Doktryna Chrystusa
Relacja między Bogiem a jego najstarszy syn
Powodem dlaczego mamy umieszczone te pisma i wykresy w tym studiowaniu Slowa nie jest dla Ciebie,
aby być inna, nie jest kłótliwy. Powodem jest to, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć relacje, że Jezus Chrystus
jest Synem Bożym miał z ojcem, jak on poddał się całkowicie "w swoim przemówieniu", "w swoich
działaniach", "w jego doktryny" i "w jego będzie "do wypowiedzi ojca, działania, doktryna i wola.
Brat Branham nauczał, że Jezus Chrystus jest naszym wzór, ale jeśli spojrzymy tylko na część Boga, który
mieszkał w nim, że nigdy nie zrozumie, jak możemy wzór po tym. Kiedy widzimy Syna Bożego jako
posłuszny syn, widzimy wzór dla wszystkich synów, aby byli. To jest nasz cel, dla zrozumienia Boga. Nie
ze względu na teologii, ale dla zrozumienia naszego związku z naszym Ojcem, jak Jezus pokazał, jak być
posłusznymi synami. Jak można przeczytać tego badania należy być zawsze czujni, aby zobaczyć wzór
dla wszystkich synów w Jezusie Chrystusie. Niech Bóg błogosławi wam w czytaniu.
2 Jan 8-9: 8 Uważaj na siebie, że nie stracisz te rzeczy, które już dokonały się, ale że otrzyma pełną
zapłatę. 9 Kto przestepstwo, a nie trwa w nauce Chrystusa, ma (echa) nie Bóg. Kto trwa w nauce
Chrystusa, ma się (Echos) i Ojca, i Syna. 10 Jeśli ktoś przychodzi do was, a nauki tej nie przynosi, nie
przyjmujcie go do domu i nie licytować mu prędkość Boga: 11 Kto bowiem każe mu prędkość Bóg jest
uczestnikiem jego złych czynów.
Są to mocne słowa pochodzące od apostoła Jana, ale bardzo ważne dla jednego, aby otworzyć swoje uszy
do słuchania. Bo on powiedział, że jeśli nie masz nauki Chrystusa, to nie trzeba ani nie można echo Boga.
A potem powiedział Doktryna Chrystusa jest jeden Bóg, który miał syna. Powiedział, że w celu, aby mieć
nauki Chrystusa, musi mieć i Ojca, i Syna. Słowo "zarówno" oznacza dwa, i to mówi o jednym, który jest
Bogiem, a drugi, który jest pierworodnym synem Boga.
Nr 1) jest tylko jeden Bóg, a On jest Ojcem Jezusa Chrystusa, tylko jedna osoba jest Bogiem, jest tylko
jeden Bóg.
Księga Wyjścia 20: 2-3 Jestem Bogiem twoim, będziesz miał nikt inny,
Pwt 6: 4, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden,
Jana 17: 3, jedynego prawdziwego Boga
Jana 8: 54 jest twój Bóg:
Izajasza 54: 5 Święty Izraela, nie dwa, nie trzy, ale jeden.
Rzymian 15: 6 Bóg, nawet Bóg twój,
Jana 20:17 do Boga mego i Boga waszego
1 Koryntian 8: 6 Jeden Bóg, Ojciec,
1 Koryntian 15: 4 i 24, a nawet do Boga Twego Ojca,
2 Koryntian 1: 3 Bóg, nawet twój ojciec
Efezjan 1:17 Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Ef 4: 6 Jeden Bóg i Ojciec wszystkich,
1 Tesaloniczan 3:13 Bóg, Ojciec nasz,
2 Tesaloniczan 2:16 Bóg, Ojciec nasz,
Jakuba 3: 9 Bóg, Ojciec nasz,
2 Jana 3 Od Boga Ojca, Jezus Chrystus Syn Ojca
Objawienia 03:12, Boże mój, Boże mój, Boże mój, Boże mój

Nr 2), Jezus syn, nie jest Bogiem. Bóg jest suwerenny, Bóg nie odpowiada nikomu. Bóg ma jeden nad
Nim jako Boga. Dlatego też, jeśli Jezus (Syn Boży) jest Bogiem, to dlaczego On mówi o innym, kim jest
Bóg? A jeśli Jezus jest Bogiem, to kto to jest Bóg, czy Jezus jest Bogiem? Dlatego Jezus nie był "Bóg
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Syn", ale był "Synem Bożym". Jezus nie był Bogiem, ale Jezus czcił Boga. Że Bóg jest Jego Ojcem. Jego
ojciec, który jest Bóg przyszedł i indwelled się w Jezusie.
Jana 20: 17 do Boga mego i Boga waszego,
Objawienia 03:12, Boże mój, Boże mój, Boże mój, Boże mój
Psalm 22: 1 Mój Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?
Marka 15: 34 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Mateusza 27:46 Mój Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?
Opuszczeni oznacza "całkowicie porzucić". Czy Bóg może porzucić Boga?
2Koryntian 11:31 Bóg i Ojciec Pana naszego
Efezjan 1:3 Bóg i Ojciec Pana naszego
Efezjan 1:17 Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa
1 Piotra 1:3 Bóg i Ojciec Pana naszego
Hebrajczyków 1: 8, 9 Bóg, twój Bóg nawet, namaścił
Psalm 45:6, 7 Bóg, twój Bóg namaścił cię
Objawienie 1:6 do swego Boga
2 Koryntian 1:3, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa
Hebrajczyków 5:7, 8 ofiarował modlitwy do niego
Łukasza 06:12 Całą noc na modlitwie do Boga
Mateusza 11:25 Ojcze, Panie nieba i ziemi
Jana 17:1 Ojcze, nadeszła godzina
Mateusza 26:39, 42 Ojciec mój, jeśli to możliwe
Nr 3), Jezus nigdy nie twierdził, że jest Bogiem, Jezus twierdził, że jest "Synem Bożym".
Psalm 45: 6-7 Bóg, twój Bóg, nawet cię namaścił
Mateusza 16:16 Syn Boga żywego.
Jana 8:54 i mojego Ojca, którym mówicie, że jest Bóg twój:
Jana 10:36: Jestem Synem Bożym?
Efezjan 1:3,17 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Hebrajczyków 1:8 do Syna mówi:
Hebrajczyków 1: 9 Bóg, twój Bóg, nawet cię namaścił
Rzymian 15:6 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1 Koryntian 8:6 Ale dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec,
2 Koryntian 1:3, 11:31 Bóg i Ojciec Jezusa Chrystusa,
2 Koryntian 1:3 Bóg, nawet Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1 Piotra 1:3 Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa
2 Piotra 1:17 Bóg Ojciec ... To jest mój Syn umiłowany,
2 Jana 1:3 Bóg Ojciec i Jezus Chrystus, Syn Ojca,
2 Jana 1:9 kto ma zarówno Ojca i Syna.
Objawienie 1:6 Do Boga, i jego ojciec
A co z samym Jezusem, co miał do powiedzenia na temat jego relacji z własnym ojcem?
Jana 20:17 Ojciec mój i Ojciec wasz; oraz do Boga mego i Boga waszego. Jana 2:16, 5: 17,43, 06:32, 65,
08:19, 28,38,49,54 10: 17,18,25, 29,30,32,37 12:26, 14:2 ,7,12,20,21, 23, 15: 1,8,10,24 18:11, 20:21,
"Mój ojciec
4) Jak to możliwe, do Jezusa i Jego Ojca, który jest Bogiem, aby być jeden? Odpowiedź: Bóg jest Słowem,
a Słowo Boże jest życiem, a Jezus objawia się zarówno Słowo Boże i życie Boga. Jego Bóg-Życie.
Jana 10: 30-38 Ja i Ojciec jedno jesteśmy Ojciec we mnie mieszka ...
Jana 14:8-10 widzisz mnie widzisz mojego Ojca, Ojciec mieszka we Mnie,
Mateusza 12: 18, w którym moja dusza ...: Położę ducha mojego na Nim,
Mark 1: 11: Tyś jest Syn mój umiłowany, w którym mam ...
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Mateusza 17: 5 To jest mój Syn umiłowany, w którym mam ...
Mateusza 3: 17 To jest mój Syn umiłowany, w którym mam ...
Jana 17:11 byli jedno, jak my. Jana 17:21 Aby wszyscy byli jedno; jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w tobie, i
oni stanowili w Nas jedno: 22 chwałę, którąś mi dał dałem im; że mogą one być jednym, nawet jak
jesteśmy jednego: Jesteśmy jednym z Bogiem, przyjmując Jego Chwały.
Stajemy się jednym z Bogiem, przyjmując chwałę Bożą. Chwała = greckie słowo "Doxa" i jest Boża
opinia wartość Boga, a wyroki Boże.
Nr 5), Bóg jest większy od Jezusa. Jezus był podporządkowany Ojcu
Jana 10:29 Ojciec jest większy od wszystkich
Jana 14:28 dla mojego Ojca jest większa niż I.
Mateusza 20:23 Przygotowany mojego Ojca
1 Koryntian 15: 24-28 zastrzeżeniem Ojca
Zachariasza 3:8 Mój sługa Oddział
Mateusza 12:18 Oto mój Sługa w których
Filipian 2:7,8 jako sługa
Rzymian 5:19 Posłuszeństwo jednego.
Hebrajczyków 1: 9 Bóg twój cię namaścił
Psalm 45: 6-7 Bóg cię namaścił
Hebrajczyków 5:7,8 ofiarował modlitwy do Niego
Łukasza 6:12 całą noc na modlitwie do Boga
Mateusza 11:25 Ojcze, Panie nieba i ziemi
Jana 17:1 Ojciec przyjdzie godzina
Mateusza 26:39,42 Ojcze mój, jeśli to możliwe
I Koryntian 11:3 głową Chrystusa jest Bóg
1 Koryntian 3:23 Chrystus Boży ...
Mateusza 20:23 Nie moje dać lecz Ojciec mój,
1 Koryntian 15:24-28 Syn sam podlega Ojca
Jezus przyznaje Ojciec większy jest niż on. To słowo "Wielki" zostało przetłumaczone z greckiego słowa,
które oznacza "większy", ale oznacza także "starszy". Kiedy Trynitarzy powiedzieć "Jezus jest" współwieczna "i" współistotny "Ojcu, jak to może być, gdy sam Jezus zaprzecza. Wszyscy synowie mają
początki. Potem, jak może Syn Boży nigdy nie początek?
Izajasza 9: 6 (A) "Albowiem Dziecię nam się narodził", jeśli się narodził, a potem jest początek, dlatego
nie jest wieczny ... jeśli urodził się ktoś kogoś musi być przed nim, rodzić do niego. Urodzony sugeruje
"rodowód" i "pochodzenie", a także sugeruje, "przynosić".
(B) "do nas syn jest nam dany" On jest darem, dawca jest większa niż dar. Jana 3:16 Albowiem tak Bóg
umiłował słowo dał swego Syna,
(C) I spocznie władza na jego ramieniu: Łk 1:32 zwany Synem Najwyższego: Pan Bóg da Mu tron Jego
ojca, Dawida:
(D), jego nazwa nazywa, Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Teraz
zbadajmy, co to oznacza: "Jego imię będzie nazwany". Oznacza to, że jego nazwisko zadeklarować.
deklaruje, kto? Bóg Mocny, wspaniały radny, Ojciec Odwieczny. pamiętam nazwy z nich jest nazwa
przychodzi w. Teraz jest tylko jedna nazwa Nieprzemijający Ojca, Bóg Mocny, Pocieszyciela, itp To imię
jest Jezus. Więc jego nazwisko ogłosi nazwę ojca. Przyszedł w imieniu ojca.
Nr 6) Jezus przyszedł w imieniu Ojca, imię Ojca jest Jezus.
Jana 5: 43, 10:25 Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego,
Dlatego imię Ojca Jezus, sama nazwa nadana Syna. Apostoł Paweł powiedział: "Bóg był w Chrystusie
pojednał świat do Siebie". Nie powiedział Bóg był Chrystus, ale "Bóg był w Chrystusie".
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2Kor 5:19 "Bóg był w Chrystusie", Paweł nie uczy tutaj, że Jezus był pełnia Boga, ale uczy, że w nim
zamieszkało pełnię Boga.
Kolosan 2:9 w nim mieszka cała pełnia boskości. Piotr nie uczą, że Duch Święty był Jezus, ale świadkiem
Bóg Ojciec przemówił i powiedział, że przyszedł i zamieszkał w swoim Synu.
2 Piotra 1:17 Bóg Ojciec, Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam
Jana 10: 25 prace, które robię w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie.
Nr 7) Jezus modlił się do swego Ojca, który jest Bogiem.
Jana 14:16, Jana 16:26, Jana 17: 9, 15,20 Mateusza 6:9, Mt 11:25, Mateusza 14:23, Mt 26:36, 39, 42,
53, Łk 06:12 Łukasza 9:28, Łukasza 11:2, Mark 6:46, Hebrajczyków 5:7-8
Nr 8) Syn Boży mógł się uczyć, może zwiększyć swoją wiedzę.
Hebrajczyków 5: 8 chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa
Łukasza 2:52 Jezus wzrosła w mądrości, wzrostu, bowiem łaskę u Boga .
Nr 9) Jezus był posłuszny Ojcu we wszystkim. Bóg nie może być posłuszny każdy poza siebie. Tylko On
jest suwerenny Bóg.
Hebrajczyków 5:8 chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa
Jana 05:17 Ojciec mój działa aż do tej pory, a ja pracuję
Jana 5:19 syn może zrobić tylko to, co widzi, że Ojciec czyni pierwszy
Jana 5:30 syn może o sobie nic nie robić
Jana 8:29 ja zawsze te rzeczy, które się Jemu podoba.
Jana 10:18 To przykazanie otrzymał I mojego Ojca
Jana 10:25 prace robię w moim imieniu Ojców
Jana 10:32 Prace pokazałem od mojego Ojca
Jana 12:49 Ojciec dał mi przykazanie, co powiedzieć i zrobić
Jana 12:50, jak mój ojciec powiedział do mnie tak mówić
Jana 14:31 Ojciec dał mi przykazanie
Nr 10), Jezus stał się doskonały. Oznacza to, że Syn Boży, może zmienić się w jego pozycję, mądrości i
dojrzałości.
Hebrajczyków 5: 9 są wykonane idealnie, gdyby powstał idealny to on nie urodził się w ten sposób.
Malachiasza 3:6, Bóg nie może zmienić
Hebrajczyków 13: 8 Bóg nie może zmienić
Łk 2:40 dziecko rosło, i umacniało się w Duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża spoczywała na Nim.
Łukasza 2:52 A Jezus wzrosła w mądrości i wzrostu, (zapadalności) i za (wpływy) z Bogiem i człowiekiem.
Nr 11), Jezus nie był wszechwiedzący, Bóg jest wszechwiedzący.
Izajasza 40:13, 14 Jezus otrzymał wiedzę od Boga
Jana 8:28, tego dnia / godziny nikt nie wie ... ale tylko mój Ojciec
Marka 13:32 tego dnia / godziny nikt nie wie ... Ojciec
Mateusza 24:36 "tego dnia / godziny nie zna człowieka, tylko mój Ojciec
Łukasza 2:52 Jezus wzrosła w mądrości i wzrostu
Jana 5:19 Syn nie może nic zrobić, ale to, co Ojciec pokazuje mu
Jana 08:28 Mój Ojciec nauczył mnie
Marka 13:32 nikt nie zna dnia, ani Syn, tylko ojca
Nr 12) Syn Boży jest poddany Bogu we wszystkim.
I Koryntian 15:28 Syn też musi sam wystąpić do niego, że wszystko, co umieścić pod nim, aby Bóg był
wszystkim we wszystkich.
Jana 5:19 syn może o sobie nic nie robić
Jana 5:30 syn może o sobie nic nie robić
Jana 8:29 ja zawsze te rzeczy, które się Jemu podoba.
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John 10:18 To przykazanie otrzymał I mojego Ojca
John 12:49 Ojciec dał mi przykazanie, co powiedzieć i zrobić
Jana 12:50, jak mój ojciec powiedział do mnie tak mówić
Jana 14:31 Ojciec dał mi przykazanie
Nr 13), Jezus zależy od Ojca, aby przywrócić Jego Chwały.
Jana 17:5 Ojcze, otocz mię z twoim własnym siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał.
To mówi nam, że nie miał go, ale odsunął się od niego, a teraz prosi o przywrócenie go do Niego
ponownie. Najbardziej godne uwagi jest to, że on pozbawiony siebie wszystkich przywilejów, gdy
przyszedł na ziemię, aby wziąć na postaci człowieka, ogołocił samego siebie całkowicie i wziął od
charakteru obligacji-slave.
Weymouth Tłumaczenie mówi: "Choć od samego początku miał charakter Boga, On nie liczyć równości
z Bogiem skarb być mocno chwycił. Nie, on pozbawiony się ze swej chwały, i wziął na Nim naturę
niewolnikiem , człowiekiem jak inni ludzie. jak niewolnik obligacji, wyrażona jest głównym atrybutem
poddanie się woli właściciela niewolników.
Nr 14), Jezus był zależny od woli Boga Ojca.
Hebrajczyków 10:7 przychodzę Twoją wolę, Boże
Hebrajczyków 10:9 przychodzę czynić wolę Twoją, Boże.
Łukasza 11:2 Bądź wola Twoja
Łukasza 22:42 Nie moja wola, lecz Twoja wola
Mateusza 6:10 bądź wola Twoja
Mateusza 26:42 Bądź wola Twoja
Mateusza 07:21 ten, kto spełnia wolę mojego Ojca,
Mateusza 12:50 kto pełni wolę Ojca mojego,
Jana 5:30 nie szukam własnej woli, lecz wolę Ojca mojego,
Jana 06:38 Ja przyszedłem się nie robić moja wola, lecz Jego wolę, że wysłał mnie
Jana 08:29 Ja zawsze czynię te rzeczy, które go zadowolić
Nr 15), Bóg i Jezus nie jeden jak palec jest jeden,
Jana 5:32 dwa muszą zaświadczyć, kolejny świadczy wespół mnie
Jana 5:36 kolejny świadczy o mnie.Większa świadek, ojciec ...
Jana 5:37 Ojciec, który Mnie posłał, dał świadectwo o mnie
Jana 8:17-18 zeznania dwóch mnie jest prawdą, ja jestem jeden, że świadectwo o sobie, a Ojciec, który
mnie posłał świadczy wespół mnie
Nr 16), Jezus był zależny od swego Ojca za Jego Nauki.
Jana 7:16 Moja nauka nie jest moją, lecz który mnie posłał.
Jana 10:18 To przykazanie otrzymał I mojego Ojca
Jana 12:49 Ojciec dał mi przykazanie, co powiedzieć i zrobić
Jana 12:50, jak mój ojciec powiedział do mnie tak mówić
Jana 14:31 Ojciec dał mi przykazanie
Nr 17) Ojciec posłał Syna.
Jana 4:1 Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.
Jana 5:23, 5:30, 5:36, 5:37 Ojciec Mnie posłał, Ojciec Mnie posłał.
Jana 6:39, 6:44, 6:57 Życie Ojciec posłał mnie
John 20:21 Jak Ojciec Mnie posłał
Jana 8:16, 18 Ojciec, który Mnie posłał
Jana 8:29, 42 nie wyjdzie, ale mój Ojciec mnie posłał
Jana 10:36, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat
Jana 12:49 Ojciec, który Mnie posłał
Jana 14:24 Ojciec, który Mnie posłał
Jana 17: 21, 17:25 wierzę, żeś Ty Mnie posłał
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Nr 18) Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, nie podnieść Siebie.
Dzieje Apostolskie 02:24, 32 Ten Jezus wzbudził Bóg
Dzieje Apostolskie 03:15, 26 Bóg wskrzesił swego syna Jezusa
Dzieje Apostolskie 4: 10 Bóg wskrzesił z martwych,
Dzieje Apostolskie 5: 30 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa,
Dzieje Apostolskie 10, 40 Bóg wskrzesił Go
Dzieje Apostolskie 13:23, 13:30, 13:33, 13:34, 13:37 Bóg go podniósł
Dzieje Apostolskie 17:31 Ale Bóg wskrzesił Go z martwych:
Efezjan 1:20, 2:6 Bóg wskrzesił Jezusa
Rzymian 4: 24, 6: 4, 08:11, 10:9 Bóg Go wskrzesił z martwych
Galatów 1:1 Bóg Ojciec, który Go wskrzesił z martwych;)
1Corinthians 6: 14, 15:15 Bóg wskrzesił Bóg wskrzesił Chrystusa
2 Koryntian 4:14 On, który wzbudził Pana Jezusa z martwych
Kolosan 2:12 Bóg Go wskrzesił z martwych
1 Piotra 1:21 Bóg wskrzesił Go
1 Tesaloniczan 1:10 wskrzesił syna
Nr 19) Jezus umarł, Bóg nie może umrzeć.
2 Koryntian 4:10 umierają z pana Jezusa
1 Tesaloniczan 4:14 Jezus umarł i zmartwychwstał
Jana 19:40 pochowano ciało Jezusa
Jana 12:7, Marka 09:31, Marka 10:34 Jezus mówił o jego śmierci
Jana 19:33 zobaczyli, że Jezus był już martwy
I Koryntian 15: 3 Chrystus umarł za nasze grzechy
1 Tymoteusza 6: 15-16 Kto tylko ma nieśmiertelność
1 Tymoteusza 1:17 A królowi wieków nieśmiertelny niewidoczny
Nr 20), Jezus spragniony, spragniony Zmęczony, Bóg jest duchem
Mateusza 4:2, Jezus spragniony
Marka11:12 był głodny
Jana 19:28 Pragnę
Jana 4:6. jest zmęczony z jego podróży
Psalm 121:3, Psalm 121:4 Bóg nie drzemie ani nie śpi
Nr 21), Jezus był kuszony, Bóg nie może być kuszony
Mateusza 4:1 Jezus był kuszony
Marka 01:13 Jezus był kuszony
Łukasza 4:2 Będąc 40 dni kuszony przez diabła
Nr 22), Jezus cierpiał, Bóg nie może cierpieć
Łk 24:26, 24:46 nie powinno się, że Chrystus cierpiał
Dzieje Apostolskie 3: 18, 17: 3, 26:23, że Mesjasz będzie cierpiał
1 Piotra 1:11 cierpień Chrystusa
1 Piotra 2:1 Chrystus cierpiał za nas
1 Piotra 3:18 raz umarł za nasze grzechy
1 Piotra 4:1, 4:13 Chrystus cierpiał za nas
1 Piotra 5:1 Cierpienie na Chrystusa
Nr 23) Syn otrzymał życie od Ojca. Ojciec jest autorem życia.
Łukasza 1:35 Święte, będzie nazwane Synem Bożym
Jana 05:26 Ojciec ma życie w sobie samym; Dał Synowi: mieć życie.
Jana 06:57 Ja żyję przez Ojca
Nr 24) Człowiek Jezus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem.
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1 Tymoteusza 2: 5 jeden też pośrednik między Bogiem i człowiekiem, człowieka Jezusa.
Gal 3:20 pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jest jeden. Mediator: 3rd party w sporze między innymi.
Nr 25), Bóg wywyższył Jezusa. Ten, kto się wywyższa, będzie poniżony będzie samo.
Filipian 2:9 Dlatego też Bóg wywyższył
Dzieje Apostolskie 2,33, 5: 31 Bóg wywyższył
Mateusza 23: 12, Łukasza 14: 11,18: 14 Kto się wywyższa, będzie poniżony będzie samo;
Nr 26), Jezus jest namaszczony i Panem i Chrystusem przez Boga Ojca
Łk 1, 31-33 Bóg da mu tron ks 03:21 Na tronie ojca
Jana 5; 22, 5:27 Ojciec zobowiązuje organ do syna do wykonania wyroku
Dzieje Apostolskie 02:36, Jezus uczynił Bóg i Panem, i Chrystusem
Dzieje Apostolskie 10:38, 10:42, Bóg namaścił Jezusa z Ducha Świętego,
Dzieje Apostolskie 17: 31 Bóg uczynił to sam Pan Jezus Chrystus
Nr 27), Syn Boży nie jest suwerenny, Bóg jest suwerenny.
Jana 05:17 Jezus oskarżony przez Żydów do pracy w szabat, ponieważ uzdrowił w szabat. Jego
odpowiedź znajduje się w verse17. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa do tej pory, a ja
work.18 Dlatego usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko złamał szabat, ale powiedział, że Bóg
jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu. 19 Wtedy Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, ale to, co widzi, że Ojciec zrobić: na jakie rzeczy
tak zawsze on czyni, to samo i Syn czyni podobnie.
Jezus mówi do Żydów, że jest bezradny, chyba Ojciec pokazuje mu, co robić. Mówi, Syn nie może nic
zrobić. Wtedy syn nie zapisać, że nie może leczyć, nie może wykupić, może zrobić nic, chyba że
przedstawione przez Ojca, co robić. To nie są słowa, który jest Sovereign.
Ale Bóg jest suwerenny. Bóg jest wszechwiedzący i wszechmocny.
1. On, który jest suwerenny, nie musi odpowiedzieć na wszelkie
2. Kto jest suwerenne króluje przede wszystkim.
3. Kto jest suwerenem jest całkowicie niezależne od wszystkich innych.
Dlatego Syn Boży nie jest suwerenny, ale Bóg jest suwerenny. Jezus był całkowicie uzależniony od swego
Ojca, by działać i mówić. Miał swoje własne słowa, dzieła lub doktrynę, a on poddaje swoją wolę Ojca.
To jest Bóg, że On jest suwerenny i życia swego Syna, który zależała od Niego we wszystkim. Bóg jest
wszechwiedzący, Bóg jest wszechmocny, ale jego syn jest zawsze zależna od ojca za wszystko, w tym;
mówić, działać, Jego nauki, a nawet złożenie własnej woli z wolą Ojca.
Jezus powiedział: "Ojcze, chcę, aby wziąć ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, lecz Twoja niech się
stanie", itd. To nie są słowa suwerena. Całe Pismo mówiąc syna pokazać, że nie jest suwerenny. Jana
5:20 Dla Ojciec bowiem miłuje Syna i pokazał Mu wszystkie rzeczy, które sam czyni i będzie pokażę mu
większe dzieła niż te, abyście podziwiać. Zauważ, Jezus miał pokazać mu wizję, co zrobić, zależy od Boga.
Jana 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie
posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem; lecz przeszedł ze śmierci do żywota.
Jana 14: 10b słowa, które ja wam mówię, że nie mówią o sobie: ale Ojciec, który trwa we Mnie, On sam
dokonuje tych dzieł.
Trynitarzy używać kilka argumentów, aby wyjaśnić, jak Bóg i Jezus są jednym palcem jak jest. Jedność
zrobić to samo, ale z innym zastosowaniu. Natomiast Trynitarzy zobaczyć trzy zaangażowanych osób,
starają się uczynić z nich jeden trójkąta z trzech kątów. Ale Bóg i Jego Syn są jednym przez Słowo Boże.
Bóg jest Słowem i Jego Słowo zostało wyrażone w osobie syna. Pisma Trynitarzy następujące korzystania
spróbować wyjaśnić trynitarnego Boga.
Filipian 2:6 Bycie w formie Boga
Kolosan 1:15 obraz Boga niewidzialnego
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2 Koryntian 4:4 Chrystusa, który jest obrazem Boga
Jana 12:45 Kto widzi mi go widzi
Jana 14:9 kto ma mnie widział, widział Ojca
Kolosan 1:19 w nim wszystkie pełnię przebywania
Kolosan 2: 9 w Nim mieszka cała pełnia
Hebrajczyków 1:3 odbiciem jego osoby
Pisma te można podzielić na dwie kategorie argument. Jeden z nich, oni wierzą, że Jezus był w postaci
Bożej, a oni uważają, że oznacza, że jest Bogiem. To są przyczyny, ponieważ nie rozumieją słowa
"forma" i "obraz", że nie są oryginalne. Oni nie rozumieją, Boga-life.
Biblia uczy nas, Bóg umieścił w łonie kobiety kompletne ciała.
Hebrajczyków 10: 5 "ciało ty masz mnie przygotować" (tj: zarówno jaj i plemników) Hebrajczyków 1:3
człowiek Jezus (ciało, synem Boga) urodził się z każdego atrybutu i charakterystyki, które było w Bogu.
Innymi słowy, Bóg podawać jego Boskiego DNA tak, aby mówić, że wszystko, co było nierozerwalnie do
puli genowej syna Boga i dlatego, że ciała była istota oddychania replikę Ojca, ale to nie był ojcem, ale
"Obraz "Ojca. A jeśli jest to obraz z niej nie jest sam Ojciec. To nie wskazują na jedną minutę, że Jezus
jest synem Boga, Bóg Syn. "Obraz" oznacza podobieństwo lub znak wrażeniem. Jezus był fizyczny wyraz
Boga-Life w człowieka. Jego charakter odzwierciedla wszystko, że Bóg jest i co Bóg-Życie może być
wyrażona w ciele fizycznym. Dlatego mężczyzna może wiedzieć charakter Boga przez widząc, że wyraża
się w życiu Jezusa 1 Jana 1: 2. (na życie objawia, i widzieliśmy go, i dać świadectwo, a pokażę wam, że
życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione ;) Jego życie ujawnił świętość, sprawiedliwość,
sprawiedliwość, miłość, miłosierdzie, miłująca dobroć, prawdę, szczerość i wierność Jezus był pobożny;.
był podobny do Boga w charakterze i przebiegu Jezus nie był sam Bóg;. On odzwierciedla charakter Boga
w Jego życiu.
Pisma święte, które odnoszą się do pełni zamieszkującego Boga w Chrystusie nie czyni człowieka, Jezusa,
Boga. Bóg jest duchem. On nie jest ciało i kości. Ale Niewidzialny Bóg przyszedł i zamieszkał w Jego
Syna, w rzece Jordan, gdzie Jan ujrzał światło fizycznie, (tj: Słup Ognia) przyszedł i światło na Jezusa i
pozostać w nim. To samo namaszczenie opuścił Go w ogrodzie Getsemani. Dlatego mógł wołać na krzyżu
do swego Boga: "Boże mój, Boże mój, Czemuś mnie opuścił." Namaszczenie opuścił go tak, że może
umrzeć śmiertelny śmierć. Tak długo, jak Bóg zamieszkały Go w tej pełni, On nie może umrzeć.
Próbowali bez powodzenia wiele razy, aby go zabić.
W Ewangelii Łukasza 24:39 myśleli Jezus był duchem, ale kiedy pokazał im ręce i nogi, ale wiedział, że
nie był duch. Teraz Bóg jest Duchem, ale Jezus był człowiekiem, w którym Wielki Najwyższy Duch
zamieszkał. Po ich powitanie, Jezus powiedział im, "jak mój ojciec wysłał mnie, tak i Ja was posyłam".
Pokazuje, że nie jest ojcem, ale został posłany przez Ojca, a zatem podporządkowany Ojcu. Od Trynitarzy
używać słów Thomasa jako dowód, że Jezus był Bogiem, to diabeł ma prawo do wykorzystania słowa
faryzeusza, że Jezus był bluźniercą, ponieważ zarówno można znaleźć w pismach mówiących o tym, kim
oni wierzą, że Jezus jest. Ten argument nie wytrzymuje próbę setki dowodów biblijnych mamy ustalonych.
Tylko dlatego, że ktoś mówi kilka słów w Biblii nie ma tych słów Słowa Bożego. Biblia mówi, że Judasz
wyszedł i powiesił się, a w innym Piśmie znajdujemy Jezus w Ewangelii Łukasza 10:37 mówi "Idźcie
naprzód i ty czyń podobnie". Dlatego musimy słusznie podzielić słowo prawdy.Niewłaściwy podział
słowa przynosi duchową śmierć.
Innym Pismo wykorzystanie trynitarnej jest Tytus 2:13 Szukasz błogosławionej nadziei i objawienia się
chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa; Jednak to Pismo nie mówi o Synu
Bożym, lecz Ojciec chwały, jak Paweł mówi o Nim paruzji (obecności) w Liście do Efezjan 1:17 i 1
Tesaloniczan 4: 15-18. Pojawiając się mówi o obecności Ducha Świętego (Boga) sam przed dosłownym
fizycznego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma się pojawiać Ojca Chwały tu na ziemi, zanim
pójdziemy na spotkanie z Synem Bożym w powietrzu (nie na ziemi) tak jak w Księdze Rodzaju widzimy,
że Bóg Ojciec Bóg ukazał się Jego proroka Abrahama przed przyjściem obiecanego syna.
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Ostatni Pismo, które jest używane najczęściej przez Trynitarzy jest KJV Hebrajczyków 1: 8 Ale do Syna
mówi: tronu Twego, o Boże, na wieki wieków: berło sprawiedliwości jest berło królestwa twego. Teraz,
wnikliwej analizy tekstu greckiego wynika, błąd był w tłumaczeniu greckiego słowa "PROS", jak słowo
"ku", który mówi o kierunku do syna Bożego, a nie syna Bożego, przez co słowa jak te słowa od Boga do
Syna, a nie Ojca, ponieważ faktycznie napisany przez apostoła Pawła. Bardziej odpowiednie jest angielski
odpowiednik słowa " stosownie" lub " odnoszące się do ".
Tak więc tekst powinien poprawnie odczytać, Hebrajczyków 1: 8 Ale zgodnie z Synem (syn) mówi: Tron
twój, o Boże, na wieki wieków: berło sprawiedliwości jest berło królestwa twego.Ojciec mówi do niego. 9
Tyś umiłował sprawiedliwość, a nienawidzi nieprawość; Dlatego Bóg, twój Bóg, nawet, namaścił cię
olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. To namaszczenie przez Boga, Jego Syna, który mówił o
tutaj jest potwierdzone w wielu innych pismach, jak również. I w końcu widzimy, syn mówi do ojca, 10, a
Ty, Panie, w hast początku podwaliny ziemi; i niebiosa są dzieła twoich rąk: W związku z tym możemy
zobaczyć to dialog między Bogiem i Jego Syna, jak widzimy z początku Listu do Hebrajczyków w
rozdziale 1.
Hebrajczyków 1: 1 Bóg, który od dawna i na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków w
dawnych czasach, 2 który w tych ostatecznych dniach przemówił do nas w Synu, którego (Bóg) ustanowił
dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego On (Bóg) stworzył światy; 3 Kto (Syn Boży) jest blaskiem
Jego (Bożej) chwały i wyrazistym obrazem Jego (Boga) osoby oraz podtrzymuje wszystko słowem swojej
(Bożej) mocy, kiedy On (Syn Boży) sam oczyścił nasze grzechy (On, Syn Boży) zasiadł po prawicy
Majestatu na wysokości; (To jest Bóg) 4 ¶ Stając się o wiele lepszym od aniołów, ponieważ on (Syn
Boży) otrzymał w dziedzictwie lepsze imię niż oni.
Dlatego jeśli On otrzymał swoje imię w dziedzictwie, to nie miał go na początku, ale otrzymał to imię od
Swojego Ojca.
5 Albowiem do którego z aniołów powiedział kiedyś (Bóg): Ty jesteś moim Synem, czy ja cię dziś
zrodziłem? I znowu, ja (Bóg) będę dla niego (Syna Bożego) Ojcem, a on (Syn Boży) będzie dla mnie
Synem? 6 I znowu, gdy (Bóg) wprowadza na świat pierworodnego (syna Bożego), mówi (Bóg): I niech
wszyscy aniołowie Boży oddają mu pokłon (Synowi Bożemu). 7 A o aniołach mówi (Bóg): Który czyni
swoich (Bożych) aniołów na duchy, a jego (Boga) sługą płomieniem ognia. 8 Ale według Syna (Syna
Bożego) mówi: Tron twój, o Boże, na wieki wieków; berło sprawiedliwości jest berłem królestwa twego. 9
Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przeto Bóg, nawet twój Bóg, (którego Bóg?
Syn Boży) namaścił cię (Syna Bożego) olejem radości ponad twoich braci.
W tłumaczeniu NIV czytamy List do Hebrajczyków 1:3 w następujący sposób: „Syn jest blaskiem
chwały Bożej i dokładnym przedstawieniem Jego istoty, podtrzymując wszystko swoim potężnym
słowem”. Znajdujemy również w wzmocnionej wersji Listu do Hebrajczyków 1: 3 „On jest jedynym
wyrazem chwały Bożej - Istotą Światła - promieniem Boskości. I On jest doskonałym śladem i obrazem
Boskiej Natury, podtrzymującym, utrzymującym, prowadzącym i napędzającym wszechświat Jego
Potężnym Słowem Mocy ”. Jakiekolwiek inne tłumaczenie tego byłoby sprzeczne z prawdą Pisma
Świętego i słowami samego Jezusa Chrystusa, wypowiedzianymi w Ewangelii Jana 17: 3. A to jest życie
wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.
In the Old Testament God is known as the One True God. Jeremiah 10: 10 But the LORD is the true
God, he is the living God, and an everlasting king:
W Starym Testamencie Bóg jest znany jako Jedyny Prawdziwy Bóg. Jeremiasza 10:10 Ale Pan jest
prawdziwym Bogiem, On jest Bogiem żywym i Królem wiecznym.
Znowu jest mowa o nim jako o prawdziwym Bogu w 2 Kronik 15:3 Teraz przez długi czas Izrael był bez
prawdziwego Boga, bez kapłana-nauczyciela i bez prawa.
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Pismo Święte Jedności (tylko Jezus) używa, aby uczyć Jezusa, że Syn Boży jest w rzeczywistości Ojcem
w przebraniu: 1 Jana 5:20 „Wiemy, że przyszedł Syn Boży i dał nam zrozumienie, abyśmy mogli poznać
Tego, który jest prawdą, a my jesteśmy w Nim, który jest prawdą, nawet w Jego Synu Jezusie Chrystusie.
To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne ”.
Otóż, czytają to jako „jesteśmy w jedynym prawdziwym Bogu, którym jest Jezus Chrystus”. Ale użyto
słowa „równy” i oznacza ono „w ten sam sposób”, więc ten werset należy czytać w ten sposób. „Wiemy,
że przyszedł Syn Boży i dał nam zrozumienie, abyśmy poznali Tego, który jest prawdą, jedynego
Prawdziwego Boga, i jesteśmy w Nim, który jest prawdziwy, tak jak Jezus Chrystus, Jego Syn jest w Nim.
To właśnie modlił się Jezus do Ojca w Ewangelii Jana 17, abyśmy byli jednym, tak jak (w ten sam
sposób) On i Jego Ojciec byli jednym.
William Branham, prorok Boży aż do tego ostatniego wieku, podsumował relację między Bogiem Ojcem
a Jego Synem Jezusem Chrystusem następującymi słowami:
Całkowite Wyzwolenie: 59-0712 P: 55 Jezus był całkowicie, całkowicie człowiekiem. Mógł płakać jak
mężczyzna, mógł jeść jak mężczyzna; Mógłby stać się mężczyzną. Był całkowicie, całkowicie człowiekiem
w swojej fizycznej istocie. A w swoim Duchu był całkowicie, całkowicie Bogiem, więc uczynił swoje ciało
poddanym Duchowi, który był w Nim. Widzisz, był kuszony na wszystkie sposoby, tak jak my. Był
mężczyzną, a nie aniołem. Był mężczyzną. Miał pragnienia i pokusy, tak jak my. Biblia mówi, że tak. Był
mężczyzną, a nie aniołem ponad pokusą.
List do Hebrajczyków 1: 4 mówi, że jest niższy od aniołów. Był człowiekiem, całkowicie człowiekiem, że
Bóg wziął kompletnego człowieka, aby przynieść całkowite wyzwolenie; i napełnił Go swoim Duchem;
Duch Święty był w Nim bez miary. I był kuszony, tak jak my. I był całkowicie Bogiem. Udowodnił to, kiedy
wskrzesił umarłych, kiedy zatrzymał naturę, ryczące morza i potężne wiatry. Kiedy mówił do drzew i tak
dalej, były Mu posłuszne. Był Bogiem wewnątrz. Mógłby być człowiekiem, ponieważ był Człowiekiem, ale
całkowicie i całkowicie oddał się jako Człowiek w ręce Boga, aby służyć Bogu. On jest naszym
przykładem.
Pokaż nam Ojca, a to będzie satysfakcjonujące: 56-0422 E-36 Otóż, wielokrotnie mówi się, że żaden
człowiek nigdy nie może zobaczyć Boga, tak mówi Biblia. Ale jednorodzony Ojca ogłosił Go. Filip, tutaj
był bardzo ciekawy; chciał zobaczyć Ojca. Mówi tutaj On powiedział: „Jestem z tobą tak długo, Filipie, a
ty Mnie nie znasz?” Powiedział: „Kiedy Mnie widzicie, widzicie Mojego Ojca”. Innymi słowy, widzisz,
jak Ojciec wyraża Siebie przez Syna. On i Ojciec stanowili jedno w tym sensie, że Jego Ojciec mieszkał w
Nim, a nie On wykonywał dzieła; Sam był Synem, nieśmiertelnym, urodzonym z dziewicy, Synem
Bożym. A potem w Nim mieszkał Bóg Ojciec, wyrażając się światu, swój stosunek do ludzi. Widzieć?
Cóż, w ten sposób Chrystus i Bóg byli jednym. „Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą świat”. Otóż, On
powiedział: „Kiedy Mnie widzicie, widzicie Ojca i dlaczego mówicie:„ Pokaż nam Ojca ”?
Widzielibyśmy Jezusa: 58-0612 P: 55 Kiedy był tu na ziemi, ilu wie, że to był Słup Ognia, który szedł za
synami Izraela na pustyni, że to był Chrystus, Anioł przymierza? W porządku. Ilu wie, że to był Jezus w
Jezusie, ten sam Duch?
Odsłonięcie Boga: 64-0614M 257 Jezus powiedział kiedyś: „Kiedy Mnie ujrzycie, ujrzycie Ojca”.
Widzieć? Bóg i Jego Słowo są jedno. Teraz rozumiesz? Kiedy Słowo się objawia, co to jest? Dobrze.
Widzieć? 260 Jezus powiedział: „Badajcie Pisma, myślicie, że macie… Wierzycie w Boga, wierzcie także
we Mnie. Jeśli nie czynię dzieł Ojca mego, to nie wierzcie Mi. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Kiedy Mnie
ujrzycie, ujrzeliście Ojca." A kiedy widzisz objawione Słowo, widzisz Boga Ojca, ponieważ Słowo jest
Ojcem; Słowo jest Bogiem. A objawionym Słowem jest Sam Bóg, który przyjmuje Swoje własne Słowo i
objawia je wierzącym.
Paradoks: 61-1210 253 Jezus wykonywał dzieła Swojego Ojca, ponieważ Ojciec był w Nim. Dlatego
uczynki zostały wykonane, ponieważ Ojciec był w Synu. Wierzysz w to? Że w Nim był wcielonym Bogiem.
Wierzysz w to? Ten Bóg Ojciec, który jest Ojcem Jezusa Chrystusa, Wielki Duch zamieszkał w pełni
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swojej mocy w Jezusie Chrystusie, który był Przybytkiem Boga, stał się ciałem i zamieszkał na ziemi,
reprezentując Słowo.
Paradoks: 61-1210 315 Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego, narodzonym z dziewicy,
poczętym, Bogiem w łonie, Przybytkiem, w którym miałby mieszkać. Wierzę, że w Chrystusie On jest
wcielony Bóg. On jest Bogiem, który stał się ciałem. Kiedy Bóg Ojciec przyszedł do Jezusa Chrystusa, był
On cielesną Pełnią Bóstwa; w Nim mieszka cała pełnia. Bóg Ojciec wypowiedział te Słowa. Jezus
powiedział: „To nie Ja mówię, ale Mój Ojciec, który mieszka we Mnie. On mówi”.
Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę na osiem faktów lub stwierdzeń, które definiują sposób,
w jaki William Branham nauczał o relacji między Bogiem a Jego Synem.
FAKT NR 1) Brat Branham „Zaprzeczam nauczaniu doktryny jedności, że Bóg i Jezus są jednym”.
Wyjaśnienie Boga, 74 Wielu z was, słuchając tego, powiedziałoby: „Brat Branham jest Jednością”. Nie
jestem. Myślę, że oboje się mylicie, zarówno jedność, jak i trójca. Żeby nie było inaczej, to zawsze środek
drogi ”.
FAKT NR 2) Br. Branham powiedział: „Bóg i Jezus nie są jednym, tak jak jeden jest twój palec”.
E-96 Pokaż nam Ojca 53-0907.1A Jest tylko jeden Bóg. I ja różnię się i nie zgadzam się z organizacją
Pięćdziesiątnicy, która nazywa Jedność tak, jak jeden jest twój palec. To jest źle. Absolutnie to źle.
FAKT NR 3) Br. Branham powiedział: „Jezus nie mógł być Jego własnym Ojcem”.
128 HEBRAJCZYKÓW CPT. 4 141-126 - 57-0901.2E Teraz Jedność wzięła to, grupa jedności ludzi i
postarała się uczynić Ojca, Syna i Ducha Świętego tylko jednym urzędem i jednym miejscem i tak jak twój
palec, jednym. To jest źle. Bóg nie mógł… Jezus nie mógł być swoim własnym ojcem. Gdyby był, to był…
No cóż, jak mógł być swoim własnym ojcem?
FAKT NR 4) Brat Branham powiedział: „istnieje różnica między Ojcem a Jego Synem”. Dlatego taki
jest cel tej książki. pokazać te różnice.
\

List do Hebrajczyków, rozdział 7, część 1 57-0915.2E Otóż, powód, dla którego istnieje różnica między
Bogiem a Jezusem: Jezus miał początek, Bóg nie miał początku; Melchizedek nie miał początku, a
Jezus miał początek. Ale Jezus został podobny do Niego.
FAKT NR 5) Br. Branham powiedział: „Bóg nie był w Jezusie, dopóki nie został ochrzczony w rzece
Jordan” i „Bóg zostawił Go w Getsemane, aby umarł jako śmiertelnik”.
282 Paradoks: 64-0206.1M, A ten mały chłopiec, dwunastoletnie dziecko, w ogóle nie ma mądrości, ale
tylko dwunastoletni chłopiec. Ojciec nie mieszkał w Nim w tym czasie; ponieważ przyszedł w dniu, w
którym Go ochrzcił, „ujrzał zstępującego Ducha Bożego, patrzcie i wszedł w Niego”. Ale spójrzcie, ten
mały dwunastoletni Chłopiec, będący Słowem; On się urodził pomazańcem, widzicie, aby być
pomazańcem. I oto On był. „Czy nie wiecie, że muszę być w sprawach Mojego Ojca?”
Zwróć uwagę, że brat Branham mówi nam, że Ojciec nie zamieszkał jeszcze Jezusa, gdy miał dwanaście
lat. Mówi nam, że Bóg wszedł do swego Syna nad rzeką Jordan, kiedy został ochrzczony Duchem
Świętym.
Elizeusz Prorok: 56-1002.2E E-21, „A Jezus, chrzest, który miał, był chrztem Duchem Świętym, który
był w Nim, który zstąpił na Niego nad rzeką Jordan po tym, jak został ochrzczony w wodzie. zapisz:
ujrzał Ducha Bożego jak gołębicę, nadchodzącego na Niego, a zwróćcie uwagę, że kiedy wstał, odesłał tę
samą szatę, w którą był owinięty: Ducha Świętego na Kościół.
Manifested Sons of God: 60-0518 88 „W Ogrodzie Getsemani, namaszczenie Go opuściło, wiesz, musiał
umrzeć jako grzesznik. Umarł jako grzesznik, wiesz o tym, nie jego grzechy, ale moje i twoje.
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Wschodzące słońce 65-0418 „Kiedy Bóg spojrzał w dół na ciało… (Duch zostawił Go w Ogrodzie
Getsemani; Musiał umrzeć jako człowiek). Pamiętajcie, przyjaciele, nie musiał tego robić. To był Bóg.
Bóg namaścił to ciało, które było ludzkim ciałem, a On nie miał… Gdyby poszedł tam jako Bóg, nigdy nie
umarłby taką śmiercią, nie mógł zabić Boga.
Posiadanie Bramy Wrogów 59-1108 P: 47 ... kiedy Duch Święty zstąpił na Niego podczas chrztu Jana i
stał się Namaszczonym Mesjaszem ... Otóż, pamiętajcie, był Synem Bożym, kiedy się urodził. Był Synem
Bożym narodzonym z dziewicy. Ale kiedy stał się Mesjaszem, wtedy Duch Święty zstąpił na Niego,
ponieważ „Mesjasz” oznacza „pomazańca”. Widzieć? On był Pomazańcem, kiedy zstąpił na niego Duch
Święty. ..
E-40 Świadectwo Williama Branhama 60-0210 ten sam Bóg, który spotkał Mojżesza na pustyni, był w
Jezusie Chrystusie na ziemi, ponieważ Jego życie dowodzi, że jest to ten sam Duch. Robi to samo.
FAKT NR 6) Brat Branham powiedział, że „Ciało Jezusa nie było Bóstwem, ale Bóstwo (Bóg)
zamieszkałe w Ciele”.
Zidentyfikowany Chrystus wszystkich wieków 64-0617 36 Otóż, zwróćcie uwagę teraz, Bóg… Jezus
powiedział, że ci, do których przyszło Słowo, byli nazywani bogami; to byli prorocy. Otóż, sam człowiek
nie był Bogiem, tak samo jak ciało Jezusa Chrystusa nie było Bogiem. Był Człowiekiem, a Bóg był za
Nim zasłonięty.
Dary Boga zawsze znajdują się tam Miejsce 63-1222 93 Człowiek, ciało nie było Bóstwem, ale Bóstwo
było w ciele.
E-37 Fundamentalna podstawa wiary 55-0113 Otóż, kiedy był tu na ziemi, był doskonałym przykładem
wszystkiego, co dotyczy boskości. Był cielesną pełnią boskości. W Chrystusie mieszkał Bóg. Ciało Jezusa
było tylko Bożym tabernakulum. To tam sam Wszechmogący Bóg żył i mieszkał w człowieku. Wierzysz
w to, prawda? Musisz być zbawiony. Musisz w to uwierzyć.
FAKT NR 7) Brat Branham mówi nam, że „kiedy Bóg narodził Jezusa, były w to zaangażowane dwie
istoty”. Ten, który jest Bogiem i Ten, który jest Synem Bożym.
Postawa i kim jest Bóg? 50-0815 018 Ale On napisał to na niebie, aby człowiek spojrzał w górę i
uświadomił sobie, że Jehowa Stwórca mieszka w górze. I wtedy mogę Go zobaczyć, On spojrzał na to ...
Widzę Go, jak mówi do tego świata, wiszącego tam jak sopel lodu, cokolwiek to było, daleko. I przeniósł
to tutaj. Widzę, jak to małe Światło gaśnie. Teraz mamy teraz dwa. Ojciec, a następnie od Ojca wyszedł
Światłość, Syn. I widzę, jak to Światło porusza się tutaj i przyciąga ziemię w pobliże słońca, aby ją
wysuszyć. I zacząć…?… Podnosić wodę, oddzielając ziemię, ziemię od wody i tak dalej.
Nie dwóch bogów. Jest jeden Bóg i miał Syna. Pismo nazywa Go „Synem Bożym”, nigdy nie mówi, że
jest „Bogiem Synem”.
QA W przypadku Genesis 53-0729 007 w Genesis 1:26, przejdźmy najpierw do pierwszej części. Bóg
powiedział: „Pozwól nam…” Otóż, „pozwól nam”, jesteśmy… „Uczyńmy człowieka na nasz obraz”.
Nasz, oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że On rozmawia z kimś; Mówił do innej istoty. „Uczyńmy
człowieka na nasz obraz i podobieństwo, a niech panuje nad polnym bydłem”.
Curtain of Time 55-0302 E-22 They couldn't understand Him. He was a mystery, even to the Apostles.
No one could understand Him, because there was two people talking all the time. -23 The Person Jesus
Christ was talking, and God was talking in Him, also. Sometimes it was Christ himself; sometimes it
was the Father that dwelt in Him. You see it? He--they couldn't understand some things He would say;
He talked in riddles to them.
Kurtyna czasu 55-0302 E-22 Nie mogli Go zrozumieć. Był tajemnicą, nawet dla Apostołów. Nikt nie
mógł Go zrozumieć, ponieważ przez cały czas rozmawiały dwie osoby. -23 Osoba Jezus Chrystus mówił,
a Bóg mówił także w Nim. Czasami był to sam Chrystus; czasami był to Ojciec, który w Nim mieszkał.
Widzisz to? On - oni nie mogli zrozumieć niektórych rzeczy, które powiedział; Mówił do nich zagadkami.
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FAKT NR 8) Brat Branham mówi: „Jezus był istotą podwójną, ponieważ Bóg w Nim mieszkał”.
Pokaż nam Ojca 56-0422 E-36 Filip, tutaj był bardzo ciekawy; chciał zobaczyć Ojca. Mówi tutaj On
powiedział: „Jestem z tobą tak długo, Filipie, a ty Mnie nie znasz?” Powiedział: „Kiedy Mnie widzicie,
widzicie Mojego Ojca”. Innymi słowy, widzisz, jak Ojciec wyraża Siebie przez Syna. On i Ojciec stanowili
jedno w tym sensie, że Jego Ojciec mieszkał w Nim, a nie On wykonywał dzieła; Sam był Synem,
nieśmiertelnym, urodzonym z dziewicy, Synem Bożym. A potem mieszkał w Nim Bóg Ojciec, wyrażając się
światu, swój stosunek do ludzi. Widzieć? Cóż, w ten sposób Chrystus i Bóg byli jednym. Bóg w Chrystusie
pojednał ze sobą świat. Otóż, On powiedział: „Kiedy Mnie widzicie, widzicie Ojca i dlaczego mówicie:„
Pokaż nam Ojca ”?
DARY 56-1207 E-29 Otóż, w Chrystusie mieszkała cieleśnie Pełnia Bóstwa. Miał w sobie całego Ducha
Bożego. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” - powiedział Jezus. Dlatego ludzie nie mogli Go zrozumieć.
Czasami coś mówił, może wyglądać, jakby się odwracał i mówił coś innego. To On mówił, a potem
mówił Ojciec. Widzieć? Byli… I nawet uczniowie nie mogli Go zrozumieć. I na koniec powiedzieli: „Oto
teraz mówisz jasno. Otóż, wierzymy w to, jeśli wiesz wszystko; nikt nie musi cię uczyć”. Jezus powiedział:
„Czy teraz wierzysz?” Po całym tym czasie nie mogli ... Dlaczego? Że czasami On to mówił, a potem
mówił tamto. Mówił On i Ojciec. 30 Otóż, zwróćcie uwagę. Otóż, Bóg mieszkający w Chrystusie użył
swojego głosu, aby przemówić. Jezus powiedział w swoim cudzie: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam,
Syn nie może nic uczynić sam w sobie, ale to, co widzi, że Ojciec czyni, tak samo czyni Syn”. Czy to
prawda? Święty Jan 5:19. Wtedy nie zrobił nic w Sobie. Żaden prorok nigdy w sobie nie zrobił niczego,
dopóki Bóg nie pokazał, co ma robić. Jaki błąd popełnił Mojżesz, gdy wyszedł bez widzenia Boga i
uderzył Egipcjanina, myślał, że wyzwoli ich rękami, ponieważ myślał, że ma dużo wiary i może to zrobić,
ponieważ został powołany do praca. Bez względu na to, jak bardzo jesteś powołany do tej pracy, Bóg musi
przewodzić. Widzieć? Zawiódł całe swoje wykształcenie, umysł wojskowy i wyszkolenie wielkiego
egipskiego przywódcy. Ale to się nie udało, ponieważ Bóg miał program i my musimy pracować według
tego programu. Bez względu na to, co robimy, jak mądrzy jesteśmy, musimy ukorzyć się i działać zgodnie z
Bożym programem. Amen. Więc zawiódł i Bóg musiał zatrzymać go przez kolejne czterdzieści lat, aby go
kształcić. Więc co to było, musiał zapomnieć o sobie i to nie on, ale to był Bóg.
He Swore By Himself 54-1212 He said, "I and My Father are One. My Father is in Me." Said, "Show us
now the Father." Philip said, "Showeth me the Father and it'll satisfy me." Said, "Philip, I been so long
with you, and you don't know Me?" He said, "When you see Me, you see the Father. And why say, 'Show
me the Father.' I and the Father are One. My Father's living in Me now. It's not Me that doeth the works;
it's Him that dwells in me, that does the works." Oh, my. How could I tell a man what was wrong with him?
How could I tell him what his future will be ten years, or what he was forty years ago? It isn't me.
Hallelujah. It's Him that lives in me, that come down, that through His Blood brought me in fellowship
with Him. Hallelujah. How could my hands do anything by healing the sick? It hasn't got a bit of power.
It's not me. But it's Him that dwells in here that does it.
Przysiągł na siebie 54-1212 Powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ojciec mój jest we mnie”.
Powiedział: „Pokaż nam teraz Ojca”. Filip powiedział: „Pokaż mi Ojca, a to mnie zadowoli”. Powiedział:
„Filipie, byłem z tobą tak długo, a ty Mnie nie znasz?” Powiedział: „Kiedy Mnie widzicie, widzicie Ojca.
I dlaczego mówicie:„ Pokaż mi Ojca ”. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Mój Ojciec żyje teraz we Mnie. To nie
Ja wykonuję dzieła, to On mieszka we mnie, który czyni te dzieła. " O mój. Jak mogłem powiedzieć
mężczyźnie, co się z nim dzieje? Jak mogłem mu powiedzieć, jaka będzie jego przyszłość za dziesięć lat
albo czym był czterdzieści lat temu? To nie ja. Alleluja. To On żyje we mnie, który zstąpił, który swoją
krwią przyniósł mnie do społeczności z Nim. Alleluja. Jak moje ręce mogły cokolwiek zrobić, lecząc
chorych? Nie ma ani trochę mocy. To nie ja. Ale to On, który tu mieszka, czyni to.
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