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1 Jana 3:2 Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, 
czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż 
ujrzymy go takim, jakim jest. 3 I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, 
tak jak On jest czysty. 

Dzisiaj wieczorem znowu przestudiujemy akapity 79 do 83 kazania Mówione Słowo 
jest Oryginalnym Nasieniem, i chcę, żebyście spojrzeli na to, co brat Branham mówi 
tutaj ponownie w tym tygodniu, ponieważ jest tego tutaj tyle, iż jeśli nie uważamy, 
przeczytamy to, a przegapimy słowa zmieniające życie. Dzisiaj wieczorem chciałbym 
skupić nasze myśli na Życiu, które jest w Nasieniu, i jak zostaje ożywione w 
wierzącym, kiedy On jest narodzony na nowo.  

79  Otóż, tak jest. ON jest ... z tego powodu Bóg mógł działać przez Niego. A co On 
powiedział, kiedy był tutaj na ziemi? - "Ja nie czynię niczego, chyba żeby mi to 
najpierw pokazał mój Ojciec" - doskonałe! A wszystko, co On czynił, było zawsze 
potwierdzone przez Pismo. ON rzekł: "Badajcie się Pism, albowiem one składają 
świadectwo o Mnie, a jeżeli nie czynię tych spraw, o których one mówią, to nie 
jestem Oryginalnym Nasieniem. Lecz jeżeli czynię te sprawy, to dlaczego mi nie 
wierzycie? (to się zgadza). A jeżeli nawet nie potraficie wierzyć Mi, tak jako 
tutaj stoję, to wierzcie Słowu, które mówię, wierzcie uczynkom, które czynię, bo 
Moje Nasienie może zrodzić tylko to, czym jestem Ja. 

Super znak 63-1129 P:69 Jeśli Jego Życie jest w tobie, ono zamanifestuje 
Jezusa Chrystusa. Amen. 

Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym tutaj mówimy. Jeżeli posiadasz Boże Życie w 
sobie, wtedy nic na to nie poradzisz, lecz tylko zamanifestujesz to Życie w twoim ciele. 

Ew. Jana 3:3 Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, 
jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. 

1 Piotra 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez 
Słowo Boże, które żyje i trwa. 

Brat Branham powiedział w kazaniu Musicie się na nawo narodzić 61-1231M 
P:39 Nie zależy od tego, czy uważacie, że postępujecie prawidłowo, gdy wypowiadacie 
jakieś wyznanie wiary, albo przystępujecie do jakiegoś zboru, zawsze jesteście tymi 
samymi jak przedtem, chyba że jesteście naprawdę na nowo zrodzeni z Ducha Bożego. 
Nic was nie zmieni, ani wasze wyznanie wiary, ani przynależność do jakiegoś zboru, 
ani zmiana waszych idei, waszych dobrych zamiarów, chociaż wydają się być nie wiem 
jak dobre, pomimo tego nie są właściwe. Musi się coś stać. Znowuzrodzenie jest 
przeżyciem; czymś, co się dzieje. Te inne sprawy nie spowodują nowego narodzenia. 



Różne zbory mówią: „Przyjmijcie to, albo wierzcie temu i jest w porządku". Lecz tak to 
nie jest. 

Zwróćcie uwagę, on powiedział, że to nie jest przeżycie, które przynosi 
znowuzrodzenie, ale jeśli jesteś narodzony na nowo, przeżyjesz tę zmianę.  A wiemy, że 
to nie jest przeżycie, co przynosi znowuzrodzenie, ale znowuzrodzenie jest przeżyciem. 
My wiemy, kiedy jesteśmy narodzeni na nowo. 

Zatem widzimy dwie sprawy wypływające z naszego tekstu odnośnie 
znowuzrodzenia. 

1. Bez znowuzrodzenia nie możesz widzieć albo zrozumieć Królestwa Bożego. 

2. Jesteś znowuzrodzony przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki. Dlatego to 
życie współmierne z tym narodzeniem będzie musiało zostać uwierzytelnione przez 
Słowo Boże. 

Odnośnie punktu numer 1: być zdolnym zrozumieć Królestwo Boże, i punkt numer 
2: Życie znowuzrodzenia będzie musieć świadczyć o Słowie Bożym, William Branham 
powiedział to w następujący sposób. 

Wiara Marii 61-0121 P:30 Słuchajcie, przyjaciele. Nie przyjmujcie namiastki. Nie 
uściśnijcie tylko dłoń jakiegoś człowieka i nie umieście swoje imię w księdze. To jest… 
tak dalece jak to jest, to jest wszystko w porządku. To mogłoby pomóc tobie wydostać się 
z salonu i przejść do przyzwoitego miejsca, i próbować żyć właściwie. To jednak tego nie 
sprawi. „Jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może nawet ujrzeć królestwa 
Bożego.” Więc, „widzieć” znaczy „rozumieć”. Jest tyle ludzi, którzy mówią, że są 
narodzeni na nowo, a nie mogą zrozumieć poselstwa Bożego, nie mogą widzieć 
Anioła Pańskiego. Ich oczy są zaślepione, bracie. Jeżeli człowiek nie narodzi się na 
nowo z Ducha Świętego, ten sam Duch Święty, który napisał Słowo, potwierdzi to 
Słowo, a to samo potwierdzenie Ducha Świętego w tobie… Czy rozumiecie, co 
mam na myśli? Ono zaświadczy o sobie. Wtedy nasz duch świadczy wespół z Jego 
Duchem, bo Jego Duch świadczy o Swoim Słowie. „Słowo Boże jest ostrzejsze, 
mocniejsze (Hebrajczyków 4) niż obosieczny miecz, przenikające nawet do… 
rozdzielające… do szpiku kości i rozeznające myśli i zamiary serca.” To jest TAK MÓWI 
PAN, Słowo Pańskie, dokładnie, Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, 
objawiający się w Swoim wybranym kościele.  

Będzie to w ten sposób, jak zostało mi powiedziane 50-0818 23 Tak czy owak, 
„widzieć” nie znaczy „patrzyć się na coś”. Słowo „widzieć” oznacza „zrozumieć”. 
Jezus powiedział: „Jeżeli człowiek nie narodzi się z wody i Ducha, nie może ujrzeć 
Królestwa Bożego.” Mówiąc inaczej, on nie może zrozumieć Królestwa Bożego, dopóki 
nie narodzi się na nowo. Rozumiecie? 

Zauważcie, co Jezus mówi nam tutaj. Oni słuchają, ale nie mogą zrozumieć. Wtedy 
co oni słyszą? Nie to, co było powiedziane! Ale to, co chcą usłyszeć. Zwróćcie uwagę na 
następujący cytat, gdzie brat Branham mówi nam to samo. Słyszeć oznacza zrozumieć, 
a widzieć oznacza zrozumieć, ale tylko dlatego, iż patrzycie się oczami, to jeszcze nie 
oznacza, że rozumiecie, na co się patrzycie. 



Pytania i odpowiedzi 59-1223 60 Otóż, Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę 
powiadam wam, jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa 
Bożego.” …a następnie brat Branham dodaje: Zatem „widzieć” oznacza „zrozumieć”. 
Czy patrzyliście się kiedykolwiek na coś, spoglądali właśnie na to, mówiąc: „Po prostu 
nie widzę tego.” Rozumiecie? „Po prostu nie widzę tego.” Macie na myśli, że nie 
rozumiecie tego. Rozumiecie, widzicie? Nie rozumiecie tego. Widzieć oznacza 
„zrozumieć”. Jednak za pomocą waszych oczu patrzycie się na cokolwiek. Ale z tym, co 
jest wewnątrz was, wy rozumiecie, rozumiecie dzięki temu. Rozumiecie? Bożymi oczami 
patrzycie się… 

To, co przynoszę wam dzisiaj rano, jest bardzo ważne, bo jeżeli nie jesteś 
znowuzrodzony, nie odejdziesz w zachwyceniu. Więc lepiej upewnij się, że jesteś 
znowuzrodzony. 

Super znak 62-0624 P:78 Pozwólcie, że wam coś powiem. Wszyscy, którzy nie są 
narodzeni na nowo, nie osiągną zachwycenia. Dopóki nie ma zarodku życia w 
nim, zginiecie. Nie możecie powstać na nowo. 

Pytania i odpowiedzi 64-0823 P:106 317. Czy wszyscy narodzeni na nowo 
wierzący odejdą w Zachwyceniu? Nie, tylko ta resztka, tylko resztka, nie 
wszyscy narodzeni na nowo wierzący. Biblia mówi: "Inni umarli nie ożyli, aż się 
dopełniło tysiąc lat", a potem oni zostali wzbudzeni i oddzieleni - owce od kozłów. Nie 
wszyscy narodzeni na nowo odejdą w... według Pisma świętego.  

318. Jaki jest dowód tego, że człowiek jest rzeczywiście napełniony Duchem świętym?  

Jan 14, 26: On będzie... "Kiedy przyjdzie Duch święty, (rozumiecie?), On wam 
pokaże rzeczy, które mają nastać". Rozumiecie? On będzie... On to doprowadzi do 
doskonałości; to, co człowiek zrobił, nie dokona tego; On jest Słowem. Kiedy Duch 
święty przyjdzie, On zidentyfikuje Samego Siebie w was przez Pismo święte. I 
to jest prawdziwym znakiem, że Duch święty jest w was, bowiem On jest 
Słowem. 

Słuchać, rozpoznać i działać na Słowie 60-0221 30 Najpierw wiara przychodzi 
przez słuchanie, słuchanie Słowa Bożego. Wtedy wierzący słucha Go, rozpoznaje Je i 
działa na Nim. Cielesny człowiek będzie słyszeć To – dźwięk Tego, lecz nigdy… 
„Słuchać” oznacza „zrozumieć Je”. Patrzeć się znaczy spoglądać się na coś; ale widzieć 
to oznacza „rozumieć to”. „Jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo, nie może widzieć 
albo zrozumieć Królestwa Bożego.” 

Oto, o co niepokoję się – o generację dzieci, które wyrosły w tych zborach Poselstwa, 
i nigdy nie były nauczane czegoś innego jak Poselstwa, a jednak Poselstwo, którego 
uczyli się, było w wielu przypadkach niewłaściwe, bo byli nauczani o jedności odnośnie 
Bóstwa. Ale ich rodzice mówią: wierzysz, dlatego jesteś narodzony na nowo. Słuchajcie, 
oni wierzą, bo to jest wszystko, co nauczono ich. Oni zostali uświadomieni teologicznie 
o wyznaniu lub ruchu, ale to nie znaczy, że są znowuzrodzeni. 

Wierzyć, że Bóg posłał proroka w naszym czasie, nie włączy cię do rodziny Bożej. 
Znowuzrodzenie przynosi Życie Samego Boga. 



CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 233 Patrzcie, 
Chrystus w was - to czyni Go punktem centralnym Życia tego Objawienia. 
Widzicie, Życie Chrystusa w was czyni Go punktem centralnym objawienia. Chrystus w 
Biblii czyni Biblię doskonałym Objawieniem Jezusa Chrystusa. Chrystus w was 
czyni cię doskonałym Objawieniem całości. Czy widzicie, co Bóg zamierza uczynić? 

  234 Czym wobec tego jest znowuzrodzenie? Pytacie się: Bracie Branham, czym 
właściwie jest znowuzrodzenie? Jest to Objawienie Jezusa Chrystusa osobiście 
dla ciebie. Amen! Nie przez wasze przystąpienie do kościoła, nie przez uścisk ręki, lub 
coś innego, nie przez zmówienie wyznania wiary, nie przez ślubowanie, że będziesz żył 
według jakiegoś kodeksu prawnego. Lecz Chrystus, Biblia, On jest tym Słowem, 
które wam zostało objawione. Zupełnie obojętnie, co ktokolwiek inny mówi, lub co 
się dzieje - jest to Chrystus. Choć to mówi pastor, ksiądz albo ktokolwiek inny. Jest to 
Chrystus w was, to jest objawienie, na którym został zbudowany Kościół. 

Drugie przyjście 55-0220A P:28 Możecie posiadać swoją intelektualną wiarę 
przez słuchanie Słowa i postrzeganie go w umyśle i przyjmowanie go na tych zasadach, 
co jest intelektualną wiarą. Ale ta wiara, o której Jezus mówił w Ew. Jana 5:24 „Kto 
słucha Słowa Mojego i wierzy Temu, który mnie posłał, ma Życie Wieczne.” to nie 
przychodzi przez zmysłową wiarę; to przychodzi w przeżyciu znowuzrodzenia. Jak 
człowiek myśli w sercu swoim, on jest narodzony na nowo. A stąd wychodzi myśl, z jego 
duszy, nie z jego umysłu, ale z duszy, coś, co mówi mu, że to jest błędne. A co jest 
sprzeczne, to jest złe. Amen. Mam nadzieję, że to pojmujecie. Wiecie o tym tak czy owak. 

W kazaniu Chrystus jest tajemnicą 63-0728 P:128 brat Branham powiedział: 
Lecz jedyny sposób, w jaki jesteś zbawiony, jest przez poznanie Jego dzięki objawieniu. 

A jest wielka różnica pomiędzy poznaniem czegoś jako wyznania, a potem to jest 
objawione tobie w twojej duszy. Zbyt wielu ludzi wychowało swoje dzieci w tym 
poselstwie, a nawet są dobrymi członkami kościoła lub chodzą do niego wszyscy razem. 
Jest tak z tego powodu, że nie są narodzeni na nowo, i czasami zastanawiam się, czy 
rodzice w ogóle mieli przeżycie z Bogiem. 

Chrystus jest tajemnicą 63-0728 P:130 Paweł poznał Go dzięki objawieniu. W 
taki sposób poznajemy Go dzisiaj, to jest jedyny sposób, jak możesz poznać Go. 
Nie mów: „jestem metodystą.” To nic nie znaczy. „Jestem baptystą”. To nic nie znaczy. 
„Jestem katolikiem”. To niczego nie oznacza. Ale przez objawienie, przez które Bóg 
objawił tobie Słowo. On jest Słowem, a Słowo, jak wiesz, że Ono jest objawione, Ono 
żyje i wyraża się przez ciebie. 

Brat Branham powiedział: jeżeli przyjąłeś Życie Chrystusa, ono będzie wyrażać się 
w tobie. Ono musi. Nie zostaliśmy powołani, by stać się branhamitami. Bóg nigdy nie 
powołał nas w tym celu. On powołał nas, żebyśmy stali się tym, do czego zostaliśmy 
przeznaczeni, a mianowicie żebyśmy byli synami. 

Nigdy nie zapomnę o młodym mężczyźnie, który przyszedł do mnie lata temu i 
powiedział: zawsze wierzyłem, że jestem wybranym przez Boga, a ja powiedziałem: 



możesz wierzyć, w co chcesz, dopóki nie jesteś narodzony na nowo, na co ci się to 
przyda. Te posiane nasiona nigdy nie przyniosą owocu, one wpadły między ciernie. 

Więc nie myśl: chwała Bogu, urodziłem się w Zborze Poselstwa, więc jestem w 
porządku, bo jeśli nie przyjąłeś znowuzrodzenia, jesteś martwy, chociaż jeszcze żyjesz. 

Chrystus jest tajemnicą 63-0728 P:121 To jest Chrystus, który został objawiony, 
a On jest tym Słowem. A kiedy Słowo zostanie objawione, zaczyna się wyrażać. 
Czy to rozumiecie? To był zamysł Boży, Jezus Chrystus miał wyrazić Samego Siebie, 
wziąć na siebie Swój własny zakon, żył według niego i wypełnił Swój zakon przez 
Swoją śmierć. Chrystus - Bóg umarł według ciała w tym celu, aby potępić grzech w 
ciele, aby mógł Sobie przyprowadzić pełną chwały Oblubienicę, która jest odkupiona i 
będzie wierzyć tylko Słowu Bożemu, a nie zamieni Je, jak to uczyniła Ewa, za ludzkie 
rozumowe wyobrażenie. Czy to widzicie? 

A to jest problem, jaki dostrzegam, wśród tych, którzy twierdzą, iż posiadają 
właściwą naukę. Jeżeli mają ją na podstawie objawienia a nie tylko umysłowej 
koncepcji, wtedy to ma życie w sobie, i musi żyć, inaczej nie zostało im to objawione. 
Wiara jest objawieniem a jeśli to jest naprawdę objawione, to musi wytworzyć energię 
i ta energia musi zamanifestować się w działaniu. Na tym polega Życie. Martwy koń 
nie kopie, duchowo martwi ludzie nie manifestują energii Boga odnośnie objawienia 
Chrystusa. Są tylko pochłonięci troskami o życie jak reszta tego świata, i oprócz 
kościoła, do którego uczęszczają lub usługi, której słuchają, nie różnią się od reszty 
tego świata. 

Chrystus jest tajemnicą 63-0728 P:240 Narodzenie się na nowo - to 
Chrystus, to jest objawienie. Bóg ci objawił tą wielką tajemnicę, a to jest 
znowuzrodzenie. Otóż, co będziecie czynić, kiedy zgromadzicie się z całą tą 
grupą, w której to Objawienie jest w doskonałej harmonii, w których Bóg 
wyraża to przez Swoje Słowo i przez te same dzieła, te same sprawy, których 
dokonywał w przeszłości, manifestując Słowo?  O, gdyby Kościół mógł tylko 
poznać swoją pozycję! On ją pozna pewnego dnia, a kiedy pojmie, co to znaczy, wtedy 
nastąpi zachwycenie. 

Przez te same dzieła, które on czynił. To właśnie on powiedział tutaj. 
Znowuzrodzenie jest rzeczywistym wydarzeniem. Wielu ludzi patrzy się na to, jak 
gdyby to był pewien rodzaj wydarzenia, a nie są pewni, kiedy to stało się, jednak  
przypuszczają, że to mają, bo uczęszczają do zboru. To jest bzdurą, a osoba, która myśli 
w ten sposób, nie jest narodzona na nowo. Wielu mówi: mamy brata Branhama, 
wierzymy, że on jest prorokiem Bożym. Mamy br. Vayle, wierzymy, że jest 
nauczycielem. Ale taki sposób myślenia jest cielesny.  Nie osiągniecie zachwycenia 
polegając na życiu br. Branhama albo życiu br. Vayle. Osiągniecie zachwycenie 
założone na byciu Znowuzrodzonym Synem lub Córką Bożą, kropka. A narodzić się na 
nowo jest przeżyciem zmiany w życiu. A jeśli twoje Życie nie zmieniło się, aby służyć 
Żyjącemu Bogu, wtedy zastanawiam się, czy naprawdę jesteś narodzony na nowo. 



O, możesz mówić i chodzić, ale czy żyjesz dla Chrystusa i tego, co On czyni w tym 
czasie? Wśród oblubienicy na całym świecie przebiega właśnie teraz  przebudzenie, a 
jednak większość Amerykanów, którzy twierdzą, iż wierzą temu Poselstwu, nie są 
nawet świadomi, co Bóg czyni, a nie tylko On to czyni, ale potwierdza to znakami i 
cudami. 

Czy twoje życie jest godne Ewangelii 63-0630 P:92 Dzisiaj po południu 
przemawiałem w małym zgromadzeniu i powiedziałem: "Każdy, kto jest narodzony jako 
syn Boży, musi być doświadczany i karany". Przypominam sobie mój czas. Była to 
największa godzina doświadczenia mojego życia. 

93   Każdy człowiek, który jest narodzony z Boga, do jego serca Bóg coś 
położy i zakotwiczy to. Szatan stawia go na próbę. A jeżeli tam tego nie ma, jesteście 
zgubieni. 

Jezus powiedział w Ew. Mateusza 13:23 A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto 
słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a 
inny trzydziestokrotny. A William Branham nauczał nas, że „widzieć” oznacza 
rozumieć. 

Zauważcie, jak brat Branham mówi nam, że Duch Święty przychodzi i namaszcza 
naszą zmysłową Wiarę, a wtedy ona staje się duchowym objawieniem, na którym jest 
Słowo na Słowie, na Słowie, na Słowie. To mówi brat Branham, kiedy te strumienie 
Łaski są wylane na naszą zmysłową wiarę. Potem on mówi: Kiedy strumienie łaski są 
wylane na naszą zmysłową wiarę, którą posiadacie, wtedy na nią przychodzi duchowe 
objawienie. Zatem, Piotr. Ten, którego Jezus pochwalił za przyjęcie Objawienia 
Bóstwa, iż jest Jeden Bóg, a ten miał Syna, a Jezus był Synem Bożym. w 1 Piotra 
1:13 on mówi nam: Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie 
całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa 
Chrystusa. Zauważcie, on mówi: w czasie końca będzie Łaska, która będzie wam dana 
w czasie Objawienia Jezusa Chrystusa. A w 1 Koryntian rozdziale 1 czytamy 3 Łaska 
wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. 4 Dziękuję Bogu zawsze 
za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, 5 Iżeście w nim 
ubogaceni (ta Łaska przynosi dojrzewanie podobnie jak nawóz) zostali we wszystko, we 
wszelkie słowo (Logos) i wszelkie poznanie, 6 Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało 
utwierdzone w was, Tak samo, jak w 2 Tesaloniczan 1:10 Gdy przyjdzie w owym 
dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich (Kiedy sam zmysł Boży jest w Jego 
wybranym nasieniu.) A powodem dlaczego tak jest: 7 Tak iż nie brak wam żadnego 
daru łaski, (charyzmy, która jest duchowym obdarowaniem) wam, którzy oczekujecie 
objawienia (Objawienia lub odsłonięcia się) Pana naszego Jezusa Chrystusa, 8 Który 
też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa 
Chrystusa. 

Rzymian 4:7-8 Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości I których 
grzechy są zakryte; 8 Błogosławiony mąż, Któremu Pan grzechu nie poczyta. Więc 
następnie stwierdzamy, że identyfikującą cechą charakterystyczną znowuzrodzenia 
jest to, że ludzie zostaną uchwyceni do Objawienia Jezusa Chrystusa, jak jest 



powiedziane 1 Piotra 1:13 Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, 
połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się 
Jezusa Chrystusa. 

A kiedy to Objawienie jest odsłonięte, zrozumiemy Łaskę, która przychodzi z nim, 
przenosząc nas do tego samego nastawienia umysłu, żebyśmy mogli jednomyślnie 
zakrzyczeć: „Łaska, Łaska!”, co znajdujemy w następujących miejscach Biblii. 

1 Tesaloniczan 3:13 Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w 
świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście pana naszego Jezusa 
Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi. 

1 Koryntian 1:10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz 
abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. 

Więc widzicie, jeżeli posiadamy zmysł Ojca i wiemy, iż kiedy mamy Jego zmysł, 
musimy mieć Jego ducha, a wiemy, że przez Jednego ducha jesteśmy wszyscy 
ochrzczeni do jednego ciała, ciała Chrystusa. Więc to jest już dzieło dokonane. Więc jak 
widzimy w 1 Piotra 1:13 i 1 Koryntian 1:4-10, Bóg dał nam ducha Łaski w tym 
czasie, żebyśmy mieli zmysł Chrystusa. A On powiedział: „niech zmysł, który był w 
Chrystusie, jest we was.”, zatem to jest rzeczą możliwą, żebyś posiadał myśli Samego 
Boga w twoim umyśle, a o tym właśnie mówił brat Branham w ostatnim cytacie, który 
czytaliśmy z kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem. Zwróćcie uwagę, 
jak On rozpoczyna cytować z Ew. Jana 5:19, gdzie Jezus powiedział: „syn nie może 
sam od siebie niczego uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co  bowiem Ojciec 
czyni, to samo i Syn czyni.” 

Tego dotyczy właśnie Efezjan 1, iż byliśmy w Jego myślach przed założeniem 
świata  - by dojść do adopcji Jego Dzieci, wchodząc w zmysł Samego Ojca. 

Efezjan 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym 
błogosławieństwem niebios; 4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości 5 Przeznaczył nas dla 
siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, 6 Ku 
uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym. 7 W nim 
mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego, 
8 Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, 9 
Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, 10 
Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie 
połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, 
11 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do 
tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu 
woli swojej, 12 Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako 
pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. 13 W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo 
prawdy, ewangelię zbawienia waszego, i uwierzyliście w niego, zostaliście 



zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, 14 Który jest rękojmią dziedzictwa 
naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały jego. 15 Przeto i 
ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, 
16 Nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, 17 Aby Bóg 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia 
ku poznaniu jego, 18 I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, 
do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie 
jego, 19 I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki 
działaniu przemożnej siły jego, 20 Jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z 
martwych i posadził po prawicy swojej w niebie. 

Pochylmy głowy do modlitwy… 


