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Ostatnim razem, zanim brat Paul odwiedził nas, mówiłem na temat od akapitu 96
kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem, gdzie brat Branham
powiedział: Jestem Branhamem, ponieważ urodziłem się Charliemu i Elli Branham.
To czyni mnie Branhamem, bo jestem ich nasieniem, potomkiem. Ich obopólna
zgoda wydała nasienie, a z niego urodziłem się ja.
Więc, co to oznacza? To oznacza, że jesteś tym, kim jesteś przez urodzenie, a nie
przez własne uczynki. To, kim jesteś i jaką naturę posiadasz, i cechy
charakterystyczne, które są pokazane w twoim ciele, przychodzą przez urodzenie i nie
możesz pozbyć się ich. Jestem Branhamem, ponieważ urodziłem się Charliemu i Elli
Branham. To czyni mnie Branhamem, bo jestem ich potomkiem.
Nie możesz zmienić tego, kim jesteś, chociażbyś próbował. Ale dla dziecka Bożego może nastać zmiana twojej natury i twego charakteru, ponieważ dziecko Boże
otrzymało znowuzrodzenie, i dlatego samo życie twego Ojca przychodzi i kieruje twoją
naturą, z którą urodziłeś się.
W Ew. Jana 3:6 Jezus powiedział: „Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się
narodziło z Ducha, duchem jest.” Dlatego dziecko Boże ma do czynienia z dwojgiem
natur, pierwsza była urodzona z ciała i jest ziemska, i ma tendencje do rzeczy tego
świata. Druga natura jest Duchem, który jest zrodzony z Boga.
Tutaj, widzimy, jak Pan Jezus naucza podstawowej nauki. Ale naturalny człowiek
nie przyjmie jej.
1 Koryntian 2:14 Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są
z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo
rozsądzać.
Tutaj widzimy trzy cechy charakterystyczne naturalnego człowieka albo człowieka,
który nie został jeszcze narodzony na nowo. Te trzy cechy charakterystyczne
znajdziemy w każdym człowieku, który nie jest znowuzrodzony. A oto one…
1) Ponieważ on nie może zrozumieć Bożych spraw,
2) Dlatego on nie może przyjąć Bożych spraw
3) I dlatego sprawy Boże są dla niego głupstwem.
To jest smutny stan, gdy znajdziesz się w nim. Nie potrafisz zrozumieć Bożych
spraw, a potem te sprawy Boże wydają się głupstwem, a ponieważ wydają się być

głupstwem, oni nie chcą mieć z tym nic do czynienia. Dlatego, końcowe podsumowanie
jest takie, że oni w końcu odrzucą sprawy Boże.
Tego musi oczekiwać naturalny człowiek. Więc poświęćmy trochę czasu do
przejrzenia cech charakterystycznych naturalnego człowieka, człowieka, który nie
został narodzony na nowo, zanim porównamy je ze znowuzrodzonym człowiekiem.
W Ew. Jana 3:6 ten naturalny człowiek jest nazwany ciałem. Jezus powiedział:
„Co się narodziło z ciała, ciałem jest, ” A odnośnie tego Ciała, Jezus powiedział w…
Ew. Jana 6:63 Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem
do was, są duchem i żywotem,
W Rzymian 7:18 Paweł powiedział: Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest
w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre,
brak;
Ponownie w Efezjan 4:22 Paweł powiedział nam: stary człowiek jest skażony na
podstawie zwodniczych pożądliwości.
W 2 Koryntian 4:16 Paweł nazywa to „Zewnętrznym Człowiekiem”, o którym
mówi, że: „codziennie niszczeje.”
W Jeremiasza 17:9 jest nazwany: Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne,
i zepsute, tak podstępne, że ustawicznie nas zdradza i zwodzi, i tak jest zwodnicze, że
tylko Bóg może je znać. Jezus powiedział w Ew. Mateusza 15:19 Z serca bowiem
pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa,
bluźnierstwa.
W Rzymian 8:6-10 czytamy: Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha,
to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi
Bożemu, bo też nie może. 8 Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. 9
Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli
zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. 10 Jeśli jednak Chrystus jest w
was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez
usprawiedliwienie.
„Umysł” jest źródłem naszych myśli i naszych uczynków. Dlatego to jest ta część
ciała, która rozmyśla, a jej myśli są zawsze sprzeczne z myślami Boga, i mają „naturę
grzechu”.
W Galacjan 6:8 Paweł powiedział: Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie
skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie żywot wieczny. Wszystkie wysiłki
uczynione po to, aby udoskonalić ciało i wszystkie zaopatrzenia dla ciała, wszystkie
prawa połączone z ciałem, wszystko kończy w skażeniu i śmierci: wszystko „niszczeje
przez samo używanie”.

Paweł powiedział również w Rzymian 8:13 Jeśli bowiem według ciała żyjecie,
umrzecie;
A to jest rezultatem chodzenia według ciała i życia w ciele, bo jest tylko „jedna
obietnica” dla tych, którzy żyją i chodzą według ciała, a jest nią śmierć. To jest twoje
„jedyne oczekiwanie”, o którym wiesz, że z pewnością go otrzymasz – ŚMIERĆ!
Na szczęście brat Branham nie zatrzymał się ze swymi komentarzami na akapicie
96, ale posunął się dalej, aby powiedzieć: Kiedy Bóg i Jego Słowo stają się jedno
(Alleluja.) wtedy Boży Duch podlewa Nasienie Boże, Słowo Boże, To stwarza Boga, a
to nie jest oddzielne; to jest Bóg. Bo jesteś martwy; już nie jesteś sobą. Uważasz
siebie za umarłego, wypróżnionego, oczekującego na zarodek Nasienia.
To właśnie powiedział Paweł do Kolosan w Kolosan 3:3 Umarliście bowiem, a życie
wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; 4 Gdy się Chrystus, który jest życiem
naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.
Powracając do tego, co brat Branham mówi nam - on mówi dalej: Co to potem
oznacza? To już więcej nie jesteś ty, to już więcej nie jest człowiek; jest to Bóg W
człowieku. Jest to zarodek Nasienia, podobnie jak mówione Słowo na początku. Słowo
Boże zostało zamanifestowane W tym człowieku; potem to już nie jest ten
człowiek, to jest człowiek, który jest umarły samemu sobie. On nie może być krzyżówką
i synem w tym samym czasie. On jest albo synem śmierci, albo synem Życia. A więc,
jeżeli on jest synem śmierci, przekażcie go diabłu i pozwólcie mu, aby go uśmiercił.
Oddajcie się na chwilę Bogu i pozwólcie Mu, aby uśmiercił tego diabła, który jest w was
- aby go wypędził precz, aby was wypróżnił. Następnie pozwólcie Bogu zasadzić Jego
własne Życie we was, a potem to już więcej nie jesteście wy; jest to Boże Życie, bo to
jest Słowo Boże, odwilżane przez Ducha Świętego i ono zrodzi tę samą rzecz. Czy to
widzicie? Chętnie bym przemawiał na ten temat kilka minut…
Przeczytajmy ponownie, co Jezus powiedział w Ew. Jana 3:6. Jezus powiedział:
„Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.”
Mówiąc inaczej, to, co narodziło się z ciała pozostaje ciałem, kropka. Ale to, co jest
urodzone Z DUCHA, jest Duchem i pozostaje Duchowne.
W 1 Jana 3:9 czytamy: Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, (nie ma
niewiary); gdyż posiew Boży (Boże Nasienie, które jest Bożym własnym Życiem) jest w
nim, i nie może grzeszyć, (nie może nie wierzyć) gdyż z Boga się narodził.
A w 1 Jana 5:4 czytamy: Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a
zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza.
I ponownie w 1 Jana 5:18 Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie
grzeszy, (nie nie wierzy) ale że Ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie
może go tknąć.

Podsumowując nasze myśli na temat cech charakterystycznych, które definiują i
identyfikują człowieka, który został znowuzrodzony (narodzony na nowo) w swoim
duchu, spójrzmy na parę miejsc pisma, które odnoszą się do nowego człowieka.
Po pierwsze On jest nazwany „Duchem”. To jest przeciwieństwem i jest to
przeciwstawne do „ciała”, jako nazwy starej natury: a jest to tak nazwane, ponieważ
on jest zrodzony z Ducha Świętego (Ew. Jana 3:6).
Patrzymy się na Ducha w przeciwieństwie do ciała. To jest coś, co wydarzy się
duchowi, który jest w człowieku. Wtedy to jest wewnątrz człowieka – to jest nowe
stworzenie, które zostaje ożywione wewnątrz człowieka. Wtedy ciało jest tylko domem
Ducha Bożego, który jest ożywiony w człowieku.
Wiemy, że znowuzrodzenie mówi o „Tym, który jest narodzony z DUCHA ( jest to
Duch Święty, który Bożym własnym Duchem), ponieważ „każde nasienie musi zrodzić
według swego rodzaju”, i dlatego jego natura musi być naturą tego samego, który go
urodził, bo Życie Dawcy Życia było zasadzone w tym naczyniu, i musi być ożywione tą
samą naturą Dawcy Życia. Więc jeżeli zostałeś znowuzrodzony z Ducha Żyjącego Boga,
otrzymasz tę samą naturę Żyjącego Boga w twej istocie. A jeśli twój Ojciec jest Święty,
bo On jest nazwany Duchem Świętym, wtedy jeżeli przyjąłeś Jego Święte Nasienie
Życia, wtedy Jego Święta Natura w twojej śmiertelnej istocie przyniesie Świętość w
twoim ciele. Wtedy nie jesteś inny tylko tak Święty, jak Bóg jest Święty, bo to jest Jego
Życie, które żyje w twoim śmiertelnym ciele.
Wtedy ten Nowy Duch wewnątrz ciebie musi odzwierciedlać samą naturę Ducha
Świętego, jeżeli Jego Nasienie jest w tobie. 2 Koryntian 13:5 Poddawajcie samych
siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus
Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.
Ta nowa natura jest wtedy Bożą Naturą, bowiem to natura samego Boga została
zrodzona w ciebie przez Jego Ducha, rodząc ciebie.
2 Piotra 1:3-4 Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia
i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, 4
Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali
się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za
sobą pożądliwość.
Dlatego jest powiedziane, abyśmy byli „doskonali”, i nie potrafili popełniać
grzechu. W 1. Jana 3:9 czytamy: Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia,
co jest niewiarą, gdyż posiew Boży, Boże nasienie, więc natura Boga jest w nim (twoje
nowe ja) nie może grzeszyć, gdyż z Bóg umieścił Swoje Boże Życie, Swoją Bożą Naturę
w tobie.
To jest nazwane Nowym Człowiekiem. A Paweł mówi nam w Efezjan 4:24 A
obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i
świętości prawdy. I znowu w Kolosan 3:4 Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym,

okaże, (phaneroo, zamanifestuje Siebie w Swej prawdziwej naturze) wtedy się i wy
okażecie (wtedy także zamanifestujecie swoją prawdziwą naturę) razem z nim w
chwale. (z Nim w Doxa, w Nim w tej samej opinii, tych samych wartościach, tej samej
ocenie.) Kolosan 3:10 A przyoblekli nowego człowieka, który się odnawia ustawicznie
ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył,
Nasze nowe Życie jest nazwane „Nowym stworzeniem”, jak widzimy w 2
Koryntian 5:17 Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare
przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 18 A wszystko to jest z Boga, który nas
pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, 19 To znaczy, że
Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył
nam słowo pojednania. 20 Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak
gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem.
21 On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się
sprawiedliwością Bożą.
A Paweł powiedział w Rzymian 7:22 Bo według człowieka wewnętrznego mam
upodobanie w zakonie Bożym. 23 A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który
walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę
zakonu grzechu, który jest w członkach moich. 24 Nędzny ja człowiek! Któż mnie
wybawi z tego ciała śmierci? 25 Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana
naszego! Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś
zakonowi grzechu.
2 Koryntian 4:16 Dlatego nie upadamy na duchu: bo choć zewnętrzny nasz
człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. 17
Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej
chwały, 18 Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne;
albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne.
Efezjan 3:16 By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha
jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, 17 Żeby Chrystus przez wiarę
zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, 18 Zdołali
pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, 19 I
mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali
wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas
potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, 21
Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na
wieki wieków. Amen.
Zwróćcie uwagę na różnicę pomiędzy „zewnętrznym człowiekiem” który niszczeje
dzień po dniu, podczas gdy „wewnętrzny człowiek jest odnawiany codziennie”. Jeden
jest nasieniem śmierci, podczas gdy drugi jest nasieniem życia. Więc mamy do
czynienia z wewnętrznym człowiekiem, a nie ze zewnętrznym. Zwróćcie uwagę na to,
co brat Branham powiedział w akapicie 96 On jest albo synem śmierci, albo synem
Życia. A więc, jeżeli on jest synem śmierci, przekażcie go diabłu i pozwólcie mu, aby go

uśmiercił. Oddajcie się na chwilę Bogu i pozwólcie Mu, aby uśmiercił tego diabła, który
jest w was - aby go wypędził precz, aby was wypróżnił.
Zauważcie, w Efezjan 3:16 Paweł powiedział nam, że „wewnętrzny człowiek”
zamiast ginącego, jest ustawicznie odżywiany i codziennie uzupełniany łaską i siłą
przez Ducha Świętego, więc to jest Chrystus, który przebywa w naszym sercu przez
wiarę.
I chciałbym, żebyście także zwrócili uwagę na to, że to wewnętrzny albo duchowy
człowiek ma upodobanie w zakonie Bożym, zgodnie z tym, co Paweł powiedział
nam w Rzymian 7:22. Ale ten drugi, jak Paweł mówi w Rzymian 8 „nie jest
podporządkowany prawu Bożemu”.
Rzymian 8:5 Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy
żyją według Ducha, o tym, co duchowe, 6 Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł
Ducha, to życie i pokój. 7 Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem
zakonowi Bożemu, bo też nie może. 8 Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie
mogą. 9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was.
Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. 10 Jeśli jednak Chrystus
jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez
usprawiedliwienie. 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. 12 Tak więc, bracia, jesteśmy
dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. 13 Jeśli bowiem według ciała żyjecie,
umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. 14 Bo ci, których
Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. 15 Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by
znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze!
16 Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. 17 A
jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli
tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. 18 Albowiem
sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która
ma się nam objawić.
Dlatego ufam, że rozumiecie konflikt pomiędzy waszym ciałem i waszym Duchem,
który musi trwać tak długo, dopóki śmierć nie zakończy to zmaganie. To spowodowało,
że apostoł Paweł (i wszyscy ci, którzy mają tę drogocenną wiarę) zawołał: „Nędzny ja
człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?”. Ale nasza zwycięska odpowiedź jest
w Rzymian 7:25, gdzie Paweł mówi: „Bogu niech będą dzięki (bo On wyzwoli mnie)
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!.
Ostatecznie w akapicie 96 brat Branham mówi: Następnie pozwólcie Bogu
zasadzić Jego własne Życie DO was, a potem to już więcej nie jesteście wy; jest to
Boże Życie, bo to jest Słowo Boże, odwilżane przez Ducha świętego i ono zrodzi tą
samą rzecz. Czy to widzicie? Chętnie bym przemawiał na ten temat kilka minut, …

Nie ma innego Ducha Chrystusa. Bóg nie ma dwóch duchów. Pismo naucza nas w
1. Koryntian 12:13 Bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno
ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy
napojeni jednym Duchem. A w Efezjan 2:18 Albowiem przez niego mamy dostęp do
Ojca, jedni i drudzy w jednym Duchu.
Więc mamy do czynienia z Jednym Duchem, a to jest ten sam Duch, który
przebywał w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym i wzbudził Go z martwych.
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. Zauważcie, on mówi, jeżeli Duch Tego,
który wzbudził Jezusa z martwych. Duch, nie duchy, ale Duch Tego, który wzbudził
Jezusa. Zatem kto wzbudził Jezusa z martwych? Bóg – a mianowicie Jego Duch, Jego
Życie, które weszło do ciebie, aby żyć przez ciebie.
Rzymian 8:9 Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży
mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Więc tutaj
to macie. Jeżeli Duch Boży nie przebywa w tobie, wtedy nie jesteś niczym więcej niż
martwym człowiekiem na drodze do drugiej śmierci.
A to jest Życie samego Boga, które daje nam nową naturę i czyni nas „synami
Bożymi”, tak jak Jezus Chrystus był „pierworodnym Synem Bożym”.
Kiedy studiowaliśmy Ducha Adopcji, widzieliśmy, jak w Galacjan 4. otrzymaliśmy
instrukcje odnośnie nauczania Pawła w Rzymian 8. odnośnie naszego synostwa. Tak
więc widzimy w Galacjan 4:6, że mamy wyjaśnienie Rzymian 8: A ponieważ jesteście
synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!
To greckie słowo Pneuma-Christou jest inną nazwą dla „synostwa”, które mamy w
Rzymian 8:15.
Nowe stworzenie wewnątrz nas, nazwane pneuma-Christou, bo Rzymian 8:16 i 17
mówi nam: Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, (lub naszą nową
naturą) że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami
Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa,
Dlatego Paweł mógł powiedzieć w Rzymian 8:9: „Jeśli zaś kto nie ma Ducha
Chrystusowego (pneuma- Christou) (pneuma oznacza rozsądną duszę albo umysłowe
usposobienie, a Christo oznacza Chrystus, wtedy to jest oczywiste, że jeśli nie
posiadasz Bożego Życia w twojej rozsądnej duszy, i nie wyrażasz umysłowego
usposobienia Chrystusa) nie jest jego.” (nie posiadasz Jego natury, dlatego twoje
nasienie nie jest jego nasieniem, bo każde nasienie musi zrodzić według swej natury.)
Bowiem Chrystus – Syn Boży i wszyscy synowie Boży posiadają drogocenny dar
albo „synostwo”. Dlatego to jest nazwane pneuma-Christou albo Duchem Chrystusa.
Będąc synami Bożymi: Jeśli jesteśmy z Chrystusem, wtedy jesteśmy „także
dziedzicami, lecz nie tylko Bożymi dziedzicami, ale współdziedzicami Chrystusa, jeśli

tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli. (Rzymian
8:17) Jest to nazwane pneuma-Christou: ponieważ to jest dowód i znak, że to jest Duch
Chrystusa, i dlatego duch synostwa; ponieważ Paweł nauczał nas w Rzymian 8:29: Bo
tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna
jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;
Ew. Jana 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym,
którzy wierzą w imię jego, 13 Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z
woli mężczyzny, lecz z Boga.
1 Jana 3:1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi
Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. 2 Umiłowani,
teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy,
że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 3 I
każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty.
Filipian 3:9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na
zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na
podstawie wiary, Jego doskonała sprawiedliwość, Jego świętość.
1 Koryntian 1:30 Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się
dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
Dlatego mamy jego pokój w naszym umyśle i naszych sercach Filipian 4:7 A pokój
Boży, który przewyższa wszelki rozum strzec będzie serc waszych i myśli waszych w
Chrystusie Jezusie.
A to będzie zamiarem samego Ojca, aby również motywować nasze istoty. Efezjan
1:9 Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył,
Podsumowując, to będzie Ojcowska doskonała Miłość, która będzie motywować
nasze działania i nasze reakcje. 1 Jana 3:1-3 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec,
że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że
jego nie poznał.
Ew. Jana 8:42 Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie,
Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem,
lecz On mnie posłał.
Ew. Jana 14:21 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. 23 Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego
przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego
zamieszkamy. 31 Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi polecił
Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd.
Ew. Jana 15:9 Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w
miłości mojej.

Ew. Jana 16:27 Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego że wyście mnie
umiłowali i uwierzyli, że Ja od Boga wyszedłem.
Wszystko to jest spowodowane tym, że Bóg stworzył w nas nową naturę, którą
nazywa pneuma-Christou. Ale w międzyczasie, kiedy jesteśmy tutaj na ziemi, jest to
naszym przywilejem, aby mieć udział w Jego odrzuceniu. „Świat nie zna nas, ponieważ
nie zna Jego.”
Ale On umieścił w nas swoje Boże Życie, Bożego Ducha, abyśmy mogli
odzwierciedlać Jego Bożą naturę dla tego Świata, w którym żyjemy. Paweł powiedział
w Rzymian 8:18 Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w
porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Fakt odrzucenia nas przez religijny
świat i przez świeckie kościoły musi być dla nas błogosławionym Znakiem, że jesteśmy
Bożymi synami, a także uczestnikami Ducha Chrystusa lub nowej natury, która jest
Bożym darem.
Tak jak Paweł powiedział: Galcjan 5:25 Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha
też postępujemy.
Galacjan 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we
mnie Chrystus (Christou-Pneumou);
Tu nie chodzi o odczuwanie tego, ale o wierzenie w to albo Wiarę. Jeżeli jesteśmy
prowadzeni przez nasze uczucia, nigdy nie rozradujemy się ze znowuzrodzenia. On
nigdy nie powiedział: czy to odczuwasz, On powiedział: Czy w to wierzysz?” „Wiara
przychodzi przez słuchanie, słuchanie Słowa Bożego (Rzymian 10:17). Bóg
obwieścił ten wspaniały fakt w Swoim Słowie (inaczej nigdy nie poznalibyśmy tego);
słyszymy to Słowo; wiara wierzy w nie i raduje się z tego, czego słucha; i wierzy Bogu,
niezależnie od uczuć. Dlatego naszą pierwszą odpowiedzialnością odnośnie starej
natury jest przyjąć Boże oszacowanie odnośnie jej, i uważać ją (tak jak On czyni) za
umarłą wraz z Chrystusem, kiedy On był ukrzyżowany.
Co musimy zrobić, kiedy przyjęliśmy Ducha Chrystusa do naszych serc? Jesteśmy
odpowiedzialni za to, aby uważać nasze ciało za umarłe dla grzechu i niewiary. Bo do
czego jest to ciało dobre? Paweł powiedział: w ciele tej śmierci nie ma „niczego
dobrego”.
On spodziewa się, iż uwierzymy, że to jest martwe, ponieważ On tak mówi.
On oczekuje, że uważamy je za pogrzebane. W naturalnym człowieku może będą
znalezione naturalne religijne i miłe charakterystyki: a on może udoskonalić je. Ale
dziecko Boże nie potrzebuje tego! I nie będzie je uszlachetniać. Bo chodząc według
nowej natury i będąc prowadzone przez nią, do czego będzie potrzebne udoskonalanie
ciała? Prowadzony przez to, na miejscu „religii” mamy Chrystusa; i posiadamy „zmysł
Chrystusowy”. To nieskończenie przekracza cokolwiek, co moglibyśmy kiedykolwiek
wyprodukować przez jakąkolwiek próbę doskonalenia starej natury.

To właśnie brat Branham mówi nam w akapicie 96, iż musimy uważać to ciało za
martwe… Kiedy Bóg i Jego Słowo staną się jedno (Halleluja!) to jest... kiedy Duch
Boży nawadnia to Boże Nasienie - Słowo Boże, to wyprodukuje Boga; to już nie jest
jednostka, ale to jest Bóg! Dlaczego? - ty jesteś umarły, ty już więcej nie jesteś
samym sobą. Uważasz się za umarłego, wypróżnionego, czekającego na
zarodek Nasienia.
Jeżeli nasze ciało jest martwe, a nasze Życie jest ukryte wraz z Chrystusem w
Bogu, wtedy jak Paweł mówi, musimy okazać to przez nietroszczenie się o swoje ciało.
Rzymian 13:14 nie starajcie się o ciało. Więc zawsze przypomnijcie sobie: „ciało
nic nie pomaga, to Słowo daje Życie,” Ciało może być bardzo religijne. Religia ma
do czynienia wyłącznie z ciałem. Wszystkie obrządki są połączone z ciałem. Te sprawy
może wykonywać ciało. Ale zawsze zapamiętajcie sobie, że ten rodzaj sprawiedliwości
zgodnie z Bogiem w Izajasza 64:6 jest niczym innym jak szata splugawiona.
Nie zapomnijcie, byli to religijni ludzie ukrzyżowali Pana Jezusa. To właśnie uczyni
religia, wtedy jest wypaczona i nadużyta, przez nienarodzoną na nowo osobę. Dlatego
Bóg powiedział w 1 Samuela 15:22 Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w
rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest
niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
U Jakuba 1:27 jest nam powiedziane: Czystą i nieskalaną pobożnością przed
Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać
siebie nie splamionym przez świat. Mówiąc inaczej, jeżeli chcesz uczynić coś religijnego,
wtedy okazuj łaskę i miłosierdzie, ponieważ one są czystsze i lepsze niż wszystkie
zewnętrzne religijne działania służby i usługi; kłanianie się i klękanie; krzyżowanie i
liczenie paciorka; całowanie i przestrzeganie dni.
Kolosan 2:20-22 Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to
dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: 21 Nie dotykaj, nie
kosztuj, nie ruszaj? 22 Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko
przykazania i nauki ludzkie.
Kolosan 3:1-3 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie,
gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; 2 O tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na
ziemi. 3 Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;
Tak więc, jesteśmy nauczani jako właściciele nowej natury, abyśmy nie
pielęgnowali starej natury; nie karmiąc jej pokarmem, który ona lubi;
Stara natura jest pełna pychy. Dlatego zgromadzenia są przepełnione tam, gdzie
nauczają tak zwanego „praktycznego chrześcijaństwa”; i jest mówione ludziom, aby
„czynili” to albo tamto (nie, że mają koniecznie tak czynić); ale to ciągle zadowala
starą naturę religijnego człowieka, który lubi słuchać „przepis za przepisem, przepis
za przepisem nakaz za nakazem, nakaz za nakazem”. Ale uszanować Boże Słowo
ponad wszystko? Wywyższać Jego Słowo, a upokarzać człowieka? Tego nie chce

słuchać stara natura. Gdzie uwielbianie jest założone na Duchu i Prawdzie, tam
kościoły zieją pustkowiem. Ponieważ oni nienawidzą światła, ani nie przyjdą do niego,
żeby ich uczynki nie zostały ujawniane. Ale gdzie jest czynione staranie o ciało; gdzie
jest mnóstwo muzyki w chórach i „spraw czynionych dla Boga” za pulpitem, tam
znajdziecie tłumy. Jest większe niebezpieczeństwo dla dziecka Bożego w sprawach,
które należą do „religii” i w rafinowanych pragnieniach cielesnego umysłu, niż jest w
nieokrzesanych i wulgarnych „pożądliwościach ciała”. Nie, dziecko Boże nie będzie
ochoczo albo z taką łatwością czyniło takie starania o ciało.
Znajdujemy naszą konieczną odpowiedzialność względem ciała w Kolosan 3:5
Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: To brzmi najpierw
bardzo dziwnie, kiedy nam jest ciągle mówione, iż „umarliśmy z Chrystusem”. To
brzmi również praktycznie. Ale aby rzecz była praktyczna, musi być wykonalna. Musi
to być coś, co potrafimy wykonać. Słowo „umartwiać” oznacza uczynić martwym;
dlatego musimy to traktować jakby to stało się martwe. Jest tak dlatego, iż umarliśmy
z Chrystusem, i odtąd, zewlekliśmy starego człowieka, a przyoblekliśmy się w nowego,
dlatego w związku z tym „uważamy” „członki” naszego ciała „za martwe”, i poczytamy
je za bezsilne i niezdolne do przyniesienia „żywych” albo „dobrych uczynków”.
Wszystkie tak zwane „dobre” uczynki wykonane przez starą naturę są „martwymi
uczynkami”. One są wykonane mizernie przez ciało, które jest pod Bożym względem
„tyle warte co martwe”. Jedyne „dobre uczynki” to takie, które Sam Bóg
„przygotował dla nas, aby kroczyć w nich”, i które są wykonane dzięki duchowej
sile nowej natury. O! Te Boże wartości mogą być naszymi wartościami, a jego opinia
byłaby naszą opinią, a jego ocena byłaby naszą oceną: abyśmy tak jako Abraham nie
byli „słabymi we wierze” w tym ważnym przypadku; ale silnymi, wierząc w to, co Bóg
powiedział nam w tym czasie, a tak, będąc wolnymi, aby kierować nasze uczucia do
rzeczy, które są w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga; i oczekując na naszą
manifestację z Nim w chwale.
Pochylmy nasze głowy do modlitwy.

