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Dzisiaj wieczorem będziemy kontynuować rozpatrywanie akapitów 106 – 109 
kazania brata Branhama Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem. 

106 Otóż, uważajcie. Bóg przewidział i predestynował świat synów i córek. 
ON ich przeznaczył, aby tam byli. 

107 Chrystus nie mógł za to, że był tym, czym był. ON był Synem Bożym. O to 
chodzi. Widzicie, co mam teraz na myśli? Widzicie, jeśli byliście przeznaczeni, to 
widzicie Słowo Boże i wierzycie w nie, dlaczego? - bowiem tam jest coś nowego .. 
Dlaczego? Czy słyszeliście już kiedy o dziedzicznych predyspozycjach w rodzinie? - kiedy 
syn ucieleśnia swego ojca, albo matkę, albo dziadka, albo babcię. To jest dziedziczne 
podobieństwo w rodzinie. Słyszeliście o tym, nieprawdaż? Dobrze, tak samo jest z 
predestynacją. W waszej predyspozycji było już od początku, aby być tutaj we 
właściwy sposób. Lecz dlatego, że przyszliście tak, jako przyszliście, 
podlegacie wszyscy pod upadek. Ale dlatego, że jesteście predestynowani, 
usłyszeliście Słowo, a Ono przenosi was z powrotem do tego, do czego jesteście 
predestynowani! Amen. Nikt tego przedtem nie widział. To przenosi was wprost ... Co 
sprawia, że wierzycie Słowu Bożemu, a odwracacie się od wszystkich innych spraw? 
Jest tak dlatego, ponieważ byliście... Jest tam coś wewnątrz was. Dawno, dawno 
temu mieliście być ... byliście stworzeni, aby żyć tutaj na wieki. 

108  "W porządku, proszę o miejsce Pisma do tego, kaznodziejo!" Oto ono: 
"Wszystkich, których On przedtem znał, powołał, a wszystkich, których 
powołał, tych usprawiedliwił, a wszystkich, których usprawiedliwił, tych też 
uwielbił"! „Więc na co jest potrzebne kazanie, bracie Branham?" Ponieważ tam na 
zewnątrz jest żniwo, ja tylko zarzucam sieci. Ja je tylko zarzucam i obserwuję, gdzie one 
idą. Jeżeli oni to odrzucą, jeżeli odrzuci to ten tłusty brud tego świata, jeżeli to odrzuci 
denominacja - ja temu nie mogę pomóc, lecz jeżeli tam jest jeden, tam na 
zewnątrz, który to może przyjąć, to on się odwróci, aby być synem i córką Bożą. 
To jest tak pewne, jak ten świat. Amen! Dlatego, że on jest predestynowany. 

109 Dlatego, że ON był tym predestynowanym Synem, Bóg mógł wykonać 
Swoje dzieło przez Jezusa. ON był Barankiem, który był zabity przed założeniem 
świata! Przed setkami bilionów, trylionów milionów lat, jak mówiliśmy o tym przed 
chwilą z 1. Mojż. 1, 1. ON właśnie wtedy był predestynowany, aby zająć Swoje 
miejsce. Amen! Dlatego On wypełnił Wolę Ojca. ON był Słowem, które zostało 
zamanifestowane. A każdy poszczególny z jego dalszych synów, będzie posiadał tą samą 
manifestację, a to są ci, którzy byli predestynowani. 



106 Otóż, uważajcie. Bóg przewidział i predestynował świat synów i córek. 
ON ich przeznaczył, aby tam byli. 

107 Chrystus nie mógł za to, że był tym, czym był. ON był Synem Bożym. O to 
chodzi. Widzicie, co mam teraz na myśli? Widzicie, jeśli byliście przeznaczeni, to 
widzicie Słowo Boże i wierzycie w nie, dlaczego? - bowiem tam jest coś nowego. 
Rozumiecie? Dlaczego? Czy słyszeliście kiedykolwiek o dziedzicznych predyspozycjach w 
rodzinie? - kiedy syn ucieleśnia swego ojca, albo matkę, albo dziadka, albo babcię. To 
jest dziedziczne podobieństwo w rodzinie. Słyszeliście o tym, nieprawdaż? Dobrze, tak 
samo jest z predestynacją. W waszej predyspozycji było już od początku, aby być 
tutaj we właściwy sposób. Lecz dlatego, że przyszliście tak, jako przyszliście, 
podlegacie wszyscy pod upadek. Ale dlatego, że jesteście predestynowani, 
usłyszeliście Słowo, a Ono przenosi was z powrotem do tego, do czego jesteście 
predestynowani! Amen. Nikt tego przedtem nie widział. To przenosi was wprost ... Co 
sprawia, że wierzycie Słowu Bożemu, a odwracacie się od wszystkich innych spraw? 
Jest to dlatego, ponieważ byliście... Ponieważ coś wewnątrz was. Dawno, dawno 
temu mieliście być ... byliście stworzeni, aby żyć tutaj na wieki. 

108  "W porządku, proszę o miejsce Pisma do tego, kaznodziejo!" Oto ono: 
"Wszystkich, których On przedtem znał, powołał, a wszystkich, których 
powołał, tych usprawiedliwił, a wszystkich, których usprawiedliwił, tych też 
uwielbił"! „Więc na co jest potrzebne kazanie, bracie Branham?" Ponieważ tam na 
zewnątrz jest żniwo, ja tylko zarzucam sieci. Ja je tylko zarzucam i obserwuję, gdzie one 
idą. Jeżeli oni to odrzucą, jeżeli odrzuci to ten tłusty brud tego świata, jeżeli to odrzuci 
denominacja - ja temu nie mogę pomóc, lecz jeżeli tam jest jeden, tam na 
zewnątrz, który to może przyjąć, to on się odwróci, aby być synem i córką Bożą. 
To jest tak pewne, jak ten świat. Amen! Dlatego, że on jest predestynowany. 

109 Dlatego, że ON był tym predestynowanym Synem, Bóg mógł wykonać 
Swoje dzieło przez Jezusa. ON był Barankiem, który był zabity przed założeniem 
świata! Przed setkami bilionów, trylionów milionów lat, jak mówiliśmy o tym przed 
chwilą z 1. Mojż. 1, 1. ON właśnie wtedy był predestynowany, aby zająć Swoje 
miejsce. Amen! Dlatego On wypełnił Wolę Ojca. ON był Słowem, które zostało 
zamanifestowane. A każdy poszczególny z jego dalszych synów, będzie posiadał tą samą 
manifestację, a to są ci, którzy byli predestynowani. 

106 Otóż, uważajcie. Bóg przewidział i predestynował świat synów i córek. 
ON ich przeznaczył, aby tam byli. 

107 Chrystus nie mógł za to, że był tym, czym był. ON był Synem Bożym. O to 
chodzi. Widzicie, co mam teraz na myśli? Widzicie, jeśli byliście przeznaczeni, to 
widzicie Słowo Boże i wierzycie w nie, dlaczego? - bowiem tam jest coś nowego .. 
Dlaczego? Czy słyszeliście kiedykolwiek o dziedzicznych predyspozycjach w rodzinie? - 
kiedy syn ucieleśnia swego ojca, albo matkę, albo dziadka, albo babcię. To jest 
dziedziczne podobieństwo w rodzinie. Słyszeliście o tym, nieprawdaż? Dobrze, tak samo 
jest z predestynacją. W waszej predyspozycji było już od początku, aby być tutaj 



we właściwy sposób. Lecz dlatego, że przyszliście tak, jako przyszliście, 
podlegacie wszyscy pod upadek. Ale dlatego, że jesteście predestynowani, 
usłyszeliście Słowo, a Ono przenosi was z powrotem do tego, do czego jesteście 
predestynowani! Amen. Nikt tego przedtem nie widział. To przenosi was wprost ... Co 
sprawia, że wierzycie Słowu Bożemu, a odwracacie się od wszystkich innych spraw? 
Jest tak dlatego, ponieważ byliście... Jest tam coś wewnątrz was. Dawno, dawno 
temu byliście oczekiwani ... byliście stworzeni, aby żyć tutaj na wieki. 

108  "W porządku, proszę o miejsce Pisma do tego, kaznodziejo!" Oto ono: 
"Wszystkich, których On przedtem znał, powołał, a wszystkich, których 
powołał, tych usprawiedliwił, a wszystkich, których usprawiedliwił, tych też 
uwielbił"! „Więc na co jest potrzebne kazanie, bracie Branham?" Ponieważ tam na 
zewnątrz jest żniwo, ja tylko zarzucam sieci. Ja je tylko zarzucam i obserwuję, gdzie one 
idą. Jeżeli oni to odrzucą, jeżeli odrzuci to ten tłusty brud tego świata, jeżeli to odrzuci 
denominacja - ja temu nie mogę pomóc, lecz jeżeli tam jest jeden, tam na 
zewnątrz, który to może przyjąć, to on się odwróci, aby być synem i córką Bożą. 
To jest tak pewne, jak ten świat. Amen! Dlatego, że on jest predestynowany. 

Więc co on ma na myśli przez to? Słowo wchłaniać oznacza zaprzątać całkowitą 
uwagę, zainteresowanie albo czas; pochłaniać. Więc oto, co on mówi, iż jeśli 
jesteś stworzony tak, aby pochłaniać, po prostu nie możesz otrzymać zbyt wiele z 
Poselstwa na ten czas. Ono jest nie tylko twoim zainteresowaniem, ale zwracasz na to 
całkowitą uwagę, i to zaprząta pełną uwagę, całkowite zainteresowanie, i cały czas, 
jaki masz. Nie możesz odejść od tego. Jesteś na haczyku – połknąłeś wszystko, haczyk, 
ciężarek i linkę razem z kołowrotkiem wędki. 

Potem on kontynuuje: 109 Z racji tego, że ON był tym predestynowanym 
Synem, Bóg mógł wykonać Swoje dzieło przez Jezusa. ON był Barankiem, który 
był zabity przed założeniem świata! Przed setkami bilionów, trylionów milionów lat, 
jak mówiliśmy o tym przed chwilą z 1. Mojż. 1, 1. ON właśnie wtedy był 
predestynowany, aby zająć Swoje miejsce. Amen! Dlatego On wypełnił Wolę Ojca. 
ON był Słowem, które zostało zamanifestowane. A każdy poszczególny z jego 
dalszych synów, będzie posiadał tą samą manifestację, a są to ci, którzy byli 
predestynowani. 

Więc jeśli Jezus nie mógł czynić nic innego, jak tylko zamanifestować to, do czego 
został przeznaczony, wtedy ty nie uczynisz nic więcej. 

Bóg zaplanował wspaniały dramat, który odsłonił w tym czasie, tak samo jak 
odsłonił ten wspaniały dramat w alfa usłudze Jezusa Chrystusa. 

Więc kiedy brat Branham mówi: A każdy poszczególny z jego dalszych synów, 
będzie posiadał tę samą manifestację, a to są ci, którzy byli predestynowani, 
to on nie mówi, że wszyscy zamanifestujemy zabitego baranka, lecz gdzie jeden musiał 
umrzeć, tam istnieli ci, za których on umarł. A jeżeli wy jesteście tymi, którzy zostali 
przeznaczeni do adopcji za synów, których Bóg przeznaczył przed założeniem świata, w 



tym samym czasie on wyznaczył baranka, aby został zabity za zaadoptowanych synów. 
Czy to pojmujecie? 

Od akapitu 170 Super znak 63-1129 brat Branham powiedział: Wiele ludzi chciało 
przyjąć Jezusa. Oni myśleli, że tak zrobią „w innym dogodnym czasie”, ktoś tak 
powiedział. Oni chcieli przyjąć Chrystusa, ale oni odkładali to zbyt długo. Niektórzy z 
nich próbowali zmyć Go ze swoich rąk i starali się zmyć Go za pomocą wody, zwalili 
odpowiedzialność na kogoś innego, ale to spaliło się na panewce. To jest dzisiaj na 
waszych rękach, wrzucone właśnie na wasze łono. Hebrajczyków 13:8, nie ważne ile 
Rad Kościoła mamy, Jezus Chrystus ciągle pozostaje taki sam wczoraj, dzisiaj i na 
zawsze. Potem br. Branham cytuje Ew. Jana 14:12 „Sprawy, które ja czynię… 
zwróćcie uwagę na to, co on mówi: „jeśli Jego życie jest w tobie, ono 
zamanifestuje Jezusa Chrystusa.” Amen. 

A potem on wyjaśnia to, o czym mówi odnośnie Ew. Jana 14:12 w akapicie 172 Nie 
wszyscy możecie być takimi, ale możecie być częścią tego na podstawie wiary. Wszyscy z 
nich nie mogli być Jezusem, kiedy byli na ziemi, ale oni mogli uwierzyć w Niego i 
przyjąć jego poselstwo. Jeden z nich to Mojżesz, Eliasz, Noe, i tak dalej, zawsze 
tak było, ale reszta z nich mogła to przyjąć. I oni nie mogli mieć usługi, dopóki 
nie znalazłby się ktoś, aby w to uwierzył. Jezus nie miałby usługi, dopóki ktoś 
nie uwierzyłby w to. Paweł nie miałby żadnej usługi, gdyby ktoś nie uwierzył 
jej. Duch Święty nie miałby żadnej usługi przez Słowo, gdyby ktoś nie zechciał 
odsunąć się na bok od wyznania i powrócić ponownie do Słowa, nie bacząc jak dobre 
jest to tutaj i jak rzeczywiste to jest. To jest teraz tutaj. Wiem, że to jest tutaj. 
Odczuwam to. Wiem, że to jest tutaj. Słowo mówi, że to jest tutaj. „Gdziekolwiek dwaj 
lub trzej zgromadzą się w Moim Imieniu, tam będę pośród nich.” Prawdziwie wierzę, że 
On jest tutaj, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. 

Więc widzicie, Bóg zstępuje w tym czasie, jak On postąpił, kiedy Jezus został 
ochrzczony w rzece Jordan. Bóg tak samo zstąpił w dół w roku 1933. Ten sam słup 
Ognia, który zstąpił w dół i przebywał w Jego pierworodnym synu, zstąpił w dół i 
zatrzymał się nad Jego prorokiem Williamem Branhamem. Potem, gdy Bóg objawił 
mu, czego dotyczy to Poselstwo, wtedy on wydał samego siebie jako naczynie, które 
Bóg wybrał do wydania Okrzyku, którym jest Jego Poselstwo. Potem William 
Branham stał się naczyniem czasu końca i przez to uległe naczynie Bóg objawił się 
jako ten sam, wczoraj, że jest tym samym, co on wykonał w Jezusie, dzisiaj, to co on 
wykonał w Williamie Branhamie i na wieki, co jest we wszystkich synach, którzy Mu 
są ulegli. 

Rzymian 8:2 Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił 
cię od zakonu grzechu i śmierci. 

Zauważcie, istnieje prawo Życia, o którym tutaj mówi Paweł, on nazywa to prawem 
Ducha Życia w Chrystusie Jezusie. 



Rzymian 8:3 Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu 
ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując 
je za grzech, potępił grzech w ciele, 4 Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na 
nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. 

Więc tutaj patrzymy się na Prawo Życia, Życia, które było w Chrystusie Jezusie, a 
w rzeczywistości jest wypełnione w nas. A tutaj jest klucz do zrozumienia tego 
prawa… 

5 Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją 
według Ducha, o tym, co duchowe, 

Więc widzimy, że prawo Życia odnośnie Życia Ducha, który był w Chrystusie, lecz 
wstąpił do nas, kiedy został uwolniony z tego naczynia pierworodnego syna w tym dniu 
na Golgocie. A to Życie musi wstąpić do innych synów, zwłaszcza do nas, aby mogło 
także zamanifestować się w naszym ciele. 

6 Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha (duchowo myślący), to 
życie i pokój. 

Zatem, być duchowo myślącym, to życie i pokój. Więc nie myślimy o rzeczach tego 
ciała, ale o Duchu, jeśli jest tak, iż Duch Boży odpoczywa na naszych śmiertelnych 
ciałach. 

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. 

Widzicie, co odróżnia nas od wszystkich pozostałych ludzi. Jesteśmy narodzeni na 
nowo z Boga, to samo Życie Syna Bożego, które było w oryginalnym nasieniu Syna 
Boga, które zostało zamanifestowane w Jego ciele, jest teraz w naszym ciele i oczekuje 
na manifestację tego samego życia w nas. 

10 Jeśli jednak Chrystus (to namaszczenie) jest w was, to chociaż ciało (wasze ciało) 
jest martwe z powodu grzechu, jednak (a to jest duże jednak, jednak) duch jest żywy 
przez usprawiedliwienie. (Mówiąc w inny sposób, duch przychodzi do Życia z 
powodu Właściwego Słowa. W tym następnym zdaniu Paweł umieszcza wszystko.) 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. 

I pamiętajcie, jeżeli to ożywi wasze śmiertelne ciała, prawdziwa definicja 
śmiertelnego ciała: To takie ciało, które może umrzeć. Grecki odpowiednik, który był 
przetłumaczony jako „thnetos”, który oznacza podatny na śmierć. Więc Paweł mówi: 
iż jeśli ten Duch, który był w Jezusie Chrystusie, który wzbudził Go z martwych, jest 
w waszych ciałach, które są śmiertelne albo są podatne na śmierć, on ożywi te same 



ciała. Mówiąc w inny sposób, on nie mówi o ożywieniu ciała, które jest już martwe, ale 
które jest podatne na śmierć. 

Dlatego słyszymy Jana mówiącego w 1. liście Jana 1:1 Co było od początku, co 
słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze 
dotykały, o Słowie żywota – i pamiętajcie, ten sam Jan, który napisał ten list, także 
napisał Ewangelię Jana, gdzie oznajmił, że Jezus mówi, iż Słowo jest Duchem i 
Życiem. 

A tutaj on mówi nam o tym Życiu, kiedy mówi: 2 (A żywot objawiony został, - wg 
angielskiej wersji: życie zamanifestowało się. Chcę, żeby to wsiąknęło do was. Życie 
zostało zamanifestowane, mówiąc w inny sposób, że Życie Nasienia Syna Bożego, które 
zostało zamanifestowane w pierworodnym Synu, a jako wynik tego Jan mówi: i 
widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a 
nam objawiony został (wg angielskiej wersji: zamanifestował się nam) – więc jeżeli to 
Życie było u Ojca i w Ojcu, to kiedy Ono wyszło z Ojca, zstąpiło do Oryginalnego 
Nasienia, którym był Jezus Chrystus – Boży pierworodny syn. 3 Co widzieliśmy i 
słyszeliśmy, Mówiąc w inny sposób, to co widzieliśmy jest działaniem Bożego Życia w 
naczyniu Pierworodnego syna, i to co słyszeliśmy, są to słowa, które wypowiedział 
pierworodny. Ew. Jana 5:26 Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i 
Synowi, by miał żywot sam w sobie. 

I przypomnijcie sobie w Ew. Jana 5:19 i 5:30 słyszymy Jezusa mówiącego… 

Ew. Jana 5:19 Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę, 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. 

I ponownie w Ew. Jana 5:30 on powiedział: 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. 

I znowu Ew. Jana 14:31 Lecz świat musi poznać, że miłuję Ojca i że tak czynię, 
jak mi polecił Ojciec. Wstańcie, pójdźmy stąd. Zatem, oto, co chcę pokazać wam w 
tym wierszu – chcę, żebyście zrozumieli, jak Życie, które było w Synu Bożym 
zamanifestowało się. Ono zamanifestowało się w zupełnym posłuszeństwie do 
przykazań Ojca. 

I ponownie w Ew. Jana 12:49 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. 

Więc on nie mówił niczego, nie wiedząc, co ma mówić, ponieważ on był zależny na 
Swoim Ojcu, aby się dowiedział, co ma mówić, i to właśnie On potem mówił. 



2 A żywot objawiony został, (wg angielskiego został zamanifestowany, w 
wybranym naczyniu oryginalnego Nasienia, Jezusie Chrystusie) i widzieliśmy, i 
świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam 
objawiony został – (został nam zamanifestowany) Mówiąc w inny sposób, samym 
zamiarem manifestacji Życia nasienia Syna Bożego jest to, że oni mogli świadczyć, jak 
Życie zamanifestowało się w ciele nazwanym Jezus Chrystus. A Jan kontynuuje, 
mówiąc, że co widzieliśmy naszymi oczami, i czego dotykaliśmy się własnymi rękami: 
to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest 
społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. 

83 Wszyscy synowie Boży muszą być tacy sami. Tak jest. Jeżeli jesteśmy 
zrodzeni ze Słowa i z Ducha, to jesteśmy na nowo przeniesieni z powrotem do   
mówionego Słowa, jak jest powiedziane u Jana 3. Widzicie? Co się dzieje, kiedy 
jesteśmy zrodzeni z Wody i z Ducha? Potem przenosi was to znowu z powrotem na 
to miejsce, na którym mieliście być na początku. Widzicie? To jest powodem 
śmierci Chrystusa: przywrócić was z powrotem do czego? Do tego stanu, abyśmy byli 
synami Bożymi. Gdyby Ewa urodziła to dziecię... Ona by to w końcu uczyniła. Czy 
Bóg nie powiedział do niej: "Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię"? Lecz ona musiała 
ominąć normalny sposób i odegrała swoją rolę nierządnicy. 

Efezjan 1:4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli 
święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości 5 Przeznaczył nas (to jest czas 
przeszły)  dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli 
swojej, 

Więc widzimy tutaj, że już byliśmy predestynowani do adopcji za synów. To słowo 
predestynowany pochodzi z greckiego pro-orizo, które jest znowu złożone ze dwóch 
słów, pro oznacza przedtem albo wyjść wcześniej, a słowo Horizon, które znaczy 
rozporządzić, oznajmić, przeznaczyć, wyznaczyć lub ograniczyć. Mówiąc w inny sposób, 
wyznaczony do przodu i limitowany albo ograniczony przez czynniki ograniczające. 
Więc w istocie nie moglibyście uciec przed rezultatem przeznaczonym dla was, 
choćbyście próbowali. A wielu próbowało uciec od ich odpowiedzialności i od swej roli w 
rodzinie, a Bóg po prostu wstrząsnął nimi porządnie lub pozwolił na to, aby siedzieli 
na pustyni, dopóki nie upamiętali się w swoich myślach i nie poddali się jego woli. 

Tak było w przypadku Mojżesza i Pawła i Williama Branhama. W rzeczywistości 
brat Branham powiedział nam, że Jezus próbował uniknąć Golgoty, kiedy On 
powiedział: Ojcze, moją wolą jest, żebyś zabrał ten kubek ode mnie,… ale potem On 
wydał swoją wolę Ojcu i powiedział: lecz nie moja wola, ale twoja wola niech się dzieje. 
Więc patrzymy się na trzy wypowiedzi, które uczynił brat Branham odnośnie tych, 
którzy są synami Boga i braćmi najstarszego urodzonego syna Jezusa. 

1. Wszyscy Boży synowie muszą być tacy sami. 

2. Wszyscy Boży synowie muszą być narodzeni ze Słowa i z Ducha. 



3. Wtedy to przenosi was ponownie właśnie do miejsca, gdzie mieliście być 
na początku… Synowie Boży. 

Więc widzicie, że jesteśmy tacy sami, bo przez jednego Ducha jesteśmy wszyscy 
narodzeni do jednej rodziny. 

Nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską 65-0429B P:24a Tak samo 
przedstawia się dzisiaj sprawa kościoła, wszak Jezus jest Słowem, ON jest 
Oblubieńcem, a Oblubienica jest częścią Oblubieńca. Z tego powodu Słowo, które ma się 
wypełnić w tym dniu, jest tą samą częścią Słowa, które wypełniło się w Jego dniu, jest 
tym samym Słowem, przeżyciem, Życiem.… 

NASIENIE NIE BĘDZIE DZIEDZICZYĆ Z  ŁUSKĄ 65-0429B Zatem, część jego 
ducha, część jego ciała; ciało z ciała, kość z kości; Słowo ze Słowa, Życie z Życia, w ten 
sposób wygląda Oblubienica dla Chrystusa! Oto dlaczego Zachwycenie Królewskiego 
Nasienia musi nastać najpierw. A reszta umarłych nie ożyła przez tysiąc lat, by 
następnie została przyprowadzona przed Biały Sędziowski Tron. Dla Królewskiego, 
predestynowanego Nasienia Abrahama nie ma sądu. 

Więc o co się martwimy. Powinniśmy tylko żyć każdego dnia w oczekiwaniu, że 
wkrótce on zakończy to, co rozpoczął w nas, i zabierze nas z Nim, kiedy On odejdzie z 
tej ziemi. 

Módlmy się teraz… 


