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Hebrajczyków 6:1-20 Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy 
się ku rzeczom wyższym,(wg angielskiego zwróćmy się do doskonałości) nie powracając 
ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, 
2 Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. 3 
To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. 4 Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - 
którzy raz zostali oświeceni (a było tylko jedno oświecenie dla wszystkich, a to jest pod 
Poselstwem siódmego Anioła – ostatnie Poselstwo) i zakosztowali daru niebiańskiego, 
(niebiańskim Darem jest Chrystus) i stali się uczestnikami Ducha Świętego, 5 I 
zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz, cudownych mocy wieku przyszłego. 6 
Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie 
krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. 

Módlmy się… Drogi Ojcze, przychodzimy do Twej Obecności dzisiaj rano, wiedząc, 
że doszliśmy już po tyle w tym wyścigu, a prosimy Ciebie, który rozpocząłeś to dzieło w 
nas, żebyś je dokończył. Wiemy, że w każdym z tych Trzech Wyjść, kiedy Ty zstąpiłeś 
w postaci Słupa Ognia, pokazując Swoją obecność między ludźmi, byli ci, którzy 
rozpoczęli naśladować Twoją Wspaniałą Obecność i wyszli z organizacji tylko po to, 
aby do nich wejść z powrotem. A widzieliśmy, jak w każdym wieku ci, którzy wyszli, 
ale nie szli ze Słowem Bożym, jak się Ono odsłaniało, ostateczni powrócili do tego 
samego ducha organizacyjnego, którego opuścili. Ojcze, wiemy, że Alfa musi powtórzyć 
się w Omedze i dlatego prosimy Ciebie, żebyś czuwał nad nami i brał aktywny udział 
w naszym życiu, i pomóż nam kontynuować chodzenie w Światłości, kiedy pozostajesz 
w Światłości, dopóki Twoja wspaniała Obecność nie opuści tę ziemię, a my razem z nią, 
bowiem prosimy o to w Imieniu Jezusa Chrystusa. 

Dobry wieczór, przyjaciele, jest dobrą rzeczą być tutaj z powrotem tego wieczora 
znowu razem z wami. 

Wiecie, jest takie powiedzenie, które mówi: „nie ma takiego miejsca jak dom”, i 
chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwy, iż mogę być tutaj, chociaż nasze 
nabożeństwa w Polsce przebiegały bardzo dobrze w ubiegłym tygodniu. Byli tam 
wierzący z 7 państw, którzy przyszli, aby słuchać Słowa, a społeczność była naprawdę 
wspaniała. 

Pierwszego wieczora mówiłem na temat Ducha Adopcji, a odbiór był bardzo 
serdeczny i wspaniały. Następnie br. Erling Ericksen mówił w sobotę rano, 
wprowadzając w kazanie swoje świadectwo a my cieszyliśmy się z tego bardzo, ale on 
nie zakończył swojego kazania, więc cieszę się, kiedy usłyszę go ponownie, i 
prawdopodobnie usłyszymy resztę tego. Po południu, br. Marcus Janckheere z Belgii 



przedstawił ostrzeżenie dla ludzi, aby nie pozwolili na to, że zboczą od zrozumienia 
wyboru i predestynacji, ponieważ jak on powiedział, br. Branham powiedział: „Jestem 
kalwinistą, dopóki kalwiniści są zgodni ze Słowem.” A następnie w rozmowie z nim 
później, obaj zgodziliśmy się, że niektórzy rozumiejąc Obecność i Bóstwo są tak bardzo 
zadowoleni, że zgadzają się z tym, że w zasadzie ekskomunikowali się ze społeczności 
w ich małych kręgach. Myśl o tym, że my zrobiliśmy to, albo my wykonaliśmy to” – na 
to właśnie wskazał brat Branham, gdy on powiedział: oto, gdzie zielonoświątkowcy 
poszli złą drogą, ponieważ myśleli: Jeżeli ja jestem znowuzrodzony i jestem dzieckiem 
Bożym, to sprawa dla mnie załatwiona, ale nie rozpoznali tego, że musisz być 
właściwego rodzaju synem w tej rodzinie, aby być zaadoptowany.” 

W niedzielę mieliśmy jedno długie nabożeństwo, gdzie wziąłem trzy kazania, które 
wygłosiłem tutaj na temat „szlaku Adopcji”, i zestawiłem je razem w 3,5-4 godzinowe 
nabożeństwo, które też zostało przyjęte bardzo dobrze. 

Dzisiaj wieczorem chciałbym mówić na temat następnego akapitu z kazania 
Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem i rozpoczniemy od akapitu 90. 

MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM   62-0318M 90 Co to 
jest? -. Nie możecie go powstrzymać'. .. jak możecie zasiać pszenicę tutaj, oraz pszenicę 
tutaj i to samo nasienie powiedzieć: "Tutaj zbiorę ogórki, a tam pszenicę"? Tego nie 
możecie uczynić. Ogórki możecie zbierać jedynie wtedy, jeżeli je zasadzicie. Jeśli je 
skrzyżujecie, to nie będą to ogórki. Będzie to obłudnik. Czy to prawda? Będzie to 
obłudna sprawa, przyjaciele. Musimy to sobie powiedzieć. Nie jest to ani jedno, ani 
drugie. Nie jest to ani ogórka, ani to, z czym ją skrzyżowaliście. Jest to krzyżówka, jest 
to zły produkt i on jest martwy sam w sobie; on nie może się dalej rozmnażać. On 
jest od początku martwy, nie może się dalej rozwijać. To go wykończyło, to jest 
wszystko! Lecz jeżeli chcecie mieć ogórki, rozpocznijcie z ogórkami. 

  Jeżeli pragniecie mieć kościół, rozpocznijcie ze Słowem Bożym. 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, wyprodukuje dokładnie to, co znajduje się w waszym 
ogrodzie. Rozumiecie? A co z waszym Późnym Deszczem? Po chwili zobaczycie, dokąd 
on poszedł, nieprawdaż? Rozważajmy dalej sprawę dzikich ogórek, które miał Eliasz. 
Oni myśleli że to są ogórki... Oni pozbierali pewną ilość dzikich ogórków - ta szkoła 
proroków, ta denominacja, którą oni mieli. Oni pozbierali trochę dzikich ogórków i 
myśleli, że one ... że to jest groch. O, tak. 

Zatrzymajmy się tutaj, żeby przeanalizować parę spraw, które brat Branham 
powiedział tutaj. 

Pierwsza sprawa: On mówi, jeśli próbujesz wziąć Słowo, które jest życiem i 
wyhodować z tego coś innego, ono umrze właśnie tam, nie możesz tego zmieszać. 



W gruncie rzeczy w kazaniu Pomazańcy czasów ostatecznych 65-0725M P:168 
on powiedział: Zawróćcie teraz wstecz i próbujcie żyć na nowo... Co gdyby to życie 
powróciło, czy sądzicie, że Życie może w ogóle powrócić potem, kiedy uschła ta stara 
plewa, czy może powrócić i żyć na nowo? Niemożliwe! "Albowiem jest rzeczą 
niemożliwą, aby ci, którzy raz zostali oświeceni, a nie postępowali dalej zgodnie ze 
Słowem,  kiedy Ono urzeczywistniało się..." Oni są umarli, oni przepadli. "A ciernie 
i osty, które są bliskie odrzucenia, a kresem ich jest spalenie..." Zgoda?  

Otóż, właśnie tutaj on mówi, że Słowo Boże idzie ciągle naprzód. A kiedy 
zatrzymasz się, myśląc, że masz wszystko, wtedy właśnie tam umierasz. W taki sposób 
każde działanie Boga zostało wypaczone w złym kierunku – w każdym wieku i podczas 
każdego Wyjścia. Ludzie zmęczyli się, chodząc w Światłości i chcieli osiedlić się gdzieś. 
Aby tak zrobić, oni zakończyli, organizując się w obozach albo liniach społeczności, iż 
są zadowoleni, zamykając się dla wszystkich innych, a Słup Ognia po prostu szedł 
naprzód. Tak wydarzyło się za każdym razem. Oni zorganizują się jako znajomi, czy to 
jest przyjaźń, grupy ludzi, narodowość, i zaczną zwalniać biegu, a w końcu oni 
przestaną iść naprzód razem, a kiedy tak zrobią, Słup Ognia idzie naprzód, a oni 
zawiodą, nie idąc ze światłem, kiedy ono idzie dalej. Wtedy ciemność nastaje tam – 
gdzie  bywała światłość, tam jest ciemność. 

Efezjan 4:8 Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców 
I ludzi darami obdarzył. 9 A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, ze wpierw 
zstąpił do podziemi? 10 Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad 
wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. 11 I On ustanowił jednych apostołami, 
drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, 12 
Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, 
13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej 
doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, 14 Abyśmy już nie byli 
dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez 
podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, 15 Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, 
wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w Chrystusa, 16 Z którego 
całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według 
zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje 
siebie samo w miłości. 17 To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie 
postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, 18 Mający przyćmiony 
umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez 
zatwardziałość serca ich. 

Nie zapomnijcie nigdy o ostrzeżeniu, które dał nam brat Branham w kazaniu 
Pomazańcy czasów ostatecznych. On powiedział: Co gdyby to życie powróciło, czy 
sądzicie, że Życie może w ogóle powrócić potem, kiedy uschła ta stara plewa, czy może 
powrócić i żyć na nowo? Niemożliwe! "Albowiem jest rzeczą niemożliwą, aby ci, którzy 
raz zostali oświeceni a nie postępowali dalej w zgodności ze Słowem,  w jednym 
szeregu; nim, kiedy Ono urzeczywistniało się..." Oni są umarli. "A ciernie i osty, które 
są bliskie odrzucenia, a kresem ich jest spalenie..." 



Mimo wszystko to dzieje się dokładnie za każdym razem, kiedy następuje Wyjście 
albo Słup Ognia występuje na widownię. W pierwszym Wyjściu oni pragnęli czosnku i 
poru z Egiptu, i stęsknili się za starymi dobrymi dniami, ich serca odwrócili się do 
Egiptu, a za niedługo ich ciała poszły za tym, a właśnie tam oni umarli, każdy z nich – 
martwy. Podczas Drugiego Wyjścia widzimy to samo. Oni naśladowali człowieka 
Chrystusa Jezusa, a było 3000 tych, którzy przyjęli Chrystusa w dniu Pięćdziesiątnicy. 
3000, a gdzie oni byli po 10 – 20 latach? Każdy z nich odszedł. Dwunastu było w Efezie 
a oni przewyższali swoim blaskiem te tysiące w Jeruzalem, które myślały sobie, że 
posiadają wszystko, ponieważ widzieli Jezusa w ciele, i łowili z nim ryby, i jedli z nim, 
a jednak Bóg nie posłużył się nimi, ponieważ On użył Pawła, który czynił to, co Bóg 
chciał, aby uczynił. 

A więc widzimy, że ten sam szlak jest ciągle na nowo kontynuowany. Tak, istnieje 
szlak adopcji, i istnieje szlak wiecznego oddzielenia, a czasami ludzie nie wiedzą, 
którym szlakiem idą. 

Hebrajczyków 6. opowiada nam tę historię. Mówi nam, ci, którzy zostali raz 
oświeceni, a nie poszli za Słowem Bożym, kiedy wypełniało się, oni wyschnęli i są 
dobrzy tylko na spalenie. To są ludzie, którzy zobaczyli światło i poszli w świetle na 
swój sezon, ale z powodu ich motywu, jakikolwiek mieli, to nie jest ważne, jaki motyw 
mieli, faktem jest, że oni zatrzymali się w chodzeniu w światłości, więc światłość szła. 
naprzód bez nich. 

Hebrajczyków 6:1-20 Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy 
się do doskonałości, Nie zatrzymujmy się na zasadach nauki, ale idźmy naprzód do 
pełnej dojrzałości. Zwróćcie uwagę, to są ludzie, którzy nie potrafią iść dalej razem z 
zasadami Nauki Chrystusa, w prymitywnym albo podstawowym zrozumieniu nauki 
Chrystusa.  

„nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych 
uczynków i o wierze w Boga, 2 Nauki o (chrzcie) obmywaniach, o wkładaniu rąk, o 
zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. 3 To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. 

Hebrajczyków 6:1 Biblia rozszerzona Dlatego idźmy dalej i pomińmy poziom 
podstawowy w nauczaniu i nauce Chrystusa, pogłębiając się stale w zupełności i 
doskonałości, która przynależy do duchowej dojrzałości.  Nie polegajmy na podstawach 
pokuty i porzuceniu martwych uczynków i na wierze, przez którą zwróciliście się do 
Boga. 2 Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie 
wiecznym i karze. Tych spraw powinniście być świadomi dawno, dawno temu. 3 Jeżeli 
naprawdę Bóg pozwoli, nie będziemy postępować w bardziej zaawansowanym 
nauczaniu. Bóg jednak nie pozwolił na to w tamtym czasie, jak widzimy w liście do 
Efezjan 1: 17-19, gdzie Paweł powiedział, iż modlił się o jedną z ostatnich spraw, aby 
ludzie byli przygotowani do adopcji, a to był Duch Mądrości i Objawienia ku poznaniu 
Ojca, który miał przyjść, aby doprowadzić ludzi do zupełności i dojrzałości. 



Następnie Paweł mówi: 4 Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz 
zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, i stali się uczestnikami Ducha 
Świętego, 5 I zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz, cudownych mocy wieku 
przyszłego. A wiemy, że wiek, który ma nastać, to Tysiącletnie Królestwo, więc to są ci 
ludzie, którzy byli naocznymi świadkami, kiedy Słup Ognia był pośród nich, i widzieli 
moc wieku, która miała nastać, kiedy człowiek mógł przykazać szerszeniom, żeby 
wróciły do gniazda, i wściekłemu bykowi, aby usiadł. Widzieliśmy człowieka 
tysiącletniego królestwa w Williamie Branhamie i widzieliśmy moc wieku, która miała 
przyjść, i byliśmy współuczestnikami Obecności Ducha Świętego, aby ci, którzy 
odwrócą się od tego albo po prostu zatrzymają się na tym, byli bez wymówki. Więc 
widzimy, że to mogą być tylko ci, którzy naśladowali Słup Ognia w czasie ostatecznym, 
którzy wyszli z organizacji pod potężną ręką Boga, który posługiwał się usługą proroka 
podobnego do Mojżesza, i wyprowadził ich, a krocząc w Świetle Chwalebnej obecności 
oni wyczerpali się i powrócili do organizacji. 6 Gdy odpadli, powtórnie odnowić i 
przywieść do pokuty, (która jest zmianą myślenia) ponieważ oni sami ponownie 
krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. 

Więc widzisz, kiedy raz odwrócisz się od Nauki Chrystusa, a pójdziesz za 
uczynkami i religią polegającą na wytwornym ubieraniu się i spożywaniu pokarmów – 
cały twój wysiłek będzie skierowany na śliski stok organizacji, z którego nie ma 
ponownego powrotu do Żywego Słowa. 

Kiedy Biblia mówi, że oni zbaczają od Wiary, a istnieje tylko Jedna Wiara, a tą jest 
Objawienie Jezusa Chrystusa, które jest Nauką Chrystusa. A kiedy odwrócisz się od 
tego do innych rzeczy, nie ma powrotu. 

Biblia KJV mówi: 6 Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty, 
ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. A 
słowo odpaść było przetłumaczone z greckiego „parapipto”, co znaczy spaść na bok albo 
dosłownie spaść albo zejść z drogi. To dosłownie znaczy zstąpić w dół albo usadowić się, 
tak jak po locie: wróbel siadający na gałąź. 2. wysiąść, jak z pojazdu; zsiadać: co po 
prostu oznacza wysiąść z pociągu, ponieważ jesteś zmęczony podróżą. Jesteś zmęczony 
fizycznie, więc wysiadasz. 

A jak oni zbaczają ze ścieżki? Odbiegają od niej. Oni obierają inną ścieżkę, ale nie 
tę, do której prowadzi nauka Chrystusa, która jest ścieżką adopcji. A jeżeli oni to 
uczynią, wtedy nie są zdolni dokończyć podróż, oni giną w tej podróży, tak jak było z 
Izraelem, a Jezus powiedział „każdy z nich jest martwy”, a brat Branham powiedział, 
że to znaczy, iż  „oni są wiecznie oddzieleni od Boga.” 7 Albowiem ziemia, która piła 
deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, 
otrzymuje błogosławieństwo od Boga;  Mówiąc inaczej, ci którzy przyjęli obmycie wodą 
Słowa, dorośli do pełnej dojrzałości posiewu Pana, są gotowi na żniwo, ci są tymi, 
którzy przyjęli błogosławieństwo od Boga. Ale następnie on mówi: 

8 Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska 
przekleństwa, a kresem jej spalenie. To jest interesujące, że słowo „nigh – bliski” było 



przetłumaczone z greckiego „eggus”, a ono oznacza dusić albo udławić, więc z tego 
wynika, że oni są zaduszeni z powodu przekleństwa do tego stopnia, że są stosowni 
tylko na spalenie. 

Lecz potem Paweł mówi: 9 Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, 
umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. 
Mówiąc w inny sposób, jeżeli jesteś częścią tego, co czyni Bóg w tym czasie, wtedy Bóg 
oczekuje od ciebie lepszych rzeczy niż od tych, którzy tylko słuchają Słowa a nie 
wykonywają go. Bo Paweł kontynuuje w 10. wierszu: 10 Wszak Bóg nie jest 
niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla 
imienia jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. 11 Pragniemy zaś, aby 
każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca, 12 
Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i 
cierpliwość dziedziczą obietnice. 

A oto jest ten klucz, iż  nie masz być leniwym, ale pilnym z całą pewnością 
szczerego oczekiwania aż do końca. 

Obawiam się, że z wierzącymi jest tak, jak było podczas pierwszego wyjścia, kiedy 2 
miliony dzieci Izraela opuściło Egipt z powodu obiecanego kraju, tylko dwaj z tych 
dwóch milionów podczas „Kadesz Barnea” weszli do obiecanego kraju. To znaczy, że 
tylko 1 z miliona wstąpił do tej obietnicy. Wszyscy pozostali zginęli, podróżując na 
pustyni. A wiemy zgodnie z tym, czego Paweł nauczał nas w 1 Tymoteusza 4:1, że ma 
nastać ścieranie, odpadanie od prawdziwej Wiary. 

Słowo ścieranie oznacza gasnąć albo ścierać się, aż nie pozostanie niczego. 

Ścieranie się – 1. ścierać, wykończyć się poprzez tarcie. 2. stopniowe 
pomniejszenie siły z powodu ciągłego naporu. 3. stopniowa, naturalna redukcja w 
członkostwie albo personelu na skutek odejścia na emeryturę, rezygnacji albo śmierci. 

Brat Vayle powiedział w swoim kazaniu Prawa ręka i lewa ręka Boża p:91 A 
więc Ojcze, wiemy, że kiedy życie opuściło poprzednie poselstwa, a teraz ono jest w tym 
a nawet plewy są palone, i widzimy tak wiele rzeczy nawet w przyrodzie, gdzie jest to w 
stanie zupełnego ścierania się. Oni mówią mi: Panie, po prostu nie wiem, jak to jest 
możliwe, ale słyszałem i nie rozumiem tego, że więcej niż setki gatunków dziennie są 
albo zagrożone albo już wymarły albo umierają. To wskazuje na stan ścierania się. Nic 
więcej nie przychodzi. Więc Panie, ile z nasienia ma jeszcze wyjść na jaw? Ja nie wiem. 

A od akapitu 63. tego samego kazania on powiedział: Hej, to przeminęło. Ścieranie 
się. Nastało ścieranie się. Oto jest. Jest powiedziane: odpadli nigdy nie powrócą. (6) oni 
sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko. Zawstydzają Go. 
Dosłownie zawstydzają Go. Tego, na którego oczekiwali. „O, to nie jest Ten, to czyni 
diabeł. To nie są dni Syna człowieczego. To nie jest to, to nic innego, niż co my 
mówimy.” Zawstydzają Go. I wstydzą się Tkego, który był objawionym Słowem. 



Ścieranie się przychodzi, ponieważ oni nie rozumieją. Więc idą dalej domyślając się, 
aż pewnego dnia ich przypuszczanie stanie się tak dalekie od bitej ścieżki Słowa, że nie 
będzie mieć nic wspólnego z tym. Jednak ciągle tam siedzą, myśląc, że są w całej pełni 
świadomi, co się dzieje, a nie uświadamiają sobie, że są ślepi, mizerni, ubodzy, a nawet 
nie wiedzą o tym. 

Oto, co chcę, abyście zrozumieli dzisiaj wieczorem – istnieją 2 grupy ludzi, które są 
przeznaczone do słuchania tego samego Poselstwa w czasie końca. Ale Jedna Grupa 
ma wiarę i przez tę Wiarę oni są ożywieni dzięki temu Poselstwu w ich czasie, podczas 
gdy druga Grupa nie przyjęła tego samego Poselstwa poprzez Objawienie. Nie zostało 
im to objawione, i dlatego nie potrafią zestawić tego razem aby z niego skorzystać. Nie 
jest dla nich życiem, jest tylko teologią. A dlatego iż Bóg jest długo cierpliwy i nie chce, 
aby ktokolwiek zginął, jest dany długi okres czasu, aby wprowadzić ostatnie nasienie i 
wyćwiczyć dzieci. Lecz podczas tego przedłużonego czasu, jeden rodzaj wierzących, 
którzy przyjęli Naukę poprzez intelektualne zrozumienie, a nie przez życie dające 
objawienie, zakończyli, tracąc nadzieję, którą mieli, a poprzez ścieranie oni odstąpili. 
Ponieważ to nie było ich życie, ale tylko intelektualna koncepcja, oni odstąpili od 
wiary, zboczywszy do innych spraw, które nie mają niczego wspólnego ze zbawieniem i 
odkupieniem. 

To ścieranie, o którym mówimy, oznacza znużenie albo osłabienie aż do stanu 
wyczerpania, ścieranie się lub całkowite zużycie na skutek utrapień. I tacy ludzie albo 
odeszli całkowicie, albo to odwrócili, próbując „ praktykować” to poselstwo przez jakieś 
swoje uczynki. 

2 Tesaloniczan 1:7-12 7 A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy 
się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, 8 W ogniu płomienistym, 
wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni 
ewangelii Pana naszego Jezusa. 9 Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od 
oblicza Pana i od mocy chwały jego, 10 Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być 
uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, 
bo świadectwu naszemu uwierzyliście. 11 W tej myśli też modlimy się zawsze za was, 
aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca 
wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, 12 Aby imię Pana naszego Jezusa 
Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana 
Jezusa Chrystusa. 

2 Tesaloniczan. 2:1-3 Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i 
spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, 2 Abyście nie tak szybko dali się 
zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, 
rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. 3 Niechaj was nikt w żaden 
sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi 
się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, 

Zauważcie, tutaj spoglądamy na dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy są dla Niego zebrani, 
i ci, którzy są oddzieleni od Niego. A jak czytamy dalej, chciałbym, abyście rozpoznali, 



jaka jest różnica między tymi dwoma grupami. Stwierdzicie, że jest nią wiara. W 
wierszu 3. widzimy, że najpierw musi przyjść odstępstwo. To odstępstwo przychodzi na 
skutek ścierania się. W rzeczywistości jest to rozwód, ale przychodzi na skutek 
ścierania się. Zwróćcie teraz uwagę, że podczas każdego wyjścia istniały te dwie grupy. 
Obie wyszły, że co sprawia, że się różnią, jest to, że jedna grupa wchodzi, podczas gdy 
druga zatrzymuje się albo powraca tam, skąd wyszła. 

Przypomnijcie sobie to, co powiedział brat Branham w Poselstwie… 

Pomazańcy czasów ostatecznych 65-0725 1M 129 Chwileczkę tylko. Chciałbym 
popatrzyć się tutaj na coś. Myślę, że zapisałem to sobie poprawnie. Nie jestem pewny, 
ale chcę powiedzieć to, i spojrzeć na to, zanim to wypowiem. Chwileczkę tylko.  
Odrzuceni z powodu Prawdy, z powodu wiary, tej wiary. Istnieje tylko jedna wiara, to 
się zgadza. Z powodu tej wiary, odrzuceni. 

Ale Jedna Grupa ma wiarę i dzięki tej Wierze oni są ożywieni przez to Poselstwo w 
ich czasie, podczas gdy druga Grupa nie przyjęła tego samego Poselstwa poprzez 
Objawienie. Ono nie jest im objawione, i dlatego oni nie mogą tego zestawić razem w 
taki sposób, aby to było dla nich dobre. Oni tylko tracą tę nadzieję, którą mieli, a przez 
ścieranie się odstąpili. Oni są odstępcami, jeżeli chodzi o wiarę. Oni są tymi, którzy 
odstąpili od tej wiary. To ścieranie, o którym mówimy, oznacza wyczerpanie albo 
osłabienie aż do stanu wyczerpania, starcie albo zeszlifowanie na skutek utrapień. 

1 Tymoteusza 4:1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią 
niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk 
szatańskich, 

Zauważcie, że musi nastać sezon doświadczania, a w jaki inny lepszy sposób oni 
mogą być testowani niż po przez test Słowa, albo zezwolenie na to, aby fałszywa nauka 
wstąpiła pomiędzy nich, aby zobaczyć, czy są wiernymi albo nie. A podczas tego czasu 
albo sezonu, wstępuje ścieranie. Ci, którzy nie są przeznaczeni do tego, są ścierani i 
odpadają od wiary. 

Módlmy się… 


