Mówione Słowo #38
Bądź ostrożny, jak słuchasz
Brian Kocourek
5 Moj. 6:4-9 „Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! 5 Będziesz
tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i a całej duszy swojej, i z całej siły
swojej. 6 Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. 7 Będziesz je
wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc
drogą, kładąc się i wstając. 8 Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako
przepaska między twoimi oczyma. 9 Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na
twoich bramach.”
Chciałbym przeczytać wiersz 7 z tłumaczenia NIV „Wpajaj je w swoje dzieci. Mów o
nich, kiedy siedzisz w swoim domu i kiedy idziesz drogą, kiedy się kładziesz i wstajesz.”
I znowu wiersz 7 z tłumaczenia Amplified „A te słowa, które Ja nakazuję wam tego
dnia, niechaj będą najpierw w waszych myślach serca, potem mielibyście je
akcentować, by przenikły i pilnie je nauczać i wpajać w myśli i serca waszych
dzieci, i powinniście mówić o nich, kiedy siedzicie w domu i kiedy idziecie drogą i
kiedy kładziecie się i kiedy wstajecie.”
A więc widzimy, żeby tak postępować, oni musieli umieścić obrazy i Pisma i tego
rodzaju rzeczy, żeby dzieci rzeczywiście zobaczyły swymi oczami, a kiedy widzą
oczami, to ma wpływ na ich myśli i ich serca.
Módlmy się…. Drogi Ojcze, przychodzimy do ciebie, jako twoje dzieci i my również
mamy dzieci, i wiemy, że ćwiczyłeś nas jako swoje dzieci w ten sposób, iż włożyłeś w
nas zdolność poznania i zrozumienia. Pomóż nam, ojcze, tak postępować ze swoimi
własnymi dziećmi, bowiem prosimy o to w Imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Zatem, Pismo naucza nas w Przyp. 22:6 „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi,
którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.”
Brat Branham wygłosił Poselstwo „Chrystus objawiony w Swoim własnym
Słowie”. Otóż, to jest absolut. Jeśli Chrystus jest Objawiony w SWOIM WŁASNYM
Słowie, wtedy Słowo Chrystusa jest jedynym sposobem, w jaki On jest lub będzie
Objawiony. Więc potem, jeżeli my musimy poznać Chrystusa, jeżeli On objawia się
nam, to musi przyjść tylko w jeden sposób, a to jest przez Jego Własne Słowo. Więc
potem Jego Słowo jest Absolutem lub czymś definitywnym, jeżeli my musimy Go
poznać.
A on także powiedział: Nie powinniśmy się modlić, by zmienić Boży zmysł;
powinniśmy się modlić, aby zmienić nasz zmysł. Nie trzeba zmieniać Bożego zmysłu.
Problem w tym, że aczkolwiek Biblia jest napisana w wielu językach, nie była
zrozumiana w żadnym. Albowiem nie można jej zrozumieć poprzez pisane Słowo, ale

poprzez Zmysł Chrystusa. Chociaż Słowo jest przedstawione prawie każdej cywilizacji,
która ma pisany język, jednak nie jest to język, w którym jest zrozumiana, ale poprzez
Objawienie.
1 Kor. 2:9-16 „ Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie
słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
10 Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet
głębokości Boże. 11 Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który
w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. 12 A myśmy
otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas
Bóg łaskawie obdarzył. 13 Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w
słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. 14
Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań
głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 15 Człowiek zaś
duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. 16 Bo któż poznał
myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.”
Zatem, to miejsce pisma mówi nam, że w żaden sposób nie zrozumiemy spraw
Bożych, dopóki Duch Boży nie jest w nas. Więc ponad wszystko módl się do Boga, by
dał nam Swego Ducha.
Otóż, w 1 Piotra 1:10-13 on mówi o Łasce czasu końca, która jest po to, aby nas
przyprowadzić do miejsca objawienia Jezusa Chrystusa. „10 Zbawienia tego
poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla
was łasce, 11 Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający
w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa,
ale też mające potem nastać uwielbienie. 12 Im to zostało objawione, że nie sobie
samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych,
którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to
rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. 13 Dlatego okiełzajcie umysły wasze i
trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w
objawieniu się Jezusa Chrystusa.”
I widzimy, że Paweł księdze do Koryntian mówi o Łasce czasu końca, iż ona jest po
to, by przyprowadzić nas do zupełnego zmysłu Chrystusowego.
1 Kor. 1:4-10 „Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w
Chrystusie Jezusie, 5 Iżeście w nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i
wszelkie poznanie, 6 Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, 7
Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana
naszego Jezusa Chrystusa, 8 Który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez
nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9 Wierny jest Bóg, który was powołał
do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 10 A proszę was, bracia,
w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie
było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością
zdania.”

Więc w Przypowieściach Salomonowych 23:7 jest powiedziane „co człowiek myśli w
sercu swoim, takim jest”. To ciało nie jest tobą, żadna jego część. Brat Branham
przyrównał to do starego płaszcza, który nosimy. Zatem, mój płaszcz nie jest mną.
Więc jesteś tym, czym są twoje myśli.
Mateusz 12:34 i Łukasz 6:25, gdzie Jezus mówi nam: „Albowiem z obfitości serca
mówią usta.” Więc nie można odejść od faktu, że nie jesteście tylko tym, co myślicie,
ale co jest wyrażane poprzez twoje wargi w formie słów. Będziecie mówić to, czym
jesteście.
Dlatego u Jana 1:1 mówi nam: „Na początku było Słowo a Słowo było u Boga a
Bogiem było Słowo.” Potem aby otrzymać poznanie Boga, to musi przyjść przez Jego
Słowo, a skoro On nie może się zmienić, wtedy my możemy dowieść ten punkt, że
Chystus jest Objawiony w Swoim Własnym Słowie, bo przecież Chrystus i Słowo są
jednym. Więc, jeśli wy jesteście objawieni poprzez wasze własne słowa, wtedy
Chrystus jest Objawiony w ten sam sposób. Dlatego, żeby otrzymać poznanie
Chrystusa, musimy otrzymać poznanie Jego Słowa. A to jest, dlaczego Bóg dał nam
Jego Słowo. Czy moglibyście sobie wyobrazić Boga pragnącego, abyśmy Go poznali, a
nie powiedziałby nam niczego o Sobie? Wtedy nasza wiedza o Nim przeszłaby do
naszej własnej wyobraźni.
Pozwólcie, że powiem wam to w taki sposób. Kiedy młody mężczyzna widzi młodą
dziewczynę, a podoba mu się to, co widzi, co on robi? On stara się ją poznać. Lecz co
jeżeli on nie pozormawia z nią? Czy może ją poznać? Naprawdę nie. On może mówić, że
jest zakochany w niej bez jakiegokolwiek porozmawiania z nią, ale jak on wie, że to
jest ona, w której jest zakochany? To mogłaby być tylko jego własna wyobraźnia, że on
jest zakochany w niej. On wyobraża sobie, jaka jest i tak on myśli, a później on
zakochuje się w swoich ideałach, jaka ona miałaby być. Ale co się stanie, gdyby on
chodził na randki z nią, a oni nigdy nie porozmawialiby? On trwałby w myśleniu, że
ona jest tym, co jego umysł wyobrażał sobie, jaka ona jest. A co, gdyby oni pobrali się, a
nigdy rzeczywiście nie porozmawiali i nie komunikowali jeden z drugim. Wtedy on
będzie szokowany w życiu, kiedy on poślubi ją, a później stwierdzi, że ona nie jest tym,
czym była w jego myślach.
Zatem widzicie, wyrażamy samych siebie poprzez to, co mówimy i co
robimy. To jest prawdziwa osoba w nas, czyniąca te rzeczy i mówiąca te rzeczy. Ta
skorupka ciała jest tylko osłoną, w której prawdziwa osoba mieszka. Nie znacie mnie
poprzez to, jak wyglądam, lecz porzez to, co mówię i robię. Moje wyrażanie objawia
moje prawdziwe ja. A jak często ludzie poślubiają się, myśląc, że będą w stanie zmienić
tego, kogo poślubiają. To nie działa w ten sposób.
A więc widzimy, że nie tylko Bóg jest objawiony poprzez Swoje własne
Słowo, lecz my również jesteśmy objawieni przez nasze własne słowa. Ale co,
gdyby te słowa nie były prawdziwe? Albo co gdyby mówiono nam słowa, które nie
byłyby prawdziwe? Lub co gdyby słyszelibyśmy tylko to, co chcemy usłyszeć? Wtedy
opis Tego, który jest objawiony, będzie błędny. Wtedy on nie będzie naprawdę

objawiony, czy tak? Na przykład: Mężczyzna poszukujący żony, podający zły obraz i
niewłaściwy opis. Ewa była zwiedzona. Poprzez co? Kłamstwo! Wczesny kościół opuścił
Tego, który go odkupił, i poszedł za innym. Jak? Poprzez oszustwo.
Gal. 1:6-9 „Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał
w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, 7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie,
którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. 8 Ale choćbyśmy nawet
my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam
zwiastowali, niech będzie przeklęty! 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu
mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech
będzie przeklęty!”
2 Kor. 11:1-4 „Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. W
samej też rzeczy znosicie. 2 Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą; albowiem
zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą, 3
Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie
zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. 4 Bo gdy
przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy
przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie
przyjęliście, znosicie to z łatwością.” (zgadzacie się z tym z łatwością) 5 Lecz
uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. A teraz przeczytajmy 13-15
„Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko
przybierają postać apostołów Chrystusowych. 14 I nic dziwnego; wszak i szatan
przybiera postać anioła światłości. 15 Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego
przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.”
Oto, na co chcę zwrócić uwagę dzisiaj wieczór – Marek 4:24 „I rzekł do nich:
Baczcie na to, co słyszycie! Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam
przydadzą.”
Zauważcie, on powiedział: uważajcie, bądźcie ostrożni jak słyszycie. Jak słyszycie?
Czy nie słyszymy naszymi uszami? Chciałbym zadać sobie to pytanie. Jak słyszysz?
Swoimi uszami? Zwróćcie uwagę: Blepo= wystrzegać się, być ostrożnym, spostrzec,
obserwować i rozważać, oceniać ostrożnie, egzaminować. What = Tis : Co, kto,
komu, dlaczego, ci którzy słyszą = Akou: zrozumieć, pojmować, postrzegać, zrozumieć,
co było powiedziane, słuchać nauki albo nauczyciela z zamiarem zrozumienia.
Mat. 13:10-17 „I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w
podobieństwach? 11 A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice
Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. 12 Albowiem temu, kto ma, będzie dane i
obfitować będzie: a temu kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. 13 Dlatego w
podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie
rozumieją. 14 I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale
słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, 15
Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili

się, a Ja żebym ich nie uleczył. 16 Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy wasze,
że słyszą, 17 Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło
ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.”
Zauważcie, on powiedział – nie słyszymy naszymi uszami ani nie widzimy naszymi
oczami. To są tylko zewnętrzne zmysły, które posyłają bodziec do naszego umysłu. Ale
to, co słyszymy i co widzimy, przynosi tylko bodziec, który wchodzi do naszego umysłu
albo ducha, gdzie mamy pięć innych zmysłów.
Przypomnijcie sobie, było nam powiedziane, jak wywrzeć wpływ na nasze dzieci,
aby nigdy nie odeszły od Słowa w 5. Mój.6:6-9 NIV „Wpajaj je w swoje dzieci. Mów o
nich, kiedy siedzisz w swoim domu i kiedy idziesz drogą, kiedy się kładziesz i wstajesz.”
(7) Amplified „A te słowa, które Ja nakazuję wam tego dnia, niechaj będą najpierw w
waszych myśli serca, potem mielibyście je ostrzyć, by przenikły i pilnie je nauczając i
wpajając w myśli i serca waszych dzieci, i powinniście mówić o nich, kiedy siedzicie w
domu i kiedy idziecie drogą i kiedy kładziecie się i kiedy wstajecie.”
Aby tak robić, oni musieli umieścić widoczne bodźce (Pisma) i rzeczy, które by
naprawdę zobaczyły ich dzieci swymi oczami, a kiedy one widzą je swymi oczami, to
będzie miało wpływ na ich myśli i ich serca. Tak więc tutaj widzimy pozytywny obraz
wykorzystywania i kierowania pięcioma zmysłami w taki sposób, który będzie władnął
i prowadził myśli dzieci i rzeczywiście spowoduje wewnętrzne pragnienie w nich po
rzeczach Bożych. Widzimy, jak wzrok potrafi władnąć wewnętrznymi zmysłami…
Mówiąc w inny sposób, zaczynamy dodawać Objawione Słowo do wszystkiego, co
widzimy, smakujemy, czujemy, wąchamy i słyszymy. Musimy się nauczyć, jak
zidentyfikować zewnętrzne i wewnętrzne zmysły, aby nauczyć się, jak nimi kierować,
ponieważ chrześcijaństwo jest dyscypliną i ona jest potrzebna, by być dobrym
chrześcijaninem. Więc widzimy, że widzimy, smakujemy, czujemy, wąchamy i
słyszymy – zewnętrznymi zmysłami, by się kontaktować z ziemskim domem, a potem
w duchu mamy:
1) Pamięć = zdolność do przechowania i ożywienia w myślach minionych
myśli, obrazów, pomysłów, itd.
2) Wyobraźnia = moc do kształtowania (wyobrażania sobie lub
przedstawienia obrazowo) psychicznych obrazów tego, co nie jest w obecnej
chwili.
3) Rozumowanie = zdolność do wyciągania konkluzji lub wniosków z
hipotetycznych faktów (których się domyślamy)..
4) Sumienie = moralny zmysł. Poznanie poprzez wewnętrzne myśli i
uczucia.
5) Uczucia = emocjonalny stan istoty, nastawienie. Dominujący przejaw
naszego prawdziwego charakteru.
Zatem, popatrzmy się do pisma na parę ilustracji, jak wzrok będzie kierował tymi
pięcioma zmysłami.

4 Moj. 15:38-40 „Przemów do synów izraelskich i powiedz im, żeby oni i ich
potomkowie porobili sobie frędzle na skrajach swoich szat, a przy frędzlach na skraju
umieścili sznurki z fioletowej purpury. 39 Będziecie mieli te frędzle po to, abyście, gdy
na nie spojrzycie, przypomnieli sobie wszystkie przykazania Pańskie, i abyście je pełnili,
a nie dali się zwieść swoim sercom i swoim oczom, które was prowadzą do
bałwochwalstwa, 40 Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania, i byli
świętymi Boga waszego”.
Tutaj widzimy, że wzrok jest wykorzystywany, aby kierował naszą pamięcią,
żebyśmy nie uprawiali nierząd z innymi rzeczami.
NIV „Będziecie mieli frędzle, abyście na nie patrzyli i przypomnieli sobie wszystkie
przykazania Pańskie, że macie im być posłuszni i nie uprawiać nierząd poprzez
chodzenie według pożądliwości waszych własnych serc i oczu. Wtedy przypomnicie
sobie, żebyście byli posłuszni wszystkim moim przykazaniom i będziecie świętymi Boga
waszego”.
Widzimy tutaj Boga zatrudniającego wzrok, aby kierował sercem i myślami poprzez
obciążenie naszej pamięci bodźcami, które z kolei uświadamiają nas, czego dotyczy
nasza podróż. Przyp. 17:24 NIV „Roztropny ma twarz zwróconą ku mądrości, lecz oczy
głupca błądzą po ziemi”.
Otóż, staram się tutaj ugruntować,
myślom, a czytamy w Marka 4:24, że
słyszymy, ponieważ miara, jaką byliśmy
usłyszymy. Gdzie się drzewo pochyla,
przygotowane, wtedy to co usłyszymy,
usłyszeć.

że wy widzicie i słyszycie dzięki waszym
musimy być ostrożni, musimy zważać, jak
przywykli słyszeć jest jedyną rzeczą, którą
tam spadnie. Jeżeli nasze myśli są już
będzie filtrowane poprzez to, co chcemy

Jeżeli nasze myśli nie są otwarte, wtedy nigdy nie dojdziemy do poznania prawdy.
(np. młody pochylony człowiek chce powstać, a nie może tak zrobić!)
Mar. 4:24 „I rzekł do nich: Baczcie na to, co słyszycie! Jaką miarą mierzycie, taką
wam odmierzą, a nawet wam przydadzą.” Jak się drzewo pochyla, tak spadnie. Jeśli
nasze myśli są już przygotowane, wtedy to co będziemy słyszeć, będzie filtrowane
poprzez to, co chcemy usłyszeć. Jeżeli nasze myśli nie są otwarte, wtedy nigdy nie
dojdziemy do poznania prawdy. Pozwólcie, że zilustruję to na podstawie młodych
mężczyzn w tym zborze. Chodźcie tu i stańcie twarzą do ściany. Skierujcie swoje czoła
do ściany. Teraz, zróbcie trzy kroki na odległość jednej stopy od ściany, i złóżcie swoje
ręce za plecami. Teraz spróbujcie powstać… Nie potraficie, dlaczego? Ponieważ w
którą stronę się nachylicie, w tą spadniecie. Dlatego brat Vayle zawsze mówił, kiedy
robisz postanowienie przed Bogiem, stań się neutralnym, aby on mógł ci pomóc iść we
właściwym kierunku. Człowiek wybiera swoją drogę, ale Bóg kieruje jego krokami.
Stań się neutralnym, a Bóg może cię ciągnąć lub pchać, ale tak czy inaczej będziesz się
mógł poruszyć tylko wtedy, kiedy on tobą poruszy.

Dlatego nie nauczam przywróconej usługi, ponieważ jeśli nie wejdziesz w Okrzyk,
którym jest Poselstwo, nie będzie drugiej szansy. W którą stronę pochyla się drzewo, w
tą stronę spadnie. A tak wielu skłania się do świata ufając, że Bóg pośle z powrotem
proroka, i oni po raz drugi otrzymają poselstwo, które było podane. Ale wtedy jest za
późno.
Z kazania Inwestycje 63-0803B P:33 Ufam, że to jest w sercu każdego mężczyzny i
kobiety tutaj tego poranka, aby znaleźć coś, co jest rzeczywiste. Pamiętajcie, nie możecie
przyjść znowu i spróbować po raz drugi. Musicie to otrzymać teraz. „W którą stronę
drzewo się pochyla, w tą spadnie. Nie istnieje miejsce Pisma o pokucie w przyszłości.
Teraz jest wasz czas. Nie ważne, jak to jest dzisiaj popularne – jakiś czyściec, nie ma
takiej rzeczy w Biblii. Tak było napisane w księdze Machabejczyków albo gdzieś indziej,
ale to nie było dodane do Niej. I, spójrzcie, w tej jednej księdze jest wzmianka o czyśćcu,
jednak w reszcie Biblii nie ma wzmianki o tym nigdzie. I mimo wszystko, Jezus mówił
o tym samym młodym mężczyźnie, kiedy on umarł, On powiedział – istnieje pewna
przepaść, której żaden człowiek nigdy nie przekroczył i nigdy nie przekroczy po śmierci.
Rozumiecie? Kiedy tak powiedział Jezus, na tym sprawa załatwiona..
Łuk. 8:18 „Baczcie więc, jak słuchacie; Jak : pos: co oznacza, w jaki sposób, w
którą stronę albowiem temu, który ma, ma: echo: to słowo mówi o posiadaniu, ale my
rozumiemy też to słowo echo, jak powtarzanie się poprzez odbicie. będzie dodane, a
temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane.
1 Tym. 4:15-16 „15 O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne
dla wszystkich. 16 Pilnuj siebie samego i nauki Nauka: didaskalia : Doktryna,
nauczanie, instrukcje.., trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych,
którzy cię słuchają”. Zauważcie, iż jest powiedziane, że to zbawi i ciebie, i tych, którzy
będą słuchać ciebie.
Przyp. 22:6 „Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z
niej nawet w starości”. I tak dziecko zawsze będzie powracać do drogi, w której było
wychowane. Filtr, który mamy – laska miernicza jest założona na tym, jakie
informacje puszczamy przez filtr. A widzimy, że każdą rzecz, jaką znamy, nauczono
nas poprzez kogoś. W każdym przypadku zwykliśmy czynić decyzje założone na tym,
co było nam powiedziane. A świat żyje dzisiaj w takich iluzjach, że ludzie przyjmują
tylko to, co jest teorią i wierzą temu jako Ewangelii. Na przykład: Darwin i ewolucja,
Lądowanie na Księżycu, Brat Branham powiedział – oni tego nigdy nie dokonają.
Video pokazuje silną grawitację. Żadna rakieta nośna nie wróciła z powrotem, itd. A co
z wojnami wśród gwiazd. To był tylko blef, aby zbankrutować Rosję. itd.
Wykorzystałem tej ilustracji w kościele, który przez wiele lat był pod wpływem
fałszywej nauki, iż ludzie nie znali prawdy. Ukryłem Baranka pod prześcieradłem i
powiedziałem im, że poganie uwielbiają to, co nie znają, jak powiedział Jezus.
Powiedziałem im, by odgadli, co jest pod prześcieradłem, ponieważ tak właśnie jest z
wieloma ludźmi odnośnie wiary. Jest to tylko zgadywanka dla nich. Potem

przeczytałem im 7 atrybutów, które opisują, co ukryłem pod prześcieradłem. Zanim
tak zrobiłem, powiedziałem jednej grupie, że to co jest pod prześcieradłem, to królik.
Innej grupie powiedziałem, że tam jest pies rasy kolia. Obie grupy wtedy myślały,
że wiedzą, co mam pod prześcieradłem, i rzeczywiście zaślepiali samych siebie na
atrybuty, które były wyrażone, bo oni wpoili sobie do umysłu to, co chcieli usłyszeć.
Tymi atrybutami było: 1) cztery nogi 2) piękna zewnętrzna sierść 3) łagodny charakter
4) jego cechą charakteru jest naśladowanie 5) może przeskoczyć niskie płoty 6) w
swojej naturze jest ofiarny 7) najlepszy przyjaciel pastuszka. Kiedy każdy atrybut był
przeczytany, każda grupa upewniła się w swoim błędzie słuchając tych atrybutów. W
końcu grupa, której powiedziałem, aby była zupełnie otwarta, aż usłyszy wszystkie
cechy charakterystyczne, powiedziała, że to jest Baranek, a tylko oni sami mieli rację.
Powinni byście zobaczyć wyraz twarzy pozostałych. Byli wściekli, kiedy stwierdzili, że
zostali oszukani. Ale powiedziałem im, że oszukałem ich celowo w tej ilustracji, ażeby
nie zostali oszukani ponownie.
Jan. 8:37-47 „Wiem, ze jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo
słowo moje nie ma do was przystępu. 38 Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także
czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. 39 Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest
Abraham. Jezus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki
Abrahama. 40 Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę,
którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. 41 Wy spełniacie uczynki swojego
ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.
42 Rzekł im Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem
wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie
posłał. 43 Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa
mojego. 44 Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca
waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma
prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. 45
Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. 46 Któż z was może mi dowieść grzechu?
Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? 47 Kto z Boga jest, słów Bożych słucha;
wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.”
Mat. 23:32 „Wy też dopełnijcie miary ojców waszych.” Jezus powiedział im, aby
także dopełnili miary ich ojców. Inaczej mówiąc, każde nasienie zrodzi według swego
własnego rodzaju albo własnego charakteru. Czy potem możecie oczekiwać, aby
wierzyli? W żaden sposób nie będą wierzyć. Oni są przeznaczeni, by nie wierzyli. To
przypomina mi człowieka, który był mentalnie upośledzony i myślał, że jest martwy.
Więc lekarz próbował mu pomóc, zapytał go, czy martwi ludzie mogą krwawić, a ten
człowiek odpowiedział: na pewno nie, martwi ludzie nie krwawią, bo nie mają żadnej
krwi.
Więc lekarz starał się zaszokować jego zmysły, ukłuł go igłą i ten mężczyzna zaczął
od razu krwawić. Widząc wychodzącą krew, on zakrzyczał: Myliłem się, martwy
człowiek naprawdę krwawi!

Zatem, gdyby Bóg musiał przyjść tego dnia i iść ulicą, w żaden sposób nie będziesz
wiedział, że to On, dopóki on nie zacznie otwierać swoje usta i mówić do ciebie, a przez
słowa On oznajmi samego siebie tobie. Ponieważ ty tylko możesz znać kogoś poprzez
ich myśli – o czym oni myślą i co oni mówią. Nawet te myśli, które oni wykonują, są
manifestacją tego, o czym myślą. Brat Branham powiedział: Ewa musiała najpierw
myśleć o cudzołóstwie, zanim je mogła wykonać. Musisz najpierw pomyśleć o leżeniu,
zanim tak uczynisz.
Jeżeli słyszysz fałszywy opis, będziesz patrzeć się na niewłaściwą osobę. Dlatego
Paweł powiedział nam w 2 Koryntian 11:1-4, że ludzie zostali zwiedzeni, aby wierzyć
w innego Jezusa, ponieważ oni przyjęli tak otwarcie inną Ewangelię.
A jeszcze to nie była zupełnie inna Ewangelia, tylko ta, która stała się wypaczona.
Gal. 1:6-9 „Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał
w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, 7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie,
którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. A wypaczona
Ewangelia to taka, co ma inny charakter 8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba
zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech
będzie przeklęty! 9 Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam
ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty!”
3) Dlatego, jak wiemy, jakie jest Właściwe Słowo Boże? POTWIERDZENIE jest
jedynym sposobem. A jak Bóg potwierdza Swoje Słowo? Bóg interpretuje Swoje Własne
Słowo przyprowadzając je do bytu. Brat Branham mówił o potwierdzeniu ponad 2, 270
razy, a to słowo pochodzi z łacińskiego słowa vindicatius. To słowo pochodzi z dwu
łacińskich słów: vim albo vin, co oznacza wykorzystać siłę, a słowo discrere’, które
pochodzi z rdzenia słowa diction, co oznacza wyrazić słownie. Razem te słowa tworzą
słowo vindicate=potwierdzić, co oznacza oczyścić od krytyki i podejrzewania, mówiąc
inaczej, udowodnić i wesprzeć. Dlatego widzimy, że pełna obecność Boga na widowni
jest, aby wesprzeć poselstwo, które dał Swemu prorokowi.
Módlmy się…

