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5 Moj. 29:28 To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do 
nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego 
zakonu. 

Ps. 25:14 Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im 
przymierze swoje. 

Łuk. 18:8 Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko, czy Syn 
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? 

Módlmy się… Drogi Ojcze, przychodzimy do Ciebie w tym poranku, wiedząc, że 
dopóki nie objawisz nam Swoich ukrytych sekretów, wtedy to jest tajemnicą dla 
świata. Lecz jesteśmy tak bardzo wdzięczni, Panie, że zstąpiłeś w dół w tym czasie, 
abyś objawił samego siebie nam, i wiemy, że to musiało przyjść przez proroka, jak nam 
powiedziałeś u Amosa 3:7, że zapewne Pan Bóg nie czyni niczego, jeżeli nie objawi tego 
przez usta Swych proroków. 

 Tak więc widzimy, że wszystkie wydarzenia, które są wyjawione w tym czasie, iż 
nie wydarzyło się nic innego, tylko to, co powiedział twój prorok prawie że 40 lat temu, 
to się stanie. I jak widzimy, świat się rozpada, to nie jest niespodzianką dla nas, 
ponieważ wiedzieliśmy, że te rzeczy będą się dziać tak pewnie, jak było nam to 
mówione. 

Dlatego Ojcze, dziękujemy Tobie za tą resztę, która nam to przyniosła, wiedząc, że 
Ty, Który spowodowałeś rozpadanie się świata, również przeznaczyłeś Nowe Niebiosa i 
Nową Ziemię, gdzie sprawiedliwość mieszka, a żadna nieprawość nie będzie tam 
znaleziona. Bądź z nami, kiedy studiujemy Twoje Słowo w tym poranku, prosimy o to 
w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 

Otóż, dzisiaj do południa chciałbym kontynuować studium Poselstwa Mówione 
Słowo jest Oryginalnym Nasieniem  i rozpoczniemy od akapitu 40 Jeżeli Bóg zaprzecza 
samemu Sobie, to nie jest niczym więcej, niż jestem ja, albo niż jesteś ty, jeżeli On 
może zaprzeczać samemu Sobie. Jest tutaj Słowo, lecz Ono jest ukryte przed oczyma 
mądrych i roztropnych. To jest powodem, dlaczego niektórzy mówią, że Mateusz 28, 
19., gdzie jest napisane: "Idźcie, nauczając wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, 
Syna i Ducha świętego", a Dz. Ap. 2, 38. gdzie mówi: "Pokutujcie i dajcie się ochrzcić w 
Imię Jezusa" - oni mówią: "Tutaj jest sprzeczność". To nie jest sprzeczność! 

Zauważcie, że brat Branham powiedział, iż Bóg rzeczywiście zakrywa Swoje Słowo 
przed mądrymi i roztropnymi. Więc, to nie są Jego Słowa, lecz Jezus powiedział te 
same słowa w Ew. Łukasza i Mateusza. 



Łuk. 10:21 W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam 
cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a 
objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. 

Mat. 11:25 W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie 
nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom. 

Widzimy również, że Apostoł Paweł powiedział nam, iż Bóg objawi Słowo w tym 
ostatecznym czasie, które było Zakryte przed założeniem świata. 

Jezus również powiedział w Łuk. 18:8 Powiadam wam, że szybko weźmie ich w 
obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? A czym jest 
Wiara? To jest coś, co zostało ci objawione. Więc Wiara jest Objawieniem? Wtedy kiedy 
Syn Człowieczy przyjdzie, znajdzie objawienie? A odpowiedź jest: nie bez Proroka. 
Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim 
sługom, prorokom. To jest u Amosa 3:7. 

Amos 3:3-8 Czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? 4 Czy ryczy lew w lesie, 
jeżeli nie ma łupu? Czy wydaje swój głos lwie szczenię w jaskini, jeżeli nic nie złowiło? 
5 Czy wpada ptak w sidła na ziemi, jeżeli nie było przynęty? Czy odskoczy sidło od 
ziemi, jeżeli nic nie złapało? 6 Czy nie lęka się lud, gdy w mieście zabrzmi trąba? Czy 
zdarza się w mieście nieszczęście, którego by Pan nie wywołał? 7 Zaiste, nie czyni 
Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. 8 
Gdy lew zaryczy, któż by się nie bał? Gdy Wszechmogący Pan każe, któż by nie 
prorokował? 

Więc, czytaliśmy w naszym tekście, że Bóg ma pewne rzeczy, które trzyma w 
tajemnicy: „te rzeczy, które należą do Niego, trzyma w sekrecie.” Lecz również czytamy 
to: „te rzeczy, które dał nam, nie są już tajemnicą, lecz są nasze,” bo On dał je nam i są 
objawione. 

Otóż, co znaczy słowo objawić? To szczególne słowo, które jest tutaj zastosowane 
jest hebrajskim słowem, które oznacza wyjąć z ukrycia. Dlatego, kiedy Bóg wyjmuje go 
w miejsca ukrycia, nie jest już ukryte, lecz jest objawione. Nie jest więcej zakryte, lecz 
zostało wyjęte z ukrycia, i jest otwarcie oznajmione. 

A czym jest Wiara? Ona jest Objawieniem. 

POMAZAŃCY W CZASACH OSTATECZNYCH     65-0725M Czym jest wiara? 
Wiara jest czymś, co ci zostało objawione, choć tego jeszcze nie ma, lecz ty wierzysz, że 
to będzie. Wiara jest objawieniem woli Bożej. A więc na podstawie objawienia...  

54 A kościół w obecnym czasie nie wierzy nawet w duchowe objawienie! On wierzy 
w naukę dogmatyczną, opartą o jakiś system! "Na podstawie objawienia Abel złożył 
Bogu lepszą ofiarę niż Kain. Na podstawie tego Bóg złożył świadectwo, że jest 
sprawiedliwy". Amen! Ufam, że to rozumiecie. 



A kiedy to jest objawione, potem kiedyś to musiało być zakryte. To jest sedno 
objawienia. Zatem aby to zrozumieć, musimy zadać sobie to pytanie. Skoro Wiara jest 
czymś, co jest objawione, a żeby to było objawione, to musiało być zakryte, więc jak to 
jest możliwe? Czy może mi ktokolwiek powiedzieć, co musi się stać, żeby Bóg objawił 
to, co było zakryte? 

Istnieją tylko dwie rzeczy, które mogłyby się przytrafić: 

1. Albo Bóg bierze tę sprawę z miejsca jej ukrycia i otwarcie objawia ją wszystkim, 
lub 

2. On zabiera nas do miejsca ukrycia, gdzie On ukrył ją. 

Otóż, wierzę, że druga odpowiedź jest odpowiedzią poprawną. 

1 Kor. 2:6-16 My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego 
świata ani władców tego świata, którzy giną 7 Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, 
zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, 8 Której żaden z 
władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały 
ukrzyżowali. 9 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. 

Izaj. 55:8-9 Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje - 
mówi Pan, 9 Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi 
wasze i myśli moje niż myśli wasze. 

Więc jak zrozumiecie Boże myśli, które są wyższe niż myśli człowieka, dopóki Bóg 
nie objawi je wam. 

Rozumiecie, nawet Dawid mówi nam w Psalmie 103:7 Obajwił Mojżeszowi drogi 
swoje. Synom Izraela dzieła swoje. 

Więc ludzie mogli zobaczyć, co czynił Bóg; dzieła i nadprzyrodzony sposób, w 
którym on czynił te sprawy, lecz oni nie mieli pojęcia o zamiarze i planie, według 
którego Bóg czynił te rzeczy. Lecz Mojżesz wiedział, ponieważ Bóg  dał poznać Swoje 
drogi Mojżeszowi, lecz ludziom było dane poznać tylko dzieła, ponieważ bylibyście 
ślepi, aby je dostrzec. 



Więc Bóg objawia Swój zamysł Swoim Prorokom, a potem ludziom, jak czytamy u 
Amosa 3:7 Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu 
swoim sługom, prorokom. 

Zatem, Pismo mówi nam w 1 Tesaloniczan 4: Sam Pan zstąpi z nieba z okrzykiem. 
A jeśli to nie było dla Potwierdzonego proroka, nie mielibyśmy pojęcia o znaczeniu tego 
miejsca Pisma. 

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. 14 Albowiem jak 
wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa 
przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli. 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, 17 Potem my, 
którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w 
powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. 18 Przeto pocieszajcie 
się nawzajem tymi słowy. 

Otóż, reszta świata może tylko domyślać się, co to jest. Niektórzy wierzą, że to jest 
zachwycenie, co jest częściowo prawdą, lecz bez potwierdzonego proroka nie 
mielibyśmy zielonego pojęcia, czym jest ten Okrzyk, Głos i trąba. Ale my jesteśmy 
uprzywilejowani poznać to, bo przyjęliśmy Proroka Bożego, którego Bóg obiecał posłać 
u Malachiasza 4. Rozdziale (Biblia warszawska Malachiasz 3:19-24) 

Mal. 3:19-24 Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i 
wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, - 
mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. 20 Ale dla 
was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem 
na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące 
z obory. 21 I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w 
dniu, który Ja przygotowuję - mówi Pan Zastępów. 22 Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, 
mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela! 23 
Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, 24 I 
zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie 
obłożył ziemi klątwą. 

A więc wiemy wiele odnośnie czasu końca i Zachwycenia Wybranych, ponieważ 
przyjęliśmy to, co powiedział nam William Branham, prorok Boży odnośnie tych 
spraw. A w kazaniu Zachwycenie William Branham powiedział nam, czym są Okrzyk, 
Głos i Trąba Boża. 

A w kazaniu Zachwycenie on posłużył się Ps. 27:5 Bo skryje mię w dzień niedoli w 
szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na 
skale. 



A gdzie jest to Miejsce Ukrycia? 

Ps. 31:21 Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, 
Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami. 

Ps. 91:1 Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu 
Wszechmocnego, 

Otóż, te sprawy nie są więcej ukryte i były nam podane w Jego Słowie. Lecz kiedy 
były ukryte, były w istocie tajemnicą. 

Paweł powiedział: Efez. 3:3 Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, 
jak to powyżej krótko opisałem. 

Zatem, Bóg nie odsłania i nie objawia tych wspaniałych głębokich ukrytych 
tajemnic komukolwiek. Musisz być w grupie Wybranych, aby On objawił je tobie. 

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. 

Mar. 4:11-14 I odpowiedział im: Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego; tym 
zaś, którzy są zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach, 12 Aby patrząc, 
widzieli, a nie ujrzeli; i słuchając słyszeli, a nie rozumieli, żeby się czasem nie 
nawrócili i nie dostąpili odpuszczenia. 13 I rzekł im: Nie rozumiecie tego 
podobieństwa? Jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? 14 Siewca 
rozsiewa słowo. 

Mat. 13:34-36 To wszystko mówił Jezus do ludu w podobieństwach, a bez 
podobieństwa nic do nich nie mówił. 35 Aby się wypełniło, co powiedziano przez 
proroka, gdy mówił: Otworzę w podobieństwach usta moje, wypowiem rzeczy ukryte od 
założenia świata. 36 Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu. I przystąpili do niego 
uczniowie jego, mówiąc: Wyłóż nam podobieństwo o kąkolu na roli. 

Mar. 4:22-25 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione i nic nie 
pozostało utajone, co by nie wyszło na jaw. 23 Jeśli kto ma uszy ku słuchaniu, 
niechaj słucha! 24 I rzekł do nich: Baczcie na to, co słyszycie! Jaką miarą mierzycie, 



taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. 25 Albowiem temu, który ma, będzie 
dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. 

Łuk. 8:17-18 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic 
tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. 18 Baczcie więc, 
jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, 
co sądzi, że ma, zostanie odebrane. 

Ale kiedy raz było nam to dane, co mamy z nimi zrobić? Przede wszystkim, te 
sprawy są tymi, które Bóg  trzymał w tajemnicy poprzez wieki,  lecz dał je nam poznać 
przez to, że pozwolił nam wstąpić do Jego Obecności, gdzie były ukryte przed 
początkiem świata. 

Kol. 1:26-27 Tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym 
jego. 27 Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo 
chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. 

Kol. 2:2-3 Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do 
wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest 
Chrystusa, 3 W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. 

Kiedy raz otrzymaliśmy Ukryte rzeczy Boga, wtedy staliśmy się ich zarządcami. 
Ponieważ to jest nienaruszalna prawda, którą Bóg nam dał, byśmy ją zachowali. 

1 Kor. 4:1 Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o 
szafarzach tajemnic Bożych. 

 Poza tym, od zarządców wymagane jest to, aby byli znalezieni wiernymi. 

Efez. 3:9-12 I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, 
który wszystko stworzył, 10 Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach 
niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, 11 Według odwiecznego 
postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, 12 W którym 
mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego. 

Efez. 1:8-9 Której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, 9 
Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, 
tajemnicę woli Swojej, 

Przyp. 3:32-33 Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego 
przyjaciółmi. 33 Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On 
mieszkaniu sprawiedliwych. (ang. Lecz Jego tajemnica jest wśród sprawiedliwych.) 

Dan. 2:20-23 I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię 
Boga od wieków na wieki, albowiem do niego należą mądrość i moc. 21 On zmienia 
czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a 
rozumnym rozumu. 22 On odsłania to, co głębokie i ukryte; wie, co jest w 
ciemnościach, u niego mieszka światłość. 23 Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i 



wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy; 
oznajmiłeś nam sprawę króla. 

Rzym. 16:25-27 A temu, który ma moc utwierdzić was według ewangelii mojej i 
zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki 
milczeniem pokrytej, 26 Ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według 
postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść 
do posłuszeństwa wiary - 27 Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na 
wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. 

Izaj. 48:5-7 Dlatego dawno ci zwiastowałem i ogłaszałem, zanim się spełniło, abyś 
nie powiedział: Mój bożek to uczynił, a mój posąg ryty i mój posąg lany to nakazał. 6 
Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko! A wy - czy nie będziecie o tym świadczyli? Od 
teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. 7 Teraz 
stały się one, a nie dawno, i przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie 
powiedział: Ja o nich wiedziałem. 

Obj. 2:17 Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam 
nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, 
którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. 

Łuk. 4:17-21 I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił 
na miejsce, gdzie było napisane: 18 Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, 
abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, 
a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, 19 Abym zwiastował 
miłościwy rok Pana. 20 I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy 
wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. 21 Zaczął tedy mówić do nich: Dziś 
wypełniło się to Pismo w uszach waszych. 

Obj. 20:11-12 I widziałem, wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed 
którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. 12 I widziałem 
umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również 
inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie 
tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. 

W serii kazań SIEDEMDZIESIĄT TYGODNI DANIELA 61-0806 7 on powiedział: 
Powód tkwi w tym stanie. To wskazuje tylko, że chodzi po prostu o okres czasu. Czy 
dostrzegacie to? Bóg nie ma żadnych nieuporządkowanych rzeczy. On najwyżej 
pozwala, aby biegły w ten sposób przez krótki czas. Naprawdę wierzę, że to nastąpiło, 
a w tych ostatecznych dniach Bóg objawia te tajemnice Kościołowi. Nie zrobił tego 
wcześniej, a to dlatego, aby Kościół zachowywał czujność i modlił się ustawicznie, nie 
wiedząc, kiedy to nastąpi. 

 Przypomnijcie sobie jednak, że w 12. rozdziale Daniela On powiedział: - W 
ostatecznych dniach roztropni zrozumieją to. - Zostało im to darowane. 68 Duch 
mądrości wchodzi do Kościoła, aby czynić te rzeczy wiadomymi Kościołowi poprzez 



objawienie Ducha świętego. Wprowadza w nie Kościół i objawia mu, w jakim dniu 
żyjemy. Tak samo, jak Gabriel przyszedł do Daniela, Duch święty przychodzi do 
Kościoła w tych ostatecznych dniach, aby objawić te wielkie, głębokie, tajemne sprawy. 
Czy rozumiecie to teraz? 

Módlmy się… 


