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19 Patrzcie dzisiaj wieczór, popatrzcie tylko, co się wydarzyło choćby nawet zeszłej
nocy - ten senator z Kentucky powiedział, że mają tam republikanina, który zdobył tam
krzesło i reprezentuje teraz stan Kentucky i powiedział: „On jest protestantem i nie robi
z tego żadnej tajemnicy“ - przed nim, katolikiem. Oni stają się tak zuchwali, jak
tylko mogą być. A pamiętajcie, są tam jeszcze inne sprawy, które za tym idą.
Czas głupich panien - my to widzimy. Rzeczy, które się nigdy nie działy, które nikt z
tych mężów, z tych nauczycieli minionych wieków nie mógł powiedzieć tak, jak my
możemy obecnie, bowiem one są tutaj.
20 Otóż, ta głupia panna i ci skrzyżowani zielonoświątkowcy, (jest to samo skrzyżowani ze sprawami tego świata). Nuże, pamiętajcie, ja jestem
zielonoświątkowcem, lecz nie zielonoświątkowcem w oparciu o denominację. Obrażam
się na to. Jestem zielonoświątkowcem dzięki przeżyciu. Musimy mieć ... metodyści są
zielonoświątkowcami,
baptyści
są
zielonoświątkowcami,
katolicy
są
zielonoświątkowcami, jeżeli mają przeżycie zielonoświątkowe. Wy nie możecie
zorganizować Pięćdziesiątnicę, bo to jest przeżycie, to jest Bóg, a Bóg nie może być
zorganizowany.
21 Otóż, Jezus powiedział nam, że te rzeczy przyjdą. Powiedział nam o tym, co się
będzie dziać - powstanie głupia panna i co ona będzie czynić, i o tym, jak ci ludzie będą
się domagać w tych dniach i będą poszukiwać oleju, lecz dla nich będzie za późno.
Widzicie? Obserwujcie teraz te trzy... te trzy kościoły. Jest tam ta nierządnica, ona
nie przyszła na darmo. Ona jest obecnie skoncentrowana sama na siebie. Jest
tam głupia panna, którą jest protestancki kościół. I jest tam Oblubienica,
widzicie? Więc, są tam te trzy stadia kościoła w ostatecznych dniach. Otóż, obserwujcie,
wyprowadzimy to bezpośrednio z 1. Mojż. i przeniesiemy to wprost tutaj i umieścimy w
Objawieniu, w Zachwyceniu, o ile Pan zechce.
22 Wszystkie te sprawy wyglądają prawdziwie. Zielonoświątkowcy wyglądają
prawdziwie. Pomyślcie, oni...
„Ależ, ja należę do zielonoświątkowej organizacji“. To nie znaczy nic więcej, niż
jak byś żył w chlewie dla świń! W tym nie ma żadnej różnicy. To by nie... Jest to
tylko miedź brzęcząca i cymbał brzmiący. Tak, nie zależy na tym, gdzie ty należysz,
jeżeli nie zostałeś zrodzony z Ducha Bożego, i nie przyjąłeś Ducha świętego ... a
powodem, jeżeli nie masz - jeżeli nie wierzysz całemu Słowu Bożemu, to jeszcze
nie przyjąłeś Ducha świętego. Tak jest. To się dokładnie zgadza. Duch święty kiedy usłyszysz Prawdę, a Duch święty nie poprowadzi cię do tego, to jest to

inny duch, który cię powstrzymuje z dala od Tego. Wtedy ten duch, którego
posiadasz, nie jest Duchem Świętym.
Te słowa Brata Branhama są bardzo mocne, ale są bardzo biblijne. Jeżeli
otworzymy nasze Biblie w 1. Koryntian w rozdziale 1, stwierdzimy, jak bardzo biblijne
są.
1 Koryntian 2:11 Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego,
który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. 12 A myśmy
otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas
Bóg łaskawie obdarzył. 13 Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w
słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. 14
Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań
głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 15 Człowiek zaś
duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. 16 Bo któż poznał
myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
Jezus powiedział to samo w Ew. Jana 3:3 Odpowiadając Jezus, rzekł mu:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć
Królestwa Bożego. Zwróćcie uwagę, on powiedział: dopóki nie narodzisz się na nowo,
nie możesz ujrzeć Królestwa Niebios, więc to jest tak ważne dla nas, by zrozumieć, co
on ma na myśli przez to: nie możesz tego widzieć.
W odniesieniu do tego punktu brat Branham powiedział w kazaniu: Wiara Marii
61-0121 P:30 Dopóki człowiek nie narodzi się na nowo, nie może nawet ujrzeć
królestwa Bożego.” Zatem, „widzieć” oznacza „zrozumieć”. Jest wiele ludzi,
którzy mówią, iż są narodzeni na nowo, a nie potrafią zrozumieć poselstwa
Bożego, nie mogą ujrzeć Anioła Pańskiego. Ich oczy są zaślepione, bracie. Jeżeli
człowiek jest zrodzony z Ducha Świętego, ten sam Duch Święty, który napisał Słowo,
potwierdzi Słowo, a to same potwierdzenie Ducha Świętego jest w tobie… Czy
rozumiecie, co mam na myśli? To właśnie przyniesie świadectwo. Wtedy nasz duch
świadczy wespół z Jego Duchem, ponieważ Jego Duch świadczy o Jego Słowie.
A w kazaniu Będzie tak, jak było mi powiedziane 50-0818 23 Tak czy owak
„widzieć” nie znaczy „patrzyć się”. Słowo „widzieć” oznacza „zrozumieć”. Jezus
powiedział, „jeżeli człowiek nie narodzi się z wody i Ducha, nie może ujrzeć Królestwa
Bożego.” Mówiąc inaczej, on nie może zrozumieć Królestwa Bożego, dopóki nie narodzi
się na nowo. Rozumiecie?
Zwróćcie szczególnie uwagę na to, jak Jezus mówi „dopóki nie narodzisz się na
nowo, nie ma absolutnie żadnego sposobu, jak mógłbyś zrozumieć to poselstwo.”
Im bardziej podróżuję za ocean, tym bardziej jest dla mnie oczywiste, że większość z
2 milionów ludzi, którzy twierdzą, iż wierzą temu Poselstwu na tym świecie, nie
zostali jeszcze narodzeni na nowo. Więc dlaczego to mówię? Ponieważ Brat Branham
powiedział, że kiedy narodzisz się na nowo, zobaczysz to Poselstwo w świetle Słowa i

zrozumiesz je. A kiedy ludzie chrzczą w imię Williama Branhama, i kiedy ludzie mogą
wierzyć, że Jezus był Swoim Własnym Ojcem, a że ciało Jezusa powróciło do gazów, to
mówi mi, że nie tylko nie są narodzeni na nowo, ale posiadają diabła, który ich
prowadzi.
Wybaczcie mi, jeżeli was to obraziło, ale taka jest prawda, a ja stanę na podstawie
tych słów przed białym sędziowskim tronem. Właśnie przeczytaliśmy parę miejsc,
gdzie brat Branham powiedział to samo. On powiedział w tym, co przeczytaliśmy
dzisiaj: Jeżeli nie wierzysz całemu Słowu Bożemu, to jeszcze nie przyjąłeś
Ducha świętego. A on także powiedział: Kiedy usłyszysz Prawdę, a Duch święty
nie poprowadzi cię do tego, to jest to inny duch, który cię powstrzymuje z dala
od Tego. Wtedy ten duch, którego posiadasz, nie jest Duchem Świętym. O tak.
I ponownie słyszymy, jak on mówi: Istnieje wielu ludzi, którzy mówią, że są
narodzeni na nowo, a nie mogą zrozumieć poselstwa Bożego. A też słyszymy, jak
on mówi: Słowo „widzieć” oznacza „zrozumieć”.
Więc mamy tutaj parę szorstkich myśli, które muszę tu przedstawić, bo gdy oni
odrzucają to, by Duch Święty ich prowadził, Bóg da im naprawdę innego ducha, by ich
prowadził i wpływał na nich, jak słyszeliśmy wcześniej w tej serii nabożeństw brata
Branhama.
Kiedy Syn Boga urodzi się, on przyjmuje moc Bożą, by podjąć właściwą decyzję
odnośnie tego, kim on jest.
Ew.Jana 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo (wg angielskiego moc,
exusia, autorytet i zdolność do podejmowania właściwych decyzji. A czym jest właściwa
decyzja? Stać się tym, co czego zostali przeznaczeni.) stać się dziećmi Bożymi, tym,
którzy wierzą w imię jego, 13 Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani
z woli mężczyzny, lecz z Boga.
A więc widzimy, że ci, którzy mają taką naturę, mogą przyjąć Go, kiedy On był
zamanifestowany w osobie Swego Syna, oni są tymi, którym On dał moc, autorytet i
zdolność podejmowania właściwych decyzji odnośnie tego kim są, synowie Boży.
To nam mówi w wierszu 13, że to nie jest czymś, co możesz uczynić z własnej woli, ani
nie możesz dokonać tego dzięki własnej mocy. Lecz jest powiedziane, że to urodzenie
może być tylko dokonane przez Samego Boga.
Widzimy dwie formy urodzenia, jedno, które jest wyprodukowane przez akt cielesny
i to, które nie jest wyprodukowane przez cielesny akt, ale z Woli Bożej. Wtedy to, które
było stworzone przez cielesny akt, musi być przyciągane do ciała. Ale inne urodzenie,
to, które jest zrodzone z woli Bożej, musi być przyciągane do woli Bożej. Zatem to jest
jedyne urodzenie, które lgnie do woli Bożej zamiast do woli ludzkiej, ponieważ każde
nasienie musi zrodzić według swego rodzaju.

W Ew. Jana 3:6 czytamy: Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z
Ducha, duchem jest. Zatem widzicie, że istnieje różnica w naturze pomiędzy dwoma
rodzajami nasion.
W 1 Piotra 1:23 Piotr mówi: Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale
nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Więc widzimy, co to znaczy być
zrodzonym z skazitelnego nasienia, ponieważ skazitelne nasienie musi zrodzić
skazitelne życie.
Przypatrzmy się naturalnemu urodzeniu, by zobaczyć, jak dusza i duch łączą się
razem z ciałem, by uczynić potrójną osobowość. Brat Branham powiedział w kazaniu
Pocieszyciel 61-1001E P:52 Jest to tak, jak z małym dzieckiem. Kiedy małe dziecko
jest poczęte w łonie matki, jest tylko ciałem i krwią. Ono rusza się i drży. Lecz z chwilą,
kiedy się narodzi, chociaż tego nie widzimy, w pobliżu matki unosi się duch i dusza,
aby wstąpić do tego dziecięcia z chwilą, kiedy się narodzi. Kiedy to dziecię się narodzi,
Bóg stworzył duszę i stworzył ducha, aby wstąpiły do tego dziecka z tą chwilą,
kiedy się narodzi na ten świat. Następnie to dziecko rośnie i zaczyna się uczyć. W
taki sposób staje się żywą duszą i zaczyna rozpoznawać, co jest dobre, a co złe.
A następnie, tak jak Adam i Ewa, zostaje postawione przed drzewo „wiadomości
dobrego i złego“, i musi dokonać swojego wyboru. Dzięki temu staje się inteligentne.
Ono ustawicznie rośnie. Jest to wielka Boża ekonomia.
53 Lecz na koniec stanie u kresu drogi tego fizycznego ciała. A tak, kiedy to ciało
kazi się i odchodzi stąd, jest zgotowane inne, aby to życie przyjąć. Z chwilą, kiedy
odchodzi dusza, ta, która znajduje się w nas, oraz duch opuszcza ciało, ona przechodzi
do innego, młodego, dobrego, lepszego, takiego, które się nie starzeje, takiego które nie
przemija.
To sprawia, że ludzka osoba jest bardzo zawiłym charakterem, ponieważ jest
urodzona w ciele, które ma ducha udzielonego przez Boga. Zatem gdy urodzi się, duch
Boży przychodzi do tego ciała, zmieniając życie ciała z śmiertelnego na nieśmiertelne.
Kiedy jego dusza i duch opuszczają to ciało, to przechodzi do innego Ciała, które już
oczekuje na nas.
To właśnie Paweł nauczał nas w 1 Koryntian 15:35 Ale powie ktoś: Jak bywają
wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą? 36 Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa,
jeśli nie umrze. 37 A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz
gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym; 38 Ale Bóg daje mu ciało,
jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. 39 Nie każde ciało jest jednakowe,
bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. 40 I są
ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. 41
Inny blask słońca, a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy
różni się jasnością. 42 Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone,
bywa wzbudzone nieskażone; 43 Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje
się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; 44 Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone

ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. 45 Tak też
napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem
ożywiającym. 46 Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem
dopiero duchowe. 47 Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest
z nieba. 48 Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebieski
człowiek, tacy są i niebiescy. 49 Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak
będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. 50 A powiadam, bracia, że ciało i
krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie oddziedziczy tego,
co nieskażone. 51 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy
będziemy przemienieni 52 W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby
ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my
zostaniemy przemienieni. 53 Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co
nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. 54 A gdy to, co
skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w
nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w
zwycięstwie! 55 Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło
twoje? 56 A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon; 57 Ale Bogu niech
będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 58 A
tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla
Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu.
Dlatego brat Branham nauczał nas, że tym, czym jesteśmy tutaj, jest jedynie
odzwierciedleniem tego, gdzie idziemy.
Wyjaśnienie uzdrowienia i Jair 54-0216 To, czym jesteś tutaj, jest odbiciem tego,
czym jesteś gdzieś indziej. „Tych, których powołał, tych też usprawiedliwił.” Czy się to
zgadza? „Tych, których usprawiedliwił, tych też uwielbił.” Rzymian 8:29 Jesteśmy już
w Obecności Ojca, mamy uwielbione ciało. O! Czy to nie jest głębokie? W porządku,
stwierdzimy, czy to jest prawdą czy nie. „Jeżeli ten ziemski namiot się rozpadnie, mamy
już inny oczekujący na nas.” Czy się to zgadza? To jest prawda. Więc właśnie teraz, a
czym jesteśmy tam, jest odzwierciedleniem. Tutaj, czym jesteśmy tutaj, jest
odzwierciedleniem tego, czym jesteśmy gdzieś indziej. Więc jeżeli wasze uczynki są złe,
wiecie, skąd to pochodzi. Wiecie, gdzie inne ciało oczekuje.
Zatem moje pytanie jest następujące… Jeżeli moje ziemskie ciało odzwierciedla
tylko to, gdzie znajduje się moje niebiańskie ciało, więc gdzie znajduje się moje
ziemskie ciało? Czy jest w tym zborze, mając społeczność wokół Słowa Bożego? Ma
społeczność wokół Bożego Słowa? Czy studiowanie Bożego słowa pokazuje mnie jako
uznanego pracownika, który nie musi się wstydzić? Czy też karmi się rzeczami tego
świata? Zadaj sobie pytanie: skąd pochodzi moja radość? To powie ci, co odzwierciedla
twoja dusza…
Słownik Webstera mówi nam, że Nastawienie człowieka jest pozycją lub postawą
przybieraną przez ciało w połączeniu z działaniem, uczuciem lub nastrojem. Sposób

działania, odczuwaniaa lub myślenia, które okazuje czyjeś usposobienie, opinię lub
nastawienie myśli.
Więc widzimy tutaj, że nastawienie jest stanem rośnięcia. Jest to zewnętrzne
odzwierciedlenie naszego nastawienia umysłu. A jeżeli twoje nastawienie jest
odzwierciedleniem tego, co się dzieje w twoim sercu, wtedy serce i umysł musi
najpierw dojść do właściwego usposobienia, a potem ciało będzie odzwierciedlać tylko
to, co jest wewnątrz. Kiedy raz twój umysł doszedł do stanu, że chcesz żyć, albo
umierać, utopić się albo pogrążyć się, wtedy twoje ciało będzie to naśladować. Tak
wiele ludzi przechodzi wokół nas z takim wypaczonym nastawieniem, że musisz
zastanawiać się, czym karmili swoje dusze.
Nastawienie jest odzwierciedleniem tylko tego, co jest wewnątrz. Kiedy myślimy o
warunkach, myślimy o mechanice, ale kiedy myślimy o nastawieniu, widzimy coś
innego. Jest to przełom między mechaniką a dynamiką. Możesz mieć całą mechanikę
w porządku, i jak brat Branham powiedział, włóż żywe jajko pod martwą kurę, a to nie
będzie działać. Możesz mieć właściwą mechanikę, wszystkie warunki w porządku, ale
bez połączenia pomiędzy mechaniką a dynamiką będziesz tylko legalistą. Mechanika
to warunki, dynamika jest Żywym Słowem Bożym w działaniu, a małe połączenie
pomiędzy nimi to twoje nastawienie.
Bóg wypowiedział w 1. Mojżeszowej 1:11 prawo reprodukcji, kiedy powiedział:
„Każde nasienie zrodzi według swego rodzaju.” To znaczy, że każde nasienie zrodzi
naturę oryginalnego życia, z którego pochodzi to nasienie.
A natura albo charakter nasienia jest tym, czym odróżniają się ich formy życia –
jedno odróżnia się od drugiego. Cechy charakterystyczne opisują naturę, a nasz
charakter definiuje, czym jest Życie, które kieruje nami. Dlatego posiadasz albo naturę
zwierzęcia, panującą w twoim ciele, albo posiadasz naturę samego Boga, panującą i
żyjącą w tobie. A jest tylko jedna rzecz, którą zabierzesz z sobą, kiedy umrzesz, a jest
nią twój charakter. To nie ma znaczenia, jak jesteś popularny, albo ile bogactwa
nagromadziłeś, to wszystko pozostanie tutaj. Kiedy umrzesz, zostaniesz ogołocony ze
wszystkiego, co posiadasz lub masz, z wyjątkiem jednego, a jest nim twój charakter.
On właśnie okazuje, kim jesteś. On jest sednem twej istoty. A twoje życie tutaj jest
tylko odzwierciedleniem tego, gdzie się udajesz. Przypatrujemy się teraz jednej rzeczy,
mianowicie Naturze Bożej w wierzącym człowieku. Mówiąc inaczej, jest to Boże Życie
odzwierciedlające się w wierzącym. Mamy jednak pewien problem. Mamy do czynienia
z tym ciałem. A działanie i mówienie Boga w życiu człowieka nie może nastać, dopóki
nie posiadamy zmysłu Bożego. A dopóki nie myślimy Bożymi myślami, nie moglibyśmy
nigdy czynić lub mówić słów, które podobają się Bogu.
2 Koryntian 5:1 Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim
mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma
zbudowany, wieczny. 2 Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się
w domostwo nasze, które jest z nieba, 3 Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy

znalezieni. 4 Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni,
ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało
wchłonięte przez życie. 5 A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który
nam też dał jako rękojmię Ducha. 6 Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że
dopóki przebywamy w ciele jesteśmy oddaleni od Pana; 7 Gdyż w wierze, a nie w
oglądaniu pielgrzymujemy. 8 Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z
ciała i zamieszkać u Pana. 9 Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego,
czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać.
Rzymian 12:1 Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali
ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba
wasza. 2 A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie
umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i
doskonałe.
To, co przynoszę wam dzisiaj rano, jest bardzo ważne, ponieważ jeśli nie jesteście
narodzeni na nowo, to nie odejdziecie w Zachwyceniu. Więc lepiej upewnijcie się, czy
jesteście narodzeni na nowo. A jak poznasz, że jesteś narodzony na nowo? Będziesz
rozumiał Słowo Boże na ten czas, w którym żyjesz. W kazaniu Super znak 62-0624
P:78 brat Branham powiedział: Pozwólcie, że wam coś powiem. Wszystko, co nie jest
narodzone na nowo, nie może osiągnąć Zachwycenia. Jeżeli nie ma zarodka
życia w tobie, zginiesz. Nie możesz powstać na nowo.
I znowu w kazaniu Pytania i odpowiedzi 64-0823E 317 on powiedział Czy
wszyscy narodzeni na nowo wierzący odejdą w Zachwyceniu? Nie, tylko ta
resztka, tylko resztka, nie wszyscy narodzeni na nowo wierzący. Biblia mówi:
„Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat“, a potem oni zostali wzbudzeni i
oddzieleni - owce od kozłów. Nie wszyscy narodzeni na nowo odejdą w... według
Pisma świętego.
318. Jaki jest dowód tego, że człowiek jest rzeczywiście napełniony Duchem świętym?
212 Jan 14, 26: On będzie... „Kiedy przyjdzie Duch święty, (rozumiecie?), On wam
pokaże rzeczy, które mają nastać“. Rozumiecie? On będzie... On to doprowadzi do
doskonałości; to „ludzkiej roboty“ nie dokona tego; On jest Słowem. Kiedy Duch święty
przyjdzie, On zidentyfikuje Samego Siebie w was przez Pismo święte. I to jest
prawdziwym znakiem, że Duch święty jest w was, bowiem On jest Słowem.
W kazaniu Słuchanie, rozpoznawanie i działanie na Słowie Bożym 60-0221
33 Po pierwsze: „Wiara przychodzi przez słuchanie, słuchanie Słowa Bożego“. Wtedy
wierzący słyszy Je, rozpoznaje Je i działa na Nim. Cielesny człowiek będzie Go słuchał Jego dźwięku, lecz nie zrozumie Go. Słuchać znaczy „zrozumieć“ Je. Patrzyć na - jest to
patrzenie się na coś; lecz zobaczyć to, oznacza „zrozumieć“ to. „Jeżeli człowiek nie na
narodzi się na nowo, nie może zobaczyć względnie zrozumieć Królestwa Bożego“.

Obawiam się o generację dzieci, które wyrosły w zborach Poselstwa, a nie nauczano
ich niczego innego jak tylko poselstwa, a jednak Poselstwo, którego ich nauczano, w
większości przypadków było złe, ponieważ nauczano ich pojęcie Jednego Boga w
Bóstwie zamiast prawdy, jak nauczał nas William Branham. Ale ich rodzicie mówią:
Kiedy wierzysz prorokom, to sprawia, że jesteś narodzony na nowo. Słuchajcie,
diabeł wierzy i drży. Może wasze dzieci czynią, czego były nauczane, ale prawdziwe
pytanie jest następujące, czy nauczano ich prawdy, albo zostali tylko wprowadzeni do
doktryny wierzenia jakiegoś kościoła albo jakiegoś ruchu? Jeżeli tak ma się ta sprawa,
to takie nauczanie nie ma żadnego znaczenia dla Boga.
Jak powiedział brat Branham w tym, co czytaliśmy dzisiaj rano To nie znaczy nic
więcej, niż jak byś żył w chlewie dla świń! W tym nie ma żadnej różnicy. To by
nie... Jest to tylko miedź brzęcząca i cymbał brzmiący. Tak, nie zależy na tym, gdzie ty
należysz, jeżeli nie zostałeś zrodzony z Ducha Bożego, i nie przyjąłeś Ducha Świętego.
Wierzyć, że Bóg posłał proroka w naszym czasie nie przyprowadzi cię do rodziny
Bożej. Znowuzrodzenie przynosi Życie Samego Boga do ciebie.
Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga 63-0728 P:233 Patrzcie, Chrystus w
was - to czyni Go punktem centralnym Życia tego Objawienia. Widzicie, Życie
Chrystusa w was czyni Go punktem centralnym objawienia. Chrystus w Biblii
czyni Biblię doskonałym Objawieniem Jezusa Chrystusa. Chrystus w was czyni cię
doskonałym Objawieniem całości. Czy widzicie, co Bóg zamierza uczynić?
234 Czym wobec tego jest znowuzrodzenie? Zapytujecie się: Bracie Branham,
czym właściwie jest znowuzrodzenie? Jest to Objawienie Jezusa Chrystusa
osobiście dla ciebie. Amen! Nie przez wasze przystąpienie do kościoła, nie przez
uścisk ręki, lub coś innego, nie przez zmówienie wyznania wiary, nie przez ślubowanie,
że będziesz żył według jakiegoś kodeksu prawnego. Lecz Chrystus, Biblia, On jest tym
Słowem, które wam zostało objawione. Zupełnie obojętnie, co ktokolwiek inny
mówi, lub co się dzieje - jest to Chrystus. Chociaż to mówi pastor, ksiądz albo
ktokolwiek inny. Jest to Chrystus w was, to jest objawienie, na którym został
zbudowany Kościół.
Drugie przyjście 55-0220A P:28 Zatem, może posiadasz intelektualną wiarę
przez słuchanie Słowa i uświadamianie sobie w myślach, i przyjmowanie na
tych warunkach, lecz to jest intelektualna wiara. Ale wiara, o której mówił Jezus
w Ew. Jana 5:24 „Kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot
wieczny”. To nie przychodzi dzięki intelektualnej wierze; to przychodzi z
przeżycia znowuzrodzenia. Jak człowiek myśli w sercu swoim, on jest
znowuzrodzony. A stąd właśnie pochodzi myśl – z jego duszy, nie z umysłu, ale z duszy.
Coś, co mówi mu po prostu, że jest złe. A co jest przeciwne Słowu, to jest złe. Amen.
Mam nadzieję, że to pojmujecie. Wiecie o tym tak czy owak.

W kazaniu Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga 63-0728 P 128 brat
Branham powiedział: Jednak jesteś zbawiony tylko dzięki temu, że poznałeś Go dzięki
objawieniu.
A istnieje ogromna różnica pomiędzy poznaniem czegoś jako wyznanie wiary, a
objawieniem tego w twojej duszy. Tak wiele ludzi widziało swoje dzieci wyrastać w tym
poselstwie, i albo są dosyć dobrymi członkami zboru, albo opuszczają ten zbór
całkowicie. To drugie przychodzi dlatego, iż nie zostali znowuzrodzeni, a czasami
zastanawiam się, czy ich rodzice w ogóle mieli przeżycie z Bogiem.
Brat Branham wyjaśnił to w kazaniu Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga
63-0728 P:255 Paweł znał Go przez objawienie. Tak znamy go i my dzisiaj, to jest
jedyny sposób, jak Go możesz poznać. Nie mówcie: „Ja jestem metodystą“. To nic nie
znaczy. „Ja jestem baptystą“. To nic nie znaczy. „Ja jestem katolikiem“. To też nic nie
znaczy. Lecz przez objawienie Bóg objawił wam Słowo. On jest Słowem. A to Słowo, jak
wiecie, ono jest objawione, ono żyje samo przez się, wyraża się przez wasze życie.
Jeżeli przyjąłeś syna z Życia Nasienia Bożego, wtedy to musi się wyrażać przez
ciebie. Tak musi być. Bóg nigdy nie powołał nas, abyśmy uczynili z Poselstwa
denominację, On powołał nas, żebyśmy się stali tym, czym mamy być, synami Bożymi
przypodobanymi na Obraz Jego pierworodnego syna.
Lata temu przyszedł do mnie pewien młody człowiek i powiedział: „Zawsze
wierzyłem, że jestem wybranym przez Boga”, a ja powiedziałem, możesz wierzyć, w co
chcesz, ale jeżeli nie jesteś narodzonym na nowo, jaką korzyść masz z tego. Istnieją
zasadzone nasiona, które nigdy nie zrodzą owocu, ponieważ wpadły między ciernie.
Więc nie myślcie sobie, „chwała Bogu, urodziłem się do zboru w Poselstwie i jestem
w porządku”, ponieważ dopóki nie przyjąłeś znowuzrodzenia, jesteś umarłym chociaż
żyjesz.
W kazaniu Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga 63-0728 P:121 brat
Branham powiedział: To jest Chrystus, który został objawiony, a On jest tym Słowem.
A kiedy Słowo zostanie objawione, zaczyna się wyrażać. Czy to rozumiecie? To
był zamysł Boży, bowiem Jezus Chrystus miał wyrazić Samego Siebie, wziąć na siebie
Swój własny zakon, żyć według niego i wypełnić Swój zakon przez Swoją śmierć.
Chrystus - Bóg umarł według ciała w tym celu, aby potępić grzech w ciele, aby mógł
przyprowadzić Sobie pełną chwały Oblubienicę, która jest odkupiona i będzie wierzyć
tylko Słowu Bożemu, a nie zamieni Je, jak to uczyniła Ewa, za ludzkie rozumowe
pojmowanie i wyobrażenie. Czy to widzicie?.
A ten problem widzę nawet wśród tych, którzy twierdzą, że ich nauka jest
właściwa. Jeżeli posiadają to przez objawienie, a nie tylko przez umysłowe
pojmowanie, wtedy jest w tym życie, a ono musi samo żyć przez nich, albo nie jest to
im objawione. Wiara jest w objawieniem, a jeśli jest ci to naprawdę objawione, to musi
wytworzyć energię, a ta energia musi zamanifestować się w działaniu. Na tym polega

to Życie. Martwy koń nie kopnie, jeżeli ktoś go kopnął, a duchowo martwi ludzie nie
manifestują energii Bożej z objawienia Chrystusa. Są zaprzątnięci troskami o życie
jak reszta świata, i oprócz kościoła, do którego uczęszczają lub usługi, do której są
zapisani, nie różnią się od reszty świata.
CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA
63-0728 P:240
Narodzenie się na nowo - to Chrystus, to jest objawienie. Bóg objawił ci tą wielką
tajemnicę, a to jest znowu zrodzenie. Otóż, co będziecie czynić, kiedy
zgromadzicie się z całą tą grupą, w której to Objawienie jest w doskonałej
harmonii, w których Bóg wyraża to przez Swoje Słowo i przez te same dzieła,
te same sprawy, których dokonywał w przeszłości, manifestując Słowo? O,
gdyby Kościół mógł tylko poznać swoją pozycję! On ją pozna pewnego dnia, a
kiedy pojmie, co to znaczy, wtedy nastąpi Zachwycenie.
Więc znowuzrodzenie jest prawdziwym wydarzeniem. Wielu ludzi patrzy się na to
przez pewnego rodzaju wydarzenia, i nie są pewni, kiedy się to wydarzyło, ale
przypuszczają, że to posiadają, ponieważ uczęszczali do właściwego kościoła. To jest
bzdurą, a osoba, która myśli w ten sposób, nie została jeszcze narodzona na nowo.
Wielu mówi, cóż, mamy brata Branhama, wierzymy, że on jest Bożym prorokiem.
Tego rodzaju myślenie jest cielesne. Nie osiągniesz Zachwycenia na podstawie
Życia br. Branhama. Osiągniesz Zachwycenie na podstawie bycia Znowuzrodzonym
Synem albo Córką Boga, kropka. A znowuzrodzenie jest przeżyciem zmieniającym
życie. A jeśli twoje Życie nie zostało zmienione, aby służyć Żywemu Bogu, wtedy
zastanawiam się, czy naprawdę jesteś narodzony na nowo.
O, możesz mówić wiele o tym, chodzić według swojego widzimisię, ale czy żyjesz dla
Chrystusa i co On czyni dla ciebie teraz? Wśród oblubienicy przebiega światowe
przebudzenie właśnie teraz, a jednak większość Amerykanów, którzy twierdzą, że
wierzą temu Poselstwu, nie są nawet świadomi tego, co czyni Bóg, a nie tylko On to
czyni, ale On potwierdza to znakami i cudami.
W kazaniu Czy twoje życie jest godne Ewangelii? 63-0630E P:80 brat
Branham powiedział: Mówiłem komuś dzisiaj popołudniu na małym spotkaniu;
powiedziałem: „Każdy syn, który jest zrodzony z Boga, musi być najpierw
wypróbowany i chłostany.” I przypominam sobie, jak przechodziłem swoje
chłostanie. W mojej największej godzinie… Kiedy człowiek jest znowuzrodzony,
istnieje mały punkt wielkości paznokcia, który Bóg wprowadza do jego
systemu, a to wpada do jego serca i zakotwiczy się. Potem szatan zmusza go do tego,
aby on to udowodnił. A jeżeli tego tam nie ma, jesteś zgubiony.
Jezus powiedział w Ew. Mateusza 13:23 A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto
słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a
inny trzydziestokrotny. A William Branham nauczał nas, że „widzieć” oznacza
rozumieć.

Zwróćcie uwagę, jak brat Branham mówi nam, że Duch Święty przychodzi i
namaszcza naszą zmysłową Wiarę, a potem to staje się duchowym objawieniem,
które buduje Słowo na Słowie na Słowie. Potem brat Branham mówi, kiedy te
strumienie Łaski są wylane na naszą zmysłową wiarę. Następnie on mówi: „kiedy te
strumienie łaski są wylane na naszą zmysłową wiarę, którą masz, wtedy na
tymbudujesz – na duchowym objawieniu.”
Piotr, którego Jezus pochwalił za przyjęcie Objawienia odnośnie Bóstwa, iż istnieje
Jeden Bóg i On miał Syna, a Jezus był tym Synem Boga. W 1 Piotra 1:13 on mówi
nam: Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję
waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Zwróćcie
uwagę, on mówi, że w czasie końca będzie istnieć pewnego rodzaju Łaska, która będzie
nam dana w czasie Objawienia Jezusa Chrystusa. A w 1. Koryntian 1. rozdziale
czytamy: 1 Koryntian 1:3-10 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana
Jezusa Chrystusa. 4 Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana
w Chrystusie Jezusie, 5 Iżeście w nim ubogaceni (ta Łaska przynosi dojrzałość tak jak
nawóz) zostali we wszystko (Logos), we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, 6 Ponieważ
świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, (To jest to samo jak w 2.
Tesaloniczan 1:10, kiedy Bóg przychodzi, by być uwielbiony w Swoich świętych.
Kiedy ten sam zmysł Boga zstępuje do Jego wybranego nasienia.) A powód do tego jest
następujący Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, (charyzmy, która jest duchowym
wyposażeniem) wam, którzy oczekujecie objawienia (objawienie lub odsłonięcie) Pana
naszego Jezusa Chrystusa, 8 Który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez
nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Rzymian. 4:7 Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości I których grzechy
są zakryte; 8 Błogosławiony mąż, Któremu Pan grzechu nie poczyta. Zatem
stwierdzamy, że cecha charakterystyczna znowuzrodzenia jest taka, iż ludzie będą
uchwyceni przez Objawienie Jezusa Chrystusa, jak było powiedziane w 1 Piotra 1:13
Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą
w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa.
A kiedy to Objawienie przebije się do nas, zrozumiemy Łaskę, która przychodzi z
tym, prowadząc nas to tego samego nastawienia myśli, tak że wszyscy możemy
zawołać jednomyślnie: „Łaska, łaska, łaska!”
1 Tesaloniczan 3:13 Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w
świętobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście pana naszego Jezusa
Chrystusa, ze wszystkimi jego świętymi.
1 Koryntian 1:10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz
abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
Więc widzicie, jeśli posiadamy zmysł Ojca, a żeby posiadać Jego zmysł, musimy
posiadać Jego ducha, a wiemy, że przez Jednego ducha jesteśmy wszyscy wechrzczeni

do jednego ciała, a ciałem jest Chrystus. Więc to jest już dzieło dokonane. A więc jak
widzimy w 1. Piotra 1:13 i 1. Koryntian 1:4-10, Bóg dał nam ducha Łaski w tym
czasie, żebyśmy mieli zmysł Chrystusowy. A On powiedział: „niechaj zmysł,
który był w Chrystusie, jest w was,” więc jest rzeczą możliwą dla ciebie, abyś
posiadał Boże myśli w twoim umyśle, a o tym właśnie brat Branham mówi, w ostatnim
cytacie, który czytaliśmy z kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem.
Zauważcie, jak On zaczyna cytować Ew. Jana 5:19, gdzie Jezus powiedział: „Nie może
Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to
samo i Syn czyni.”
A tego właśnie dotyczy Efezjan 1, a mianowicie, że my byliśmy w Jego umyśle przed
założeniem świata, a już wtedy byliśmy predestynowani do adopcji za Dzieci, przez
przyjęcie Jego zmysłu – samego Ojca.

Pochylmy głowy do modlitwy

