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„Całe Pismo musi się wypełnić” – Ostatnia trąba 

Brian Kocourek 

Otóż, dzisiejszego poranka 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. Rozumiecie? 
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, pamiętajcie, pierwsza część naszego studium dotyczyła Okrzyku 1 
Tesaloniczan 4: 15-18, o tymże Okrzyku nauczał nas brat Branham w Poselstwie. 
W drugiej części naszej mini serii mówiliśmy o Głosie. I stwierdzamy, że odnośnie 
Głosu istnieje wiele spekulacji  niż  w jakiejkolwiek innej doktrynie czasu końca, 
bo ludzie nie będą mówić to, co prorok powiedział. Wydaje im się, iż odczuwają, by 
dodać ich własne myśli do tego, co on powiedział, a nawet ci, którzy nie wierzą w 
pięcioraką usługę, a mówią, że wierzą tylko taśmom, ci są najgorszymi 
przestępcami, ponieważ oni nie mówią tego, co  brat Branham, ale doszukują się 
ukrytego znaczenia w tym, co on powiedział i stwarzają ich własne fikcje 
odnośnie Głosu.  

Więc przeczytajmy  znowu 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. 



Więc, te słowa są bardzo jasne. Paweł mówi, że Sam Pan zstąpi z Okrzykiem. 
Zatem, wiemy, czym jest Okrzyk, bo mieliśmy potwierdzonego proroka, 
mówiącego nam, co to jest. W kazaniu Zachwycenie, on powiedział nam, że to jest 
Poselstwo. 

Widzimy tutaj w tych wierszach, że Paweł mówi o Obecności Pana 
zstępującego w dół i czyniącego trzy główne rzeczy. 

Okrzyk, który jest Poselstwem, Głos, który jest zmartwychwstaniem, a potem 
Trąba, która jest zawołanie na ucztę weselną. Dlatego patrzymy się na Usługę 
Paruzji – Ducha Świętego czyniącego trzy rzeczy. 

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 niezmiennym Bogiem. W księdze 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. 

Zachwycenie 65-1204 P:82 On postanowił, że te sprawy będą, i On to musi 
posłać. Pierwsza rzecz przychodzi, kiedy On zaczyna zstępować z Niebios - 
rozlega się okrzyk! Czym on jest? Jest to Poselstwo, by zebrać ludzi razem. 
Najpierw przychodzi Poselstwo. Nuże, jest to: "Czas ochędażania lamp. 
Powstańcie i ochędóżcie swoje lampy." Która to była straż? Siódma, nie szósta, 
siódma. "Oto Oblubieniec przychodzi. Wstańcie i ochędóżcie swoje lampy." I one 
to uczyniły. Niektóre z nich stwierdziły, że nie miały żadnego oleju w swoich 
lampach. Rozumiecie? Lecz to jest czas ochędażania lamp. Jest to czas 
Malachiasza 4, gdy przyjdziecie - jest to Łukasz 17. Jest to Izajasz... Wszystkie te 
proroctwa, które mogą - które są dokładnie w zgodności z Pismem na dzisiejszy 
czas, widzimy, że one właśnie tam żyją. Nie ma. . . 

W porządku, wtedy możemy powiedzieć razem z naszym prorokiem, że Okrzyk 
jest Poselstwem. Później stwierdziliśmy w minionym tygodniu, iż William 
Branham nauczał nas, że Głos jest zmartwychwstaniem. I on nauczał nas, że to 
jest ten sam głos, który wzbudził Łazarza z grobu po 4 dniach leżącego tam 
zmarłego i śmierdzącego od rozkładania się. 

Otóż, Głos jest zmartwychwstaniem. To jest to, czego nauczał nas Brat 
Branham w kazaniu Zachwycenie. Głos jest zmartwychwstaniem. To właśnie on 
powiedział. Zachwycenie 65-1204 P:88 Pierwszą rzeczą jest okrzyk, a potem głos, 
a później trąba. Okrzyk, posłaniec przygotowujący ludzi... Następnie głos jest 
zmartwychwstaniem. Ten sam głos, to znaczy głośny głos w Ew. Jana 11-38 i 44, 
który zawołał Łazarza z grobu. Zgromadza Oblubienicę razem, a potem 
wskrzeszenie zmarłych (Rozumiecie?),  by być razem porwani. Zatem, obserwujcie 
te trzy rzeczy, które się dzieją. 



Otóż, w zasadzie są dwie rzeczy, które się pojawią w czasie 
zmartwychwstania. 

1) Świat wejdzie do ucisku, głupia panna będzie złapana i zabita, a wszyscy, 
którzy nie przyjmą piętna bestii będą znosić wielki bojkot (szczucie, nagonka), i nie 
będą mogli kupować ani sprzedawać. 

2) Nastąpi zmartwychwstanie i zmiana życia dla wybranych Bożych. 

Otóż, patrzyliśmy się na ten fakt w minionym tygodniu, że zmartwychwstanie 
nie jest czymś, co następuje w jednej chwili lub w mgnieniu oka. To jest 
przemiana ciała. Zmartwychwstanie będzie się składać z okresu czasu  bardziej 
albo mniej przedłużonego, podczas którego śpiący święci zmartwychwstaną, i 
będą widziani przez żyjących świętych, a potem nastąpi przemiana ciała 
wszystkich świętych. 

Brat Branham tłumaczy to w ten sposób: 

Po pierwsze: święci, którzy zasnęli przyjdą w ich niebiańskich ciałach lub 
teofaniach, jak to określa brat Branham. 

Po drugie: będą widziani przez świętych, którzy żyją. Po tym, kiedy będą 
widziani przez świętych, żyjący święci otrzymają ich niebiańskie ciało i razem to 
ziemski i niebiańskie ciało  stanie się uwielbionym ciałem. To zabierze pewien 
okres czasu, i on opisuje to jak fala za falą, fala za falą. Ostatnia generacja, która 
zstąpiła w dół, będzie pierwszą, która przyjdzie, a pierwsza generacja, która 
przeszła do prochu ziemskiego, będzie ostatnią generacją przyjdzie. On nazwał to 
kolejnością zmartwychwstania, jak to uczynił apostoł Paweł. 

Wypuść nacisk 62-0518 Czy nie widzicie, że jesteśmy w czasie końca? 
Wszystko przeminęło. Następną rzeczą będzie szelest zbierania tej grupy razem, 
a w ciągu miesiąca lub tak jakoś, ona odejdzie – skoro tylko się zgromadzi razem. 
Jesteśmy na końcu; nie ma żadnej nadziei. Uciekajcie do Chrystusa, ludzie! 

Zatem, widzimy, że to jest biblijne, bowiem widzimy tę samą rzecz 
wypełniającą się w Alfa usłudze Chrystusa w Ew. Mateusza. 

Mat. 27:45-54 A od szóstej godziny do godziny dziewiątej ciemność zaległa całą 
ziemię. 46 A około dziewiątej godziny zawołał Jezus donośnym głosem: Eli, Eli, 
lama sabachtani! Co znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? 47 
Niektórzy zaś z tych, co tam stali, usłyszawszy to, mówili: Ten Eliasza woła. 48 I 
zaraz pobiegł jeden z nich, wziął gąbkę, napełnił octem, włożył na trzcinę i dał mu 
pić. 49 A inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy Eliasz przyjdzie, aby go 
wyratować. 50 Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 51 I oto 
zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry do dołu, i ziemia się zatrzęsła, i 
skały popękały, 52 I groby się otworzyły, i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, 



zostało wzbudzonych; 53 I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu, i weszli do 
świętego miasta, i ukazali się wielu. 54 A setnik i ci, którzy z nim byli i strzegli 
Jezusa, ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się działo, przerazili się bardzo i rzekli: 
Zaiste, ten był Synem Bożym. 

A wiemy, że Alfa musi się powtórzyć w Omedze, więc zobaczymy, że ta sama 
rzecz występuje w tym czasie. Więc, wiemy, że dzień Pięćdziesiątnicy nie 
nastąpił, dopóki nie minęło 50 dni po tym, jak Jezus powstał z martwych, więc on 
był ze świętymi w tym czasie. Wiemy bardzo niewiele o tym okresie czasu z Biblii, 
lecz wiemy, że kiedy Jezus wypuścił zniewolonych na wolność, on zabrał zmarłych 
świętych do zachwycenia. 

Zachwycenie 65-1204 P:98 Dawid tam powiedział: „Otwórzcie się, bramy 
odwieczne, i bądźcie otwarte.” On wiódł pojmanych i dał dary ludziom. Kiedy 
starotestamentowi święci weszli z Nim, powiedzieli: „Kim jest ten Król 
sprawiedliwości?” „Pan chwały, Pan zastępów.” Oto wchodzą, maszerując. Jezus 
wyprowadził pojmanych na wolność. I tutaj On przychodzi ze 
starotestamentowymi świętymi i wchodzi tam do nowych bram i mówi: 
„Otwórzcie się, bramy odwieczne, i bądźcie otwarte, a niechaj wejdzie Król 
chwały.” Głos wychodzący z wewnątrz, powiedział: „Kim jest ten Król chwały?” 
„Pan, potężny w bitwie.” Bramy otwarły się. A Jezus, Zwycięzca wyprowadził 
pojmanych na wolność, tych, którzy w niego uwierzyli, i Świat przyszedł do niego. 
Oto starotestamentowi święci leżą oczekując. On wyprowadził pojmanych na 
wolność, zstąpił z wysokości, zabrał starotestamentowych świętych i wszedł. 
Jedno zachwycenie już odbyło się. Następne zachwycenie, które nastąpi jest 2 
Tesaloniczan dla kościoła, Oblubienicy, aby była zmartwychwzbudzona i 
zachwycona do chwały. „My, którzy pozostaniemy przy życiu (to znaczy, to ciało, 
które pozostało na ziemi) 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, (Rozumiecie?) 
Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy ...” 

Następnie widzimy, że brat Branham mówi o warunkach życia tych świętych, 
którzy zasnęli w grobach. 

W kazaniu Kim jest Melchisedek 65-0221E P:47 brat Branham czyta z Biblii i 
mówi: 2 Tesaloniczan nam mówi następująco: „My, którzy pozostaniemy przy 
życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych (albo nie przeszkodzimy tym), 
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, 
(Rozumiecie?) Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani 
będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana.” Doskonałe, wszystkie te 
przedobrazy... Dlatego teofania, jeżeli umarliście i weszliście do tej teofanii, co się 



dzieje? Teofania przychodzi na ziemię i podnosi odkupione ciało. A jeżeli jesteście 
tam na powietrzu, zabieracie ciało, by spotkać się z teofanią (Tutaj to macie.) i 
jesteście porwani i idziecie, by spotkać Pana w powietrzu. 

A w kazaniu nazwanym Życie 57-0602 P:23 on mówi: A potem kiedy umrzemy 
w tym życiu, wejdziemy do ciała, które... Jeżeli ta ziemska świątynia się 
rozpadnie, my mamy teofanię, by do niej wejść, niebiańskie ciało. Potem podczas 
przyjścia Pana Jezusa, to ciało będzie podniesione z ziemi znowu i przemienione 
do stanu uwielbionego, by żyć w Jego Obecności na zawsze. 

Zauważcie, on powiedział: jeżeli jesteście wśród tych, którzy już zmarli, najpierw 
wchodzicie do tej teofanii. Później w tej teofanii przychodzicie, by otrzymać swoje 
odkupione ciało. Jeżeli umarliście i weszliście do tej teofanii, co się dzieje? 
Teofania zstępuje na ziemię i zabiera odkupione ciało. Potem, kiedy to odkupione 
ciało raz jest przyłączone do Teofanii, ono staje się uwielbionym ciałem. 

Z drugiej strony, ci z nas, którzy są wśród żyjących, nasze ciała będą 
przemienione, a potem wejdziecie do tej teofanii, by zakończyć proces gloryfikacji. 
A jeżeli jesteście tutaj w powietrzu, zabieracie wasze ciało, by spotkać się z waszą 
teofanią (Tutaj to macie.) i jesteście porwani, żeby spotkać się z Panem w 
powietrzu. 

Następnie chciałbym podzielić się z paroma następnymi cytatami brata 
Branhama i paroma miejscami Pisma, by potwierdzić porządek 
zmartwychwstania, o którym powiedział nam i Paweł, i William Branham. 

Jehowa – Jireh cz. 1 63-0705 P:12 A zatem, pamiętajcie, jeżeli odejdziemy stąd, 
zanim On przyjdzie, będziemy tam w górze w Jego Obecności, względnie 
wstaniemy z martwych, zanim inni zostaną przemienieni.  „Trąba Boża zabrzmi, 
a umarli w Chrystusie powstaną najpierw. Potem my, którzy żyjemy i 
pozostajemy tutaj, zostaniemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, i 
zostaniemy porwani do góry razem z nimi, by się spotkać z Panem w powietrzu.” 
Zwróćcie uwagę na tę kolejność zmartwychwstania. Widzicie, Bóg wie, że 
pragniemy zobaczyć naszych umiłowanych. Gdybyśmy się tam dostali najpierw, 
by się z Nim spotkać, rozglądalibyśmy się, by zobaczyć, czy tam są matka i ojciec, 
i pozostali. Lecz widzicie, jak to czyni Duch Święty w Swojej mądrości? Najpierw 
spotkamy się jedni z drugimi, a potem, kiedy dostaniemy się tam i będziemy 
śpiewać „Cudowna łaska” – wtedy właśnie nastanie czas uwielbiania.  

Siedem wieków Kościoła 54-0512 „Oto przychodzi na obłokach.” Więc, pozwólcie, 
że zatrzymam się w tym miejscu przez chwilkę. Obłoki nie znaczą, że On 
przychodzi na  wielkiej chmurze burzowej, jak mama, błogosławione jej serce – 
ona tam gdzieś siedzi. Pamiętam jej głos, ona zwykle siadywała i mówiła mi, że 
On przychodzi, i pewnego dnia powstanie wielka chmura, a Bóg przyjdzie na niej. 



Otóż,  chmura, na której On przychodzi, gdybyśmy tylko mieli  tyle czasu, aby 
powrócić do tego i uzyskać prawdziwe podłoże całej tej sprawy. Otóż, Chmura, na 
której On przychodzi nie jest zwykłą chmurą, jak chmura deszczowa, lecz to jest 
Obłok Chwały,  w którym On przychodzi. Rozumiecie? Więc, kiedy Jezus był 
zasłonięty przez Boga na Górze Przemienienia, Obłok zacienił Go i Jego szatę. 
Rozumiecie? A gdyby Eliasz zstąpił w dół, zstąpił by obłok i przyjąłby go, nie 
chmura deszczowa, lecz Obłok Chwały. Jego wielka chwalebna Obecność 
nawiedzi ziemię. On przychodzi w Obłoku! O, ja to lubię. Obłoki, nastąpi fala za 
falą Jego Chwały przechodzące dookoła ziemi – i nastanie zmartwychwstanie 
świętych. Ten błogosławiony Duch Święty, który mieszka w ich sercach, a ich 
zwłoki są wyschnięte, leżąc tam, ich żyły są przekłute nad ich policzkami i rzeczy 
podobne do tego, a oni są umieszczeni gdzieś w grobie. Wielka fala tego samego 
Ducha i szuuuum, fala za falą – ten, kto był ostatni, będzie pierwszym. Ten, kto 
był pierwszy, będzie ostatnim. Widzę poniekąd, jak się to dzieje … to jest 
porządek zmartwychwstania. Nie będę znał nikogo z generacji przede mną lub z 
generacji po mnie. Poznam tych, którzy byli w mojej generacji. Każda generacja 
przyjdzie dokładnie tak, jak odeszła. Ci, którzy byli ostatnimi, będą pierwszymi. 
Oczywiście, to jestem ja. Rozumiecie? Poznam moich ludzi, następnie mój tata i 
jego ludzie, mój dziadek i jego ludzie, i dalej, fala za falą, fala za falą. A święci 
powstaną zewsząd. Czy nie będzie to cudowne, Amen. To sprawi, że starzy ludzie 
będą się czuć znowu młodo, tak. Otóż, zwróćcie uwagę, bo ja przyjdę do was w 
Obłoku, a każde oko Go pozna, nie ważne, jak dawno temu oni zmarli, oni Go 
zobaczą. 

Kondolencje dla rodziny Stadsklev 60-0924 P:17 Potem ci, którzy zasnęli nie 
przeszkodzą tym, którzy czuwają podczas przyjścia Pana. „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; Czy 
zwróciliście uwagę na kolejność zmartwychwstania? „My, którzy pozostaniemy 
przy życiu do przyjścia Pana (II Tesaloniczan, wierzę odnośnie 5 rozdziału) nie 
wyprzedzimy tych (nie powstrzymamy), którzy zasnęli. Trąba Boża zabrzmi, a 
umarli w Chrystusie powstaną najpierw.” A następnie zwróćcie uwagę: „Potem 
my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach 
w powietrze.” Rozumiecie, najpierw ich spotkamy. Zatem, zastanawiam się, jak 
Bóg w Swoim wielkim miłosierdziu, kiedy On byłby doskonale uwielbiony, a 
potem… On wiedział o tym. On wiedział, czy przejdziemy tam, by najpierw 
uwielbiać Go, a potem  będziemy się rozglądać, gdzie jest nasze dziecko, nasza 
mama, i gdzie jest ten albo ten; ale (Rozumiecie?) On pozwoli nam spotkać się 
razem najpierw. A więc kiedy ty odejdziesz do góry, aby uwielbiać przed Panem w 
tym dniu, ona będzie z tobą. Rozumiecie? „Nie przeszkodzimy lub powstrzymamy 
tych, którzy zasnęli, bo trąba zabrzmi, a umarli w Chrystusie najpierw powstaną, 



a my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi będziemy porwani, razem z 
nimi porwani, aby spotkać Pana w powietrzu.” A potem spotkamy jeden drugiego  
i staniemy przed Nim, aby ukoronować Go, Króla królów i Pana panów. O, co za 
uwielbienie. Kiedy widzę tych drogich. Głosiłem i pracowałem przez wiele lat, moi 
drodzy, i spotkam ich wszystkich, a potem razem, ramię w ramę staniemy w Jego 
Obecności, czy nie będziemy Go uwielbiać? 

Jahwe Jireh 56-0224 P:50 Kiedy zbudujemy nasz wielki namiot gdzieś tutaj, 
będzie nam potrzeba dużo czasu, by przejść przez wszystkie te linijki. 
Obserwujcie, jak tam działa sprawa zmartwychwstania, po prostu pięknie.  Tylko 
zakochajcie się z Nim, a On objawi Wam to. A później, zauważyłem, że… Czy 
wiecie, co uczynił Bóg dla Abrahama i Sary? Powiem wam, co uczynił. On 
przemienił ich z powrotem w młodego mężczyznę i kobietę ponownie? „O,” 
powiecie, „bracie Branham, co jest absurdalne.” Ale On tak uczynił. On 
przemienił ich z powrotem w młodego mężczyznę i kobietę. 

W porządku? Więc ustaliliśmy, że Okrzyk jest Poselstwem a Głos jest 
zmartwychwstaniem, pozwólcie mi ustalić jeszcze jedną rzecz, zanim  
przejdziemy do studium ostatniej trąby. 

Zatem, zauważcie, iż brat Branham powiedział w kazaniu Zachwycenie, że 
Głos jest zmartwychwstaniem, a Paweł powiedział, że Sam Pan wykona 
wszystkie te trzy rzeczy, więc to jest  nikt inny, lecz Sam Pan, który to uczyni. 

1 Tes. 4:14 Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też 
wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. 

Otóż, to nam mówi, że ci, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi z Nim. 
Więc prawdopodobnie myślicie: Ci, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi z 
kim? A odpowiedzią jest, że Bóg przyprowadzi ich z samym sobą, kiedy on 
odejdzie spośród ludzkości. Kiedy on zabierze nas, abyśmy spotkali syna Bożego 
w powietrzu. Ponieważ widzicie, iż to jest Bóg, który zstępuje w dół z okrzykiem, 
nie Jezusem, Synem Bożym. Jezus, Syn Boży jest ciągle na tronie, wstawiając się 
za nami z powodu naszego wyznania. Wtedy, kiedy Duch Święty, który jest teraz 
wśród nas ( to jest Obecności Paruzji), kiedy on zbierze nas razem i zabierze nas 
spośród ludzkości, wtedy w tym czasie, On znowu ucieleśni Swego Syna, a w tym 
czasie ukoronujemy Go, Króla Królów i Pana Panów. 

Rozumiecie, idziemy, aby spotkać Jezusa w powietrzu. Więc to jest Bóg albo 
Duch Święty, który wzbudza zmarłych, ten sam Duch Święty, który jest tutaj w 
postaci Słupa Ognia, który zabiera nas z Sobą, by spotkać syna Bożego w 
powietrzu. Dlatego to bardzo ważna rzecz, aby zrozumieć Bóstwo. Bo jeśli nie 
rozumiesz tego, nie możesz zrozumieć przebieg zachwycenia.) 



15 A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy 
przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż 
sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy 
najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 

W poselstwie PIERWSZA PIECZĘĆ 63-0318 161-3 (301) Patrzcie, a kiedy ten 
Duch Święty, którego mamy, ucieleśni się w nas, Ten, który jest wśród nas teraz 
w postaci Ducha Świętego, zostanie ucieleśniony w Osobie Jezusa Chrystusa, 
ukoronujemy Go – Króla królów...?... To się zgadza. Rozumiecie? 

Zatem, jeżeli nie rozumiecie znaczenia słowa ucieleśnić się, to oznacza być 
zawartym w ludzkiej postaci; dlatego on mówi o  Bogu przebywającym znowu w 
ciele Swego Syna. Bóg, Duch Święty, który jest wśród nas, kiedy on zabiera nas 
spośród ludzkości, on jeszcze raz przebywa w swoim Synu, On jeszcze raz wchodzi 
w ciało Swego Syna Jezusa i  w tym czasie my ukoronujemy jego, a nie w tym 
czasie, bo nie możecie ukoronować Ducha. 

Stwierdzamy, że Paweł mówi o tym w 2 Tesaloniczan 2:5-7  Czy nie pamiętacie, 
że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? A teraz wiecie z całą pewnością to, 
mianowicie, że odejście kościoła, zgromadzenie świętych do Pana, powstrzymuje 
ten, będąc ujawniony w swej prawdziwej tożsamości, jego strategii, w 
wyznaczonym czasie, bo tajemnica powyżej wymienionego bezprawia jest teraz w 
toku. Tylko On, Duch Święty, który powstrzymuje to bezprawie, będzie tak 
czynił¸ aż odejdzie spośród ludzkości. A wtedy tożsamość bezprawnych ludzi będą 
ujawniona”. Tłumaczenie Wuesta 

Otóż, widzimy tutaj, że Pismo mówi najpierw o Świętych zebranych do Pana, a 
potem ono mówi o ich odejściu z ziemi. Potem, jakby z tym samym oddechem, 
Paweł również mówi nam, że to się stanie, kiedy Duch Święty odejdzie spośród 
ludzkości. Więc, Duch Święty nie może odejść spośród ludzkości, jeżeli On nie 
byłby tutaj. A jeżeli my mamy być najpierw zgromadzeni razem dla Niego, wtedy 
kiedy On odchodzi, my odejdziemy również, bo nigdzie w Biblii nie jest 
powiedziane nic sprzecznego do tego. Nigdzie w Biblii nie jest powiedziane, że 
Pan opuszcza ziemię w innym czasie niż święci. Więc, jeżeli jesteśmy 
zgromadzeni razem dla Niego najpierw, wtedy  to jest to, że On zabiera nas 
spośród ludzkości, jak Jezus wziął Piotra, Jakuba i Jana na tę Górę. 

Dzień Matki 59-0510M 86 Kiedy to wspaniałe światło zaczyna się 
rozprzestrzeniać wszędzie – patrzymy się wokoło, a ten wielki okrąg staje się 
większy i większy; to wszystko odzwierciedla bliskość Jezusa. A po chwili, jak 
mówi ta pieśń, i w końcu zobaczę Jezusa. On będzie czekać na mnie, Jezus – tak 
łaskawy i prawdziwy, na Swoim przepięknym Tronie, On powita mnie w Domu 
po tym, kiedy ten dzień się zakończy. Potem, kiedy Go zobaczymy...nie będziemy 
takimi, jakimi jesteśmy. Będziemy wiedzieć, jak go bardziej kochać. Nie będziemy 



stać z dala trochę się bojąc, ponieważ będziemy takimi jak On. On będzie dla nas 
bliższym, niż On jest teraz. Zrozumiemy Go lepiej, ponieważ jesteśmy tak daleko 
w śmiertelnych ciałach. Wtedy będziemy mieć ciało, podobne do Jego 
chwalebnego ciała. Będziemy wiedzieć, jak mamy Go uwielbiać. A kiedy 
zobaczymy, co uczyniła dla nas Jego Obecność, zmieniając nas, starych na 
młodych, zdeformowani wyprostują się, o, zrozumiemy wtedy, dlaczego Jego moc 
uzdrowiła nas. Pytania, które nurtowały w naszym umyśle: „Jak On potrafi to 
zrobić? Co to jest?”, jakoś, tajemniczo, one znikną. Węzeł, który był związany w 
głębi naszego umysłu: „Czy to będzie tak? Jak mogłoby to być?” jakoś, lub dalsze, 
majestatyczne palce się rozplatają, rozwikłają te węzły, i znikną w jednej wielkiej 
koronie miłości. 

Jehowa – Jireh cz. 1 63-0705 P:12 A zatem, pamiętajcie, jeżeli odejdziemy stąd, 
zanim On przyjdzie, będziemy tam w górze w Jego Obecności, względnie 
wstaniemy z martwych, zanim inni zostaną przemienieni.  „Trąba Boża zabrzmi, 
a umarli w Chrystusie powstaną najpierw. Potem my, którzy żyjemy i 
pozostajemy tutaj, zostaniemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu, i 
zostaniemy porwani do góry razem z nimi, by się spotkać z Panem w powietrzu.” 
Zwróćcie uwagę na tę kolejność zmartwychwstania. Widzicie, Bóg wie, że 
pragniemy zobaczyć naszych umiłowanych. Gdybyśmy się tam dostali najpierw, 
by się z Nim spotkać, rozglądalibyśmy się, by zobaczyć, czy tam są matka i ojciec, 
i pozostali. Lecz widzicie, jak to czyni Duch Święty w Swojej mądrości? Najpierw 
spotkamy się jedni z drugimi, a potem, kiedy dostaniemy się tam i będziemy 
śpiewać „Cudowna łaska” – wtedy właśnie nastanie czas uwielbiania.  

Paweł mówi również o porządku zmartwychwstania w 1 Kor. 15:20-23 20 A 
jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy 
zasnęli. (Więc, zwróćcie uwagę, że użycie tego słowa pierwiastek pokazuje, iż 
istnieje kolejność zmartwychwstania. Najpierw Chrystus, potem reszta. Spójrzmy 
do wiersza) 23 A każdy w swoim porządku: (I patrzcie, jak wygląda ten 
kolejność?) jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego 
przyjścia, (Paruzja). 

Zatem, to przyprowadza nas do ostatniej trąby, o której powiedział brat 
Branham, że to jest dosłowne porwanie świętych na wieczerzę weselną. 

Zachwycenie 65-1204 P: 93 Dlatego Poselstwo zwołuje Oblubienicę razem. 
Rozumiecie? Okrzyk i trąba. Ten sam głośny głos, którym On zawołał owego 
poranka wydając okrzyk i - głos i wzbudził Łazarza. On zawołał głośnym głosem: 
"Łazarzu, wynijdź." Rozumiecie? A ten głos wzbudzi - wzbudzi śpiącą 
Oblubienicę, śpiących zmarłych. A trąba - z głosem trąby, a kiedy ona brzmi, 
zwołuje. . . Trąba zawsze zwoływała Izrael na święto Trąb (rozumiecie?), a były to 
Zielone święta, wielkie święto w niebie oraz święto Trąb. .. A zatem trąba 



zapowiadała zwoływanie razem, zwoływanie na święto. A teraz będzie to 
Barankowa Wieczerza w niebie (zważajcie) - zgromadzenie razem w Oblubienicy, 
święto Trąb, Uczta Weselna. Widzieliśmy to w postaci symboli. Nuże, zważajcie 
jeszcze chwilę, zanim zakończymy. 

WYJŚĆ POZA OBÓZ 64-0719E P:12 Wszyscy znamy brata Billa Daucha, który 
siedzi tutaj w kącie. Jak wdzięczni jesteśmy za te wszystkie wielkie 
błogosławieństwa Boże! Niech pozostaną dla nas, aż zabrzmi ta wielka trąba. Wy 
wiecie, że będziemy razem zabrani w górę i spotkamy Pana na powietrzu. 
Pamiętajcie o tym. Ludzie będą uważani za zaginionych, nie będzie się was więcej 
widzieć, lecz wy będziecie razem z resztą tej grupy. "My, którzy pozostaniemy 
przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli". Oni nie są 
martwi, bowiem chrześcijanie nie umierają, oni tylko trochę odpoczywają, więcej 
nic. O! Trąba Boża zabrzmi, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w 
Chrystusie i zjawi się wielu. Nagle będziecie tam stać, patrzeć i mówić: "To 
przecież jest brat ten i ten!" Wtedy wiecie, że nie będzie to już długo trwać. Za 
kilka minut zostaniemy w momencie, w okamgnieniu przemienieni, ziemi 
zaginieni, i razem z nimi będziemy zabrani w górę, aby spotkać Pana na 
powietrzu. 

Nasze ciała będą przemienione w okamgnieniu podczas ostatniej trąby, a to jest 
ostatnie trąba, siódma trąba Siedmiu Wieków Kościoła. A to jest również trąba, 
która brzmi przez Boga, by wziął nas do chwały. Oto jest oznajmienie: ostatnie 
trąba. Ostatnie trąba jest trąbą posłańca Siódmego Wieku Kościoła. Więc, 
dlatego, jego oświadczenie jest niezbędne, by wzbudzić zmarłych i przemienić w 
śmiertelników. Brat Branham powiedział, cytując Pawła: oni nie mogą być 
doskonałymi bez nas, oni muszą mieć tę usługę. 

Teraz nasze ciała przygotowują  się do przemiany, ponieważ wewnętrzny 
człowiek słuchał Bożego głosu i on jest w procesie przemiany, bowiem to właśnie 
powiedział apostoł Paweł, na odgłos trąby ostatecznej, a trąba ostateczna brzmi w 
Objawieniu 10:7, podczas Pieczęci i Siedmiu Gromów. 

1 Kor. 15:51-54 Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy 
będziemy przemienieni 52 W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby 
ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my 
zostaniemy przemienieni. 53 Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co 
nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. 54 A gdy to, 
co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się 
w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w 
zwycięstwie! 

NA PRZEŁOMIE 63-0317E  104-2 247 123 Bez względu na to, czy on zasnął 
podczas pierwszej straży, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, czy siódmej, w 



którymkolwiek czasie on zasnął. Co się stanie? Zabrzmi trąba Boża. Ta ostatnia 
trąba zabrzmi w tym samym czasie, kiedy ostatni anioł  podaje swoje Poselstwo i 
zostaje otwarta ostatnia Pieczęć. Zabrzmi trąba ostateczna, a Odkupiciel 
podchodzi, aby zabrać Swoją odkupioną własność - Swój Kościół obmyty Krwią. 

Ty i ja leżymy w Obecności Bożej. Dlaczego? Ponieważ w nas jest nasienie; a to 
nasienie jest nasieniem Boga. To jest ten Boży gen, o którym mówił Paweł, iż był 
w Nim przed założeniem świata, który był przeznaczony do adopcji za syna. To 
jest nasza dusza. Więc spójrzcie, to jest ziarno-nasienie-ciało. Bowiem patrzycie 
się na zmartwychwstanie, wasze uwielbione ciało. Nie jesteście ciałem, to jest 
tylko łuską, lecz wy jesteście ziarnem; bo Życie wewnątrz jest tym, czym jesteście. 
W ziarnie jest nasienie, w waszym ziarenku jest dusza, która była zapłodniona 
przez Boga. A br. Branham powiedział: jeżeli jakiekolwiek nasienie jest 
zapłodnione, potrzeba do tego słońca i deszczu. Zatem w porządku, Boże nasienie 
i Boże życie zstąpiło na nie, czyniąc waszą duszę przepełnioną Bogiem. 

1 Kor. 15:35-38 Ale powie ktoś: Jak bywają wzbudzeni umarli? I w jakim ciele 
przychodzą? 36 Niemądry! To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. 37 A to, co 
siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem 
(nasieniem), może pszenicznym, a może jakimś innym; 38 Ale Bóg daje mu ciało, 
jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. 

Zauważcie, że Paweł przedstawia nasze ciała jako ziarno. Zatem kiedy ziarno jest 
w ziemi, podobnie jak w grobie, ono umiera, ciało ziarna albo skorupka umiera, 
rozpada się. A życie w nim, nazywane nasieniem, przyniesie inną roślinę. Więc na 
to właśnie patrzycie się w tej chwili. Szukacie wszystkich, którzy odeszli, a życie 
nasienia opuściło ziarno. To musi się stać, aby mogło przyjść nowe ciało. Więc, 
jesteśmy w ziarnie, a to ziarno jest życiem, które wytworzy nowe ciało. „W jednej 
chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej”, przychodzi powiew ponad 
nami po tym, kiedy rozpoczyna się zmartwychwstanie, a my widzimy śpiących 
świętych, którzy powrócili do tej dymensji (wymiaru). 

Więc rozumiecie, na co patrzymy się tego poranka? Teraz jesteście w Bożych 
myślach ziarnem, nie ciałem, chociaż posiadacie ciało. Lecz obecnie oczekujecie 
na zmartwychwstanie ciała. A ono jest ukształtowane wokół życia, które jest w 
was dzięki deszczowi (nauce) i słońcu (Światło Boże nad Jego Słowem), przez 
ustawiczne patrzenie się do Słowa, aby zobaczyć Chrystusa, który jest objawiony 
w tym czasie. A kiedy już nie ma żadnego wyznania i dogmatu, a wy zaczynacie 
rozumieć myśli proroka Bożego, i z Bożej Łaski to, czego nauczamy tutaj i 
rozumiemy tutaj, jest tym samym deszczem i tym samym słońcem, wtedy wy 
przychodzicie na to miejsce, gdzie przyobleczecie się w te same uwielbione ciała, 
w które przyoblekł się Syn Boży, ponieważ Jego było przemienione. On 
powiedział: „dotknij mnie i zobacz, duch nie ma ciała ani kości.”  On nie 



powiedział ciała i krwi. On powiedział ciała i kości. Nie będziecie mieli krwi, nie 
będzie wam potrzebna. Rozumiecie? 

1 Kor. 15:39-44 Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne 
zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. 40 I są ciała niebieskie i ciała 
ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. 41 Inny blask słońca, 
a inny blask księżyca, i inny blask gwiazd; bo gwiazda od gwiazdy różni się 
jasnością. 42 Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa 
wzbudzone nieskażone; 43 Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale; sieje 
się w słabości, bywa wzbudzone w mocy; 44 Sieje się ciało cielesne, bywa 
wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. 

Niepewny dźwięk 60-1218 P:77 „My którzy zostaniemy przy życiu, nie 
przeszkodzimy albo nie wstrzymamy tych, którzy zasnęli, bo zabrzmi trąba.” 
Wszyscy ci żołnierze leżący tam, zasnęli, przez wszystkie wieki, lecz kiedy trąba 
zabrzmi… Chociaż oni umarli w śnie, to ich nie powstrzyma, bo trąba zabrzmi i 
obudzi ich. Oni są gotowi. Ci, którzy nie przygotowali się, nie znają głosu. Kiedy 
zabrzmi Dźwięk przyjścia Pańskiego, to zatrzęsie niebem i piekłem, kiedy 
zabrzmi. Lecz ci, którzy są w piekle, ci, którzy są zgubieni, nie znają tego 
dźwięku. Oni nie wiedzą, co zrobić. Lecz ci, chociaż zasnęli w Chrystusie, oni 
znają ten pewny Dźwięk. O, trąba Pana zabrzmi, a czasu więcej już nie będzie, a 
poranek stanie się wiecznym, jasnym i pięknym; kiedy zbawieni na ziemi 
zgromadzą się do ich domów nad chmurami. A kiedy ta lista będzie tam 
wywołana, chcę być tam. Umieść swoje imię w Barankowej Księdze Życia dzisiaj 
przez Krew Jezusa Chrystusa, a to nie będzie niepewnym dźwiękiem. 

Przymierze łaski Abrahama 61-0317 P:68 Co jest następną rzeczą po tym, kiedy 
odejdzie znak? Bóg przechodzi do warunków dzieci Abrahama, gotujących się na 
przyjęcie obiecanego syna. Jak Go przyjmiemy? Nie możemy Go przyjąć w tych 
ciałach.  Spotkamy Go w powietrzu. Chwała Bogu na zawsze! Trąba zabrzmi.  
Umarli w Chrystusie  powstaną i udamy się, by spotkać Go w powietrzu. Co On 
czyni? Ostatnim znakiem przed przemianą, ostatni znak przed zachwyceniem. Bo 
niemal w każdej chwili bomba atomowa może zniszczyć świat. Zanim jest to 
krzyczane na taśmach: „Jezus przychodzi,” „My, którzy pozostaniemy przy życiu 
nie przeszkodzimy albo wstrzymamy tych, którzy zasnęli śmiercią, bo Boża trąba 
zabrzmi, umarli w Chrystusie powstaną. My, którzy pozostaniemy przy życiu, 
będziemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu. Stary mężczyzna będzie 
młodym. Stara kobieta stanie się młodą. A  my będziemy przysposobieni do tego, 
żeby spotkać obiecanego przychodzącego Syna.  O, alleluja.  Nie zmienimy Bożej 
kolejności.  Co się dzieje? Tak jak Anioł odwrócił Swoje plecy i pokazał znak 
Abrahamowi, On przyniósł wszystko przez usprawiedliwienie, poświęcenie, 
chrzest Duchem Świętym,  umieszczenie na pozycję synów,  dary i rozkazy 
wyszły, a potem pokazał Jego ostatni znak przed zniszczeniem. A później zmienił 



nasienie Abrahama. To może nastać, zanim zakończymy to nabożeństwo. Stary 
Brat Kidd, siedzący tutaj, i Siostra Kidd, starzy weteranie wojenni. Obserwujcie. 
W jednej chwili, ci…?... staną się znowu młodym mężczyzną i młodą kobietą. 
Przemienieni. Dlaczego musimy być przemienieni? To było zupełnie niemożliwe 
dla tego starego mężczyzny, by mieć stosunek seksualny z jego żoną. To było 
zupełnie niemożliwe dla niej począć i urodzić dziecko, gdyby nie stało się coś 
nadprzyrodzonego.  A jedyny sposób, jak to mogłoby się wydarzyć, jest przemiana 
jej ciała.  On żył z nią od jej osiemnastego roku życia, lub szesnastego, jego 
przyrodnia siostra, on ożenił się z nią, kiedy była młoda. A ona nie mogła począć, 
a on był niepłodny. Czy rozumiecie to? A więc  On musiał przemienić ich fizyczne 
istoty, żeby przyjęli syna. 

Módlmy się… 

 


