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Dzisiaj wieczorem przestudiujemy akapity 13 i 14 z drugiej połowy kazania brata 
Branhama, Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem. 

13  Otóż, ta głupia panna jest niewiastą, ona jest kościołem, ale ona jest głupia. 
Widzicie? Ona była po prostu opieszała. A teraz jest nazwana... ona nazywa siebie 
oblubienicą. Wspomnijcie sobie, wszystko dochodzi do doskonałości w liczbie trzy. Trzy 
- to liczba doskonałości. Boże urzędy - Ojciec, Syn, i Duch święty, Bóg Ojciec, to był Bóg, 
który żył w Słupie Ognia. ON próbował pociągnąć Izraela ku Sobie. Oni nie chcieli 
przyjść. Bóg Ojciec, żyjący w Synu, co Go czyniło Bogiem - Synem, tym samym Bogiem, 
wyrażonym wizerunkiem Boga - tym zamanifestowanym Bożym nasieniem, On starał 
się pociągnąć ludzi ku Sobie, a oni Go ukrzyżowali. Duch święty jest tym samym 
Bogiem, który był na początku w Synu Bożym, a obecnie mamy tutaj dalszy urząd 
Boga w tych ostatecznych dniach, który żyje w kościele, próbując przynieść Słowo 
(mówione Słowo, jak to czynił w dalszych dwu urzędach) do ludzi, a oni Je odrzucają. 
To jest ta sama sprawa. To są trzy urzędy, albo przejawy jednego Boga w akcji. A Bóg 
działający dzisiaj w Swoim ludzie jest Bogiem w akcji. Widzicie? To jest Bóg w 
ludziach. 

14 O ile Pan zechce, pragnę mówić o tym jutro wieczór - Bóg w Swoim 
wszechświecie, Bóg w Swoim Synu, Bóg w swoim ludzie, itd. Nuż, sądzę, że mówiłem 
tutaj o tym. 

Chciałbym sprawdzić tę myśl Brata Branhama, ponieważ są tacy, którzy cytują to 
razem z paroma innymi i oznajmili ludziom, że Bóg jest w Swoim kościele, a jeżeli Bóg 
jest w Swoim kościele, wtedy kościół jest w zasadzie Bogiem. To jest okropne  
niezrozumienie cytatów i Biblii, a w ten sposób oni poszukują uwielbienia dla siebie, 
tak jak Lucyfer poszukiwał uwielbiania dla siebie. Ale jeżeli sprawdzicie na podstawie 
Pisma, czego nauczał brat Branham tutaj, nie wpadniecie w pułapkę diabła. Nawet 
kiedy diabeł starał się sprawić, aby Jezus spojrzał na niego lub uwielbiał go, Jezus 
zaraz zganił diabła w tej sprawie. Dlatego, brat Branham nie naucza tu, że Bóg jako 
obiekt uwielbiania jest w ludziach, bo to byłoby bałwochwalstwem. I nie naucza tego, 
jakby pełnia Bóstwa była cieleśnie w kościele. Bowiem to jest zupełne złe zastosowanie 
cytatów i Biblii. Jest to herezją. 

Oto, czego on naucza, a mianowicie, że życie, atrybuty i cechy charakterystyczne 
Bożego Życia, które było w Chrystusie, ma być w kościele. A tego nauczał nas także 
Paweł. 



Paweł powiedział w Galacjan 1:24  I wysławiali Boga we mnie. Paweł nie mówił, 
że oni patrzyli na Niego, jakby był Bogiem, ale on mówi, że chwała lub Boża doxa, 
która jest Jego opinią, wartością i oceną, to oni widzieli we mnie. Oni widzieli to, jak 
żyje i wyraża się przeze mnie. 

Ponownie w Galacjan 1:16 Paweł nie mówi, że Syn Boży żyje w Nim, jakby on był 
pewnego rodzaju płaszczem dla syna Bożego, w który się ubiera, ale jego słowa są 
następujące Żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani 
przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. W tej wypowiedzi Paweł mówi, że Syn 
Bożego Życia pochodzący z Oryginału; Syn Bożego nasienia, powrócił na mnie, aby 
wyrazić to samo życie we mnie. 

Ten następujący cytat był wyciągnięty przez niektórych i głoszono, jak gdyby pełnia 
Bóstwa żyła obecnie cieleśnie w kościele. To oznaczałoby wtedy, że Elohim żyje w 
kościele, a więc jedyne Ciało, jakie posiada Elohim, jest jego kościół, co jest całkowicie 
błędne. 

W kazaniu Nie bójcie się P:79 brat Branham powiedział: Ilu z was wierzy, że On 
jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki?  Więc obserwujcie tę znakomitą grupę 
pastorów tutaj. Bracia, czy Biblia nie naucza nas, że On jest Najwyższym Kapłanem 
właśnie teraz, który może być dotknięty przez odczuwanie naszej słabości (potrafi 
współczuć naszym słabościom)? Teraz. Rozumiecie? Ilu z was tutaj wierzy, że On jest 
Najwyższym Kapłanem, który może zostać dotknięty przez… Jeżeli On jest tym samym 
Najwyższym Kapłanem,  On działa tak samo, jak On postępował wtedy. Czy się to 
zgadza? Otóż, w jaki sposób dowiedzielibyście się, jak On działał? Oto tutaj to mamy. 
Właśnie przestudiowałem to mówiąc, że Bóg jest w Swoim ludzie. Wszystko, czym był 
Bóg, On przelał do Jezusa. Czy wierzycie w to? On był ucieleśnioną Pełnią Bóstwa . 
A wszystko, czym był Jezus, On przelał do kościoła: Duch Święty.  Czy się to 
zgadza? Zatem to jest Bóg w nas. Bóg w tobie. 

Więc oni zaraz przestali to cytować, jednak jeżeli czytacie dalej następnych parę 
myśli, on mówi - brat Branham przedstawia to bardzo jasno, gdy mówi: „To nie czyni 
cię czymś. To nie jest święta góra ani święty kościół. To jest Duch Święty, nie 
święci ludzie, Duch Święty. Rozumiecie? To jest Duch Święty w swoim ludzie, nie 
święci ludzie, Duch Święty. Rozumiecie? A tak się ma ta sprawa.” 

A w następnym cytacie on mówi o Duchu Świętym, który jest wszczepiony do nas, 
więc on mówi definitywnie o życiu Bożego Nasienia w wierzącym. A ostrzega nas, 
abyśmy nie dodawali niczego do tego życia Bożego Nasienia, inaczej będziemy mieć 
krzyżówkę życia a nie Życie Boże, żyjące w nas. 

W kazaniu Od początku tak nie było 60-1127M P:36 Musimy wychować religię 
Ducha Świętego, moc Ducha Świętego. Gdzie jest Bóg? Bóg jest w Swoim Kościele. 
Bóg jest w Swoim Słowie. Bóg jest w swoim ludzie. Bóg jest w Swoim 
wszechświecie. On jest wszędzie, ale my nie możemy skrzyżować Go z czymś, 
ponieważ On nie skrzyżuje się z niczym. On jest Bogiem i tylko Bogiem. Nie możesz 



skrzyżować Go z pięcioma albo sześcioma różnymi rzeczami lub z czteroma albo 
pięcioma Bogami. On jest Bogiem i tylko Bogiem. On nie skrzyżuje się. On jest Bogiem. 
On nie możesz uczynić orędowników ze świętych i mówić: „Ten święty uczynił to a 
tamten uczynił to.” Nie ma czegoś takiego. Istnieje jeden Pośrednik pomiędzy 
Bogiem a człowiekiem, a jest nim Chrystus Jezus, jedyny Pośrednik. Co się 
dzieje więc z kościołem? Gdyby On był tutaj na ziemi, a On jest, a znajdujemy 
kościół dzisiaj w takim samym stanie, jak On, nauczając naukę i przykazania ludzkie. 
On powiedział: „Od początku tak nie było.” Otóż, stwierdzamy, jak było na początku. 

A więc musimy to też uczynić. Musimy stwierdzić, jakim był Bóg na początku, a na 
początku Bóg powiedział: „Niechaj każde nasienie zrodzi według swego rodzaju”, a 
więc tutaj to macie, Boże życie w Bogu, kiedy Nasienie Boże wstępuje do nas i przynosi 
Boże Życie w nas. 

Jeśli życzymy sobie zobaczyć, jak na początku wyglądał kościół, w jaki sposób Bóg 
miał  być w Swoim kościele, wtedy powróćmy do usługi Alfa Chrystusa w kościele, żeby 
uzyskać odpowiedź. Przejdźmy do Ewangelii Jana i czytajmy 17, gdzie stwierdzimy, 
jak Bóg był w Chrystusie i w jaki sposób Bóg jest w nas w ten sam sposób, jak Bóg był 
w Chrystusie. 

2 Koryntian 5:16 Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała; a jeśli 
znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. 17 Tak więc, jeśli ktoś 
jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się 
nowe. 18 A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i 
poruczył nam służbę pojednania, 19 To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą 
pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. 20 
Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg 
upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. 

Numer 1, jeżeli zwróciliście uwagę, to było Słowo Boże, które było w Chrystusie, 
więc byliśmy oddani Słowu pojednania, aby Słowo pojednania mogło efektywnie 
działać w nas w ten sam sposób, jak działało w Chrystusie. 

Kolosan 1:25 Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, 
powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, 26 
Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. 27 Im to 
chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej 
tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. 28 Jego to zwiastujemy, 
napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go 
doskonałym w Chrystusie Jezusie; 29 Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, która 
skutecznie we mnie działa. 

Chrystus w Tobie, Nadzieja albo zadatek oczekiwania na Chwałę to nie Bóg, osoba 
lub Bóg, Elohim w tobie, ale Chrystus – namaszczenie od Boga w Tobie, co jest 
zadatkiem tej chwały, by mogła być w nas, a wiemy, że Chwała to Doxa Boża, Jego 
opinia, jego wartości i jego ocena. Więc Paweł mówił to, kiedy Chrystus, namaszczenie 



od Boga jest w tobie, co jest twoim zadatkiem, by wiedzieć, że Doxa od Boga, jego 
opinie, wartości i ocena będą także wkrótce w tobie. 

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. 

Zwróćcie uwagę, Paweł mówi nam, że Chrystus żyje w nas, ale musimy wiedzieć, 
jak on żyje w nas, aby zrozumieć, o czym on mówi. I zawsze pamiętajcie, On nie mówi 
o osobie zamieszkującej twoje ciało, ale o życiu, które było w tobie osobie, o 
namaszczeniu, a Chrystus oznacza namaszczenie,  a więc on mówi o Chrystusie, 
namaszczeniu żyjącym w tobie. On mówi o namaszczeniu, życiu wyrażającym się przez 
ciebie, a skoro to namaszczenie jest Bożym Życiem, patrzymy się tutaj na wyrażenie 
„Bożego Życia”, które żyje w twoim śmiertelnym ciele. I nie zapomnijcie, że studiujemy 
„Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem”. Więc całe kazanie przypatruje się 
Życiu w Oryginalnym Nasieniu, powracającym, by żyć ponownie w innych synach 
Boga. Dlatego, patrzymy się na Boże nasienie, jeżeli Bóg jest Słowem, Ew. Jana 1:1 
mówi nam, że on nim jest, wtedy musi patrzyć się na Boże Nasienie lub Nasienie 
Bożego Słowa, co jest Nasieniem Boga Życia Nasienia Boga żyjącego przez nas. 

1 Jana 1:1 Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na 
co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota - 2 A żywot objawiony 
(wg angielskiego zamanifestowany) został, i widzieliśmy, i świadczymy, i 
zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został (wg 
angielskiego zamanifestowany)  

Jak został nam zamanifestowany? Przez ciało Bożego pierworodnego syna – w taki 
właśnie sposób. A więc Bóg był W Chrystusie, jednając świat ze sobą. 

3 Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z 
nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem 
Chrystusem, 

A więc jakie są sposoby, by Boże życie mogło przebywać w nas, lub zamieszkiwać 
nas i zostać wyrażone w śmiertelnych ciałach? 

Najpierw widzimy w Ew. Jana 15:7, Jezus powiedział: Jeśli we mnie trwać 
będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie 
się wam. A więc po pierwsze – musimy posiadać Słowo Chrystusa przebywające i 
żyjące w nas. 

Numer 2, nasze ciała mają zrodzić owoc ducha. Ew. Jana 15:4 Trwajcie we mnie, 
a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w 
krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. 

Widzimy to też w Ew. Jana 15:4 Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama 
z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we 



mnie trwać nie będziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto 
trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie 
możecie. 

Numer 3, Paweł powiedział, Cierpliwość Chrystusa miała przedstawić Jego 
ciało. 1 Tymoteusza 1:16 Ale dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie 
pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, 
którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. 

Numer 4, Paweł powiedział, że to jest Boża energia, która działa w naszych 
ciałach. Kolosan 1:29 Nad tym też pracuję, walcząc w mocy jego, (Jego energia lub 
energii) która skutecznie we mnie działa. 

Prorok Elizeusz 56-1002E P:34 Nie widzimy mocy, którą Bóg umieścił w Swoim 
ludzie. On jest w Jego ludzie. Czy wierzycie w to? Pewnego razu Bóg był ze Swoim 
ludem, kiedy chodził po tej ziemi. Ale teraz, Bóg jest w Swoim ludzie. „Jeszcze krótko, a 
świat Mnie więcej nie zobaczy, jednak wy zobaczycie mnie, bo ja (zaimek osobowy)  będę 
z wami i w was aż to skończenia świata.” Bóg zamieszkuje, porusza się, działa w 
ludzkości. Alleluja. Bóg nie działa przez organizacje. On działa przez jednostki. Bóg 
działa w ludziach. Bóg nie czyni tego dzisiaj. On pobudza lub pokazuje Swego 
Ducha w ludziach, by tak czynili. On powiedział: „Ja jestem Krzewem.” Krzew nie 
rodzi owoców. „Wy jesteście latoroślami.” 

I znowu widzimy, że to jest energia Boża, która działa w naszych ciałach. Galacjan 
2:8 Bo Ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, 
skutecznie działał (energeo lub energia) i przeze mnie między poganami - 

Galacjan 1:24 I wysławiali (doxazo’d) Boga we mnie. (Mówiąc inaczej, Boża 
doxa, która zamanifestowała się lub wyraziła się we mnie, jest tym, co oni ocenili i 
uważali, że jest od Boga i jako wyrażenie Boga we mnie względem nich.) 

Numer 5. To samo Życie, które było w Chrystusie, te same atrybuty i cechy 
charakterystyczne, ta sama natura, która została wyrażona przez Niego, teraz żyje i 
wyraża się we mnie. Dlatego Paweł mógł powiedzieć w Galacjan 2:20 Z Chrystusem 
jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; (Chrystus, 
namaszczenie, życie, które żyło w Chrystusie, żyje we mnie) a obecne życie moje w 
ciele jest życiem w wierze (Objawieniu) w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał 
samego siebie za mnie. 

Pokaż nam Ojca a to nam wystarczy 60-0731 P:81 Jeżeli Bóg jest w Swoim 
ludzie, to samo Życie, które było w Jezusie, jest tutaj w kościele. I jest w was, 
ludzie… 

Musicie się na nowo narodzić 61-1231M P:29 Fałszywi nauczyciele przynoszą 
fałszywe narodzenia. Prawdziwi prorocy przynoszą Słowo; narodzenie przez Słowo - 
przez Chrystusa. Fałszywi prorocy przynoszą fałszywe narodzenia. Narodzenia zboru, 
narodzenia wyznań wiary, narodzenia denominacji. Tutaj to macie, bracia 



zielonoświątkowcy. Fałszywi posłowie mówią ludziom, że otrzymali Ducha świętego, 
ponieważ mówią językami. Widziałem, jak opętani przez diabła mówili językami. 
Ołówki, które były położone, pisały w nieznanych językach. To zupełnie nic nie 
oznacza. Patrzcie, to musi być życie. Po owocach ich poznacie je. Może zapytacie: 
„Bracie Branham, czy wierzysz w mówienie językami?" Oczywiście! „Czy wierzysz w 
radosne wykrzykiwanie?" Oczywiście, wierzę, to należy do wierzących. Wierzę w Słowo 
Boże. Jeżeli jednak życie nie stoi za tym? 

Numer 6 Prawda Chrystusa ma być w nas i wyrażać się w nas i przez nas. 2 
Koryntian 11:10 Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie 
odbierze w granicach Achai. 

Numer 7 Te same opinie, wartości i ocena Boże mają być w nas i wyrazić się w 
nas i przez nas, a to sprawi, że będziemy jedno z Bogiem, tak jak Jezus i Bóg byli 
jedno. Ew. Jana 17:21 Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, 
aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 22 A Ja dałem im 
chwałę, (Doxa, opinie, wartości, ocenę) którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno 
jesteśmy. 23 Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, 
że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. 

W Ew. Jana 17:11 czytamy: I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja 
do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli 
jedno, jak my. A jak to możliwe, że „my możemy być Jedno, jak”, co znaczy w ten sam 
sposób, jak Jezus i Jego Ojciec są Jedno? Jezus powiedział w Ew. Jana 17:14 Ja 
dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie 
jestem ze świata. Jezus mówi nam, że stajemy się Jedno w Bogiem przez to samo 
Słowo, przez które On stał się Jedno Z Bogiem. Widzimy dalej w Ew. Jana 17:20 A nie 
tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. 21 Aby 
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno 
byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 22 A Ja dałem im chwałę, którą mi 
dałeś, aby byli jedno, jak albo w taki sam sposób my jedno jesteśmy. 

Dlatego jest rzeczą oczywistą, iż jesteśmy jedno przez przyjęcie tego samego Słowa, 
które przynosi nam tę samą Chwałę lub ten sam zmysł, jaki ma Ojciec. A Ja dałem im 
chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. 

W kazaniu Czas żniwa 64-1212 87 brat Branham cytuje Jezusa, mówiącego: Jezus 
powiedział: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie" (Jan 17,2). 
Nie, by jakiś człowiek nad czymś panował; to się nigdy nie powiedzie. Jedna 
denominacja chce decydować o drugiej, jeden człowiek o drugim. Jego modlitwą było, 
byśmy byli jedno z Bogiem, jak Chrystus i Bóg byli jedno. On był Słowem i 
Jezus modlił się o to, żebyśmy i my stali się Słowem i odzwierciedlali Go. Tak 
wygląda wypełnienie się Jego modlitwy.  

88  Widzicie, jak szatan robi zamieszanie w ludzkim rozumie? Przecież Jezus w 
Swojej modlitwie nie miał na myśli, że mamy się wszyscy połączyć i mieć wspólny 



dogmat lub coś w tym rodzaju. Za każdym razem, gdy to czynią, oddalają się coraz 
bardziej od Boga. 

89  On chce, żebyśmy byli jedno z Bogiem, a Bóg jest Słowem. Każdy 
poszczególny musi być w swoim sercu jedno z Bogiem. 

Jezus powiedział nam, że poznamy, iż on jest w nas Ew. Jana 14:20 Owego dnia 
poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. 

Ponownie w kazaniu Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy 56-0422 36 Wiele 
razy było powiedziane, że nikt nigdy nie widział Boga, Biblia tak powiedziała. Ale 
jednorodzony Ojca oznajmił Go. Filip, był tutaj dociekliwy, on chciał widzieć Ojca. On 
powiedział tutaj: „Tak długo byłem z tobą, Filipie, a nie poznajesz Mnie?” On 
powiedział, „Kiedy widzicie Mnie, widzicie Mojego Ojca.” Mówiąc inaczej, widzicie, 
że Ojciec wyraża się przez Syna. On i Ojciec byli jedno w tym sensie, że Jego 
Ojciec przebywał w Nim, to nie On czynił te dzieła; On był Synem, On sam, 
nieśmiertelny, narodzony z panny, Syn Boży. A następnie w Nim przebywał Bóg Ojciec, 
wyrażając się światu, Jego nastawienie wobec ludzi. Rozumiecie? W taki sposób 
Chrystus i Bóg byli jedno. Bóg był w Chrystusie, jednając świat ze sobą. On powiedział, 
„Kiedy widzicie Mnie, widzicie Ojca, więc dlaczego mówicie ‘pokaż nam 
Ojca?’” 

Numer 8 Słowa Chrystusa będą przebywać lub żyć w nas. Ew. Jana 15:7 Jeśli we 
mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, 
a stanie się wam. 

Numer 9 te same dzieła Chrystusa będą przebywać w nas lub zostaną wyrażone 
przez nas. Ew. Jana 14:10 Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? 
Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, 
wykonuje dzieła swoje. 11 Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie; a 
jeśliby tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. 

I znowu w Ew. Jana 10:38 Jeśli zaś wykonuję, to choćbyście mi nie wierzyli, 
wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we mnie, a Ja w Ojcu. 

Numer 10 zważając na słowa i dzieła Chrystusa wyrażone przez Pawła i inne 
naczynia, które Bóg wybrał do użytku; to powinno sprawić, że w nich przebywa Pokój 
Boży. 

Numer 11 Paweł mówi nam, że mamy być Jego  naśladowcami, nie z 
zewnętrznej strony, ale z serca. Filipian 4:9 Czyńcie to, czego się nauczyliście i co 
przejęliście, co słyszeliście, i co widzieliście u mnie; a Bóg pokoju będzie z wami, 

Tylko dlatego, że wszystkie sprawy, które nauczyliśmy się od Boga, są w nas, to nie 
czyni nas Bogiem o nic więcej, niż nasze ciała pozostawione grzechowi czynią nas 
diabłem. 



Zauważcie, że Paweł powiedział w Rzymian 7:20 A jeśli czynię to, czego nie chcę, 
już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. 

Rzymian 7:17 Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. 

Rzymian 7:8 Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie 
wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. 

Więc widzicie, patrzymy się tylko na te naczynia, jako na naczynia ku czci lub ku 
hańbie. Możemy wydać nasze ciała grzechowi albo odzwierciedlać Bożą doxa – jego 
opinie, jego wartości i jego ocenę. Spójrzmy na to, czego apostoł Paweł nauczał nas o 
tym, jak mamy wydać nasze naczynia i dlaczego mamy je wydać tylko Bogu. 

Rzymian 6:13 I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, 
ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na 
oręż sprawiedliwości. 16 Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w 
posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku 
śmierci, czy też posłuszeństwa ku sprawiedliwości? 19 Po ludzku mówię przez wzgląd 
na słabość waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście członki wasze na służbę 
nieczystości i nieprawości ku popełnianiu nieprawości, tak teraz oddawajcie członki 
wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. 

Numer 12 wtedy możemy widzieć, iż kiedy oddajemy nasze naczynia 
sprawiedliwości Bożego Słowa, Świętość Boża wyrazi się przez nasze naczynia. 

Ew. Marka 4:8 A inne padło na ziemię dobrą, wzeszło, wyrosło i wydało owoc 
trzydziestokrotny i sześćdziesięciokrotny, i stokrotny, 

Numer 13 mamy przyjąć w tych ciałach i odzwierciedlać tę samą wiarę 
Chrystusa. 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. Nie żyjemy już dzięki 
naszej wierze, ale dzięki Jego wierze. 

Widzimy w Dz. Ap. 26:18 Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do 
światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez 
wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. 

Numer 14 ta miłość samego Boża, bowiem Bóg jest miłością, a Paweł mówi 
nam w Rzymian 5:5 A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. A ten Święty Duch jest Bożym 
Świętym Życiem, a to jest to samo Życie w każdym z nas według 1 Koryntian 12:13 
Bo w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało … i wszyscy 
zostaliśmy napojeni jednym Duchem. 

I znowu w Efezjan 2:18 Albowiem przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i 
drudzy w jednym Duchu (wg angielskiego: Albowiem przez niego mamy i dostęp przez 
jednego Ducha do Ojca.). Więc jeżeli mamy dostęp przez jednego ducha do Ojca, wtedy 



nie jesteśmy ojcem, a więc nie jest to Bóg, który jest w kościele, ale Boże Życie w 
kościele. 

A jeżeli mamy tego samego ducha, dlaczego więc jeden duch jest w konflikcie z 
innym duchem? 

Dlatego brat Branham powiedział w kazaniu Konferencja z Bogiem 59-1220M 
47 Widzicie więc bez żadnego sprzeczania się, że Bóg jest w Swoim ludzie. 
Powinniśmy zatem odnosić się z poszanowaniem jedni do drugich. 
Powinniśmy miłować jedni drugich. Powinniśmy miłować jedni drugich pomimo 
naszych denominacyjnych barier, bez względu na to, że się nie możemy zgodzić. 48 
Może nawet apostołowie nie potrafili się zgodzić. Oni chcieli wiedzieć, kto będzie 
największym i wiele innych rzeczy. Jan, Marek, i Paweł wtedy – oni mieli… Piotr i 
Paweł mieli nieporozumienie. 49 Lecz więzy miłości… O to właśnie pragniemy 
usiłować się dzisiaj. 

Więc musimy zrozumieć, że Bóg jest z nami w postaci Słupa Ognia, a Słup Ognia 
jest miejscem, gdzie można patrzyć się na obecność Shekinach. Ale słup Ognia nie jest 
w kościele, ale jest z kościołem – ten sam Bóg prowadzi Swój lud za pomocą właśnie 
Jego obecności z nami w tym czasie… 

Pozwól nam zobaczyć Boga 59-1129 P:67 A ten sam Duch, który był w Jezusie 
Chrystusie, jest dzisiaj wśród nas, manifestujący się ustawicznie ludziom przez te 
same znaki, te same cuda, dający im tego samego Ducha Świętego, mówiący tego 
samego rodzaju językami, podający taki sam wykład, widzący wizje, działający, 
uzdrawiający chorych, dokładnie jak On czynił na początku. Bóg jest w Jego ludzie. 
Dlaczego więc patrzymy się na „Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy?” Widzimy Ojca. 
Widzimy Ojca. 

Kiedy patrzę się tutaj i widzę zachód słońca, widzę Ojca. Kiedy widzę 
wschód słońca, widzę Ojca. Kiedy słyszę nawoływanie dzikich zwierząt, widzę 
Ojca. Kiedy widzę kwitnące kwiaty, widzę Ojca. Czy wy nie? Widzę go w Jego 
Słowie. Za każdym razem, kiedy biorę Jego Słowo jako obietnicę, widzę Ojca. 
Patrzę się na Jezusa; Widzę Ojca wyrażającego się przez Syna. Patrzę się na 
Jego lud; widzę Ojca, widzę Go działającego pomiędzy Swym ludem, 
wyrażającego się, kontynuującego. „Pokaż nam Ojca?” On jest właśnie tutaj dzisiaj 
popołudniu, działający wśród Swego ludu, w Swoim ludzie, przez Swój lud, 
ponad Swym ludem. Alleluja. Bóg jest w Swoim ludzie. 

Wiem, co kaznodzieje próbują uczynić, posługując się cytatami o „Bogu w swoim 
ludzie”. Brat Branham powiedział, iż powinniśmy patrzyć się na ich motyw, na to, co 
głoszą, a ja nie widzę bardzo dobrego motywu w tym, kiedy widzę, że ich ludzie są w 
niewoli na skutek ich usługi. 

 W kazaniu Rozpoznanie ducha 60-0308 P:13 brat Branham powiedział: Lecz co 
on usiłuje osiągnąć, jaki jest zamysł jego serca, który on próbuje osiągnąć? Potem 



możecie oglądać, co jest w życiu tego człowieka, czy jego motywem jest uczynić coś dla 
jego denominacji, czy osiągnąć coś dla siebie, czy chodzi tu o świecką sławę, czy chodzi 
mu o wielkie imię, aby mógł powiedzieć: „Ja to przepowiedziałem i urzeczywistniło się 
to dokładnie tak”. Nuże, widzicie zaraz, że to jest złe, od początku. Lecz jeśli on usiłuje 
użyć to, co Bóg mu dał, jako nauczyciel, jako prorok, jako widzący… 

Następnie oni wam powiedzą, że są Bożymi ustami. Więc kiedy następnym razem 
usłyszysz kaznodzieję starającego się wmówić ci, że Bóg jest zamanifestowany w ciele 
Oblubienicy, więc dlatego lepiej słuchaj go, ponieważ on mówi o Bogu, następnie tylko 
powróć do cytatu, gdzie brat Branham powiedział: Kiedy słyszę nawoływanie 
dzikich zwierząt, widzę Ojca. Zacytuj mu to, i zobacz, co on powie. 

Aby postawić te cytaty z ich właściwej perspektywy, pozwólcie, że przeczytam parę 
z więcej niż trzystu innych cytatów, gdzie brat Branham sam im to wyjaśnia. 

W kazaniu Chcielibyśmy widzieć Jezusa 62-0704 P:9 Otóż, było nam mówione, 
jako katolikom, że "Bóg jest w Swoim kościele". Więc że tam właśnie jest Bóg, w Swoim 
kościele. Zatem, jeżeli Bóg jest w Swoim kościele, który z nich jest Jego 
kościołem? Każdy z nich mówi, że to jest ten "kościół". Wiedziałem więc jedną rzecz... 
Tak właśnie mówił ksiądz: "Bóg jest w Swoim kościele". 

19 Lecz Biblia mówi: "Bóg jest w Swoim Słowie". A On powiedział, że: 
"Ktokolwiek dodałby coś do Tego albo ujął coś z Niego, tak samo będzie mu ujęte z 
Księgi Życia". Więc ja wierzę z całego mego serca, że to Słowo jest Bogiem w postaci 
drukowanej.  

Konferencje 63-0608 P:50 Tym właśnie On jest dzisiaj. Dzisiaj powinniśmy 
słuchać kościoła". Ja powiedziałem: "Bóg jest w Swoim Słowie". On powiedział: "Bóg 
jest w Swoim kościele". Ja powiedziałem: "On jest w Swoim Słowie. A jeśli to Słowo 
nie jest w kościele, to Bóg nie jest w kościele, ponieważ Słowo jest Bogiem". I 
dalej powiedziałem: "Poza tym, czy wierzysz w Apokalipsę?" To znaczy Objawienie - jest 
to po grecku. "Czy wierzysz, że Apokalipsa jest inspirowana?" On odrzekł: "Oczywiście". 
Powiedziałem: "Zatem, Sam Jezus Chrystus powiedział w Apokalipsie, że Ktokolwiek 
ująłby jedno słowo z Niego albo dodał jedno słowo do Niego, jego część będzie wyjęta z 
Księgi Życia. Jak możesz zatem mówić, że masz autorytet do tego, by ująć, dodać albo 
czynić to, co chcesz, kiedy ci to zabronił założyciel chrześcijańskiego Kościoła, Jezus 
Chrystus. Ty tego nie możesz uczynić". Rozumiecie? 

A tutaj właśnie zakończymy dzisiaj wieczorem. Ale pozwólcie, że wam znowu 
powiem, co brat Branham mówi tutaj. Jeżeli człowiek głosi, że Bóg jest w kościele, 
lepiej obserwuj jego motywy, bracie, ponieważ Bóg jest w Swoim Słowie, bo On jest 
Słowem, a kiedy ludzie zaczną skupiać się na czymś innym poza Słowem, zaczną 
schodzić na manowce. A gdzieś po drodze, tylko obserwuj, jak dodają tu, a odejmą tam, 
i sami staną się swoim absolutem. Jesteśmy ostrzegani przez apostoła Piotra i Pawła, 
że ci ludzie przyjdą i przyniosą razem z prawdziwą Nauką herezje, nawet zaprzeczając 
temu, kto ich odkupił. A gdy ci ludzie zaczną głosić: „Bóg jest w swoim kościele” – 



dopóki nie wytłumaczą, że Bóg jest w Swoim Słowie, nauczają fałszywej nauki. A 
dlaczego nauczają fałszywej naukę? Jeden powód – pożądają pieniędzy – nieuczciwy 
zysk. 

1 Tymoteusza 6:10 Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; 
niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary (Objawienia Jezusa Chrystusa, Nauki 
Chrystusa) i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. 

BÓG W SWOIM SŁOWIE 57-0323 P 50 Więc po chwili Elizeusz wyszedł z domu, i 
udał się do nich. Jeszcze nie miał wizji, ale gdy tam dotarł, wszedł do pokoju; był tam 
płacz i krzyki, i wszyscy lamentowali. Mały martwy chłopak był wiele godzin położony 
tam na łóżku – na jego łóżku. Elizeusz wszedł i zamknął drzwi i uwolnił się od 
wszelkiej niewiary, panującej na zewnątrz. I chodził tam i z powrotem po podłodze w 
pokoju (to mi się podoba.), Chodził tam i z powrotem, aż odczuł, że zstąpiło na niego 
bardziej obfite Życie  – odnowił swoją siłę jak orzeł, o którym mówiłem niedawno. 
Potem orzeł mógł odlecieć. 

Odczuł obfitość Ducha Świętego przychodzącą na niego i położył swoją twarz na 
twarzy tego dziecka, usta do ust dziecka, swój nos na nosie dziecka, swoje ręce na 
rękach dziecka, i jego ciało zagrzało się. Potem dziecko kichnęło siedem razy i powróciło 
do życia. Chwała. Bóg w Swoim ludzie. Czy temu wierzycie? 

E-51  Otóż, o wiele później, gdy on nie żył już od wielu lat, a jego wyblakłe kości 
leżały tam w grobie, położyli na niego martwego człowieka, a Bóg był jeszcze w tych 
kościach. Alleluja. Wiem, że sobie myślicie, że jestem zwariowany. Może jestem. Po 
prostu dajcie mi spokój. Czuję się lepiej w ten sposób. Zgadza się. Czuję się dzisiaj 
wieczorem jakoś bardzo religijnie. 

O moi drodzy. Bóg w swoim ludzie obecnie; więc teraz jesteście synami Bożymi. 
[Puste miejsce na taśmie - wyd.] Jesteście właśnie teraz synami Bożymi. Ale wy żyjecie 
po prostu poniżej waszych przywilejów. Bóg w Swoim ludzie. 

Widzę starego rybaka, który nawet nie umiał napisać swojego własnego imienia. 
Nazywali go Piotrem. On był apostołem, a ludzie rozpoznali Boga w tym człowieku w 
tej mierze, że kładli chorych w jego cieniu, a oni zostali uzdrowieni. Alleluja. Bóg w 
Swoim ludzie. Czy w to wierzycie? 

Widzę, jak od ciała Pawła brali chusteczki i przepaski, i kładli je na chorych. Oni 
rozpoznali i widzieli Ducha Bożego w Pawle, więc kładli te chusteczki i przepaski na 
chorych, a oni zostali uzdrowieni. Bóg w Swoim ludzie. 

E-52 Widzę tych stu dwudziestu, którzy po kryjomu weszli do górnego pokoju; była to 
mała grupa tchórzliwych ludzi, którzy chodzili z Jezusem – w publiczności. Ale, bracie, 
tam nagle dał się słyszeć z nieba jakby szum gwałtownego wiatru. Napełnił cały dom, w 
którym oni siedzieli. Rozdzielone języki jakby ognia odpoczęły na nich, i oni wyszli na 
ulicę. To był Bóg w Swoim ludzie; i oni mówili językami, prorokowali; i uzdrawiali 
chorych; wskrzeszali zmarłych; wyganiali demony; głosili Ewangelię; i nie umiłowali 



swojego życia aż do śmierci. Był to Bóg w Swoim ludzie. Kiedy to inni zobaczyli, 
powiedzieli: "Mężowie bracia, co mamy czynić, abyśmy zostali zbawieni?" 

Piotr powiedział: "Pokutujcie, każdy z was, i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa 
Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie dar – Ducha Świętego. 
Albowiem dla was jest ta obietnica i dla dzieci waszych, i dla tych, którzy są jeszcze 
daleko, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. " Bóg w Swoim ludzie. 

E-53 Wieczór co wieczór, kiedy przychodzimy tutaj, i widzimy wielką przemianę 
dokonywaną przez Ducha Świętego działającego właśnie tutaj w tym budynku, 
rozpoznającego sekrety i tajemnice serca, uzdrawiającego zezowate oczy, 
przywracającego ślepym wzrok, głuchym słuch; chromi chodzą, nowotwory znikają, a 
lekarze mówią: "Nie wiemy, co się stało." O, to jest Bóg w Swoim ludzie. Czy temu 
wierzycie? 

Wierzę, że teraz to małe grono słuchaczy – kiedy przyszedłem tutaj kilka minut temu, 
siedzieliście patrząc się koło siebie uroczyście,  nic nie mówiąc, a teraz wasze twarze są 
podniecone. Niektórzy z was macie łzy w oczach. Niektórzy z was uśmiechacie się – na 
całej twarzy. Coś dzieje się w waszych sercach. Co to jest? Jest to Duch Święty karmiący 
się Słowem żywego Boga. Jest to Bóg w Swoim ludzie. Czy wierzycie, że On jest tutaj? 
Ja wierzę, że On jest tutaj i ma po prostu tyle mocy, ile On miał kiedykolwiek na 
każdym miejscu na świecie. O tak. 

"Jeszcze krótka chwila, a świat Mnie już więcej nie zobaczy. Lecz wy Mnie 
zobaczycie, bo Ja będę z wami." On powiedział: "Jako Mnie posłał Ojciec, tak i Ja was 
posyłam" .Ojciec, który Go posłał, był w Nim, i chodził z Nim, i przebywał w Nim: 
pozostał z Nim w śmierci, pozostał z Nim w zmartwychwstaniu. I jako Ojciec posłał Go 
i chodził z Nim, tak samo On wysyła nas i idzie z nami, i wykonuje dzieła Chrystusa, 
jak Chrystus wykonywał dzieła Boże. Będzie z nami w czasie śmierci i wzbudzi nas w 
ostatecznym dniu. Bóg w Swoim ludzie. 

E-54 Odczuwam jakoś tutaj wewnątrz, w moim sercu Irlandczyka coś szczególnego – 
jakąś nadprzyrodzoną moc zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, działającego i 
wzruszającego moje emocje, bo czuję, jakbym miał już odlecieć stąd dzięki Duchowi 
Świętemu, jeżeli to stanie się konieczne. 

Może sobie myślicie, że jestem zwariowany, lecz ja nie jestem. Wiem dokładnie, na 
czym stoję. Wiem, o czym mówię. Jest to Nieśmiertelne Życie działające teraz pośród 
nas, ponieważ jesteśmy obecnie synami i córkami Bożymi. Amen. 

 

Pochylmy teraz nasze głowy do modlitwy. 


