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Pozostańmy stać i otwórzmy nasze Biblie w 2. liście do Tesaloniczan 2, 7., aby
czytać z Bożego Pisma Świętego. „5. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o
tym wam mówiłem? 6. A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero
we właściwym czasie. 7. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna
dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola”.
Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Drogi Ojcze, przychodzimy dzisiaj rano z
wielkim pragnieniem, by wiedzieć więcej o tym czasie Twojego Wielkiego Odejścia
z tej ziemi. Wiemy, że przychodzi czas, kiedy Duch Święty zostanie w końcu
zabrany z tej ziemi i my pragniemy być gotowi na ten czas, ponieważ to ma do
czynienia z naszym odkupieniem i odejściem do domu. Więc Ojcze, proszę, pomóż
nam lepiej zrozumieć to Wielkie Odejście z tej ziemi, ponieważ tak jak Ty jesteś na
tym świecie, tak samo i my tu jesteśmy. A kiedy stąd odejdziesz, my pragniemy
odejść razem z Tobą. Modlę się o to w Imieniu Jezusa. Amen.
Otóż, tłumaczenie Wuesta mówi: 2. Tesaloniczan 2, 5-7: „Czy nie pamiętacie, że
kiedy byłem jeszcze razem z wami, mówiłem wam ciągle te sprawy? A teraz wiecie,
będąc absolutnie przekonani, a mianowicie o odejściu kościoła, o zgromadzeniu się
świętych do Pana, które przeszkadza temu, aby jego istota została ujawniona, jeżeli
chodzi o jego prawdziwą tożsamość, jego strategię w wyznaczonym czasie,
albowiem tajemnica wyżej wymienionego bezprawia już obecnie działa. Tylko On –
Duch Święty, który powstrzymuje bezprawie, będzie to czynił, aż On odejdzie
spośród ludzkości. A potem ten bezprawny uzurpator zostanie ujawniony w jego
prawdziwej tożsamości…” itd.
Widzimy więc tutaj, że to miejsce Pisma mówi najpierw o świętych, którzy
zgromadzą się do Pana, a potem ono mówi o ich odejściu z tej ziemi. Potem, jakby
jednym tchnieniem Paweł mówi nam również, że to stanie się, kiedy Duch Święty
odejdzie spośród ludzkości. Widzimy więc, że przychodzi czas, kiedy Bóg, który
teraz zezwala, aby grzech był kontynuowany, będzie miał już tego dosyć i odejdzie
z ziemi, a kiedy to stanie się, wtedy zobaczycie, jak całe piekło zostanie
wypuszczone.
Otóż, Duch Święty nie mógłby odejść spośród ludzkości, gdyby On tutaj nie był
od początku. Widzimy więc konieczność Bożej Obecności w tym czasie, bo gdy On
jest tutaj, On ciągle ochrania i karmi świętych, lecz kiedy On odejdzie, a my nie
jesteśmy między tymi, którzy odejdą razem z Nim, nie będzie dla nas już żadnej
ochrony.
Obj. 22:10-13 „I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi!
Albowiem czas bliski jest. 11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość,
a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni
sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca. 12. Oto przyjdę wkrótce, a

zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. 13. Ja jestem
alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec”.
Widzimy więc, że w czasie odejścia Wybranych, ci którzy są skalani, pozostaną
skalani.
Pytania i odpowiedzi 64-0823E P 87 306. Kiedy Oblubienica odejdzie w
Zachwyceniu, czy któraś z głupich panien będzie zbawiona, albo czy wszystkie
pójdą do zguby? Nie. Widzicie, wszystko będzie zakończone dla kościoła z pogan,
kiedy Oblubienica zostanie zabrana z tej ziemi. Duch Boży odchodzi z tej ziemi.
„Kto jest plugawy, niech będzie jeszcze plugawszy; kto jest sprawiedliwy, niech się
jeszcze usprawiedliwi; kto jest święty, niech się jeszcze poświęci.” Innymi słowy
świątynia zostanie zasłonięta dymem, kiedy stanie tam Adwokat, aby się wstawiać
za nami. Chrystus opuszcza świątynię; dni Jego pośrednictwa skończyły się.
Przychodzi Zachwycenie; On wychodzi ze świątyni, wychodzi i bierze Księgę
Odkupienia, i zażąda wszystkich, których On odkupił. Nie istnieje już dzieło
pośrednika. Ilu z was to pojmuje? Mam to w jednej z Pieczęci albo w jednej z… Tak,
myślę, że to było w Pieczęciach, że Chrystus wychodzi i żąda tych, za których On
pośredniczył.
Ci, którzy są niesprawiedliwi i nie zostali usprawiedliwieni, pozostaną w ich
nieusprawiedliwionym stanie. Więc w takim właśnie stanie, w jakim jesteś w tym
czasie, to się jawnie wykrystalizuje. I tam nie będzie już żadnej szansy zbawienia
dla ciebie – w owym czasie. Twój czas zbawienia jest obecnie.
Dziesięć panien 60-1211M P 23 „Nie pomieszajcie teraz Zachwycenia kościoła
a sądu przed białym tronem. Ponieważ Zachwycenie Kościoła – dla nich nie będzie
sądu, rozumiecie, oni zostali osądzeni już tutaj na ziemi. To się zgadza. Bo ci,
którzy są w Chrystusie, są wolni od sądu. Jezus powiedział: „Kto słucha Moich
Słów i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma Żywot Wieczny i nie pójdzie na sąd,
lecz przeszedł ze śmierci do Życia”. Jak to osiągniemy? Wchodzimy do Chrystusa i
zostajemy ochrzczeni do jednego ciała (1. Koryntian 12) do Jego Ciała. Jesteśmy
ochrzczeni do ciała Jezusa Chrystusa, a Bóg już osądził to ciało. On nie może
postawić nas na sądzie ponownie, ponieważ On już osądził to ciało. I dzięki
zezwoleniu i łasce Chrystusa On wprowadza nas do Samego Siebie. 1. Koryntian
12: „Przez jednego Ducha jesteśmy wszyscy ochrzczeni w to jedno ciało”, i jesteśmy
wolni od sądu, ponieważ On już wycierpiał sąd. O, czy nie jesteście Mu tak
wdzięczni za to. On wziął na Siebie nasze sądy; nie ma już sądu. Lecz ci, którzy to
odrzucają i nie przyjdą do Niego – do tego ciała, do tego mistycznego ciała… Jak
wejdziemy do niego? Czy przez uściśnięcie dłoni? Nie. Czy na podstawie listu? Czy
przez jakiś rodzaj chrztu w wodzie? Nie. Przez jednego Ducha, Ducha Świętego
jesteśmy wszyscy ochrzczeni do tego ciała.”
Zauważcie, Paweł mówi nam, że mamy być zgromadzeni razem do Chrystusa
najpierw; potem, kiedy On odchodzi, my odchodzimy razem z Nim. 2. Tes. 2:1 „Co
się zaś tyczy przyjścia (paruzji) Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania
naszego z nim…” Widzicie wszyscy, że to rozpoczyna się zgromadzeniem się razem
z Nim w Jego Wielkiej Paruzji, a potem, z chwilą, gdy On zamanifestuje Swoje
wielkie Zjawienie się, to On ujawnia Samego Siebie, i to jest Jego Objawienie albo
odsłonięcie Samego Siebie. To jest Jego Wielka deklaracja, która jest Jego
Okrzykiem, Jego Poselstwem. Widzicie, Bóg zstępuje na ziemię z Poselstwem, aby

zebrać razem wszystkich, którzy są w Chrystusie. On ogłasza Swoją Obecność, a
potem w całej pełni ujawnia Samego Siebie, mianowicie Swoją Prawdziwą
tożsamość. Dlatego jeśli nie jesteś w tym zgromadzaniu się do Niego, nie będziesz
ani w tym Głosie (archanioła), który ogłasza zmartwychwstanie. Ponieważ jest
potrzebne to Poselstwo, by przemienić to ciało.
Tego właśnie apostoł Paweł naucza nas w liście do Rzymian 12, 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”.
Widzicie, że ta przemiana przychodzi przez odnowienie umysłu.
Lecz czym jest w rzeczywistości odnowienie umysłu? Jest to Słowo Boże
zajmujące władzę nad umysłem wierzącego. A w Ew. Jana 6, 63. Jezus powiedział:
„Moje Słowa są Duchem i one są Życiem.”
W 1. Piotra 1, 23: słuchamy, jak apostoł Paweł mówi nam, że jesteśmy
„narodzeni na nowo nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo
Boże, które żyje i trwa.”
A w liście do Rzymian 8, 11: „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z
martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził,
ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was”.
Dlatego te Słowa, które Jezus mówił, są Duchem i one są życiem, i one właśnie
ożywiają wierzącego. I jest to w czasie Wielkiego Zjawienia się, kiedy Bóg
przychodzi, by zamanifestować Samego Siebie w Jego prawdziwej Tożsamości,
abyśmy się stali podobni do Niego.
Paweł powiedział w liście do Kolosan 3, 4: „Gdy się Chrystus, który jest życiem
naszym okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.”
A Jan powiedział w 1. Jana 3:2-3 „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy,
ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się On objawi,
będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. 3. I każdy, kto tę
nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty”.
I oczywiście, mamy obietnicę o przemianie naszych ciał, jak Paweł mówi w
liście do Filipian 3, 21: „Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do
uwielbionego ciała swego tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.”
I znowu w 1. Koryntian 15, 12 – 28: A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z
martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że
zmartwychwstania nie ma?13. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie
został wzbudzony; 14. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze
daremne, daremna też wasza wiara; 15. Wówczas też byliśmy fałszywymi
świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie
wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni. 16. Jeśli bowiem umarli nie bywają
wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony; 17. A jeśli Chrystus nie został
wzbudzony, daremna jest wiara wasza; jesteście jeszcze w swoich grzechach. 18.
Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. 19. Jeśli tylko w tym życiu
pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej
pożałowania godni. 20. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest
pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. 21. Skoro bowiem przyszła przez człowieka
śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. 22. Albowiem jak w

Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. 23. A
każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi
w czasie jego przyjścia, 24. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską
Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. 25. Bo
On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. 26.
A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. 27. Wszystko bowiem poddał pod
stopy jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego,
który mu wszystko poddał. 28. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i
sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim
we wszystkim”.
Lecz teraz jest tutaj naprawdę pytanie, które Paweł zadaje w 35. wersecie:
35. Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele przychodzą?
(Otóż, Paweł w rzeczywistości mówi, że to jest głupie pytanie, ponieważ ono jest
tylko naturalne wtedy, kiedy nasienie jest zasiane i ono powraca jako manifestacja
życia w roślinie, która była zasiana).
Zauważcie on mówi dalej w 1. Koryntian 15:36-58 „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”.
Widzimy więc teraz, że jest kilka spraw które musimy zrozumieć odnośnie
Trzeciego Wielkiego odejścia, a jest to odejście Pana z tej ziemi. Musimy
zrozumieć, że kiedy On będzie odchodził, my odejdziemy razem z Nim. Musimy
również zrozumieć, że abyśmy mieli w tym dział, musimy przeżyć przemianę
naszych ciał. Musimy również zrozumieć, że abyśmy mogli przeżyć przemianę
naszych ciał, musimy najpierw doznać przemiany naszych umysłów. Musimy więc
przyjmować do siebie żyjące Słowo Boga, a kiedy przyjmujemy żyjące Słowo Boga,
ono w rzeczywistości przynosi z sobą Żyjący oddech Ducha Żyjącego Boga. A bez
Ducha Bożego żyjącego i pozostającego w naszej śmiertelnej istocie, w żaden
sposób nie odejdziemy z Nim w Zachwyceniu.
Dlatego przed przemianą naszego ciała musi bezwarunkowo najpierw nastać
przemiana ducha. Musimy przyjąć Ducha Świętego, bo bez Niego nie możemy być
przemienieni w naszych ciałach i przypodobani na Jego chwalebne podobieństwo.
Dlatego najpierw musimy być skoncentrowani na Niego, a On jest Słowem
będącym wśród nas. Apostoł Jan powiedział: „Jeżeli chodzimy w Światłości jak On
jest w Światłości, społeczność mamy z Nim”. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest
powiedziane coś sprzecznego z tym. Nigdzie w Piśmie Świętym nie jest
powiedziane, że Pan odejdzie z tej ziemi w innym czasie, niż odejdą stąd święci.
Więc jeśli zgromadziliśmy się do Niego najpierw, potem On zabiera nas spośród
ludzkości, podobnie jak Jezus zabrał Piotra, Jakuba i Jana na Górę Przemienienia.
Widzicie, musimy być skoncentrowani na Obecność Boga, abyśmy odeszli, kiedy
On będzie odchodził.
Brat Branham powiedział w swoim Poselstwie Święto trąb 64-0719M P 108
„Teraz, kiedy ten Kościół – Oblubienica jest zebrana razem, ona zostaje zabrana w
górę; w tej tajemnicy Siódmej Pieczęci, względnie Siódma Pieczęć zawiera tą
tajemnicę. Żydzi są wywołani poprzez tajemnicę Siódmej Trąby, a so to dwaj
prorocy, Eliasz i Mojżesz. Oni wrócili z powrotem na ziemię i w tym właśnie są
zielonoświątkowcy całkiem poplątani. Oni wyglądają, że coś się będzie dziać, a
tymczasem Kościół odszedł do Chwały, a tamto jest dla Żydów.
Więc jeśli chodzimy w Światłości mamy społeczność, więc to musi sprawić
zgromadzenie się Wybranych. W jego Poselstwie Pytania i odpowiedzi 59-1223
„A potem, kiedy Boży lud zacznie zgromadzać się razem, tam jest jedność, tam
jest moc. Rozumiecie? I kiedy Boży lud zgromadzi się kompletnie razem,
wierzę, że wtedy nastanie zmartwychwstanie. Będzie to czas Zachwycenia, gdy
Duch Święty zacznie zgromadzać ich razem. Oni będą w mniejszości, oczywiście,
lecz będzie to wielkie zgromadzanie.
Dlatego podróżuję po świecie zgromadzając Wybranych razem wokół Chrystusa
– wokół Nauki Chrystusa, objawienia Jezusa Chrystusa dla wielu braci i sióstr w
Chrystusie, na ile to Bóg umożliwia, bo kiedy Wybrani są zgromadzeni razem do
Niego, wtedy proces odejścia do domu rozpocznie się.
Widzicie, musimy chodzić w Światłości, tak jak i On chodzi w Światłości. On
jest Słowem i On zstąpił, aby świecić Światłością na to Słowo.

Ślepy Bartymeusz 60-0713 P 56 „Mojżesz nie wprowadził dzieci do obiecanego
kraju. On był dawcą zakonu, lecz nie wprowadził dzieci do obiecanego kraju. Jozue
przejął ich pod swoje kierownictwo. Rozumiecie? A Duch Święty jest Tym, który
zabiera ich obecnie. Chrystus utorował drogę i zaplanował to, i był Dawcą
zakonu, i tak dalej. Lecz Duch Święty zabiera Kościół do obiecanego kraju –
w Zachwyceniu zabiera go w górę – Duch Święty w Zachwyceniu.
Pierwsza Pieczęć 63-0318 P 135 „Zauważcie, a kiedy ten Duch Święty,
którego mamy, zostanie ucieleśniony w nas – Ten, który jest teraz w pośród nas w
postaci Ducha Świętego, On staje się ucieleśniony w nas w Osobie Jezusa
Chrystusa, ukoronujemy Go jako Króla królów.
Widzicie więc, że Życie Bożego Ducha musi być w nas, a jeżeli tak jest, to Jego
Życie będzie się również manifestować w naszych śmiertelnych ciałach. Gdy zjawi
się Chrystus, który jest naszym życiem, to i my zjawimy się razem z Nim w chwale.
W Pieczęci Wielkanocnej 65-0410 P 44 brat Branham powiedział: „Otóż, ta
ożywiająca moc, która zstąpiła na Jezusa, ożywiła Go, aby zamanifestował każdą
obietnicę Słowa na tamten czas. Tak samo czyni Duch Święty, który zstąpił na nas
w tym czasie. Jeżeli to nie jest urąganie Duchowi Świętemu, jeżeli to nie jest diabeł,
kpiący sobie z Ducha Świętego, lecz jest to Prawdziwy Duch Święty, On będzie
manifestował obietnicę na tę godzinę. Kiedy On przypadł na Luthra, On
zamanifestował obietnicę na tamtą godzinę. Kiedy On przypadł na Wesley’a, On
zamanifestował obietnicę na tamtą godzinę. Kiedy On przypada w naszym czasie,
On manifestuje obietnicę na nasz czas. Kiedy On przypadł na Mojżesza, On
zamanifestował obietnicę na tamtą godzinę. Kiedy On przypadł na Noego,
zamanifestował obietnicę na tamtą godzinę. Kiedy On przypadł na Jezusa,
zamanifestował obietnicę na Jego czas. Rozumiecie? Jest to Duch Święty
zstępujący na ziemię, aby obudzić i ożywić tych ludzi, którzy byli
predestynowani przez Boga, aby mieli dział w Zachwyceniu. O, tak jest,
jeżeli on jest prawdziwym orłem, to on zrozumie Poselstwo na tę godzinę;
jeżeli jest prawdziwym orłem.
I ci jedyni, którzy odejdą razem z Nim, kiedy On odejdzie z tej ziemi, będą
musieli być tak podobni do Niego, że odejdą razem z Nim jako Jego część.
Zachwycenie 65-1204 P 47 „Otóż, Zachwycenie jest tylko – to Zachwycenie, o
którym mówimy, jest tylko dla Oblubienicy. Pamiętajcie Biblia mówi: „A reszta
umarłych nie ożyła na tysiąc lat.” Jak Mojżesz wywołał naród z narodu, tak Duch
Święty wywołuje Oblubienicę z kościoła… a raczej Oblubienica tylko będzie
miała dział w Zachwyceniu, tylko ona, nikt prócz Oblubienicy – tych wybranych i
przejrzanych przez Boga od początku – duchowe geny Ojca.
Dlatego, jeżeli Duch Boży wywołuje Oblubienicę z Kościoła, to dlatego łuska
odciąga się od nas. Ponieważ to Poselstwo nie było posłane dla niewierzących, ono
było posłane do tych, którzy mu uwierzą.
Jego słuchajcie 58-0328 P 30 „A Duch Święty stara się wam przekazać
Swoje poselstwo, przez cały czas. „Ja nie muszę słuchać tych kaznodziejów
głupków – będę czynił to, co mi się podoba.” Proszę bardzo! To wskazuje na to, co
jest w tobie. Niedawno ktoś powiedział mi: „Nie dbam o to, co ty mówisz, czy co
mówi ktokolwiek; ja nie wierzę w Boskie uzdrowienie.” Odrzekłem: „Oczywiście, że
nie. Ono nie było posłane do niewierzących. Ono było tylko dla tych, którzy

wierzą. Są to wierzący, którzy je przyjmują; niewierzący je nie przyjmują. Ono nie
było dla nich. Było posłane, aby ich potępić. Przypomnijcie sobie, te same wody,
które zalały świat, ocaliły Noego.” Racja. A ten Sam Duch Święty i ta sama
staromodna Ewangelia, która zabierze Kościół do Domu pewnego dnia w
Zachwyceniu, potępi i przyniesie sąd na niewierzących. To się dokładnie zgadza.
Na tym stoimy.
Jan. 3:19-20 „A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie
bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. 20. Każdy bowiem, kto źle
czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego
uczynków”.
Wytrwały 62-0623 P 39 „I to właśnie, co uśmierciło niewierzący świat, zbawiło
Noego. To jest tak samo, jak dzieje się dzisiaj. Ten Kamień obrażenia, Duch Święty!
To skłania świat do tego, że oni Go nie chcą – te właśnie sprawy, które oni
odrzucają, zabiorą Kościół do Chwały. Duch Święty zabierze Kościół w
Zachwyceniu.
Nie, oni Go nie chcą, a On jest Słowem. To jest wielkie objawienie Chrystusa, a
świat tego nie chce. To powinno wam powiedzieć, kto w tym Poselstwie oponuje
temu – ci, którzy są ze świata. Pozwólcie, że po prostu zakończę, czytając jeszcze
kilka cytatów Bożego proroka dla naszego wieku.
W jego Poselstwie Tiatyrski wiek kościoła 60-1208 P 4. brat Branham
mówił: „Zanim spadła jedna kropla wody, Noe był w arce. Zanim ogień spadł na
Sodomę, Lot z niej wyszedł. Ojcze, my wierzymy, że zanim bomby atomowe
zdmuchną ziemię, rozerwą ją na kawałki, Kościół zostanie zabrany z
ziemi. Cieszymy się tak bardzo, Panie. Wiemy, że te bomby wiszą w swoich silosach
dzisiaj wieczór. A my możemy podnosić nasz wzrok do niebios i widzimy Syna
Człowieczego, wstającego ze Swego tronu, aby wyruszył w kierunku ziemi dla
Zachwycenia Jego Kościoła, i wiemy, że Jego kosztowna stopa nie dotknie się tej
grzesznej ziemi tym razem, bo jak Rebeka jechała na wielbłądzie i zeskoczyła z
wielbłąda niedaleko domu Abrahama – tam na polu, gdzie spotkała się z jej
oblubieńcem. O, Boże, Kościół spotka się z naszym Oblubieńcem na powietrzu, „Bo
my, którzy żyjemy i pozostaniemy, nie uprzedzimy ani nie przeszkodzimy tym,
którzy zasnęli. Trąba Boża zabrzmi, umarli w Chrystusie powstaną najpierw, a my
będziemy zachwyceni razem z nimi, aby się spotkać z Panem na powietrzu, i na
zawsze będziemy z Nim.” O, Panie, pomóż nam dzisiaj wieczorem. Daj nam słodycz
do naszych duchów i usuń wszelką gorzkość i obojętność z nas, i obyśmy zostali
przetopieni przez Ducha Świętego na Jego podobieństwo.
Dalej, w poselstwie Jak mogę przezwyciężyć? 63-0825M P 104 powiedział:
Kto zwycięży wszystkie te świeckie rzeczy tego wieku, co będzie jego udziałem? Ja
posadzę go na Jego tronie; on odejdzie w Zachwyceniu, kiedy On przyjdzie. O, moi
drodzy! Dlaczego miałbym się więc troszczyć? Dlaczego mielibyśmy się martwić
tym, co mówi świat? Dlaczego martwilibyśmy się tym, co powiedział ktoś inny?
Wielki Duch Święty jest wśród nas. Jego Słup Ognia kieruje nami i
prowadzi nas. Jego Słowo jest potwierdzane przed nami. Jego miłość jest w
naszym sercu.
Zawsze obecna woda 61-0723M P 16 „Otóż, jeżeli zrozumiewamy (widzicie),
gdzie zatrzymaliśmy się? Tutaj w księdze Objawienia, gdzie Kościół został

zabrany do chwały, potem dalsze rozdziały zajmują się Żydami, w ogóle nie
Kościołem. On zajmuje się żydowskim narodem. Dlatego musimy iść od
Zachwycenia Kościoła dalej aż do… Widzimy tutaj, co dzieje się podczas tych
Pieczęci i czasu dla Kościoła z pogan; Kościół odszedł. A z narodem Izraelskim? On
przechodzi wstecz i prowadzi Izraela z tamtego czasu, gdy go zostawił, do obecnego
czasu; i potem przychodzi Mesjasz – gdy oni przyjmą Mesjasza. Czy pojmujecie to
teraz? Kościół jest zabrany do Chwały. Bóg zajmuje się najpierw Kościołem –
wiekami Kościoła. Przebieraliśmy to. Potem Kościół zostaje zabrany do
Chwały. Potem Duch Święty powraca i zajmuje się Izraelem, jako narodem. I
prowadzi go dalej – do tego miejsca, w czasie gdy uczta weselna odbywa się, a
potem przyprowadza ich z powrotem, znowu na końcu tego czasu. Będę tutaj miał
czarną tablicę i będę to mógł nakreślić i nauczać o tym, kiedy nastanie
odpowiednia pora. Potem Pan powraca razem z Oblubienicą, a Izrael widzi ją. I
ach, jaki to będzie wspaniały czas!
Dlaczego był dany Duch Święty? 59-1217 P 30 „Bóg czeka na mnie i na
ciebie. Kościół czeka ma mnie i na ciebie. Jest to czas adopcji, kiedy Bóg może wylać
całą swoją Pełnię, Swoją moc, Swoje Zmartwychwstanie w takiej mierze, że Kościół
i Chrystus będą tak blisko siebie, i Chrystus stanie się widzialny między nami i
wskrzesi zmarłych, a my odejdziemy w Zachwyceniu. Otóż, pokażemy za chwilę, że
tylko ci, którzy są napełnieni Duchem Świętym, odejdą w tym
Zachwyceniu. „Bo reszta zmarłych nie ożyje w ciągu tego tysiąca lat.” To się
zgadza. Tylko ludzie, napełnieni Duchem Świętym będą tymi, którzy odejdą
w Zachwyceniu.
Abraham i jego potomstwo po nim 61-0423 P 79 „Kiedy ciało Abrahama
zostało przemienione, ciało Sary zostało przemienione, jak nigdy przedtem żadne
ciało nie zostało przemienione… Zatem, jeżeli to wszyscy wiemy, to kiedy Jezus
przyjdzie, zostaniemy porwani w górę w Zachwyceniu. Wiemy, że nasze ciała
będą musiały najpierw zostać przemienione. I nie będzie to polegało na tym,
że ono musi powrócić do stanu ciała młodych mężczyzn i kobiet, lecz ono musi
zostać przemienione, ponieważ ciała Abrahama i Sary musiały zostać przemienione
w ten sposób, aby mogli otrzymać obiecanego syna. Tak było z Abrahamem. Jego
ciało musiało zostać przemienione, aby otrzymał obiecanego syna, potem gdy został
usprawiedliwiony, poświęcony i napełniony Duchem Świętym, powołany na
podstawie wyboru. Zamanifestowany Bóg chwały był pomiędzy nimi. A potem jego
ciało zostało przemienione w tym celu, aby mógł otrzymać obiecanego syna.
Królowa Saby 60-0110 P 29 „Kiedy Bóg posyła dar ludziom, a oni rozpoznają
go, jest to zawsze złoty wiek. Lecz kiedy go odrzucają, to nie pozostaje nic innego,
niż chaos dla tej generacji. Słuchajcie teraz uważnie. Jeżeli Bóg posłał Ducha
Świętego w tym wieku jako Znak, a my Go odrzucamy, to nie pozostaje nic innego,
niż zniszczenie. Jeżeli Go odrzucimy, to z pewnością zostaniemy zdmuchnięci z tej
ziemi. Bomby atomowe wiszą i są przygotowane obecnie, a każdy obawia się
nacisnąć spust. Lecz pewnego dnia popiją sobie za dużo wódki i nacisną spust. A
kiedy ta bomba przeleci przez pole radaru, dźwięk… Kiedy przeleci w przestrzeni,
to inne polecą w odwrotnym kierunku. Czy wiecie, co się stanie? Ziemia tego nie
wytrzyma. Choć Ewangelia była głoszona i Chrystus został zamanifestowany
dla ludzi, tuż przed Zachwyceniem i zabraniem stąd Kościoła. Zanim to
może się stać, Kościół odejdzie stąd. A jeżeli wiemy, że to może się stać przed

brzaskiem dnia… A zanim się to stanie, Kościół odejdzie stąd. Zanim spadła jedna
kropla deszczu, Noe był w arce. Zanim spadła jedna gruda ognia z niebios, Lot był
już poza Sodomą. Zanim ta bomba atomowa zniszczy narody, Kościół
odejdzie do chwały. Jak było w dniach Noego i w dniach Lota… Widzicie te
przygotowania, o których mówiliśmy ubiegłego wieczora? Jesteśmy właśnie tutaj.
Kim jest ten Melchisedek? 65-0221E P 34 „Podobnie jak kobiety, twierdzące,
że mają Ducha Świętego, a wychodzące tutaj na ulicę w szortach i tym podobnie,
jak możecie tak postępować? Jak mógłby Duch Boży w was pozwolić wam w
ogóle czynić coś takiego? To jest po prostu niemożliwe. Na pewno tak nie może
być. On nie jest jakimś sprośnym duchem. On jest Duchem Świętym. A więc,
kiedy staniesz się całkiem poddanym temu Duchowi, on uczyni całą twoją
istotę podporządkowaną temu Duchowi. A ten Duch to nic innego, niż to
Nasienie Słowa zamanifestowane albo ożywione (Alleluja!), zostało ożywione. A
kiedy Biblia mówi: „Nie czyń tego” to ciało jest szybko posłuszne temu; nie ma
żadnych pytań. I co to jest? Jest to zadatek zmartwychwstania. To ciało
zostanie znowu wzbudzone, ponieważ to się już rozpoczęło. Ono było dawniej
podatne na grzech, nieczystości i skażenie, lecz obecnie ono ma zadatek; ono
zmienia się na niebiańskie. Otóż, to jest zadatek tego, że odejdziemy w
Zachwyceniu. On jest zadatkiem. Jeżeli człowiek leży i umiera, nie pozostaje
mu nic innego niż śmierć, to jest wszystko, co może się wydarzyć. Widziałem ludzi
jak cienie, pożartych przez raka i gruźlicę, a po krótkiej chwili widziałem ich
doskonale zdrowych i normalnych. Jeżeli nie istnieje Boskie uzdrowienie, to nie
istnieje zmartwychwstanie; Boże uzdrowienie jest zadatkiem zmartwychwstania.
Amen.
Wiara 56-0815 P 63 Jedyny sposób, jak będziemy mogli odejść w Zachwyceniu,
polega na tym, że to ciało przyjmie na nowo Ducha, ci zachwyceni ludzie, którzy
byli zawarci w przymierzu. A tym przymierzem jest obrzezka przez chrzest Duchem
Świętym. To jest potomstwo Abrahama. Amen.
Abraham i jego potomstwo po nim 61-0423 P 80 Otóż, kościół przeszedł
przez usprawiedliwienie, poświęcenie, chrzest Duchem Świętym, miał dary
manifestujące Go. A co teraz? Duch Boży działa w kościele, czyniąc te same dzieła,
które czynił Jezus, jak On obiecał, zanim stąd odszedł. A co jest następną rzeczą?
Przemiana. Następną rzeczą, którą przeżył Abraham, była przemiana
ciała. On ją musiał przeżyć, inaczej by nie otrzymał syna. A następną
rzeczą, która się wydarzy z Kościołem, jest Zachwycenie. My będziemy
musieli zostać przemienieni i zachwyceni na powietrze, aby się z Nim
spotkać. Nie możemy spotkać się z Nim na ziemi; musimy podnieść się w
powietrze, aby się z Nim spotkać. Jest to przychodzący Syn, obiecany Syn. Amen.
Wyglądaliśmy Go obecnie setki lat. On przyjdzie pewnego dnia. Lecz następną
rzeczą dla Kościoła jest jego przemiana. Mieliśmy już każdy znak:
usprawiedliwienie, poświęcenie, chrzest Duchem Świętym, umieszczenie na
pozycję syna, manifestację Ducha. Co teraz? Przemiana ciała na
Zachwycenie!
Jahwe Jireh 58-0127 P 36 „A kiedy On zabrał życie Swemu własnemu Synowi
na Golgocie, On Go starł i On zabrał to ciało do Niebios, i umieścił go po Swojej
prawicy. On posłał tego Ducha z Niego – Ducha Świętego – z powrotem na
ziemię. Ten sam Duch Święty, który był w Jezusie Chrystusie, będzie

musiał działać w Jego kościele, aby ludzi uczynić jednomyślnych na
Zachwycenie, inaczej nie odejdą do chwały w tym czasie. Ten Duch, który był
w Jezusie, będzie musiał być w Jego kościele, inaczej te dwie części nie będą
pasować do siebie – życie Kościoła i życie Chrystusa nie mogą pasować do siebie.
Jego ciało znajduje się tam i dokonuje przebłagania i wstawia się za nami na
podstawie naszego wyznania, a Jego Duch jest w Kościele.
Izrael w Egipcie 53-0325 P 66 „A kiedy Duch Święty został wylany, to ten sam
Duch Święty, który wyprowadził Ciało Jezusa z grobu, zachwyci Oblubienicę. I to
przymierze musi pasować do siebie – kiedy On został rozerwany i wydał swoje
Ciało; ono powróciło do Boga, a Duch przyszedł z powrotem na ziemię. Potem twój
Duch będzie musiał być tego samego rodzaju Duchem, inaczej nie uda mu się
zgromadzić ich razem. Amen. Tak jest. Nie dlatego, że ty czynisz się takim, lecz
dlatego, że Coś – miłość Boża rozlała się do twojej duszy i wyrwała z niej każdego
ziemskiego bożka.
Rękopis na ścianie 58-0108 P 41 „Dlatego jeśli twój duch ma ciągle
intelektualne pojmowanie, to jesteś związany z ziemią. Lecz Duch Boży, który
zstąpił z niebios, wchodzi do twojego serca i daje ci Ducha Świętego – wchodzi do
ciebie. Kiedy przychodzi okres ucisku, Duch Święty idzie z powrotem do Swego
Mistrza, a ty idziesz razem z Nim. Nie ważne, jak bardzo jesteś religijny, nie
pójdziesz, jedynie gdy Ktoś jest w tobie, kto cię zabierze.
Kim jest Duch Święty 59-1216 P 78 „Przypomnijcie sobie, ten sam deszcz, z
którego naśmiewali się tamci ludzie, był tym deszczem, który ocalił Noego i jego
rodzinę. Rozumiecie? Ten sam Duch Święty, z którego naśmiewają się ludzie i
mówią, że to są wariaci, zgraja dziwaków. „To są obłąkani” – jest to ta sama rzecz,
która zachwyci Kościół i zabierze go do Chwały w ostatecznych dniach, przyniesie
sąd na niewierzących. To się zgadza. Tym właśnie jest Duch Święty.
Błogosławieni ci (obym to powiedział w szczerości mego serca) – błogosławieni są
ci, którzy łakną i pragną Go otrzymać, albowiem zostaną napełnieni.
Abraham 55-0608 P 41 „Jeżeli odejdziesz w Zachwyceniu, będziesz miał
tego samego Ducha w sobie, który był w Jezusie Chrystusie. To jest Boże
przymierze z Jego Kościołem. Amen.

