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Otóż, będziemy kontynuować tego wieczoru kazanie, wygłoszone przez brata 
Branhama: Mówione słowo jest oryginalnym nasieniem ak. 7 Otóż, 
stwierdziliśmy, że deszcz to Duch. A zatem, zatrzymaliśmy się na tym, kiedy 
przekazałem wam moje myśli o tym, czym będzie cała ta sprawa. To jest, ja wierzę, że 
deszcz został zesłany - ten deszcz. Z tego powodu uspokoiliśmy się, bowiem gleba 
została już posiana. Prawie nigdzie nie możecie znaleźć miejsca, które by nie było 
zasiane. Ono wychodziło przez radio, telewizję, taśmy, słowo, przez wszystko; ono 
posiało cały kraj. Nasienie zostało zasiane. Nuż, jakie nasienie zostało zasiane? Nie 
możecie z tego otrzymać nic innego, tylko to nasienie, które zostało zasiane. Czy 
rozumiecie to teraz? Będzie to takie nasienie, jakie było zasiane. Otóż, Duch święty 
spadnie, lecz On przyniesie plon z tego nasienia, które On zasiał. Więc, pamiętajcie o 
tym. 

Otóż, wiemy, że są tylko dwa nasiona zasiane, jedno organizacyjne nasienie a jedno 
nasienie Słowa, które muszą leżeć w obecności Syna, by dojrzeć, jak nam brat 
Branham na tylu miejscach powiedział, ponieważ potrzeba nam stać się miłymi i 
przyjemnymi w naszym duchu. 

JEDYNE OBMYŚLANE PRZEZ BOGA MIEJSCE ODDAWANIA CZCI 65-
1128M 40 020: Wierzę, że Kościół zaczyna słuchać Poselstwa i zaczyna Je pojmować. 
Lecz, przyjaciele, słuchajcie, musimy leżeć w Obecności Syna; musimy być dojrzali. My - 
nasza wiara nie jest dojrzała. Intelektualnie słuchamy Poselstwa, które nam dał Bóg, i 
widzimy te znaki, które On nam pokazał, i udowadnia je przez Biblię jako prawdziwe; 
lecz, ach, jak bardzo kościół potrzebuje leżeć w Jego Obecności tak długo, aż stanie się 
czułym, wiecie, i stanie się łagodnym, żeby się mógł nurzać w Duchu Świętym. 
Czasami, kiedy głoszę Poselstwo, staję się surowym i ostrym, i muszę to wtłuc mocno, 
ponieważ człowiek musi wbić gwóźdź mocno i zagiąć go z drugiej strony, żeby trzymał. 
Lecz kiedy to Kościół raz zrozumie, Wybrani zostaną wywołani i oddzieleni, i potem 
znajdują się w Obecności Bożej, to ja wiem, że to właśnie jest potrzebne, aby ludzie 
mogli odejść w Zachwyceniu.. 

A więc, tego wieczoru chciałbym rozpatrywać ten proces dojrzewania, przez który 
wszyscy musimy przechodzić. Odkąd rozpatrywaliśmy ten proces dojrzewania w 
minionym tygodniu, chciałbym zwrócić naszą uwagę nie tyle na sam proces, ale na 
tego Syna, w którym musimy leżeć, aby mógł być kontynuowany ten proces 
dojrzewania. Ponieważ mimo wszystko, jeśli nie będziemy leżeć w obecności tego Syna, 
nie będziemy przechodzić procesem dojrzewania, w następstwie tego nie staniemy się 
dojrzałymi lub gotowymi. Nie staniemy się łagodnymi ani nie będziemy miłymi i 
przyjemnymi w naszym duchu. A więc, jest potrzebne, abyśmy leżeli w Obecności 
właściwego źródła Światła. A tym Światłem, o którym jest nam powiedziane, abyśmy 
w nim leżeli, jest w Obecność Syna. 

Było nam obiecane, że Bóg ześle najpierw Jego Syna w formie Słońca 
Sprawiedliwości. A to Słońce będzie miało podwójną usługę. To samo Słońce będzie 



jednych znieczulać a drugich łagodzić i przywracać do życia. On nam powiedział w 
księdze Malachiasza, że to Słońce zrodzi światło, które jednych będzie leczyć, ale spali 
całkowicie innych. 

MALACHIASZ, 4: 1 Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy 
zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący 
dzień, – mówi Pan Zastępów – tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. 2 Ale 
dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z 
uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem jak 
cielęta wychodzące z obory. 3 I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod 
waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję – mówi Pan Zastępów. 4 Pamiętajcie 
o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa 
dla całego Izraela! 5 Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i 
straszny dzień Pana, 6 I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, 
abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. 

ZACHARIASZ 14: 6 W owym dniu stanie się tak: Nie będzie ani upału ani zimna, 
ani mrozu. 7 I będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod 
wieczór będzie światło. 8 I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z 
Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak 
będzie w lecie i w zimie. 9 I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie 
jedyny i jedyne będzie jego imię. 

PSALM 27: 1 Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się 
będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać? 

PRZYPOWIEŚCI SALOMONA 6: 23 Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka 
światłem; drogą życia zaś są napomnienia do karności; 

ZACHWYCENIE 65-1204 ak. 35 Widzicie, postarajcie się zachować to w myślach. 
Lecz takie było nastawienie kościoła. Rozpocznie się przebudzenie i pierwsza rzecz, 
która się dzieje - w przeciągu około trzech lat założą na tym organizację. Denominacja 
daje początek organizacji. Czy zauważyliście, że to przebudzenie trwa już od 
dwudziestu lat i nie powstała z tego żadna organizacja? I nigdy nie powstanie! To jest 
koniec. Pszenica wróciła z powrotem do stadium ziarna. Pszenica wróciła z powrotem 
do swego ziarna. Łuska oddzieliła się od niej. A pszenica musi się znajdować w 
obecności słońca, żeby dojrzała. 

CZŁOWIEK UCIEKA SPRZED OBLICZA PANA 65 – 0217 ak. 21 Wierzę, że 
mamy Prawdę. Jestem z tego zadowolony. Wierzę, że pszenica jest absolutnie dojrzała i 
łuski z niej odpadają. Widzicie, mogę trochę na ten temat powiedzieć na początku 
nabożeństwa jutro wieczorem, jak łuska odpada od ziarna. Ale pszenica musi leżeć w 
obecności Syna, który jest słońcem, aby dojrzała. Właśnie po to tutaj jesteśmy, 
przyjaciele, w obecności Syna, który jest słońcem, aż ta mała grupka ludzi tak dojrzeje 
dla Chrystusa, aby stać się chlebem na Jego stole. To właśnie jest moim celem. A teraz, 
zanim przystąpimy do Słowa, po przeczytaniu wierszy i innych rzeczach, pomódlmy się 
ponownie. Następnie zabierzemy się do Słowa. 

  RZECZY, KTÓRE NASTĄPIĄ 65–1205 89 Przypomnijcie sobie. W każdej 
reformacji, jakie mieliśmy, wszyscy ci luteranie i tak dalej, w ciągu trzech lat oni 
zorganizowali się. Tak jest. Każde przebudzenie w ciągu trzech lat wydało organizację. 
A pomyślcie, jak długo to już się ciągnie: dwadzieścia kilka lat i nie ma żadnej 



organizacji. Dlaczego? Jest to właśnie nasienie, które nabiera kształtu pod łuską. Leży 
teraz na zewnątrz i musi być wystawione na działanie słońca, aby dojrzeć w 
chwalebne ziarno, podobne do Tego, który wszedł do tego pierwszy. Prawdziwy 
Kościół, który wpadł w glebę na początku, pojawia się teraz z powrotem poprzez łodygę, 
by ukazał się inny Kościół. Gdy nadjedzie kombajn, aby zebrać to ziarno, życie, które 
wpadło w glebę w czasie Lutra, życie, które wpadło w czasie metodystów i życie, które 
wpadło w czasie zielonoświątkowców, wejdzie do ziarna, skoncentruje się bezpośrednio 
w ziarnie i ujawni się w kształcie doskonałego ciała Jezusa Chrystusa. 

   NIEWIDZIALNE POŁĄCZENIE OBLUBIENICY CHRYSTUSOWEJ       65-
1125 ak. 79 Więc co się dzieje? Gdy ziarno zaczyna róść, będzie większe, rozszerza się, 
wtedy denominacja odsuwa się od tego w tył."Dlaczego nie powstała z tego jeszcze 
denominacja?" Oni nigdy nie będą denominacją. To jest ziarno pszenicy. Dalej nie może 
to iść. Jesteśmy w czasie końca. Co musi to teraz czynić? Leżeć w obecności słońca i 
dojrzewać. Dokładnie tak jest. Słowo w waszych sercach musi przyjść do dojrzałości, 
aby to zrodzić i zamanifestować w życiu to, o czym mówimy. Tak, potem nie macie 
więcej wątpliwości, gdy pozwolicie to sobie objawić przez Ducha Świętego, jak to 
powiedziała królowa o Danielu. 

USIŁOWANIE CZYNIENIA BOGU USŁUGI  WBREW BOŻEJ WOLI  65-
1127B ak. 111 : Słyszałem, jak jeden człowiek mówił pewnego razu, powiedział: "Ja 
wierzę, że ten człowiek modli się za chorych; ja wierzę, że to jest bardzo dobre. Lecz 
jeżeli chodzi o proroka" - powiedział - "ja wierzę, że on jest Bożym prorokiem, lecz jako 
nauczyciel, no cóż, on jest z Jesus Only". Jak nazwalibyście takiego człowieka? Ten 
człowiek nie wie, o czym mówi. Samo słowo "prorok" oznacza, że "on jest objawiającym 
Słowo Boże" - wykład przychodzi tylko do niego. I dlatego jesteśmy dzisiaj w takiej 
potrzebie, żeby przyszedł ten wielki człowiek, który powinien był nam być posłany w 
postaci proroka Eliasza, ponieważ to będzie objawienie Boże, oznajmione nam przez 
potwierdzenie, pokazując, że to jest ten dzień i ta godzina i ten sezon, w którym się to 
stanie zgodnie z obietnicą Bożą. I pamiętajcie, że będą mówić przeciwko niemu; zawsze 
tak było i zawsze będzie. Będzie odrzucony, tak samo jak plewa oddzieli się od... 
Najpierw będzie przyjmowany, ponieważ plewa trzyma ziarno tylko tak długo, aż ono 
jest w takim stadium, że może być wystawione na słońce. Zielonoświątkowy ruch będzie 
tylko osłoną dla Poselstwa, dając mu otwarte drzwi, aż się rozpowszechni; potem ta 
łuska odskoczy, a ziarno pszenicy będzie leżeć w Obecności Syna, rozumiecie, aby 
dojrzało. 

RZYMIAN 12: 16 Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie 
wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych. 

RZYMIAN 15: 5 A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, 
abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, 

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

Greckim odpowiednikiem słowa myśleć jest tutaj phroneo, wymawiając fron-eh'-o,  
i oznacza to nie tylko by myśleć, nie tylko jakaś bezmyślna opinia, ale raczej sposób jak 
ty myślisz, by być rozsądnym w pewien sposób, szczególnie co się tyczy moralnego 
zainteresowania i odzwierciedlanie tego, a zatem to rzeczywiście dotyczy naszego 



nastawienia. My stwierdziliśmy, że nasze nastawienie jest bardzo ważną częścią 
naszego uwielbiania i wierzenia. 

PANIE JA WIERZĘ 53–0901 E–19 „Przyszedłeś z właściwym nastawieniem. Nikt 
nigdy nie przyszedł z właściwym nastawieniem do Chrystusa, kto by nie odszedł z tym, 
o co prosił. 

Stwierdziliśmy, że właśnie nasze nastawienie decyduje o naszej zapłacie. 

ZMARTWYCHWSTANIE 53–1205 E–26  Wy mówicie, ‘‘Czy Bóg stanie i będzie 
mnie sądzić w dniu sądu?’’ Nie, wasze nastawienie względem Niego teraz – przez nie ty 
osądzasz siebie. Bóg już ogłosił: ‘‘ W ten dzień, gdy tylko zjesz z Niego, na pewno 
umrzesz.’’ To załatwia tą sprawę. On musiał stać za tym. On nie musiał wypowiadać 
jeszcze innego sądu. Twoje nastawienie wobec tego jest wynagrodzeniem. Co 
myślicie o Jego drodze ucieczki, jeżeli odrzucicie chodzenie Jego drogami, potem już 
osądziliście samych siebie tak, jak osądziliście Go. 

A więc, nastawienie, które mamy wobec Bożego Słowa, decyduje o tym, co 
otrzymamy od Boga. Przeto najważniejszą rzeczą, którą mamy, jest właściwe 
nastawienie. A jakie lepsze nastawienie moglibyśmy mieć, jak tylko nastawienie 
Chrystusa samego. A zatem w Liście do Filipian Paweł mówi, 2:5 Takiego bądźcie 
względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, a w Nowym 
Międzynarodowym Przekładzie czytamy, Niech takie nastawienie, które było w 
Chrystusie, będzie w Was. 

A zatem to, na co patrzymy się tutaj jest nasze nastawienie, i jakie nastawienie 
odzwierciedlamy. 

FILIPIAN 2:1 Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości 
jakaś wspólnota Ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, 2 Dopełnijcie radości mojej i 
bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. 3 I nie 
czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie 
jedni drugich za wyższych od siebie. 4 Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i 
na to, co cudze. 

DEMONOLOGIA FIZYCZNA SFERA 53-0608a ak. 23 To się dokładnie zgadza, 
bowiem zdaję sobie sprawę z tego, że jako traktuję ludzi, tak traktuję Boga. Po prostu 
moje nastawienie wobec was jest moim nastawieniem do Chrystusa. A wasze 
nastawienie wobec mnie, jest tak samo nastawieniem do Chrystusa, to się zgadza. 

Otóż, weźmiemy dzisiaj wieczorem, jako nasz tekst kilka miejsc Pisma, które 
mówią o posiadaniu tej samej myśli jedni z drugimi. A więc, to nie mówi o wszystkich, 
którzy się staną grupą bezmyślnych robotów, niemających własnych myśli, ale raczej 
mówi o posiadaniu tego samego nastawienia wobec innych, jakie Chrystus miał wobec 
nas. A zatem, kiedy czytamy to słowo Phroneo w Piśmie, to ono nie oznacza czy mówi o 
Bożym nasieniu albo nasieniu węża, to oznacza tą samą rzecz a mianowicie jest to 
nastawienie, które wyrażamy. W Rzymian 8 i Filipian 3, stwierdziliśmy, że to nie 
mówi o posiadaniu nastawienia ze świata, ale raczej nastawienia Ducha. 

RZYMIAN 8:1 Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w 
Chrystusie Jezusie. 2 Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił 
cię od zakonu grzechu i śmieri. 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. 5 Bo ci, 
którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o 
tym, co duchowe. 6 Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. 
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. 

FILIPIAN 3: 19 Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co 
jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. 

Było nam pokazane, że jeżeli mamy złe nastawienie, Bóg przez Swego Ducha 
Świętego przemieni nasze nastawienie w właściwy sposób myślenia. 

GALACIAN 5:10 Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć 
będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. 

FILIPIAN 1:27 Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej, abym czy 
przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, 
jednomyślnie ( z takim samym nastawieniem) walcząc społem za wiarę ewangelii; 

FILIPIAN 3: 15 Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; ( z takim 
samym nastawieniem) a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi; 

FILIPIAN 4:2 Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby były jednomyślne; ( z 
takim samym nastawieniem) w Panu. 

KOLOSAN 3:1 A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, 
gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; 2 O tym, co w górze, myślcie, (miejcie właściwe 
nastawienie) nie o tym, co na ziemi. 

Módlmy się teraz… 


