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Ew. Jana 12, 47: „A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę;
nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. 48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje
słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym.”
Tego poranka chciałbym przeanalizować parę spraw, które brat Branham powiedział nam
w akapicie 25-27 o Bożym Głosie będącym Sędzią. 25. Jeżeli naprawdę będziesz pełen
zrozumienia albo postarasz się takim być, zrozumiesz, dlaczego zawsze stałem po stronie
Słowa Bożego, które posiadam; bo wszystkie inne rzeczy muszą ulec zniszczeniu, Bóg
jest wieczny, więc i Boże Słowo jest wieczne. Podczas waszego studium będę się starał
mówić tak długo, jak potrafię, abyście zrozumieli słowa; robię to także z powodu taśm,
bowiem musicie wiedzieć, że Biblia jest Bożym Słowem.
26. Wiemy więc, że idziemy na sąd, a gdzieś nas dosięgnie Głos Boga, ponieważ było
dane każdemu śmiertelnikowi go słyszeć. Pastorzy są odpowiedzialni, aby go nieśli dalej, a
jeśli Głos Boży musi dosięgnąć każdą osobę, wtedy my musimy… Musicie go usłyszeć albo
tutaj lub przy sędziowskim tronie. Więc jeśli kościół posiada Boży Głos, wtedy musisz słuchać
głosu kościoła, jako mówią nam nasi rzymskokatoliccy ludzie. A kiedy oni w nich samych są
wprawieni w zakłopotanie obojętnością w ich doktrynie (rzymscy i greccy i ich inne rodzaje),
potem nie może tam być wiara, bo który z nich jest kościołem?
27. Czy rzymski kościół ma rację albo grecki czy też któryś z pozostałych? Czy luteranie
mają rację? Czy Baptyści? Metodyści? Prezbiterianie? Względnie kto ma rację, kiedy między
nimi są tak wielkie różnice? Jeden jest tak daleki od drugiego jak wschód od zachodu, lecz
według mego mniemania Głos Boga jest Sędzią. Boży Głos więc, jeżeli jest tak
doskonały, musi pochodzić z jakiegoś doskonałego źródła, a jeśli ludzie przynoszą to w jeden i
inny sposób z ich denominacyjnym zróżnicowaniem, potem nie sposób dać wiarę w to, co
mówią.
Mając te sprawy na uwadze teraz, możemy widzieć, że głosem Boga są Jego Prorocy, a
zatem powinniśmy popatrzyć się na usługę proroka i zacząć widzieć suwerenność Boga i
Boże bezpośrednie kierowanie w potwierdzaniu Jego Proroków.
5 Moj. 18:15 „Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie,
spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.”
Ta propozycja, o której tutaj mówi Bóg, nie jest propozycją, którą można przyjąć albo nie
przyjąć. Bóg mówi im przez Mojżesza, że przychodzi Prorok jako Mojżesz, i ludzie powinni go
raczej przyjąć i zważać dokładnie na to, co On ma im do powiedzenia. On mówi, że powinni
raczej słuchać tego proroka, a słowo „słuchać” brzmi w hebrajskim języku „shama’” {shawmah’} a oznacza
1) słuchać, przysłuchiwać się, być posłusznym i bacznie zważać.
Jaki więc wyciągamy wniosek z tego, kiedy mówimy, że potrzebujemy bacznie zważać na
coś? Co w ogóle oznacza słowo bacznie zważać? To znaczy zwracać szczególną uwagę,
troskliwą uwagę, a jest to połączone z nagrodą. Czy może mi ktokolwiek powiedzieć, jaka
nagroda jest połączona z bacznym zważaniem. Odpowiedzią jest: twoja ochrona.
Co myślicie, dlaczego Pan powiedział, by ludzie lepiej uważali na to, co prorok mówi do
nich? Odpowiedź znajdujemy w wersecie 18.
W wersecie 18 czytamy „Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę
moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. I stanie się

19. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu,
to Ja będę tego dochodził na nim.”
Innymi słowy, kiedy posyłam tego proroka, on przychodzi, by skłonić ludzi do podjęcia
wyboru. Będą przetestowani i będą musieć zadecydować. Inaczej mówiąc, będą musieli
zadecydować, czy to chcą, czy nie. I zależnie od tego, jaką podejmą decyzję, będą zachowani
albo zniszczeni.
Jezus powiedział w Ew. Mateusza 12, 37: „Albowiem na podstawie słów twoich
będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.”
Rzymian 2, 13-16: „13. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz
ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. 14. Skoro bowiem poganie, którzy nie
mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż
zakonu nie mają; 15. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach; wszak
świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę;
16. Będzie to w dniu, kiedy według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie
przez Jezusa Chrystusa.”
Zauważcie, dokładnie tak będzie w dniach, kiedy Syn Człowieczy objawi się. Jest to tak
jasne, jak to jest podane. Właśnie tutaj on mówi, że w dniach, kiedy to Lot siedział w bramie
jako sędzia, senator, oni interesowali się nie prawdą, ani nawet Słowem Bożym, ale ich
troska była o sadzenie i budowanie. A po co ty sadzisz i budujesz? Na przyszłe czasy. I w tym
dniu, Syn Człowieczy się objawi, a oni jak zwykle będą skupieni na interesach, odrzucą na
nowo Słowo, wystawiając go na otwartą hańbę.
Amos 3, 5-8: „5. Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy
sidło od ziemi, jeżeli nic nie złapało? 6. Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy
zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? 7. Zaiste, nie czyni
Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. 8. Gdy lew
zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował?”
Kiedy Bóg posyła wam proroka, jest tak dlatego, bo Bóg chce, abyście się czegoś
dowiedzieli. On jest człowiekiem, którego musicie słuchać. On daje wam możliwość wyboru:
Albo będziecie słuchać i będziecie zbawieni, albo nie zechcecie słuchać i pójdziecie do zguby.
Nie ma tu więc wiele wyboru, lecz ja to tak lubię – ten prostolinijny sposób. On powiedział
„to jest ta droga, idźcie nią”.
Izajasz 30, 18: „I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby się
nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Błogosławieni wszyscy, którzy na niego
czekają.”
Kiedy Bóg posyła Swoich proroków, zazwyczaj ich przyjście ma podwójny zamiar. Po
pierwsze: by przygotować Boże dzieci, aby były gotowe; najpierw ich ostrzec, a potem zsyła
sąd. Ostrzeżenie, potem sąd. Prorok jest sędzią, który najpierw przynosi ostrzeżenie. Kiedy
nie zważają na ostrzeżenie, Bóg zabiera Swojego Proroka, a potem zsyła sąd.
24 lipca 1963 roku, po otwarciu Pieczęci, Brat Branham wygłosił Poselstwo o nazwie
„OSTRZEŻENIE POTEM SĄD, BÓG”. NIE ZAWEZWIE CZŁOWIEKA NA SĄD, ZANIM GO
NAJPIERW NIE OSTRZEŻE”.
W tym poselstwie Brat Branham powiedział „Bóg nigdy nie przynosi na ziemię sąd, jeżeli
na da najpierw ostrzeżenia ludziom. Bóg nie czyni niczego bez uprzedniego oznajmienia, co
On zamierza zrobić. On daje ludziom możliwość wyboru, a ty możesz obrać dobrze lub źle. To
jest Jego… Widzicie, Bóg nie może zmienić Swej natury. Jego program, który On rozpoczął,
nie może się zmienić, ponieważ On jest nieskończony, a Jego program i Jego myśli są
wszystkie doskonałe.”
W 5. Mojżeszowej znaleźliśmy, jak Bóg mówił do Mojżesza, że On pośle im proroka i
ludzie niech raczej bacznie zważają… Stwierdzamy, że Piotr wypowiada to same w Dziejach
Apostolskich 3, 22.

Dz. Ap. 3, 22-23: „22. Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych
wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie.
23. I stanie się, ze każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie.”
Dlatego Bóg ostrzegł nas: „zważajcie na Poselstwo przyniesione przez Mojego proroka,
bo inaczej będziecie wytępieni.”
„Wczesny i późny deszcz” p 017 Otóż, Bóg ustanowił, nie człowiek – Bóg ustanowił w
kościele apostołów, proroków, nauczycieli, pastorów i tak dalej. Bóg ich ustanowił w kościele.
Jeżeli Bóg ich tam postawił, oni są uzdolnieni do tej pracy. Bóg nie umieściłby człowieka we
wieży strażniczej, na taką odpowiedzialną pozycję, jeżeli on mówi: „Dni cudów przeminęły”.
Bóg nie umieściłby człowieka na taką pozycję aby był prorokiem lub widzącym, jeżeli on
mówi, że Jezus Chrystus nie jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, podczas gdy Biblia
oświadcza, że On jest takim. Bóg nie umieściłby w wieży człowieka, który głosiłby lurowatą
Ewangelię i nie mówiłby prawdy i nie ostrzegał ludzi przed nadchodzącym gniewem. On
umieściłby tam człowieka, który jest mężny i ma ducha widzącego nadchodzący
sąd; i nie bacząc na to, co ludzie mówią, ostrzegłby ich mimo wszystko, krzyczałby
przeciw temu. On nie umieszcza w Jego wieży ślepych proroków. On stawia proroków,
kaznodziejów, którzy widzą nadchodzący sąd i ostrzegają ludzi, aby uciekali.
„Ostrzeżenie, potem sąd” „Prorok jest szczególną osobą. Prorok jest człowiekiem, do
którego przychodzi Słowo Pana, ponieważ prorok ma tak uzdolniony w swoim życiu, że jego
podświadomość i jego normalna świadomość są tak blisko razem, że nie zasypia, by śnić swój
sen; on go widzi, chociaż jest w stanie normalnej świadomości.. Rozumiecie? To jest coś, czego
Bóg musi dokonać. Widzicie, on dostrzega to, co nadchodzi. Prorok przewiduje już dawno
przedtem (rozumiecie?), nadchodzące sprawy. Widzi pełny kubek Bożego gniewu przedtem,
zanim jest całkiem napełniony. Rozumiecie? On może powiedzieć: „TAK MÓWI PAN. Bóg
zniszczy to miasto, jeśli nie będziecie pokutować. Dlaczego? On jest orłem. On posuwa się
daleko w przyszłości. Widzicie? On patrzy w dal do przyszłości i widzi, jak kubek gniewu
wylewa się. Na to właśnie patrzy się prorok. Nie patrzy się na to, co się tutaj dzieje; On patrzy
się do przyszłości. Mówi: „Sąd nadchodzi”. Potrafi wzbić się tak wysoko, że może zobaczyć cień
tego. Mówi, „Świat będzie…?... ciemnością, a to gęstą ciemnością”. On jest wystarczająco
wysoko, słońce teraz świeci, lecz on widzi, jak nadchodzi cień, a on mówi o tym, na co się
patrzy. Jeszcze tego tutaj nie ma, ale na pewno to będzie. To prawda. Gęsta ciemność
przyjdzie na ludźmi, ona tu będzie. On wie wiele lat przedtem, że ona przychodzi, on ją widzi.
Laodycejski wiek kościoła 60-1211E 66 037 Patrzcie się więc, powracam teraz do
Malachiasza 4. rozdziału. Przypomnijcie sobie, On tutaj powiedział, że zanim przyjdzie wielki
i wspaniały, straszny dzień Pański, „Poślę wam proroka Eliasza”. 5. wiersz: Oto, Ja poślę
wam proroka… Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień…
(Zgromadzenie mówi „PANA” –wyd.) Gdzie znajdujemy dzień Pański? Na końcu tego wieku.
To jest wtedy, kiedy świat będzie spalony. Pamiętacie, jak omawialiśmy Go z białą peruką na
głowie, wiecie, a Jego pierś – był przepasany przez piersi. Czy sobie przypominacie?
Udowodniliśmy też na podstawie Biblii, że to nie był dzień sabatu ani niedziela; był to Pański
dzień. Czy się to zgadza? A w tym właśnie dniu On przychodzi jako sędzia i uderzy
plagą ziemię. Czy to prawda? Oto Ja poślę wam Eliasza proroka, zanim nastanie wielki i
straszny dzień PANA:
Zauważcie teraz, to przychodzi Sędzia, by uderzyć ziemię Plagą. Dlatego też On musi być
obecny, aby tego dokonał. On musi być tutaj, aby nawiedzić ziemię Plagą. O jakiej pladze
mówimy? Bóg wypowiedział plagę nad tymi, którzy nie słuchają Jego Głosu. 5. Mojżeszowa
28.
Moc decyzji 061 Uświadomcie sobie, nie była to laska Mojżesza, była to laska sądu
Bożego. Przy pomocy niej On zesłał sąd na Egipt. On przyniósł sąd. I zauważcie, była
to laska sądu, która uderzyła w skałę. I były to sądy Boże „w dniu, kiedy będzie spożywać z

niego, pomrzecie”, to jest uderzony Chrystus. Śmierć, uderzony Chrystus, Boży sąd, i On
przyniósł życie ginącym ludziom. Jak to piękne, nie zapomnijcie o tym.
Moc decyzji Zauważcie, oni przyszli do Kadesz Barnea i Kadesz Barnea było swego czasu
trybunałem sądu dla świata. W miejscowości tej była wielka studnia, duże źródła. I wiele
małych strumyków wypływało z niej i rósł tam las palmowy aż do pustyni. Co za piękne
miejsce, jaki to przedobraz wielkiego trybunału sądowego Boga w niebie, gdzie Boże Słowo
jest księgą praw i tam odbędzie się sąd przed Białym Trybunałem w niebie. A każde małe
źródło reprezentuje kościół, gdzie wychodzą sądy Boże, głoszące sąd.
Nagłe, sekretne odejście Kościoła Czego nam trzeba? Staromodnych, przez Boga
posłanych, zrodzonych z nieba kaznodziejów, którzy będą mówić prawdę, nie bacząc na to,
kogo zrani, podobnie jak Jan, który powiedział „Siekiera jest przyłożona do korzeni drzewa; i
każde drzewo, które nie wydaje owocu, zostanie wycięte i wrzucone do ognia.” Potrzeba nam
kaznodziejów, takich właśnie proroków, którzy bombardują i stosują sądy Boże jako
amunicję, aby ostro skrytykować ten grzeszny stan, w którym żyjemy. Nie pozbędziesz
się grzechu przez poklepywanie po plecach. Nie pozbędziecie się grzechu przez nauczanie
ludzi. Nasze programy zostały obalone i zawiodły. Istnieje tylko jeden środek zaradczy
przeciw grzechowi. A jest nim Chrystus. I to nie Chrystus przez intelektualne wyznawanie, ale
przez chrzest Duchem Świętym do nowego życia i odrodzenia. To jest jedyny środek zaradczy
na grzech. Jedyna środek zaradczy dla naszego narodu, jedyna środek zaradczy dla naszego
Kościoła; jedyny środek zaradczy dla ludzi.
Wiemy, że prorok przychodzi ze Słowem Pana. Powinniśmy teraz wiedzieć, że On również
przynosi Bożą sędziowską laskę. Nawet w Księdze Objawienia znajdujemy, że Bóg wysyła
siedmiu aniołów, którzy są posłańcami z 7 poselstwami. Każdy z nich ma swoją trąbę, która
brzmi i ogłasza poselstwo – brzmiąca trąba Ewangelii, by ogłosić Poselstwo.
Pierwsza Pieczęć 63-0318 Tutaj jest plan tego. Pierwsza rzecz, która się dzieje najpierw przychodzi obwieszczenie w niebie. Co się stało? Pieczęć jest otwarta. Co to znaczy?
Tajemnica jest odsłonięta. Rozumiecie? A kiedy odsłania się tajemnica, brzmi trąba. Ona
ogłasza wojnę. Spada plaga i otwiera się wiek kościoła. Widzicie?
64 Jaką rolę odgrywa tu "wojna". Ten anioł Kościoła pojmuje tajemnicę od Boga nie
objawioną jeszcze całkiem, lecz kiedy to czyni, on zrozumiewa tą tajemnicę Bożą i wychodzi do
ludu, potem gdy mu została przekazana ta tajemnica. Wychodzi z nią do ludu! Co on czyni
między nimi? On zaczyna wygłaszać to Poselstwo i co przez to rozpoczyna? Walkę! Duchową
walkę!
65 A potem Bóg zabiera Swego posłańca razem z Wybranymi z tego wieku, pozwala im
odejść i zasnąć. A następnie spuszcza plagę na tych, którzy To odrzucili; jest to tymczasowy
sąd.
66 A potem, kiedy to przeminie, posuwa się to dalej i oni stają się denominacją; zakładają
denominacje i rozpoczynają dzieło człowieka, podobnie jak w wypadku Wesley'a i wszystkich
pozostałych, a następnie wszystko rozsypuje się znowu na szczątki.
67 Następnie wyłania się kolejna tajemnica. Co się potem dzieje? Kolejny posłaniec
powstaje na ziemi - dla następnego wieku kościoła. Rozumiecie? Kiedy on przychodzi, brzmi
trąba. On ogłasza wojnę. Rozumiecie? A co dzieje się potem? W końcu on zostaje zabrany. A
kiedy on zostanie zabrany, spada plaga i niszczy ich. Duchowa śmierć nawiedza kościół i ona
ginie - ta grupa. Następnie przechodzi On dalej - do kolejnej. O, to jest wielki plan!
68 Aż dochodzi do ostatniego anioła. Otóż, on nie posiada określonej tajemnicy, lecz on
zbiera wszystko to, co zostało pogubione w innych wiekach - wszystkie te Prawdy, które jeszcze
nie były prawdziwie objawione, rozumiecie, ponieważ przychodzi objawienie. Zatem on
objawia te rzeczy w czasie jego usługi. Jeśli to chcecie przeczytać, tam to jest: Objawienie 10,
1... 1. do około 4. Tu to znajdziecie. W porządku. Widzicie?

Oczekiwanie Lecz jedyną osobą mającą prawo powiedzieć TAK MÓWI PAN, jest
potwierdzony prorok. Nigdy nie widzieliście kogokolwiek osądzającego Izajasza albo
Jeremiasza, lub tamtych ludzi. Oni byli prorokami, przeznaczonymi i narodzonymi na świat,
aby być prorokami. Oni widzieli nadchodzące sprawy w wizji, a potem mówili „TAK MÓWI
PAN”, bo Pan już tak powiedział.
Podrabianie chrześcijaństwa 57-0120M 020 W Biblii dar poznania jest proroctwem,
które przychodzi i znajduje te sprawy, które mają nastać, i przedkłada nam na ziemi, lecz one
muszą wytrzymać porównanie z Biblią, z tą Księgą. Jeżeli nie są zgodne z tą Księgą, wtedy
nie są przyjmowane, ponieważ Sędzia sądzi na podstawie Księgi. Czy to rozumiecie? Tak więc
to musi znajdować się w Słowie. Wtedy Słowo wypowiedziane przez Boga przed założeniem
świata nie jest tym, co Bóg wypowiada i mówi prorokom w ich czasie, lecz prorok odczuwa
to, co Bóg już powiedział. Bowiem Słowo było przed założeniem świata. Bóg
wypowiedział Słowo, a Ono leżało w dużej przestrzeni, rozciągnięte w czasie. A prorok
przychodzi i widzi, że nadchodzi ten czas. Jest to więc tylko dar poznania, który przynosi
to i notuje na papierze.
Drzwi do serca 58-0302 042 Słuchaj, Ameryko. Mówię to nie do indywidualnych ludzi,
lecz do całej Ameryki: Wasza godzina sądu jest bardzo blisko. Będziecie na pewno sądzeni –
ten naród będzie sądzony przez Boga. Jeśli tak nie jest, to jestem fałszywym prorokiem i
kłamcą za kazalnicą. Tylko dawajcie baczenie; sąd nadchodzi! Zanotujcie to sobie w waszych
notatnikach. Mówicie „Brat Branham tak powiedział w Imieniu Pańskim.” I zobaczycie, że to
stanie się właśnie w ten sposób, bo Boża Biblia tak powiedziała. Onegdaj złożyłem wam
oświadczenie: Powiedziałem: „Jeżeli Bóg nie osądzi tego narodu z powodu ich grzechu, to On
jest zobowiązany wzbudzić Sodomę i Gomorę i przeprosić ich za ich zniszczenie.” Oczywiście.
Bóg jest zobowiązany. On jest sprawiedliwy, On jest uczciwy, On jest prawdomówny i Jego
sądy są prawdziwe. On nie ma względu na osobę. A my byliśmy zważeni na wadze i
znalezieni lekkimi. (Chciałem o tym głosić w tym tygodniu, ale tydzień nie jest dosyć długi do
tego: „Zważony na wadze” a potem „Rękopis na Ścianie”) Jesteśmy na końcu czasu i nasze
oczy są zaślepione na to.
Czy Kościół pójdzie przez ucisk? 58-0309E Lot odszedł i stał się burmistrzem miasta.
Był wielkim mężem wśród tych grzeszników. Ja wolałbym raczej nie być tak popularnym, a
być w porządku z Bogiem. Lecz Lot był bardzo popularny. Zasiadał bramie, którędy
prowadziła droga do miasta. On decydował o tym, co mogłoby wejść do środka i co nie
mogłoby wejść. I tam on żył, oddając swoje życie nierządowi i wiedząc, że w jego mieście
działy się takie rzeczy. Jeżeli to nie jest przedobrazem teraźniejszości i naszego narodu –
programy bez cenzury, wszelkiego rodzaju głupstwa, podłość, nałogi, uzależnienie…O,
oni mogliby z tym skończyć, gdyby chcieli, ale oni tego nie chcą zrobić. I oni nie
potrafią tego uczynić, ponieważ Bóg powiedział, że to będzie się dziać w taki sposób. Gdyby
tylko mogli otworzyć swoje oczy, mogliby zrozumieć…
Wizja na wyspie Patmos 60-1204E 089 Wierzycie, że On jest Sędzią? Przeczytajmy w
Ew. Jana 5, 22, szybko, zobaczymy, czy On jest Sędzią, czy nie. Jan 5, 22 „Bo i Ojciec nikogo
nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi”: Czy się to zgadza? On jest Sędzią,
Najwyższym Sędzią. Jan pokazuje, że On nie był w dniu Jego proroctwa, jako prorok, ani
nie będzie Sędzią aż do dni Jego królowania, ale On był w dniu Pańskim Sędzią. Więc ilu z
was wie, że ksiądz przepasany sznurem wokół jego talii – to znaczyło, że on jest w służbie?
Ktokolwiek czyta Nowy Testament i zna Stary Testament, wie o tym. Kiedy kapłan jest
przepasany ot tutaj, to on jest w służbie; on jest sługą. Lecz On był przepasany tutaj: Sędzia.
090 Czytajmy trochę dalej… złoty pas był wokoło jego piersi. To się zgadza, tu wyżej dookoła;
więc On był Sędzią.
Znak 63-0901M 26-5 086 Przypatrzcie się Bożym przygotowaniom w tamtym czasie. Jak
wiemy obecnie, Biblia mówi, że wszystkie rzeczy wydarzyły się dla naszego przykładu…
Zauważcie, kiedy Bóg był gotowy osądzić Egipt, najpierw zrobił przygotowanie. Co zrobił

najpierw? (On nigdy nie zmienia Swojej kolejności.) Pierwszy raz, gdy przygotowywał się,
posłał proroka z poselstwem. Pierwszą rzeczą, którą uczynił dla Swego ludu, było
posłanie proroka z poselstwem. Następną rzeczą, jaką zrobił, była identyfikacja tego
proroka. Posłał Słup Ognia dla identyfikacji, by go zidentyfikować. A trzecią rzeczą było
posłanie Znaku. To się dokładnie zgadza. Znak! Co oznaczał Znak? Pewność. Najpierw Jego
prorok z poselstwem. On się identyfikował między nimi za pomocą Słupa Ognia – z Jego
prorokiem. Później posłał Znak, by ich wprowadzić pod Krew, którą On zaakceptował, tą
zastępczą śmierć zamiast ciebie. Potem ta Krew była Znakiem, że On patrzył się na ciebie,
który usłyszałeś to poselstwo, uwierzyłeś Słupowi Ognia i przyjąłeś zastępczą ofiarę, którą On
przygotował dla ciebie. I ty byłeś pod Krwią – prawdziwą chemii Życia, które wyszło dla
ciebie. 26-9 087 Moi drodzy, co to za doskonała rzecz. Rozumiecie? Jesteście pod Krwią.
Jesteście teraz pod zwierzchnictwem Ducha, Ducha Świętego. Widzicie, wierzycie Poselstwu
na ten dzień. Rozumiecie? Wierzycie w moc, w Słup Ognia. Wierzycie w to (Rozumiecie?). 271 088 Otóż, patrzcie, tylko temu wierzyć, to nie wystarcza, nie wystarczy chodzić wokół
tego, gdzie to jest. Rozumiecie? To cię czyni gorszym. „Bo kto umie czynić dobrze, a nie czyni
tak, jest to jego grzechem.” Rozumiecie? Linia graniczna wierzących… Jezus powiedział tą
samą rzecz, Hebrajczyków 6. rozdział. „Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby ci, którzy raz
zostali oświeceni i stali się uczestnikami Ducha Świętego, i zakosztowali Słowa Bożego, że jest
dobre, cudownych mocy wieku przyszłego – gdyby odpadli, powtórnie odnowić i przywieść ich
do pokuty; ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego, i podeptali Krew przymierza,
przez którą zostali poświęceni (tą chemią) poświęceni…” To nie jest Znak –Krew nie jest teraz
Znakiem, Życie jest Znakiem. Życie nie mogło być w niej, ponieważ to była krew zwierzęcia.
Chemia była Znakiem. Oni musieli dosłownie zastosować krew na oddrzwi; lecz obecnie tym
Znakiem jest Duch Święty. Dojdziemy do tego już za chwilę, aby to udowodnić. Rozumiecie?
Jest to Życie, które jest Znakiem. Twoje życie skończyło się, i ty jesteś martwy, twoje życie
umarło. Jesteś ukryty przez Chrystusa w Bogu i zapieczętowany Duchem Świętym. Zmysł,
który był w Chrystusie, jest w tobie, a Chrystus i Biblia, i Słowo jest takie same. „Na początku
było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.” Wtedy ty i Słowo oraz Bóg i Chrystus
jesteście jedno. „A jeśli wy będziecie trwać we Mnie i w Moim słowie, proście o cokolwiek
chcecie, a stanie się wam.” Rozumiecie?
5 Moj. 18:15 „Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie,
spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.”
Otóż, to nie jest jakaś propozycja, którą można przyjąć albo odrzucić, o której Bóg tutaj
mówi. Bóg mówi im przez Mojżesza, że przychodzi Prorok jako Mojżesz, ażeby ludzie lepiej
zważali i zwrócili szczególną uwagę na to, co On ma im do powiedzenia. On mówi, że raczej
mają słuchać tego proroka, a słowo „słuchać” brzmi w hebrajskim języku „shama’” {Shawmah’} i oznacza: 1) słuchać, przysłuchiwać się, być posłusznym i bacznie zważać.
Jaki więc wniosek wyciągamy z tego, kiedy mówimy, że trzeba nam bacznie zważać na
coś. Co w ogóle oznacza słowo bacznie zważać? Ono oznacza zwracać szczególną uwagę,
troskliwą uwagę, a jest to połączone z nagrodą. Czy może mi ktokolwiek powiedzieć, jaka
nagroda jest łączy się z bacznym zważaniem? Odpowiedź brzmi: twoja ochrona.
Co myślicie, dlaczego Pan powiedział, aby ludzie raczej bacznie zważali na to, co ten
prorok mówi do nich? Znajdujemy odpowiedź w wersecie 18.
W wersecie 18 czytamy „Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę
moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. 19. Jeśli
więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja będę
tego dochodził na nim.”
Innymi słowy, kiedy posyłam tego proroka, on przychodzi, aby skłonić ludzi do podjęcia
wyboru. Oni będą wystawienie na próbę i będą musieli zadecydować. Inaczej mówiąc, muszą

zadecydować, czy tego chcą, czy nie. I zależnie od tego, jaką podejmą decyzję, będą zachowani
lub zniszczeni.
Jezus powiedział w Ew. Mateusza 12, 37: „Albowiem na podstawie słów twoich będziesz
usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.”
5. Mojżeszowa mówi o Prawdziwym proroku, który przyjdzie i oznajmi wam to, co Bóg
chce wam przekazać. Tego właśnie mężczyznę macie słuchać. A on przychodzi powiedzieć
wam to, co się jeszcze nie wypełniło, i nie jest dotychczas wiadome, ale co jest ciągle
zapowiadane. Nie to, co jest przepowiedziane, ale co jest ciągle zapowiadane, to jest ten
klucz. Co było zapowiedziane, jest już wypełnione, lecz co się teraz dzieje, było przedtem
przepowiedziane.
W liście do Hebrajczyków 12 widzimy, jak Bóg jest w Swoich Prorokach. Wtedy Prorok
jest Bogiem dla ludzi. Kiedy prorok przychodzi w Imieniu Pańskim, jest tak dlatego, bo On
ma nam coś do powiedzenia od Boga. Albo przyjmiecie to, co on mówi, albo nie przyjmiecie.
Jest nagroda za przyjęcie tego, a są też „nagrody” za odrzucenie tego. Żaden człowiek nie
może tego przyjąć, jedynie że to jest zamiarem Boga, aby to przyjął. Bóg nigdy nie zamąci
Swojej wody. On nie objawia Swego Słowa niewierzącym lub tak zwanym wierzącym. Jego
Poselstwo jest dla wierzących, a Jego Poselstwo jest zabezpieczeniem i ochroną. Dlatego
prorok Boży przychodzi do Wybranych. To jest Poselstwo dla nich od Boga.
Prorok przychodzi jako sędzia, a ludzie oceniają, czy jest prawdziwy lub fałszywy, i oni
będą zdawać rachunek z tego, jak go ocenili.
2 Kor. 3,1: „Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie? Alboż to potrzebujemy, jak
niektórzy, listów polecających do was albo od was?”
Paweł prosi nas, abyśmy rozpoznali „Skąd on pochodzi?” „Kto mnie posłał?” Jeżeli Bóg
mnie posłał, to czemu potrzebowałbym potem wsparcia od grona ludzi? Paweł otworzył tutaj
ludziom oczy i powiedział im to dokładnie. Brat Branham zrobił tą samą rzecz, kiedy wyzwał
kaznodziejów w Chicago. Później powiedział bratu Vayle, „Lee, pierwszy mężczyzna, który
przyszedł i rzucił mi wyzwanie, został stąd wyniesiony.”
Paweł powiedział, że jego sprawność pochodzi od Boga. On kontynuował, mówiąc, że jeśli
się potykali i upadli, kiedy był dany zakon, to co będzie, kiedy zostanie przyniesione całe
Słowo na widownię i otwarcie oznajmione.
Mówimy tutaj właśnie o potwierdzeniu. A potwierdzeniem jest w rzeczywistości Bóg
manifestujący Samego siebie w tej mierze, w jakiej On może być pojmowany i zrozumiany.
Jezus powiedział: „Oni widzieli Mnie i Ojca, dlatego ich grzech pozostaje.”
W wierszu 10-12 Paweł mówi nam, że musimy zapomnieć o przeszłości, zapomnieć o tym,
co nie jest ważne, a skupić się na tym, co jest ważne. Kiedy Bóg poszedł naprzód, zapomnijcie
o tym, co pozostało w tyle i idźcie naprzód ze Słowem. W 1. Koryntian 13 powiedział, że był
czas, kiedy mówiliśmy jak dziecko, ponieważ myśleliśmy jako dziecko, lecz kiedy dochodzimy
do pełnej dojrzałości, odrzucamy te rzeczy, które czyniliśmy i mówiliśmy jako dzieci. Nie
chodzi o to, że te rzeczy były złe, kiedy je czyniliśmy, lecz one są niewłaściwe dla nas teraz.
Mówić jak małe dziecko jest ładne dla małego dziecka, ale nie dla dorosłej osoby lub nawet
osoby dorastającej.
Wiersze 13-18 mówią, że dlatego nie patrzymy się wstecz. Mojżesz był dobrym
człowiekiem i on był posłany przez Boga w czasie, kiedy żył, ale jego poselstwo już nigdy nie
będzie działać. Jest to odcinek czasu i już się skończyło. Jeśli je przegapili w czasie, kiedy
ono było dane, to przegapili wszystko. Obecnie nie jest dzień Mojżesza, lecz Pański Dzień, a
my powinniśmy się skoncentrować na to. Paweł odrzucił pochwały od ludzi. Nie potrzebował
tego, aby wiedział, gdzie stoi z Bogiem, bo Bóg stał z nim. On go wspierał. Potwierdzał go
jako człowieka, który ma rację, który zrozumiał, co zrobił Bóg w tej godzinie.
2. Koryntian 12, 1-18: „1. Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku; toteż
przejdę do widzeń i objawień Pańskich. 2. Znałem człowieka w Chrystusie, który przed

czternastu laty - czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie - został
uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba. 3. I wiem, że ten człowiek - czy to w ciele było,
czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie; 4. Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał
niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać. 5. Z takiego chlubić się
będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. 6. Bo jeśli nawet
zechcę się chlubić, nie będzie to przechwałka głupiego, bo prawdą będzie to, co powiem; lecz
wstrzymuję się, aby ktoś nie myślał o mnie więcej nad to, co u mnie widzi lub co ode mnie
słyszy. 7. Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w
ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił. 8. W
tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie. 9. Lecz powiedział do mnie:
Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości.
Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa.
10. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w
prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem
mocny. 11. Stałem się głupi; wyście mnie do tego zmusili. Wyście bowiem powinni byli mnie
polecić. Bo w niczym nie ustępowałem owym arcyapostołom, chociaż jestem niczym. 12.
Znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelakiej cierpliwości,
w znakach, cudach i przejawach mocy.
On był potwierdzonym mężem, a jeszcze nie mógł zalecić im siebie samego.
13. W czym bowiem gorsze jest położenie wasze w porównaniu z pozostałymi zborami, jeśli
nie w tym tylko, że ja jeden nie byłem wam ciężarem? Darujcie mi, że wam tak przymówiłem.
14. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem; nie szukam
bowiem tego, co wasze, ale was samych; bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla
rodziców, ale rodzice dla dzieci. 15. Ja zaś jak najchętniej sam na koszta łożyć będę i samego
siebie wydam za dusze wasze. Czy tak ma być, że im więcej ja was miłuję, tym mniej przez
was mam być miłowany? 16. Lecz przyjmijmy, że nie byłem dla was ciężarem, lecz będąc
chytry, podstępem was wziąłem. 17. Otóż, czy wyzyskałem was przez kogoś z tych, których do
was przysłałem? 18. Uprosiłem Tytusa i z nim razem posłałem brata; czyżby was Tytus
wyzyskał? Czy nie postępowaliśmy w tym samym duchu? Czy nie kroczyliśmy tymi samymi
śladami?
Połączmy razem 2. Koryntian 11 i Mateusza 7 i 5. Mojżeszowa 18, a zobaczymy, jak
Bóg działa. On nie potrzebował zalecenia lub aprobaty ludzi, ponieważ wiedział, gdzie stoi i
kto stał z nim. On miał Boga przy sobie, który go potwierdzał ludziom.
Rzymian 9, 14-17: Mojżesz był potwierdzonym przed faraonem, a jednak wiemy dzięki
Pawłowi mówiącemu nam tutaj, że Bóg wzbudził faraona, aby doszło do ostatecznej próby sił.
Faraon powiedział o Bogu i Bożym Słowie, że to pomyje. Wersety 18-19: Faraon tylko odegrał
tą rolę, do której był przeznaczony. Wersety 20-23. Bóg miał Słowo dla wybranych, a mimo
to, kiedy usłyszeli zgubieni, odrzucili je. Dlaczego? Ponieważ Ono nie było dla nich. Paweł
mówi, jakie macie prawo, aby sądzić Boga? On jest suwerenny, i nikt nie mówi Mu, co ma
robić i jak to robić.
Kiedy stoisz w obronie tego Słowa i stwierdzasz, że idziesz do słowa po wszystkie twoje
odpowiedzi, wtedy stoisz pewnie po stronie Boga. Bo On jest Słowem. Twoje świadectwo
potwierdza, że jesteś zaaprobowany.
Bóg powiedział do Kaina „Dlaczego jesteś tak zagniewany? Dlaczego jesteś wściekły na
mnie? Złożyłeś właściwą ofiarę, lecz nie rozpoznałeś jej prawidłowo. A Kain powiedział. Nie
mogę tego słuchać. Nie przyjmę tego. Nie masz racji – nie podoba mi się, co robisz.
Jezus powiedział, „Gdybym nie czynił tych uczynków, nie mielibyście grzechu, jednak wy
je widzieliście, dlatego wasz grzech trwa. Bowiem nie przyszedłem z własnej woli, ale Ojca,
który mnie posłał. On jest tym, którego i słuchacie, i odrzucacie. Ci ludzie wtedy nie
zaakceptowali Mojżesza. Paweł i William Branham pokazują, że oni nie zaaprobowali Boga.

Paweł umieścił samego siebie na 5. Mojżeszowej 18, i tak samo zrobili inni Apostołowie.
Ludzie nie potrafią tego przyjąć lub nie przyjąć, jedynie na tych podstawach, że my jesteśmy
nasieniem i widzimy Samego Boga manifestującego 5. Mojżeszową 18.
Rzymian 8, 28-39, a szczególnie 38-39. Jestem pewny, że nic nie odłączy mnie… Kiedy
ludzie przyszli do brata Branhama, aby mu powiedzieć, co inni mówią o jego rodzinie, on
odrzekł „zapomnijcie o tym, Bóg na pewno wiedział, że tego potrzebowałem, inaczej On nie
pozwoliłby, by się tak stało.” Albowiem wszystkie rzeczy działają razem dla naszego Dobra, a
gdyby nie było to dla mego dobra, nie stałoby się tak.
W Ew. Jana 14, 11. Jezus powiedział, „dla samych uczynków wierzcie Mi”, wierzcie mi
aby to zostało potwierdzone motywów. Więc czemu nie mogą patrzeć na to i wierzyć temu?
Jezus powiedział, Mojżesz mówił o mnie! Gdzie? W 5. Mojżeszowej 18!
Hebrajczyków 4, 12 „kiedy widzicie Boga zstępującego z niebios, i stanął przed grupą
ludzi i oznajmił Samego Siebie, jak czynił to zawsze, to jest Bóg w Swoim Proroku.
1 Koryntian 13, 8-9 Kiedy przyjdzie doskonałość, to częściowe przemija. Dlaczego więc
ludzie powracają do częściowego.
1 Jana 3. 1-2 Musicie Go widzieć, jakim jest, nie jakim był. Tak właśnie doznajecie
przemiany.
1 Koryntian „Jakie słowo pochodzi od was lub przyszło tylko dla was!”
Jezus powiedział, „Moje owce słuchają mego głosu i pójdą za nim, żadnego innego nie
będą naśladować.” To jest wszystko, co możemy czynić.

