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Od akapitu 96 Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem brat Branham 
mówił: 96… Kiedy Bóg i Jego Słowo stają się jedno (Alleluja.) to 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. 

Paweł powiedział w 2 Tymoteusza 2:11-12 Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z 
nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; 12 Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować 
będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze. Zatem cierpienie i śmierć są 
niezbędnymi elementami Bożego formowania i kształtowania nas w sam obraz Jego 
umiłowanego pierworodnego syna. 

Brat Branham kontynuuje w akapicie 96… 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. 

Zauważcie, że dokładnie to powiedział apostoł Paweł nam w Galacjan 2:16 
Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko 
przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy 
zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z 
uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. 17 A jeśli szukając 
usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy 
Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie. 18 Bo jeśli znowu odbudowuję to, co 
zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. 19 Albowiem ja przez zakon umarłem 
zakonowi, abym żył Bogu. 20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, 
ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna 
Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. 21 Nie odrzucam łaski 
Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł. 

Następnie brat Branham dodał w akapicie 96… Następnie pozwólcie Bogu 
zasadzić Jego własne Życie w 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. 

Widzimy to w Rzymian 8:10 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. 

Widzicie, to właśnie brat Branham mówi, kiedy wypowiada: pozwólcie Bogu 
zasadzić Jego własne Życie w was, a potem to już więcej nie jesteście wy; jest 
to Boże Życie, A w Rzymian 8:12 Paweł dodaje 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. 19 Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. 

Teraz przejdziemy do akapitu 97 W porządku - zamanifestowane. Te uczynki 
zamanifestowały to samo przez nas, bowiem To jest to samo Słowo. Więc jeżeli 
chcecie czynić dzieła Chrystusa, czyńcie to samo, co On czynił. "Kto wierzy we 
Mnie, będzie czynił Moje uczynki". Co to jest? W co wierzyć? W to, że On jest 
zarodkiem oryginalnego Nasienia, które przychodzi. A przypominacie sobie, 
jakie były dzieła Chrystusa? Ew. Jana 5:19 Syn sam od siebie nie może nic czynić, 
tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. 

Potem brat Branham mówi: To Słowo, które wypowiedział Bóg, aby się 
rozmnażać i napełniać ziemię. Ono nie mogło znaleźć miejsca, gdzie by się 
mogło ulokować. W końcu uczepiło się w łonie panny. (Dzisiejszego popołudnia 
będziemy mówić więcej o tych dwu łonach). 

Chciałbym tutaj dodać, że kiedy brat Branham mówi o dwóch łonach, on odnosi się 
do fizycznego łona i duchowego łona umysłu, gdzie są poczęte idee i są przyprowadzone 
do życia. 

Wracając do kazania Mówione Słowo, on mówi dalej: I co się stało? Z Niego 
wyszedł zarodek Życia - ta woda, która daje temu ziarnu sposobność, aby się 
zreprodukowało. Duch wyszedł z Niego i odszedł do góry. 

98 Tutaj jesteśmy. Robimy postępy. Co się stało? My Temu wierzymy, 
wierzymy w To. Otóż, co powiedział Jezus? - "Kto wierzy we Mnie (widzicie)... kto 
wierzy we Mnie, sprawy, które Ja czynię - ta manifestacja, kiedy Duch święty zstępuje 
na mnie w postaci gołębicy i dokonuje tego, nie przez skrzyżowanie, lecz przez 
narodzenie z dziewicy. Nie w ten sposób, jako spłodzenie dziecka przez męża i żonę; nie, 
nie tak, nie przez skrzyżowanie, ale przez narodzenie z dziewicy. Otóż, daję wam 
to Życie, jeżeli w wierze przyjmiecie to, co powiedział Ojciec, wszyscy prorocy i 
całe Słowo Boże, Ja zleję to Życie na was, a wy nie będziecie mogli uczynić nic 
innego, jak wyprodukować to samo, czym jestem Ja. Tutaj to macie. 



99 „Sprawy, które Ja czynię i on czynić będzie". A co On czynił? Tylko to, do 
czego Ojciec prowadził Go, tylko to, co widział u swego Ojca. Ew. Jana 5. 19; 
"Ja nie czynię nic, dopóki nie pokaże Mi tego Ojciec". Czym On był - stał się 
człowiekiem. Bóg stał się ciałem i mieszkał między nami. Słowo stało się ciałem i 
przebywało między nami. Boże mówione Słowo zrodziło przez dziewicę ciało, a 
w tym ciele przyszła Woda, ten Duch; ono zostało obmyte kąpielą wodną 
Słowa, a potem Duch wstąpił do Niego, przebywał w Nim, i przyszło tam Życie 
Boże, manifestując się przez Chrystusa. Bóg był w Chrystusie, w tym 
Pomazańcu. 

Chciałbym zająć się tymi wspaniałymi myślami i dodać niektóre myśli, które, jak 
niektórzy mówią, brat Branham wysłał w liście do br. Ernesta Fantlera, i stały się 
publicznie dostępne przez brata Roberta Goffa. Nie wiem, czy brat Branham cytował 
od GD Watsona – kaznodzieję z XIX wieku, ale bez względu na źródło, słowa brzmią 
prawdziwie. 

„Jeśli Bóg powołał cię, abyś był podobnym do Jezusa w całym swoim duchu, wtedy 
On pociągnie cię do życia ukrzyżowania i pokory, i postawi przed tobą takie wymagania 
odnośnie posłuszeństwa, i On nie pozwoli tobie naśladować innych chrześcijan… 

Rzymian 8:17 A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a 
współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z 
nim uwielbieni byli. 

1 Koryntian 9:12 Jeżeli inni roszczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? 
Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej 
przeszkody nie stawiać ewangelii Chrystusowej. 

„i wiele razy będzie się wydawało, że On pozwoli dobrym ludziom czynić sprawy, 
których tobie nie pozwoli czynić. Inni chrześcijanie i kaznodzieje, którzy wyglądają na 
bardzo religijnych i użytecznych, mogą uwydatnić siebie, użyć protekcji i schematów 
pracy, aby przeprowadzić swoje plany, ale ty nie możesz tak postąpić; a jeżeli 
spróbujesz, napotkasz się z wielkim niepowodzeniem i naganą od Pana, aby cię bardzo 
upokorzyć. Inni mogą przechwalać się swoim sukcesem w swoich dziełach literackich, 
ale Duch Święty nie pozwoli tobie czynić coś takiego, a jeśli rozpoczniesz z tym, On 
będzie prowadzić się do głębokiego umartwiania, które sprawi, że wzgardzisz sobą i 
wszystkimi swoimi dobrymi uczynkami.” 

To głębokie umartwianie oznacza, że Bóg spowoduje, aby przyszło na twą duszę 
głębokie uczucie hańby i pokory, bowiem próbowałeś czynić coś dla siebie poza Jego 
Wolą. 

Bóg nie zrzuci cię na ziemię za to, ponieważ on pozwala innym tak czynić i 
wychodzić z tego bez wyrzutów sumienia i żalu. Ale ty jesteś inny. Ty należysz do 
Niego, aby wykonywać to, czego on pragnie. A wszystko, co czynisz, chciałbyś, żeby 



podobało się Jemu, i dlatego jesteś karany w duszy, z powodu swojej woli. To znaczy 
przez własny świadomy wybór, a nie ze strachu przed represją. 

W liście do Filemona Paweł nazwał siebie więźniem Pana Jezusa Chrystusa. 
Więzień to taka osoba, która nie kieruje swoim miejscem przeznaczenia, ale jest 
zupełnie poddana innej osobie. Więzień to osoba pod nadzorem, w niewoli albo w 
stanie przymusowego powstrzymania, szczególnie podczas procesu sądowego 
albo odbywając karę więzienia. 2. Ten, kto jest pozbawiony wolności 
wyrażania się albo działania. 

Rozumiecie, to Bóg działa w tobie, aby pokazać, że to nie jesteś ty. Filipian 2:13 
Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i wykonanie. Sam Bóg, 
Jego Życie działa w tobie, aby pragnąć tego, czego On pragnie i czynić to, co On chce, 
abyś ty uczynił. 

„Innym będzie dozwolone, aby udawało im się zarabiać wielkie sumy pieniędzy, albo 
zostanie im przekazane dziedzictwo albo posiadają luksusowe rzeczy, ale Bóg może 
zaopatrywać cię codziennie, ponieważ On chce, żebyś miał coś, co jest o wiele większego, 
daleko lepszego niż złoto, a mianowicie bezsilne poleganie na Nim, aby Jemu był dany 
przywilej zaspokajania twoich potrzeb każdego dnia z niewidzialnego skarbca.” 

A Bóg powiedział to Swemu Synowi Izajaszowi Izajasz 42:19 Kto jest ślepy, jeżeli 
nie mój sługa, i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam? Kto jest ślepy jak 
posłaniec i głuchy jak sługa Pana? Pan może pozwolić na to, że inni odbierają honory i 
są faworyzowani a ciebie ukrywa w mroku, ponieważ On chce uzyskać pewien owoc, 
wonny owoc dla Jego przyjścia i chwały, który może być tylko wyprodukowany w 
cieniu.” 

Kiedy uświadamiamy sobie, że należymy do Niego, wtedy odłożymy na bok nasze 
pragnienia i dopilnujemy, aby Jego wola była wykonana. 

Dawid, który był mężem według Bożego serca, powiedział w Psalmie 100:3  
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem 
jego i trzodą pastwiska jego. 

A apostoł Paweł, który uznał siebie za więźnia Pana Jezusa Chrystusa, powiedział 
w Efezjan 2:10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do 
dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, (postanowił i ustalił) abyśmy w 
nich chodzili. 

„Bóg pozwoli, aby inni byli wielcy, ale ty pozostaniesz mały. Będziesz wykonywał 
swoją pracę i trudził się, nie wiedząc, ile zarabiasz; a następnie, aby uczynić cię jeszcze 
bardziej drogocennym, On pozwoli na to, że inni odbiorą chwałę za to, co ty wykonałeś, 
a to spowoduje, że twoja nagroda będzie dziesięć razy większa, kiedy Jezus przyjdzie.” 

„Duch Święty będzie cię bacznie obserwować ze zazdrosną miłością, i zgani cię za 
niepozorne słowa i uczucia albo marnowanie czasu, a inni chrześcijanie nie 



przejmowali się takimi sprawami. Więc zgódź się z tym, że Bóg jest nieograniczonym 
Suwerenem, i ma prawo czynić, co podoba się Jemu ze Swymi własnymi, i nie wyjaśni 
tobie tysiące spraw, co sprawia ci wielkie zakłopotanie, dlaczego On tak postępuje z 
tobą.” 

Zachariasz 8:2 Tak mówi Pan Zastępów: Żywię żarliwą miłość do Syjonu, 
zapłonąłem wielką o niego zazdrością. 

A Jozue mówiąc do ludu, powiedział w księdze Jozuego 24:19 … gdyż jest On 
Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym,  

A Mojżesz powiedział w 5 Mojżeszowej 6:15 Gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg twój, 
Bóg zazdrosny. 

I znowu w 5 Mojżeszowej 4:24 Gdyż Pan, twój Bóg, jest ogniem trawiącym. On jest 
Bogiem zazdrosnym. 

Więc zgódź się z tym, że Bóg jest nieograniczonym Suwerenem i ma prawo czynić, co 
podoba się Jemu ze Swymi własnymi, i nie wyjaśni tobie tysiące spraw, co sprawia ci 
wielkie zakłopotanie, dlaczego On tak postępuje z tobą.” 

Ew. Jana 5:19 Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, 
(prawdziwie, prawdziwie) powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko 
to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. 

Ew. Jana 14:31 Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi 
polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. 

Ew. Jana 15:10 Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w 
miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego. 

Ew. Jana 12:49-50 Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie 
posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. 50 I wiem, że przykazanie 
jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział 
Ojciec. 

Bóg weźmie cię za twoje słowo, a jeżeli zupełnie zaprzedasz się, aby być jego 
niewolnikiem, On okryje cię żarliwą miłością, a innym ludziom pozwoli powiedzieć i 
zrobić wiele spraw, których ty nie możesz zrobić ani wypowiedzieć. 

Sam Jezus powiedział w Ew. Jana 5:30 Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak 
słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz 
wolę tego, który mnie posłał. 

Więc jeżeli on nie mógł uczynić niczego więcej, niż to, co pokazał mu Ojciec, to On 
był zupełnym więźniem ojca. Lecz nie był nim ze strachu, nie, on był niewolnikiem na 
skutek Miłości do swego Ojca. 



Ew. Mateusza 12:50 Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w 
niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. 

Ew. Mateusza 7:21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do 
Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. 

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. 

„Zaakceptuj na zawsze, że masz do czynienia bezpośrednio z Duchem Świętym, a On 
ma ten przywilej, że może związać twój język albo związać łańcuchem twoje ręce, 
albo zamknąć twoje oczy, chociaż z innymi w taki sposób nie postępuje. Więc kiedy 
jesteś w takim posiadaniu żywego Boga, w twoim ukrytym sercu, zadowolony i 
zachwycony tą szczególną osobistą prywatnością, zazdrosną strażą i kierownictwem 
Ducha świętego w twoim życiu, to odnajdziesz przedsionek nieba.” To znaczy, że 
znajdziesz swoje miejsce wejścia do niebios; bo dany nam jest dostęp przez Chrystusa 
do tej chwalebnej Bożej wolności, abyśmy mogli kroczyć w Jego Słowie i stać się 
Żywym oddychającym Bożym Słowem ucieleśnionym wśród braci i sióstr, który 
potrzebują nadzieję i życie. 

1 Koryntian 3:16 Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży 
mieszka w was? 

Efezjan 4:6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez 
wszystkich i we wszystkich. 

1 Koryntian 6:19 Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, 
który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? 

1 Piotra 5:6 Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu 
swego, 

2 Tesaloniczan 1:12 Aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w 
was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. 

2 Koryntian 1:21 Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który 
nas namaścił, jest Bóg, 

Rzymian 15:13 A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w 
wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. 

2 Koryntian 13:11 W końcu, bracia, bądźcie zdrowi; doskonalcie się, weźcie sobie 
napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni, zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju 
będzie z wami. 

2 Koryntian 11:7 Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy 
byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam ewangelię? 



Kolosan 2:6-12 Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie, 
7 Wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, 
składając nieustannie dziękczynienie. 8 Baczcie, aby was kto nie sprowadził na 
manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach 
świata, a nie na Chrystusie; 9 Gdyż w nim (nie w samych ludzkich tradycjach albo w 
ich próżnej filozofii, ale w NIM) mieszka cieleśnie cała pełnia boskości 10 I macie pełnię 
w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, 11 W nim też 
zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z 
grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe. 

Kolosan 3:1-5 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; 4 
Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim 
w chwale. 5 Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: 
wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest 
bałwochwalstwem, 

Objawienie 3:21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja 
zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. 

Na zakończenie chciałbym przeczytać cały list brata Branhama. 

Zaszczytne Powołanie 

Jeśli Bóg powołał cię, abyś był podobnym do Jezusa w całym swoim duchu, wtedy 
On pociągnie cię do życia ukrzyżowania i pokory, i postawi przed tobą takie wymagania 
pod względem posłuszności, iż On nie pozwoli tobie naśladować innych chrześcijan, i 
wiele razy będzie się wydawało, że On pozwoli dobrym ludziom czynić sprawy, które 
tobie nie pozwoli. Inni chrześcijanie i kaznodzieje, który wyglądają na bardzo 
religijnych i użytecznych, mogą uwydatnić siebie, użyć protekcji i schematów pracy, aby 
przeprowadzić swoje plany, ale ty nie możesz tak postąpić; a jeżeli spróbujesz, 
napotkasz się z wielkim niepowodzeniem i naganą od Pana, aby cię bardzo upokorzyć. 
Inni mogą przechwalać się swoim sukcesem, w swoich dziełach literackich, ale Duch 
święty nie pozwoli tobie czynić coś takiego, a jeśli rozpoczniesz z tym, On będzie 
prowadzić się do głębokiego umartwiania, które sprawi, że wzgardzisz sobą i 
wszystkimi swoimi dobrymi uczynkami. 

Innym będzie dozwolone, aby udawało im się zarabiać wielkie sumy pieniędzy, albo 
zostanie im przekazane dziedzictwo albo posiadają luksusowe rzeczy, ale Bóg może 
zaopatrywać cię codziennie, ponieważ On chce, żebyś miał coś, co jest o wiele większego, 
daleko lepszego niż złoto, a mianowicie bezsilne poleganie na Nim, aby Jemu był dany 
przywilej zaspokajania twoich potrzeb każdego dnia z niewidzialnego skarbca.. 

Pan może pozwolić na to, że inni odbierają honory i są faworyzowani a ciebie 
ukrywa w mroku, ponieważ On chce uzyskać pewien owoc, wonny owoc dla Jego 



przyjścia i chwały, który może być tylko wyprodukowany w cieniu. Bóg pozwoli, aby 
inni byli wielcy, ale ty pozostaniesz mały. Będziesz wykonywał swoją pracę i trudził się, 
nie wiedząc, ile zarabiasz; a następnie, aby uczynić cię jeszcze bardziej drogocennym, 
On pozwoli na to, że inni odbiorą chwałę za to, co ty wykonałeś, a to spowoduje, że 
twoja nagroda będzie dziesięć razy większa, kiedy Jezus przyjdzie 

Duch Święty będzie cię bacznie obserwować ze zazdrosną miłością, i zgani cię za 
niepozorne słowa i uczucia albo marnowanie czasu, a inni chrześcijanie nie 
przejmowali się takimi sprawami. Więc zgódź się z tym, że Bóg jest nieograniczonym 
Suwerenem, i ma prawo czynić, co podoba się Jemu ze Swymi własnymi, i nie wyjaśni 
tobie tysiące spraw, co sprawia ci wielkie zakłopotanie, dlaczego On tak postępuje z 
tobą. Więc zgódź się z tym, że Bóg jest nieograniczonym Suwerenem i ma prawo czynić, 
co podoba się Jemu ze Swymi własnymi, i nie wyjaśni tobie tysiące spraw, co sprawia ci 
wielkie zakłopotanie, dlaczego On tak postępuje z tobą.. 

Bóg weźmie cię za twoje słowo, a jeżeli zupełnie zaprzedasz się, aby być jego 
niewolnikiem, On okryje cię żarliwą miłością, a innym ludziom pozwoli powiedzieć i 
zrobić wiele spraw, których ty nie możesz zrobić ani wypowiedzieć. Zaakceptuj na 
zawsze, że masz do czynienia bezpośrednio z Duchem Świętym, a On ma ten przywilej, 
że może związać twój język albo związać łańcuchem twoje ręce, albo zamknąć 
twoje oczy, chociaż z innymi w taki sposób nie postępuje. Więc kiedy jesteś w takim 
posiadaniu żywego Boga, w twoim ukrytym sercu, zadowolony i zachwycony tą 
szczególną osobistą prywatnością, zazdrosną strażą i kierownictwem Ducha świętego w 
twoim życiu, to odnajdziesz przedsionek nieba. 

Niechby Bóg wszelkiego pocieszenia był z wami wszystkimi, amen. Módlmy się… 


