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Dzisiaj do południa chciałbym przyjrzeć się ponownie paru sprawom, które
czytałem w zeszłym tygodniu z kazania brata Branhama Mówione Słowo jest
Oryginalnym Nasieniem.
W akapicie 103 Predestynowani on powiedział: wszyscy synowie i córki Boże
są predestynowani. … (A następnie on powiedział.) On będąc Bogiem, tym
nieskończonym, On uprzednio wiedział wszystko, co będzie się dziać. ON wiedział, kim
oni byli. A potem, żeby to wyjaśnić, on powiedział w następnym akapicie. 104 Otóż, On
nie skłonił Ewę do tego, aby w ten sposób postąpiła. ON jej nie skłonił do tego,
aby tak uczyniła, wiedział jednak, że ona tak uczyni.
Oto, co on mówi tutaj: chociaż Bóg zna twój koniec przed początkiem, On ciebie nie
zmusza, abyś przecisnął się przez rurkę, aby potem powiedział: Błogosławiony jest ten,
kto przezwycięża. Ale zaraz po tym brat Branham wyjaśnia, że Bóg nie skłonił Ewy,
aby uczyniła to, co ona uczyniła, jednak On wiedział, że ona to zrobi. Potem on cytuje
Biblię (ciągle akapit 104)… Oni mają oczy, lecz nie widzą. Mają uszy a nie słyszą.
Dobrze Izajasz mówił o was. Izajasz was przejrzał".
Stwierdzamy, że w Ew. Mateusza 13:10-17 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.
Więc widzicie, że ci ludzie nie są fizycznie ślepi albo głusi. Ci ludzie są duchowo
ślepi i duchowo głusi, ponieważ patrzą się właśnie na to, na co wy patrzycie się, a nie
mogą widzieć tego, co wy widzicie, i słuchają tego samego, co wy słyszycie, a nie mogą
zrozumieć tego, czego słuchają, więc nie słyszą to, co wy słyszycie, chociaż tak czynią
za pomocą swoich naturalnych uszów. Ale Jezus podsumowuje to wszystko, mówiąc:
Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieć; 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.
Zatem ci ludzie zamknęli swoje własne oczy i zatkali swoje własne uszy, aby nie
mogli słyszeć. I czynią to dla samych siebie. Oto gdzie ich swobodna wola do
pojmowania decyzji dostała ich, aą ślepi i głusi na Słowo Boże i jeszcze nieświadomi
Bożej Woli, którą jest Jego Słowo.
I w każdym wieku po każdym przebudzeniu, kiedy raz ludzie odeszli od Bożego
Światła, które było im posłane i powrócili do programu uczynków, Życie opuściło ich, a
Bóg posuwa się ze Swoim Światłem. Paweł mówi nam w Efezjan 4:17, że kiedy
opuścili to zrozumienie, jakie mieli o Słowie, Boże Życie opuściło ich również. Efezjan
4:18 Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest
w nich, przez zatwardziałość serca ich,
Dlatego, że ich serca są ślepe i oni są rozmyślnie obojętni, kiedy odchodzą od tego
zrozumienia, jakie mieli, oni naprawdę odcinają się od Życia Bożego. W istocie oni
odchodzą od źródła Życia. Nie ma żadnego powodu, aby skończyć głosić naukę, aby
powrócić do pracy, bo Chrystus jest nauką. Jeżeli głosisz Chrystusa, serca ludzi będą
napełnione Życiem, i nie będzie trzeba głosić religii o obieraniu się. Napełń osobę
Bożym życiem, a Bóg będzie żył przez nich.
I nie jest ważne, co ty robisz, aby wyczyścić swoje życie, jeżeli nie jesteś narodzony
na nowo, to nie jest nawet przyjemne dla Boga, w żaden sposób. Wszelka tego rodzaju
sprawiedliwość jest jako szata splugawiona. To właśnie On powiedział. Dlatego ci
ludzie, którzy świadomie odrzucili Światło, są tym, co Jezus powiedział w Objawieniu
3:14-22.
Objawienie 3:14-22 A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest
Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: 15 Znam uczynki
twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! 16 A tak, żeś letni, a nie
gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. 17 Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i
wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz
i biedak, ślepy i goły, 18 Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego,
abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna
nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. 19 Wszystkich,
których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. 20 Oto stoję u drzwi
i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze mną 21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja
zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. 22 Kto ma uszy, niechaj
słucha, co Duch mówi do zborów.
Więc oni są tak zwanymi wierzącymi, ponieważ udają, że rozumieją, kiedy nie
rozumieją, i oni udają, że wierzą, że są bogaci w Bożych sprawach, kiedy w

rzeczywistości są pożałowania godni i nadzy. Jednak z powodu swej pychy nie
przyznają, że są w błędzie. Dlatego lubię głosić w Afryce, bo tam są przynajmniej
szczerzy i pokorni ludzie Boży, którzy przyznają, że nie mają jeszcze tego, i chcą tylko
zamknąć się i słuchać, zamiast słuchać tylko po to, aby to mogli obalić, jak czynią to
Amerykanie, Kanadyjczycy i Europejczycy.
A atrybutami tak zwanego wierzącego są #1) Oni uwielbiają Boga według własnego
upodobania.
Psalm 10:4 Bezbożny z powodu swojej pychy nie będzie szukał Boga, bo całe jego
rozumowanie mówi:. Nie ma Boga.
Izajasz 55:8 Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje mówi Pan,
Izajasz 65:2 Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który,
kierując się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą.
Jeremiasz 6:13-19 Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy oni myślą o
wyzysku; zarówno prorok jak i kapłan - wszyscy popełniają oszustwo. 14 I leczą rany
swojego ludu powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! choć nie ma pokoju. 15 Czy się
wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić, nie umieją także się
rumienić. Dlatego padną wśród poległych, runą, gdy ich nawiedzę - mówi Pan. 16 Tak
mówi Pan: Przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki, która to
jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy! Lecz
oni odpowiedzieli: Nie pójdziemy. 17 Postawiłem też nad wami stróżów, aby wołali:
Uważajcie na głos trąby! Lecz oni odpowiedzieli: Nie będziemy uważali. 18 Dlatego
słuchajcie, narody, i uważajcie, pasterze ich trzód! 19 Słuchaj, ziemio! Oto Ja
sprowadzę na ten lud nieszczęście jako owoc ich zamysłów; bo na moje słowa nie
zważali i pogardzili moim zakonem.
Zwróćcie uwagę na stan ludzi, nawet potem, kiedy zostało im powiedziane o drodze
ucieczki, oni to odrzucają i nie słuchają tego. Oni myślą sobie, że ich droga jest lepsza
od drogi Bożej. Mają zbyt wiele pychy, a wiemy, że pycha przychodzi przed upadkiem.
Ew. Jana 9:39-41 I rzekł Jezus: Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie
widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. 40 A gdy to usłyszeli ci faryzeusze,
którzy z nim byli, rzekli mu: Czy i my ślepi jesteśmy? 41 Rzekł im Jezus: Gdybyście byli
ślepi, nie mielibyście grzechu, a ze teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w
grzechu.
Oni stają się ślepi, ponieważ myślą sobie, że widzą. To właśnie mówi nam
Objawienie 3, że oni są ślepymi, a nie wiedzą o tym, a czytaliśmy już w Efezjan 4:1718, że oni są ślepi, ponieważ ich własne myśli są sprzeczne z Bożymi myślami.
2 Piotra 3:5-6 Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była
ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego 6 Przez co świat

ówczesny, zalany wodą, zginął. Zauważcie, Piotr powiedział, że ci ludzie są
dobrowolnie nieświadomi, dlatego odrzucając to, co Bóg przyniósł ze swoim Okrzykiem
jest świadomym aktem braku szacunku do Boga, a Bóg mówi, że oni są świadomi tego,
że to przeoczają. Jak powiedział apostoł Paweł w 1 Koryntian 14:36-38 Czy Słowo
Boże od was wyszło albo czy tylko do was samych dotarło? 37 Jeśli ktoś uważa, że jest
prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem
Pańskim; 38 A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany.
#2) W ich własnej głupiej gorliwości i w ich własnej dziwnej pobożności, są gorszymi
niż bezbożni.
2 Tymoteusza 3:5 Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest
zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. Oni są niby wierzącymi. Paweł
mówi o nich w Rzymian 10:2-3 Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla
Boga, ale gorliwość nierozsądną; 3 Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od
Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu
Bożemu.
#3) W stosunku do Boga oni stają się Jego wrogami, w Ew. Jana 16:2 Jezus
powiedział: Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto
was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą.
#4) Z powodu bojaźni z Boga stają się gardzącymi Bogiem. Gardzić oznacza okazać
lekceważenie i pogardę. A jak to robią?
Malachiasz 1:6 Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież
jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? - mówi Pan
Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie: W
czym wzgardziliśmy twoim imieniem? (Słowo pogarda oznacza lekceważenie.) 7 Oto w
tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie: Czym go
zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie: Stołem Pana można wzgardzić. (Widzicie tutaj,
jak oni gardzą Panem, duchowym pokarmem, który spożywają. Nie jest świeży, jest
stary i jest w nim pełno poruszających się robaków.) 8 Gdy przynosicie na ofiarę to, co
ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w
tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to
łaskawie albo czy okaże ci przychylność? - mówi Pan Zastępów. . Otóż teraz, starajcie
się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował! Od was to zależy, czy może On okazać
wam przychylność - mówi Pan Zastępów. 10 Niechby znalazł się między wami ktoś, kto
zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie! Nie
mam w was upodobania - mówi Pan Zastępów - i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki.
… Tłumaczenie NIV Któż jest wśród was, kto zatrzaśnie drzwi, aby wielu nie zapalało
ognia na moim ołtarzu.
Psalm 123:3 Zmiłuj się nad nami, Panie, Zmiłuj się nad nami, Bośmy bardzo
nasyceni wzgardą! 4 Dusza nasza nasycona jest bardzo Pośmiewiskiem zadufanych w
sobie, Wzgardą pyszałków. Dawid był przynajmniej świadomy swoich uczynków i jak

one okazały się pogardliwe, i był na tyle mężczyzną, aby poprosił Boga, by przebaczył
mu i pomógł mu w tej sferze. Ale dzisiaj ludzie są tak zaślepieni odnośnie własnego
stanu, że nie wiedzą jak są naprawdę nędznymi. Wiem, że wszyscy spotkaliście się z
ludźmi, którzy nigdy nie mieli nic dobrego do powiedzenia, a kiedy mówili, mówili
tylko same negatywy. Ci ludzie są nędzni, a nie wiedzą o tym. Osoba pełna radości nie
mówi o negatywnych sprawach, a nawet jeśli nie podoba mu się, jak ktoś coś robi albo
mówi, nie komentuje tego, ale tylko modli się o tę osobę.
Przypowieści Sal. 18:3 W ślad za bezbożnością idzie pogarda, a z czynem
haniebnym (niegodziwym) łączy się niesława. Niegodziwość to głupota. Więc tu jest
mówione o ich pogardzie jako o głupiej niesławie, nie przeciw temu, którym gardzą, ale
ich podejście do sprawy pokazuje ich własną głupotę.
Ew. Jana 10:25-27 Odpowiedział im Jezus: Powiedziałem wam, a nie wierzycie;
dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, świadczą o mnie; 26 Lecz wy nie
wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. 27 Owce moje głosu mojego słuchają i Ja znam
je, a one idą za mną. Oni po prostu nie mogą tego pojąć, chociaż On wytłumaczył im
przez potwierdzenie, Kim On jest.
Izajasz 29:9-13 Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali, zaślepcie się i trwajcie w
zaślepieniu! Upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz nie od mocnego napoju. 10
Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął wasze oczy, to jest proroków, i
zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. 11 Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u
was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie
czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest
zapieczętowane; 12 A gdy się poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie:
Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: Nie umiem czytać. 13 I rzekł Pan: Ponieważ
ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest
daleko ode mnie, tak że ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim,
Ich własne myśli zaślepiają ich względem prawdy, jak również widzimy u Izajasza
28:8-13 Bo wszystkie stoły aż do ostatniego miejsca są pełne plugawych wymiocin. 9
Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka,
odstawionym od piersi? 10 Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz
za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. 11 Zaiste, przez jąkających się i
mówiących obcym językiem przemówi do tego ludu ten, 12 Który im rzekł: To jest
odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu, i to jest wytchnienie! Lecz nie chcieli
słuchać. 13 Dlatego dojdzie ich słowo Pana: Przepis za przepisem, przepis za przepisem,
nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam - aby idąc padli na wznak
i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani. A więc Słowo Pańskie staje się dla nich
przepis z przepisem, nakaz za nakazem, aby mogli iść do tyłu, potknąć się i załamać.
#5) Z powodu pobożności stają się bezbożni: pobożność oznacza: poświęcenie,
uwielbianie i bogobojność. A w jaki sposób stają się bezbożnymi? Poprzez
uwielbianie w fałszywy sposób.

Dzieje Apostolskie 13:48-50 Zwróćcie uwagę na kontrast pomiędzy dwoma
rodzajami wierzących. Przeznaczeni do Życia i ci, którzy są przeznaczeni na ślepotę.
poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli
przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. 49 I rozeszło się Słowo Pańskie po całej
krainie. 50 Żydzi zaś podburzyli pobożne (to znaczy bogobojne) i dostojne niewiasty
oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecili przeciw Pawłowi i Barnabie
prześladowanie, i wypędzili ich ze swego okręgu.
Ew. Marka 7:7-9 Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są
nakazami ludzkimi. 8 Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie 9
I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować (wg
angielskiego zachować własną tradycję) Poprzez własne tradycje sprawiają, że Słowo
Boże jest dla nich bezskuteczne.
Przypowieści 25:14 Człowiek, który się chełpi darem, którego nie dał, jest jak
chmury i wiatr bez deszczu.
Jeremiasz 23:32 Oto Ja wystąpię przeciwko prorokom, którzy za proroctwa podają
sny kłamliwe - mówi Pan - a opowiadając je, zwodzą mój lud swoimi kłamstwami i
przechwałkami. A przecież Ja ich nie posłałem ani im niczego nie nakazałem, oni zaś
temu ludowi zgoła nic nie pomagają - mówi Pan. Ci, których Bóg nie posłał, ale idą tak
czy owak, nie będzie to miało żadnego użytku. Lekkomyślność, ekstrawagancja.
#6) Z powodu pokoju oni zakłócają pokój;
Rzymian 3:11-18 Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; 12
Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie
masz ani jednego. 13 Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę,
jad żmij pod ich wargami; 14 Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; 15 Nogi ich są
skore do rozlewu krwi, 16 Spustoszenie i nędza na ich drogach, 17 A drogi pokoju nie
poznali. 18 Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
A więc sposób myślenia albo sposób postępowania, A drogi pokoju nie poznali,
sposób myślenia, sposób zachowywania się wobec pokoju, którego nie znali. Ponownie
widzimy, że to wszystko jest zależne od nastawienia umysłu.
Dz. Ap. 16:19-23 A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk,
pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. 20 I stawiwszy ich
przed pretorów, rzekli: Ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym
mieście 21 I głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani
zachowywać. 22 Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarłszy z
nich szaty, kazali ich siec rózgami; 23 A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do
więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Pieniądze,
pieniądze, pieniądze, miłość do nich jest korzeniem wszystkiego złego.
#7) Będąc zainteresowani pokorą stają się pysznymi. Coś takiego jest
fikcyjną pobożnością ich upartego umysłu i hipokrytycznym zrozumieniem na skutek

zawziętego uporu. Taka wielka jest arogancja człowieka i jego próżne złudzenie, iż on
wierzy, że uwielbia Boga, podczas gdy uwielbia diabła.
1 Tymoteusza 6:3-5 Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów
Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, 4 Ten
jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o
słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 5 Ciągłe
spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności
można ciągnąć zyski. Ponownie widzimy, że ci, którzy są pyszni, nie uznają Prawdy,
ale będą poszukiwać zysku.
Rzymian 11:7 Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani
osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości, 8 Jak napisano: Zesłał Bóg na nich
ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia
dzisiejszego. 9 A Dawid powiada: Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i
zgorszeniem, i zapłatą; 10 Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich
pochyl na zawsze.
Sidłem jest sama Biblia, bo kiedy jest fałszywie zrozumiana i podana komuś albo
nauczana w przewrotny, zwodniczy sposób, tak że za pomocą pokazu pobożnych
instrukcji dusze są zwiedzone i prości ludzie są przebiegle usidleni. Z jednego i tego
samego stołu, albo z jednego i tego samego Pisma Świętego, jeden czerpie dla siebie
śmierć, podczas gdy drugi czerpie życie, jeden bierze miód, a drugi truciznę. Tak więc,
nic innego nie powinno być traktowane z taką czcią i absolutnie bez arogancji jak
Słowo Boże. Ono natomiast usidla pysznych i staje się dla nich pułapką, i obraża ich,
chociaż w taki sposób, że oni nie dostrzegają tego: mianowicie w fascynującym i
pięknym przebraniu. I nie można zarzucać winy Słowu, ale pysze człowieka, który
arogancko podnosi swoją głowę przeciw Słowu. Kamień obrażenia polega na tym, że ci,
którzy są usidleni przez fałszywe nauczanie, obrażają się nieustanie. Bo jeżeli są
usidleni, jest tak z powodu tego, że rozumieją je w niewłaściwy sposób. Do tego oni
przylgną i są zadowoleni z tego. A więc bez uświadomienia sobie tego faktu, pozwalają
na to, aby byli świadomie usidleni. Lecz oni obrażają się z tego, co im jest
przedkładane jako prawda, oni odwracają się od niej. Jeżeli nie mogą jej unieważnić,
(tej prawdy), to ją wypaczają i zaprzeczają temu, że Pismo musi być rozumiane w ten
sposób. A na koniec ich oczy są zaciemnione 11:10, więc kiedy inni to widzą
(rozumieją), oni sami nie pozwalają na to, aby byli oświeceni, a kiedy inni podnoszą się
z ciemnoty, oni pozostają wypaczeni w swoich umysłach.
Powracając do tego, co mówił brat Branham w akapicie 104 kazania Mówione
Słowo jest Oryginalnym Nasieniem. I tam oni siedzą tam, mając oczy i uszy, i
wszystko inne, jednak nie widzą. Dlaczego? Oni są odporni na Słowo Boże. Potem
Jezus powiedział: „O, wy obłudnicy. Jesteście dziećmi złego i czynicie jego dzieła.
Następnie potępiacie mnie,” On powiedział: „odrzucacie Moją usługę…” Więc pokażcie
mi, gdzie wasza usługa przedkłada pełne Słowo Boże, tak jak On je przedkładał.
Rozumiecie, rozumiecie?

Ew. Jana 8:38 Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u
ojca waszego. 39 Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Jezus im
rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. 40 Lecz teraz
chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga:
Abraham tego nie czynił. 41 Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My
nie jesteśmy zrodzeni z nierządu (zwróćcie uwagę na to, co mówią: nie jesteśmy
nasieniem węża); mamy jednego Ojca, Boga. 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. 43 Dlaczego mowy
mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (Chcę,
żebyście zrozumieli, co Jezus mówi tym niby wierzącym. On powiedział: Powodem,
dlaczego nie macie pojęcia o tym, co Ja mówię, jest to, że jest rzeczą
niemożliwą dla was, abyście zrozumieli, co mówię, bo nie jesteście
przeznaczeni do tego, aby wiedzieć i zrozumieć, co mówię. O tym właśnie mówi
tutaj greckie słowo ou. On powiedział: nie możecie słuchać mojego słowa. A
słowo „nie móc” było przetłumaczone z greckiego „ou”, które oznacza: dwukrotne
negatywne wzmocnienie zaprzeczenia, w ogóle nie: nic więcej, w ogóle, bez
żadnej pomocy, w żaden sposób, nigdy, wcale nie, w żadnym przypadku, ani
nigdy, w żadnym przypadku, w ogóle nie.
Jak powinniśmy być wdzięczni za objawienie, nie z powodu objawienia, ale za
zrozumiałe znaczenie tego. Jest to Bóg, który objawia, a jeżeli on postanowił, że nie
objawi ci tego, to oznacza, że nie ma zainteresowania albo stosunku z tobą. Więc nie
bądźcie wdzięczni z powodu objawienia, ale za ten fakt, że jesteście Jego, i dlatego on
objawia wam to.
Zauważcie, co Jezus powiedział faryzeuszom zaraz potem, kiedy nie mogli tego
pojąć, on mówi im dlaczego… Potem Jezus mówi: 44 Ojcem waszym jest diabeł (dlatego
nie mogli tego zrozumieć) i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On
był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. (To
słowo nie, które Jezus wypowiada tutaj, mówi o diable, on mówi, że nie ma w nim
prawdy, a słowo nie było przetłumaczone z tego samego słowa „ou”, które jest
dwukrotnym negatywnym wzmocnieniem zaprzeczenia, w ogóle nie: nic więcej,
w ogóle, bez żadnej pomocy, w żaden sposób, nigdy, wcale nie, w żadnym
przypadku, ani nigdy, w żadnym przypadku, w ogóle nie. Więc widzicie, że oni
nie mogą tego pojąć z tego powodu, kim są, oni są synami zatracenia, synami diabła i
dlatego nie są w stanie zrozumieć Objawienia Słowa Bożego. A Jezus kontynuuje: Gdy
mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45 Ponieważ
Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. 46 Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli
mówię prawdę, dlaczego mi nie wierzycie? 47 Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy
dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.
Słuchajcie tłumaczenia nazwanego Poselstwo Ew. Jana 8:42-47 „Gdyby Bóg był
waszym ojcem,” powiedział Jezus, „miłowalibyście mnie, ponieważ pochodzę od Boga i
przyszedłem tutaj. Nie przyszedłem sam od siebie. On mnie posłał. Dlaczego nie możecie

pojąć słowa, które mówię? Oto, dlaczego: nie możecie sobie poradzić z tym. Jesteście z
waszego ojca, diabła, a wszystko, co chcecie, to podobać się jemu. On był mordercą od
samego początku. Nie potrafił znieść prawdy, ponieważ nie było w nim krzty prawdy.
Kiedy mówi Kłamca, on wymyśla to ze swej kłamiącej natury i napełnia świat
kłamstwami. Przyszedłem na scenę, mówię wam jasną prawdę, a wy odrzucacie to, by
mieć do czynienia ze mną. Czy może ktokolwiek z was oskarżyć mnie z jedynego
zwodniczego słowa, jedynego grzesznego uczynku? Lecz jeżeli mówię prawdę, dlaczego
mi nie wierzycie? Każdy po stronie Bożej słucha Bożych słów. Dlatego wy nie słuchacie
– ponieważ nie jesteście po stronie Bożej.”
Brat Branham mówi o tym stanie, w którym widzimy ludzi w Laodycejskim wieku
LAODYCEJSKI WIEK KOŚCIOŁA - WIEKI KOŚCIOŁA KSIĄŻKA. CZ.9 "Jesteś
ślepym i nagim." Otóż, to jest naprawdę rozpaczliwe. Jak może być ktoś ślepym i nagim,
a nie wiedzieć o tym? Pomimo tego jest powiedziane, że oni są ślepymi i nagimi, a nie
uświadamiają sobie tego. Odpowiedź brzmi, że oni są duchowo ślepi i duchowo nadzy.
Czy pamiętacie, kiedy Elizeusz i Giezy zostali otoczeni przez armię Syryjczyków?
Wspominacie sobie, że Elizeusz zaraził ich ślepotą dzięki mocy Bożej. Pomimo tego ich
oczy były otwarte i oni mogli widzieć, dokąd idą. Ta ślepota była szczególna,
mianowicie oni mogli widzieć niektóre rzeczy, lecz innych rzeczy, takich jak Elizeusza i
jego sługi, oraz obozu Izraelskiego, nie mogli dostrzec. To co mogła widzieć ta armia,
nie było im do niczego przydatne. To, czego oni nie widzieli, zaprowadziło ich do
niewoli. Otóż, jakie to ma znaczenie dla nas? Dokładnie takie znaczenie jakie miało
wówczas w usłudze Jezusa na ziemi. On próbował nauczyć ich prawdy, lecz oni nie
chcieli słuchać.
Ew. Jana 9, 40 - 41 : "A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu:
Czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu,
a że teraz mówicie : Widzimy. Przeto pozostajecie w grzechu. " Stan tego wieku jest
dokładnie taki, jaki był wówczas. Ludzie posiadają wszystko. Oni wszystko wiedzą.
oni nie mogą być nauczani. Jeżeli powstaje jakieś zagadnienie, jakaś prawda Słowa, a
człowiek próbuje wyjaśnić swój pogląd komuś, kto ma przeciwstawny pogląd, to
słuchacz nie słucha tego wcale, aby się mógł pouczyć, lecz słucha tego tylko w
tym celu, aby obalić to, co było powiedziane. Pragnę teraz postawić jasne pytanie.
Czy jedno miejsce Pisma może zwalczać inne miejsce Pisma? Czy Biblia zaprzecza
Biblii ? Czy mogą być w Słowie dwie nauki prawdy, które by mówiły jedna przeciwko
drugiej, albo oponowały sobie? NIE. TAK NIE MOŻE BYĆ. Jednak ilu z Bożego ludu
ma otwarte oczy na tą prawdę? Nawet ani jeden procent, na ile mi wiadomo, nie
nauczył się, że WSZYSTKO Pismo jest natchnione od Boga, i WSZYSTKO jest
pożyteczne do nauki, napominania, albo do naprawy, itd. Jeżeli wszystko Pismo jest
podane w ten sposób, to każdy wiersz będzie się z nim zazębiał, jeżeli mu będzie dana
sposobność. Lecz ilu wierzy w wybór dzięki predestynacji, oraz w potępienie ku
zniszczeniu? Czy będą słuchać ci, którzy tak nie wierzą? Nie, nie będą! Jednak
obydwie te sprawy są w Słowie, i nic tego nie zmieni. Lecz aby się tego nauczyć i
pogodzić prawdę tych nauk z innymi prawdami, które wydają się być w sprzeczności,

oni nie chcą poświęcić na to czasu, lecz zatulają swoje uszy, zgrzytają na zębach i
wszystko stracą. Na końcu tego wieku przyjdzie prorok, lecz oni będą zbyt ślepi na
wszystko, co on będzie czynił i mówił. Oni są tak pewni, że mają rację, iż w swoim
zaślepieniu utracą wszystko.
Dlatego oni mogą tutaj przyjść i słyszeć to samo, co wy słyszycie, a wy siedzicie i
uważnie słuchacie, i spożywacie duchowy pokarm na właściwy czas, a oni siedzą na
siedzeniu, walcząc ze snem, a potem z tego powodu, że nie rozumieją tego, myślą, że
jesteście w niewoli. W niewoli słowa Bożego? Prawdopodobnie w niewoli miłości, ale
nie w niewoli, Jezus powiedział, że Słowo was wyzwoli, a jeżeli jesteście wolni,
jesteście naprawdę wolnymi. Jesteście wolnymi od pociągnięć organizacji i polityki,
które idą w parze z nieodrodzonymi członkami zboru. Jesteście wolnymi od tego
wszystkiego, a jeśli okazujecie zainteresowanie, jesteście w niewoli? O, moglibyśmy
być wszyscy w niewoli miłości niewolnikami naszego Pana. Jak Paweł powiedział: „Ja
Paweł, więzień Pana Jezusa Chrystusa.”
Izajasz 42:1 Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja
dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. 2 Nie będzie krzyczał
ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. 3 Trzciny nadłamanej nie dołamie
ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. 4 Nie upadnie na duchu ani się
nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy.… (teraz
przejdźmy do wiersza) 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? 20
Widział wiele rzeczy, lecz nie zważał na nie, jego uszy otwarte, lecz nie słyszy. 21
Upodobało się Panu dla jego sprawiedliwości, aby jego zakon był wielki i sławny. Jezus
był Doskonałym sługą, który był ślepy na wszystko, oprócz tego, co Bóg pokazał mu, i
głuchy na każdy głos oprócz Głosu instrukcji Jego Ojca. Czy nie to powiedział Jezus w
Ew. Jana 5:19 i 5:30? „nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że
Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. I znowu w Ew. Jana 12:47 A
jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem
bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. 48 Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich,
ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym; 49 Bo
Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam
powiedzieć i co mam mówić. (Mówiąc inaczej, Mój Ojciec dał mi instrukcje, co
powinienem mówić i wypowiadać, więc to właśnie uczyniłem.) 50 I wiem, że
przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak
mi powiedział Ojciec.
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? 20 Widział wiele rzeczy,
lecz nie zważał na nie, (Podobnie jak Job, który powiedział: uczyniłem przymierze z
moimi oczami, iż nie zezwoliłbym im, aby grzeszyły przeciwko mnie.) jego uszy otwarte,
lecz nie słyszy. (a kiedy wchodzisz do tych restauracji, gdzie jest grana ta bezbożna
muzyka, jesteś tak nastrojony wobec świata i rzeczy tego świata, że nawet nie słyszysz
tego. A słuchajcie, co Bóg mówi nam odnośnie takiego sługi…) 21 Upodobało się Panu

dla jego sprawiedliwości, aby jego zakon był wielki i sławny. 22 Lecz lud jest złupiony i
obrabowany, wszyscy oni są spętani w dołach i zamknięci w więzieniach, stali się
łupem, a nie ma kto by ratował, wydani na splądrowanie, a nikt nie mówi: Oddaj!
(wg angielskiego przywróć). (A nikt z was nie mówi: „przywróć.” Co to znaczy?
Przywróć co? Jezus powiedział: „Ojcze, przywróć mi Chwałę, Doxa, „opinię, wartości,
ocenę”, jaką miałem z tobą, zanim został ukształtowany świat.) 23 Kto między wami
tego słucha? Kto zwraca uwagę i słucha tego, myśląc o przyszłości? Więc, odpowiedź na
to pytanie znajdujemy w Dz.Ap. 13:48 a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do
życia wiecznego, uwierzyli.
Walcząc o wiarę 55-0220E 66 Jezus powiedział: „Jeżeli człowiek nie narodzi się
na nowo, nie może zobaczyć Królestwa.” Nie możecie tego pojąć. To jest mistyczne,
mistyczna sprawa, dopóki nie narodzisz się na nowo. Wtedy Życie samego Boga
wstępuje do ciebie. Wieczne, wiekuiste Życie, Zoe, Boże własne Życie wstępuje do ciebie,
a wtedy jesteś częścią Boga. Jesteś Synem Bożym albo córką Bożą. A wtedy
widzisz tak samo, jak Bóg widzi. Wierzysz tak, jak Bóg wierzy. Wtedy będziesz
nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie…
PYTANIA I ODPOWIEDZI 59-1223 Jezus powiedział: "Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam, jeśli się człowiek nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa
Bożego". Otóż, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego, bowiem Królestwem Bożym jest
Duch święty. "Niektórzy z stojących tutaj nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo,
przychodzące w mocy", powiedział On. Więc "Królestwo Boże" - mówi Biblia - "jest
wewnątrz was". Ono jest wewnątrz was - Duch święty, a wy tego nie możecie
zobaczyć waszymi oczami. Więc widzieć znaczy tyle, co "zrozumieć".
100 Czy patrzyłeś już kiedykolwiek na coś, patrzyłeś prosto na to, a mówiłeś: "Otóż,
ja tego po prostu nie widzę". Rozumiecie? "Ja tego po prostu nie widzę". Ty masz na
myśli, że tego nie rozumiesz. Rozumiecie, widzicie? Ty tego nie zrozumiewasz. Widzieć,
znaczy "rozumieć". Lecz swymi oczami patrzysz na cokolwiek. Lecz tym, co jest w
tobie, tym rozumiesz, przy pomocy tego pojmujesz. Rozumiesz? Patrzysz Bożymi
oczami.
A w kazaniu nazwanym Powołanie Abrahama 55-1116 29 brat Branham
powiedział: Jezus powiedział do Nikodema: „Jeżeli człowiek nie narodzi się na nowo,
nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” Spójrzcie, jakie jest poprawne tłumaczenie tego:
„nie może zrozumieć Królestwa Bożego.” Ktoś będzie coś czynił, pokazując ci. „Po
prostu nie widzę tego.” Patrzysz na to, ale nie rozumiesz tego. I nigdy nie
poznasz, czym jest Królestwo Bożego, dopóki nie jesteś narodzony na nowo, wtedy
zrozumiesz, czym Ono jest.
Będzie to tak, jak zostało mi powiedziane 50-0818 23 Nie ważne, czy wygląda
to tak jak tutaj… Nie patrzymy się na to, co widzimy, patrzymy się na to, czego nie
widzimy. Czy się to zgadza? Tak czy owak „widzieć” nie oznacza „patrzeć się.” Słowo
„widzieć” oznacza „zrozumieć.” Jezus powiedział: „Jeżeli człowiek nie narodzi się z
wody i z Ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.” Mówiąc w inny sposób, nie może

zrozumieć Królestwa Bożego, dopóki nie narodzi się na nowo. Rozumiecie?
Musisz to przyjąć przez wiarę. A wtedy, kiedy On wstępuje do ciebie, to
zrozumiewasz to. Uzdrowienie przyjmujesz w ten sam sposób. Pozostań właśnie przy
tym. A na co się patrzysz, w co wierzysz, co rozumiesz, że jest prawdą, na co się
patrzysz, na niewidzialne, wtedy pozostań przy tym. Z tego powodu są te wszystkie
wizje. Po prostu kładę swoje życie za tym, bo to nigdy nie zawiedzie. Wierzę w to. Wierzę
w to. Gdybym mógł sprawić, żebyście uwierzyli w to samo, wtedy to jest sprawa
dokonana. Rozumiecie?
106 … w tym Bóg przewidział i predestynował świat synów i córek. On
predestynował ich, żeby byli tutaj.
107 Chrystus nie mógł nic poradzić na to, czym był. On był Synem Bożym. Tak
jest. Widzicie, co mam teraz na myśli? Widzicie, jeżeli byliście przeznaczeni, rozumiecie
Boże Słowo, wierzycie w nie, dlaczego? To jest coś nowego. Rozumiecie? Dlaczego? Czy
kiedykolwiek słyszeliście o pokrewieństwie w rodzinie? Jeden… Syn będzie naśladować
swego ojca albo matkę, albo pradziadka albo prababcię. To jest pokrewieństwo w
rodzinie. Czy słyszeliście o tym? Tak samo jest z predestynacją. Mieliście być tutaj we
właściwy sposób na początku, ale będąc takimi, przyszliście w taki sposób, w
jaki przyszliście, jesteście narażeni na upadek. Ale będąc predestynowanymi,
słyszycie Słowo, a Ono przyprowadza was dokładnie tam, gdzie jesteście
predestynowani. Amen. Nie widzieliście tego przedtem. To przyprowadza was
właśnie… A co sprawia, że wierzycie Słowu Bożemu, a odrzucacie wszystkie inne
rzeczy? Jest to, bo wy byliście… Coś jest we was. Dawno temu byliście przeznaczeni…
Zostaliście uczynieni, aby żyć wiecznie.
108 „W porządku, podaj miejsce Biblii do tego, kaznodziejo.” Oto tu przychodzi:
„Wszystkich, których uprzednio znał, powołał, wszystkich, których powołał,
usprawiedliwił, a wszystkich, których usprawiedliwił, On ich już uwielbił.”
„Jaki jest z tego pożytek, bracie Branham?” Tam jest żniwo; wszystko, co robię, to tylko
łowię. Tylko zarzucam to i patrzę, gdzie to idzie. Jeżeli wstrętny smar błota tego świata,
denominacje odrzucają to, nic nie poradzę na to; ale jeśli jest tu jeden, który może to
wchłonąć, on się nawróci, aby być synem i córką Bożą, tak pewnie jak ten
świat (Amen.) ponieważ on jest predestynowany.
109 Z tego powodu Bóg mógł działać przez Jezusa; On był predestynowanym
Synem. On był Barankiem zabitym przed założeniem świata. Przed setkami miliard,
trylionów, milionów lat temu, kiedy mówiliśmy o 1. Mojżeszowej 1:1, mówiliśmy o tym
niedawno temu, On był właśnie wtedy predestynowany, aby zająć Swoje miejsce.
Amen. To jest powodem, dlaczego On wykonywał wolę Ojca. On był zamanifestowanym
Słowem. A każdy inny z synów będzie miał taką samą manifestację, a to są ci, którzy są
predestynowani.
Módlmy się…

