naszej duszy, który mówi "nie" na wszelkie 
rozumowanie, które jest sprzeczne ze Słowem Bożym. 

74 Kiedy Boże Słowo mówi, że to tak jest, nie ma niczego na świecie, co by Mu 
stanęło w drodze. Potem, kiedy to czynisz, to się przedostajesz dalej na właściwą, Bożą 
stronę. Ty się dostaniesz tam, gdzie możesz prosić, cokolwiek chcesz, a będzie ci to dane, 
ponieważ nie ma żadnej przeszkody między tym. Nie ma tam rozumu. Odrzućmy te 
rozumowania. One nam stoją w drodze. Usuń twój umysł z drogi. A nie mów tego, czego 
dociekasz rozumem, co widzisz, co myślisz. Mów to, co mówi Bóg; to jest Prawdą. A to 
może przyjść tylko z wewnątrz, ze serca; nie z intelektu. 

A w kazaniu Podrabianie chrześcijaństwa 57-0120M powiedział: 78   I na 
skutek tego, że mamy intelektualny typ kościołów, które   mamy  dzisiaj   w  Ameryce,   i  
wszędzie  po   całym   świecie,   kiedy   przyjdziemy   do   takiego   rodzaju   szkoły,   
wtedy   chrześcijanin,   wierzący, członek zboru, czytający Biblię widzi, że on 
musi starać się   postępować pokornie. On musi usiłować o to, by być takim. 
Lecz gdy   tak postępuje, podrabia to tylko cieleśnie. Niech to wsiąknie do was   
głęboko. Przyrównując to cieleśnie, on próbuje czynić coś, czego tak   naprawdę 



nie ma w swoim sercu. W swoim sercu myśli o jednej   rzeczy,    a   usiłuje   czynić   
coś   innego,   co   mówiąc   wyraźnym   autentycznym językiem czyni go obłudnikiem. 

79   Jezus  powiedział:   „Wy  obłudnicy,  jak  możecie  mówić  dobre   rzeczy, przecież 
z obfitości serca mówią usta". Jeżeli nie mówisz   zgodnie z tym, co jest w twoim sercu, 
to twoje serce rozmyśla o jednej   rzeczy, a ty mówisz coś innego, i to czyni cię 
obłudnikiem. 

80   Samo słowo „faryzeusz" znaczy tyle samo co „aktor". Odgrywali   tylko 
swoją religię, bowiem mieli kamienne serca. Oni przyszli i   powiedzieli: „Dobry 
Mistrzu, chcielibyśmy zobaczyć znak od Ciebie,   który udowodni, że Ty jesteś tym, co 
powiedziałeś". 

81   On powiedział: „Jak możecie nazwać Mnie dobrym, gdy nie ma   nikogo 
dobrego,  oprócz Boga?"   

NIEPEWNY DŹWIĘK 55-0731 75 Dlatego właśnie tak wielu dzisiejszych 
ludzi będzie tak straszliwie zawiedzionych w Dniu Sądu. Wiedząc, że żyli w 
zborze, wiedząc, że czynili dobre uczynki, wiedząc, że traktowali właściwie 
swego sąsiada, wiedząc, że byli lojalni względem ludzi, wierni zborowi, i w 
swoim umyśle uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a będą potępieni w 
Dniu Sądu. 

 76 Jezus powiedział: "Wielu jest powołanych, a mało wybranych. Ciasna jest brama 
i wąska jest droga, która prowadzi do Życia, lecz mało jest tych, którzy ją znajdują". 

 77 Teraz do was ludzie tutaj dzisiaj do południa, pragnę, abyście bacznie nastawili 
na to ucha. Jesteście już dosyć starzy. Słyszeliście już wystarczająco dużo głoszonej 
Ewangelii i powinniście być zdolni odejść od mleka, a przyjść do naprawdę mocnego 
pokarmu Ewangelii, przyjść na tą pozycję, na której powinni stać mężczyźni i kobiety. 
Paweł rzekł: "Kiedy macie być już nauczycielami, patrzcie, musicie być jeszcze 
nauczani". 

78 Zatem w duszy, gdzie człowiek żyje - ty jesteś tym, kim jesteś w swojej duszy. 
Nie w twoim umyśle, nie w twoim rozumowaniu, nie dlatego że mówisz: "Będę 
miał lepsze stanowisko. Mogę mieć łączność z lepszym towarzystwem, jeśli się stanę 
chrześcijaninem". To jest rozumowanie. Rozumiecie? Nie śmiecie tego czynić. Nie róbcie 
tego. Niech się to rozpocznie nowym przeżyciem, Znowuzrodzeniem - czymś, co 
się nie stało w umyśle, lecz w duszy, co usunęło na bok wszelkie rozumowanie, 
a ty stałeś się nowym stworzeniem. I ty jesteś w Chrystusie Jezusie. 

Bóg składający obietnice 56-1209A E-17 Otóż, jeśli staracie się tylko podrabiać 
to, czynicie z siebie obłudnika, rozumiecie? Ponieważ możecie to zrobić. 
Chrześcijaństwo to coś, co pochodzi z serca. Jezus mówił z faryzeuszami i 
powiedział: „Obłudnicy, jak możecie mówić dobrze, kiedy z obfitości serca mówią usta?” 
Więc kiedy serce myśli o jednej sprawie, a usta mówią coś innego, to jest obłudą. 
Rozumiecie? Musimy z serca wyrazić, co dokładnie czujemy. Musimy wyrazić to 



z serca, a jeśli nie możemy wyrazić dobrej rzeczy, wtedy bądźcie cicho, nie 
mówcie niczego na ten temat. A więc, jeżeli kościół kiedykolwiek praktykował 
to, może mieli mniej członków przez chwilę, ale mieli lepszych członków, kiedy 
tak było. Bóg udzieli takiego dnia, kiedy każdy mężczyzna albo kobieta będą wyrażać 
właśnie to, czym są. 

Słowo ciałem się stało 54-1003M 223 Jezus powiedział faryzeuszom: „Obłudnicy. 
Jak możecie mówić dobre rzeczy?” To właśnie czyni ich hipokrytami; myślą o jednej 
sprawie w głowie, a wyrażają ustami coś innego. Taki jest obłudnik. To właśnie czyni 
go obłudnikiem. On powiedział: „Jak możecie wy, będąc obłudnikami. Bo z obfitości 
serca mówią usta. Nie mówicie to, o czym naprawdę myślicie.” I czy rozumiecie, co 
mam na myśli? Musicie mówić to, o czym myślicie. Jeśli nie myślicie o tym, nie 
mówcie tego. Rozumiecie? Mówcie własne słowa; niechaj pochodzą z głębokości 
waszego serca, jak powiedział Jezus o  tym drzewie: „Niechaj nikt nie je z ciebie.” 
Dlaczego, nie było cienia wątpliwości w całym jego sercu, że to drzewo obumrze. 
Dlaczego? Jego serce pochodziło z czystego… To był Duch Boży w Nim, który go 
uczynił w ten sposób, ucząc uczniów tej lekcji. Rozumiecie, co mam na myśli? W 
porządku. 225 Zatem, niechaj jest ono czyste. Niech twoje myśli są kierowane szczerze, i 
niechaj twoje wyrażenia są szczere. Żyj szczerze i bądź szczery. Otóż, z serca 
wychodzą złe myśli, cudzołóstwo, i wszystkie inne sprawy; jeżeli to wychodzi z serca, to 
właśnie jest w twoim sercu. Ale jeżeli z twego serca pochodzi prawość, pokój, 
miłość, radość, o, moi drodzy, wtedy to pochodzi ze źródła, które to zawiera. 
Czy rozumiecie co mam na myśli? To powstaje z Ducha Bożego tutaj, który jest 
Sam wyrażony w tych słowach, a co wypowiecie, to się urzeczywistni. Widzicie 
więc, serca, z którymi jesteśmy urodzeni, przede wszystkim nie mają niczego dobrego w 
sobie. A jeżeli tak jest, wtedy jesteśmy zależni od Boga, by dał nam właściwe 
serce. Bóg musi dać nam nowe serce, bo serce, z którym urodziliśmy się, jest przede 
wszystkim skażone, więc On daje nam innego Ducha, a następnie Swego własnego 
Ducha. 

Ezechiel 11:19-21 Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich 
wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, 20 Aby postępowali 
według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi 
ludem, a Ja będę im Bogiem. 21 Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i 
obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy - mówi Wszechmocny Pan. 

Ezechiel 36:26-28 I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i 
usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. 27 Mojego ducha 
dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, 
moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. 28 I będziecie mieszkać w ziemi, 
którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem. 

Wewnętrzna zasłona 56-0121 Zauważcie. Istnieje intelektualna wiara. I istnieje 
wiara, która pochodzi z serca. Stary niewierzący powiedział lata temu: „Kiedy Biblia 
powiedziała: „Jak człowiek myśli w sercu swoim…” Powiedział: „To jest szalone. Nie 



ma żadnych umysłowych zdolności w sercu.” Powiedział: „Myślicie za pomocą swego 
umysłu. Nie ma żadnych umysłowych zdolności w sercu.” Ale w zeszłym roku 
stwierdzili, że to jest błędne. Bóg był właśnie w sercu, w centrum serca jest mała 
przegródka, gdzie nie ma nawet komórki krwi, nie ma tego w sercu zwierzęcym, tylko w 
ludzkim sercu. A oni mówią: to jest mieszkanie, względnie mieszkaniec duszy. Duch 
żyje w głowie. Mimo wszystko, Bóg miał rację, kiedy On powiedział: „Jak człowiek 
myśli w sercu swoim.” I chciałbym dodać: takim jest! 

A to sprowadza nas do ostatniej części tego pytania: co z sercem? To jest bardzo ważne, 
iż rozumiecie tę sprawę odnośnie serca, ponieważ: „jak człowiek myśli w sercu swoim, 
takim jest.” I oczywiście, jeżeli Dusza przebywa w sercu. 

Czego trzeba do chrześcijańskiego życia? 57-0113 Obserwujcie tę kolejność w 
Piśmie Świętym:  "Ja  wyjmę z was kamienne serce, a dam wam serce nowe." Otóż, 
serce jest  miejscem przebywania Ducha Świętego. "I dam wam nowego ducha."  
Pragnę, abyście zważali na tę kolejność. Otóż, wielu ludzi wpada  tutaj w zamieszanie. 
Oni myślą, że mają Ducha Świętego, lecz oni  mają tylko nowego ducha. 
Zważajcie. 

"Ja dam wam nowe serce i  nowego ducha. A potem Ja włożę do was Mojego Ducha..." 
Zatem,  ten nowy Duch. . . Bóg musiał wam dać nowego ducha, lecz to jest  nowy 
duch, którego Bóg ci daje, abyś mógł zgodzić się z Duchem  Świętym.  Z  tym  
starym  duchem,  którego miałeś,  nie mogłeś  się  zgodzić z twoim sąsiadem; 
nie mogłeś dać sobie rady z sobą samym.  Widzisz więc, że nie mogłeś zgodzić się z 
Bogiem; dlatego Bóg daje ci  nowego ducha. 

74   I wiele razy miałeś entuzjazm, ale jeśli będziesz obserwował życie,  które to 
przynosi… Mam nadzieję, że was nie ranię, lecz mam  nadzieję, że to odkrywam. 
Rozumiecie? Wielokrotnie człowiek myśli sobie, że ma już Ducha Świętego. "O" - mówisz 
- "ja śpiewałem; ja mówiłem obcymi językami." Oczywiście. Będąc tak blisko tego, 
możesz czynić to wszystko, lecz to jeszcze nie jest Duch Święty. Rozumiesz? Duch 
Święty świadczy o Jezusie Chrystusie w tobie. 

75   Więc On coś zabrał i co On uczynił? Daje ci nowe serce, daje ci  nowego ducha, a 
potem wkłada Swojego Ducha, Swojego Ducha do  ciebie. Jest to po prostu jak. . . Nie 
musisz chodzić dumnie wokoło i  udawać, że jesteś chrześcijaninem. Ten nowy 
duch przynosi nowe  życie. A Duch Święty w twoim nowym duchu, w twoim nowym  
sercu. . . Twoje nowe serce, twój nowy duch i Duch Święty wchodzi  wprost do centrum 
twego nowego ducha, a twój nowy duch wchodzi  wprost do centrum twej nowej głowy. 

Podrabianie chrześcijaństwa 57-0120M 112   Otóż, kiedy to czynisz, a nie 
przynosisz owoców Ducha, to jesteś   w nowym duchu. Dawniej tego nie czyniłeś; to się 
zgadza. Lecz Bóg dał ci nowego ducha. Patrz, z tym duchem, którego miałeś, 
nie mogłeś   sobie   dać   rady   nawet   z   samym   sobą.   Więc   jak   będziesz   
się   zachowywał w Obecności Boga? 113   Zatem, Bóg musiał ci dać nowe serce, nie 
jakieś podreperowane,   lecz nowe serce. To jest twój intelekt, którym rozmyślasz — 



nowy   sposób rozmyślania. Potem, gdy On daje ci nowy sposób myślenia,   
mówisz: „Tak, to się zgadza. Biblia wydaje się być sensowną. Dawniej   temu nie 
wierzyłem. Teraz temu wierzę". Otóż, to jest twoje wielkie   przebudzenie — rozumiesz? 
(zauważcie, nowe serce jest nowym nastawieniem umysłu, nowym sposobem myślenia.) 

   115   Potem on powiedział: „Następnie dam wam nowego ducha". Co to jest? Nowe 
pragnienie — „Ja pragnę postępować właściwie". 

116   „Ja teraz wiem, że jestem chrześcijaninem, muszę coś zrobić.   Zapalę sobie 
jeszcze raz, a potem zaniecham palenia". Rozumiecie?   „A ja — po prostu zobaczę — ja 
po prostu zostanę w domu dzisiaj   wieczór, i wiecie, ja tylko..." i wszystkie ich „tylko" i 
„po prostu" —   dokładnie tak jest. Ewa zatrzymała się „tylko" na chwilę. To było   
wszystko, co ona musiała uczynić. 

117   Lecz teraz jest to nowy duch. Obserwujcie potem kolejność Pisma   Świętego.   
Kiedy   otrzymasz   nowe   serce   i   nowego   ducha,   On   powiedział: „Potem Ja włożę 
Mojego Ducha!" Rozumiecie? O, coś   takiego!  To właśnie mówi tutaj  Pismo  Święte.  
To jest właściwa   kolejność — porządkowa, numeryczna kolejność Pisma Świętego 
—   nowe serce, nowy duch a potem Mój Duch. Jest to Boży Duch Święty! 

118   Boże nowe serce, które On wkłada do ciebie, znajduje się w twoim   wnętrzu. Ono 
jest źródłem twoich impulsów, z którego wychodzą   twoje emocje. A nowy duch 
znajduje się w samym centrum tego   nowego serca. A Boży Duch, Duch Święty, 
znajduje się w samym   centrum twego nowego ducha i stamtąd On kieruje twoimi 
emocjami. 

Lecz przyjąć to, i mieć nowe serce i nowego ducha, i Jego Ducha, część Logos w tobie 
rządzi twoimi emocjami… A kiedy On mówi przez Swoje Słowo, a ty odpowiadasz Mu. 
„Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki…” 

Podrabianie chrześcijaństwa 57-0127A Tak, obserwujcie kolejność Biblii. „Zabiorę 
stare kamienne serca, a dam wam nowe serca.” To jest pierwszy rozkaz. Niektórzy z 
nich zatrzymają się na pierwszym rozkazie. Dopiero co rozpoczęliście. Następnie On 
powiedział: „Dam wam nowego ducha.” Oto, gdzie wy, zielonoświątkowcy, zawiedliście, 
musząc posiadać nowego ducha. O, czuliście się dobrze i czuliście się w następujący 
sposób: „Otóż, po prostu czuję się dobrze. Nie mógłbym tego mieć.” Dopiero co 
zaczęliście. Poprawiacie się … Właśnie dochodzicie do linii. On musiał wam dać 
nowego ducha. Dlaczego nie mogliście zgodzić się ze sobą, ze swoim starym duchem, 
więc jak moglibyście zgodzić się z Duchem Bożym? Zatem On musiał wam dać nowego 
ducha. 

Ew. Mateusza 13:15 Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, 
oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie 
rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył. 

Mamy do czynienia z sercem, schowkiem Duszy.  Więc serce i jego stan są bardzo 
ważne, ponieważ to wpływa na stan duszy. Wychowuj dziecko w sposób, jaki ma 



chodzić, a kiedy podrośnie, nie odejdzie od tego. Dlatego, jeżeli wychowujesz dziecko w 
stanie lub atmosferze niewiary, to będzie miało bardzo silny wpływ na to, czy wierzą 
Słowu Bożemu. Dziecku, które wyrasta w domu, gdzie nie ma szacunku, będzie o wiele 
trudniej przyjść i uchwycić się zbawienia niż temu, kto był wychowywany w domu, 
gdzie była nauczana miłość i respekt względem Boga. A pięcioraka usługa nie może 
dać ci objawienia, ale one mogą przygotować twój umysł, żebyś przyjął objawienie od 
Boga. A wy, rodzice, możecie przygotować umysły waszych dzieci, aby także przyjęły 
Słowo Boże. To jest waszym obowiązkiem przed Bogiem jako szafarzy waszego 
domostwa. 

5 Mojżeszowa 6:4 Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 5.Będziesz 
tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i a całej duszy swojej, i z całej siły 
swojej. 6 Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 7 Będziesz je 
wpajał w twoich synów (a jak to czynicie? Bóg mówi:) i będziesz o nich mówił, 
przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. 8 Przywiążesz je jako 
znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. 

Imiona bluźniercze Podchodząc to twej umysłowej wiary, właśnie tutaj, przychodzi 
Duch Święty, wstępując to twej zmysłowej wiary, czyniąc z niej Duchową Wiarę. Wtedy 
Duchowa Wiara rozpoznaje tylko Słowo.”  

A więc patrząc się na stan umysłu, widzimy, że Bóg zstąpił w tym czasie, żeby 
przynieść przemianę naszego umysłu, żebyśmy mogli przyjąć Jego zmysł. „Niechaj 
zmysł, który był w Chrystusie, jest w was.” A wiemy także, że w Kolosan 3:4 jest 
nam powiedziane: „Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i 
wy okażecie razem z nim w chwale.” Zatem, jeżeli to jest stan naszego umysłu, 
wtedy musi najpierw wyjść z naszego umysłu, zanim może posuwać się do naszego 
serca i duszy i przejąć każdą ambicję i pragnienie naszego serca. Dlatego Biblia mówi 
nam: „Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje.” 

W Ew. Łukasza 6:45 czytamy: „Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa 
dobro, a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości serca mówią usta jego. A tutaj 
stwierdzamy, że Pismo mówi nam, iż nasze serca odzwierciedlają  tylko prawdziwy 
skarb, który leży wewnątrz niego, a to wskaże, czym naprawdę jest nasz skarb, na 
podstawie spraw, o których mówimy. 

W kazaniu Czy twoje życie jest godne Ewangelii P: 151 brat Branham powiedział: 
„Sprawy, o których myślisz, sprawy, które czynisz (uczynki), sprawy, o których 
rozmawiasz, stwarzają atmosferę!” 

Czym się karmi twój umysł, odzwierciedla się jedynie Duchowym stanem, który jest 
jedynym odbiciem miejsca twego Wiecznego przeznaczenia. Boży Wybrani będą 
trzymać się Jego Słowa jako skarbu, a to przejawi się w ich myślach a również w ich 
uczynkach. 



W kazaniu Kuszące duchy brat Branham powiedział: „Pozwólcie, że spojrzę, co 
człowiek czyta, pozwólcie, iż spojrzę, co obserwuje, jakiej muzyki słucha, a 
powiem wam, w jakim duchowym stanie jest.” On powiedział: „ponieważ na to 
masz apetyt!” 

W kazaniu Kim jest Duch Święty P:31 brat Branham powiedział: „Pozwólcie mi 
porozmawiać z człowiekiem dwie minuty, a mogę wam powiedzieć, czy on przyjął 
Ducha świętego, czy nie. Tak samo wy możecie. On ich oddziela; jest to Piętno; jest to 
Znak. Duch święty jest Znakiem. Jest to ... Każde dziecko w Starym Testamencie, które 
odrzucało obrzezkę, która zapowiadała Ducha świętego, zostało wyłączone spomiędzy 
ludu. Jeżeli ktoś odrzucał obrzezkę, nie mógł mieć społeczności z resztą zgromadzenia. 
Zastosujcie to teraz do dzisiejszego czasu. Ten, kto by odrzucał przyjęcie chrztu Duchem 
Świętym, nie może mieć społeczności z tymi, którzy posiadają Ducha świętego. Wy tego 
po prostu nie możecie. Musicie mieć tę samą naturę. 

32  Jest to tak, jak ... Moja matka zazwyczaj mawiała: "Ptaki jednakich piór latają 
razem." Otóż, jest to stare przysłowie, lecz ono jest prawdziwe. Nigdy nie zobaczycie 
gołębi w towarzystwie wron. Ich pożywienie jest odmienne; ich przyzwyczajenia są 
różne; ich pragnienia są różne. Tak samo ma się sprawa ze światem i z 
chrześcijaninem, kiedy Duch święty dokonał na tobie obrzezki, co oznacza odłączenie od 
tego ciała. 

Zatem widzimy, iż istnieje pewne pożywienie, które spożywamy. Wrona może jeść 
wszystko, niczym się nie przejmuje, lecz Gołębica może jeść tylko pewien rodzaj 
pokarmu. Taka jest jej natura. Gdyby jadła jak Wrona, to zabiłoby ją. A powiem wam 
coś, czemu wierzę całym sercem. Pewnej nocy słuchałem taśmę kaznodziei w tym 
poselstwie, a wszystko co robił, to było wykrzykiwanie i krzyczenie, a jednak nic nie 
było powiedziane. Nie mogłem tego znieść. 

PRAGNIENIE  65-0919 Także dusza ma wieżę kontrolną, która wskazuje wam 
duchowe rzeczy, to, czego potrzebujecie w waszym duchu. Według tego możecie 
stwierdzić, jaki sposób życia wami rządzi.  

30  Według tego, czego pragniecie, możecie poznać, jakiego rodzaju jest to, co wzbudza 
w was pragnienie. Pragniecie czegoś konkretnego i na podstawie tego, czego pragniecie, 
możecie stwierdzić, co jest tym pragnieniem, które jest w waszej duszy. Mam nadzieję, 
że to pojmujecie.  

To, na co patrzymy się tutaj, jest tym faktem, że Bóg uczynił nas w ten sposób, abyśmy 
najpierw przyjęli Jego Słowo naszymi umysłami, a następnie On namaści zrozumienie, 
które dał nam, a potem to przesuwa się do naszej Duszy i staje się Duchowym 
Objawieniem. Mamy do czynienia tutaj z umysłem, a dlatego brat Branham wskazuje 
na pogarszający się stan umysłów ludzkich. To nasuwa pytanie, które zostało mi 
wręczone. 



Jak powiedziałem, Dusza jest częścią człowieka, która go identyfikuje. To jest jego 
własne Życie – natura Ducha. Kiedy czytamy 1 Tesaloniczan 5:23 A sam Bóg pokoju 
niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą 
zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Widzimy, że 
słowo Dusza tutaj pochodzi z greckiego Psuche, co jest również przetłumaczone jako 
Życie. Kiedy Jezus powiedział: kto utraci swoje Życie dla mnie, zachowa je, on 
posługiwał się słowem Psuche, które jest także użyte jako ten sam odpowiednik do 
słowa dusza, jak widzimy w 1 Tesaloniczan 5:23 i w wielu innych miejscach Biblii. 

5. Czy wiedzieliście, że 1 Jana 3:9 mówi nam, iż Kto z Boga się narodził, grzechu nie 
popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. 
Więc kiedy jesteś znowuzrodzony z Boga, czy możesz dalej grzeszyć? Nie możesz, Bóg 
tak powiedział w Swoim Słowie. Ten, kto jest znowuzrodzony z Boga, nie może 
zapoczątkować grzechu, dlaczego? Ponieważ nie masz grzechu w twojej duszy. A jeśli 
to nie jest w twoim sercu, wtedy to nie zamanifestuje się w twoim życiu. Problem 
polega na tym, że większość ludzi posiada na tyle Ducha Świętego, iż on uświadamia 
ich o grzechu, jednak nie są napełnieni Duchem Bożym, dopóki on nie przejął ich ciało, 
duszę i ducha. 

PERGAMOŃSKI WIEK KOŚCIOŁA ROZDZIAŁ 5 „Znam uczynki twoje". To są te 
same słowa wypowiedziane do każdego z tych siedmiu posłańców, odnoszące się do 
ludu Bożego w każdym wieku. Ponieważ są mówione do obydwu winnych krzewów (do 
prawdziwego i fałszywego), przyniosą radość i pocieszenie do serc jednej grupy, lecz one 
powinny napawać przerażeniem serca tych drugich. Bo chociaż jesteśmy zbawieni z 
łaski a nie z uczynków, to prawdziwe zbawienie zrodzi uczynki, albo czyny, które będą 
przyjemne Bogu. 1 Jana 3:7 „Dziatki, niechaj was nikt nie zwodzi, kto CZYNI 
(wykonuje) sprawiedliwość, jest sprawiedliwym, tak jak on jest sprawiedliwym". Jeżeli 
ten wiersz w ogóle co oznacza, to oznacza, że co człowiek CZYNI, tym JEST. 

Jakuba 3:11 Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? 

Rzymian 6:2 Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć 
mamy? 

Ew. Mateusza 12:33-35 Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo 
zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły: albowiem z owocu poznaje się drzewo. 34 
Plemiona żmijowe! Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości 
serca mówią usta. 35 Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły 
człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. 

Jeżeli człowiek jest narodzony ze Słowa, (znowuzrodzony, nie z nasienia skazitelnego, 
lecz z nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki, wtedy Życie w 
Nim musi odzwierciedlać to samo, co jest w tym Słowie. Ponieważ to jest to samo 
Życie.) 



1 Piotra 1:23 mówi nam: jesteśmy narodzeni na nowo przez Słowo Boże… , więc 
musimy przynieść Słowo, i nic nie można poradzić na to. Owoce jego życia będą 
produktem tego rodzaju nasienia lub życia, które jest w nim. Jego dzieła będą więc 
biblijne. A to Słowo osądzi nas w ostatecznym dniu. Tak naprawdę Słowo sądzi nas już 
teraz, bo rozpoznaje myśli i zamiary głowy. Odcina cielesne od duchowego. Sprawia, że 
jesteśmy żyjącymi listami, czytanymi i znanymi poprzez wszystkich ludzi ku chwale 
Bożej. „Znam uczynki twoje.” Jeżeli człowiek obawia się, że mógłby nie podobać się 
Bogu, więc niechaj wypełnia Słowo. Jeżeli człowiek zastanawia się, czy usłyszy te 
słowa: „Doskonale, dobry i wierny sługo.”, niechaj wypełnia Słowo Boże w swoim życiu, 
a zapewne usłyszy te słowa chwały. Słowo prawdy było kiedyś kryterium; ono jest 
kryterium dzisiaj. Nie ma innego standardu; nie ma innego pionu. A świat będzie 
sądzony przez Chrystusa Jezusa, mimo to będzie sądzony przez Słowo. Jeśli człowiek 
pragnie poznać, jak sobie radzi, niechaj uczyni tak, jak zasugerował Jakub: Spójrz do 
zwierciadła Słowa Bożego.  

Więc musimy ćwiczyć serce i Duszę Słowem Bożym. Kiedy osoba jest znowuzrodzona, 
nie jest napełniona. Napełnienie przychodzi, kiedy zastępujesz niewiarę wiarą w Słowo 
Boże. A wtedy jak poznamy, czemu wierzymy w naszym sercu? Poprzez to co mówimy, 
co robimy, jakiej nauki trzymamy się. Dopóki nie jesteś obłudnikiem i celowo nie 
robisz jednej rzeczy, podczas gdy wierzysz innej, będziesz wypowiadał ustami to, co 
jest w twoim sercu. 

2 Koryntian 4:13 Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: 
Uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy, 

Rzymian 10:10 Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje 
się ku zbawieniu. 

Przypowieści 18:20 Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się 
plonem swoich warg. 

Przypowieści 13:2 Z owocu swoich ust człowiek spożywa dobre, lecz pragnieniem 
niewiernych jest gwałt. 3 Kto strzeże swoich ust, zachowuje życie, kto zaś nie powściąga 
swoich warg, gotuje sobie zgubę. 

Przypowieści 12:17 Kto mówi prawdę, wypowiada to, co słuszne, lecz świadek 
fałszywy kłamie. 18 Kto mówi nierozważnie, rani jak miecz; lecz język mędrców leczy. 
19 Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilę. 20 Podstęp jest w sercu tych, 
którzy knują zło; lecz radość mają ci, którzy doradzają pokój. 21 Sprawiedliwego nie 
spotka żadne zło, lecz bezbożni mają pełno kłopotów. 22 Ohydą dla Pana są wargi 
kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. 

Przypowieści 10:11 Usta sprawiedliwego są krynicą życia, lecz usta bezbożnych kryją 
bezprawie. 

Rok jubileuszu 54-1003E 127 Kiedy jesteś całkowicie przekonany, że Jezus Chrystus 
jest Synem Bożym i w twoim sercu, otóż, nie w twojej wyobraźni, lecz w twoim sercu coś 



jest echem, i mówisz: „Jestem zbawiony.” To wszystko, czego potrzebujesz, właśnie tutaj, 
bracie. Wyznawaj to, i niechaj twoje słowa wypowiadają to. A potem obserwuj, obserwuj 
swoje życie, od tego czasu. Jak zboże nie może zrodzić kąkolu, tak ten człowiek nie może 
rodzić złych owoców. On będzie musieć rodzić dobre owoce. Jezus powiedział: „Kto 
słucha Słów Moich i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma Życie Wieczne i nie będzie 
potępiony, lecz przeszedł ze śmierci do Życia.” Jest tak dlatego, iż wierzysz, nie 
wyobrażasz tego sobie, lecz wierzysz w To. To staje się myślą w twoim sercu. Następnie 
ty wyrażasz To jako wyznanie. Ten, kto wyzna Mnie przed ludźmi, tedy wyznam przed 
Moim Ojcem i świętymi Aniołami.” Wtedy coś zakorzenia się. To jest rzeczywistość. 

1 Jana 3:7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, 
sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto popełnia grzech (niewiarę), z diabła 
jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć 
dzieła diabelskie. 9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest 
w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. 10 Po tym poznaje się dzieci Boże i 
dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie 
miłuje brata swego. 

Pochylmy nasze głowy do modlitwy… 

 


