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Spójrzmy jeszcze raz dzisiejszego poranka do kazania brata Branhama 
Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem, akapit 78, gdzie on 
powiedział: 78 Nie możecie być nasieniem a nie zgadzać się ze Słowem, bo 
Słowo jest Nasieniem. A jeżeli jesteście Słowem, jak możecie nie zgadzać się z 
Nim? Wtedy nie zgadzalibyście się z samym sobą. Zwalczalibyście swój 
własny zamiar. Tak jak ktoś powiedział: "Dlaczego idziesz do takich ludzi, jak 
ci?" Nuż, gdybym tego nie czynił, to bym zwalczał ten cel, dla którego byłem tutaj 
posłany. Musi być światło do tego. Otóż, kiedy teraz przechodzimy przez to, 
będziemy przedkładać te sprawy i pokażemy wam, jak one się całkowicie 
podporządkowują Słowu. 

On powiedział: Nie możecie być nasieniem a nie zgadzać się ze Słowem, 
bo Słowo jest Nasieniem. A jeżeli jesteście Słowem, jak możecie nie zgadzać się z 
Nim? Dlatego chciałbym zapytać się was, w jaki sposób ludzie nie zgadzają się ze 
Słowem? A powodem, dlaczego zadaję wam to pytanie, jest to, iż ludzie nie 
zgadzają się z Bożym Słowem każdego dnia, a jednak w ich umysłach i własnych 
myślach nie myślą o tym, że nie zgadzają się ze Słowem Bożym i nie 
uświadamiają sobie nawet tego, kiedy tak postępują. 

Dzisiaj rano chciałbym spojrzeć na parę sposobów, jak ludzie zmieniają 
znaczenie Słowa, chociaż nawet mogą myśleć, że naprawdę wierzą Słowu. 

Przede wszystkim spójrzmy na to, kiedy Szatan podszedł do Ewy. Chcę, 
żebyście uświadomili sobie, iż ona nie zdała sobie sprawy z tego, że on nie zgadzał 
się ze Słowem, które powiedział Bóg, bo jego podejście było tak sprytne, iż on był 
w stanie włożyć do Bożego cytatu tylko jedno słowo, które zmieniło całe znaczenie 
tego, co Bóg powiedział Adamowi, a Adam przekazał Ewie. 

Dlatego jeśli człowiek nie zgadza się z prawdziwym wypowiedzianym przez 
Boga Słowem… Co uczynił Wąż, by pokazać, że nie zgadza się z Bożym Słowem? 
Wąż nie zaprzeczył otwarcie temu, co powiedział Bóg, tak naprawdę on zacytował 
każde poszczególne Słowo, które Bóg powiedział jej przedtem, lecz oto, co on 
właśnie uczynił – zmienił znaczenie tego, Co Bóg powiedział. On powiedział Ewie: 
„Ewo, wszystko, co powiedziałaś mi, jest to, co on powiedział… To prawda, ale on 
na pewno nie miał na myśli że fizycznie umrzecie.” Zatem, on zgadza się ze 
Słowem, lecz dodając jedno słowo, on zmienił całe znaczenie tego, co Bóg 
powiedział. 



1 Mojżeszowa 3:1 A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które 
uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze 
wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? 2 A kobieta odpowiedziała wężowi: 
Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, 3 Tylko o owocu drzewa, które jest w środku 
ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie 
umarli. 4 Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, 5 Lecz Bóg wie, że 
gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i 
zło. 6 A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były 
miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i 
jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. 7 Wtedy otworzyły się 
oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie 
przepaski. 8 A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w 
powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród 
drzew ogrodu. 9 Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? 10 
A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem 
nagi, dlatego skryłem się. 

I chcę, żebyście zwrócili uwagę na zachowanie Adama i Ewy. Czy 
zauważyliście, że oni zgrzeszyli, nie wierząc Bożemu Słowu, a potem kiedy 
usłyszeli Boży Głos, ukryli się ze wstydu z powodu tego, co zrobili. Nie chcieli 
stawić czoła grzechowi, chcieli ukryć rezultat swego grzechu przed Bogiem. A ja 
mogę powiedzieć wam to, kiedy zgrzeszycie, kiedy upadniecie, nie ukrywajcie 
tego, ale szybko wyznajcie to i idźcie dalej. Pozbądźcie się tego otwarcie, żeby Bóg 
mógł działać z wami. Najgorsza rzecz, jaka istnieje, to jest sekretny grzesznik, 
ponieważ ta osoba jest obłudnikiem. Więc kiedy odpadacie od Chwały Bożej, 
wtedy musicie temu stawiać czoło. Nie ukrywajcie się przed Bogiem, ale to jest 
czas, kiedy możemy śmiało stanąć przed tronem Łaski i prosić, żeby krew 
przykryła nasze grzechy. Potem idźcie naprzód w życiu. Nie pozwólcie, żeby 
grzech zatrzymał was w procesie przypodobania się na obraz pierworodnego syna. 
Bądź mężczyzną, nieść tę odpowiedzialność i idź dalej. 

NAJWIĘKSZY BÓJ STOCZONY KIEDYKOLWIEK 62-0312 209 Otóż, co 
uczynił szatan? Szatan namaścił tych innych. Otóż, szatan namaszcza swoje 
sługi. O, z pewnością. Uhm. Oczywiście. On namaszcza swoje sługi. Czym ich 
namaszcza? Niedowiarstwem. Szatan i jego demony namaszczają ludzkość, by 
nie wierzyła Słowu Bożemu. 

210 Otóż, jeśli to chcecie mieć potwierdzone, otwórzcie 1. Mojżeszową 3, 4. 
Przejdźmy teraz wstecz i słuchajmy tego, tylko na chwilę, a zobaczymy, czy to nie 
jest jego pierwotna taktyka. To była pierwsza rzecz, którą on uczynił. On nigdy nie 
opuszcza swojej własnej taktyki. On tak czyni przez cały czas. Nuże, popatrzcie 
tylko, czy to - tak właśnie jest. Otóż, on się nie sprzeczał ze Słowem. On tylko 
sprawił, że ona Je trochę niewłaściwie zrozumiała, wiecie, spowodował po 



prostu, że Ono brzmiało w ten sposób, jak on chciał - żeby nie przyjmowała 
całego Słowa. 

Więc możecie mówić, iż wierzycie wszystkiemu, co powiedzieli Boży 
potwierdzeni prorocy w Jego imieniu, ale kiedy dodacie jedno małe słowo, 
zmieniacie całe znaczenie tego i idziecie prosto do piekła czyniąc tak. 

Słowo „źle zrozumieć” oznacza źle zrozumieć znaczenie, lub źle 
zinterpretować lub nie zrozumieć znaczenia. Mówiąc inaczej. przyjąć 
niewłaściwe zrozumienie zamiast tego, czego naprawdę to dotyczy. A 
czynić to jest śmiercią. 

2.) Inny sposób nie zgadzania się ze Słowem Bożym jest trzymanie się 
własnych tradycji i wyznań, czyniąc Słowo Boże bezskutecznym. 

Ew. Mateusza 15:1-9 Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w 
Piśmie z Jerozolimy, mówiąc: 2 Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę 
starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. 3 On zaś, odpowiadając, rzekł 
im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? 4 Wszak 
Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech 
poniesie śmierć. 5 A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się 
ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, 6 Nie musi czcić ani ojca swego, 
ani matki swojej; tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją. 7 
Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: 8 Lud ten czci mnie 
wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. 9 Daremnie mi jednak cześć oddają, 
głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. 

Postępowanie prawdziwego proroka 63-0119 P:34 Co gdyby... Patrzcie, 
czy myślicie, że Phoenix by go przyjęło? Czy myślicie, że Louisville by go przyjęło? 
New York, Boston, Massachusetts, czy gdziekolwiek by to było - Kalifornia? 
Absolutnie nie. Oni by wtrącili tego małego człowieka do więzienia tak szybko, 
jakby się im to tylko udało. Oczywiście by go wtrącili. Oni by to na pewno uczynili. 
Gdyby on powrócił do Słowa, jestem pewien, że by to uczynili, ponieważ każda 
grupa nie zgadzałaby się z nim. Nie byłoby nikogo, kto by się z nim 
zgodził, ponieważ oni muszą trzymać się swoich tradycji, żeby się nie 
zgadzali ze Słowem. Musimy pamiętać o tym, że on był prawdziwym prorokiem. 
Jeżeli on był... Gdyby on był prorokiem posłanym od Boga, cechowałaby go jedna 
rzecz - jeden wyraźny znak, według którego poznalibyśmy, że on jest 
prorokiem: On by się trzymał Słowa, ponieważ do proroka właśnie przyszło 
Słowo Boże. 

Trzeci sposób, jak możecie  nie zgadzać się ze Słowem Bożym, jest poprzez 
posiadanie gnuśnego serca wobec niego. Jezus nazwał ich ludźmi gnuśnego serca, 
to znaczy leniwi w ich umyśle, by zrozumieć, co się dzieje. 



Ew. Łukasza 24:1-31 A pierwszego dnia tygodnia, wczesnym rankiem, 
przyszły do grobu, niosąc wonności, które przygotowały. 2 I zastały kamień 
odwalony od grobowca. 3 A wszedłszy do środka, nie znalazły ciała Pana Jezusa. 
4 Gdy były z tego powodu zakłopotane, stało się, że oto dwaj mężowie przystąpili 
do nich w lśniących szatach. 5 A gdy się zatrwożyły i schyliły twarze ku ziemi, oni 
rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 6 Nie ma go tu, ale 
wstał z martwych. Wspomnijcie, jak mówił wam, będąc jeszcze w Galilei, 7 Że Syn 
Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i musi być ukrzyżowany, a 
dnia trzeciego powstać. 8 I wspomniały na jego słowa. 9 I zawróciwszy od 
grobowca, doniosły o tym jedenastu i wszystkim pozostałym. 10 A były to Maria 
Magdalena i Joanna, i Maria, matka Jakuba, i inne z nimi, które opowiedziały to 
apostołom. 11 Lecz słowa te wydały im się niczym baśnie, i nie dawali im wiary. 
12 Piotr zaś, wstawszy, pobiegł do grobu i nachyliwszy się, ujrzał jedynie leżące 
prześcieradła, i odszedł do siebie, dziwiąc się temu, co się stało. 13 I oto tego 
samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone 
o sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. 14 I rozmawiali z sobą o tych wszystkich 
wydarzeniach. 15 A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, 
przybliżywszy się, szedł z nimi. 16 Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać 
nie mogli. 17 I rzekł do nich: Cóż to za rozmowy, idąc, prowadzicie z sobą? I 
przystanęli przygnębieni.  18 A odpowiadając jeden, imieniem Kleopas, rzekł do 
niego: Czyś Ty jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych 
dniach stało? 19 Rzekł im: Co? Oni zaś odpowiedzieli mu: Z Jezusem 
Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym w czynie i w słowie przed 
Bogiem i wszystkim ludem, 20 Jak arcykapłani i zwierzchnicy nasi wydali na 
niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. 21 A myśmy się spodziewali, że On odkupi 
Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak się to stało. 22 Lecz i 
niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w 
zdumienie, 23 Bo nie znalazłszy jego ciała, przyszły mówiąc, że miały widzenie 
aniołów, powiadających, iż On żyje. 24 Toteż niektórzy z tych, którzy byli z nami, 
poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. 25 A 
On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co 
powiedzieli prorocy. Wersja Amplified (Poszerzona): A Jezus powiedział do 
nich: o głupi (leniwi w myśleniu, otępiali w postrzeganiu) i gnuśnego serca by 
wierzyć (przylgnąć i zaufać, i polegać na) wszystkiemu, co powiedzieli prorocy!) 
(POSELSTWO Wtedy powiedział do nich: „O wy tępego umysłu! Gnuśnego serca! 
Dlaczego nie możecie po prostu uwierzyć wszystkiemu, co powiedzieli prorocy?) 
26 Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? 27 I 
począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było 
napisane we wszystkich Pismach. 28 I zbliżyli się do miasteczka, do którego 
zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. 29 I przymusili go, by został, 
mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. I 
wstąpił, by zostać z nimi. 30 A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, 



pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. 31 Wtedy otworzyły się ich oczy i 
poznali go. Lecz On znikł sprzed ich oczu.  

Czwarty sposób, jak możecie nie wierzyć Słowu, jest zła interpretacja Słowa, 
założona na waszych zmysłach i przeżyciach. Dlatego jeżeli wasze zmysły, wasze 
przeżycia są sprzeczne względem Słowa Bożego, wtedy zostawcie je, a wierzcie 
Słowu Bożemu, tak jak Bóg powiedział to. 

Największy bój stoczony kiedykolwiek 62-0311 P:107 Jeżeli masz swoje 
zmysły, wzrok, smak, dotyk, węch i słuch, one są w porządku, lecz nie ufaj im, o 
ile one nie zgadzają się ze Słowem. One są w porządku, lecz jeśli one nie 
zgadzają się ze Słowem, to ich nie słuchaj. Zatem, wyobraźnia, sumienie, 
pamięć, rozum i uczucia, one są w porządku, jeżeli zgadzają się ze 
Słowem. Lecz jeśli twoje uczucia nie zgadzają się ze Słowem, pozbądź się 
ich. Inaczej byś zaraz rozsadził ten kanał. Rozumiesz? Jeżeli twój rozum 
nie zgadza się ze Słowem, pozbądź się go. To się zgadza. Ten silnik... Jeżeli 
twoja pamięć, twoja wyobraźnia, twoje sumienie, cokolwiek nie zgadza 
się z Tym, co jest tam wewnątrz, pozbądź się ich. 

Piąty sposób, jak możesz nie zgadzać się ze Słowem Bożym jest poprzez 
myślenie, że masz rację w swej interpretacji wtedy, kiedy tak naprawdę nie masz 
racji. To jest tak ważne dla nas, abyśmy zrozumieli, iż spędzimy większość 
naszego czasu dzisiejszego poranka, studiując ten punkt. 

1 Piotra 1:19-21 Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i 
nieskalanego. 20 Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem 
świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, 21 
Którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu 
chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. 

Jego słuchajcie 58-0328 P:10 A Biblia nie podlega własnemu 
wykładowi. Została napisana przez Ducha Świętego. A Duch Święty jest 
Jedynym, który może objawić to Pismo, ponieważ zostało ukryte przed 
oczami mądrych i roztropnych, a zostało objawione niemowlętom, takim, 
które chcą się uczyć. Więc jeżeli nie przyglądacie się, jeżeli nie 
posługujecie się zmysłem Ducha Świętego, by zestawić to razem, wasz 
obraz będzie pomieszany, na przykład, krowa będzie paść się na trawie na 
wierzchołku drzewa. A w taki właśnie sposób u niektórych to wygląda. Kiedy 
myślimy sobie, iż moglibyśmy pójść do nieba poprzez uściśnięcie dłoni kaznodziei 
albo ochrzczenie się w wodzie w określony sposób, lub dzięki powtarzaniu jakiegoś 
wyznania, to jest śmieszne. Jezus powiedział: „Jeżeli człowiek nie narodzi się z 
wody i Ducha, żadnym sposobem nie wejdzie do Królestwa.” Zatem ten obraz 
wygląda śmiesznie, lecz jedyny sposób, jak możemy to odnaleźć, jest wtedy, kiedy 
najpierw przyjmiemy Ducha Świętego do nas, a potem On naucza nas 



prawdy i życia. On nigdy nie będzie się nie zgadzać ze Słowem. On zawsze jest w 
Słowie. Więc jeżeli duch w tobie mówi, że dni cudów przeminęły, to nie jest Duch 
Święty. Jeżeli wierzysz, że Jezus zmienił się na przestrzeni minionych lat, jeżeli 
mówi ci to duch w tobie, wtedy to nie jest błogosławiony Duch Święty. On 
świadczy o Słowie. 

2 Koryntian 10:5 I wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i 
zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi, 

Wytrwałość 62-0218 P:18 Diabeł nie jest taki, jak niektórzy ludzie sobie 
myślą; on jest podły i wszystko, ale on jest zwodniczy. Diabeł sprawia, iż 
myślisz sobie, że masz rację. Ale kiedy nie zgadzasz się ze Słowem, to 
wskazuje na to, że to nie jest Duch Boży, bo Duch Święty napisał tę Biblię. 
A wtedy to musi zgadzać się ze Słowem. I przypomnijcie sobie zeszłą niedzielę, 
tylko jedno niedowiarstwo w Boże Słowo… Ewa, szatan powiedział jej prawdę, 
a on nigdy nie zaprzeczył, iż Słowo jest prawdą, lecz ta jedna mała część 
Słowa spowodowała wszystkie te problemy. Ta kobieta nie wierzyła Temu, bo 
poszukiwała mądrość zamiast stania ze Słowem. Kiedy Bóg coś mówi: niebo i 
ziemia przeminą, ale Jego Słowo nigdy nie przeminie. Boże Słowo musi się 
wypełnić do ostatniej kropki. Każda kropka i kreska musi się wypełnić. 

Bóg tego złego wieku 65-0801M P:55 On nie potrzebuje nikogo, by 
interpretował Je. Twoje ziemskie poznanie nie ma nic… Może masz tytuł B.A., 
D.D., A.D., lub cokolwiek to może być; to nie znaczy nic. Bóg osobiście wykłada 
Swoje Słowo. On obiecał to, i tutaj to jest. Ale poznanie z seminarium, 
denominacyjne głoszenie, spowodowały, że cały świat podziwia bestię, której 
śmiertelna rana została uzdrowiona, przeszła z pogaństwa do papiestwa. 

Chrystus zidentyfikowany jako ten sam 64-0415 P:37 Otóż, obserwujcie a 
zobaczycie, czy mamy rację albo też nie w naszych myślach... Otóż, patrzcie, każdy 
jeden z nas posiada pewne sprawy... Każdy jeden z nas wykłada Biblię trochę 
inaczej. Metodyści mówią, że Ona powinna być czytana w taki sposób. A Katolicy 
mówią, że w taki sposób, a Luteranie w taki sposób a Zielonoświątkowcy w taki 
sposób. 

Ale Biblia mówi, że Słowo Boże nie podlega prywatnemu wykładowi. 
Bóg sam wykłada Swoje Słowo. Bóg nie potrzebuje żadnego wykładowcy. 
On nas nie potrzebuje abyśmy Je wykładali. Kiedy On posyła obietnicę i 
potwierdza ją i dokonuje tego, to właśnie jest jej wykładem. Bóg na 
początku powiedział, „Niech się stanie światło,” i stało się światło. To nie wymaga 
żadnego wykładu. Kiedy Bóg powiedział, że będzie światło i światło zabłysnęło, to 
było wykładem Jego własnego Słowa. On powiedział, „Panna pocznie” i poczęła. 
On powiedział, że wyleje Swego Ducha w dniach ostatecznych na wszelkie ciało i 



stało się. To nie wymaga już żadnego wykładu; kiedy Bóg uczyni tobie to Słowo 
tak jasne, to właśnie jest podaniem wykładu. 

Zidentyfikowany Chrystus wszystkich wieków 64-0401 P:31 Słuchajcie. 
Dzisiaj zawsze, człowiek zawsze chwali Boga za to, co On uczynił, zawsze czeka na 
to, co On uczyni, a lekceważy to, co On czyni. Zawsze tak było. I każdy ma swoją 
własną interpretację. Bóg jest Swoim własnym Wykładowcą. Bóg nie potrzebuje 
niczyjego wykładu. Biblia powiedziała, iż jest bez interpretacji. Nie potrzebuje 
człowieka. Bóg Sam wykłada Biblię. Bóg powiedział: „Niech stanie się światłość,” i 
stała się światłość. To załatwia sprawę. Bóg powiedział: „Panna pocznie,” i tak się 
stało. Na tym sprawa załatwiona. Kiedy Bóg coś mówi i potwierdza to, to jest 
Jego interpretacja. On powiedział, iż wyleje Swego Ducha w tych dniach 
ostatecznych, i ON tak uczynił. Do tego nie trzeba wykładu; to jest już 
zinterpretowane. Niewierzący mogą powstać, sceptycy mogą powstać, i cokolwiek 
oni mogliby zrobić, ale Bóg uczynił to tak czy owak, ponieważ On powiedział, iż 
tak postąpi. On nie potrzebuje nikogo, by wykładał Go. On wykłada samego 
Siebie. On obiecał, ludzie wierzą temu, a On interpretuje im to. On jest Pan, który 
uzdrawia wszystkie twoje choroby. Nie potrafię powiedzieć ci, jak On to robi, 
jednak On to czyni. On powiedział, iż On uczyni to, więc On to czyni. To jest 
zależne od naszej wiary. On nie może działać, gdzie nie ma wiary. Ani nie może 
działać tutaj, kiedykolwiek, bez wiary. 

BÓG ZIDENTYFIKOWANY DZIĘKI JEGO CHARAKTERYSTYCZNYM 
CECHOM  64-0311 6 Przynieście też wasze Biblie, przynieście ołówki i notujcie 
sobie teksty z Pisma. Potem je sobie wyszukajcie i sprawdźcie ze Słowem, i 
zobaczcie czy one są właściwe, czy nie. Rozumiecie? I nie przyjmujcie potem 
swojej własnej teologii, przyjmijcie Je po prostu tak, jak Biblia jest 
napisana. Widzicie, wielokrotnie możemy powiedzieć: "To oznacza to - właśnie 
takie ma To znaczenie". Bóg nie potrzebuje żadnego wykładowcy; On 
wykłada Swoje własne Słowo. Rozumiecie? 

7 Bóg powiedział: "Niech się stanie światło" i stało się światło. To nie 
potrzebowało żadnego wykładu. Stało się to dokładnie w ten sposób, jak On to 
powiedział. On powiedział: "Panna pocznie" i ona poczęła. To nie potrzebuje 
żadnego wykładu. 

8 Bóg obiecał pewne rzeczy na nasz czas, które się muszą wypełnić! On 
to powiedział, więc to nie potrzebuje żadnego wykładu. Bóg tak powiedział i On 
wykłada Samego Siebie, dlatego więc Biblia mówi, że Ono nie podlega 
prywatnemu wykładowi. Bóg wykłada Swoje własne Słowo przez to, że Je 
potwierdza. 

JEDYNE OBMYŚLANE PRZEZ BOGA MIEJSCE ODDAWANIA CZCI  
65-1128M 82 Kain był tak samo religijnym, jak Abel. Obaj zbudowali ołtarze. 



Obaj miłowali Boga. Obaj składali ofiary. Obaj oddawali Bogu cześć. Obaj 
składali dziesięciny. Obaj czynili wszystko zupełnie podobnie. Lecz Abel przez 
wiarę, która jest objawieniem - Słowem Bożym objawionym, wyjaśnionym, 
pokazanym i potwierdzonym... Chwała! Kain złożył ofiarę, lecz Bóg jej nie 
potwierdził. Bóg wymagał uwielbiania, a Kain złożył ofiarę; lecz Bóg jej nie 
potwierdził. Lecz przez prawdziwy kanał.... 83 Wy powiecie: "Otóż, mój kościół jest 
Tym. Mój...". 84 Zaczekajcie chwileczkę. Bóg wykłada Swoje własne Słowo zgodnie 
z Jego terminologią, w której Ono zostało wypowiedziane. Rozumiecie? Kain 
powiedział: "Ja jestem religijny. Ja miłuję mojego Stworzyciela. Ofiaruję Tobie na 
tym pięknym ołtarzu. Składam Ci tą ofiarę. Ja Ci zbudowałem wszystkie te rzeczy, 
Panie, ponieważ Ciebie kocham". Abel powiedział to samo. Jednakowoż on 
został potwierdzony, on został udowodniony. I Bóg zstąpił i przyjął ofiarę 
Abla, ponieważ dzięki objawieniu on trafił w ten właściwy kanał Boży, 
który został przyjęty. 

Szósty sposób, jak możecie nie zgadzać się ze Słowem Bożym, polega na tym, 
że zadecydujecie nie zgadzać się ze Słowem, albo trzymać się swego własnego 
zrozumienia. Niektórzy ludzie mówią: nie musimy tego rozumieć, musimy 
wierzyć w to. Pewna kobieta próbowała to względem brata Vayle wiele lat temu.  
Ona powiedziała: bracie Vayle, nie rozumiem tego, więc nie jestem 
odpowiedzialna za to, czego nie rozumiem. On powiedział: zatrzymaj się od razu. 
Jesteś odpowiedzialna za każde słowo z tego, więc raczej zrozum je. Zatem 
widzicie, jak ludzie myślą, że przez umysłowe lenistwo nie będą zdawać rachunku 
z ich niewiary. Ale w rzeczywistości będziemy musieć zdać rachunek z tego, co 
zrobiliśmy ze Słowem Bożym. 

BÓLE RODZENIA 65-0125 P:60   Kiedy Symeon siedział w ten poranek w 
swojej pracowni, miał tę obietnicę. Och, przypuszczam, że codziennie wnoszono 
tam kilkaset niemowląt. Kraj liczył wtedy około dwa i pół miliona mieszkańców, a 
te matki przychodziły, gdyż rodziło się wiele dzieci. Zawsze po ośmiu dniach 
matka musiała przybyć i złożyć ofiarę oczyszczenia. A oto przychodzi Symeon, 
siada tam, wiecie, i być może czyta zwój proroka Izajasza. Nie wiem. Aż tu nagle... 

61   Otóż jeśli Duch święty coś wam przyrzekł, Duch święty musi spełnić 
to przyrzeczenie. Pod warunkiem, że jest to naprawdę Bóg. Jeśli jakiś człowiek 
wystąpi z czymś i powie jakąś rzecz, a nie stoi za tym Bóg, przede wszystkim nie 
jest też to zgodne z Pismem, zapomnijcie o tym. Jeśli nawet mówi, że tak jest, a 
Bóg jednak nie stoi za tym, jest to ciągle fałszywe, ponieważ Bóg wykłada swoje 
poselstwo. On jest swoim własnym wykładowcą. Co On mówi, to się 
wypełni, dlatego gdy coś powie, słuchajcie tego, ponieważ to jest prawdą. To jest 
tylko zwykły zdrowy rozsądek. Jeśli On mówi, że coś się stanie, a to się dzieje, 
mówi to samo za siebie. Za każdym razem musi to być dokładnie prawdziwe, 
ponieważ Bóg nie kłamie. 



CYSTERNY DZIURAWE 65-0123 P:85 Jeżeli człowiek polega kościelnym 
zrozumieniu Pisma Świętego jakiegoś zboru czy kościoła, zamiast przyjąć Ducha 
Świętego, który potwierdza Biblię i czyni Ją rzeczywistą, to z duchowego punktu 
widzenia z tym człowiekiem jest coś nie tak. To się dokładnie zgadza. Oczywiście, 
Duch Święty… Jasne jest że każdy ma swoje własne tłumaczenie Biblii, i to 
co uważa za właściwe. Ale Bóg nie potrzebuje twojej pomocy. Bóg nie 
potrzebuje waszego tłumaczenia. Bóg jest Swoim własnym wykładowcą. 
Bóg wykłada Swoje Słowo w ten sposób, jak On obiecał to czynić. 

86.  Na początku Pan powiedział; „Niech będzie światło.” I stało się światło!, do 
tego nie potrzeba było żadnego tłumaczenia. Bóg powiedział i to wypełnił.  „Oto 
panna będzie brzemienna ...” I tak też się stało. To nie wymagało żadnego 
komentarza. Bóg powiedział że wyleje Swojego Ducha na wszelkie ciało, i tak też 
się stało. Bóg Sam wykłada Swoje własne Słowo, On je potwierdza i 
manifestuje i udowadnia! 

CZAS ŻNIWA 64-1212 P:245  Jak już powiedziałem, Bóg nie potrzebuje 
wykładającego. On sam interpretuje każde Słowo, a wy nie potrzebujecie 
nikogo, kto by wam je wytłumaczył. Bóg wam to wytłumaczy, jeśli jesteście gotowi 
to przyjąć. Patrzcie, to jest życie, życie samo w sobie. 

246  Jezus powiedział: „Daremnie Mi cześć oddają". Oni rzeczywiście oddają 
cześć Bogu. Także Kain oddawał na początku cześć Bogu. Mimo to: „Daremnie Mi 
jednak cześć oddają". Co oznacza daremnie! To nic nie daje.  

247  Oni mogą mówić: „Czynię to. Tańczę w Duchu. Mówię w językach. 
Prorokuję. Głoszę Ewangelię". Jednak jeśli nie pozwolicie róść włosom, jeśli nie 
wypełniacie jednej rzeczy, zobaczycie, co się stanie: Duch opuści was z miejsca. 
Dokładnie to spotkało nasze zbory. One nie dopisały. 

248  „Daremnie Mi cześć oddają. O tak, ich nabożeństwo jest bardzo piękne, 
pomimo to daremnie Mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami 
ludzkimi". 

WSPÓŁCZESNE WYDARZENIA WYJAŚNIONE PRZEZ PROROCTWO 
65-1206 55 Widzicie, człowiek może powiedzieć cokolwiek, jeśli jednak Bóg nie 
wyłoży tego Słowa... Teraz, widzicie, mamy swoje własne interpretacje i 
mówimy, że to oznacza właśnie to. I jedni, metodyści mówią coś, baptyści mówią 
coś, zielonoświątkowcy mówią coś, zwolennicy jedności Boga mówią znowu coś, 
zwolennicy dwójcy jeszcze coś innego. Och, i widzicie, tak to wygląda. Ale Bóg nie 
potrzebuje wykładacza, On jest sam dla siebie tym, który wykłada. On 
interpretuje swoje Słowo przez to, że je uwierzytelnia w tym okresie, dla 
którego ono jest przeznaczone, w tym wieku, dla którego jest dane. 



56 Nie żyjemy w okresie zielonoświątkowym, żyjemy w innym okresie. Widzicie, 
nie żyjemy w okresie metodystów, żyjemy w innym okresie. Żyjemy tutaj teraz w 
okresie oblubienicy, w okresie wywołania Kościoła i zgromadzenia go 
razem na Zachwycenie. To jest okres, w którym żyjemy. Według mojego 
szczerego przekonania, taka dokładnie jest prawda. 

Módlmy się… 


