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Psalm 1:1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na
drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, 2 Lecz ma upodobanie w
zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. 3 Będzie on jak drzewo zasadzone
nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie
więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się. 4 Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni
bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. 5 Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani
grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. 6 Gdyż Pan troszczy się o drogę
sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.
Módlmy się. Drogi Ojcze, zgromadziliśmy się w Twoim Imieniu, w tym wspaniałym
Imieniu, które dałeś Swemu unikalnie urodzonemu Synowi, Twemu pierworodnemu
Synowi, a prosimy ciebie, abyś czuwał nad naszymi myślami i sercami, abyśmy mogli
wywyższyć tylko Ciebie, a żeby nasze Słowa mogły budować Twój kościół. Pomóż nam,
Panie, mówić tylko to, co umieścisz na nasze wargi, i żeby to odzwierciedlało to, co było
nam dane przez Twego proroka Williama Branhama, w którego usłudze Ty
potwierdziłeś Samego Siebie. Prowadź nas dzisiejszego poranka, kiedy studiujemy
Twoje Słowo, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że sprawiedliwy człowiek, to taki, który
jest sprawiedliwiea mądry, on jest przypodobany do drzewa, które jest posadzone nad
rzeką. Tak, to drzewo, które jest posadzone nad strumieniami wód, wydaje swój owoc
we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się.
O, aby prosperować w Panu, nie więdnąć i nie umierać, o czym wspomnieliśmy
wczoraj wieczorem, nastało ścieranie i jest odpadanie, ale ci, którzy są posadzeni nad
Rzeką Życia, tam jest obmywanie wodą Słowa.
Paweł powiedział w liście do Koryntian. 1 Koryntian 3:6 Ja zasadziłem, Apollos
podlał, a wzrost dał Bóg. Tak jest, rośliny Pana muszą być podlewane, a Bóg
przeznaczył do tego pięcioraką usługę, aby podlewała to, co Syn Człowieczy posiał.
Dlatego Jezus powiedział podobieństwo o Siewcy i o stanie niektórych nasion, które
zostały zasiane.
Wczoraj wieczorem mówiliśmy na temat Hebrajczyków 6, a tam jest powiedziane,
że zasadzona roślina musi być podlewana i nie ważne, jakiego rodzaju roślina została
zasadzona, podlewanie zamanifestuje ją. Dlatego powiedziałem wam, że możecie być w
tym Poselstwie przez 20 lat, a nie będziecie róść, aż nie spadnie deszcz – nauczanie co
jest nauką, a kiedy nauka spadnie na to nasienie w tobie, zamanifestujesz, jakiego
rodzaju nasienie jest w tobie. Faryzeusze wyglądali, że są świętymi i sprawiedliwymi

mężami, dopóki nie doszło do konfrontacji z Nauką, której nauczał Jezus, a tak samo
jest w tym czasie.
Brat Branham powiedział w kazaniu ZNAK NASIENIE CZASÓW
OSTATECZNYCH 62-0319 P:5 A wiemy, że każde zasiane słowo musi być
podlewane, by przyniosło plon. Jeśli jednak woda spada na ziemię, obojętnie jakie
jest w niej nasienie, ono wyda swój gatunek, bo w 1. Mojżeszowej 1, 11 Bóg
powiedział: "Niech każde nasienie rodzi według rodzaju swego". Tak więc każda rzecz...
A kiedy spada woda (6. rozdział Listu do Hebrajczyków), dowiadujemy się tam, że
deszcze często spadają na ziemię, aby ją nawodnić, użyźnić, by wydała owoc. Lecz
chwasty, ciernie i tym podobne rzeczy będące w ziemi wyrastają dzięki tej samej wodzie.
Ale poznajemy to po owocach.
A więc chrześcijanina można poznać po owocach Ducha Świętego. Właśnie to
dominuje w życiu chrześcijanina - udowadnia, kim on jest. A owocem Ducha są: miłość,
radość, pokój, wierność, cierpliwość, dobroć, łagodność w Duchu Świętym. Takie owoce
manifestują się przez chrześcijan.
Ew. Mateusza 13:1 Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. 2 I
zebrało się wokół niego mnóstwo ludu; dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał
na brzegu. 3 I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: Oto wyszedł siewca, aby
siać. 4 A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. 5
Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły,
gdyż gleba nie była głęboka. 6 A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały
korzenia, uschły. 7 A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. 8
Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 9 Kto ma uszy, niechaj słucha. 10 I
przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? 11 A
On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym
nie jest dane. 12 Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie: a temu kto nie
ma i to, co ma, będzie odjęte.13 Dlatego w podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc,
nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 14 I spełnia się na nich proroctwo
Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie
ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, 15 Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich
dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie
słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył. 16 Ale
błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, 17 Bo zaprawdę powiadam
wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli,
i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. 18 Wysłuchajcie więc podobieństwa o
siewcy. 19 Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i
porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na drogę. 20 A posiany
na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, 21 Ale nie
ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla
słowa, wnet się gorszy. 22 A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale
umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. 23 A

posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden
stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.
Zauważcie, że nasienie, które zostało posiane na dobrą ziemię, jest nasieniem, które
jest w całej pełni dojrzałe. Więc jaka jest dobra gleba? Ona jest wilgotna, gleba, która
była podlewana albo miała dostęp do wilgoci, dostęp do wody życia. Patrzcie, nasienie
musi być podlewane, aby życie zamanifestowało się w nim. Nie wystarczy, że przyjąłeś
to nasienie, to nasienie musi być podlewane.
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem 62-0318M P:133 45-6 Otóż, to
nasienie musi być zasiane a potem jest potrzebna woda, aby mogło rosnąć.
Otóż, mówicie: "Dobrze, Bracie Branham, (wyrażam teraz wasze myśli tutaj) - myśmy
tą wodę już otrzymali". Niech tak będzie. To jest na miejscu. Wy otrzymaliście wodę.
Czy zasialiście już kiedyś kapustę, albo jakieś inne nasienie, albo coś w tym sensie,
które zazwyczaj - brakuje im wody, kiedy je sadzicie, więc podlejcie je trochę wodą.
Rozumiecie?
W porządku, zaczekajcie jednak, co mieliśmy w czasie sadzenia? - pierwszy
(wczesny) deszcz. "O", mówicie, "Bracie Branham, nonsens". Otóż, czekajcie tylko
chwileczkę. Weźcie to słowo "wczesny" z Joela 2, popatrzcie na nie i zobaczycie, czy to
hebrajskie słowo... przejdźcie do języka hebrajskiego a zobaczycie, czy ono nie jeżeli je
sobie chcecie zanotować: "m-o-u-r-e-h", moureh - weźcie to hebrajskie słowo i
przetłumaczcie i zobaczycie, co znaczy moureh - nauczanie. Zstąpił deszcz
nauczania.
Mądrość kontra wiara 62-0401 P:126 Nasienie zostało zasiane. Jego korzenie
zagłębiły się w glebie. Kiedy woda zaczęła wchodzić do niego i wydała na świat
jego Życie, Ducha, to Ono zaczęło mówić. Wy mówicie: "Istnieje dziewięć duchowych
darów". Ono rzekło: "Amen".
"Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki". "Amen!" "On ciągle
uzdrawia, tak jak On zawsze uzdrawiał". "Amen, amen, amen!" Rozumiecie? On jest
wsadzony nad strumieniami - strumienie wychodzą z każdej strony strumienie wód. Nic dziwnego, że on nie może uschnąć. Nic dziwnego, on jest
zasadzony. Niektóre z tych nasion tam wpadły. On nie może umrzeć, on jest
bezpośrednio w strumieniu Życia, które ciągle wydaje owoc. To się zgadza. On
czerpie swoje Życie wprost z tej rzeki. Rzeki - Nowy Testament i Stary Testament.
Amen! On jest po prostu ustawicznie odżywiany. O, bracie. "Czy Go miłujesz? Amen!
Czy Go będziesz uwielbiać? Amen! Czy Go będziesz chwalić? Amen, amen, amen!"
Zatem nauka jest niezbędna. Czy Bóg nie powiedział w 5. Mojżeszowej 32:1-2 1
Nakłońcie uszy, niebiosa, a ja mówić będę, I niech słucha ziemia słów ust moich! 2
Niech kropi jak deszcz nauka moja, Niech ścieka jak rosa mowa moja, Jak drobny
deszcz na świeżą ruń, Jak ulewa na trawę. Piotr nazwał tych, którzy nie są
przeznaczeni do tego Słowa, studniami bez wody, a Jakub powiedział, że są chmurami
bez wody, bez deszczu, bez nauki.

Ale patrzcie na nastawienie prawdziwej Oblubienicy, jak widzimy w Piśmie.
Rebeka – oblubienica Izaaka, obiecanego syna – ona nawet napoiła wodą wielbłądy,
które potem zabrały ją do jej domu, do Izaaka.
1 Mojżeszowa 24:1-22 A Abraham zestarzał się i posunął się w latach; Pan zaś
błogosławił Abrahamowi we wszystkim. 2 I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego
w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego: Połóż, proszę, rękę swoją pod
biodro moje, 3 Abym zaprzysiągł ciebie na Pana, Boga nieba i Boga ziemi, że nie
weźmiesz żony dla syna mojego spośród córek Kananejczyków, wśród których
mieszkam, 4 Lecz pójdziesz do ojczyzny mojej i do rodziny mojej i weźmiesz żonę dla
syna mojego Izaaka. 5 A sługa mu odpowiedział: A jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze
mną do tego kraju, czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której
wyszedłeś? 6 Rzekł do niego Abraham: Strzeż się, abyś tam nie zaprowadził syna
mojego. 7 Pan, Bóg niebios, który mnie wziął z mojego domu ojcowskiego i z mojej ziemi
ojczystej i który mi przysiągł, mówiąc: Potomstwu twemu dam tę ziemię - On pośle
anioła swego przed tobą i stamtąd weźmiesz żonę dla syna mojego. 8 A jeśli ta kobieta
nie zechce pójść z tobą, będziesz zwolniony od tej przysięgi mojej; tylko nie prowadź tam
syna mego. 9 Wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swojego, i
przysiągł na to. 10 Potem wziął sługa dziesięć z wielbłądów pana swego i poszedł; a
mając wszelkie kosztowności pana swego w ręku, wstał i udał się do Aram-Naharaim,
do miasta Nachora, 11 I zostawił wielbłądy na spoczynek poza miastem przy studni,
pod wieczór, gdy zwykle kobiety wychodziły czerpać wodę. 12 I rzekł: Panie, Boże pana
mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę panu mojemu Abrahamowi. 13 Oto ja
stoję u źródła wody, a córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę. 14
Niechże więc ta dziewczyna, do której powiem: Nachyl dzban twój, proszę, abym się
napił, a ona powie: Pij, i wielbłądy twoje też napoję - będzie tą, którą przeznaczyłeś dla
sługi swego, dla Izaaka, a ja po tym poznam, że okazałeś łaskę panu mojemu. 15 Zanim
zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się
Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama. 16 A dziewczyna ta, bardzo
piękna, była dziewicą, która z żadnym mężczyzną jeszcze nie obcowała. Zeszła ona do
źródła, napełniła swój dzban i wychodziła. 17 Wtedy zabiegł jej drogę ów sługa i rzekł:
Daj mi, proszę, napić się trochę wody z twojego dzbana.18 A ona odpowiedziała: Pij,
panie mój! - i prędko opuściła dzban swój na rękę, i dała mu pić. 19 A gdy dała mu się
napić, rzekła: Również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją. 20
Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i pobiegła znowu do studni czerpać, i
naczerpała dla wszystkich jego wielbłądów. 21 A mąż ów przypatrywał się jej w
milczeniu, aby poznać, czy Pan poszczęścił jego drodze, czy nie. 22 A gdy wielbłądy się
napiły, wyjął ów mąż złoty kolczyk pół sykla wagi i dwa naramienniki na jej ręce, wagi
dziesięciu złotych sykli,
Spójrzcie na to, co powiedział sługa Abrahama do Boga, ten człowiek był posłany,
aby znalazł oblubienicę dla obiecanego syna… On powiedział: 14 Niechże więc ta
dziewczyna, do której powiem: Nachyl dzban twój, proszę, abym się napił, a ona powie:
Pij, i wielbłądy twoje też napoję - będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego, dla

Izaaka, Kobieta, która napoi wielbłądy, a co te wielbłądy przedstawiały? Tę samą moc,
która zabierze ją do domu, do jej oblubieńca. Alleluja. Ty też musisz podlewać tego
Ducha Świętego, który jest w tobie, który jest tutaj, aby zabrał cię na spotkanie z
twoim Oblubieńcem w powietrzu. A gdzie ona spotkała Izaaka? Pomiędzy Jego domem
a miejscem, gdzie ona znajdowała się. A gdzie my spotkamy się z naszym oblubieńcem,
w powietrzu? A chciałbym, abyście zwrócili uwagę na to, gdzie Izaak, oblubieniec
zabrał Swoją Oblubienicę… 63 I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu.
A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. 64 A Rebeka, podniósłszy oczy
swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda, 65 I zapytała sługi: Kto to jest ten mąż,
który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa: To jest pan mój. Wtedy
wzięła zasłonę i zakryła się. 66 I opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał.
67 A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej. I pojął Rebekę za żonę i
pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej.
W akapicie 94 kazania Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem brat
Branham powiedział: 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 chciało by 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.
Jeremiasz 17:8 Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza
swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku
posuchy się nie frasuje, i nie przestaje wydawać owocu.
Psalm 1:3 Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój
owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie
się.
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem akapit 95 Dokąd więc zdążamy?
Opamiętajcie się i powróćcie do waszych zmysłów. Wy jednak nie możecie tego
słuchać, jedynie że jesteście predestynowani, aby to usłyszeć. Powrócimy jeszcze do
tego. Nic dziwnego, że to spływa jak woda z grzbietu kaczki. Ona jest tak uczyniona, że
odpycha wodę, nie absorbuje jej.
Arka była uczyniona z drzewa gofer i z drzewa syttym. Jest to najbardziej ... ono jest
wewnątrz puste, porowate, niczego w nim nie ma. Wszystko jest z niego wyjęte. Ono

takie urosło - najlżejsze drewno, jakie istnieje, lżejsze niż drewno balsy. Dlaczego oni
użyli takie drewno? Aby je mogli napuścić smołą. Gdyby to był dąb ... Mówicie: "Czy
dąb nie byłby tak samo dobry?" Nie, proszę, on niczego nie wsiąknie do siebie, on to
odpycha. Jedno drewno jest odpychające a drugie absorbujące. A prawdziwe
Nasienie Boże absorbuje (wchłania) Ducha! Wszelki denominacjonalizm jest z
niego wyjęty. Wszelka niewiara jest z niego wyjęta, a kiedy Duch święty wchodzi do
tego zarodka Życia, który tam leży, to on zrodzi dalsze nasienie, dokładnie tak.
Zostanie zrodzony dalszy syn Boży. Amen. Dalszy bóg-amator, syn Boży.
Zwróćcie uwagę na to, co on powiedział: A prawdziwe Nasienie Boże absorbuje
(wchłania) Ducha! Czy Jezus nie powiedział: Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. A czym jest sprawiedliwość, względnie
prawość. Ten, który łaknie poprawnego zrozumienia Słowa na ten czas, będzie
nasycony.
Rzeczy, które nastąpią 65-1205 23 Otóż jedyny sposób, w jaki możesz stać się
synem lub córką Boga... A musisz stać się, aby mieć życie wieczne, gdyż jest tylko
jeden rodzaj życia wiecznego, a to jest życie z Boga. Jest tylko jedna forma życia
wiecznego: Bóg. Aby więc być synem Bożym, musiałeś w Nim być zawsze.
Zarodek twojego życia, duchowego życia dzisiaj wieczorem, był w Bogu Ojcu
zanim jeszcze stworzona została jakakolwiek cząsteczka.
Rozumiesz? Nie jesteś niczym innym, jak tylko przejawem zarodka życia
(genu) Boga, będąc synem Bożym. Kiedy Jego Słowo przyszło do ciebie, stałeś się
Jego wyrażeniem, aby oświetlać ten okres czasu. Wyrażasz w sobie Boże życie,
ponieważ jesteś synem albo córką Boga. Czy rozumiesz, co mam na myśli? Siedzisz
dziś wieczorem w tym kościele, ponieważ twoim obowiązkiem jest wyrażać Boga
przed tym narodem, przed tymi ludźmi, w tym sąsiedztwie, z którym się
stykasz. Gdziekolwiek jesteś, Bóg wiedział, że tam będziesz, ponieważ jesteś jednym z
Jego zarodków lub Jego atrybutów. Musi tak być. Jeśli kiedykolwiek miałeś życie
wieczne, to życie wieczne było zawsze. Bóg przed założeniem świata wiedział, że tutaj
będziesz. A kiedy Słowo - ta woda - spadło na ciebie, kiedy nastąpiło omycie wodą
przez Słowo, wtedy zostałeś wyrażony jako istota. I teraz masz społeczność z
Bogiem, twoim Ojcem, tak jak ze swoim ojcem ziemskim. Rozumiecie? Jesteście
obywatelami Króla... nie tylko obywatelałmi, lecz dziećmi. Synami i córkami żywego
Boga, jeśli tylko mieszka w was życie wieczne.
Efezjan 5:26 Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo, 27 Aby
sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym
rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany.
Job 14:9 To jednak, gdy poczuje wilgoć, puszcza pędy i gałęzie jak świeża sadzonka.
Woda jest niezbędna dla życia… Tylko spróbuj piec ciasto bez dodania wody, albo
zrób chleb bez wody, a zobaczysz, do czego dojdziesz. 90 % naszego ciała to woda a bez

wody pomrzemy w tym ciele. Więc co sądzisz o podlewaniu duszy dniem i nocą, jak
powiedział Bóg, że powinniśmy czynić.
Izajasz 27:3 Ja, Pan, jestem jej stróżem, nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej
dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. Więc włączaj ten MP3 odtwarzacz
Poselstwa każdego dnia i każdej nocy, a obserwuj różnicę w twoim wzroście do ducha
adopcji.
Izajasz 44:3 Gdyż wyleję wody na spieczoną ziemię i strumienie na suchy ląd;
wyleję mojego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoje latorośle,
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem 62-0318 P:71 Czym jest Nasienie
Życia? Słowem Bożym. Dlatego po Życie nie możesz przyjść na podstawie wyznania;
nie możesz przyjść poprzez denominację, musisz powrócić do Słowa. Nasienie jest
Życiem. W porządku, Jego Słowo jest Jego Nasieniem, a Jego Duch jest Wodą.
Jego słuchajcie 56-1215 P:18 Wy, ludzie, tutaj w tym kraju, gdzie są hodowcy
jabłek, jak rozumiem. Macie wielkie uprawy ziemi, hodując owoce. Wiecie, kiedy mała
jabłoń jest wysoka na pół cala, każdy buszel jabłek, który będzie kiedykolwiek
pochodzić z tej jabłoni, jest właśnie w niej. Każdych sto funtów liści, które kiedykolwiek
spadną z drzewa, jest właśnie w niej. Każdy kwiat jest właśnie w niej. Każda gałąź jest
właśnie w niej. Gdyby tak nie było, powiedzcie mi, skąd to pochodzi. Gdzie to jest?
Skąd to pochodzi? Co robisz? Bierzesz nasienie i siejesz je. To małe drzewko
wychodzi, kiedy jest zasiane. Musisz go podlewać. Musi wypić więcej niż swoją
porcję. Musi pić, pić i pić tyle, aż wykiełkuje. A to wypchnie konary; to
wypchnie liście; to wypchnie jabłka. To jest w nim, ale ono musi pić. A każde
Słowo Boże jest Nasieniem. A jeżeli to Nasienie może być posadzone koło
niewyczerpanego Źródła Życia, którym jest Chrystus, wierzący musi pić ponad
swoją wyobraźnię, pić i wypychać. Wypuszczaj wszystko, czego potrzebujesz,
ponieważ to jest w tobie, kiedy przyjmujesz Chrystusa. A my jesteśmy posadzeni razem
w Chrystusie. A On jest niewyczerpującym się Źródłem Życia.
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem P:92 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, a co się dzieje 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 na ciebie,
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 tylko obłudnikiem. Taki rodzaj nasienia został zasadzony do ciebie.

Dlaczego ludzie są tak miotani 56-0101 P:62 Patrz, rzucaj chleb po wodzie a
po czasie go znajdziesz. Siej wię prawe nasienie - zbierzesz właściwy plon. Jeśli
zasiejesz niedobre nasienie, będziesz zbierał niedobre rzeczy.
Pokaż nam ojca 62-0722 P:53 Oto moja interpretacja odnośnie Niego, o tym, jak
jest wodą. On jest niewyczerpalnym się Źródłem Życia. Nigdy nie prosisz Go o zbyt
wiele. Nie możesz Mu uwierzyć, że wykona też zbyt wielkie sprawy. On cieszy się z tego,
jeśli wierzysz, że On dokona niezwykłe rzeczy. Nigdy nie możesz tego wyczerpać. Czy
mógłbyś wyobrazić sobie małą rybkę, długą na pół cala, daleko stąd w środku tego
oceanu, mówiącą: „Chwileczkę tylko. Lepiej pomyślę o tym. Lepiej będę oszczędnie pić tę
wodę, ponieważ może się skończyć w tym roku.” Jeżeli myślisz w ten sposób, wtedy
spróbuj wyczerpać to źródło Bożej dobroci dla ciebie. Czy wyobrażasz sobie małą
myszkę o wielkości pół cala, pod dużymi spichlerzami w Egipcie, mówiącą: „Będę jadła
jedno ziarenko dziennie. Lepiej pozwolę sobie na jedno ziarenko dziennie, ponieważ
może mi się skończyć, zanim nadejdzie nowy plon.” O, moi drodzy. Co ona czyni? Ona
pozbawia się obfitości. To właśnie dzieje się z kościołem dzisiaj, przyjmując kościelne
wyznania i dogmaty i starając się wciągnąć je, zamiast tego, aby przyjąć Słowo Boże i
radować się z pełni chrztu Duchem Świętym i spraw Bożych. Dlaczego? Jego Słowo jest
Nasieniem, a to Słowo wydaje owoce według swego rodzaju.
MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM 62-0318M W
porządku. Więc zostały zasiane trzy odmienne rodzaje nasienia. Denominacyjne - Billy
Graham; on był głównym siewcą. Oral Roberts dla zielonoświątkowców.
Zielonoświątkowe nasienie zostało zasiane. (Mówię teraz o organizacjach.) A potem
zostało zasiane Słowo. Ludzie, musicie to zrozumieć. Nie będę tego więcej mówił,
jedynie żeby mi Bóg wskazał. Pragnę, abyście to zrozumieli dobrze i jasno. Zostało
zasiane trojakie nasienie. Z tego powodu czas rozsiewania już niemal
przeminął. Widzicie? Wszystko przeminęło. Nasienie musi być zasiane, zanim
spadnie deszcz (czy to prawda?) względnie Duch. Wy nie będziecie się z tym zgadzać,
ale zaczekajcie tylko na chwilę. Nasienie musi być zasiane, a potem spada deszcz,
aby podlać to nasienie. Czy to prawda? Nuż, ja pragnę... Czy jest tutaj ktoś, który
rozumie hebrajski język, kto zna hebrajskie słowa? W porządku, możecie je sobie
wyszukać w słowniku, jeżeli chcecie.
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem 62-0318 P:72 3-5 Jezus jest
Słowem Bożym, a On (Jego bok) został otwarty, aby to Życie, to Życie, które jest
wewnątrz tego Nasienia, aby to Życie, którym jest Duch, aby się wylała ta Woda ...
ten Duch wylany na Nasienie Boże zrodzi Życie tego Nasienia. A jeżeli ono
zrodzi jeszcze coś innego, to jest tam jakiś inny rodzaj nasienia! Amen! Czy rozumiecie?
Jeżeli Duch Boży zstąpi, aby podlać Nasienie, i jeżeli to jest Nasienie, które
zostało podlane, ono wyda Życie tego Nasienia. Czy to jest jasne? On wyda Życie
tego Nasienia, bowiem dla tego celu był On dany.
Józef spotykający swoich braci 56-1230 P:73 Tylko pozwól temu wsiąknąć
naprawdę słodko. Czy to nie jest wspaniałe? To jest czas mojego zgromadzenia. Słowo

zostało posiane. Rozumiecie? Bóg podlewa je teraz. Czy nie odczuwasz tej kojącej,
orzeźwiającej Obecności Bożej, zstępującej i podlewającej To, mówiącej teraz: „Oto
dziecię, Ja przyjdę z Moim Słowem. Uczczę moje Słowo. Będę czuwać nad nim
dniem i nocą. Podlewam je teraz w twoim sercu. Czy możesz Je tylko wziąć i
uwierzyć Mi?” Bo wszystkie rzeczy (które) są możliwe, tylko wierz. O, moi drodzy, jak
cudowne, jak cudowne. Tylko niech to wsiąknie, po prostu odczuj, jak woda
zstępuje na nasiona. Co to jest? Prawe Nasienie, zostało posiane do twego
serca. To jest Boże Słowo. Tym Nasieniem jest Duch Święty, Nasieniem, które Bóg
obiecał na początku. Jesteś nasieniem Abrahama, będąc martwym w Chrystusie i
przyjmując nasienie Abrahama, i jesteśmy dziedzicami zgodnie z obietnicą. Duch
Święty wychodzi z Nasienia Abrahama, co czyni was synami i córkami Boga.
Jezus Chrystus ten sam 62-0718 P:42 Wierzę, że ta Biblia, to Słowo tutaj, ta
Biblia jest Bogiem w drukowanej postaci. I wierzę, że ta Biblia jest nasieniem. Te słowa
są nasieniem. Jezus powiedział: siewca wyszedł posiać nasienie. Tak właśnie
jest. Słowo Boże jest Nasieniem. Jezus powiedział, że ono nim jest. Więc, jeśli ono
jest Bogiem w drukowanej postaci, a ty przyjmujesz Je do swego serca, a następnie
Duch Święty podlewa to Nasienie, ono przynosi to, co było obiecane. Każdy
rodzaj nasienia, jaki posiejesz, taki rodzaj nasienia on zrodzi. Dokładnie.
Posialiśmy podczas wielkiego przebudzenia dużo intelektualnego nasienia. Mamy więc
intelektualne nasienie. To się zgadza. Gdybyśmy posiali Nasienie Ewangelii,
mielibyśmy plon Ewangelii. Więc musimy powrócić do tych zasad i biblijnej nauki, z
powrotem do Biblii, z powrotem do Ducha Świętego nad Słowem Bożym, które sprawia,
że Boże Słowo jest żywe. Tak dokładnie to jest.
Stanąć po stronie Jezusa COD 62-0601 P:238 Rozumiecie, rozumiecie? To
Nasienie tam leżało. Jedyną rzeczą, którą Ono potrzebowało, była Woda, a ta
Woda spadła na Nie.
239 Kiedy Ona spadła na tych faryzeuszy, oni rzekli: "To jest Belzebub". Ona nie
mogła zrodzić niczego, nie było w nich niczego, co by mogło wzejść, prócz chwastów.
240 Lecz gdy predestynowane nasienie dotknęła ta Woda Życia, ona rzekła:
"Panie, ty musisz być prorokiem. Ja wiem, że gdy przyjdzie Mesjasz, On nam powie te
sprawy". On rzekł: "Ja, który z tobą mówię, jestem Nim".
241 Ona zostawiła to wiadro z wodą i pobiegła do miasta - ona miała coś do
powiedzenia. Ona mówiła: "Chodźcie zobaczyć Męża, Który mi powiedział te sprawy,
które czyniłam. Czy on właśnie nie jest Mesjaszem?" Rozumiecie? Ona STANĘŁA PO
STRONIE JEZUSA. To się zgadza.
242 Dziwna rzecz, nieprawdaż? Wszyscy ci faryzeusze oraz saduceusze nie poznali
Go, a ta nierządnica Go poznała. Rozumiecie? Dlaczego? Ci, którzy Mu wierzyli i
miłowali Go i widzieli Jego Znaki, oni poznali, że to był Znak Mesjasza. Nie było
możliwe nie dostrzec tego; oni to poznali.

Wiecie, że nic nie dzieje się przez przypadek, to nie było przypadkowe, że kiedy
Jezus spotkał tę kobietę przy studni, a kiedy on rozmawiał z nią, Jego Duch dzięki
Słowu podlał to predestynowane nasienie, które było ukryte głęboko w jej duszy.
MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM 62-0318M P:67
Nasienie musi mieć wodę, aby mogło róść. Otóż, wy wkładacie nasienie do
gleby, a jeżeli tam nie ma wilgoci, jest to proch, i ono nie będzie rosło w
prochu. Nie może. Musi tam być pewien procent wilgoci, inaczej ono nie będzie
rosło. Czy to prawda? Litera zabija, ale Duch daje nam Życie, widzicie. Otóż, ono
musi mieć wilgoć, aby rosło.
Jego Słowo jest Nasieniem. Otóż, aby to udowodnić, zwróćmy się do ew. Łukasza
8. rozdział 11. wiersz i zobaczymy czy to jest prawdą, albo nie - czy Biblia mówi, że
Jego Słowo jest Nasieniem. Łukasz, 11. rozdz. czy raczej 8. rozdz. i 11. wiersz.
Zobaczymy, co o tym mówi Bóg 8. rozdz. 11. wiersz. ON tutaj zaczyna mówić i ciągnie
dalej. Jest wiele do powiedzenia na ten temat. Rozpocznijmy od 4. wiersza i czytajmy:
"A gdy się schodziło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie:
Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało
zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je.
A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci."
Jak orlica narusza swoje gniazdo 58-0316A P:59 Nie możesz dokonać tego za
pomocą małych wyznań i utracić piórka, małe sensacje. Musisz być absolutnie,
prawdziwym przygotowanym orłem z czymś w środku, co mówi ci, że Jezus Chrystus
jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, coś, co wie, że tutaj stoi wszechobecny, i On
czuwa nad tobą. Nic nie może cię zranić. Żaden kojot nie może cię dostać. Nic nie może
cię zranić. Aniołowie Boży zataczają obóz wokół tych, którzy się Go boją. Dziesięć tysięcy
może polec to twej prawicy i sto tysięcy po lewicy, ale ja cię nigdy nie opuszczę. On
czuwa nad Swoim dziedzictwem dniem i nocą. „Ja, Pana, posadziłem to. Będę to
podlewać dniem i nocą, i nikt nie wyrwie tego z Mojej ręki.” Boże dziedzictwo – orzeł.
Wiemy, że podlewanie nasienia w glebie jest nauka ponad predestynowanym
nasieniem. Ponieważ Bóg powiedział w 5. Mojżeszowej 32: 2 Niech kropi jak deszcz
nauka moja, Niech ścieka jak rosa mowa moja, Jak drobny deszcz na świeżą ruń, Jak
ulewa na trawę.
Więc widzimy, że Boża Nauka jest przypodobana do deszczu, który pada z nieba i
przynosi delikatną trawę i trawnik do życia. A to jest Życie, które przychodzi na
skutek Nauki (deszczu), która 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 nasienia
życia. BLIŹNIĘTA. Nauka zrodzi życie, niezależnie od tego, jakiego rodzaju te nasiona
są naprawdę. Jeżeli nasienie nie jest nasieniem Bożym, nauka to odsłoni. A jeżeli to
nasienie jest z Boga, nauka, deszcz spowoduje, że Nasienie Boże zamanifestuje, że jest
nasieniem Bożym. To właśnie sprawia woda u nasienia. Kiedy roślina jest podlewana i
przyjmuje światło po podlewaniu, to odsłoni, jaka natura jest w tym nasieniu. Bo 1.
Mojżeszowa 1:11 mówi nam, że „każde nasienie zrodzi według swego rodzaju”. To jest
Boże Prawo reprodukcji. Prawo Życia.
Módlmy się…

