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1 Mojżeszowa 1:11-12 Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną
trawą, wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju
swego owoc, w którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. 12 I wydała
ziemia zieleń, ziele wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w
którym jest nasienie według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre.
W 11. i 12. wierszu widzimy prawo reprodukcji. Każde nasienie musi zrodzić
według swego rodzaju. A słowo rodzaj z 12. wiersza jest po hebrajsku miyn i jest
wymawiane „meen”. To słowo oznacza gatunek i odnosi się do natury. „Niechaj
każde nasienie zrodzi według swego gatunku albo natury.” Dlatego Boże Prawo
reprodukcji mówi całkowicie przeciw hybrydyzacji. Krzyżowanie połączy dwa
różniące się gatunki albo natury i wyprodukuje życie, które nie jest naturalne.
Więc możemy widzieć, iż Boże Prawo reprodukcji ma być prawem ochronnym,
które ochrania gatunek albo naturę, którą On umieścił w tym nasieniu.
Ew. Łukasza 6:40 Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie
przygotowany (wg ang. doskonały) każdy, gdy będzie jak jego mistrz. To słowo
doskonały pochodzi z greckiego słowa, które nie oznacza doskonały, jak gdybyś
osiągnął pewien rodzaj doskonałego stanu, gdzie nie popełniasz błędy. Ale to
słowo po prostu oznacza wyposażenie.
Dlatego powinniśmy przeczytać tę wypowiedź Jezusa tutaj następująco: Ew.
Łukasza 6:40 Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany
(wg ang. wyposażony) każdy, gdy będzie jak jego mistrz. A dlaczego tak jest?
Ponieważ to w ogóle nie ma znaczenia, czego uczy cię twój nauczyciel. Jeżeli
słuchasz fałszywego nauczyciela, usłyszysz fałszywą naukę, a w ten sposób twój
umysł będzie przepełniony błędami, i ty będziesz przez nie żył, ale jeżeli twój
nauczyciel jest prawdziwym nauczycielem, wtedy to, czego on naucza, jest
prawdą, a ta prawda będzie żyć przez ciebie życiem tego, który jest prawdziwy.
Apostoł Paweł powiedział do Rzymian 10:13-17 Każdy bowiem, kto wzywa
imienia Pańkiego, zbawiony będzie. 14 Ale jak mają wzywać tego, w którego nie
uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli
nie ma tego, który zwiastuje? 15 A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani?
Jak napisano: O jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny! 16 Lecz
nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie; mówi bowiem Izajasz: Panie! Któż

uwierzył zwiastowaniu naszemu? 17 Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie
przez Słowo Chrystusowe.
Marcin Luter w swoich komentarzach odnośnie tych wierszy powiedział:
„Chociaż nawet mówią, że słyszą, chwalą się na próżno, dopóki nie słyszą
prawdziwych kaznodziei; bo słuchać fałszywych proroków oznacza tyle samo, co
nie słuchać. Oni słuchają, ale nie słyszą. Mają uszy, a nie słyszą, ani nie głoszą
Prawdy Słowa Bożego. Istnieją cztery wypowiedzi, które naśladują jedna drugą w
taki sposób, że jedna prowadzi do drugiej, ale tak, że ostatnia forma jest
podstawą, na której inne polegają. Dlatego: 1. Jest niemożliwe, żeby głosili ci,
który nie byli posłani. 2. Jest rzeczą niemożliwą, aby ci, którzy słuchają byli bez
kaznodziei. 3. Jest niemożliwe, aby ci, którzy wierzą, nie słyszeli. 4. Jest
niemożliwe, aby ci, którzy wołają do Niego, nie wierzyli. Do tego musi być dodane
piąte: Jest niemożliwe, aby ci, którzy wzywają imię Pana, nie byli zbawieni. A więc
zupełne źródło i początek zbawienia polega na tym, że Bóg posyła kogoś,
(prawdziwego kaznodzieję Słowa). Jeśli On nie pośle nikogo, wtedy ci, którzy
głoszą, głoszą fałszywie, a ich głoszenie nie jest wcale głoszeniem. W
rzeczywistości, byłoby lepiej dla nich, gdyby nie głosili. Następnie ci, którzy
słuchają, słuchają błędów, i byłoby lepiej, gdyby nie słuchali. Dalej ci, którzy
wierzą, wierzyliby fałszywej doktrynie, i byłoby lepiej dla nich, gdyby nie wzywali.
Bo takiego rodzaju kaznodzieje nie głoszą, takiego rodzaju słuchacze nie słyszą,
tego rodzaju wierzący nie wierzą, tego rodzaju wzywający ludzie nie wzywają
właściwie; będą potępieni, ponieważ byliby zbawieni na podstawie kłamstwa. Jak
czytamy w Przypowieściach 1:28 Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie
wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą, bo nienawidzili poznanie i
nie obrali bojaźni Pana.” Więc mogą głosić tylko ci, którzy na pewno głoszą bez
błędów.”
Wiemy, co powiedział Paweł w Rzymian 10, i wiemy, co on powiedział w 2
Koryntian 11, a także w liście do Galacjan, że jeśli oni przyjmują niewłaściwe
słowo, to przyjmą niewłaściwego ducha. Więc jak możemy sobie myśleć, że ten,
kto jest pod fałszywą usługą i ma złe pojęcie o tym poselstwie, ma właściwego
ducha? I nie oszukujmy się – jedyny właściwy Duch to Duch Święty, a każdy inny
duch oprócz Ducha Świętego jest niewłaściwym duchem. Mając złe pojęcie
oznacza niewłaściwe ożywienie życia, ponieważ słowo „Pojęcie” oznacza „ożywić
do życia”.
Wiemy, że Piotr powiedział w 1 Piotra 1:23: „Jako odrodzeni nie z nasienia
skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa na wieki.”
A Jezus powiedział w podobieństwie o Siewcy, że nasienie, które posiał
Siewca, jest Słowem Bożym. A jeżeli każde nasienie musi zrodzić życie zgodnie z
prawem reprodukcji, które mówi: „Każde nasienie musi zrodzić według swego

rodzaju.”, wtedy przyjąć niewłaściwe Słowo jest przyjmowanie złego nasienia, i
dlatego ono musi zrodzić złego ducha albo złe życie. Jak mogłoby to być inaczej.
Czy wiedzieliście, że brat Branham powiedział, że musimy mieć właściwe
nauczanie, aby przyjąć Ducha Świętego – aby przyjąć Pieczęć Bożą? A jeżeli nie
przyjmiesz pieczęci Bożej, pozostaje tylko jedna pieczęć, a jest nią piętno szatana,
które jest piętnem bestii.
Zwróćcie uwagę, że Jezus aż do tego punktu w podobieństwie w Ew. Łukasza 6
mówił o ślepym naśladowaniu, ponieważ mógłbyś naśladować kogoś, kto jest
ślepy, tak jak ty. A następnie on mówi nam, że jeśli twój nauczyciel wyposażył cię
właściwie, wtedy staniesz się takim, jak ten nauczyciel. Mówiąc inaczej, będziesz
myślał tak jak on, mówił jak on, zachowywał się jak on. To nie znaczy, że będziesz
patrzył się na ciało, ale jesteśmy prowadzeni przez jedną rzecz, a tą jest Słowo
Boże.
Jezus powiedział „Syn nie może uczynić niczego, ale to co widzi, że Ojciec czyni,
to Syn czyni również.” Syn będzie czynić i postępować, i mówić i myśleć, tak jak
Ojciec postępuje i mówi, i myśli.
Jeżeli Duch Święty jest Nauczycielem, a jeżeli człowiek jest poddany Duchowi
Bożemu, on będzie czynił to, co pokaże mu Ojciec, a ludzie, którzy patrzą się na tę
usługę, będą odzwierciedlać te same zasady i dopasują się jak Pan i jego
uczniowie. 40 Nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany
każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Zrozumcie to, co Jezus mówi w wierszu 41 A
dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku własnym nie
dostrzegasz? 42 Albo jak powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka
twego, a oto belka jest w oku twoim? Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka
swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.
Jeśli stałeś się jedno ze swoim nauczycielem, wtedy jak to możliwe, że
poszukujesz błędu w tym nauczycielu. To jest bezsensowne dla mnie, ale oni
uczynili tak Mojżeszowi. On prowadził ich, naśladując Chrystusa, a oni
naśladowali Go, kiedy on naśladował Chrystusa. A oni chcieli ukamienować go. A
Paweł powiedział: naśladujcie mnie tak, jak ja naśladuję Chrystusa, a jednak oni
chcieli go ukamienować. A tak samo było z Williamem Branhamem. Więc
widzimy, że Jezus ostrzega swoich uczniów, aby nie skupiali się na niewłaściwych
rzeczach.
Zwróćcie uwagę na następną rzecz, którą Jezus mówi tutaj. 43 Nie ma bowiem
drzewa dobrego, które by rodziło owoc zły, ani też drzewa złego, które by rodziło
owoc dobry. 44 Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z
cierni fig ani winogron z głogu. A wiemy, że w kazaniu Pomazańcy czasów
ostatecznych brat Branham naucza nas: owocem jest nauczanie na dany sezon,
albo to, czego oni nauczają w danym czasie. Mówiąc inaczej, owocem jest to, czego

oni nauczają. Owocem ich usługi jest to, czego nauczają, i co manifestują ludzie
jako wynik tego, co słyszą, rozpoznawają i działają na tych słowach. A jeśli Jezus
powiedział nam, że dobre drzewo nie może zrodzić złych owoców, więc dobre
drzewo nie może nauczać fałszywej nauki. Jest to niemożliwe. Jeżeli jesteś
dobrym drzewem, nie możesz nauczać błędów. Twoje nauczanie będzie trafiać
celu. Bo słowo grzech oznacza chybić celu. Ale słowo sprawiedliwy oznacza
roztropny. A jak mógłbyś być sprawiedliwym człowiekiem, jeżeli nie myślisz
roztropnie.
45 Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, (pamiętajcie,
serce reprezentuje zrozumienie) a zły ze złego wydobywa zło; albowiem z obfitości
serca mówią usta jego.
W świetle tego, co Jezus mówi tutaj, on mówi, jeżeli twoje zrozumienie jest
dobre, będziesz rodzić dobre rzeczy, a jeżeli twoje zrozumienie jest złe, wtedy
zrodzisz złe rzeczy. Jeśli przypominacie sobie, parę lat temu głosiłem serię kazań
na temat ogrodu twojego umysłu i pokazałem, że umysł jest ogrodem, a w nim
jest posianych wiele nasion, a nasienie, które jest posiane w twoim umyśle, to te
rzeczy, które manifestują się w twoim życiu. Dlatego cokolwiek posiejesz, z
pewnością żąć będziesz, dosłownie. A więc jakimi sprawami karmisz swój umysł,
takie zamanifestują się w twoim życiu, więc bądź bardzo ostrożny, czym karmisz
swój umysł.
To jest czas końca, a ludzie muszą zamanifestować, jakiego rodzaju nasieniem
są. To właśnie brat Branham powiedział w kazaniu Mówione Słowo jest
Oryginalnym Nasieniem akapit 91.
Jeżeli pragniecie Bożego Życia, rozpocznijcie ze Słowem Bożym.
Przyjmijcie Słowo Boże w Jego pełni, w pełnej mierze. Potem ono jest... A
jeżeli ta pełnia Boża jest w was, to deszcz, który spadnie, (przypomnijcie sobie,
Boży deszcz jest Jego Nauką 5 Mojżeszowa 32:2 Niech kropi jak deszcz nauka
moja, Niech ścieka jak rosa mowa moja, Jak drobny deszcz na świeżą ruń, Jak
ulewa na trawę. A wiemy, że Jego Słowo jest Jego Duchem i Życiem, ponieważ to
właśnie Jezus powiedział w Ew. Jana 6:63 Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga.
Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem, A brat Branham mówi:
kiedy ta woda wyleje się na całe słowo, które jest w twoim umyśle,)
wyprodukuje dokładnie to, co znajduje się w waszym ogrodzie.
Rozumiecie?
Wiecie, że to jest proste do zrozumienia. Nie wiem, dlaczego ludzie czynią to
tak skomplikowane. Jeżeli Bóg daje tobie obietnicę, Swoje Słowo, a ty
przyjmujesz to Słowo albo obietnicę do swego serca i wierzysz w to, i podlewasz to
nauką, wtedy to staje się zamanifestowanym Słowem. To jest prawo reprodukcji.
To musi zostać ożywionie i zamanifestowane w tobie. Tak być musi. Nie ma

sposobu, aby to zatrzymać, ponieważ to jest Jego Słowo, Jego Obietnice dla ciebie
są nasieniem, one są wiecznymi nasionami z wiecznym życiem i nie mogą umrzeć.
Więc jeżeli bierzesz to nasienie i siejesz je w ogrodzie twoich myśli, ono musi
zamanifestować się w twoim naczyniu. O, gdybyśmy mogli tylko pojąć, co było
tutaj powiedziane, to zmieniłoby twój sposób podejścia do Słowa na zawsze.
91: A potem będą zamanifestowane takie dzieła, (więc te dzieła, które
były zamanifestowane w nim, będą tymi samymi, które zamanifestują się w tobie,
ponieważ to jest to samo życie, które było w nim, a teraz jest w tobie i ono musi
zrodzić to samo życie.) takie same jak w Nim, bowiem to jest to samo
Nasienie Słowa Bożego. Syn Boży był Jego wzorcowym nasieniem. (A
wzorcowe nasienie jest przykładowym nasieniem.) A jakie było Jego życie,
kiedy Duch został wylany na Niego po Jego chrzcie, kiedy Duch święty zstąpił na
Niego - takie życie, jakim On się wykazał (przez to samo nawodnienie Ducha
świętego) -zrodzi ten sam rodzaj Życia, czyniącego te same sprawy, które
On czynił; o ile to jest to samo Nasienie. Nasienie Syna Bożego zrodzi znowu
Nasienie Syna Bożego.
A wiemy, że Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia
godne; To jest Efezjan 5:13. Zatem musimy zrozumieć, że wszystkie nasiona
tutaj na tej ziemi muszą zamanifestować się, czym naprawdę są, a natura, którą
zamanifestują, pewnego dnia okaże się, kiedy Światło padnie na to nasienie. A
Światłem jest Nauka Chrystusa. W jaki sposób wiem o tym? Ponieważ Ten, który
ma syna, ma życie, ma życie, jest echem życia. To samo życie syna Boga, które
było w oryginalnym nasieniu Syna Bożego, teraz manifestuje się w tych, którzy
przyjęli nasienie Syna Bożego.
1 Jana 5:12 Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota.
Ew. Jana 3:36 Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna,
nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
A więc Jezus kontynuuje, kiedy czytamy Ew. Łukasza 6:46 Dlaczego mówicie
do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? A jak możesz powiedzieć, że
wierzysz temu Poselstwu, jeśli nie żyjesz tym Poselstwem? Jak możesz
powiedzieć, że zastosowałeś znak, jeśli twoje życie nie pokazuje, iż zastosowałeś
Znak?
Ew. Łukasza 6:47 Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi
do mnie i słucha słów moich, i czyni je. 48 Podobny jest do człowieka budującego
dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. (Zauważcie,
iż on nie powiedział skały, liczba mnoga, ale skała – liczba pojedyncza. A Jezus
powiedział Piotrowi, że Skała jest Objawieniem, a skała reprezentuje objawienie,
a kiedy istnieje tylko jeden Pan i jedna Wiara, a Wiara jest objawieniem, wtedy

ta pojedyncza skała, na której ten człowiek zbudował dom, jest Skałą Objawienia
tego Pana, co jest objawieniem Jezusa Chrystusa. Więc ten człowiek zbudował
swój dom na objawieniu Jezusa Chrystusa) A gdy przyszła powódź, (A
pamiętajcie, Biblia mówi nam, że diabeł przyjdzie jako powódź, więc kiedy diabeł
powstaje i przychodzi do ciebie ze wszystkich stron) uderzyły wody o ów dom, ale
nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. (Jego fundamenty były na
objawieniu Jezusa Chrystusa, a nic nie mogłoby nimi poruszyć.) 49 Kto zaś
słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez
fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był
zupełny. On nie miał fundamentów, ale ten dom był zbudowany tylko na ziemi, co
oznacza, że to było ziemskie, bez prawdziwej substancji wiary, bez fundamentów,
które zakotwiczają To na Skale Objawienia, nic, co trzymałoby go w pośród
doświadczeń, więc on uległ erozji przez wody oddzielenia i ten dom został
zmieciony przez powódź.
Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to, że jedyną różnicą między tymi dwoma
domami było to, że jeden słuchał i odpowiedział na to, czego słuchał, ale ten drugi
słuchał tego samego słowa również, jednak nie czynił tego, co słuchał. Więc
objawienie, które miał ten pierwszy, polegało na tym, że czynił to, co słyszał, a
objawienie drugiego polegało na tym, że nie czynił tego, czego słuchał. Zbliżacie
się do poznania tego, co jest właściwe. Jak może człowiek coś uczynić, jeśli
najpierw nie pomyśli o tym? A w jaki sposób może człowiek tego nie zrobić, dopóki
nie powstały myśli odnośnie wykonania tego?
Patrzcie, pozwólcie, że przedstawię wam to w następujący sposób, co
uratowało Noego i jego dom? Czy było to wierzenie Bogu, że spadnie deszcz?
Albo to były jego uczynki, które przyszły jako rezultat wierzenia Bogu? Hm?
Czy pojmujecie, do czego zmierzam tutaj? Mówiąc w inny sposób, Bóg
powiedział mu, że będzie padać deszcz, a Bóg także powiedział mu, aby zbudował
arkę, żeby uniknął przed utonięciem. Czy myślicie, że Noe o tym nie głosił? Ilu
ludzi słyszało jego Poselstwo, a nie zrobili niczego w tym kierunku? A ilu słyszało
to poselstwo i próbowało wykonywać je w swój własny sposób, według swoich
planów ucieczki? O, JEŻELI on ma rację, wejdziemy na najwyższy pagórek i
będziemy czekać? Ale wody pokryły całą ziemię, więc ich plan był bezskuteczny,
no nie?
Nie, on był bezskuteczny, ale istnieje jedna droga ucieczki w każdym wieku, a
tą jest Poselstwo na ten czas, a ty musisz przebywać w nim i chodzić według tego
i działać na nim. Musisz tego słuchać, rozpoznać i działać na tym. O tym właśnie
brat Branham głosił w Poselstwie: „Słuchanie, rozpoznawanie i działanie na
Bożym Słowie.” A on czynił to, co mu Bóg polecił – zbudował arkę, co uratowało
go i jego domostwo. A w tym czasie było nam nakazane zastosować znak, a ja po

prostu nie rozumiem, jak ludzie mogą sobie myśleć, że zastosować znak po prostu
znaczy wierzyć w niego. Gdybym powiedział wam, że jeśli chcecie namalować coś
farbą, musicie znaleźć wałek albo pędzel do malowania i coś, otworzyć puszkę i
trochę zacząć pracować, jeżeli chcecie nanieść farbę. A brat Branham powiedział,
że musimy go zastosować. Więc musimy „Słuchać tego, rozpoznać to, a
następnie działać na Słowie Bożym.” Inaczej okazuje się, że naprawdę nie
wierzymy w to, czego słuchamy. A wiecie, że dokładnie to powiedział apostoł Jan
w 1 Jana 3:9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży
(Boże Nasienie) jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Bo mimo
wszystko: każde nasienie zrodzi według swego rodzaju. To jest prawo reprodukcji,
które widzieliśmy w 1. Mojżeszowej 1:11.
Kiedy Jan powiedział: Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia,
tłumaczenie Wuesta i tłumaczenie Weymoutha mówi: on nie grzeszy notorycznie.
A Scofield powiedział w swoich notatkach: Ktokolwiek jest narodzony z Boga, nie
zaczyna grzeszyć. Otóż, może upadniesz, ale nie odchodzisz na manowce, by
świadomie grzeszyć.
Paweł powiedział w Hebrajczyków rozdział 6:7 Albowiem ziemia, która piła
deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją
uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga; 8 Lecz ta, która wydaje ciernie i
osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Zauważcie,
on powiedział: ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny
użyteczne (to znaczy te właściwe rośliny) dla tych, którzy ją uprawiają, (mówiąc w
inny sposób człowiek, który uprawia glebę i sieje pewne ziarno – jest rzeczą
właściwą, kiedy urośnie to, co on posiał. Więc jest właściwą rzeczą posiać nasienie
arbuza, jeżeli chcesz mieć arbuza. A jeśli chcesz pszenicę, musisz zasiać nasiona
pszenicy. Więc jest właściwe, kiedy otrzymasz to, co posiałeś. A to pokazuje, że to
jest pobłogosławione przez Boga, ponieważ takie jest prawo życia, prawo
reprodukcji zgodnie z 1. Mojżeszową 1:11 Każde nasienie musi zrodzić według
swego rodzaju. A kiedy ono się zamanifestuje, to otrzymuje błogosławieństwo od
Boga. Ale zwróćcie uwagę, co jeżeli to, co rośnie, nie jest tym, co posiał Syn
Człowieczy? Co jeśli deszcz pada na glebę, a wszystko co jest zrodzone, ma raczej
wypaczony i kolczasty rodzaj natury. Wtedy co następuje? 8 Lecz ta, która wydaje
ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
Widzimy więc, że Boża Nauka jest przypodobana do deszczu, który pada z
nieba i ożywia czułe zioła i trawę do życia. A Życie, które przychodzi na skutek
Nauki (deszczu), jest błogosławieństwem od Boga.
Hebrajczyków 6:7 Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią
spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje

błogosławieństwo od Boga; 8 Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest
bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie.
Więc widzimy, kiedy nauka przychodzi, ona zamanifestuje oba rodzaje życia.
BLIŹNIĘTA. Nauka ożywi to życie, które jest prawdziwie w tym nasieniu.
Jeśli nasienie nie jest nasieniem Bożym, nauka odsłoni to. A jeżeli to jest nasienie
Boże, nauka, deszcz spowoduje, że Nasienie Boże zamanifestuje syna Bożego. To
sprawia woda u roślin. Kiedy roślina jest podlewana i przyjmuje światło po
podlewaniu, musi odsłonić naturę, która jest w tym nasieniu. Bo 1. Mojżeszowa
1:11 mówi nam, że „każde nasienie musi zrodzić według swego rodzaju.” To jest
Boże Prawo Reprodukcji. To jest Jego Prawo Życia.
W 1. Mojżeszowej 1:11 widzimy prawo reprodukcji mówiące, że każde nasienie
musi zrodzić według swego rodzaju.
Dlatego życie, które jest w nasieniu, musi zamanifestować się. I dlatego
jakiekolwiek jest życie w nasieniu, przyjdzie w zewnętrznej manifestacji we
właściwym czasie.
Nasze myśli są wtedy nasionami naszych uczynków. I dlatego jeśli człowiek
jest sprawiedliwy, jest tak z powodu tego, że ma prawe myśli. Przypowieści
Salomona 12:5 Sprawiedliwi myślą o tym, co prawe, lecz rady bezbożnych są
zwodnicze. Więc co odróżnia prawego człowieka od złego człowieka? Najpierw to
są jego myśli, a następnie jego uczynki, które idą za tym.
Psalm 10:4 Bezbożny myśli w pysze swojej: Nie będzie dochodził... Nie ma
Boga. Oto całe rozumowanie jego.
Brat Branham nauczał nas tej prostej zasady, że zanim naprawdę zgrzeszysz
w ciele, musisz najpierw myśleć o wykonaniu tego grzechu w swoim umyśle.
Dlatego Największy bój stoczony kiedykolwiek przebiega w umyśle. Kiedy wiemy,
że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, wtedy musimy zwrócić uwagę na to, że
Bóg manifestuje swoje myśli i pragnienia Swego serca, jak widzimy u Jeremiasza
23:20, a człowiek musi czynić to samo.
Jeremaisz 23:16-28 Tak mówi Pan Zastępów: Nie słuchajcie słów proroków,
którzy wam prorokują, oni was tylko mamią, widzenie swojego serca zwiastują, a
nie to, co pochodzi z ust Pana! 17 Ustawicznie mówią do tych, którzy gardzą
słowem Pana: Pokój mieć będziecie. A do tych wszystkich, którzy kierują się
uporem swojego serca, mówią: Nie przyjdzie na was nic złego. 18 Gdyż kto
uczestniczył w radzie Pana, by widzieć i słyszeć jego słowo? Kto przyjął jego słowo,
by móc zwiastować? 19 Oto zawierucha Pana zrywa się i huragan unosi się
kłębami, nad głowami bezbożnych się kłębi. 20 Nie uśmierzy się żar gniewu Pana,
aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca; w dniach ostatecznych dokładnie to
zrozumiecie. 21 Nie posyłałem proroków, a oni jednak biegną; nie mówiłem do

nich, a oni jednak prorokują. 22 Jeżeli uczestniczyli w mojej radzie, to niech
zwiastują mojemu ludowi moje słowa i odwracają ich od ich złej drogi i ich złych
uczynków. 23 Czy jestem Bogiem tylko z bliska - mówi Pan - a nie także Bogiem z
daleka? 24 Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym Ja go nie widział? - mówi
Pan. Czy to nie Ja wypełniam niebo i ziemię? - mówi Pan. 25 Słyszałem, co mówią
prorocy prorokujący kłamliwie w moim imieniu, mówiąc: Miałem sen, miałem sen.
26 Jak długo to trwać będzie? Czy Ja jestem w sercu proroków prorokujących
kłamliwie, prorokujących oszukańczo, według upodobania własnego serca, 27
Którzy zmierzają do tego, by zatrzeć w pamięci mojego ludu moje imię przez swoje
sny, jakie sobie wzajemnie opowiadają, tak jak ich ojcowie dla Baala zapomnieli o
moim imieniu? 28 Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma
moje słowo, niech wiernie zwiastuje moje słowo! Cóż plewie do ziarna? - mówi
Pan.
Jak już powiedziałem, wiemy, co Paweł powiedział w Rzyman 10, a wiemy, co
on powiedział w 2. Koryntian 11, i znowu w liście do Galacjan 1, że jeśli ludzie
przyjmują niewłaściwe słowo, wtedy przyjmą niewłaściwego ducha. Wtedy jak
możemy sobie myśleć, że ten, kto jest pod niewłaściwą usługą i ma złe pojęcie o
tym poselstwie, mógłby mieć właściwego ducha, a jedynym właściwym duchem
jest Duch Święty? Złe pojmowanie jest złym ożywieniem do życia. Pojęcie
(zrozumienie) oznacza pobudzić do życia. (wg języka angielskiego conception =
pojęcie = poczęcie).
Więc przyjęcie niewłaściwego słowa musi i wyprodukuje niewłaściwego ducha
albo niewłaściwe życie. Jak mogłoby być inaczej? Czy wiedzieliście, że brat
Branham powiedział, że musimy mieć właściwe nauczanie, aby przyjąć chrzest
Duchem Świętym – aby przyjąć Pieczęć Bożą? A jeśli nie przyjmiesz pieczęci
Bożej, pozostaje tylko jedna pieczęć, a tą jest piętno szatana, co jest piętnem
bestii.
Żebyśmy potrafili odróżnić pomiędzy dwoma w każdej sprawie, musimy mieć
sposób, jak ich sklasyfikować. Kiedy Prawo reprodukcji jest takie, że „każde
nasienie musi zrodzić tylko według swego rodzaju”, wtedy mamy ustaloną zasadę.
A tą jest, jeżeli nasienie posiada życie w sobie, a każde nasienie może zrodzić
tylko według swego rodzaju albo natury, wtedy musimy popatrzyć się na naturę,
jaką posiadają, aby rozpoznać, skąd pochodzą albo jakie jest ich źródło.
Na zakończenie przeczytamy następne myśli z kazania brata Branhama
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem, rozpoczynając od akapitu 92. Brat
Branham powiedział: Widzicie od czego to zależy? Widzicie? Z tego powodu ja
wierzę Słowu. Ono jest Nasieniem. A jeżeli deszcz spadnie na to Nasienie, ono
zrodzi według swego rodzaju. Nuże, co dzieje się z tymi przebudzeniami? Co
chcecie osiągnąć? – „Zyskamy milion członków więcej w 1944 roku" - baptystów,

prezbiterian, zielonoświątkowców i kogo tam jeszcze. Lecz gdzie jest
manifestacja uczynków Jezusa Chrystusa! „Ja nie czynię nic, dopóki Mi tego
najpierw nie pokaże Ojciec". Skąd przychodzi ten rodzaj Nasienia?
Duch święty będzie to odwilżał i zrodzi to Nasienie. ON jest Wodą dla
tego Nasienia. A kiedy Nasienie zostało zasadzone, to właśnie wtedy jest
potrzebna woda. A kiedy ta Woda spadnie, mówicie: "Chwała Bogu, pozwól, że ci
coś powiem, kaznodziejo. Jestem "Taki i taki" i ja nie wierzę w takie bzdury".
Wtedy jesteś tylko (członkiem) denominacji. Od początku jesteś po prostu
obłudnikiem. Taki rodzaj nasienia został do ciebie zasadzony.
93 Nie ... nie zrozumiejcie mnie źle. Miłuję was, Umiłowani. Próbuję wam to
tylko przekazać. Rozumiecie, więc ja… Zaniecham tego, kiedy dzisiaj zakończę.
Potem to zostawię, lecz chcę, abyście się raz dowiedzieli, co jest prawdą, i dlaczego
wierzę tak, jako wierzę. A ja wierzę, że diabeł was oszukał. Szczerze mówiąc,
wiem, że on to uczynił. Jest to zgodnie ze Słowem Bożym, a Ono nie może
zawieść. On was zwiódł. Tak jest. Z tego powodu ja przemawiam o tych sprawach
tak, jak to czynię; bowiem Słowo Boże tak mówi. „O”, mówicie, "Bracie Branham,
to jest przecież inny czas". Jest to to samo Słowo. Parę lat temu znaleziono
pszenicę w starym spichlerzu z czasów Józefa; zasiano ją i wyhodowano tutaj (czy
nie widzieliście tego w czasopiśmie?) a ona znowu zrodziła plon - pszenicę. To była
ciągle pszenica, to było tego powodem. Jedyna rzecz, którą ona potrzebowała, było
trochę wody.
94 Boże Słowo jest właśnie takie same, jakie Ono było, kiedy On je
wypowiedział tam przed tysiącami lat. Jedyne, czego ono potrzebuje, jest woda!
Dlaczego nie mamy plonu? - ponieważ mamy tam niedobre, niewłaściwe
nasienie. „Ilu z was chciałoby zmienić swoją kartę (członkowską)?" - stajecie się
dwa razy więcej dziećmi piekła, niż byliście, zanim rozpoczynaliście! "Ilu z was
metodystów chciałoby się stać baptystami? ... a was baptystów chciałoby przejść do
zielonoświątkowców? Tylko przenieście tutaj wasze członkostwo". O, litości! To są
brednie! Bzdury! Diabelskie bzdury. W tym wszystkim wcale nie ma życia. Oni są
krzyżówką, obłudnikami, dwakroć umarłymi, wyrwanymi z korzeniami. Czy
Jezus nie powiedział: "Każdy szczep, którego nie szczepił mój Ojciec, będzie
wykorzeniony"? Denominacja, albo cokolwiek to jest, zostanie to wykorzenione.
Pozostanie tylko Słowo Boże. Tak jest. To jest to, co On powiedział. Każde ludzkie
słowo jest kłamstwem, lecz Moje jest Prawdą.
Módlmy się…

