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UKRYTE ŻYCIE 55-1006 37 Bóg powiedział: "Mojżeszu, zrób sobie złoty dzban".
Alleluja! A w nim umieść tę mannę. Pamiętajcie, że gdy wierzący tam wkraczał,
manna nigdy się nie wyczerpywała. Była zawsze świeża, nowa i słodka, dzień po dniu,
rok po roku. I gdy jakikolwiek człowiek przychodzi do Chrystusa, ukrywa się, a
zasłona spada za nim, wtedy on staje w obecności Wszechmogącego Boga, jedząc
mannę dniem i nocą, z godziny na godzinę. I ona jest zawsze tak samo słodka, jak tego
pierwszego dnia, kiedy przemówiła do twojej duszy. To jest coś, czego potrzebujemy
dzisiaj, to jest miejsce gdzie są te rzeczy. Nie stanie z boku i udawanie, nie stanie z
boku i działanie, ale chodzi o to, aby wejść do środka. Amen. Człowiek pewnego razu...
38 Zatem pamiętajcie, tylko wierzący, tylko wybrani, wchodzą do tego miejsca, ci
których wybrał Bóg. Wierzę, że w Księdze Objawienia w 2. rozdziale jest powiedziane:
"Ten, który przezwycięży". Jest to zatem obiecane dla tych, którzy przezwyciężą.
Powiedziałeś: "Przezwyciężyłem palenie papierosów". To nie to, o czym On mówi. Być
chrześcijaninem, to o wiele więcej, niż samo wstrzymanie się od palenia czy picia
whisky. "Zwycięzca odziedziczy to wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem.
Ja będę Jego Bogiem i (słuchajcie) dam mu ukrytej manny. (Amen). Ukryję go i dam
mu ukryte rzeczy, o których ten świat poza zasłoną nie ma pojęcia". Alleluja! Chociaż
oni karmią się manną, nic o tym nie wiedzą. "Dam mu ukrytą mannę. Dam mu
kamień, na którym widnieje jego imię". Rozumiecie, co mam na myśli, chodzi o
adopcję, o wejście w ukryte miejsce z Bogiem.
Obj. 5:1 I widziałem w prawej dłoni tego, który, siedział na tronie, księgę zapisaną
wewnątrz (Otóż, najpierw musimy zapytać się, kim jest ten na tronie, ponieważ
chcemy wiedzieć, czyja jest ta księga. Lecz zanim odpowiemy na to, czy zauważyliście,
iż to nie mówi, że słowa były na zewnątrz księgi, ale one były zapisane wewnątrz, I

widziałem w prawej dłoni tego, który, siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz,
więc on widział księgę, a pismo było w niej, mówiąc inaczej wewnątrz księgi, a nie
zewnątrz…) i (otóż, on mówi: „i”, które znamy jako spójnik łączący dwa podmioty.) i na
zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. (Zatem widzimy, że pieczęcie nie są
wewnątrz księgi, chociaż istnieje pieczęć przed każdym rozdziałem księgi. Nie, wcale
nie. Pieczęcie są na zewnątrz Księgi, więc księga nie może być otwarta, dopóki
wszystkie pieczęcie nie zostały złamane, ponieważ to jest zwój zwinięty w ten sposób.
A pieczęcie pieczętowały księgę. I dopóki nie zostały zdjęte wszystkie pieczęcie z księgi,
nie mogliście jej otworzyć. Więc później widzimy występującego Baranka, łamiącego
pieczęcie, po tym pieczęcie są rozwiązane lub zdjęte, księga staje się otwartą Księgą.
Zatem, to się dokładnie wydarzyło. A każdy człowiek, który zaprzecza temu, co mówi
Pismo, albo nie wie, jak ma czytać, lub nie potrafi czytać, bowiem jest duchowo ślepy,
jak widzimy w Izajasza 29.

Izaj. 29:6-7 Że będziesz nawiedzone przez Pana Zastępów; grzmotem i wstrząsem, i
głośnym hukiem, huraganem i wichrem, i płomieniem ognia pożerającego. 7 Jak jest
ze snem, z widzeniem nocnym, tak będzie z hordą wszystkich narodów, walczących z
Arielem (Ogniskiem Bożym) i z wszystkimi walczącymi z nim i z jego warowniami i z
gnębiącymi go. (Otóż, słowo Ariel w tym miejscu jest słowem, które oznacza LEW
BOŻY. A wiemy, że w czasie końca on przyjdzie z Donośnym Głosem jak Ryk Lwa. Obj.
10:1-3 Zatem wiemy, że Sam Bóg przyrównuje ryk Lwa do Jego Własnego Głosu, który
jest proroczą wypowiedzią, jak widzimy w księdze Amosa 3:7-8).
Izaj. 29:7-87 Jak jest ze snem, z widzeniem nocnym, tak będzie z hordą wszystkich

narodów, walczących z Arielem (Ogniskiem Bożym) i z wszystkimi walczącymi z nim i
z jego warowniami i z gnębiącymi go. 8 Jak śni się głodnemu, że je, lecz gdy się obudzi,
jego głód jest nie zaspokojony, lub jak śni się spragnionemu, że pije, lecz gdy się
obudzi, jest słaby i czuje nieugaszone pragnienie, tak będzie z hordą wszystkich
narodów, walczących z górą Syjon. W poselstwie Przyszły Dom brat Branham mówi o
córkach Syjonu, a potem mówi: „Zapamiętajcie sobie, że to zawsze jest Oblubienica”.
Więc imię Ariel jest kolejnym imieniem dla Jeruzalem, ale kiedy jest mowa o ataku
przeciw górze Syjon, to nie jest to powiedziane o ataku przeciw miastu Jeruzalem, lecz
o tej, której miejsce przebywania będzie Nowe Jeruzalem. Zatem potrzebujemy
wiedzieć, po co stoi tutaj góra Syjon. Ten odcinek nie mówi, że Sam Pan zostanie
zaatakowany, ale ta, która przyjęła Jego imię, co czyni ją Jego Oblubienicą. Ponieważ
w kazaniu Przyszły dom brat Branham powiedział: Góra Syjon jest Nowym Jeruzalem,
a to reprezentuje miejsce zamieszkania oblubienicy, i on powiedział: córki syjońskie są
Oblubienicą. A tutaj widzimy, że Pismo ostrzega nas przed tym, co się stanie z tymi,
którzy będą znalezieni walcząc z wybraną Oblubienicą.
Więc co mówi później o tym Izajasz? On mówi nam, że to, co wydaje się być
rzeczywistością dla tych, którzy są przeciw Górze Syjon, jest tylko iluzją, a w żadnym
wypadku rzeczywistością. Zatem ilu z was wie, co to jest fatamorgana? Fatamorgana
jest po prostu iluzją. Słownik Webstera mówi nam, że iluzja jest tym samym co
halucynacja. I on również mówi nam, że halucynacja jest to samo, co złudzenie lub
fatamorgana. A fatamorgany są niebezpieczne, bo dają fałszywą nadzieję, ale nie
możecie ugasić waszego pragnienia przez picie z fatamorgany o nic więcej, jak grzać
się, siedząc przy namalowanym ogniu. Dlatego, iluzja jest: „fałszywą myślą lub

koncepcją; wierzeniem lub opinią, które nie są zgodne z faktami. To jest zwiedzenie, że
to nie jest prawdziwe, to jest mylący wygląd lub obraz. Jest to również fałszywe
dostrzeganie, lub koncepcja, albo interpretacja tego, co ktoś widzi. Zwodniczy obraz
powoduje złe wrażenie.”
Więc widzimy, że te myśli są fałszywą interpretacją. A brat Branham nazywa je
dalej iluzją, co oznacza: Słowo jest interpretowane w taki sposób, aby spowodować, że
to przedstawia się w inny sposób niż naprawdę jest. Podobnie jak fatamorgana na
pustyni, iż myślicie, że to widzicie, lecz tego tam w rzeczywistości nie ma.
A więc ci ludzie, którzy walczą przeciw Górze Syjon żyją w złudzeniu, myśląc sobie,
iż jedzą z drzewa Życia, a tak nie jest. Zwalczają tych, którzy jedzą z drzewa Życia, ale

oni są tylko tymi, którzy tylko śnią o tym, że jedzą, lecz kiedy się obudzą, są głodni, bo
naprawdę nie jedli.
Juda ostrzegał nas, że ci oszuści będą wraz z nami w poselstwie, karmiąc się z tego
samego stołu.
Ale oni myślą sobie tylko, że jedzą pokarm na właściwy sezon, lecz oszukują tylko
samych siebie. I nie oszukują nikogo oprócz samych siebie. Więc myślą sobie, że jedzą,
lecz w rzeczywistości umierają z głodu. Zatem widzicie, ludzie nie uświadamiają sobie,
kiedy trwają w bardzo surowym poście, iż istnieje pewien punkt po około pierwszych
trzech dniach, kiedy wasz głód staje się bolesny, a jesteście świadomi tego, że nie jecie.
Ale kiedy pościcie dostatecznie długo, wchodzicie w stan euforii, w którym nie macie
pragnienia jeść.
W czasopiśmie dotyczącym nauki o zdrowiu czytamy: Anegdotyczne dowody łączą

początkową fazę postu z dobrym samopoczuciem i łagodną euforią. Te uczucia były
często przypisywane ketozie, produkcji ciał ketonowych, które mogą zastąpić glukozę –
źródło energii dla mózgu. Jeden z ciał ketonowych β – kwas 3-hydroksymasłowy, jest
izomerem słynnego narkotyku jak ciekła ekstaza. Ten lek naśladuje kwas 3-hydroksymasłowy,
który jest produkowany przez organizm w okresie postu. Konsumenci ekstazy mogą ryzykować
uszkodzeniem mózgu, który pozostaje po długim wyczerpaniu, bowiem syntetyczny lek, który
jest strukturalnie podobny do metamfetaminy i halucynogennej meskaliny.
Zwróćcie uwagę na to, że ten narkotyk jest także halucynogennym. Więc macie euforię i
halucynacje, w wyniku uszkodzenia mózgu. Nic dziwnego, że brat Branham powiedział:
…potrzeba im chrztu mózgu.
Otóż, w poselstwie Demonologia – sfera religijna 53-0609 P:88 brat Branham mówi nam,
jak otrzymał listy oskarżające go o opętanie przez diabła z powodu jego daru. On powiedział:

Teraz przychodzą mi listy, mówiące: "Bracie Branham, to udowadnia, że nie jesteś niczym
innym niż medium. To jest dowodem tego. Spójrz tutaj, ty powiedziałeś tej kobiecie, gdzie ona
znajdzie... Spójrz na tę kobietę!" Ja odrzekłem: "Zaczekajcie chwileczkę. Napisałem oficjalny
list" - przepraszam - "by go wysłać ludziom". Powiedziałem: "Jak mało wiecie, wy,
kaznodzieje!" Rzekłem: "Zamiast chrzcić swoje ciało, trzeba wam ochrzcić wasze mózgi". To się
zgadza. "Wy się nie zastanawiacie nad tymi sprawami. Nie próbujecie to rozważać". Tak samo
czynili oni wówczas. Oni widzieli Jezusa, wiedzieli, że On mógł - On znał tajemnice ich serc,
On wiedział, co czynili. A oni rzekli: "On jest przywódcą diabłów, On jest Belzebubem,
najlepszym wróżbitą na świecie". Oni się nie zatrzymali, by się spróbować zastanowić nad tym,
by zobaczyć, że to jest Syn Boży. Oni nie byli na tyle duchowni, by to poznać. Tak właśnie jest,
oni czytali o tym.

A w kazaniu Izrael w Egipcie 53-0325 P:73 Oni mówią; My nie potrzebujemy nikogo

aby nas uczył. Chwała Bogu! Ja mam Ducha świętego. Wtedy ten ’Duch święty’ byłby
przewrotny, kiedy powiedział, że ustanowił niektórych za nauczycieli w zborze.. Bóg
ustanowił w zborze nauczycieli, i na tym sprawa załatwiona. Dlaczego On postawił
tam nauczycieli?, gdyż to Duch święty ma nauczać tą naukę!! Rozumiecie?! Co
potrzebują jeszcze ludzie poza chrztem wodnym, potrzebują jeszcze chrzest ich
rozumu, chrzest ich mózgów!! To się zgadza! Wybaczcie mi że to tak ostro
powiedziałem, ale ja pragnę aby to tak głęboka do was weszło!! My chcemy mieć

przebudzenie, ale bracie, co ty musisz najpierw uczynić?! Zanim będziemy mieć
jakiekolwiek przebudzenie, najpierw musisz wyrzucić szatana!! Nie argumentuj z nim,
zajmij swoje miejsce w Słowie Bożym, i stój mocno w Nim!! On musi być na całym
świecie pokonany!! Każdy człowiek który stoi za Bogiem, musi pokonać szatana!! Gdy
znasz swoje miejsce i wiesz że jest to Prawda, że to jest TAK MÓWI PAN!, wtedy
możesz mocno na tym stanąć. A więc prowadziliśmy także wojny z tymi samymi
demonami niewiary. A większość z nich pochodzi od tak zwanych kaznodziejów
podobnie jak diabeł przyszedł do Jezusa, cytując Pismo.
Więc potem widzimy tych, którzy walczą przeciw Oblubienicy, chociaż myślą sobie,
że delektują się, czynią tak tylko w widzeniach nocnych, mówiąc inaczej: „w ich snach”,
a w wyniku braku pokarmu myślą sobie, że coś odczuli, ponieważ weszli do stanu
euforii, który jest uczuciem wielkiego szczęścia i zadowolenia. Więc myślą sobie, że są
w porządku, a w gruncie rzeczy czują się sprawiedliwi, ponieważ czują się dobrze. Ale
nie uświadamiają sobie, że szkodzą swoim mózgom, a po chwili odczuwają katatonię, a
w tym stanie stają się letargiczni i spokojni. Jeżeli ktoś umieści ich do pewnej pozycji,
oni w niej pozostają. Jeśli ktoś pokaże im wykonanie pewnej rzeczy, oni właśnie zrobią
tak bez własnego zainteresowania. A ile widzimy kościołów dzisiaj, gdzie ludzie
działają bez własnego zainteresowania, ponieważ nie jedzą z Drzewa Życia, lecz idą
bez życia i bez własnej inicjatywy.
Zauważcie, iż ci ludzie żyją w złudzeniu. Jedzą Chleb Życia, lecz to jest tylko sen.
Kiedy się obudzą ze snu, ciągle są pustymi, bo żyją w złudzeniu, fałszywej wizji
zwiedzenia. A co to spowodowało? Ich własne opinie są we większym szacunku niż
Słowo Boże. Zwróćcie uwagę, że w wierszach 10-12 jest nam powiedziane, iż oni będą
ciągle drzemać, a Pan wprowadzi ich do głębokiej drzemki, a ich sny nie wytworzą
niczego dla nich. Więc, ci fałszywi kaznodzieje, namaszczeni pychą i aroganccy,
przyjdą z ich własnymi opiniami i zmienią Poselstwo w złudzenie dla wielu, a
przyniosą tylko iluzję swym ludziom.
Patrzcie, jak Izajasz idzie dalej w wierszu 9 Zdrętwiejcie i pozostańcie zdrętwiali,

zaślepcie się i trwajcie w zaślepieniu! Upijcie się, lecz nie winem, zataczajcie się, lecz
nie od mocnego napoju. 10 Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął
wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów (widzących).
11 Dlatego z widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami
zapieczętowanej księgi; gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to,
proszę, wtedy on odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane; 12 A gdy się
poda księgę takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on
odpowiada: Nie umiem czytać. 13 I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie
swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że
ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, 14 Dlatego też Ja będę
nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego
mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. 15 Biada tym, którzy
głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności
i którzy mówią: Kto nas widzi? Kto wie o nas?

Lecz kiedy kontynuujemy czytanie Izajasza 29 i rozpoczniemy od 16. wiersza,
słyszymy Boga ganiącego tych ludzi, kiedy mówi: O, jak przewrotni jesteście! Tak jak

gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o
swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie!
Spójrz bracie, jestem świadomy moich słów i ich odpowiedniego wyboru. I również
wiem, jak Bóg działa w mojej usłudze i każdego prawdziwego kaznodziei Słowa, kiedy
Bóg umieszcza słowa w twoje usta, a ty nie masz pojęcia o tym, że będziesz je mówić,
ale one tylko przyjdą, następnie zobaczysz je właśnie w Biblii, doskonale nadają się do
tego, by przynieść prawdę.
Potem Bóg mówi do Izajasza 29:17 Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się

w urodzajne pole, a urodzajne pole będzie uważane za las. 18 W owym dniu głusi będą
słyszeć słowa księgi, a oczy ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć, 19 Pokorni zaś
na nowo będą się radować Panem a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. 20 Gdyż nie
będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na
sposobność do zbrodni, Zatem nie muszę się skupiać na szydercy i człowiekowi ze
złośliwymi ustami. Bóg umieści go na swoje miejsce. I patrzcie, kiedy ktoś was
przeklina, nie dajcie się nabrać. Oni tylko próbują wciągnąć was do walki. Tam
właśnie Samson popełnił błąd. Był wciągnięty do walki, która nie była zaplanowana
przez Boga. Mówiąc inaczej, Bóg nie posłał go, aby walczył w tej bitwie, kiedy on posłał
go walczyć w innych bitwach. A wiele razy ci szydercy będą leżeć w nocy obudzeni,
knując i planując, jak mogliby strącić ciebie na ich poziom. Lecz nie czyńcie tego.
Stójcie pewnie na tym, czemu wierzycie, a kiedy oni rozpoczną posyłać obelgę za
obelgą, oni chcą strącić was na ich odrażający poziom, więc nie czyńcie tego. Jeśli
pójdziecie, wtedy Bóg będzie walczył za was, a oni wkrótce zamanifestują wszystkim,
jakiego ducha posiadają.
Bóg mówi dalej Izajaszowi o tych złych ludziach w wierszu 21 Którzy słowem

przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na rozjemcę w sądzie, a tego, który
ma słuszność, odprawiają z niczym. 22 Dlatego tak mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten,
który odkupił Abrahama: Jakub nie dozna wtedy hańby i nie zblednie wtedy jego
twarz, 23 Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich rąk, uświęcą moje imię i Świętego
Jakubowego będą czcić jako Świętego, i będą się bać Boga Izraelskiego. 24 Ci, którzy
duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy szemrali, przyjmą pouczenie. Więc tylko
módlcie się dalej o tych ludzi, jak Jezus powiedział: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą,
co czynią.”
Dlatego jak widzimy w Izajasza 29 i znowu w Objawieniu rozdział 5, kiedy
rozpoczniemy od wiersza 1: Niezależnie od tego, czy dana osoba może czytać lub nie,
jest nadal odpowiedzialna wierzyć Pismu i interpretacji tego wiersza podanej przez
Bożego proroka 2 Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż

jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? 3 I nikt w niebie ani na ziemi, ani
pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć. 4 I płakałem bardzo, że nie
znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć. 5 A jeden ze starców rzecze
do mnie: Nie płacz! Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może

otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci. (otóż, zatrzymajmy się tutaj na chwilę i
przeczytajmy to ponownie… Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może
otworzyć księgę, i zerwać siedem jej pieczęci.
Więc, co tutaj przeczytaliśmy? On powiedział, że księga jest otwarta. Jak? Przez
zerwanie pieczęci, które trzymały książkę razem, prawda? Potem księga nie może być
otwarta, dopóki pieczęcie nie były złamane. Zatem, nie możecie tego mieć w oby dwóch
sposobach. I wiem, że są bracia w poselstwie, którzy nie rozumieją temu. Nie potępiam
ich, ponieważ nie rozumieją tego. Oni są ciągle moimi braćmi, ale oni tyle przegapiają,
bo jeżeli ktoś może prosto czytać Pismo, wiecie, że ta księga nie jest otwarta, dopóki
siedem pieczęci nie jest zerwanych, wtedy ta księga jest otwarta.)
Więc, idźmy dalej… 6 I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i

pośród starców stojącego Baranka jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro
oczu a to jest siedem duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. 7 I przystąpił, i wziął
księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie,
Otóż, kto ma w tym momencie księgę? Powiecie: „baranek ma księgę.” W porządku,
czy tak? Więc kto miał księgę zanim wziął ją baranek? Z czyich rąk wziął baranek
księgę? Od Tego, który siedzi na Tronie, prawda? A Kim on był? To był Bóg,
Najwyższy Sędzia. 8 A gdy ją wziął, upadły przed Barankiem cztery postacie i

dwudziestu czterech starców, a każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności;
są to modlitwy świętych. 9 I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć
księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją
ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (Więc, spójrzcie. On otworzył
Księgę przez otwarcie pieczęci. Czy nie jest tak powiedziane? Kiedy on to zrobił? O, nie
kłóćmy się, w którym roku to było. Nie mówię o roku 1963 lub 1964, albo 1965. Co
mówi Biblia? Ona mówi nam, że ten, który był zabity, wykonał to, kiedy powrócił ze
stanu, kiedy był zabity. Więc czy data ma jakieś znaczenie? Nie! To jest dzieło
zakończone. Księga jest otwarta. Czytajcie w księdze Objawienia 5. rozdziale. Patrzcie,
w Bożych oczach to nie ma znaczenia, ponieważ jak brat Branham nauczał nas, w
Bożych oczach baranek był zabity przed założeniem świata, a to było wykonane, o ile
dotyczyło to Boga. Więc czy pieczęcie były otwarte w tym roku lub w innym, to nie jest
ważne, one są otwarte a potwierdzony prorok nam powiedział, że siedem pieczęci
zostało otworzonych.)
Więc, mam 53 cytatów, gdzie brat Branham powiedział, że Bóg otworzył siedem
pieczęci. On nie powiedział sześć, on powiedział siedem.
W kazaniu wygłoszonym w lutym roku 1965 Nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską
65-0218 P:61 on powiedział: TERAZ JEDNAK ON OBIECAŁ PEŁNY POSIŁEK,
PEŁNYCH SIEDEM DAŃ, DLATEGO ŻE WSZYSTKIE SIEDEM PIECZĘCI

ZOSTAŁO OTWARTYCH I WSZYSTKO JEST PRZYGOTOWANE ZE SŁOWA
BOŻEGO, dla tych, którzy mogą przyjąć... Więc, wiem, że ci bracia nie wierzą w
Potwierdzenie, ponieważ myślą sobie, że są także potwierdzeni, zatem to ma mi do
powiedzenia, iż nie rozumieją tego, że potwierdzenie jest Bożą obecnością wspierającą
ciebie w TAK MÓWI PAN. I oni tego nie posiadają, lecz jeden człowiek tak, a tym

człowiekiem był William Branham. A on powiedział: „WSZYSTKICH SIEDEM Pieczęci
jest otwartych”. Nie wszystkich sześć, ale wszystkich siedem pieczęci jest otwartych.

Niewidzialne połączenie Oblubienicy 65-1125 P:81 Co On uczynił? ON otworzył
siedem pieczęci tego ostatniego poselstwa. Czy pojęliście to? Siedem pieczęci ze
wszystkimi tajemnicami, które w czasie siedmiu wieków zboru były zapieczętowane.
Reformatorzy nie mieli czasu to uczynić w ich dniach, ponieważ nie żyli zbyt długo.
Lecz nam zostało darowane w tych ostatnich dniach to błogosławione objawienie
siedmiu pieczęci. Na podstawie proroctwa, które przyszło z Arizony.
To jest Wschód Słońca 65-0418 P:5 Otóż, ON tam do mnie przemówił i powiedział:
"Nastanie otwarcie Siedmiu Pieczęci". Zostanie objawione siedem tajemnic siedmioraka tajemnica Biblii, która była zamknięta od założenia świata. A my, chociaż
jesteśmy tylko skromną i nieliczną grupą w porównaniu z tym światem, cieszymy się
obecnie z tych błogosławieństw, słuchając takich tajemnic, jak: Małżeństwo, Rozwód,
Nasienie węża itd. Wszystkie te niejasne sprawy zostały nam całkowicie objawione, a
to nie przez człowieka, lecz przez samego Boga. ON otworzył te siedem tajemnic, które
dotyczą tego, czym był kościół, w jaki sposób był na początku w Chrystusie i w jaki
sposób będzie objawiony w czasie ostatecznym.
A obecnie, kiedy to zjawisko zostało podniesione w górę ... to zdjęcie mamy na polu
na gazetce ściennej. Mam tutaj przy sobie zdjęcie, możecie popatrzyć, pochodzi z
czasopisma "Life". Ciekawi mnie, czy wszyscy tu obecni słuchacze obejrzeli już to
zdjęcie we właściwy sposób?
Otóż, czy był posłuszny niebiańskiemu widzeniu, czy nie. Gdyby Pan posłałby go z
powrotem do Jeffersonville, aby otworzyć siedem pieczęci, a on nie uczyniłby tak,
wtedy byłby nieposłusznym synem. Tutaj to macie. Widzicie tych, którzy mówią, że
siódma pieczęć nie była otwarta, iż nie mogą tego pogodzić razem. Mają Williama
Branhama jako nieposłusznego sługę albo mają Boga, który nie może wykonać tego, co
powiedział.
A w kazaniu Chrystus objawiony w swoim własnym Słowie 65-0822 P:117 brat
Branham powiedział: Muszą być najpierw oczy, aby widzieć, a kiedy to przyjdzie, On

otworzył Siedem Pieczęci i objawił wieczorne Światło, wziął wszystkie tajemnice, które
były ukryte poprzez te wieki kościoła i objawił je, jak obiecał to w Objawieniu 10: 1-7.
Oto tutaj jesteśmy usadowieni w środku Słowa, a Słowo zostało objawione nam przez
Jezusa Chrystusa. Zatem to jest Boże Słowo.
Lecz tutaj jest problem. Powiedziałem im to tylko dlatego, bo one są wszystkie
otwarte, a to nie znaczy, że wszystkie się wypełniły. Ponieważ Siódma nie wypełni się,
dopóki nie nastanie drugie dosłowne przyjście, gdzie spotkamy Jezusa w powietrzu. I
powiedziałem temu bratu, że są wszystkie otwarte, ponieważ nie możesz mieć otwartą
księgę, dopóki wszystkie pieczęcie nie będą otwarte. Lecz to nie oznacza, że są
objawione, bowiem mimo wszystko brat Branham powiedział, iż w Siódmej Pieczęci
nie ma niczego do Objawienia.

W kazaniu wygłoszonym zaraz po Siedmiu Pieczęciach brat Branham powiedział:

53. Pytania i odpowiedzi na temat pieczęci 63-0324 P:29 Ale Siódma Pieczęć nie
objawia niczego, co się wydarzy (Rozumiecie?), bo na końcu tego wieku kościoła
przyjdzie dar proroczy, aby objawił te rzeczy. Rozumiecie? Czy się zgadzacie? W
porządku.
SIÓDMA PIECZĘĆ 63-0324E P:30 Otóż, 8. rozdział tylko objawia tę scenę - scenę
Siódmej Pieczęci, gdzie nie zostało objawione nic innego, nuże, nic. Nie zostało
objawione w Siódmej Pieczęci... Otóż, to nie ma nic wspólnego z 7. rozdziałem
Objawienia. Jej objawienie - Siódmej Pieczęci, jest zupełnie nieme. A gdybym tylko
miał czas... Spróbuję wziąć kilka miejsc, aby wam to pokazać.
Poprzez cały czas, od 1. Mojżeszowej jest mowa o Siódmym roz-... względnie o
Siódmej Pieczęci. Od samego początku w 1. Mojżeszowej, ta Siódma Pie-...
Te Pieczęcie występowały bezpośrednio. Czy sobie nie przypominacie, jak
dzisiejszego poranka poruszaliśmy te sprawy? A zauważcie, dzisiaj wieczorem
poruszamy je znowu. I stwierdzacie, kiedy to dochodzi do Siódmej Pieczęci, ona jest
pominięta. Tak Jezus Chrystus, kiedy On Sam przemawiał, mówił o czasie końca. A
kiedy On doszedł... Mówił o wszystkich sześciu Pieczęciach. Kiedy On doszedł do
Siódmej, zatrzymał się. Tutaj to mamy, rozumiecie. Ona jest sprawą wielkiej wagi.
Dlaczego się zatrzymał i nie powiedział niczego? Ponieważ to jest przyjście Pana.
Spotkamy go w powietrzu. To jest zupełną tajemnicą. A to nie zostało jeszcze
objawione. Więc ona jest otwarta, ale jeszcze nie jest objawiona, bo Bóg objawia lub
interpretuje swoje Słowo przez urzeczywistnienie go, a kiedy to nie urzeczywistniło się
jeszcze, wtedy to nie może być zinterpretowane. Więc ona jest otwarta, bowiem
Chrystus jest tymi pieczęciami. Lecz żaden człowiek nie zna dnia ani godziny
dosłownego Przyjścia.
SIÓDMA PIECZĘĆ 63-0324E P:130 392 Czy zwróciliście uwagę na to, kiedy Żydzi

postawili Mu pytanie odnośnie tego? Wiecie... Kiedy porównywaliśmy to miejsce Pisma
tutaj z Mateusza 24. z sześcioma Pieczęciami, to Siódma Pieczęć była pominięta.
Bowiem widzicie, Chrystus powiedział: "Tylko Sam Bóg to wie, nawet aniołowie nie
wiedzą". Nic dziwnego - Ona nie została nawet zapisana. Widzicie, oni zamilkli; nic się
nie działo w tym czasie. Aniołowie tego nie wiedzą. Nikt nie wie, kiedy On przyjdzie.
Lecz będzie Siedem Głosów tych Gromów, które odsłonią to wielkie objawienie w
tym czasie. Wierzę więc, że dla nas, którzy... Jeśli Jej nie znamy i jeżeli... Ona nie
będzie wiadoma aż do tego czasu. Lecz zostanie objawiona w tym dniu i w tej godzinie,
w której powinna zostać objawiona. Więc trzeba nam czynić jedno - pozostać pełnymi
czci przed Bogiem i służyć Mu, i czynić wszystko, co umiemy czynić, i żyć prawdziwym
chrześcijańskim życiem. Zatem, stwierdzamy tutaj, że została nam otwarta Szósta
Pieczęć; zrozumiewamy Ją. A wiemy, że Siódma Pieczęć nie może zostać rozłamana dla
publiczności, dopóki nie przyjdzie ta godzina.
ŚWIĘTO TRĄB JEFF IN 64-0719 P:61 Zauważcie, że gdy zabrzmiała pierwsza
trąba, na ziemię spadła krew, ogień, grad. Rozumiecie? Co On przez to czynił?

Wyprowadzał Izraela z duchowego Egiptu z powrotem do ich ojczystego kraju.
Pozwólcie, że powiem zaraz w tym miejscu, że wszystkie te trąby, które zabrzmiały,
brzmiały w czasie szóstej pieczęci. Dojdziemy do tego po chwili, gdy natkniemy się na
pieczęcie. Wszystkie te trąby brzmiały w czasie szóstej pieczęci. W czasie siódmej
pieczęci nastało bowiem milczenie. "Nikt nie wiedział, a była to minuta albo godzina
przyjścia Chrystusa", jak On nam to objawił. Wszystkie trąby natomiast brzmiały
podczas szóstej pieczęci, podczas prześladowania Żydów.
Więc,

kiedy głosiłem dawniej serię Arcydzieło, powiedziałem: pewnego dnia

powinniśmy nazwać te serie „zrozumienie Siedem Pieczęci”, bo tak wielu ludzi ma
pomieszane w umyśle, myśląc że wszystkie te pieczęcie nastaną, kiedy były otwarte.
Więc oni także myślą, że Siódma Pieczęć wykonała się, kiedy została otwarta, lecz ona
nie jest zupełna. Oni również pomieszali wypowiedzi, gdzie brat Branham mówi, iż
Siódma Pieczęć sprowadza Go na ziemię i myślą sobie, że kiedy Siódma Pieczęć była
otwarta, iż On (dosłowne Ciało Jezusa Chrystusa jest z powrotem na ziemi), kiedy
Ten, który zstąpił, jest Aniołem z Objawienia 10. rozdziału, który jest aniołem
Przymierza, którym jest Sam Bóg, Ojciec Chwały. On nam powiedział, iż Siódma
Pieczęć jest Chrystusem, ale musicie zapytać samych siebie, co On miał na myśli,
posługując się słowem Chrystus, kiedy Chrystus oznacza trzy rzeczy: Pomazaniec, ten
który jest pomazany, sam namaszczony. Lecz musimy też wiedzieć, że Siódma Pieczęć
dotyczy nie tylko Zjawienia, lecz też Drugiego Przyjścia, a to ma do czynienia z
dosłownym Ciałem Syna Bożego zstępującego w dół, aby spotkać nas w powietrzu.
Lecz wszystkich siedem pieczęci jest otwartych, i jak powiedziałem, mamy 53
cytatów, gdzie brat Branham powiedział, że siedem pieczęci zostało otwartych, lecz jak
wskazałem, chociaż siódma jest otwarta, nie została objawiona, ponieważ nie ma nic
do powiedzenia, dopóki Bóg nie zinterpretuje tego przez urzeczywistnienie jej. Więc
mam nadzieję, że rozumiecie, iż ta Księga jest zwojem z siedmioma pieczęciami na
zewnątrz, i wszystkich siedem musiało być otwartych dla nas, abyśmy mogli mieć
otwartą księgę. Nawet chociaż wszystkie były otwarte, tylko sześć jest objawionych,
ponieważ siódma jest milczeniem, niczym dla objawienia, dopóki Bóg nie
urzeczywistni jej.
PIERWSZA PIECZĘĆ 63-0318 157-1 (271) 121 Duch Święty jest Chrystusem w

innej postaci. To się zgadza. Zauważcie, to jest Baranek, który otworzył Księgę, a
Barankiem jest Chrystus; i odtąd Chrystus nie był widzialny, lecz On jest widziany w
Księdze Objawienia 19. rozdziale, przychodząc na białym koniu. Jeżeli chcielibyście to
przeczytać, zwróćmy się do Objawienia 19:1-6.
Zatem, kto zstąpił w dół w Objawieniu 10. rozdział? To nie był baranek, ponieważ
baranek jest synem Boga, a on przychodzi z powrotem z Jego Oblubienicą w
Objawieniu rozdziale 19, jak powiedział brat Branham. Więc kim jest ten, który
zstąpił w dół w Objawieniu 10. rozdziale? Anioł Przymierza, Sam Bóg, Wielka
Obecność Chrystusa.

PIERWSZA PIECZĘĆ 63-0318P:90 brat Branham czyta Objawienie 10:1: „I
widziałem innego potężnego anioła zstępującego z nieba, odzianego w obłok, tęcza była

nad jego głową, a oblicze jego było jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia;"
Widzieliśmy tutaj to samo - był to Chrystus. A wiemy, że Chrystus jest zawsze
Posłańcem do Kościoła. W porządku. On jest nazwany Słupem Ognia, Aniołem
Przymierza, i tak dalej. a w ręku swoim miał otwartą książeczkę". Nuże, Pieczęcie były
już tutaj zdjęte! My je rozłamujemy obecnie. Lecz tutaj One są otwarte. „... I postawił
prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie. I zawołał donośnym głosem, tak jak
ryczy lew. Kiedy zawołał, siedem gromów przemówiło swym głosem. Moi drodzy!
Doskonale! A gdy przemówiło siedem gromów, chciałem pisać, (Pisać co? To co one
powiedziały. lecz usłyszałem głos z nieba (Boga) mówiący mi: Zapieczętuj to, co
powiedziało owych siedem gromów, a nie spisuj tego. Nie zapisuj tego. Rozumiecie?
Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę
swoją ku niebu, I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył
niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że to już długo nie
potrwa". [lub "że czasu już nie będzie" - tł.]
Wiara 57-1229 P:41 Zatem, on umarł, tak, On powstał znowu i On dzisiaj żyje. On

powiedział: „Jestem krzewem winnym, wy jesteście latorośle.” Krzew winny nie
przynosi owoców; on oczyszcza latorośle, a one przynoszą owoce. On nie ma innych rąk
jak moje i wasze. On nie ma innych oczu niż moich i waszych, ponieważ On powrócił w
Duchu. Słup Ognia, który prowadził dzieci Izraela, to był Anioł przymierza, Jezus
Chrystus. Biblia tak powiedziała. Każdy czytelnik Biblii wie o tym. On powiedział:
„Przychodzę od Boga; Idę do Boga.” A On powrócił do Boga. Powiecie: „On powrócił do
Słupa Ognia?” Absolutnie. „Czy tak mówi Biblia?” Absolutnie tak. Paweł, zaraz po
Jego zmartwychwstaniu, spotkał Go na drodze do Damaszku, kiedy to same jasne
Światło zaślepiło oczy Pawła. A nikt inny nie widział tego oprócz Pawła. To było
rzeczywistością dla jednego, a nie dla innych. Wiem na podstawie własnego przeżycia,
że sam Pan Jezus nie stoi dalej jak dwie stopy od miejsca, na którym ja stoję teraz. To
się zgadza. Przychodzą wizje, a wy je widzicie. A to było tak jasne, iż zaślepiło to jego
oczy. On powiedział: „Panie, Panie.” On powiedział: „Dlaczego mnie prześladujesz,
Pawle?” On powiedział: „Kim jesteś Panie?” On powiedział: „Jam jest Jezus.” –
Światłość.
Otóż, wiem, że niektórzy wezmą cytaty jak ten i przejdą na gałąź Jednościowców,
lecz musicie zrozumieć, że ten, który powrócił do Boga był Bogiem. Cielesny człowiek,
Jezus Chrystus, Syn Boży nie powrócił do Boga i stał się jakąś mgiełką. On wstąpił na
tron, aby wstawiać się za nami na podstawie naszego wyznawania. Więc,
uświadamiam sobie, że są cytaty, gdzie brat Branham przychodzi z tym, iż anioł
Przymierza w Objawieniu rozdziale 10:1 jest wtedy, kiedy Jezus idzie do Żydów. Brat
Branham mówi to w Przełomie; i przyznaję, że nie rozumiem tego. Lecz wierzę, że
Objawienie rozdział 10:1 dotyczy poselstwa czasu końca, księgi, która jest otwarta i
wręczona posłańcowi 7. wieku kościoła. Wierzę, że to jest Bóg, który to czyni. Właśnie
czytaliśmy to, gdzie brat Branham nazwał tego anioła aniołem przymierza, a ja
przeczytam wam parę cytatów, gdzie brat Branham mówi, iż to jest Sam Bóg, który
jest Aniołem Przymierza. Lecz wierzę również, że On nie mówi: Czasu więcej nie
będzie, dopóki nie będzie porwania, kiedy zakończy dzieło z poganami.

Prawdopodobnie to jest to, do czego odnosi się brat Branham w związku w Jego
powrotem do Żydów. Nie wiem dokładnie, lecz to nie jest to samo dla mnie, jak z
poganami, więc to nie ma nic wspólnego z moim i twoim zbawieniem, więc po prostu
zapomnijcie o tym, dopóki Bóg nie urzeczywistni tego.
Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga 63-0728 P:298 Ten potężny Anioł

Przymierza, Ten, który był z Mojżeszem na pustyni, Ten, który spotkał się z Pawłem
na drodze do Damaszku, Ten sam, którego zdjęcie było pewnego dnia opublikowane w
"Life magazynie", to samo Słowo, przez tego samego Boga, przez te same kanały, tą
samą drogą, dzięki tej samej obietnicy. "Gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w Moim
Imieniu, tam jestem wśród nich". A zatem On jest tutaj. "Aniołowie Boży zataczają
obóz około tych, którzy się Go boją" około tych, którzy trzymają się tylko Jego Słowa.
Nikt nie może mieć respekt względem Słowa, jedynie ten, kto się boi Boga. Widzicie?
Mój anioł pójdzie przed tobą 53-0213 P:5 A ten Słup Ognia lub ten Anioł był
Aniołem przymierza. Wierzę, że wszyscy kaznodzieje zgodzą się z tym, iż to był Anioł
przymierza. Jeżeli to był Anioł przymierza, wtedy to był Pan Jezus. To był Bóg, Duch
Święty.
Konferencje 63-0608 P:87 W Dniu Pięćdziesiątym... Tym wielkim Słupem Ognia,

który towarzyszył Izraelowi, względnie Izrael szedł za Nim po pustyni rozumiecie, tym
wielkim Słupem Ognia był Bóg, Anioł Przymierza, Jezus Chrystus. Mojżesz uważał
urąganie Chrystusowe za większe bogactwo, niż skarby Egiptu. Więc on opuścił Egipt i
naśladował Chrystusa. Zauważcie, co uczynił Bóg w Dniu Pięćdziesiątym? On wziął
ten duży Słup Ognia i rozdzielił Go. To był On Sam. Języki ognia, rozdzielone języki,
rozwidlone języki zstąpiły na dół - rozwidlone języki i odpoczęły na każdym z nich. O,
my powinniśmy się wstydzić, że pozwoliliśmy naszym organizacjom rozdzielić nas,
kiedy Bóg rozdzielił Samego Siebie wśród nas, abyśmy mogli być jedno. "Po tym
poznają wszyscy ludzie, że jesteście Moimi uczniami". Czy to słyszysz, bracie i siostro?
Bóg rozdzielił Samego Siebie. My nie jesteśmy rozdzieleni - jeden od drugiego,
ponieważ jesteśmy częściami Boga.
Więc jak on powiedział, tylko żyj dobrym chrześcijańskim życiem i zostaw wszystko
inne na Bogu, bo On jest autorem i dokończycielem naszej wiary, a co On rozpoczął, on
dokona.
Pochylmy nasze głowy do modlitwy.

