Mówione Słowo # 45
„Całe Pismo musi się wypełnić”
Brian Kocourek
Otóż, dzisiaj wieczór chciałbym pójść dalej w naszym studium kazania brata
Branhama Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem i rozpoczniemy
czytać od akapitu 35. „Jezus powiedział, że Pismo musi się wypełnić. To znaczy
to wszystko, co jest napisane w Piśmie – (zachowajcie to w myślach, ponieważ
ci z was, którzy otrzymają teraz taśmę, na końcu tych taśm zobaczycie, że do tych
spraw jeszcze powrócę), że wszystko, co jest w Piśmie, musi się wypełnić.
Słuchacze, pozwólcie teraz, aby to do was na chwilę wsiąkało. Wszystko, co
jest w Piśmie, musi się wypełnić! Zatem, jeżeli Bóg coś powiedział – tutaj to
macie! Musi się to wypełnić. A jeżeli nie, wówczas to nie jest Słowo Boże. A jeżeli
to nie jest Słowo Boże, to gdzie jesteśmy? Bierzemy coś, co tylko przypomina Boga,
albo cokolwiek chcemy czynić, jak mówi Biblia: „Jedzmy, pijmy i weselmy się, bo
jutro pomrzemy.” Rozumiecie?
Zatem, zauważcie, że On powiedział: „wszystko, co Bóg powiedział, musi się
wypełnić”. Nie wszystko to, co ty powiedziałeś albo co ja powiedziałem, albo
wszystko co powiedział ktokolwiek inny, ale to powiedział potwierdzony prorok.
„wszystko, co Bóg powiedział, musi się wypełnić”.
Więc, wiemy, że to jest prawda, a więc sprawdźmy, które rzeczy muszą się
jeszcze wypełnić w tym czasie.
Na początku musimy spojrzeć na chronologię tego wieku. Aby poznać, co się
musi wydarzyć w tym wieku, zwróćmy się do Słowa Bożego.
1 Tes. 4:13-18 A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych,
którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei.
Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że
Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na
podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia
Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na
głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy
umarli w Chrystusie, Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi
porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze
będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy.
Zatem, moglibyśmy sprawdzić tych 5 wersetów i stworzyć z nich mini serie i
po prostu moglibyśmy tak postąpić. Lecz na początek popatrzmy się na główny
zarys tego. Pan zstąpi w dół, a kiedy on zstąpi, nastąpią trzy rzeczy, (1) Okrzyk,
(2) Głos, (3) Trąba.

A więc patrzymy się na usługę Paruzji Słupa Ognia – obecności Samego Boga,
czyniącego te trzy rzeczy. I moglibyśmy także wygłosić mini serię na temat tego,
ale właśnie teraz nie mamy czasu.
Zatem musimy popatrzeć się na te trzy rzeczy, które się pojawią, jak
powiedział Paweł. Najpierw mamy okrzyk. Więc, czym jest ten Okrzyk. Greckim
odpowiednikiem jest Kalusma, a to znaczy Pan zstępuje w dół z rozkazem
wojskowym. „Pozostań w szeregu.”
Zachwycenie 65-1204 P:75 „Okrzyk”, czym jest „okrzyk”? To jest Poselstwo,
które najpierw przyszło, żywy Chleb Życia przynoszony dla Oblubienicy. Więc, Bóg
ma sposoby, jak uczynić pewne rzeczy, On nigdy nie zmienia swej polityki. On
nigdy nie zmienia Swego… On jest niezmienny. W Amosa 3:7 On powiedział, że
nie czyni niczego na ziemi, dopóki nie objawi tego Swoim sługom prorokom. I tak
pewnie, jak on to obiecał, on to uczyni.
Ok., więc widzimy, że Okrzyk jest Poselstwem, a ono musi przyjść przez
proroka potwierdzonego Bogiem. A potem musimy wiedzieć, w jakim celu było
posłane to poselstwo, ponieważ Bóg nie daje poselstwo dla zabawy.
Zachwycenie 65-1204 P:93 Dlatego, Poselstwo zgromadza Oblubienicę razem
Zachwycenie 65-1204 P:82 On uporządkował te rzeczy w ten sposób i On
musi to posłać. Pierwsza rzecz następuje, kiedy On zaczyna zstępować z niebios, a
jest nią okrzyk. Czym on jest? To jest Poselstwo, żeby zgromadziło razem ludzi.
Najpierw przychodzi Poselstwo. Więc „Lampy ochędożone w czasie. Powstańcie i
ochędożcie swoje lampy.” Która to była straż? Siódma, nie szósta – siódma. „Oto
oblubieniec przychodzi. Powstańcie i ochędożcie swoje lapmy.” I one tak uczyniły.
Parę z nich stwierdziło, że nie mają już oleju w lampach. Rozumiecie? Ale te
lampy są ochędożone we właściwym czasie. To jest okres Malachiasza 4, kiedy
przychodzi… To jest Ew. Łuk 17. To jest Izajasz… Wszystkie te proroctwa pasują
dokładnie z tym dniem w Piśmie, widzimy to żyć właśnie tutaj. Nie istnieje
żadna…?...
Zjednoczenie czasu i znaku 63-0818 P:61 Kościół musi się tam zjednoczyć,
tam wśród narodów jest Światowa Rada Kościołów; a Oblubienica jednoczy się
pod Słowem Bożym. By tak czynić, Bóg posłał w dół niebiański znak i sprawy,
które udowodnią Kościołowi, że to jest ten czas ...?... Amen.
W porządku, więc widzimy, że Okrzyk zgromadza ludzi razem. Więc to się
jeszcze nie wydarzyło. Mamy tak dużo podziałów w tym Poselstwie, że nie
możemy powiedzieć, iż ona zebrała się razem. Ale to musi się wypełnić. Ponieważ
Bóg wypowiedział to wargami Swoich proroków.
Zachwycenie 65-1204 P:89 Widzicie, pierwszą rzeczą, która przychodzi w
Jego Poselstwie jest zwołanie Oblubienicy razem... Jesteśmy właśnie gotowi
teraz. Jedyną rzeczą, co kościół musi leżeć w słońcu, aby dojrzeć. Ten wielki

kombajn za chwilę przyjedzie. Pszenica będzie spalona, raczej łodyga, ale ziarno
będzie zgromadzone do spichlerza. Rozumiecie?
Zauważcie, on mówi, że oni są teraz prawie że gotowi, lecz najpierw ona musi
leżeć w obecności żeby dojrzeć. Więc oto nasz klucz. Musimy leżeć w obecności
Słowa, żeby dojrzeć. Więc oblubienica musi leżeć w tym Słowie, tym Okrzyku,
żeby dojrzeć.
Otóż, wiemy, że On jest tutaj. I znamy Poselstwo „Wpływ” i „Trzecie Wyjście”
brata Branhama, gdzie powiedział, że Bóg w postaci Słupa jest tutaj, by
wprowadzi nas do Milenium.
Wpływ 63-1114 P:83 A jeżeli to jest tym, co widzimy i znam, tysiące na świecie
znają To, nauka świadczy o tym w każdej dziedzinie; zdjęcia są porobione. To jest
właśnie tutaj. To jest prawdą, więc to się zgadza. To jest dokładnie tutaj. Jeżeli
nie żyję tym samym rodzajem życia, kiedy byłem w Osobie Jezusa Chrystusa,
jeżeli ono nie czyni tych samych rzeczy w Jego Kościele, wtedy to jest błędne. Lecz
jeżeli To przynosi to samo życie, to musi być ten sam Słup Ognia, który
prowadził Izraela. To wprowadzi nas do ziemi obiecanej.”
Trzecie Wyjście 63-0630M P:126 Otóż, chciałbym, żebyście zauważyli, że
ten sam Słup Ognia znowu prowadzi ludzi do ziemi obiecanej, milenium,
kiedy stwierdziliśmy dzięki inspiracji Szóstej Pieczęci, iż nie było nigdy o tym
głoszone, w jaki sposób ziemia będzie oczyszczana do Tysiącletniego Królestwa.
Słup Ognia prowadzi ich do milenium. I zauważcie, że Słup Ognia, który
prowadził Izraela z niewoli, Słup Ognia, podczas wyjścia, pod przywódzctem
Boga. Bóg był Ogniem, a Słup Ognia tylko namaszczał proroka. Słup Ognia
musiał stać jako niebiański światek tego, do czego był Mojżesz powołany.
Pamiętacie o Datanie i tych, co mówili: „Więc, powinniśmy się zorganizować.
Mojżesz bierze zbyt dużo na swoje barki. Chcesz powiedzieć, że jesteś jedynym
świętym wśród nas. Całe zgromadzenie Pańskie jest święte. Jak to możesz wziąć
na siebie?” A Mojżesz upadł na swoją twarz i zaczął płakać. Bóg powiedział:
„Oddziel się od nich. Tylko otworzę ziemię, która ich pochłonie.” Przedobraz. Jak
mógł Mojżesz – powiedział im, że im mówi tylko to, co Bóg powiedział. Bóg
potwierdził, że to jest Prawdą.
Lecz dzisiaj mamy kaznodziejów wałęsających się wokół poselstwa, ale nie są
naprawdę jego częścią. I podobnie jak Datan i Kore, oni się podnoszą, by być na
tym samym poziomie jak Prorok na ten Wiek. Co za żart. A gdzie jest
potwierdzenie. O, oni mówią, że mieli sen... Tak, a Bóg powiedział, że oni będą
mieli sen, a On przetestuje was przez ich sny, aby zobaczył, czy będziesz ścigał się
za ich snami albo zostaniesz przy Jego Słowie. To jest 5. Mojżeszowa 13, bracie
Parnell. Ale nie mam czasu, by wejść w to teraz. Paweł powiedział, że jeśli oni
mówią coś innego, niż co było już powiedziane, oni są przeklęci. Więc biegnij

według twoich snów, jeżeli się ośmielasz, lecz ja i dom mój zostajemy przy „Tak
mówi Pan”.
Zatem w kazaniu Trzecie Wyjście 63-0630M P:130 brat Branham powiedział:
Gdzie prowadził ich Słup Ognia? Pamiętajcie zatem, że Mojżesz nie był Słupem
Ognia. On był namaszczonym wodzem. POD tym Słupem Ognia, a Słup Ognia
tylko potwierdzał jego Poselstwo przez cuda i znamiona. A ten Słup Ognia
prowadzi ich do kraju, który im Bóg obiecał, gdzie On Sam miał się stać ciałem
między nimi pewnego dnia. Czy się to zgadza? Co oni uczynili? Szemrali i wili się
z bólu, i wszystko inne – by pokazać, że to było pod krwią zwykłego baranka.
Lecz tym razem – Chwała Bogu! – ten Słup, który widzimy między nami
– Słup Ognia prowadzi nas do Tysiącletniego Królestwa, gdzie ON powróci
do Swego ludu w tym wspaniałym królowaniu w Tysiącletnim Królestwie po tym
wyjściu, gdzie będziemy żyć wiecznie z Nim. On ma zawsze Słowo Ojca i zawsze
udowadnia, że Ono jest prawdą.
Zatem, widzimy, że to zstąpienie słupa ognia jest obecnością Boga wśród ludzi,
a On przychodzi z Okrzykiem, który jest Poselstwem. A z tymi trzema rzeczami
on potrafi złamać ich jeszcze bardziej, podczas gdy jest tutaj.
1) On jest tutaj, aby zgromadził Swych Wybranych i żądał
Swego Dziedzictwa. O tym właśnie czytam w cytacie brata Branhama.
On jest tutaj, aby zgromadzić wybranych razem. I możemy to zobaczyć w
następujących miejsca Pisma. Ew. Mat. 3:11-12,13; 28-31,41,24:31 Ew.
Marka 13:27, Ew. Łuk. 3:17, Efezjan 1:10, 2 Tes. 2:1
2) On jest tutaj, aby przygotował ludzi. Ew. Łuk. 1:17, Efezjan 1:36, 17-21, 1 Jana 3:1-3, 2 Kor 3:18, Kol 3:4, 1 Kor 1:4-10, 1 Piotra 1:10-13,23
3) On jest tutaj, aby wyzwolił Wybranych z oszukaństwa. Ew.
Mat. 24:3-5, 11,24, Ew. Marka 13:5-6, Efezjan 1:17-18, 4:14, 2 Tes. 1:7-12,
2:2-3, 10-12, 2 Jana 8-10, 1 Jana 2:19-20, 28, Ew. Łuk. 21-8, 2 Tym 3:13,
Obj. 13:4-10, 14-16, 19:20, Ew. Mat. 13:1-17 Ew. Marka 4:11-12, Ew. Łuk.
8:10, 1 Tym 4:1-2, 2 Tym 3:1-9, 4:3-4,8
4) On jest tutaj, żeby uwolnił sprawiedliwych od zguby. 2 Tes. 1 i
2, 13, 1 Piotra 1: 5,9,10 Objawienie czasu końca przynoszące zbawienie, 2
Piotra 2:12-13 podczas gdy ucztują z wami. 3:9, 1 Tes. 5:9, 2 Tes 2:13
Tytusa 2:11, Hebr. 2:1-4, Hebr. 9:28
5) On jest tutaj, aby zapieczętował mądre panny. Ew. Mat. 25:113, Efezjan 1:13-18, 4:30, 1Piotra 1:3-7 Ona jest przeznaczona do tego, by
zdać egzamin Wiary czasu końca (Wiara jest Objawieniem, jest Tylko jedna
Wiara, Objawienie, Objawienie Jezusa Chrystusa, One są przeznaczone,
żeby zdały egzanim, lecz te, które odpadły od WIARY, OBJAWIENIA
Jezusa Chrystusa, są rozpustnikami odnośnie WIARY, Objawienia.

6) On jest tutaj, aby oddzielił plewy od pszenicy. Ew. Mat. 3:1112, 7:15-23, 13:24-30,36-43,47-49, 25:1-11, 2 Tes. 1:7-12, 2:3, 10-12, 1 Tym
4:1, Hebr 6, 1 Jana 2:19-21, 28, 2 grupy, Ew. Łuk. 17:26-37, 2 Kor 4:3-6, 11:
1-4, Gal 1:6, 2 Tym 3:1-9, 4:3-4, 8
7) On jest tutaj, aby powstał z martwych. 1 Tes. 4:15-18, 1 Kor 15,
całe Efezjan 1:17-23, Gal 2:1, Dz.Ap. 1:9-11, Ew. Mat. 27:51-53, Kol 3:4, 5.
Moj. 30:3; Ew. Łuk. 20:36 dzieci zmartwychwstania, Ew. Jana 11:24-25,
Dz. Ap. 24:15,21, Rzym. 6:5, Filipian 3:10-11, 2 Tym. 2:18, Obj. 20:5
8) On jest tutaj, aby zmienił sposób życia. 1 Tes. 4:15-18, 1 Kor
15:wszystko, 2 Jana 3:1-3, 2 Kor 3:18, Rzymian 12:1-2, Kol 3:4, 1 Kor 13:912, 2 Tes. 1:7, 10-12, Dz.Ap. 3:19-21, 1 Piotra 1: 7-9, 13, 2 Piotra 1:1-4, 1012, 1 Kor 1:4-10, Ew. Mat. 24:30
9) On jest tutaj, aby wprowadził nas do zachwycenia. 1 Tes 4:1518 Przemiana.
On jest tutaj, aby uwielbił swoich świętych. A to Uwielbione Słowo
pochodzi z greckiego słowa doxa, które oznacza opinię, wartość i ocenę Boga. Więc
on jest tutaj, aby włożył swój zmysł do swoich Wybranych. 2 Tes 1: 7, 10-12, 2: 14,
2 Kor 3: 9-10, 18, 4:6, 1 Jana 3: 1-3, 1 Kor 1: 4-10, 13: 9-12, Rzym. 12: 1-2, Ew.
Mat. 16: 27, 24:30, 25: 31, Ew. Łuk. 2: 32, 21: 27, 1 Jana 17:5, 22, 24, Dz. Ap, 22:
11, Rzym. 5: 2, 8: 18, 9:4,23, 1 Kor 2: 7, 15:43, Efezjan 1: 14, 17-18, Filipian 4: 19,
1 Piotra 1: 7, 8,11,21, 4: 13-14, 5: 1, 4, 10, 5: 10-11, Kol 1: 27 dlaczego powinna tu
być nadzieja Chwały? 3: 4, 1 Tes 2: 12, 1 Tym 3: 16, Hebr. 1: 3, 2: 7,9,10, Juda 1:
24
10) On jest tutaj jako Sędzia, aby sądził Żywych i umarłych.
(Badając Sąd jako Sędzia) Obj. 3:14:21, Jakuba 5:7-9, Ew. Jana 12:48, Ew.
Mat. 3:12, 7:15-23, 13:24-30, 36-43, 47-49, 25: 1-11, 2 Tes 1:7-10
Otóż, brat Branham powiedział, że on wykonuje trzy rzeczy podczas jego
zstąpienia. Więc widzimy, że w czasie okrzyku muszą nastąpić te wszystkie trzy
zdarzenia, a wiele z nich jest już w procesie wykańczania.
Więc, co następuje... Zatem, na końcu Okrzyku musimy mieć Ucisk. Sądy są
już na ziemi, więc one się już rozpoczęły. Brat Branham podniósł kamień i
wyrzucił go w powietrze, i powiedział, że sądy są teraz na ziemi. Lecz chociaż on
są już na ziemi, one nie zamanifestowały się w zupełności.
List audio do Lee Vayle 64-0500 P:30 To trzęsienie ziemi tutaj, kiedy...
Mówię o czymś teraz, co nie powinienem mówić. Lecz podobnie jak pewnego dnia
na tej górze, kiedy tam byliśmy. I ta skała, kiedy wiatr zaczął wiać i utworzyła się
trąba powietrzna, czy oni wiedzieli, że to poszło dokładnie w tym kierunku, idąc
prosto na północ i uderzając. To co spowodowało, iż się tak stało, co się wydarzyło
na Alasce niedawno temu. I istnieją trzy grzmoty tego i muszą się wydarzyć trzy
rzeczy, skały, miejsce i tam naprzeciw ściany, a potem na Alasce. A potem to się
skończyło, ponieważ to był sąd. Rozumiecie? I wiele razy, ludzie nie rozumieją...
Oni tylko przyjdą, mówiąc... To jest tylko... Ty tylko musisz iść za Tym. Ty musisz
być z Tym, żeby obserwować rzeczy, i widzieć nieomylność tego: doskonałe, nie
człowiek, lecz praca, która jest wykonana. Rozumiecie?

Mówicie kim jest ten? 64-1227 P:78 Stańcie tu i popatrzcie, jak trąba
powietrza idzie po nieboskłonie. To zdmuchnęło połowę góry na dwa kawałki,
stojąc tam gdzie byliśmy; to odcięło czubki drzew i tego typu sprawy. A podmuch
Słowa przyszedł tam i zatrząsł trzykrotnie, mówiąc: „Obserwuj – to podąża w
stronę zachodniego wybrzeża.” Posunęło się dokładnie tam i zatrzęsło Alaską. I
dochodzi właśnie do zachodniego wybrzeża. Dokładnie tak. Dzień przedtem,
wziąłem do ręki kamyk i wyrzuciłem go w powietrze, i powiedziałem: „TAK MÓWI
PAN, ta godzina jest tutaj; sądy rozpoczną się na ziemi. Trzęsienia ziemi i
wszystko inne nastąpi. A całe zachodnie wybrzeże zatrzęsie się i tak dalej.”
Patrzcie, jak dokładnie, dzień po dniu, wszystko jest dokładnie tak, jak On
powiedział. Jak możemy się odwracać bracia? Wierzmy Jemu. Oni mówią. „Kim
jest ten?” My wiemy, Kim On jest. To jest Jezus Chrystus ten sam, wczoraj, dzisiaj
i na wieki, Słup Ognia. W czasie Mojżesza, patrzcie, co to czyniło: przedobraz
dzisiejszego Słupa Ognia. To zawsze... Dlaczego oni nie wierzyli, iż Jezus jest
Słowem? Oni mieli złą interpretację i zrozumienie. Tak samo, jak postąpiła
Ewa, tak oni postępują dzisiaj.
Więc widzicie, jak bardzo ważną rzeczą jest właściwe zrozumienie Słowa. A
tego dotyczy nauka Chrystusa. A potwierdzeniem tego, że jesteś znowuzrodzony,
jest zrozumienie Nauki, i dlatego podobnie jak mądre panny, wy będziecie gotowi
przyjąć Go, kiedy on jest obecny. Nie jak głupie panny, które nie były gotowe,
Wybrani będą gotowi.
Więc, co potem następuje? Więc, najpierw musimy być zgromadzeni razem i
wierzę, że przyrównanie o NETCIE przedstawia nam, kiedy Net był
rozprzestrzeniony na cały świat, tak było, aby zgromadzić wybranych z czterech
krańców świata do Nauki Chrystusa, bo Chrystus jest nauką. A co potrafi NET
zrobić – on może się przedostać do całego świata, a to jest Inter-net. Alleluja.
Co potem? Potem przyjdzie Ucisk, i on się już rozpoczął. 5. Mojżeszowa 28
błogosławieństwa i przekleństwa. A świat jest obecnie przeklęty, bo odrzucił
Chrystusa, Słowo.
5 Moj. 28:15-69
15 Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie będziesz pilnie
spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję, to przyjdą
na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię. 16 Przeklęty będziesz w mieście i
przeklęty będziesz na polu. 17 Przeklęty będzie twój kosz i twoja dzieża. 18
Przeklęte będzie twoje potomstwo i plony twojej ziemi, i rozpłód twojego bydła, i
przychówek twoich trzód. 19 Przeklęte będzie twoje wejście i twoje wyjście.
27 Dotknie cię Pan wrzodem egipskim, guzami odbytnicy, świerzbem i liszajem,
z których nie będziesz mógł się wyleczyć.
28. Porazi cię Pan obłędem i ślepotą, i przytępieniem umysłu, 29 Tak że w
południe chodzić będziesz po omacku, jak ślepy chodzi po omacku w ciemności, i
nie będzie ci się wiodło na twoich drogach, Spójrzcie na to całe zadłużenie.
Lekarze i prawnicy i profesjonaliści, którzy zarabiają setki tysięcy dolarów, a
jeszcze nie wywiązują się ze swoich rachunków. i będziesz tylko uciskany i
łupiony po wszystkie dni, a nikt cię nie będzie ratował. Kongres nie może
zatrzymać sił Bożych. Co się dzieje teraz jest z powodu tego narodu i świata, bo są

przeklęci. 30 Zaręczysz się z kobietą, a inny mężczyzna będzie z nią obcował,
Wybudujesz sobie dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Dlaczego, bo oni nie
pozwolą im, bo procent konfiskacji majątku jest cały czas wysoki. Zasadzisz
winnicę, a nie będziesz jej użytkował. 31 Twój wół na twoich oczach zostanie
zarżnięty, ale ty jeść z niego nie będziesz, Dlaczego nie możesz tego jeść? To
brzmi dla mnie jak choroby szalonych krów, ich kopyt i pysków.
INNE NARODY BĘDĄ WYNIKAĆ PRZED TOBĄ. 43. Obcy przybysz,
który jest pośród ciebie, będzie się wznosił coraz wyżej nad ciebie, a ty
będziesz schodził coraz niżej.
32 Twoi synowie i twoje córki będą wydane innemu ludowi, a twoje oczy
codziennie będą ich wyglądać i tęsknić za nimi, ale ty będziesz bezsilny. 33 Plon
twojej ziemi i cały twój dorobek spożyje lud, którego nie znałeś, i będziesz tylko
uciskany i ciemiężony po wszystkie dni.
GŁÓD 38 Dużo ziarna wyniesiesz na pole, a mało zbierzesz, gdyż zeżre je
szarańcza. 39 Zasadzisz i obrobisz winnice, ale ani wina pić nie będziesz, ani
winogron zbierać, gdyż pożre je robactwo. 40 Drzewa oliwne będziesz miał we
wszystkich twoich granicach, lecz oliwą nie będziesz się nacierał, gdyż oliwki twoje
opadną. 41 Synów i córki spłodzisz, ale nie będziesz ich miał, bo pójdą do niewoli.
42 Wszystkie twoje drzewa i plon twojej ziemi obejmie w posiadanie robactwo.
EKONOMICZNE NIEBEZPIECZEŃSTWO 44 On będzie tobie pożyczał,
a nie ty jemu, on będzie głową, a ty będziesz ogonem.
NIEPRZYJACIELE U BRAM 45 Spadną na ciebie te wszystkie przekleństwa
i będą cię ścigały, i dosięgną cię, aż zginiesz, gdyż nie słuchałeś głosu Pana, Boga
twego, aby przestrzegać jego przykazań i ustaw, jakie ci nadał.
46 I będą na tobie i na twoim potomstwie jako znak i cudowny dowód na wieki
47 Za to, że nie służyłeś Panu, Bogu twemu, w radości i w dobroci serca,
mając wszystkiego w bród, 48 Będziesz służył twoim nieprzyjaciołom,
których Pan ześle na ciebie, w głodzie, w pragnieniu, w nagości i w niedostatku
wszystkiego i włoży żelazne jarzmo na twój kark, aż cię wytępi. 49 Sprowadzi Pan
na ciebie naród z daleka, z krańca ziemi, jakby orlim lotem, naród, którego
języka nie słyszałeś, 50 Naród o srogim obliczu, który nie okaże względu
starcowi i nad pacholęciem się nie zlituje. 51 Ten pożre pogłowie twego bydła i
plon twojej ziemi, aż będziesz wytępiony, i nie pozostawi ci ani zboża, ani
moszczu, ani oliwy, ani rozpłodu twojego bydła, ani przychówku twojej trzody, aż
cię zniszczy. 52 Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach, aż padną
twoje wysokie i warowne mury, w których pokładałeś ufność w całej twojej ziemi.
Będzie cię oblegał we wszystkich twoich miastach w całej ziemi, którą dał ci
Pan, Bóg twój. 53. Będziesz jadł twoje własne potomstwo, ciała twoich synów i
córek, które dał ci Pan, Bóg twój, w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię
twój nieprzyjaciel. 54 Mężczyzna najbardziej między wami wybredny i
wypieszczony będzie zazdrościł swemu bratu i umiłowanej swojej żonie, i swoim
dzieciom, które jeszcze pozostały, 55 Tak iż nie da żadnemu z nich ani kawałka z
ciała swoich dzieci, które będzie zjadał, gdyż nic mu nie pozostało w oblężeniu i
ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel we wszystkich twoich miastach. 56
Kobieta najbardziej między wami wydelikacona i wypieszczona, która nigdy nie
próbowała postawić stopy swojej nogi na ziemi, ponieważ była zbyt wypieszczona i

wydelikacona, będzie zazdrościć umiłowanemu swemu mężowi i swemu synowi, i
córce 57 Nawet łożyska, które wychodzi spomiędzy jej nóg, i nawet swoich dzieci,
które porodzi, gdyż sama potajemnie zjadać je będzie z braku czegośkolwiek
innego w czasie oblężenia i ucisku, jakim uciśnie cię twój nieprzyjaciel w twoich
miastach 58 Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu,
zapisanych w tej księdze, w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem
PANA, BOGA TWEGO,
PLAGI 59 To Pan niezwykłymi ciosami ugodzi ciebie i twoje potomstwo,
ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi, 60
I sprowadzi z powrotem na ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się
tak bałeś, i one przylgną do ciebie. 61 Także wszelką chorobę i wszelką
plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na
ciebie, aż będziesz zniszczony,
TWOJE ŻYCIE BĘDZIE CIĄGLE ZAGROŻONE 66 Życie twoje będzie
ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny
swego życia. 67 Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz
mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na
widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma.
Więc, to jest ten ucisk i on się rozpoczyna od strony ekonomicznej, a potem
przechodzi do prześladowania z powodu religii, zamykając kościoły. Wszyscy
wiemy, że brat Branham przepowiedział ucisk do kościoła. A słowo ucisk podaje
takie znaczenie: Mocno naciskać albo ściskać; kompresować, wywrzeć
nacisk, nękać uciążliwymi wymaganiami., forsować, wywierać nacisk. 3.
naciskać w określony sposób, presja finansowa spowodowana deficytem
albo ograniczoną rezerwą ekonomiczną ... A więc widzimy, że muszą przyjść
pewne naciski na kościół. Cokolwiek to będzie poprzez biedę finansową albo
polityczny nacisk, tylko czas to pokaże.
Nasienie sprzeczności 65-0118 P:36 Zauważcie, że oni zaczęli się
zgromadzać razem na spalenie. Czy zwróciliście uwagę na to, jak Jezus
powiedział: „Najpierw zbierzcie je razem, zwiążcie je, a potem wszystkie
snopki postawcie na jeden stos, a ja je spalę.” Mamy taki mały snopek
nazwany metodystami, baptystami, prezbiterianami, luteranami, oni wszyscy się
zgromadzają w światowej Radzie Kościołów. Co to jest? „Najpierw je zbierzcie.”
Alleluja. Czy zauważyliście, iż On najpierw zbiera kąkol, wybiera go z
pszenicy, oddziela go, „zbierzcie je razem i spalcie.” Oni wszyscy muszą być
spaleni sądami Bożymi za sianie sprzeczności wśród ludzi, rzeczy których oni...
Mający formę pobożności a zapierający się jej mocy, zaprzeczając Słowu, tylko
dotrzymują pewne dogmatyczne prawa religijne, które ktoś wprowadził, wtrącając
to do Słowa Bożego. To nie będzie działać. To jest niezgoda.
Czas zjednoczenia i znak 63-0818 P:45 Żydzi zjednoczyli się przeciw
Jezusowi, przeciw ich Mesjaszowi. Dlatego widzimy, co się stało. Widzimy to samo
dzisiaj: jednoczący się komunizm, aby zniszczył kościół po tym, co kościół
zjednoczył się w Światowej Radzie Kościołów i próbuje zniszczyć
Poselstwo, Słowo Boże. Oni starali się pozbyć tego. Jedyną rzeczą, którą
potrafią uczynić jest przyciągnąć do rady, ponieważ oni są oddzieleni; mała grupa
tutaj, metodyści, baptyści, luteranie, prezbiterianie, Zbory Boże i tak dalej. Oni nie

potrafią niczego uczynić, bo ten będzie przeciw temu, ten będzie przeciw innemu;
ich doktryny są tak daleko od siebie jak wschód od zachodu. Widzicie, oni nie
potrafią tego uczynić. Lecz jeżeli zgromadzą się pod jedną wielką głową, wtedy to
osiągną. Wtedy to osiągną.
Dziurawe cysterny 64-0726E P:24 A to jest dziwną rzeczą, że Stany
Zjednoczony pojawiają się na widowni, i są podobne do baranka. A ten baranek
ma dwa małe rogi, obrzęd cywilny i kościelny. Po chwili, kiedy to był baranek,
stwierdzamy, że to przemówiło później jak smok i wykorzystało całą swoją moc,
którą smok miał przedtem. A Biblia mówi nam, że oni powiedzieli: „Zróbmy obraz
bestii”. Obraz jest czymś, co jest czymś innym. A właśnie tutaj możemy zobaczyć,
że w ich stanie odstępstwa kościół wytwarza Światową Radę Kościołów, która jest
obrazem mocy Rzymu i będzie uciskać ludzi tak samo jak pogański lub
papieski Rzym czynił. Więc nie ma innego sposobu, innej sprawy, lecz to jest
Prawdą. I dlatego uderzam z tym w moim wieku, moim czasie, ponieważ to musi
uderzyć. Wołanie przychodzi to „Wynijdźcie spośród niej, Ludu Mój, abyście
nie byli uczestnikami ich grzechów.”
Znak Jego przyjścia 62-0407 P:100 Rada Kościołów jednocząca się razem,
co oni czynią? Wypełniają Objawienie 13. „I oni zrobili obraz dla bestii.”
Super Znak 62-0708 P:65 Pozwólcie mi powiedzieć pewną przepowiednię. Ja
nie prorokuję. Ja przepowiadam. Przepowiadam, że w następnych kilku latach
wszystkie organizowane religie będą zmuszone zająć pewne stanowisko. I oni będą
mieć zjednoczenie kościołów, a po tym zjednoczeniu się kościołów powstanie
wielki bojkot. Wszystkie denominacje będą zmuszone wejść do tego – każda z
nich. Jeżeli tak nie uczynią, to nastanie okropny bojkot. Niemal każda z nich
przyłączyła się już dzisiaj, nie wiedząc o tym – do Światowej Rady Kościołów,
zaprzedając tym swoje pierworodztwo; prostestanci – „bracia” z „matką” – z
katolikami z Rzymu- Oni to uczynią. Wy wiecie, że Biblia mówi, iż kąkol zostanie
związany w wiązki najpierw. Oni się wszyscy wiążą w jedną wielką grupę. Biblia
mówi, że oni uczynią posąg bestii. Ja wierzę, że to się urzeczywistni w tak krótkim
czasie i jeśli ludzie nie przyłączą się do jakiejś organizacji, jakiegoś kościoła – nie
wejdą do niego, to drzwi zostaną dla nich zamknięte.
Co uczynić z Jezusem? 63-1124 P:57 Otóż, On jest sądzony dzisiaj, albo
właśnie był osądzony, a on jest w procesie sądowym światowego systemu, który był
utworzony z tego, co się dzisiaj nazywa Radą kościołów, tworząc Światową Radę
Kościołów. Zatem, co oni uczynili? Oni głosowali, że zupełnie się zjednoczą razem
i będą mieli radę kościołów. A w tej Radzie Kościołów... Wszystkie kościoły muszą
należeć do tej rady, a jeżeli nie, nie wolno im nawet głosić. Nie wolno wam
nawet modlić się za chorymi. A wasz kościół będzie wykorzystany, do
czegokolwiek oni go będą chcieli użyć. Jeżeli oni chcą magazynować skrzynie
w nim, albo amunicję, albo cokolwiek oni chcą zrobić, nie masz władzy nad tym.
Ty albo należeć do Rady Kościołów lub nie należysz w ogóle. A taki jest ten system,
który się tworzy w Stanach Zjednoczonych, i wypełnia Pismo do ostatniej kreski.
To wypełnia się, co powiedział mi Pan w roku 1933. Rozumiecie? I oto stoimy w
tym czasie tego poranka. A Jezus Chrystus, Słowo, jest przed sądem dzisiaj, jak
był podczas ukrzyżowania. I teraz, On jest na waszych rękach. On jest na rękach
tego świata. Słowo było jasno zidentyfikowane na całym świecie. Rozumiecie? A

On stoi na sądzie. Wszystkie denominacje Go odrzuciły. On jest sądzony radą
kościołów. A oni Go znowu odrzucili i wybrali tak samo, jak onegdaj.
Jezus przyszedł i zawołał 64-0213 P:59 Otóż, zamierzam coś powiedzieć
tutaj. Ja... To nie jest nauka; tylko prorokuję. Wiecie, co się stało? To dojdzie do
pewnego miejsca za niedługo, zanotujcie moje słowa; że wszystkie denominacje
będą musiały się przyłączyć do rady ekumenicznej. Jeżeli nie, rada nie będzie ich
wspierać. Dlatego, nastanie bojkot, iż nikt nie będzie mógł chodzić do tych
kościołów lub iść do jakiegokolwiek kościoła. Dopóki nie masz pieczęci twego
własnego kościoła, nie będziesz mógł sprzedać i kupować. Wy to widzicie.
Tak jak było, tak znowu będzie, piętno bestii. A kościół powinien to sobie
uświadomić, a to są duchowi ludzie. A wy zielonoświątkowcy, jakkolwiek,
rozpoznajecie to. Zaczynacie to odczuwać. Kiedy wasze kościoły... Wiele waszych
zielonoświątkowych organizacji, nie muszę ich wołać po imieniu, lecz wiecie
właśnie teraz, iż oni wchodzą do tego. Oni świadczyli, że oni są. A kiedy tak
postępujecie, czym zamierzacie zostać? Będziecie musieli postradać wasze
ewangeliczne nauczanie o chrzcie Duchem Świętym. Będziecie musieli utracić
waszą Biblijną naukę. A członkowie nie staną po stronie tego. Prawdziwi
znowuzrodzeni chrześcijanie najpierw umrą. Oni byli ostrzegani poprzez
Słowo. Oni wiedzą, że te rzeczy nadejdą. Absolutnie tak.
Jedność 62-0211 P:105 Ta sprawa z tą Radą Kościołów nie jest niczym innym
na świecie jak poruszeniem się głupiej panny, aby pozostać na ziemi na
żniwo antychrysta. Ale prawdziwy kościół Boży będzie się unosił na
wodzie jak stary Noe, i pójdzie do chwały tak pewnie, jak tutaj stoję.
Dlatego On zgromadza ich razem. O tym właśnie mówi Głos dzisiaj. To
właśnie czyni Bóg, jednego zgromadza z Los Angeles, jednego z Filadelfii, a
jednego z Georgii, i tak dalej, zgromadzając razem, Swych ludzi, którzy pragną
wierzyć Słowu żyjącego Boga. „Jak było w dniach Noego, tak będzie podczas
przyjścia Syna człowieczego, gdzie tylko paru zostało zbawionych, zupełnie mało.”
W porządku, nasz arka Ducha Świętego przepłynie ponad sądami Bożymi,
ponieważ jesteśmy już osądzeni, wyznaliśmy Jezusa, i On wziął nasz sąd.
Wybór oblubienicy 65-0429E P:62 Prawdziwy Kościół Chrystusa,
Oblubienica, jest tak bardzo zaprzedany Jemu i Jego obiecanemu Słowu, aż
zupełny zmysł Chrystusa jest w was. Lecz wy młodzi ludzie pamiętajcie, że
słyszeliście kaznodzieję to mówić, to się w końcu zakończy, bo to jest piętnem
Bestii. Kiedy ona utworzy Światową Radę Kościół, ona urodzi swego syna antychrysta.
Jehova-Jireh 3 64-0404 Oni usłyszeli następne trzęsienie ziemi, które miało
tam miejsce, i oni powiedzieli... Wstrząsa ponownie państwami... I pomyślałem
sobie: „Co to jest? Wiecie, to się wydarzyło w Wielki Piątek. Wiecie, dziewiętnaście
setek lat temu w Wielki Piątek, kościół odrzucił Jezusa Chrystusa, a trzęsienie
ziemi zatrzęsło całym światem. A oni odrzucili Go znowu w laodycejskim wieku,
jak powiedziała Biblia, że tak postąpią: On jest na zewnątrz. Ten ekumeniczny
ruch Rady Kościołów jest dokładnie tym, co oni robią. Oni postradali wszystkie
ich ewangelizacyjne nauczanie i sprawy. Jak może iść dwóch razem, jeżeli się
nie zgadzają? Więc, nie możecie tak postępować. Tak nie będzie w przypadku
prawdziwych chrześcijan. Oni nigdy tego nie przyjmą. Absolutnie nie.

Znowuzrodzony chrześcijanin nigdy nie wpadnie do pułapki jak ta. To jest jak
umieszczanie kaczki do klatki. Oni wiedzą, że ona pójdzie na ubój. Nigdy nie
wprowadzicie ich do tego. Tak więc prawdziwie znowuzrodzony chrześcijanin
będzie się trzymał zdala od tego.
Zauważcie, on powiedział, że rada kościołów doprowadza ich do tego, by
odeszli od swej nauki, a jeżeli rada zborów w Poselstwie nie zrobi tą samą rzecz,
ponieważ oni nie będą mieli nic wspólnego z nauką Williama Branhama, ciągle
nauczając, iż wierzą, że on jest Bożym prorokiem.
Nasienie sprzeczności 65-0118 P:37 On powiedział: Kiedy Bóg przemawia,
któż by prorokował.“ On przepowiedział sąd dla tej generacji, mówiąc: „Ten sam
Bóg, któremu służycie, jak twierdzicie, zniszczy was.“ Weźcie to, to jest na taśmie, i
pamiętajcie. Ten sam Bóg, który... Ci ludzie, którzy obecnie zgromadzają się na
wielkie żniwo Światowej Rady Kościołów... A wy będzie musieli się do tego
przyłączyć. Nie będzie żadnej środkowej drogi. To będzie piętnem bestii. Żaden
człowiek nie będzie mógł sprzedawać oprócz tych, co będą mieli piętno,
albo się nie będą z tym zgadzać. Więc, pozostańcie z dala od tego. Wyjdźcie z tego.
Odrzućcie to. Trzymajcie się z dala od tego. Bóg, któremu twierdzą, że Mu służą,
zniszczy ich.
Regulamin kościoła 63-1226 P:6 I pamiętajcie, Bóg patrzy na mnie, by
dopilnować, żebym się trzymał Słowa. A ja patrzę na was, by dopilnować,
żebyście wypełniali Słowo. (rozumiecie, rozumiecie?) w tym zborze. A
zachowujcie go duchowym, pamiętajcie bowiem, że wszelkie moce ciemnego
królestwa szatan obrócą się przeciwko wam, kiedy zaczniecie wzrastać w Panu. I
wy musicie być żołnierzami, nie tylko świeżyli rekrutami. Jesteście teraz
dorosłymi żołnierzami i zostaliście wyćwiczeni do boju. A szatan przyjdzie między
was i sprawi, że się zaczniecie kłócić między sobą, jeżeli mu się uda. Odrzućcie go
natychmiast; jesteście braćmi, a on jest nieprzyjacielem. I my jesteśmy tutaj, by
trzymać sztandar w tym czasie wieczornego Światła, tak, kiedy świat jest w
ciemnościach, a cała rzesza kościoła idzie do Światowej Rady Kościoła. A
niebawem oni będą chcieli przybić tabliczkę na te drzwi tutaj:
I
potem
będziemy
się
zgromadzać
w
innych
„Zamknięte!“
pomieszczeniach, ponieważ na pewno zamkną te kaplice pewnego dnia, jeżeli nie
przyjmiemy piętna bestii. My polegamy na tym, że zostaniemy wierni Bogu, aż nas
śmierć wyzwoli, i to właśnie mamy zamiar czynić.
Odwróć się w kierunku Jezusa 63-1226 P:16 Zatem, chciałbym wam teraz
coś powiedzieć, coś, o czym jeszcze wam nie mówiłem. Chodzi o tę rzecz, której tak
długo wypatrywaliśmy (przez wiele lat, conajmniej cztery czy pięć, albo i dłużej), to
znaczy o Trzecie Pociągnięcie, które zostało obecnie potwierdzone. Jestem pewien,
że wszyscy wiecie, co to jest.
Zapamiętajcie sobie: To nigdy nie będzie miało żadnej podróbki, bo to jest
niemożliwe. Rozumiecie? To niemożliwe. Ono już trwa. A ja o tym zostałem
uprzedzony, że wkrótce... Dokładnie teraz w tym czasie się to wydarzyło, dlatego
ono może zidentyfikować swoją obecność pomiędzy wami. Rozumiecie? Jednak to
nie będzie używane na wielką skalę, dopóki ta Rada nie zacznie wprowadzać
zaostrzeń. A kiedy się to stanie, kiedy to nadejdzie... Zielonoświątkowcy, i tak
dalej, oni potrafią podrobić niemal wszystko, co tylko możliwe, lecz kiedy ten czas

nadejdzie, kiedy przyjdzie ten nacisk, wtedy ujrzycie to, co widzieliście chwilowo,
ale zamanifestowane w pełni swojej mocy. Rozumiecie? Rozumiecie?
Ewangelizacja czasów ostatecznych 62-0603 P:112 Piotr miał miecz. On
wyciągnął ten miecz i uciął ucho sługi najwyższego kapłana i tak dalej; on tak
postąpił. Ale kiedy to doszło do prawdziwej chrześcijańskiej odwagi, on nie
posiadał jej. On się odwrócił i wyrzekł się Go. Czy się to zgadza? On mógł uciąć
ucho sługi najwyższego kapłana, na pewno, on wiedział, jak się nim posłużyć.
Lecz kiedy nadszedł czas nacisku i czas stania na Słowie Bożym, on nie
miał tej odwagi i nawet zaprzeczył, że zna Jezusa. Oto, gdzie to jest
dzisiaj. Mamy odwagę, by budować budynki i włożyć miliony dolarów w nie.
Mamy i wyjść będąc prozelitą z miejsca na miejsca, spowodować, by metodyści
stali się baptystami, i tak dalej, odwrotnie i rzeczy podobne do tego. Lecz kiedy
jest czas na chrześcijańską odwagę, by przyjąć Słowo i poselstwo Boże, i
stanąć na tym, jest nas mało. Więc do czego są dobre wasze kamienia, jak nie
macie kamieniarza znowu? Czy to prawda?
Arcydzieło 64-0705 P:74 On był wyrzucony na wyspę Patmos po tym, kiedy
był gotowany w oleju przez dwadzieścia cztery godziny. Lecz Słowo musiało
przyjść. Ono musiało zostać napisane. Oni nie mogli ugotować Ducha Świętego,
który był w nim, za pomocą oleju, więc on wyszedł. Jego praca nie była skończona.
On umarł naturalną śmiercią. Polikarp, który był uczniem Jana, przyniósł Słowo.
A po Polikarpie przyszedł Ireneusz. A Ireneusz, wielki mąż Boży, który wierzył tej
samej Ewangelii, której my wierzymy: „To Słowo jest prawdą“, kościół chciał
Je uciskać.
Więc, to przeprowadza nas przez Okrzyk, lecz nastaje czas, kiedy OKRZYK
łączy się z GŁOSEM, który jest w czasie zmartwychwstania i będziemy mówić o
tym w niedzielę rano.

