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Dzisiejszego wieczora chciałbym czytać z kazania brata Branhama Mówione Słowo 
jest Oryginalnym Nasieniem i rozpoczniemy czytać od akapitu 155 A wy mówicie: 
„Nuże, bracie Branham, zaczekaj chwileczkę. Chwała Bogu, ja ich widziałem, jak 
wyszli i uzdrawiali chorych“. O, na pewno, ja tak samo! „Widziałem ich 
mówiących językami.“ Tak jest, ja tak samo. A ja nigdy nie wierzyłem, i nie ma 
nikogo, kto by mógł udowodnić na podstawie Słowa Bożego, że początkowym 
dowodem Ducha świętego jest mówienie językami. Pragnę, aby ten człowiek 
przyszedł i uczynił to. Wyzywałem wszystkich wszędzie. Ja wierzę w mówienie 
językami. Tak jest, lecz ja widziałem diabły mówiące językami, czarownice i 
czarownicy mówili w językach i wykładali je, zapierali jednak to, że istnieje Jezus 
Chrystus. Widziałem człowieka mówiącego w językach, a żyjącego z żoną innego 
mężczyzny. On stał i patrzył mi prosto w twarz, i przyszła wizja - zawołałem go na bok i 
dałem mu o tym świadectwo. A wy to nazywacie Dachem świętym? O tak. 

156  Mówicie: „Dobrze, Bracie Branham, czy nie wierzysz, że Duch święty mówi w 
językach?“ Tak jest, ale poddajcie to próbie Słowa! Widzicie, Jannes i Jambres 
czynili cuda. To się zgadza, czy tak? Tak jest - Jannes i Jambres. Kiedy Mojżesz 
zstąpił do Egiptu, wszystko, co Mojżesz czynił jako znaki, Jannes i Jambres, ci dwaj 
czarownicy, mogli wykazać się tym samym - te dwa diabły. Mojżesz mógł 
powiedzieć : „Pchły!“ Oni rzekli: „Pchły!“ Mojżesz powiedział: „Laska na ziemię!“ Oni 
rzekli: „Laska na ziemię!“ „Wąż!“ „Wąż!“  To się zgadza! Oni potrafili czynić cuda. 
Biblia mówi, że w ostatecznych dniach podniosą się diabły, aby czynić“ cuda i 
aby zwieść ludzi. To jest okropnie twarde, bracia, ale musicie wiedzieć Prawdę. 

Oto, czego oczekują zielonoświątkowcy – pewien rodzaj oznaki lub dowodu tego 
faktu, że byli ochrzczeni Duchem Świętym i są prawdziwymi synami i córkami 
Bożymi. To nie jest zły motyw, ponieważ każdy poszukuje pewnego rodzaju znak w 
swoim życiu, który powie im, czy są, czy nie są napełnieni Duchem Bożym. Więc 
zielonoświątkowcy zadecydowali, że to będzie mówienie językami, ponieważ mimo 
wszystko w Dniu Pięćdziesiątnicy wierzący mówili językami. Dzisiaj przyjęli tę myśl i 
dodali własne opinie, i nauczają, że dowodem przyjęcia Ducha Świętego jest dla ciebie 
mówienie nieznanym językiem. Jednak to, co wydarzyło się w dniu Wylania Ducha 
Świętego jest sprzeczne z tym, czego oni nauczają. Oni nie mówili nieznanymi 
językami; prawdziwym cudem w dniu Pięćdziesiątnicy było to, że każdy człowiek 
słyszał ich w własnym języku. 

Dz.Ap. 2:1 A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym 
miejscu. 2 I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i 



napełnił cały dom, gdzie siedzieli. 3 I ukazały się im języki jakby z ognia, które się 
rozdzieliły i usiadły na każdym z nich 4 I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, 
i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. 5 A przebywali w 
Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem; 6 
Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich 
mówiących w swoim języku. 7 I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, 
którzy mówią, nie są Galilejczykami? 8 Jakże więc to jest, ze słyszymy, każdy z nas, 
swój własny język, w którym urodziliśmy się? 9 Partowie i Medowie, i Elamici, i 
mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, 10 Frygii i Pamfilii, Egiptu i 
części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, 11 Zarówno Żydzi jak 
prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie 
dzieła Boże. 12 Zdumieli się wtedy wszyscy i będąc w niepewności, mówili jeden do 
drugiego: Cóż to może znaczyć? 

Więc widzicie, że w dniu, kiedy Duch Święty przypadł na wierzących, był dowód, a 
był taki, że każdy człowiek, który ich słyszał, mógł zrozumieć, co było powiedziane w 
ich własnym języku. 

Apostoł Paweł mówił o Dowodzie Bożego Ducha dla wierzącego w Rzymian 8:13 
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, 

Zauważcie Paweł mówi nam, że to jest „Duch”, który składa świadectwo wespół z 
„naszym Duchem”, że jesteśmy synami Bożymi. Brat Branham powiedział: Tylko 
dlatego, że byłeś właściwie ochrzczony, nie oznacza, że jesteś znowuzrodzony.” On 
powiedział: „Musisz zostać ochrzczony Duchem Świętym.” 

Obmyślane przez Boga miejsce uwielbiania 65-0425 P:95 Poszukajmy teraz, 
co mówi Biblia. Stwierdzamy, że w 1. Koryntian 12. rozdział Biblia mówi: „Przez 
jednego Ducha jesteśmy wszyscy ochrzczeni w jedno Ciało”. Jesteśmy wechrzczeni do 
Ciała Chrystusa, przez jednego Ducha Świętego. Nie weszliśmy tam przez uściśnięcie 
dłoni, nie przyłączyliśmy się do niego, nie zostaliśmy tam wechrzczeni przez 
chrzest wodny. Zostaliśmy wechrzczeni Duchem Świętym do Ciała Jezusa Chrystusa. 

96 Kiedy Tam wejdziesz, jak długo to potrwa, nim zaczniesz się znowu źle 
zachowywać? Efezjan 4, 30. mówi: „Nie zasmucajcie Bożego Ducha świętego, którym 
jesteście zapieczętowani na dzień waszego odkupienia”. Sprzeczajcie się z Nim, nie ze 
mną. Tak właśnie Ono mówi. Ja czytam Słowo. W porządku. „Jesteście zapieczętowani 



aż do dnia waszego odkupienia” - aż do dnia, kiedy Jezus przyjdzie po was. 
Rozmyślajcie więc o tym! 

OBMYŚLANE  PRZEZ  BOGA  MIEJSCE UWIELBIANIA 65-0425 P:177 
Widzicie, nie możecie umrzeć, gdy zostaliście ożywieni. O, gdyby zbór mógł tylko 
zrozumieć, że tu nie chodzi o to, czym będziecie; lecz wy już tym jesteście! Jest to 
diabeł, który próbuje obrabować was o to. 

178 „Dobrze” - mówisz - „ja ci teraz powiem. Ja należę do tego”. Nie dbam o to, do 
czego ty należysz. 

179 Musisz być narodzony na nowo, odrodzony, ochrzczony Duchem 
Świętym - do Jezusa Chrystusa, ożywiony do każdego Słowa. Twój duch w tobie 
będzie akcentował każde Słowo z tej Biblii, mówiąc „amen”. Jeśli tak nie jest, jeżeli on 
potrząśnie głową na jedno Słowo, to pozbądź się tego ducha. To nie jest Duch Boży! On 
nie będzie dyskutował nad żadnym Słowem Bożym. On będzie zachowywał Słowo Boże. 
On nie tylko wierzy w Nie, lecz On Je ożywia. On manifestuje Słowo Boże. Tak jest. 

Zauważcie, on powiedział: „Ty już jesteś”, więc co to znaczy? Pozwólcie, że wam to 
powiem, parę tygodni temu powiedziałem, że jeśli nie słuchacie, nie możecie 
zrozumieć, co chcę wam powiedzieć. Powiedziałem, że to nie przez swoje uczynki 
zostałeś predestynowany, to jest osoba, która jest predestynowana. Wiem, że widzimy 
parę działań, o których jest mowa w Biblii jako o predestynowanych i to jest właściwe. 
Lecz to jest osoba, którą Bóg predestynuje. On ma twój obraz od samego początku w 
Swoich myślach, i ty jesteś przeznaczony  do tego obrazu.  Jednak rozpoczynasz tutaj, 
a On przeznaczył, żebyś zakończył tutaj. Widzicie, przez uprzednią wiedzę On znał cię 
i zaplanował twoje przeznaczenie, takie jak to. Na początku w Jego myślach, On cię 
znał i przeznaczył cię do pewnej pozycji i stanu. Synowie Boży w obrazie 
pierworodnego syna, prawda? 

W porządku, lecz teraz jesteś tutaj, a nie tam. Jednak jesteś w drodze do tego 
punktu. Więc zgodnie z Psalmem 1:6 Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych z 
aktywnym udziałem, więc kiedy jesteś w tarapatach, On jest twoim pancerzem i 
tarczą. Kiedy jesteś w potrzebie, On jest tu jako twój Jahwe-Jireh, ten, który się 
zatroszczy. Kiedy jesteś chorym, on jest tu jako Twój lekarz. Widzicie, On przeznaczył 
cię do pewnego miejsca, do pewnej roli w tej rodzinie i On jest na każdym kroku drogi. 
To nie znaczy, że On przepycha cię przez rurkę i mówi: błogosławiony ten, który 
przezwycięża. W ogóle, lecz On jest tam, by upewnić się, żebyś nie zaszkodził zbytnio 
sobie. 

On powiedział: jeżeli będziesz miał inny mądry pogląd, on objawi ci to. Zatem to 
oznacza, że On jest tam jak cichy niepozorny głos, by prowadzić i kierować, jeżeli tylko 
pozwolisz Mu na to. Lecz On nie decyduje za ciebie, on pozwala, żebyś sam tego 
dokonał. Więc jeżeli jestem tutaj w tym stanie, lecz jestem przeznaczony do tego stanu, 
w jakim On widział mnie przed założeniem świata, wtedy wiem, że tam będę. Ja nie 



wiem, co się może stać podczas mojej pielgrzymki do tego stanu, lecz wiem, kto to wie, 
i wiem, że On postawi przede mną cokolwiek, co sprawi, że podejmę właściwą decyzję. 

Jest to jak curling - znacie ten olimpijski sport zimowy. Oni rzucają ten gliniany 
słoik na lód w kierunku mety, a następnie dwoje ludzie idzie przed tym, przygotowując 
drogę. Szczotkują tu albo tam, a w sposób, jaki wyszczotkują ten lód, to sprawia, że 
naczynie gliniane odwraca się wprawo lub w lewo, jednak oni prowadzą go do 
końcowego miejsca przeznaczenia. A tak samo człowiek wybiera drogę, lecz Pan 
kieruje jego krokami. 

Psalm 17:5 Umocnij kroki moje na ścieżkach twoich, By nie zachwiały się nogi 
moje. 

Przypowieści 15:19 Droga leniwego jest jak płot kolczasty, lecz ścieżka prawych 
jest wyrównana. 

Przypowieści 10:3 Pan nie dopuści, aby sprawiedliwy głód cierpiał, lecz 
udaremnia żądzę bezbożnych. 

Psalm 1:6 Gdyż Pan troszczy się (wg ang wersji zna – yada – czuwa) o drogę 
sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. (aw-bad to znaczy, że jest 
pozostawiony samemu sobie). 

Wtedy musieliśmy zapytać… Więc w jaki sposób wiemy, że jesteśmy zrodzeni przez 
Ducha Bożego? W jaki sposób mamy pewność, że jesteśmy narodzeni na nowo? Co jest 
naszym dowodem lub naszą pewnością – lub naszym świadkiem, że jesteśmy 
narodzeni na nowo i zostaliśmy ochrzczeni Duchem Świętym?  A więc musimy zadać 
sobie to pytanie. Jaki dowód posiadamy, który potwierdza, że jesteśmy prawdziwie 
narodzeni na nowo? A następnie powiedziałbym: przede wszystkim wiemy, że Duch 
Święty jest zadatkiem lub pierwociną naszego dziedzictwa. Znajdujemy w to w 
Efezjan 1:13-14, a po drugie wiemy, że Chrzest Duchem Świętym jest naszą nadzieją 
Chwały, lub zadatkiem oczekiwania, że Boży zmysł wstępuje i przejmuje władzę nad 
naszym umysłem, jak stwierdzamy w Kolosan 1:27 Im to chciał Bóg dać poznać, jak 
wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w 
was, nadzieja chwały. 

2. Tesaloniczan 1:10 Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród 
świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu 
naszemu uwierzyliście. 

I ponownie w 1 Jana 2:19-21 Jan powiedział: A wy macie namaszczenie od 
Świętego i wiecie wszystko. I zwrócicie uwagę, że kiedy przyjmujemy to namaszczenie 
dla naszych myśli i duszy, jesteśmy ożywieni do Słowa Bożego, jako powiedział Jan, 
wiemy wszystko. A dokładnie to brat Branham powiedział, kiedy mówił, że Słowo na 
ten czas zupełnie rozjaśniło się przed nami. 



JEDYNE OBMYŚLANE PRZEZ BOGA MIEJSCE ODDAWANIA CZCI  65-
1128M 273 Czy widzicie, Kto jest drzwiami? Gdzie Bóg umieścił Swoje Imię? W 
Jezusie. Jak wejdziecie do Jego Imienia? Jak się tam dostaniecie? Przez to, że tam 
zostaniecie wechrzczeni. Czym? Wodą? Duchem Świętym! Jeden Pan, jedna wiara, 
jeden chrzest - to jest chrzest Duchem Świętym.. 

274 Chrzest wodny umieszcza was tylko do społeczności z ludźmi, którzy 
poznają, że przyjęliście Chrystusa. To jest Prawdą. Lecz chodzi o chrzest Duchem 
Świętym. Ja mogę wzywać nad wami Imię Jezus i ochrzcić was; to tego i tak nie 
dokona.. 

275 Lecz kiedy raz Duch święty - to naprawdę autentyczne Słowo wejdzie do 
ciebie (Słowo - Jezus), wtedy, bracie, to Poselstwo nie jest potem dla ciebie 
tajemnicą. Ty Je znasz, bracie; Ono się całkiem rozjaśniło przed tobą. 

Po trzecie wiemy, że prawdziwie patrzymy się na narodzenie, autentyczne 
narodzenie prawdziwego Życia, które zaczyna istnieć, jak widzimy w Kolosan 3:1-4 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. 

Galacjan 2:20 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. 

A Efezjan 2:1 (wg ang wersji I was ożywił, którzy umarliście w występkach i 
grzechach) I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, 

A to przychodzi przez Słowo zgodnie z 1. Piotra 1:23 Jako odrodzeni nie z nasienia 
skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. 

Tutaj widzimy, że istnieją dwa różniące się typy będących narodzonych na nowo. 
Jeden z nich jest denominacjonalnym typem, narodzonym z nasienia skazitelnego lub 
ze słowa, a drugie jest narodzone według Bożej Obmyślanej Drogi przez Słowo Boże, 
które jest nieskazitelne w swojej naturze. Zauważcie, ono mówi o nasieniu, i Słowie, a 
więc jeżeli Słowo Boże jest nieskazitelnym Nasieniem, wtedy to inne nasienie musi być 
innym rodzajem słowa lub jakimiś innymi słowami. 

A więc kiedy Syn Człowieczy wyszedł, aby siać Dobre Nasienie lub Dobre Słowo, 
wiemy, że to jest Słowo Boże, kiedy Jezus powiedział, że nie powinniśmy nikogo 
nazywać dobrym oprócz Boga. A to Nasienie było nazwane Dobrym Nasieniem, wtedy 
to musi być Boże Nasienie, które jest Bożym Słowem – nosicielem Bożego Życia. 
Następnie człowiek w czerni, (o którym wiemy, że jest diabłem) podążał za nim, siejąc 
złe nasienie lub złe słowo, a następnie widzimy, jak oba nasiona rosną razem aż do 
czasu żniwa. 



Wiedząc, że to nowe życie lub znowuzrodzenie przychodzi poprzez Słowo Boże, 
musimy zadać sobie pytanie: „Jaki dowód mamy, że jesteśmy prawdziwie 
narodzeni na nowo?” 

W Ew. Jana 8:12 A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem 
światłością świata; kto idzie za mną (Mnie naśladuje), nie będzie chodził w ciemności, 
ale będzie miał światłość żywota. 13 Rzekli wtedy do niego faryzeusze: Ty sam o sobie 
świadczysz; świadectwo twoje nie jest prawdziwe. 14 Odpowiedział Jezus i rzekł im: 
Chociaż Ja sam świadczę o sobie, świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd 
przybyłem i dokąd idę; lecz wy nie wiecie, skąd przychodzę i dokąd idę.15 Wy sądzicie 
według ciała, Ja nikogo nie sądzę. 16 A jeśli już sądzę, to sąd mój jest prawdziwy, bo 
nie jestem sam, lecz jestem Ja i Ojciec, który mnie posłał. 17 A przecież w zakonie 
waszym jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. 18 Ja świadczę o 
sobie, a także Ojciec, który mnie posłał, świadczy o mnie. 19 Wtedy mu rzekli: Gdzie jest 
Ojciec twój? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani Ojca mojego. Gdybyście mnie 
znali, znalibyście też Ojca mego. 

Tutaj stwierdzamy, że Sam Jezus mówi nam, że na podstawie dwóch lub trzech 
świadków musimy ustalać sprawę. Jeśli czytamy Ew. Jana 5:30-33, widzimy, że nie 
możemy być własnymi świadkami, bo nasz dowód nie jest zaliczony bez innego 
dowodu. 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 (Ojca), który mnie 
posłał 31 Jeżelibym Ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby 
wiarogodne; 32 Jest inny, który wydaje o mnie świadectwo, i wiem, że świadectwo, 
które On o mnie wydaje, jest wiarogodne. 

Zatem widzimy tutaj, że to nie jest zależne od tego, czy posiadasz dobrą świadomość 
odnośnie tej sprawy, lub dobre świadectwo w sobie, ponieważ każda denominacja, 
która naucza o znowuzrodzeniu, patrzy się na własne przeżycie i na własną 
świadomość, by im powiedzieć, czy posiadają je albo nie. Sam Jezus powiedział: „Nie 
możecie iść ze swoimi własnymi słowami lub własnym świadectwem”, ponieważ, 
spójrzmy prawdzie w oczy, jeżeli to jest prawdą, wtedy każdy, które twierdzi, że to 
posiada, miałby to na podstawie swego własnego świadectwa. A jak brat Branham 
powiedział: „Tylko dlatego, że to mówisz, nie sprawia, że tak jest.” Jezus powiedział: 
„Bóg jest moim świadkiem.” 

Ew. Jana 10:25 Zauważcie, Jezus odpowiedział im: Odpowiedział im Jezus: 
Powiedziałem wam, a nie wierzycie; dzieła, które Ja wykonuję w imieniu Ojca mojego, 
świadczą o mnie; 

Dz.Ap. 15:8 Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego 
jak i nam, Sam Jezus powiedział, że musimy posiadać dowód poza nami. Potem On 
powiedział, że Bóg jest Jego świadkiem. Następnie On powiedział, że Bóg jest Jego 
świadkiem poprzez Jego Potwierdzenie. Więc widzimy, że Słowu, któremu służymy, 
musi być zamanifestowanym Słowem w tym Czasie i musi być potwierdzone, a potem 
to potwierdzenie staje się naszym dowodem. 



Więc wszystko idzie do tego punktu,… brat Branham powiedział: kiedy jesteśmy 
ochrzczeni Duchem Świętym, Słowo jest ożywione w nas i rozświeca wszystko przed 
nami. 

Jedyne obmyślane przez Boga miejsce uwielbiania 65-1128M P:114 Lecz 
kiedy raz Duch święty - to naprawdę autentyczne Słowo wejdzie do ciebie (Słowo - 
Jezus), wtedy, bracie, to Poselstwo nie jest potem dla ciebie tajemnicą. Ty Je znasz, 
bracie; Ono się całkiem rozjaśniło przed tobą. 

Hebrajczyków 11:4 Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, 
dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego 
darów, i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Więc widzimy, że Jego Wiara, która 
jest objawieniem, była jego dowodem, ponieważ tylko Ojciec może dać tobie objawienie, 
lecz musi ono przyjść przez właściwy kanał, którym są Jego Prorocy. 

Więc ufam, że rozumiecie temu, czym jest dowód, i popatrzymy się, jak inni ciągle 
patrzą się na dowód, na coś, z czym mogą się zidentyfikować, aby otrzymać pewność 
dla siebie. Jednak poprzez swój własny ludzki wysiłek opuszczają światło na ten czas i 
powracają do tego, co jest popularne i co było już uznane za dowód w poprzednich 
wiekach. Lecz pozwólcie, że upewnię was w jednej sprawie, dowód z innego wieku 
nie jest dowodem w tym wieku, dopóki nie powrócisz do początku, bowiem Alfa 
musi stać się Omegą. A jednak my nie oczekujemy na owoc Alfy, ale na Nasienie, które 
zostało zasiane w Alfie, i wyrasta w Omedze. 

Więc mam nadzieję i ufam, że Nasienie, które było posiane przez Syna 
Człowieczego, naprawdę zrodzi owoc w twoim życiu, który zidentyfikuje, skąd pochodzi 
to życie, odzwierciedlając to samo życie, które było w oryginalnym Nasieniu. 

Pochylmy nasze głowy i serca w słowach modlitwy. 


