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1 Mojżeszowa 1:1 Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. 2 A ziemia była
pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad
powierzchnią wód. 3 I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. 4 I
widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. 5 I
nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał
poranek - dzień pierwszy. 6 Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i
niech oddzieli wody od wód! 7 Uczynił więc Bóg sklepienie, i oddzielił wody pod
sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało. 8 I nazwał Bóg sklepienie niebem. I
nastał wieczór, i nastał poranek - dzień drugi. 9 Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody
spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało. 10 Wtedy
nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to
było dobre. 11 Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą, wydającą
nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w którym jest
jego nasienie na ziemi! I tak się stało. 12 I wydała ziemia zieleń, ziele wydające
nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie według
rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre.
Módlmy się, drogi Ojcze, czytaliśmy Twoje Słowo dzisiejszego poranka, które
wypowiedziałeś, a Prawo Życia, prawo reprodukcji wstąpiło do istoty, a to prawo
wymaga, aby każde nasienie zrodziło według swego rodzaju. Dlatego, Ojcze, jeżeli jesteś
autorem Życia i masz dzieci, synów i córki, wtedy one muszą naprawdę zgodnie z
twoim własnym Słowem dojść do obrazu oryginału, a wiemy na podstawie
Hebrajczyków 1, że Jezus Chrystus twój pierworodny syn, był wyrażonym Obrazem
Twej osoby. Zatem widzimy, Ojcze, że twoje Prawo Życia, twoje prawo reprodukcji jest
prawdziwe, a będąc prawdziwe w przypadku pierworodnego, musi być prawdziwe dla
każdego, który pochodzi od Ciebie. Dlatego, pomóż nam dzisiejszego poranka, kiedy
studiujemy to prawo Życia dzisiejszego poranka, żebyśmy mogli mieć pewność odnośnie
naszego urodzenia i poznać twoje obietnice w związku z naszym Życiem i Tym, do
którego będziemy przypodobani, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa,
amen.
Dzisiejszego poranka czytaliśmy z 1. Mojżeszowej 1:11 o prawie Życia, które mówi,
że każde nasienie musi zrodzić według swego rodzaju. Nie ma do tego żadnych
argumentów, Bóg tak powiedział, a my wierzymy temu.

Dlatego kiedy czytamy z Rzymian 8:29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył
właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym
(oryginalnym nasieniem) pośród wielu braci;
Jak mogą się sprzeczać odnośnie tego? Tak właśnie On powiedział, a kiedy każde
nasienie musi zrodzić na podobieństwo pierwotnego nasienia, wtedy to jest oczywiste,
iż możemy znać nasze przyszłe podobieństwo, które jest takie same jak w przypadku
Syna Bożego.
Czytamy w Efezjan 1, że byliśmy w Nim przed założeniem świata. Zatem będąc w
nim i mając Go, jako źródło Życia, dlaczego martwilibyśmy się o naszą przyszłość. On
powiedział w Efezjan 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego
Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym
błogosławieństwem niebios; (wg ang. który błogosławił nas wszystkimi duchowymi
błogosławieństwami na niebiańskich miejscach w Chrystusie). Patrzcie, to jest czas
przeszły, my już jesteśmy pobłogosławieni w Nim, więc dlaczego martwimy się o naszą
przyszłość? Musimy nauczyć się odpocząć w naszym miejscu przeznaczenia. On
powiedział: 4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli
święci i nienaganni przed obliczem jego; Znowu on powiedział, że On już wybrał nas w
Nim i przeznaczył nas do tego, abyśmy byli święci i bez zmazy. Patrzcie, jeżeli każde
nasienie musi zrodzić według swego rodzaju, więc jeśli my byliśmy w Nim, a On
powiedział właśnie tutaj, że już jesteśmy przeznaczeni do tego, by być świętymi i bez
zmazy, wtedy myślę, iż musimy zacząć mówić to, co on już mówił o nas. Ponieważ już
wybrał nas w Nim, wtedy on kieruje naszą ścieżką, predestynując ją, żebyśmy dostali
się tam. Widzimy w następnym wierszu 5 w miłości. Przeznaczył nas (to nie to, co
my mogliśmy wykonać, On już to wykonał) dla siebie do synostwa przez Jezusa
Chrystusa według upodobania woli swojej,
To sprowadza nas do akapitu 165 kazania brata Branhama Mówione Słowo jest
Oryginalnym Nasieniem, więc rozpocznijmy czytać od akapitu 165 dzisiejszego
poranka. W porządku. W 1. Mojż. pamiętajcie, każde nasienie według swego rodzaju.
To musi być ciągle w ten sam sposób. Tam są wszystkie te typy. Mężczyzna, któryby
powiedział, że wierzy, iż kościół pójdzie przez okres cierpień - dziwię się, skąd w ogóle
wziąłeś do tego źródło? Jeżeli nawet... "Dobrze", mówicie, "sądzę, że tutaj jest
powiedziane, że oni będą..." To się wszystko zgadza. Czy zauważyliście, że wówczas
deszcz spadł na ten drugi rodzaj. Na kogo on spadł? Noe znajdował się w arce,
zanim uderzył sąd. Sodoma - Lot wyszedł z Sodomy, zanim to nastąpiło. Z
pewnością, my nie pójdziemy przez okres ucisku; my pójdziemy w zachwyceniu
jednego z tych dni. Naturalnie. Dlaczego mielibyście być sądzeni? ON znosił
mój ucisk - Jezus Chrystus. To było wówczas, kiedy miał miejsce mój ucisk, właśnie
wtedy, tak. Ja Go przyjąłem i jestem wolny. - "Kiedy ujrzę krew, ominę was." To się
zgadza. Mojżesz był w bezpiecznym ukryciu z całym Izraelem, kiedy nastał ucisk. To się
zgadza.

Patrzcie, to może być dosyć szorstkie zanim to się zakończy, lecz tylko
przypomnijcie sobie, kiedy te fale podniosły się, by utopić uczniów, Jezus spał twardo
w łódce. On nie martwił się o burzę. A każdy syn, który przychodzi do Boga, musi być
najpierw wypróbowany i sprawdzony, widzicie, tak jak było w przypadku
pierworodnego syna, lecz on spał podczas próby. Ty nie śpisz, jeżeli martwisz się, ty się
miotasz i obracasz, jednak on spał. On odpoczywał na obietnicy Bożej w jego czasie. A
jaka była obietnica Boża w Jego czasie? Mianowicie, że będzie musieć zostać
ukrzyżowany i oddać swoje życie za resztę dzieci. Zatem on wiedział, że ta burza była
tylko blefem. Tak, jak byłem w samolocie, a silnik wybuchnął, gdy gęsi wleciały do
turbin, a moja córka sięgnęła przez przejście i chwyciła się mojej ręki, i powiedziała:
„Tato, nigdy nie wiedziałam, jak to będzie by umrzeć?” A ja powiedziałem, że nie
umrzemy, bo Bóg ma jeszcze pracę dla mnie. I byłem bardzo pewny, że samolot nie
spadnie. Rzeczywiście, kiedy słyszałem eksplozję i zobaczyłem płomienie przez 4 okna,
pierwsze, co usłyszałem z moich ust, było: „i znowu kłopoty.” Ponieważ wiedziałem, że
szatan musi wykonać swoją pracę, a my mamy swoją pracę do wykonania, a kiedy on
jest dobrym przeciwnikiem, on przynajmniej zaprzestał wysilać się, by wyglądać
dobrze, lecz jego ręce są związane i nie może zrobić nam niczego, czego Bóg nie pozwoli
mu, więc uspokójcie się bracia i siostry.
Mamy obietnicę na ten czas, że zostaniemy przemienieni na obraz pierworodnego
syna, i że jesteśmy predestynowani do adopcji za synów przez samego Jezusa
Chrystusa. Więc dopóki to się dzieje, ciągle jesteśmy w drodze do tego. Podobnie jak
Billy Paul, kiedy powiedział swemu tacie, że diabeł go ściga, br. Branham powiedział:
to dobrze Paul, a Billy Paul powiedział: „Dobrze?” A br. Branham powiedział: „tak,
Paul, ponieważ gdy on ciągle ciebie ściga, wtedy jeszcze cię nie dostał.”
Teraz kontynuujmy z akapitem 166 W porządku, każde nasienie musi przyjść
według swego rodzaju. Bóg uczynił człowieka na Swoje wyobrażenie, według Swego
rodzaju, aby był Jego Słowem na ziemi. ON to wyraził w Jezusie Chrystusie. Co to
było? - Bóg był w Chrystusie. To był człowiek według Jego rodzaju, widzicie?
Kiedy Bóg, który jest Słowem... Ilu z was wie, że On jest Słowem? Kiedy Słowo było w
Chrystusie, w człowieku, w ludzkiej istocie, wyrażało się przez Niego; był to
Bóg, to Słowo, wyrażające się w Chrystusie; a Bóg na początku uczynił człowieka
na Swoje własne wyobrażenie, a taki sam rodzaj człowieka czyni Bóg dzisiaj.
Seminaria i wylęgarnie – inkubatory wypuszczają gromadkę krzyżówek. Widzicie, te
uczelnie. Lecz kiedy Bóg powoła męża, to on jest według Jego własnego
wyobrażenia - Słowo zostało w nim ożywione. To się zgadza. Taki on jest - to jest
Boży mąż. Mąż według Jego wyobrażenia, całkiem na Jego podobieństwo. A Jezus
powiedział, że on będzie czynił takie sprawy, jakie On czynił. A więc Bóg uczynił
człowieka na Swoje własne podobieństwo i według Swego rodzaju.
By lepiej zrozumieć, jaki to będzie obraz, musimy poznać, kim i czym jest Bóg?
Prawda? A Ew. Jana 1:1 mówi nam: Na początku było Słowo, a Słowo było Bogiem.
Jeżeli Bóg jest Słowem, a my jesteśmy uczynieni na Jego Obraz, wtedy jeśli mamy być
w tym samym obrazie, wtedy także musimy być Słowem lub odzwierciedleniem Słowa.

Dlatego brat Branham powiedział w akapicie 167 Jego rodzaj - jaki jest Jego
rodzaj? - Słowo. ON jest Słowem. A więc jeżeli człowiek zaprzecza Bożemu
Słowu, jak może być według Bożego wyobrażenia? Postawcie sobie tylko takie
pytanie. Zapytajcie o to samych siebie. Jak możecie być na podobieństwo Boże, a
zaprzeczać Bożemu Słowu, kiedy Słowo jest wyrażonym podobieństwem Jego samego?
"O", mówi ktoś", "tak to nie jest myślane". Wyrażone wyobrażenie Boga. On rzekł: "Och,
ja to powiedziałem, lecz ja to tak nie myślałem, naprawdę. Myliłem się w tym.
Odwołuję to. To było na jakiś inny czas. Ja to tak nie myślałem".
O litości, to są odpadki, pomyje diabła, którymi on nakarmił Ewę. Nie pozwólcie mu
przecież, aby to wepchnął Wybranym do gardła. Nie! Oni temu nie będą wierzyć.
"Chodź tylko i przyłącz się do naszej grupy". Nie przyłączaj się do niczego, ty się musisz
narodzić na nowo, nie przyłączyć! Nowe stworzenie!
Jak mogą oni powiedzieć, że wierzą, iż Jezus jest synem Bożym, a potem uczynić go
swoim własnym ojcem. Powiedzcie mi, że mówią to samo, co Bóg powiedział… On
powiedział: to jest mój umiłowany syn… On powiedział W którym upodobało mi się
przebywać…
W 1 Jana 5:10 czytamy: Kto wierzy w Syna Bożego, ma (odzwierciedla) świadectwo
w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które
Bóg złożył o Synu swoim. 11 A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg,
a żywot ten jest w Synu jego. 12 Kto ma (odzwierciedla) Syna, ma (odzwierciedla)
żywot; kto nie ma (nie odzwierciedla) Syna Bożego, nie ma (nie odzwierciedla) żywota.
Zatem widzicie, oni nawet nie odzwierciedlają zapisu, który podał Bóg o Swoim
Synu, ani nie odzwierciedlają Syna Bożego, który powiedział, iż Bóg był Jego Ojcem.
Jednak nie to jest czymś, co jest zupełnym zaskoczeniem, ponieważ Izajasz ostrzegał
nas, iż nie uwierzą sprawozdaniu, które Bóg dał o Swym synowi. U Izajasza 53:1 on
powiedział: Kto uwierzył wieści naszej? A to pytanie powinniśmy zadać w tym
poselstwie dzisiejszego poranka. Kto uwierzył Bożej wieści?
Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, ponieważ nie będą mówić tego, co
powiedział brat Branham, chociaż nawet twierdzą, że jest ich prorokiem. A dlatego, że
ja mówię dokładnie to, czego brat Branham nauczał nas, i przedstawiam to na
podstawie Biblii, oni nazywają mnie za plecami diabłem. O, mówią mi prosto w twarz,
że są moimi przyjaciółmi, ale potem są za moimi plecami i nazywają mnie diabłem. Ale
oni zrobili to samo Jezusowi, a on powiedział mi, iż będą mówić tak również o mnie,
więc jestem spokojny, ponieważ wiem, że atak musi przyjść, lecz biada temu, od kogo
przychodzi.
Ew. Jana 15:20 Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa
większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą; jeśli słowo
moje zachowali i wasze zachowywać będą.

Więc nie martwię się zbytnio odnośnie przezwisk, ponieważ Jezus powiedział mi, że
to nastąpi, a w rzeczywistości on także powiedział mi, że nie wystarczy być podobnym
do Niego, lecz muszę być też nazywanym tak, jak On był nazywany, a wiemy, że
właśnie parę razy nazwali go Belzebubem, co jest po hiszpańsku Diablo. Więc prawdę
mówiąc ,kiedy mój przyjaciel nazywa mnie Diablo umieszcza mnie właśnie tam, gdzie
Jezus powiedział, że będę, dlatego on nie uświadomił sobie tego, kiedy tak mnie
nazwał, lecz Jezus wiedział, że on tak postąpi…
W Ew. Mateusza 10:25 Jezus powiedział: Wystarczy uczniowi, aby był jak jego
mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego
domowników!
Teraz kontynuujmy od akapitu 168 Tak, na Jego własne wyobrażenie, według
Jego rodzaju, aby być Jego Słowem wyrażonym tu na ziemi. Otóż, Jezus był
Bożym wyrażonym Słowem. Czy temu wierzycie? Czym więc mamy być? - synami
Bożymi, z wyrażonym Słowem w kościele, kontynuującymi dalej (to jest to tajemnicze
Ciało Chrystusa), kontynuującymi dalej te same sprawy, które czynił Jezus,
kiedy był tutaj na ziemi. Widzicie? To jest ten rodzaj - według Jego rodzaju.
Otóż, wy możecie mieć luterański rodzaj według luteran, metodystyczny rodzaj
według metodystów, katolicki rodzaj według katolików, zielonoświątkowy rodzaj
według ich rodzaju, rodzaj jednościowców według ich rodzaju, rodzaj trynitarian
według ich rodzaju, lecz jeżeli jesteście według Bożego rodzaju, to jest różnica.
Widzicie, jesteście wyrażonym wyobrażeniem Słowa, które się samo
manifestuje. O moi drodzy! Tak musi być. Jeżeli spadnie na to woda, musi się to stać.
169 Potem daje mu to narodzenie, przedobraz i on... po ... Bóg uczynił człowieka na
Swoje własne wyobrażenie. Myślę właśnie o tym, że już nie mam czasu na to następne
wyrażenie; to jest świetne, ale ja nie chcę ... Wszystkie Boże Słowa są kosztowne,
widzicie. Popatrzcie tylko, gdzie ja zamierzałem się dostać do obiadu. Jestem jeszcze
daleko od tego, widzicie. Około jedna szósta z tego.
Hm! W porządku, mogę ... Zostawimy to tutaj. Co wy na to? Otóż, potem my, ilu z
was może przyjść tego popołudnia? Podnieście swoje ręce. Dobrze.
Nie chcę was trzymać zanadto długo. Otóż, ja tylko… Nie chcę was wyczerpać. A
teraz, ja... Otóż, wy chłopcy przy taśmach, zostawcie te taśmy w ruchu jeszcze przez
chwilę, a ja sam zrobię przerwę, tylko chwileczkę. W porządku, proszę.
170 Otóż, my ... naszą ostatnią myślą tutaj było, że Bóg uczynił człowieka na
Swoje własne wyobrażenie, według Swego rodzaju. Bóg uczynił człowieka
według Swego rodzaju. Czy to pojmujecie? Człowiek według Jego rodzaju. Dobrze,
jakiego rodzaju człowiekiem on był? Spójrzcie wstecz i zobaczycie, Kim On był,
kiedy stał się ciałem; to jest ten rodzaj człowieka, którego On uczynił. Czy to
prawda? Człowiek według Jego rodzaju. Amen. To się zgadza, nieprawdaż? To jest
człowiek Jego pokroju.

On powiedział innym razem do pewnego męża: "Ty jesteś według Mego własnego
serca". Człowiek według Jego własnego serca - Dawid. Czy wspominacie sobie? Duch
Boży w Dawidzie, Dawid, odrzucony król. Pomazaniec jest zawsze odrzucony,
Dawid, odrzucony król wstępował na pagórek, kiedy jego właśni ludzie... Pragnę
przemawiać na ten temat przez następne trzy minuty. Kiedy właśni ludzie Dawida jakimi mieli być - jego własny bliźni zdetronizował go, jego własny syn wygnał
go z tronu. Dawid uciekał, a jeden z nich wystąpił nawet i pluł na niego namaszczonego króla. Ten niepozorny stary facet kuśtykał koło niego w swojej
doktrynie (Biblia mówi, że on był kaleką, wiecie o tym), on szedł koło króla i pluł
na niego. Obserwujcie Chrystusa. Oni pluli na niego! Ten posłaniec po jego boku, ten
anioł, który go reprezentował wyciągnął miecz, mówiąc: "Czy głowa tego psa pozostanie
na nim, skoro pluje na króla"? Ten anioł powiedział: "Uderzę go i zabiję",
171 Dawid powiedział: "Włóż swój miecz do pochwy. Musiało mnie to spotkać.
Wstąpił na wierzchołek tego pagórka koło Jeruzalemu, spojrzał do tyłu (odrzucony król)
i płakał. Osiemset lat później Syn Dawidowy - Duch, który był w Dawidzie po
części, stał na tym samym pagórku, odrzucony król, został oplwany i
wyśmiany. Czy to prawda? Mogę sobie wyobrazić, co powiedział Bóg, kiedy ten anioł
szedł z Nim, kiedy On szedł na Golgotę; coś w tym sensie: "Czy głowa tego psa ma
pozostać na nim"?
"Zostawcie go". O, moi drodzy, nadchodzi ten czas.
Ale co z Dawidem, kiedy on powrócił? Historia odmieniła się. Dawid przyjeżdżał
triumfalnie. Ten facet przybiegł wołając o miłosierdzie. Z pewnością, zostawcie go. On
powróci pewnego dnia w mocy. Potem ten śmiech obróci się na drugą stronę. To się
zgadza, zostawcie ich.
172 Lecz Bóg powiedział: "Dawidzie, ty jesteś mężem według Mego własnego
serca". Jeżeli Bóg stworzył człowieka, on jest według Jego rodzaju. Dawid powiedział:
"Zachowałem Twoje Słowo w moim sercu, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie". Jedyną
rzeczą, którą on potrzebował, był deszcz. Dawid by był w porządku, gdyby tylko
posiadał ten deszcz, lecz Duch święty nie był jeszcze dany. On miał Słowo, a to Słowo
było w nim i on je mógł poznać. On rzekł: "Zachowałem je w moim sercu, Panie. Ono
nie rozkwitnie i nie będzie działać, jak powinno, lecz ja je tam zachowałem, Panie. Ja je
ukryłem". Lecz kiedy przyszedł Jezus, który był zamanifestowanym Słowem, On
wyjął z niego ten zarodek życia i przywrócił to obecnie z powrotem do Słowa. A
jeżeli kubek Dawida opływał, co powinien czynić nasz? On nie posiadał Ducha. Amen.
Czy On nie jest cudowny? Czy go miłujecie?
"Czy On nie jest cudowny, cudowny, cudowny? Czy Jezus mój Pan nie jest cudowny?
Oczy widziały i uszy słyszały, Co jest zapisane w Bożym Słowie. Czy Jezus, mój Pan nie
jest cudowny?" Czy On nie jest? Ilu z was miłuje Go? Ilu z was Go miłuje? O, On jest
cudowny.

Jak mógłby Jezus być człowiekiem na podobieństwo Swego Ojca, gdyby nie był w
ogóle człowiekiem?
Hebrajczyków 1:1 Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi
czasy do ojców przez proroków; 2 Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez
Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat
stworzył. 3 On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje
wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy
majestatu na wysokościach 4 I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile
znamienitsze od nich odziedziczył imię. 5 Do którego bowiem z aniołów powiedział
kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę
ojcem, a on będzie mi synem? 6 I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat,
mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. 7 O aniołach wprawdzie
mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, A sługi swoje płomieniami ognia; 8 Lecz do
Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa
twego. 9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił
cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich.
Więc kto namaścił Syna Bożego? Sam Bóg!
Dz.Ap. 10:38 O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i
mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo
Bóg był z nim.
W Poselstwie Prorok Elizeusz 56-1002.2E 21 brat Branham powiedział: A Jezus
– chrzest, którym był ochrzczony, był chrzest Duchem Świętym, który był w Nim,
który zstąpił na Niego nad rzeką Jordan, kiedy został ochrzczony w wodzie. Jan składa
świadectwo; on zobaczył Ducha Bożego w postaci gołębicy, zstępującego na Niego. I
zauważcie. Kiedy on odszedł w górę, posłał tę samą szatę, w którą był ubrany: Ducha
Świętego na Kościół.
Maniak z Gadara 54-0720A P:20 Niektórzy z nich powiedzieli: „Otóż, On jest tylko
Człowiekiem.” Zgadzam się, że On był Człowiekiem. Ale On był więcej niż Człowiek.
A niektórzy z nich powiedzieli: „On jest prorokiem.” Tak, to się zgadza, ale on był więcej
niż prorokiem. On był Bogiem. Jezus Chrystus był Bogiem zamanifestowanym w ciele.
Jahwe Bóg, Jego Ojciec, zacienił pannę Marię i ukształtował w niej komórkę
krwi, która zrodziła Syna, Chrystusa Jezusa. A podczas chrztu… On żył jako
człowiek, dopóki nie został ochrzczony przez Jana w Jordanie. I zaraz po Jego chrzcie
Jan złożył świadectwo, widząc Ducha Świętego przychodzącego z nieba i zstępującego
na niego, i przychodzącego na niego. A przed tym czasem, Jan usłyszał Głos na pustyni,
który powiedział mu: „Na kogo zobaczysz zstępować Ducha i przebywać, to jest Ten,
który będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem.” A Jezus powiedział, kiedy był tutaj na
ziemi, że: „Nie czynię niczego sam z siebie; to nie ja; to Mój Ojciec, a On
przebywa we Mnie.” Widzicie? Biblia powiedziała, iż: „Bóg Ojciec był w Chrystusie
– Synu, jednając świat ze Sobą.” Zatem On był więcej niż Człowiekiem. On był Bogiem
Człowiekiem. On nie był Bogiem człowiekiem, był Bogiem Człowiekiem.

Następną rzecz, którą chciałbym powiedzieć tutaj… Jest to jak wyrywanie zębów
dla niektórych z tych braci, gdyby mieli przyznać, że Jezus był człowiekiem. Brat
Branham powiedział to tak wiele razy i trudno je wszystkie znaleźć, ale również Biblia
nazwała Go człowiekiem. Jednak oni myślą sobie, że to jest poniżające lub coś w tym
sensie, gdy mówi się, iż Jezus był człowiekiem, a Bóg przebywał w Nim. Chociaż był
człowiekiem, to ciało było samym Bogiem. W rzeczywistości oto właśnie, czemu oni
wierzą i czego nauczają, co jest sprzeczne z tym, czego nauczał brat Branham.
Dz.Ap. 2:22 Mężowie izraelscy! Posłuchajcie tych słów: Jezusa Nazareńskiego,
męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie
Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, człowiek potwierdzony przez
Boga… To jest świadectwo apostołów…
2 Koryntian 5:19 To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie
zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
Ew. Jana 3:2 Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że
przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł,
jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.
Brat Branham powiedział: Zupełne wyzwolenie 59-0712 P:87 Jezus był
kompletnie, całkowicie człowiekiem. On płakał jak człowiek. On jadł pokarm jak
człowiek. On potrafił stać się podobnym do człowieka. On był kompletnie, zupełnie
człowiekiem w Swojej fizycznej istocie. A w Swoim Duchu On był kompletnie,
zupełnie Bogiem, więc On sprawił, że Jego ciało było uległe Duchowi, który był w
Nim. Widzicie, On był kuszony we wszystkim, podobnie jak my jesteśmy kuszeni. On
był człowiekiem, nie był aniołem. On był człowiekiem. On miał pragnienia i
pokuszenia, podobnie jak my. Biblia mówi, że je miał. On był mężczyzną, nie jakimś
aniołem, żyjącym ponad pokuszeniami. List do Hebrajczyków 1. r. mówi, że On takim
był. Hebraj. 1, 4. mówi, że On został uczyniony niższym od aniołów. On był
mężczyzną, kompletnie mężczyzną, którego Bóg wziął jako zupełnego
człowieka, aby przynieść zupełne wyzwolenie; i On napełnił Go Swoim
Duchem. Duch święty był w Nim w całej pełni. I On był kuszony tak, jak my. I On był
zupełnie Bogiem. On to udowodnił, gdy wzbudzał z martwych, kiedy zatrzymał
przyrodę, huczące morza i potężne wiatry. Kiedy On przemówił do drzew, i tak dalej,
one były Mu posłuszne. On był Bogiem, wewnątrz. I On mógł być człowiekiem, bo
On był człowiekiem, lecz On całkowicie i kompletnie wydał się (jako człowiek)
do rąk Bożych - do służby Bogu. A On jest naszym wzorem.
Hebrajczyków 2:9 Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został
mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia
śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
1 Tymoteusza 2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a
ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,

Rzymian 5:15 Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli
przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu
łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa.
A Jezus zawsze nazywał siebie „synem człowieczym”, aby zidentyfikować się z
ludźmi, bo on był człowiekiem.
Panowie, chcielibyśmy widzieć Jezusa 64-0304 P:52 Czy widzicie, czym był
Jezus wtedy? On zamanifestował się; był to Bóg manifestujący się w Człowieku
nazwanym Jezus Chrystus, który jest Synem Bożym, obiecując: „Jak było w
dniach Noego (każda następna scena jest dokładnie przygotowana), tak będzie podczas
przyjścia Syna Człowieczego.” On jest tym samym, wczoraj, dzisiaj i na wieki.
Ew. Jana 13:31 A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy
i Bóg został uwielbiony w nim.
Ew. Jana 12:23 A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został
uwielbiony Syn Człowieczy.
Ew. Jana 9:11 A on odpowiadając, rzekł: Człowiek, którego zwą Jezusem,
uczynił błoto i pomazał oczy moje, i rzekł mi: Idź do sadzawki Syloe i obmyj się;
poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem.
Ew. Jana 3:2 Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że
przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie
mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był.
Ew. Łukasza 9:58 A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.
Ew. Łukasza 2:52 Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u
Boga i u ludzi,
Ew. Mateusza 16:13 A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał
uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
Ew. Jana 20:17 Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj mnie, bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca;
ale idź do braci moich i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga
mego i Boga waszego.
Ew. Marka 15:34 O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi,
Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Ew. Mateusza 27:46 A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem:
Eli, Eli, lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Eden szatana 65-0829 P:8 Pewnego dnia Bóg przywróci to przez człowieka. Było to
utracone przez kobietę, ale zostało to odkupione przez Człowieka, Człowieka
Jezusa Chrystusa, który jest Słowem.

Efeski wiek kościoła 60-1205 P:56 Mamy jednego pośrednika pomiędzy Bogiem a
człowiekiem, Człowieka Jezusa Chrystusa. To się zgadza. To właśnie powiedział
Piotr.
Konik polny, szarańcza, gąsienica 59-0823 P:120 Wszystko, co łączy się z
martwymi, nie dbam o to, co to jest, jest to diabeł. Istnieje tylko jeden Pośrednik
między Bogiem a człowiekiem, jest to Człowiek Jezus Chrystus.
Pokaż nam Ojca 59-0419E P:44 Musiała zostać przyniesiona ofiara, a Jego
ciało, Człowiek Jezus, stał się Ofiarą, dobrowolnie…
Nasienie węża 58-0928E P:87 Mam nadzieję, że nie ranię waszych uczuć, ale
wkuwam wam to do serc w tej kaplicy. Wy tutaj w kaplicy Branhama, trzymajcie się z
dala od tych spraw. Każdy, kto wierzy w obcowanie ze świętymi, jest spirytystą. Jest
Jeden Pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a to jest Człowiek Jezus
Chrystus. Nie obchodzi mnie, ile tam jest Marii.
Kolejka uzdrowienia 53-0907E P:23 Nie potrafię tego uczynić. Lub nikt inny nie
potrafi tego dokonać. Tylko Człowiek, Jezus Chrystus, który już to wykonał dla
ciebie.
Patrzcie się na Jezusa P:88 Nigdy Go nie zobaczysz, ponieważ On jest tylko
zwykłym człowiekiem. Bóg zajmuje się ludźmi. Jezus był człowiekiem. Bóg był w
człowieku, a On był Bogiem.
Pytania i odpowiedzi 61-0112 P:162 Wiemy, bracia, że człowiek nie może być
Bogiem. Człowiek, jednak on jest Bogiem, każdy z nas jest bogiem. Zostałeś stworzony,
by być bogiem, ale nie w tym życiu. Rozumiecie? Jezus był człowiekiem tak jak my,
ale Bóg był w Nim. Pełnia Boga była w Nim; my posiadamy Ducha w pewnej
mierze.
Pytania i odpowiedzi Hebrajczyków 2 57-1002 P:56 63. Ojcem był
Wszechmogący Jahwe (Bóg) przebywający w przybytku, nazwanym Jezus
Chrystus, który był namaszczonym Synem Bożym. Jezus był człowiekiem, Bóg
jest Duchem. I żaden człowiek nie widział nigdy Boga, lecz jednorodzony Ojca
oznajmił nam o Nim. On był... On... Jego osobowość, Jego istota, Jego Bóstwo,
kimkolwiek On był, On był Bogiem! On nie był niczym mniej ani niczym więcej
niż Bogiem. Pomimo tego On był człowiekiem. On był człowiekiem, domem, w
którym przebywał Bóg. To się zgadza, On był Bożym miejscem zamieszkania.
Zamanifestowani synowie Boży 60-0518 P:49 Otóż, wy bracia trynitarianie, ja
was nie chcę zranić, lecz w Imię dobrego Słowa Bożego, jak mogliście w ogóle określić
Jezusa jako osobę oddzieloną od Samego Boga? Gdyby Jezus wziął kogoś innego i
posłał go, by umarł - by odkupić tego człowieka tutaj, to On byłby istotą
niesprawiedliwą. Był tylko jeden sposób, jak to Bóg mógł w ogóle uczynić - On sam
musiał zająć to miejsce! Bóg stał się ciałem, aby mógł skosztować boleści śmierci, aby
wyjąć z nas żądło śmierci, abyśmy mogli zostać odkupieni przez Niego Samego. Z tego

powodu będzie Mu oddawana cześć. Jezus był człowiekiem, z pewnością - On
nim był. On był człowiekiem, c-z-ł-o-w-i-e-k-i-e-m, urodzonym z dziewicy Marii.
Lecz Duch, który był w Nim, był Bogiem nie pod miarą - w Nim przebywała
pełnia Bóstwa cieleśnie. On był Jahwe-Jireh, On był Jahwe-Rapha, On był JahweManasses, On był Jahwe - Tarczą naszą, naszym Puklerzem, naszym Lekarzem; On był
Alfą, Omegą, Początkiem i Końcem; On był Pierwszym i Ostatecznym, On, Który Był,
Który Jest, i Który Ma Przyjść; Korzeń i Latorośl Dawidowa, Poranna Gwiazda - no
wiecie - On jest Wszystkim we wszystkim. W Nim mieszkała pełnia Bóstwa cieleśnie!
Konferencja z Bogiem 59:1220M 130 Był czas, kiedy On przeżył trzydzieści trzy i
pół roku doskonałego życia – Człowiek, który chciał tak bardzo żyć, jak ja chcę
żyć, czy jak wy chcecie żyć, Człowiek, który miał pewien cel, dla którego żył,
miał braci, których On miłował, ludzi, których On miłował, zachody słońca,
które On lubił oglądać… Pamiętajcie: Jezus był Człowiekiem, Bóg był w Nim.
131 Nastał wtedy czas… [Puste miejsce na taśmie – wyd.]
132 Duch, który prowadził Baranka, Gołębica. Musiała się tam odbywać
konferencja między Barankiem a Gołębicą. I oni ustalili miejsce, gdzie miała się
odbywać. Po spożyciu kolacji owego wieczora oni przeprawili się przez niewielki potok
Cedron, czy gdzieś tam i przekroczyli ten potok, i weszli do ogrodu Getsemane. Oni
musieli tam mieć konferencję. Bóg i Chrystus musieli omówić tę sprawę. Baranek i
Gołębica musieli usiąść razem. Była to Gołębica, która musiała rozmawiać z
Barankiem, a chodziło o śmierć Baranka.
Ślepy Bartymeusz 59-1127 P:49 Jezus sam nie uzdrawiał ludzi; On tylko
uzdrawiał, kiedy Bóg pokazał mu to. Ilu z was o tym wie? Święty Jan 5:19 nie
może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; A potem,
kiedy On stał przed ludźmi, dlaczego, On mógł powiedzieć im… Powodem, dlaczego
wiedzieli, iż jest Synem Bożym, i był prorokiem, o którym mówił Mojżesz, ponieważ
On był Bogiem-prorokiem. Widzicie, powodem, dlaczego mówię „prorok, Bóg-prorok”,
co wygląda na to, że wam to nie pasuje. Może wyjaśnię to bardziej. Jezus był
Człowiekiem. On był tylko Człowiekiem, Człowiekiem urodzonym z panny. To
się zgadza. On był Synem Bożym. Jego Ojcem był Jahwe, Bóg Wszechmogący. To
się zgadza. A potem Jahwe zbudował Mu Dom, który był Jego Synem, by
przedstawił się światu. A Bóg był w Chrystusie, jednając świat z Sobą. Czy się
to zgadza? To był Bóg był w Chrystusie, jednając świat z Sobą.
Pytania i odpowiedzi 61-0112 P:169 Oni wiedzą, że Jan był tylko człowiekiem. A
tak samo Jezus był tylko Człowiekiem. Jezus był tylko Człowiekiem; On był
zrodzony z kobiety, musiał umrzeć. Czy się to zgadza? On był Człowiekiem,
musiał jeść i pić, i był głodny, płakał, i był spragniony, i wszystko, taki
człowiek jak wy, taki człowiek jak ja. Ale Duch Boży był w Nim w całej Pełni,
bez miary.

Wewnętrzna zasłona 56-0121 P:63 To jest twoja wiara w Boga: To jedyna rzecz,
która kiedykolwiek uzdrowi osobę – osobista wiara w Boga. Nie co ktoś z ludzi zrobi dla
ciebie – Człowiek Chrystus Jezus już to wykonał dla ciebie.
Piętno antychrysta 55-0311 P:36 Kiedy myślisz, że Jezus był tylko
człowiekiem, On był więcej niż człowiekiem. On był Bożym człowiekiem. „Bóg
był w Nim, jednając świat z Sobą.” … a potem on powiedział: Istniała tylko jedna
Święta Osoba, która się kiedykolwiek urodziła, a był to Pan Jezus Chrystus,
który był stworzony w łonie panny, poczęty z Ducha Świętego. A On dał Swoje
Życie, by odkupić nas z powrotem dla Boga.
Paradoks 65-0117 P:64 ON jest dzisiaj ten sam. Nie musicie być tutaj. Biblia
mówi, że teraz, w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus jest naszym arcykapłanem.
Czy wierzymy w to? ON jest jedynym arcykapłanem, którego mamy. Jedynym
orędownikiem i pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem jest człowiek
Chrystus Jezus. Czy wierzycie w to? Biblia mówi, że On jest arcykapłanem, który
współczuje z naszymi słabościami.
Panowie, chcielibyśmy widzieć Jezusa 60-0109 P:36 On był Synem Bożym.
Więc On powiedział w Ew. Jana 5:19 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, Syn
(człowiek, ciało, niemowlę, chłopiec, mężczyzna, Chrystus Jezus) nie może Syn
sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to
samo i Syn czyni. Mówiąc inaczej: „Ojciec pokazuje Mi w wizji, co mam robić, a
ja czynię tylko to i nic innego.” Rozumiecie? Te słowa… Wszyscy wiemy, że są
inspirowane. Jezus nie czynił niczego, co jest niezgodne z Biblią. „Zaprawdę, zaprawdę
(to jest jak najbardziej, bezwzględnie) powiadam wam, nie może Syn (to jest Jezus,
ciało, człowiek, syn Marii), nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi
(nie słyszy) widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni.” Znak
Mesjasza… „Zawsze czynię to, co podoba się Ojcu.”
Spragniony życia 57-0613 P:70 A my nie jesteśmy więcej, nie jesteśmy większymi
od siebie wzajemnie. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Jesteśmy tylko… Jeśli osoba jest
nikim innym jak gospodynią domową, ona jest taka sama w Królestwie Bożym, jako
apostoł lub prorok, lub ktokolwiek. Ona jest dzieckiem Bożym. Nie ma różnicy
pomiędzy nami. Bóg postawił jednego do wykonania tej sprawy, a następnego do
innej. To nie wywyższa nas ponad innych. Tak właśnie Bóg wybrał nas. Z tego
powodu odróżniam się od katolickiego wierzenia w wstawiennictwo świętych lub panny
Marii. Panna Maria była wspaniałą kobietą. Na pewno. On urodziła Pana Jezusa na
ziemi na Boże rozkazanie. Jednak On mógł posłużyć się kimkolwiek, gdyby zechciał.
Ona nie jest bogiem ani boginią. Ona jest tylko kobietą. Ona jest w chwale. Na pewno
ona jest. Ale w żadnym wypadku nie pośredniczy. Nie ma do tego żadnego miejsca z
Biblii. Jest tylko jeden Pośrednik pomiędzy Bogiem a człowiekiem, a to jest
człowiek Chrystus Jezus, nikt inny. Cokolwiek innego od tego, coś, co pośredniczy ci,
którykolwiek ze świętych, każda inna osoba, to jest po prostu wysoki poziom

spirytyzmu. Martwi odeszli. Oni są w Obecności Boga, ale nie mogą pośredniczyć. To
się dokładnie zgadza. Spirytyści wierzą w to. Ale biblijna nauka nie wierzy w to.
1 Tymoteusza 2:5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a
ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,
Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy 53-0610 P:71 Dlaczego ta mała łódka się
tak chwiała? To był Człowiek, który spał, ale to był Bóg, który mógł zatrzymać
fale. To był Człowiek, który płakał, idąc do grobu Łazarza, ale to był Bóg,
który powstał z martwych. Człowiek, Chrystus Jezus płakał. On był
Człowiekiem. Ale Bóg, który był w Nim, mógł przemówić do martwych, a oni
ożyli. Człowiek, który był w Chrystusie Jezusie, Sam, mógł być głodny i chcieć
coś do zjedzenia przy tym drzewie. Ale Bóg-człowiek, który był w Nim, mógł
wziąć pięć chlebów i nakarmić pięć tysięcy. Bóg był w Swoim Synu, jednając
świat z Sobą.
Pytania i odpowiedzi 1 Mojżeszowa 53-0729 P:72 A Bóg zstąpił w dół w
postaci człowieka, w Człowieku Chrystusie Jezusie, by cierpieć ból. Bóg nie
mógł cierpieć bólu w Duchu. Jak On mógłby cierpieć fizyczną boleść w Duchu?
On tak nie mógł cierpieć. Więc Bóg odsłonił Samego Siebie i stał się podobnym
człowiekowi, żeby odkupić człowieka, który był zgubiony. Rozumiecie?
73 A potem Bóg cierpiał w tym ciele. 1. Tymoteusza 3, 16: "Bo bezsprzecznie" - to
jest argument - "wielka jest tajemnica pobożności. Bo Bóg objawił się w ciele, ukazał się
aniołom, był zwiastowany, został ukrzyżowany, uwierzono Mu i został wzięty do
chwały, by być po prawicy Ojca". Czy się to zgadza? Sam Bóg zstąpił na ziemię i żył
w ludzkim ciele i znosił pokuszenie. "Bóg był w Chrystusie, jednając świat z Sobą
Samym". Widzicie, czym jest miłość? Miłość Boża!
Uzdrowienie tego co jest chore 50-0808 P:24 Jahwe Bóg zacienił ją i stworzył w
jej łonie Komórkę Krwi, która była stworzona przez Jego twórczą moc. A z tej Komórki
Krwi przyszedł Człowiek Chrystus Jezus. A On był Krwią Jego Ojca przez
urodzenie z panny. A to jest… To jest ta Krew, o której głoszę dzisiaj wieczorem, która i
zbawia, i uzdrawia, ta nieskażona Krew Syna Bożego. I przyjaciele, jeśli nie
wierzycie w to, wtedy nie możecie być zbawieni. W żaden sposób, ale przez Krew
Jezusa Chrystusa, który jest Krwią Jego Ojca Boga, nieskażoną, bez żadnej
domieszki seksu. To było stworzone urodzenie. Czy wierzycie w to? To jest
prawdziwa Ewangelia, przyjaciele.
Niepewny dźwięk 62-0714 P:88 Gdzie jest Bóg Jezusa Chrystusa? Gdzie jest
Bóg, który dał tę obietnicę w Biblii?
1 Piotra 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,

Efezjan 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa,
który
nas ubłogosławił w
Chrystusie
wszelkim
duchowym
błogosławieństwem niebios;
2 Koryntian 11:31 Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki,
wie, że nie kłamię.
Pozycja wierzącego w Chrystusie 55-0227A P:43 Łaska wam i pokój od Boga
Ojca… Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego
Pana Jezusa Chrystusa, który ubłogosławił nas wszelkimi duchowymi
błogosławieństwami w niebiańskich miejscach w Chrystusie Jezusie. Pewien facet
powiedział: „Mogę być chrześcijaninem i pozostać także w domu.” Nie, nie możesz.
Musisz być z resztą twego Ciała. On pobłogosławił nas razem na niebiańskich
miejscach w Chrystusie Jezusie.
Konik polny, szarańcza, gąsienica 59-0823 P:133 „A jeżeli Jedność – nie
zgadzasz się z Jednością, z powodu ich przekonania.” Absolutnie tak. Jezus miał
Ojca; On był Bogiem.
Pytania i odpowiedzi 59-0628E P:113 Ja nie wierzę, żeby Jezus mógł być
Swym własnym ojcem. Ja wierzę, że Jezus miał Ojca, a był to Bóg. Lecz Bóg
mieszkał i przebywał w tym ciele, nazwanym Jezus, a On był Emanuelem,
Bogiem z nami. I nie ma żadnego innego Boga oprócz tego Boga. On jest
Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A Imię Ojca, Syna i Ducha świętego... Ojciec - Pan,
Syn - Jezus, Duch święty - Logos, Duch Boży. Ojciec, Syn i Duch święty, Pan Jezus
Chrystus - to jest On. A w Nim mieszkała pełnia Bóstwa cieleśnie.
Módlmy się…

