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Dzisiaj rano rozpoczniemy tam, gdzie skończyliśmy ubiegłej niedzieli – akapit 87 z 
kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem. 

Ew. Jana 21:1 Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiadzkim, 
a ukazał się tak: 2 Byli razem: Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z 
Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego. 3 Powiedział do 
nich Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Rzekli mu: Pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i 
wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. 4 A kiedy już było rano, stanął Jezus na 
brzegu; ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 5 Rzekł im więc Jezus: Dzieci! 
Macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. 6 A On im rzekł: Zapuśście sieć po 
prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z 
powodu mnóstwa ryb. 7 Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi: Pan 
jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi, 
i rzucił się w morze; 8 Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, 
mniej więcej na dwieście łokci, ciągnąc sieć z rybami. 9 A gdy wyszli na ląd, ujrzeli 
rozniecone ognisko i rybę położoną na nim, i chleb. (Skąd się wzięły te ryby? Kto 
je chwycił? Czy zmartwychwstały Pan Jezus zrobił mały połów, zanim bracia przybyli 
do brzegu? Chcę, żebyście myśleli o tym przez chwilę, kiedy wchodzimy głębiej do 
opowiadania o zmartwychwstaniu…) 

10 Rzekł im Jezus: Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. 11 Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd, pełną wielkich ryb, których było sto pięćdziesiąt 
trzy; a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. 12 Rzekł im Jezus: Pójdźcie i 
spożywajcie. A żaden z uczniów nie śmiał go pytać: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, 
że to Pan. 13 A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. 14 
Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. 

Dzisiaj rano chciałbym zwrócić się do Nauki Chrystusa, bo jeżeli nie używacie jej 
jako miernika, żeby zbadać wszystkie cytaty i miejsca Biblii, do niczego nie dojdziecie. 

 Jak wiecie, brat Vayle nadmienił o Znaku Mesjasza, a to był znak, który Bóg dał 
ludziom przed zmartwychwstaniem, a potem podczas zmartwychwstania było wiele 
niezawodnych dowodów o zmartwychwstaniu Chrystusa. 

Więc kiedy brat Vayle skomentował to, że brat Branham odniósł się do jego usługi 
jako do znaku Mesjasza, a mówiąc to, on nie odniósł się do tego, jako do znaku 
Zmartwychwstania, pomyślałem, że musieliśmy przeoczyć wiele cytatów brata 
Branhama na ten temat, ponieważ wiedziałem, że jest ich wiele, wiele cytatów brata 



Branhama, które odnosiły się do tego, co działo się w jego usłudze jako „znak Jonasza” 
albo „znak zmartwychwstania.” 

Więc przynosząc Znak Mesjasza, Jego zamiarem było przedstawić go tylko tym, 
którzy przyjęli „znak Mesjasza” albo spójrzmy prawdzie w oczy, poselstwo i usługa 
Mesjasza były uprzywilejowane, by świadczyć o niezawodnym dowodzie Jego 
zmartwychwstania. To jest w przeciwieństwie do wielu, którzy wierzą, że usługa brata 
Branhama powróci do publiczności. Otóż, wiem to, bo przez wiele lat byłem połączony 
z wieloma braćmi, którzy nauczali, że będzie miał biały dom i inne podobne rzeczy jak 
to. 

Ale jeżeli wierzymy, że Biblia jest naszym wzorem, a usługa Chrystusa w Alfie jest 
tym, co powtórzyło się w Omedze, potem usługa zmartwychwstania nie będzie tym 
razem otwartym pokazem. Biblia mówi o Chrystusie, który zjawia się tylko tym, 
którzy go szukają, i tym, którzy już przyjęli Znak Mesjasza. 

Dz.Ap. 1:3 Im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, 
ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. 

Ew. Mateusza 27:52 I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, 
zostało wzbudzonych; 53 I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do 
świętego miasta, i ukazali się wielu. 

Nikt nie wie, ile Jezus wykonał podczas usługi zmartwychwstania, ponieważ to nie 
było publicznym pokazem. Mamy parę miejsc Pisma, które mówią nam, że kiedy Jezus 
zjawił się apostołom albo jednemu, on uczynił parę ładnych spektakularnych spraw. A 
jeśli Jezus zrobił sobie mały połów ryb, co zabroni upolować Bożemu prorokowi w 
Omedze wielkiego brązowego niedźwiedzia, którego zobaczył w wizji? Hę? Chcę, 
żebyście pomyśleli o tym. A ci, którzy słuchają tego kazania, mówię do tych, którzy 
wymyśleli, jaką to usługę brat Branham nie będzie miał, kiedy powraca w 
zmartwychwstaniu, i nie będzie jeździć na polowanie. Jeżeli zmartwychwstały Jezus 
łowił ryby, wtedy co jest tak dziwnego, jeżeli zmartwychwstały Prorok - Łowca idzie na 
polowanie po zmartwychwstaniu. A wiecie, myślę sobie, że nie przegapi tego tym 
razem. 

Więc słyszymy, jak Jan mówi nam Ew Jana 20:30 I wiele innych cudów uczynił 
Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; 31 Te zaś są spisane, 
abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w 
imieniu jego. 

A on także powiedział Ew. Jana 21:25 Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, 
które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie 
pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. 

Aby zrozumieć, że Alfa musi stać się Omegą, brat Vayle pokazywał nam, że tylko ci, 
którzy przyjęli znak Mesjasza w tym dniu będą wtajemniczeni do usługi 
zmartwychwstania, jak on mógł rozumieć Biblię, a ja także zawsze nauczałem o tym. 



Czy to nie jest tym, co widzimy w alfie? Jan mówi, że wiele znaków, które on wykonał 
w obecności jego uczniów, nie zostało nawet zapisanych w tej księdze. 

Potem on mówi: Ew. Jana 21:25 …gdyby miały być spisane jedna po drugiej, 
mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. 

Więc czy myślicie, iż on wykonał coś naprawdę fantastycznego? Wtedy na co mamy 
cieszyć się w bliskiej przyszłości, kiedy nastąpi Zmartwychwstanie? 

Brat Vayle przyznał, że niektórzy ludzie nazywają to „powracającą usługą”, podczas 
gdy inni nazywają to „Nową Usługą”, ale żeby być bardzo biblijnym, musimy to nazwać 
„Usługą Zmartwychwstania.” 

Istnieje wielu ludzi, którzy wierzą, że br. Branham powróci i powtórzy usługę, która 
będzie także publiczną usługą, lecz ja nie widzę tego w ten sposób. Nie opierając się na 
Alfa – Omega zasadzie. A nawet sam brat Branham powiedział, że to nie będzie 
publicznym pokazem. Więc spójrzmy prawdzie w oczy, oprócz jego podróży do Afryki i 
Indii jego usługa w większości dotyczyła zgromadzania lokalnych zborów. On nie 
posługiwał się telewizją i innymi mass mediami, żeby reklamować swoją usługę jak 
Oral Roberts i wszyscy inni, a jeżeli on nie czynił tego, wtedy my nie powinniśmy 
czynić tego również. 

W kazaniu Balsam z Gileadu 61-0218 P:12 brat Branham powiedział: Lecz 
pamiętaj, bracie, to poselstwo miałoby wstrząsnąć narodem albo wstrząsnąć kościołem. 
Nie wyczekujcie na coś wspaniałego, co zstępuje z korytarzy. Poselstwo Boga będzie 
dokładnie do wybranego kościoła. Te znaki i cuda nigdy nie będą uczynione przed 
światem; nie mają być. Dyrektor Czterech Róż fabryki whisky, jego żona była… Ona jest 
w Stowarzyszeniu Misjonarzy. A ona była na jednym z nabożeństw; ona zawołała brata 
Boswortha, który był w Stowarzyszeniu Misjonarzy, i powiedziała: „Problem polega na 
tym, że ty nie pozwalasz, by ten dar działał.” Powiedziała: „Co widziałam ubiegłego 
wieczora, miałoby być uczynione w stolicach i tak dalej, aby”, powiedziała, „bo 
nawracałoby, przyprowadziłoby cały świat do Chrystusa.” Lecz widzicie, to nie było 
posłane do stolic państw. Rozumiecie? To jest posłane do wybranego kościoła. 
Widzicie, nie jesteście… „O,” oni mówią, „umieść swoje imię na wielkich reklamach i 
wielkich środkach informacji, do telewizji.”  

Fakt jest ten, że to „Trzecie pociągnięcie” albo „usługa namiotowa” albo dokładniej 
powiedziawszy „Usługa Zmartwychwstania” nie będzie na pokaz, ale będzie dla 
wybranych, którzy przyjęli Znak Mesjasza w tym czasie. 

A dalej w jego kazaniu CO JEST WIDZENIEM 56-0408A 100 Wtedy właśnie... 
teraz jest coś, co chciałem wam powiedzieć. Jest różnica między Aniołem Pańskim a 
tym światłem, które jest tutaj. Albowiem słyszałem jak coś się poruszyło, kiedy to stało 
się dzisiaj wieczorem na platformie. Słyszałem coś takiego jak; „fiu”... opuściło mnie to, 
i przeszło to ponad głowami zgromadzenia i stanęło to nad tą małą budowlą. Kiedy 
stało się to, Ten, który obok mnie, za mną, ten sam głos, głos anioła – On powiedział; 



Spotkam cię tam, to jest ‘trzecie pociągnięcie’, ale nikt o tym nie będzie wiedział! 101 
Zapytałem; Dlaczego tam wewnątrz, dlaczego tam? On odpowiedział; Tym razem nie 
będzie to publiczne przedstawienie. Powiedziałem; Nie rozumiem tego, że trzeba 
wejść do tego małego pomieszczenia. On zapytał; Czy nie jest napisane; Jeśli modlisz 
się, to nie bądź obłudnikiem abyś był przez wielu ludzi widziany, ale idź do komory 
swej i módl się w skrytości do Ojca, który widzi również w skrytości, a jawnie ci to 
wynagrodzi.  

Mateusz 6:6 werset. „A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy; albowiem się oni 
radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi; zaprawdę 
powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory 
swojej, a zawarłszy drzwi swoje, Módl się Ojcu twemu, który jest w skrytości; A Ojciec 
twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie.”  

Doskonałe jest Pismo, za każdym razem tak jest. Powiedziałem; Rozumiem. 102 
Potem wziął mnie to tego małego pomieszczenia, i powiedział mi co miałbym czynić dla 
tego Trzeciego pociągnięcia. A teraz chrześcijańscy przyjaciele, kiedy opuszczę ten świat, 
zawsze będzie to w moim sercu. Zapamiętajcie sobie moje słowa, co ma się stać. 

Jahwe – Jireh 56-0224 P:50 Kiedy mamy nasz duży namiot gdzieś tutaj, 
zajmiemy dużo czasu i przejdziemy przez niego pomiędzy rzędami. 
Obserwujcie, jak działa tutaj zmartwychwstanie, po prostu pięknie. Proszę, 
zakochajcie się w Nim, a On objawi to wam. A wtedy, zauważyłem, że… Wiecie, 
co uczynił Bóg wówczas dla Abrahama i Sary? Powiem wam, co uczynił. On 
zmienił ich ponownie na młodego mężczyznę i kobietę. „O,” powiecie, „bracie 
Branham, to jest śmieszne.” Ale On to zrobił. On przemienił ich z powrotem na młodego 
mężczyznę i kobietę. On uczynił… myśląc o tym. Byłem posłany do was, zborze, i to jest 
to. Więc wierzcie temu z całego serca. 

Zauważcie, brat Branham identyfikuje namiot z trzema sprawami: 

1) Chodzenie pomiędzy rzędami, 

2) Obserwowanie Zmartwychwstania, które tam jest, 

3) On wspomina o  przemianie ciała, które tam nastanie … 

1) Chodzenie pomiędzy rzędami, Kiedy mamy nasz duży namiot tutaj gdzieś, 
zajmiemy dużo czasu i przejdziemy przez niego pomiędzy rzędami. 

2) Obserwowanie Zmartwychwstania, które tam jest, Obserwujcie, jak działa 
tutaj zmartwychwstanie, po prostu pięknie. 

3) On wspomina o  przemianie ciała, które tam nastanie …Wiecie, co uczynił Bóg 
wówczas dla Abrahama i Sary? Powiem wam, co uczynił. On zmienił ich 
ponownie na młodego mężczyznę i kobietę. 



Zatem studiując cytaty, w których brat Branham mówił o znaku zmartwychwstania 
lub znaku Jego zmartwychwstania albo o znaku zmartwychwstałego, lub o znaku 
zmartwychwstania, przeszedłem przez 72 cytatów w całym Poselstwie, a jeżeli 
studiujesz je bardzo uważnie, on nie mówi o synu Bożym, który jest tutaj z nami, ale 
raczej Ten, który wzbudził syna Bożego, jest tym, który jest tutaj wśród nas. Więc 
istotnie moglibyśmy powiedzieć: to jest znak Zmartwychwstania, który jest tutaj 
pomiędzy nami. 

Powód, dlaczego przynoszę to wam, jest taki, bo jeżeli nie poznacie w wielu cytatach 
Nauki Chrystusa, zrobicie błąd, myśląc że on mówi: ten, który został wzbudzony z 
martwych, jest pomiędzy nami, a jednak to jest ten, który przebywał w Synu Bożym, 
który powrócił do Kościoła w tym ostatecznym czasie, dokładnie tak jak uczynił z 
Pawłem w Alfie. 

2 Koryntian 5:19 mówi nam To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, 
nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. A oto jest ten klucz, 
właśnie tutaj, zrozumiewając jak Bóg był w Chrystusie. 

Ew. Jana 10:38 Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie 
uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a Ja w Ojcu. 

1 Jana 4:15 Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w 
Bogu. Więc, jeżeli Bóg będzie przebywać w tobie, to nie czyni cię Bogiem. To czyni cię 
synem Bożym. 

2 Tymoteusza 1:14 Tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, 
który mieszka w nas. 

Kolosan 2:9 Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. 

1 Koryntian 3:16 Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży 
mieszka w was? Znowu – tylko dlatego, że Duch Boży może przebywa w tobie, nie 
czyni cię Bogiem. 

Rzymian 8:11 A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka 
w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze 
śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. 

Ew. Jana 14:17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i 
nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. 

Ew. Jana 14:10 Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, 
które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje 
dzieła swoje. 

Ew. Jana 14:20 Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w 
was. 



Ew. Jana 14:7 Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali; odtąd go 
znacie i widzieliście go. 8 Rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. 9 
Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto 
mnie widział, widział Ojca; jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? 10 Czy nie wierzysz, 
że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, 
ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. 11 Wierzcie mi, że Ja jestem w 
Ojcu, a Ojciec we mnie; a jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. 12 
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie 
uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca. 13 I o 
cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w 
Synu. 14 Jeśli o co prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. 15 Jeśli mnie miłujecie, 
przykazań moich przestrzegać będziecie. 16 Ja prosić będę Ojca i da wam innego 
Pocieszyciela, aby był z wami na wieki 17 Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie 
może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. 
18 Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. 19 Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie 
oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. 20 
Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. 21 Kto ma 
przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie 
miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie. 

Nie zapomnijmy o Nauce Chrystusa, kiedy czytamy nasze cytaty, ponieważ 
oczywiście będziesz próbowany w twoim objawieniu. Dlatego zawsze musisz zadać 
sobie to pytanie, który to jest Jezus, o którym mówi brat Branham, kiedy odnosi się do 
tego imienia? Inaczej kiedy słyszysz, że brat Branham nadmienia imię Jezus albo inne, 
powrócisz do twego nastawienia umysłu pozytywnie do unitarian. 

2 Jana 1:3 Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna 
Ojca, niechaj będzie z nami w prawdzie i w miłości. 4 Uradowałem się bardzo, że 
między dziećmi twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie, jak przykazał nam 
Ojciec. 5 A teraz proszę cię, pani, abyśmy wzajemnie się miłowali, a nie podaję ci tego, 
jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. 6 
A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań jego. Takie jest to przykazanie, 
które słyszeliście od początku, aby było zasadą waszego postępowania. 7 Bo wyszło na 
świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. 
Taki jest zwodzicielem i antychrystem. 8 Miejcie się na baczności, abyście nie utracili 
tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. 9 Kto się za daleko 
zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i 
Ojca, i Syna. 10 Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie 
go do domu i nie pozdrawiajcie. 11 Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych 
uczynkach. 

Słup Ognia nie był Synem Bożym, Syn Boży był człowiekiem. Słup Ognia był Ojcem 
Chwały, który przebywał w gorejącym krzaku, który przebywał w Jego synu, i który 
powrócił, żeby spotkać się z Pawłem na drodze do Damaszku, i który zstąpił w tym 
czasie i zrobiono mu zdjęcie z Williamem Branhamem – jego Eliaszem czasu końca. 



Ten sam Jezus przebywał w synu Jezusie, jak brat Branham powiedział, który był 
Jezusem w Jezusie. A zapamiętajcie sobie, że Jezus przyszedł w Swego Imieniu Ojca. 

Dlatego, dołączyłem parę cytatów tutaj, lecz jestem pewny, że moglibyście dodać o 
wiele, wiele więcej do tego, co szybko zestawiłem razem, żebyście mogli przeczytać. 

Chcielibyśmy widzieć Jezusa 58-0612 P:55 Spójrzcie. Kiedy On był tutaj na 
ziemi, ilu z was wie, że ten Słup Ognia, którego naśladowały dzieci Izraela na 
pustyni, był w Chrystusie, Anioł przymierza? W porządku. A ilu z was wie, że to 
był Jezus w Jezusie, ten sam Duch? Patrzcie, kiedy oni kwestionowali Go, Ew. Jana 
6, zwracam wam na to uwagę. Oni mówią: „Mówisz, że jesteś większy niż Abraham?” I 
powiedzieli, że: „Ty masz dopiero pięćdziesiąt lat.” On powiedział: „Zanim był 
Abraham, JAM JEST.” JAM JEST był w gorejącym krzaku. Czy się to zgadza? 
Słup Ognia… Kiedy On był tutaj na ziemi, On powiedział: „Przyszedłem od Boga i idę 
do Boga.” Czy On to powiedział? A potem, jeżeli On przyszedł ze Słupa Ognia, On 
powrócił ponownie. Po Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu, święty Paweł był w 
drodze do Damaszku, a wielka świecąca Światłość zaświeciła w jego twarz i oślepiła go. 
Nikt z pozostałych nie widział Jej. Paweł widział Ją. Ona oślepiła go; on upadł na 
ziemię. Czym jest ten Słup Ognia ponownie? „Saulu, Saulu, dlaczego mnie 
prześladujesz?” „Kim jesteś, Panie?” „Jam jest Jezus.” Czy się to zgadza? 

Kto się wstydzi 65-0711 P:172 - A co zrobiłabyś, gdybyś siedziała na 
zgromadzeniu i widziała Boga, Ducha świętego, który jest jedynym Bogiem, jaki 
istnieje, działającego pomiędzy ludźmi? Bóg w swoim ojcostwie był w słupie 
ognistym i prorokach, Bóg był w swoim Synu, a potem Bóg był pośród swego ludu. 
To są tylko różne cechy Boga, jednego wielkiego Boga, który ogarnia całą 
wieczność. Co powiedziałabyś, gdybyś widziała, że On pomiędzy swoim ludem sprawia, 
iż ślepi odzyskują wzrok, głusi odzyskują słuch, iż On spogląda na zgromadzonych i 
mówi ludziom, co jest z nimi nie w porządku, podobnie jak czynił, kiedy chodził w ciele 
tutaj po ziemi? 

  - Myślę, że to byłby horoskop - odparła. 173 - Jesteś w gorszym stanie, niż myślałem 
- odrzekłem. - Byłoby z tobą lepiej, gdybyś była obłąkana, widzisz, gdyż wtedy byłabyś 
niepoczytalna i nie odpowiadałabyś za swoje czyny. Jesteś po prostu opętana przez 
złego ducha. Kiedy Jezus powiedział kobiecie przy studni o jej mężach, kiedy patrzył na 
ludzi i znał ich myśli, czy to także nazwałabyś horoskopem? - Widzicie, tak pogrążona 
w denominacji o nazwie luteranie, że wszystko sprzeczne z nią jest błędne. 174 Otóż Bóg 
pragnie ludzi, pogrążonych w Słowie. Wszystko sprzeczne ze Słowem jest błędne! Jezus 
powiedział: - Niech każde słowo ludzkie jest kłamstwem, a Moje jest Prawdą. 

Wpływ jednego człowieka na drugiego 62-1013 P:20  Jutro będziemy nauczać o 
tym, jak możesz stać się takim narzędziem, aby Bóg, Duch święty mógł działać przez 
ciebie. Dlatego, widzisz, On kiedyś... Bóg był w słupie ognistym, a potem zamieszkał w 
swoim Synu Chrystusie Jezusie, obecnie zaś w swoim Kościele. Kiedyś nazywany był 
Ojcem, potem Synem, a teraz Duchem Świętym. Jest to Bóg prezentujący samego siebie 
światu. Jedynym sposobem, w jaki On mógł wejść do Kościoła, było umrzeć najpierw za 



Kościół, aby go uświęcić, aby móc następnie prezentować samego siebie poprzez 
swój Kościół. On powiedział także w ewangelii Jana 15: ,,Ja jestem krzewem 
winnym, a wy jesteście latoroślami.'' Widzicie? A latorośle wydają owoc. Niech was 
Pan błogosławi. 

Abraham 61-0211 P:52 On był w Słupie Ognia jako Bóg, Jahwe. On, nikt inny nie 
mógł dotknąć się Go. Grzech był tak daleko od Niego; On nie mógł dostać się bliżej. 
Potem On przyszedł i zacienił pannę, stwarzając komórkę Krwi w jej łonie. Dziecię 
urodziło się, Jezus, święte ciało, ani poganin, ani Żyd, Krew samego Boga. A potem ten 
wielki Duch Święty zstąpił z nieba, Duch Boży w postaci gołębicy, zstępujący i 
wstępujący do Niego. „To jest mój syn umiłowany, w którym upodobało mi się 
przebywać. Mój Ojciec mieszka we Mnie.” Zapytajcie jakiegoś dobrego tłumacza Biblii, 
a stwierdzicie, że to nie jest w hebrajskim. Absolutnie tak. „W którym upodobało mi się 
przebywać.” Jezus powiedział: „Syn nie może uczynić niczego sam ze siebie. To nie są 
moje uczynki, ale Mojego Ojca. On przebywa we Mnie, Emmanuelu.” Nie inny Bóg tam, 
a inny tu, a inny tam; to jest pogańskie. Jeden Bóg we trzech urzędach: Bóg 
Wszechmogący Ojciec zstąpił i przebywał w Swoim Synu Chrystusie Jezusie. On dał 
Swoje życie, starając się przywrócić społeczność ze Swoim ludem, próbując powrócić do 
Jeruzalem. Nikt nie mógł zapłacić tej ceny, wszyscy są grzesznikami. A Jego własny 
Syn stał się grzechem za nas, żeby zniweczyć nasze grzechy. A to pozwoliło 
samemu Ojcu Bogu w postaci Ducha Świętego zstąpić i przebywać w nas i działać 
przez nas, podobnie jak On czynił w Swoim Synu, który był stworzony. Amen. Oto 
wasza prawda. 

Jahwe-Jireh 59-0417 P:14 Bóg zawsze pojawia się w postaci człowieka, ciała, aby 
głosić Ewangelię. Właśnie przed końcem Żydów, Bóg zamanifestował się w ludzkim 
ciele nazwanym Jezus, który był Synem Bożym. Ale Bóg przebywał w Swoim Synu. 
Bóg był w Chrystusie, jednając świat ze Sobą, albo wyrażając Samego Siebie przez usta 
Chrystusa, Swego Syna. W jaki sposób On był Jego Synem, ponieważ On zacienił Marię 
i stworzył komórkę krwi. Niemowlę rodzi się dzięki komórce krwi, która pochodzi od 
mężczyzny, nie kobiety. Żeńska komórka jest tylko jajem. Zarodek życia pochodzi od 
mężczyzny. 

Czym są dzieła Boże 59-0404 P:20 Kiedy Jezus dał się poznać Żydom, popatrzmy 
się do Biblii i stwierdźmy, co On uczynił, żeby dać się poznać Żydom jako Mesjasz. 
Czytałem księgę świętego Jana. Otwórzmy świętego Jana, 1. rozdział. A kiedy 
czytamy, stwierdzamy, że On był kuszony na pustyni, wychodząc, On był 
namaszczony przez Ducha Świętego, który był w Nim. „Jan złożył świadectwo, 
widząc Boga zstępującego z niebios w postaci gołębicy, i głos mówiący: „To jest Mój 
Umiłowany Syn, w którym upodobało mi się przebywać.” A On przebywał w 
Chrystusie. Bóg, Jahwe, Ojciec przebywał w Swoim Synu Jezusie Chrystusie, 
przebywając tam, manifestując się, przedstawiając światu, kim On był. To jest 
powodem, dlaczego Jego uczniowie nie mogli zrozumieć Go. Oni mówili: „Mówisz w 
zagadkach.” Czasem mówił Jezus, czasem mówił Ojciec. 



LIST DO HEBRAJCZYKÓW ROZDZ. 7.1 57-0915E Otóż Syn Boży musiał 
przyjść przez kobietę, aby zostać tutaj stworzony przez łono kobiece. Bo przez tę samą 
rzecz przyszła śmierć, a nie mógł przyjść przez stworzenie tak jak przyszedł na 
początku. Kiedy Bóg stworzył człowieka na początku, kobieta nie miała z tym nic 
wspólnego. Bóg powiedział tylko niech się stanie i człowiek powstał z prochu. On go 
powołał, a żadna kobieta nie miała z tym nic wspólnego. Ale wtedy kobieta była w 
mężczyźnie. A potem Bóg wyjął kobietę z boku Adama, czy to prawda? A potem kobieta 
poszła i zrodziła mężczyznę przez seks.  

45  A wiec jedyny sposób w jaki Bóg mógł to zrobić, On nie mógł przyjść w 
tej Teofanii, nie mógł przyjść jako Melchisedek, musiał przyjść jako człowiek i 
musiał przyjść przez kobietę. Twoje nasienie zetrze głowę węża, a Jego głowa zetrze 
tobie piętę, rozumiecie? Bóg musiał przyjść przez kobietę i uczynił to kiedy przebywał w 
ciele swego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg był w Chrystusie, jednając świat z samym 
sobą i złożył w ofierze swoją własną krew na ofiarę i oddał swoje własne życie aby przez 
ten kanał śmierci mógł was zbawić ku żywotowi wiecznemu. 

Jego słuchajcie 57-0519A P:9 Podobnie w Synu Bożym. Więc w Nim, w Synu 
Bożym była pełnia Boża. Bóg, Jahwe przebywał w Swoim Synu, Chrystusie Jezusie. 
Wierzymy w to; wszyscy z nas. Wiem, że istnieje mała sprzeczka odnośnie tego, i o trójcy 
i sprawach takich jak to, ale to jest tylko cielesny stan człowieka. Obaj wierzą w to 
samo, a nie będą stać cicho na tyle, żeby wysłuchać tego; to wszystko. Istnieje… Trójca, 
oni nie wierzą, że są trzej Bogowie. To jest pogaństwo. A jednościowcy nie wierzą, że 
Chrystus był Swoim własnym tatusiem. Więc co z tego wynika? Rozumiecie? Ale wy 
obaj wierzycie w to samo. Lecz tak długo, jak się sprzeczacie, Bóg nigdy nie będzie was 
błogosławić. Kiedy zburzycie mury i będziecie braćmi, i uściśniecie sobie wzajemnie 
dłoń, zstąpi Bóg i będzie was błogosławił. To się dokładnie zgadza. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 54-0515 282 Potem, gdy człowiek upadł w ciele... A 
gdyby Bóg posłał na ziemię kogoś innego niż Samego Siebie, On byłby 
niesprawiedliwy. Jedyny sposób, jak Bóg mógł to uczynić sprawiedliwie, polegał na 
tym, że On Sam zajął miejsce człowieka.  

283 Co gdybym ja zmusił brata Neville do tego, by umarł za tą kobietę tutaj? Co, 
gdybym zmusił tę kobietę do tego, by umarła za tę kobietę tutaj, gdyby było tak, że ja 
bym miał nad wami władzę? Ja bym nie mógł tego czynić i być sprawiedliwym. 
Gdybym wypowiedział wyrok śmierci, a chciałbym, żebyście żyli, musiałbym zająć 
wasze miejsce, by was usprawiedliwić.  

4 A zatem Bóg, który był na podobieństwo Ducha... raczej bez podobieństwa. 
Biblia mówi: "Bóg nie ma kształtu". W porządku. Zatem, Bóg musiał przyjąć postać 
i On zacienił dziewicę, i stworzył w niej komórkę krwi, bez seksu, czy135 czegoś innego, 
i stworzył komórkę krwi, która się rozwinęła w Syna Bożego. I Bóg zstąpił na ziemię, 
i zamieszkał w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie, czyniąc Go Bogiem na ziemi.  



285 Kiedy Filip powiedział w ew. Jana: "Panie, pokaż nam Ojca, a to nam 
wystarczy".  

286 On powiedział: "Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś Mnie?" On 
powiedział: "Dlaczego mówisz: "Pokaż nam Ojca?" Patrzcie, On powiedział: "Kiedy 
widzisz Mnie, widzisz Ojca. Ja i Mój Ojciec jesteśmy Jedno. Mój Ojciec przebywa we 
Mnie".  

Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy 53-0610 P:70 Bóg jest w swoim 
wszechświecie. Bóg jest w Swoim Słowie. Bóg jest w Swoim Synu. Więc spójrzmy, czy 
Bóg… Kiedy On był tutaj na ziemi, mówicie, że to był Jego Syn? Absolutnie tak. Kiedy 
On był tutaj na ziemi, On powiedział, że On był Bogiem. On wyglądał tak jak Bóg. On 
zachowywał się jak Bóg. On uzdrawiał tak jak Bóg. On umarł tak jak Bóg. On 
zmartwychwstał tak jak Bóg. On był Bogiem, Bogiem – Synem. Kiedy Bóg Ojciec zstąpił 
i przebywał w swoim Synu, Chrystusie Jezusie, a Oni w jedności byli Jedno, tym 
właśnie oni byli. To przemawiał Bóg. 

Moje polecenie 51-0505 P:27 On jest naszym Krewnym Odkupicielem. Czy to się 
zgadza? Ten Bóg był zamanifestowany w ciele, żeby zająć nasze miejsce, by być 
Krewnym dla nas. A w księdze Ruty i księdze Wyjścia i tak dalej, jak jest nauczane, w 
jaki sposób stajemy się krewnymi Boga. A Bóg zstąpił i przebywał w Swoim Synu, 
Chrystusie Jezusie, stając się z nami rodzeństwem. A On był naszym Krewnym 
Odkupicielem. W Izraelu musiało być uczynione publiczne oświadczenie w bramach, 
tak jak Boaz zdjął swoje buty, aby pokazać, że naprawdę odkupił Noemi. A odkupiwszy 
Noemi, on otrzymał Rut – oblubienicę. A Jezus, kiedy On odkupił Izraela, On uzyskał 
Oblubienicę z pogan. On złożył publicznie świadectwo. On został podniesiony pomiędzy 
niebo a ziemię jako Chorągiew, właśnie poza bramami Jeruzalem. A oto, gdzie była 
zapłacona najwyższa cena. Oto, gdzie byliśmy odkupieni. A całe nasze dziedzictwo, 
które przepadło – nasze zdrowie, nasza siła, nasze zbawienie – wszystko, co zostało 
utracone podczas upadku, zostało odkupione na Golgocie. Tutaj to macie. 

KIM JEST TEN MELCHISEDEK ? 65-0221 Zauważcie, tak jak rzeźbiarz, który 
kładzie zasłonę na swoje dzieło – to właśnie Bóg uczynił dla tego wieku. Było to zakryte. 
Wszystkie te rzeczy były zakryte, a miały zostać objawione w tym naszym wieku. Otóż, 
Biblia mówi, że one zostaną objawione w czasie ostatecznym. Podobnie jak rzeźbiarz 
ukrywa swoje dzieło pod zasłoną, aż do chwili, kiedy zdejmuje tę maskę i wtedy dopiero 
staje się ono widoczne. Taka właśnie była Biblia. Było to dzieło Boże zasłonięte. Było to 
zakryte od założenia świata, siedmiokrotna tajemnica. A Bóg obiecał, że w tym dniu, w 
okresie zboru laodycejskiego zdejmie maskę z całej tej rzeczy, abyśmy mogli ją zobaczyć. 
Jaka to chwalebna sprawa! 

43 Bóg „en morphe”, ukryty w słupie ognistym. Bóg „en morphe” w człowieku 
zwanym Jezus. Bóg „en morphe” w swoim Kościele. Bóg nad nami, Bóg z nami, Bóg w 
nas. Bóg zniżający się coraz bliżej do nas. Tam w górze był On święty i nikt nie mógł Go 
dotknąć. Przebywał na górze i nawet zwierzę, jeśli dotknęło tej góry, musiało umrzeć. A 
potem Bóg zstąpił i zmienił swój namiot. Przyszedł, aby zamieszkać między nami, stać 



się jednym z nas. „Dotykaliśmy Go” — mówi Biblia. 1 Tymoteusza 3, 16 mówi: 
„Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Bóg, który objawił się w 
ciele”, „Jego się ręce nasze dotykały”. Bóg spożywał pokarm, pił wodę, spał, płakał. Był 
jednym z nas. Wspaniałe, przepowiedziane obrazami biblijnymi. To był Bóg nad nami, 
następnie Bóg z nami, teraz zaś Bóg w nas — Duch święty. Nie trzecia osoba. Ta sama 
Osoba! 

 Co mówicie, kim jest ten? 64-1227 P:101 To jest Jezus Chrystus w osobie Ducha 
świętego. ON jest Duchem świętym. "JA od Boga wyszedłem i znowu idę do Boga". 
Widzimy ten wielki słup ognia wśród nas, Panie, tak, jak tego dożyli wówczas z 
Mojżeszem, w pierwszej części Biblii. Potem spotyka nas znowu w środku Biblii, kiedy 
Paweł był na drodze do Damaszku. Widzimy to. Teraz widzimy go znowu w czasie 
ostatecznym. Trzy jest potwierdzeniem. Każdym razem było to poselstwo. 

DLACZEGO MUSIELI TO BYĆ PASTERZE 64-1221 165 Zauważcie, że później 
znowu ten nigdy nie zmieniający się Bóg, ten wielki Pasterz i Prorok, zabrał tych, 
którzy pozostali przy Nim i Jego poselstwie na Górę Oliwną. Był to ten wielki Pasterz i 
Prorok, Jezus, o którym mówimy. Oni zobaczyli i usłyszeli Ojca (ten sam słup 
ogniowy), który Go uwierzytelnił, tak jak przedtem Mojżesza. Ten sam Bóg, o którym 
mówił Mojżesz, zstąpił na Mojżesza i udowodnił przez ten słup ogniowy, że to właśnie 
On, Jahwe prowadzi Mojżesza. Bóg był w swoim pasterzu - proroku. 

167 A tutaj On bierze innego Pasterza - Proroka, tego wielkiego Proroka Jezusa, 
który był prawdziwą owcą, obiera trzech ludzi, prowadzi ich na szczyt Góry Oliwnej i 
tam uwierzytelnia Jezusa przed nimi. A nawet wyodrębnia samego siebie spośród 
wszystkich ludzi mówiąc:  

  - Ten jest Syn Mój umiłowany, Jego słuchajcie! - A kiedy oni spojrzeli, nie zobaczyli 
nikogo prócz samego Jezusa. Tak jest. On był tym Jedynym. To jest decydujące, jeśli 
chodzi o mnie. Widzicie? 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 64-0830M 111 On stworzył łono, które było w kobiecie. 
On nie miał łona, w którym by się urodził; musiał sobie pożyczyć łono. On stworzył 
ziemię, a nie miał miejsca, gdzie by został pogrzebany; musiał pożyczyć od Józefa z 
Arymatyi jamę w ziemi, by został w niej pogrzebany. Rozumiecie? Oni mieli - oni 
musieli pożyczyć miejsce, jednak On był Bogiem, udowodnił, że On był Bogiem. 

112 Czy rozumiecie teraz? My nie jesteśmy... My jesteśmy Mesjaszkami, lecz nie 
tym Jezusem. On jest naszym Ojcem; my jesteśmy tyko namaszczeni Jego 
Duchem i dlatego Jego Życie... I to skłania ludzi - rozumiecie, jeżeli człowiek nie 
usiądzie i nie porozważa nad tym, to skłania ludzi do tego, że myślą: "Otóż, ten 
człowiek mógłby być Mesjaszem". Na pewno jest. "Ten człowiek tutaj mógłby być". Oni 
są obaj. Rozumiecie? "Otóż, jak mogą istnieć dwaj?" Rozumiecie? Jest ich tysiące. 
Rozumiecie?  



113 Lecz widzicie, Jego Życie zostało rozdzielone w Dniu Pięćdziesiątym. Kiedy ten 
Słup Ognia zstąpił w dół, On się rozdzielił do postaci języków i odpoczął na każdym z 
nich - Bóg rozdzielił Samego Siebie między Swój lud, bowiem Kościół i Chrystus jest 
Jedno, tak samo jak mąż i żona są jedno. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 64-0823E 113 Otóż, po Jego śmierci, pogrzebie i 
wniebowstąpieniu, i po przyjściu Ducha świętego, Paweł na swojej drodze do - był to 
wówczas Saul - do Damaszku, on został powalony na ziemię przez Słup Ognia, Logos. 
A ten Żyd by nigdy nie nazwał tego Słupa Ognia "Panie", jeśliby nie wiedział, że On 
był tym samym Logos, za którym szedł jego lud poprzez pustynię. Rozumiecie? 
Otóż, to nie był Syn Człowieczy, to było Logos.  

114 Otóż, my to mówimy z czcią, z miłością i z poszanowaniem. Rozumiecie? Jako 
Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, a również w tych 
ostatecznych dniach, jakim był przed czasem Lota albo w czasie Lota w Sodomie, tak 
będzie w tym czasie, kiedy Syn Człowieczy objawi się znowu - objawia Samego Siebie. 
Otóż, w tych ostatecznych dniach to Logos, które było na Jezusie - przy czym On 
się stał z tego wówczas znowu Słupem Ognia i zstąpił na ziemię, by (miałem 
zamiar coś powiedzieć, lecz zważam na taśmę. Oni by temu nie uwierzyli, gdyby im to 
człowiek powiedział. To by nie grało żadnej roli. Oni... Ludzie by temu nie uwierzyli, 
lecz ja to opuszczę) - lecz zstąpił na ziemię tak, jak przebiega śledczy sąd.  

Przyszły dom 64-0802 P:401 Miasto z tronem na szczycie. Objawienie 21, 23. "A 
miasto nie potrzebuje światła, ponieważ Baranek i Pan Bóg jest jego światłem." 
Widzicie? Pan Bóg jest tym słupem ognistym, który towarzyszył dzieciom 
Izraela w drodze przez pustynię. I On wstąpił na ten tron w tym doskonałym 
królestwie po skończeniu czasu. Jest to królestwo, które "Jezus odda Ojcu, aby Bóg 
był wszystko we wszystkim". Jezus zasiadł tutaj na Jego tronie jako nasz 
Józef. Król ten jest tą światłością na wierzchołku góry Syjon i Jego światło 
będzie napełniało całe to miasto. Alleluja! 

ODSŁONIĘCIE BOGA 64-0614 297 Józef i wszyscy inni pisali o tym, co się 
wydarzyło w ich dniach, ale kiedy Mojżesz wystąpił na scenę, posiadał objawienie. On 
spotkał się z Słupem Ognia i został mu objawiony początek w 1. Mojż. On napisał 
pierwsze cztery księgi Biblii. Mojżesz to uczynił, czy to prawda? On bowiem spotkał 
się z Bogiem w postaci Słupa Ognia - zasłoniętym w Słupie Ognia. 298 Kiedy 
Paweł spotkał Go na drodze... Uczniowie zapisali tylko to, co widzieli Jego czyniącego, 
lecz Paweł posiadał objawienie. On odszedł na trzy lata do Egiptu i studiował. 
Zobaczył że Bóg Starego Testamentu jest Jezusem w Nowym Testamencie. Oto 
Objawienie! On powiedział; "Nie byłem nieposłuszny temu niebiańskiemu widzeniu". 
To jest prawdą. Tak jest! 

299 A pomyślcie o tym ! Ten sam Słup Ognia, który zstąpił na owych mężów, 
którzy pisali Biblię, jest tym samym Słupem Ognia, który jest dzisiaj tutaj i 
wykłada Biblię. Amen ! Jak bardzo dziękujemy Mu za to. Ten sam , co za pocieszenie, 
jaka identyfikacja ! Jestem tak szczęśliwy, że mogę być z Nim zidentyfikowany, że nie 



wiem ,co mam czynić. Chciałbym raczej być z Nim zidentyfikowany, niż ze wszystkimi 
baptystami, metodystami, prezbiterianami, luteranami i wszystkimi pozostałymi. 
Zidentyfikowany ze Słowem, w którym spoczywa Chwała Shekinah i Objawienie! 

ODSŁONIĘCIE BOGA  64-0614 P:105 W Starym Testamencie, kiedy Bóg siedział 
na Tronie Łaski, był On ukryty przed ludźmi za zasłoną. W Starym Testamencie Bóg 
był w Swojej świątyni. Ludzie wchodzili tam i oddawali Mu cześć, podobnie jak tutaj; 
lecz pamiętajcie, tam była zasłona, amen, która ukrywała Boga. Oni wiedzieli, że tam 
był Bóg, nie mogli Go jednak zobaczyć. Słup Ognia nie pojawił się im już nigdy więcej. 
Czy zauważyliście? Nie ma ani jednego miejsca w Piśmie, że potem, kiedy Słup Ognia 
udał się za zasłonę, pojawił się na nowo, aż dopiero w czasie Jezusa Chrystusa? Bóg 
był zasłonięty! 

106 Kiedy On stał tutaj na ziemi, powiedział "Ja przyszedłem od Boga i znów 
powracam do Niego". 

107 Potem, po Jego śmierci, pogrzebie i zmartwychwstaniu, kiedy Paweł znajdował 
się na drodze do Damaszku, pojawił się Słup Ognia na nowo. Co to było? On 
wyszedł spoza tej zasłony! Chwała Bogu! ON był tam za zasłoną; A co było zasłoną tego 
Słupa Ognia? Ciało Jego Syna. 

Odsłonięcie Boga 64-0614 P:58 W ten sam sposób ma się sprawa z Bogiem. ON 
przemienił się ze Słupa Ognia na mężczyznę. Potem przemienił się znowu z 
powrotem na Ducha, aby mógł przebywać w ludziach. Bóg odgrywający w człowieku to, 
czym ON w rzeczywistości był. Jezus Chrystus był Bogiem, działającym w 
Człowieku, występującym pod postacią Człowieka. W Człowieku, takim On był. 
ON przemienił się ze Słupa ognia, który był osłoną, która Go zasłaniała przed 
ludem izraelskim na pustyni. Mojżesz widział zarysy Jego postaci, ale w 
rzeczywistości był On przez cały czas ukryty w Słupie Ognia, który był tym Logos - 
Słowem, które wyszło od Boga. 59 Stwierdzamy tutaj, że od Pięćdziesiątnicy Bóg nie 
działał w ludziach, albo dzia- ... nuż, ON działał przez człowieka. Widzicie? ON 
działał przez jednego Męża - Jezusa. Obecnie działa On przez człowieka, 
którego wybrał do tego celu - Bóg w postaci człowieka. ON przemienił samego Siebie 
z Postaci Boga na postać mężczyzny. 

Rozprawa sądowa 64-0427 P:79 I obserwujcie, musi być znak. A ten znak musi 
być biblijnym znakiem. Jezus powiedział: „Przyszedłem od Boga. Idę do Boga.” On był 
Słupem Ognia, który był w gorejącym krzaku. Pewnego dnia oni tam stali, 
mówiąc: „Jeszcze nie masz pięćdziesięciu lat.” On może wyglądał na trochę starszego, 
niż naprawdę był. Jego usługa była twarda. A Biblia mówi: „Nie było w nim żadnej 
piękności, która pociągałaby nasze oczy.”, prawdopodobnie mały karzeł. On powiedział: 
„Mówicie, jeszcze nie masz pięćdziesięciu lat… My jesteśmy… nie masz pięćdziesięciu 
lat a mówisz, że widziałeś Abrahama?” On powiedział: „Zanim Abraham był, JAM 
JEST.” On powiedział: „Przyszedłem od Boga. Byłem Słupem Ognia na pustyni. 
Przyszedłem od Boga.” On stał się ciałem, Syn Boży. Bóg zacienił pannę, stworzył 
komórkę krwi, która zrodziła Jego Syna, w którym zamieszkał Bóg. Bóg był w 



Chrystusie, jednając świat ze Sobą. … i odchodzę do Boga.” Po Jego śmierci, pogrzebie i 
zmartwychwstaniu, Saul był w drodze do Damaszku, kiedy Światłość oślepiła go – ten 
Słup Ognia. Czy myślicie, że Żydzi nazwaliby to jakkolwiek, pewnego rodzaju 
złudzeniem? „Panie?” Kiedy podniósł swoje oczy i zobaczył Słup Ognia, on wiedział, że 
to naśladowali jego ojcowie z Egiptu. On powiedział: „Panie, kim jesteś?” A On 
powiedział: „Jam jest Jezus.” On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. 

Módlmy się… 


