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Bóg ukrywa swoje Słowo przed tak zwanymi wierzącymi i niewierzącymi
Brian Kocourek
Dzisiaj rano będziemy kontynuować nasze studium kazania 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, bowiem
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 nie może zaprzeczać Samemu
Sobie, inaczej nie byłby Bogiem. Więc, nie mamy żyjącego człowieka, który
mógłby tak powiedzieć o sobie. Wszyscy jesteśmy śmiertelnikami i popełniamy
błędy w naszym myśleniu lub w sposobie uporządkowania spraw. Albo czasami w
naszym sposobie wyrażania, na co się patrzymy przez naszą nieadekwatność i
niezdolność wyrażenia się, co znamy dzięki objawieniu. Najpierw muszę
przyznać, że nie jestem potwierdzony. Nigdy nie byłem potwierdzony ani nawet
nie będę nigdy potwierdzony w takim sensie, jak o tym mówił brat Branham.
Ponieważ znaczenie słowa potwierdzić zgodnie ze słownikiem tylko oznacza po
prostu udowodnić. Lecz według biblijnego znaczenia ono oznacza dużo więcej niż
to. Słowo potwierdzić używane przez Williama Branhama jest tym, że Bóg
potwierdza Swoje Własne Słowo przez usta Swego proroka, przyprowadzając do
istnienia to, co ten człowiek wypowiada. Mówiąc inaczej, tylko prorok ma „TAK
MÓWI PAN”. A Bóg dał nam naukę na temat tego, czego mamy szukać, jeśli
człowiek przychodzi z TAK MÓWI PAN. Dlatego, nie wierzę w cały ten nonsens,
który jest wśród niektórych kaznodziei Poselstwa, którzy nauczają swoich ludzi,
iż pięcioraka usługa jest potwierdzona. Pięcioraka usługa nie jest potwierdzona.
A jeżeli możecie mi to pokazać na podstawie Pisma lub cytatów proroka, że
pięcioraka usługa jest potwierdzona, wtedy chętnie przyznam mój błąd. Lecz nie
potraficie tego, bo on nie posłużył się w ten sposób słowem potwierdzenie.
Ostatnio jeden kaznodzieja starał się powiedzieć mi, że pięcioraka usługa jest
potwierdzona, a jego argumentem było to, że brat Branham wygłosił kazanie pod
tytułem Pięć identyfikacji Prawdziwego Kościoła. Powiedziałem: „chwileczkę,
bracie, identyfikacja i potwierdzenie to nie ta sama rzecz”. Identyfikacja jest po
prostu cechą charakterystyczną, która identyfikuje. Lecz potwierdzenie jest samą
Bożą obecnością na widowni, aby potwierdzić to, co mówisz jak „TAK MÓWI
PAN”.

Chociaż Prawdziwy Kościół żyjącego Boga może mieć zidentyfikowane cechy
charakterystyczne, nie są potwierdzone. Istnieje tylko jeden człowiek, którego
Bóg potwierdza w tym czasie, a to jest Jego Prorok na tą godzinę.
Więc, nie mam zamiaru odejść od mojego poselstwa dzisiaj rano, lecz
pozwólcie, że wam pokażę, że Bóg potwierdza tylko Swoje Słowo przez Swoich
proroków. Nie możecie mi powiedzieć, że Bóg potwierdza jakąkolwiek pięcioraką
usługę. Bo Bóg posługuje się znakami i cudami i „TAK MÓWI PAN”, aby
potwierdzić swojego człowieka w tym czasie.
Dlatego na początku wszystkiego spójrzmy na to, co Pismo naucza nas
odnośnie tego.
5 Moj. 18:18-22 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę

moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. 19 Jeśli
więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to Ja
będę tego dochodził na nim. 20 Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim
imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w
imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć. 21 A jeśli powiesz w swoim
sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział? 22 Jeżeli słowo,
które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest
ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je
prorok; więc nie bój się go.
Więc Bóg uczynił to jasne jak kryształ, że jeżeli człowiek mówi to, co Bóg
powiedział mu, aby coś wam powiedział, i jeśli ta rzecz nie urzeczywistni się,
wtedy uciekajcie od tego człowieka. Więc Bóg musi wspierać tego człowieka,
jeżeli Bóg posyła go z jego poselstwem. Dlatego wspieranie tego poselstwa jest
tym, co nazywamy potwierdzeniem. Poza tym nie jesteś potwierdzonym. Bóg
wspiera tylko Jego Słowo. On potwierdza tylko Swoje Słowo i Swojego proroka,
którego posłał z tym. Zatem, spójrzmy na to, co powiedział o tym William
Branham potwierdzony prorok Boży.

Bóg ma obmyślaną drogę 62-0728 P:45 A kiedy Bóg posłał w dół człowieka,
proroka, który przyszedł ze Słowem, on miał oryginalne Słowo Boże. „Słyszałem
wzdychania Mojego ludu i wspomniałem o Mej obietnicy.” Alleluja. Ten Bóg się
nie zmienia. On zostaje ze Słowem, litera po literze. Nie tylko to, ale On miał
potwierdzonego proroka. On zstąpił w dół. On miał Słup Ognia nad nim i
potwierdził go. On był Bożym… To był Bóg udowadniający, że ten człowiek ma
rację, ponieważ on był w zgodności ze Słowem. O, moi drodzy. On głosił Słowo.
Bóg pracował z nim, potwierdzając Słowa towarzyszącymi mu znakami. Mojżesz
zrobił dokładnie to, co Bóg mu polecił uczynić. Mojżesz miał dużo podrabiaczy.
Lecz w każdym przypadku Bóg zawsze zlał potężny przypływ na wszystkich
podrabiaczy i sprawił, że to wybrzmiało właściwie. Jezus powiedział… Biblia

mówi, że: „w ostatecznych dniach, jako Jannes i Jambres przeciwstawiali się, tak
samo będą ludzie w ostatecznych dniach” uosobienie. obiecał to.
Więc z tego cytatu możemy widzieć, że sama obecność Boża w postaci słupa
ognia jest tym, co potwierdzało człowieka i jego Słowa. Ten Bóg się nie zmienia.

On zostaje ze Słowem, litera po literze. Nie tylko to, ale On miał potwierdzonego
proroka. On zstąpił w dół. On miał Słup Ognia nad nim i potwierdził go. On był
Bożym… To był Bóg udowadniający, że ten człowiek ma rację, ponieważ on był w
zgodności ze Słowem.
Więc nie mówcie mi, iż w tego powodu, że sami rozważacie pięcioraką usługę,
że to czyni wyjątkowy punkt w Bożym potwierdzeniu i waszej usłudze. Nie
kupujecie tego tylko na dwie sekundy.
Znowu w kazaniu JEDYNE OBMYŚLANE PRZEZ BOGA MIEJSCE

ODDAWANIA CZCI 65-1128M Obserwujcie teraz, że duch Kaina przechodził
poprzez całe Pismo święte, aż do tego czasu ostatecznego. Fundamentalny? On
był tak samo fundamentalny, jak jego brat. 86 Spójrzcie na proroka Balaama i
proroka Mojżesza. Obaj mieli siedem ołtarzy, Jahwe ołtarzy, na każdym z nich
była krew; a nie tylko to, lecz na każdym ołtarzu był baran. W numerologii (nauce
o magicznym znaczeniu liczb) jest to dokładnie właściwa liczba: siedem "doskonały" - siedem baranów, dokładnie tak, jak obydwa ołtarze. Jeden był tak
samo fundamentalny, jak ten drugi. Lecz kogo Bóg potwierdził? Rozumiecie,
rozumiecie? Tego, kto był w Jego Słowie. Być fundamentalnym nie ma wielkiego
znaczenia; chodzi o objawienie Boże.
Więc widzicie, chociaż nawet Balaam był prorokiem, on nie był prawdziwym
prorokiem, bo nie potrafił się trzymać Bożego Słowa. Słuchajcie, prorok nie jest
kimś, który widzi wizje. On objawia Boskie Słowo. Głównym celem jego usługi
jest przynieść Słowo od Pana.

USIŁOWANIE CZYNIENIA BOGU USŁUGI WBREW BOŻEJ WOLI 651127B 257 Słyszałem, jak jeden człowiek mówił pewnego razu, powiedział: "Ja
wierzę, że ten człowiek modli się za chorych; ja wierzę, że to jest bardzo dobre.
Lecz jeżeli chodzi o proroka" - powiedział - "ja wierzę, że on jest Bożym
prorokiem, lecz jako nauczyciel, no cóż, on jest z Jesus Only". Jak nazwalibyście
takiego człowieka? Ten człowiek nie wie, o czym mówi. 258 Samo słowo "prorok"
oznacza, że "on jest objawiającym Słowo Boże" - wykład przychodzi tylko do niego.
I dlatego jesteśmy dzisiaj w takiej potrzebie, żeby przyszedł ten wielki człowiek,
który powinien był nam być posłany w postaci proroka Eliasza, ponieważ to
będzie objawienie Boże, oznajmione nam przez potwierdzenie, pokazując, że to
jest ten dzień i ta godzina i ten sezon, w którym się to stanie zgodnie z obietnicą
Bożą. I pamiętajcie, że będą mówić przeciwko niemu; zawsze tak było i zawsze
będzie. Będzie odrzucony, tak samo jak plewa oddzieli się od... Najpierw będzie

przyjmowany, ponieważ plewa trzyma ziarno tylko tak długo, aż ono jest w takim
stadium, że może być wystawione na słońce. Zielonoświątkowy ruch będzie tylko
osłoną dla Poselstwa, dając mu otwarte drzwi, aż się rozpowszechni; potem ta
łuska odskoczy, a ziarno pszenicy będzie leżeć w Obecności Syna, rozumiecie, aby
dojrzało.
Rozumiecie, w czasach Mojżesza tak zwana usługa próbowała przywłaszczyć
sobie jego autorytet i pozycję wśród ludzi, a Bóg zabrał ich z widowni naprawdę
szybko. Nie mieszajcie się w sprawy proroka i nie próbujcie wykorzystać wasze
działanie i usługę, aby uczynić siebie samego kimś.
W kazaniu UCZYNKI SĄ WYRAŻENIEM WIARY 65-1126 Kto był pierwszy?

Mojżesz! Potem dopiero jego podrabiacze. Ale te wielkie prawdy pozostają takie
same i one rozstrzygają, co jest właściwe a co nie. Podrabiacze nie mogą przyjąć
poselstwa! Nie mogą przyjąć niesfałszowanego poselstwa pochodzącego ze Słowa
Bożego. 305 Możliwe, że Judasz czynił wszelkiego rodzaju znaki i cuda, ale kiedy
chodziło o przyjęcie Ducha świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, ujawniło się jego
prawdziwe oblicze. Diabeł może iść z tym krok w krok i podrabiać dokładnie
wszystko aż do momentu, kiedy chodzi o Słowo, gdyż on nie może zaakceptować
całego Słowa. Może zgodzić się z tym wszystkim za wyjątkiem być może jednego
tylko Słowa, tak jak było w jego rozmowie z Ewą, ale nie może przełknąć tego w
całości. Ponieważ zupełność jest cechą tylko ciała Chrystusowego. Widzicie, tak
też ani teraz oni nie mogą przyjąć tego poselstwa, tak jak Jannes i Jambres nie
mogli przyjąć poselstwa Mojżesza. Oni zostali ujawnieni jako podrabiacze,
ponieważ nie byli w stanie naśladować Bożego Słowa, uwierzytelnionego przez
Jego namaszczonego proroka. Zrozumiałe?
Znowu w kazaniu ZDARZENIA WYJAŚNIONE PRZEZ PROROCTWO 65-

0801 58 Otóż za każdym razem, kiedy kościół popadnie w zamieszanie, (a Bóg
wie z góry, że tak się stanie, ponieważ On jest wszechwiedzący), On ma
przygotowanego swojego konkretnego proroka na ten wiek, aby wezwać swoich
wybranych przez swoje uwierzytelnione Słowo, któremu towarzyszą znaki i cuda.
Słowo to zostaje potwierdzone, jak obiecał. "A Pan potwierdzał ich Słowo
znakami, które Mu towarzyszyły." Po uwierzytelnieniu tego proroka On daje
przez niego właściwą interpretację. 59 Wszyscy oprócz wybranych, do których
zostaje posłany, nienawidzą go. Badajcie każdy przypadek i dowiedzcie się, czy
tak jest, czy też nie. Przyjmują to tylko ci, do których zostaje posłany. "Do swej
własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał
prawo stać się dziećmi Bożymi."
A w kazaniu Małżeństwo i rozwód 65-0221M P: 103 Otóż, wierzycie, że to jest

prawdą i wierzycie, że to pochodzi od Boga. A przez potwierdzenie Jego Obłoku i

Jego Poselstwa, które doprowadziło mnie aż tutaj,… Więc widzimy tutaj, że to
jest osobista Boża Obecność, która wspiera i potwierdza Jego proroków.
DLACZEGO MUSIELI TO BYĆ PASTERZE 64-1221 165 Zauważcie, że

później znowu ten nigdy nie zmieniający się Bóg, ten wielki Pasterz i Prorok,
zabrał tych, którzy pozostali przy Nim i Jego poselstwie na Górę Oliwną. Był to
ten wielki Pasterz i Prorok, Jezus, o którym mówimy. Oni zobaczyli i usłyszeli
Ojca (ten sam słup ognia), który Go uwierzytelnił, tak jak przedtem Mojżesza.
166 Ten sam Bóg, o którym mówił Mojżesz, zstąpił na Mojżesza i udowodnił przez
ten słup ognia, że to właśnie On, Jahwe prowadzi Mojżesza. Chcę znowu, abyście
zauważyli, że to jest osobista Boża obecność, która potwierdza swoich proroków,
nawet Jego syna.
Również widzimy to w następnym cytacie. Rozpoznaj twój dzień i to Poselstwo
64-0726 P:62 Objawił się On tam w Egipcie nie tylko przez cuda i znaki, ale kiedy
ich zabrał wszystkich, pojawił się im ponownie i potwierdził służbę Mojżesza
przed Wybranymi i powołanymi. Kiedy prorok wyciosał ich spośród innego
narodu i przyprowadził na miejsce, wtedy słup ognia pojawił się ponownie
na szczycie góry Synaj. Znowu podobieństwo do dnia dzisiejszego. Amen!
Chwała Bogu! To więcej dla mnie niż życie.
Znowu w kazaniu GŁOS ZNAKU 64-0313 P:36 Jak to możliwe, iż Eliasz
potępił tę generację z całych swoich sił, a Bóg potwierdzał go, że był prawdziwym
prorokiem, zanim jeszcze przyszedł.
JEDYNA DROGA OBMYŚLANA PRZEZ BOGA 63-0731 P:48 Bóg obmyślił

drogę dla Izraela. On namaścił proroka, posłał Słup Ognia, i potwierdził Słowo,
które wypowiedział prorok, przez znaki, znaki stworzenia. Zauważcie, że Bóg
także posługuje się znakami i cudami, aby wesprzeć proroka. Więc, patrzcie,
jeżeli kogokolwiek naśladują znaki i cuda, widziałem to w mojej własnej usłudze.
Widzieliśmy głuchych, którzy słyszą, oczy ślepych się otwarły, chromi chodzą,
odcięte części ciała odrosły. Widzieliśmy zatrzymane sztormy, a ekstremalna
pogoda się natychmiast zmieniła, a nawet znaki na niebie w postaci
horyzontalnej tęczy zstępującej z nieba i zatrzymującej się nad kościołem, w
którym głosiłem, i zstąpił pełny okrąg dookoła słońca właśnie nad budynkiem
kościoła, gdzie głosiliśmy. Lecz czy mówię, że to jest potwierdzeniem mojej
usługi? Czy to potwierdza mnie? Absolutnie nie. Nie mam „TAK MÓWI PAN”.
Więc, to jest potwierdzeniem Słowa Bożego, ponieważ Bóg powiedział w Swoim
Słowie, że te rzeczy się wydarzą, a widzimy, jak one dzieją się. Lecz to mnie nie
potwierdza. A jeżeli z tyloma znakami i cudami występującymi w mojej usłudze
nie twierdzę, że to jest potwierdzenie, wtedy jak to możliwe, że ci bracia tam bez
żadnych znaków, lub prawdopodobnie z paroma znakami z Ew. Marka 16 i
Jakuba 5, a jeszcze chcą powiedzieć światu, że są potwierdzeni. Więc, bracie, nie

chciałbym próbować wyjaśnić moje założenia i przypuszczenia przed białym
sędziowskim tronem. Więc raczej mówcie to, co mówili prorocy i trzymajcie się
tego.
Patrzcie, widziałem wiele podczas mojej usługi przez te lata, lecz niczego nie
porównywałem z tym, co uczynił Bóg przez proroka Williama Branhama. On miał
więcej na jednym nabożeństwie, niż ja miałem poprzez 1300 kazań. Dlaczego
myślicie, że to zajmuje mi ponad 150 kazań, aby wygłosić jedno jego. Jest tego tak
dużo na każdej z tych taśm, że dziwię się, jak mógł to wszystko wypowiedzieć za
półtora godziny. A to samo z cudami i nadnaturalnymi rzeczami.
Dlatego on mógł powiedzieć w kazaniu CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ

TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 P:158 Do kogo przyszło Słowo Pańskie? - tylko do
proroków. To się zgadza. Nieprawdaż? A prorok musiał najpierw zostać
potwierdzony. Nie dlatego, że on powiedział, iż jest prorokiem, lecz dlatego, że
urodził się jako prorok i został potwierdzony za proroka, bo wszystko, co on
powiedział, było dokładnie według Słowa i wypełniło się, a wszystko inne musiało
odpaść.
NIE BÓJCIE SIĘ 63-0607 P:48 "Nam, ludziom, jest powiedziane w tej Biblii,
że Słowo Pańskie przychodzi do proroka, tylko do proroka. A potem, ten prorok
musi być najpierw potwierdzony przez Boga. On musi mówić Słowo, a to Słowo
musi się urzeczywistnić każdym razem". Oni się urodzą prorokami. Nie są nimi
dlatego, że ktoś włożył na nich ręce i uczynił ich prorokami; oni się urodzą
prorokami. Istnieje dar proroctwa, który może przyjść, lecz prorok jest urodzony
jako prorok. Jeremiasz nim był. Dlaczego? Bóg powiedział: "Zanim zostałeś
ukształtowany w łonie twojej matki, Ja przeznaczyłem cię za proroka nad
narodami". Jan Chrzciciel siedemset dwanaście lat zanim się urodził - Izajasz
powiedział, że on był głosem wołającego na pustyni. Jezus Chrystus był Synem
Bożym przed założeniem świata. On był Nasieniem niewiasty, które miało zetrzeć
głowę węża. Oczywiście. Bóg jest... Bóg ustanawia te sprawy. Bóg ustanowił w
kościele apostołów, proroków, nauczycieli, pastorów, ewangelistów. Bóg postawił
tych wszystkich w kościele. Potem istnieje dziewięć różnych darów, które działają
w tym kościele. Lecz to są urzędy, które są czynne w kościele.
Więc czy oczekuje się od nas, abyśmy poszli za tymi nadętymi kaznodziejami i
wierzyli, że są potwierdzeni tylko dlatego, iż tak powiedzieli? Nie w naszym
życiu.
Znowu powiedział: CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-

0728 P:106 A widzący, jak wiecie, przepowiada, On jest w boski sposób
potwierdzony, kiedy coś przewidzi a to się wypełni. "Jeżeli wystąpi jakiś prorok i
przemówi do was a powie wam pewne sprawy, które mają się stać, a kiedy one się
nie staną, to go nie słuchajcie. Lecz jeżeli się tak stanie, to Ja jestem z nim.

Raczej się go bójcie, bo Ja jestem z nim, widzicie. To się zupełnie zgadza. W tym
jest potwierdzenie. Według tego możecie poznać, czy to jest prawdą, czy nie.
Zauważcie, że potwierdzenie jest tym, że Bóg jest z tym człowiekiem.

OSTRZEŻENIE POTEM SĄD 63-0724 P:48 Co z Jonaszem chodzącym
ulicami, mówiącym: „O, to miasto będzie zniszczone za tyle dni, czterdzieści dni,”
a potem Bóg nie zrobił tego? Rozumiecie, musicie obserwować, Bóg nie zawsze
uderza, kiedy ostrzega. Ale On… Istnieje jedna rzecz, potem prorok jest
wyśmiany. Lecz jeżeli on jest potwierdzony przez Słowo Pana (Rozumiecie?) znaki
Boże, potwierdzony, jak Bóg powiedział, że ten prorok będzie potwierdzony, tam
gdzie byli ci ludzie. Rozumiecie? Jego Słowo nie jest jego, lecz ono jest Boże, a ono
się wypełni. Ono musi się wypełnić, jeżeli Ono jest Bożym Słowem. Istnieje tylko
jedna rzecz, która może to zatrzymać, a tą jest szybka pokuta.
CHRYSTUS JEST OBJAWIONĄ TAJEMNICĄ BOGA 63-0728 P:105 Kiedy
tak mówi Bóg, wtedy to się musi wydarzyć. On jest potwierdzonym prorokiem, a
to się musi stać, ponieważ to jest Boże Słowo, a Słowo przychodzi tylko do
proroków. Słowo prorok oznacza: ten, który objawia napisane Boskie Słowo, tak
samo, tak samo jak przepowiadający (Rozumiecie?), widzący.
TRZECIE WYJŚCIE 63-0630 143 Bóg wybierał w dniach wyjścia, On wywołał
grupę, a z tej grupy... Ja chcę, żebyście coś zauważyli. On miał tylko dwóch,
którzy weszli do Obiecanego Kraju. Co On wybrał, przez co by ich wyprowadził?
Przez politykę, organizację? On wybrał proroka z nadprzyrodzonym znakiem
Słupa Ognia, żeby tego ludzie nie przeoczyli. To, co powiedział prorok, było
Prawdą. Bóg zstąpił w dół w Słupie Ognia i potwierdził Samego Siebie, pokazał
Swoje Słowo. Czy się to zgadza? 144 To właśnie On przyniósł - Jego pierwsze
wyjście. Jego drugie wyjście... Bóg zawsze działa w trzech. On jest doskonały w
trzech.
SIÓDMA PIECZĘĆ 63-0324E P:94 Zauważcie, wierzący Izraelita - wierzącym
tylko było powiedziane w Starym Testamencie, aby wierzyli swym prorokom,
potem gdy prorok zostanie potwierdzony. "Jeżeli jest między wami ktoś, kto jest
duchowym czy prorokiem, Ja Sam, Pan, twój Bóg, dam Się mu poznać i będę
mówił do niego w wizjach, przez sny i wykład snów". Ktoś ma sen, a prorok będzie
mógł podać jego wykład. A jeśli ma wizję, powie ją. "Dam Się mu poznać przez
wizje i sny - objawię mu Samego Siebie. A jeśli to, co on mówi, urzeczywistni się,
słuchajcie tego proroka, bowiem Ja jestem z nim. Jeśli się to nie urzeczywistni, to
nie bójcie się go wcale". Tak. To się zgadza. "Odejdźcie od niego, zostawcie go
samego, rozumiecie".
SIÓDMA PIECZĘĆ 63-0324E P:32 Otóż, zauważcie, Izrael wierzy tylko swoim
prorokom, kiedy są potwierdzeni.

NA PRZEŁOMIE SIEDMIU WIEKÓW KOŚCIOŁA I SIEDMIU PIECZĘCI
63-0317E P:48 Zważajcie więc. Siedem Pieczęci zawiera tajemnicę tej Księgi.
Dopóki nie zobaczymy, co jest zapieczętowane przy pomocy tych Siedmiu Pieczęci,
domyślamy się tylko tych rzeczy. Ponieważ, jak wam już powiedziałem tego
poranka, na przykładzie mojego małego Poselstwa, które wygłosiłem dziś rano - o
Bogu ukrywającym się w prostocie. Widzicie, my jesteśmy... Na pewno nie
zauważymy tej sprawy, o ile nam To nie zostanie objawione absolutnie i
autentycznie przez Ducha świętego, i tak samo potwierdzone. Rozumiecie? Jeżeli
powstaje prorok i mówi wam, że To jest właśnie To, a Bóg tego nie potwierdzi,
zapomnijcie o tym. Rozumiecie? Bóg musi potwierdzić każde oświadczenie, musi
To uwierzytelnić. Rozumiecie? Zwróćcie zatem uwagę, Jego dzieci będą czuwać
nad tymi sprawami i będą się mieć na baczności.
INWESTYCJE 63-0126 P:45 Rozumiecie, Bóg czuwa nad Swoim Słowem, aby
było potwierdzone. I jak może On Je potwierdzić, kiedy zaprzeczamy, mówiąc, że
nie jest Prawdą. Rozumiecie?
IDENTYFIKACJA 63-0123 P:65 Czy bylibyście po stronie proroka i Bożego
potwierdzonego Słowa, stojąc w mniejszości jako mała grupa, czy z ludźmi
mającymi popularną opinię w owym czasie? "Więc, powiem wam, ten człowiek
jest zwariowany". A jedyny sposób, jak poznacie, że nie był zwariowany, jest taki,
że ten sam Bóg objawił tę samą rzecz, którą objawił Mojżeszowi. A jedyny sposób,
jak możemy być w stanie obrazami Boga i synami Boga, jest to, dlaczego Bóg
objawił się nam, i wyraził Samego siebie przez Jego Słowo nam, a nas światu. To
jest jedyny kanał, bo Chrystus był Obrazem tutaj na ziemi, że mogliście widzieć
Boga w człowieku, wyrażonym Obrazie Bożym, ponieważ Bóg był w Nim tak
samo, jak byli Jedno. A teraz, kiedy Chrystus odszedł, On poświęcił kościół, że
kościół mógł zająć Swoje miejsce i wyrazić Słowo Boże. Rozumiecie? To jest
jedyny sposób, jak to może być zrobione.
POSŁANIEC CZASU OSTATECZNEGO 63-0116 Jeżeli jest prawdziwym
prorokiem Słowa, Bóg potwierdza Swoje Słowo przez tego proroka. 93 Otóż, było
wielu fałszywych proroków, mieliśmy ich wszystkich na przestrzeni wieków.
Kiedy przejdziemy do Starego Testamentu, widzimy, jak oni występują i mówią w
Imieniu Pańskim, a nie było to prawdziwe. Bóg nie miał z tym nic do czynienia.
On nie potwierdza niczego innego, prócz Swego Własnego Słowa. Tak czy owak,
On nie prowadziłby Swojego interesu w ten sposób. Rozumiecie? 94 Zapamiętajcie
sobie, Bóg potwierdza tylko Swoje Słowo! I jedynym prawdziwym prorokiem
jest… Jedynym sposobem, jak możecie poznać, czy on jest prawdziwy czy nie, jest
poddać go próbie Słowa. W ten sposób możecie go ocenić.
ZNAKI JEGO PRZYJŚCIA 62-0407 P:36 Potwierdzenie, że Boże Słowo jest
prawdziwe, Bóg potwierdza to przez Swoje Słowo i znaki.

POKAŻ NAM OJCA, A TO NAM WYSTARCZY 60-0731 P:70 Kim był prorok?
Boskim wykładowcą Słowa, on posiadał Boską interpretację. Znaki, które
zapowiadały Go, że on był potwierdzonym prorokiem dla tych ludzi.
ŚLEPY BARTYMEUSZ 60-0713 P:24 Pamiętajcie, że wizja nie uzdrawia ludzi.
Wizja jest tylko potwierdzeniem tego, że Słowo ma rację. Ilu z was wie, co
oznacza słowo „prorok”? Na pewno wiecie. Słowo „prorok” oznacza „ten, który
przepowiada lub mówi do przodu.” A to jest Boski znak od Boga, że ta osoba,
która mówi, ma właściwą interpretację Bożego Słowa, ponieważ Słowo Pańskie
przychodzi do proroków. A prorok przepowiada i czyni te znaki, które są
potwierdzeniem tego, iż on ma interpretację Bożego Słowa.
NIE BÓJCIE SIĘ 60-0609 P:71 Czy wierzycie Panu Jezusowi? Miejcie wiarę
w Boga. To wszystko, bracie. Tylko wierzcie temu teraz. Jesteśmy sobie
wzajemnie obcy. Więc, to powinno załatwić to całej grupie. Czy to potwierdza, że
głoszę prawdę? Jak mógłby Bóg pozwolić powiedzieć mi coś złego, a wspierać
każde moje poselstwo. Te rzeczy tylko wskazują na Boskie potwierdzenie, że moja
teologia jest właściwa. To się dokładnie zgadza. Słowo Pańskie przychodzi do
proroków. Czy wierzysz temu z całego serca? Nie znam cię; Jezus ciebie zna.
Jesteś bardzo dobrą osobą, i nie jesteś tutaj z powodu siebie. Jesteś tutaj z
powodu kogoś innego. To jest twoja córka. Czy wierzysz, że Bóg może mi
powiedzieć, jaki ma problem? To jest jej kręgosłup. To prawda. Jeżeli to jest
prawdą, podnieś swoją rękę. Więc, czy wierzysz temu z całego serca?
ODKUPIENIE PRZEZ MOC 54-0329 P:81 Nie czytam waszych myśli,
przyjaciele. Mówię tylko prawdę, a Bóg potwierdza to, że to jest prawdą.
CZY WIERZYSZ TERAZ 54-0307E P:73 Jeżeli mówiłem prawdę o Jezusie
Chrystusie, wtedy On potwierdzi to, iż mówię prawdę.
Mówiąc o roztropności i wizjach w kazaniach BÓG POTWIERDZAJĄCY
MOJŻESZA JAKO PROROKA 53-0508 P:91 brat Branham mówi: Czyni tylko to,
a mianowicie oznajmia Jego Obecność, Jego potwierdzenie będąc tutaj. Stop –
koniec strony 7

Oczekiwania 50-0405 P:16 Lecz jedyna osoba, która ma prawo powiedzieć
TAK MÓWI PAN, to potwierdzony prorok. Nie widzieliście nigdy nikogo
oceniającego Izajasza lub Jeremiasza, lub tych ludzi. Oni byli prorokami,
przeznaczonymi i urodzonymi na ten świat, aby byli prorokami. I oni przewidzieli
te sprawy w wizji, a później powiedzieli: „TAK MÓWI PAN”, bo Pan już tak
powiedział. Więc to, czego potrzebuje Kościół dzisiaj, jest staromodne nauczanie
Ewangelii. To się zgadza. Wiecie, gdzie oni… Nie mam na myśli tylko edukacyjne
nauczanie; mam na myśli duchowe nauczanie. Niektórzy ludzie mówią o Bogu, a

nie wiedzą niczego o Nim. Wy nie… Rozumiecie, musicie przyjść i uporać się z
samym duchem, rozumiecie, aby wiedzieć, o czym mówicie.
Przypuszczanie 62-0117 P:151 Więc, wizje nie uzdrawiają ludzi. Wizje tylko
potwierdzają Obecność Bożą.
Ich oczy zostały otwarte 57-0421E P:16 Wizja nie uzdrawia; wizja tylko
potwierdza Jego Obecność.
Otóż, wracając do naszego tekstu dzisiaj rano, brat Branham powiedział:

Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem 40: Jest tutaj Słowo, lecz Ono jest
ukryte przed oczyma mądrych i roztropnych.
Więc, Słowo jest tutaj, lecz oni nie mogą go zrozumieć, ponieważ jest zakryte
przed oczami mądrych i roztropnych. Zatem, dlaczego Bóg ukrywałby Swoją
Prawdę w Swoim Słowie?
Dlatego mieliśmy rozprawę z zagranicznym kaznodzieją. I patrzcie, naprawdę
nie troszczę się o to, w co wierzy lub co się stało, w co wierzy ktokolwiek. W co
wierzysz, to twoja sprawa, a to jest między tobą a Bogiem, lecz po prostu nie kłam
o tym. I nie próbuj zniszczyć innych, kłamiąc o tym. Tylko pokaż to w Piśmie,
bowiem mimo wszystko, nikt nie jest potwierdzony oprócz Bożego proroka w tym
czasie. Więc nie próbuj mi powiedzieć, że jesteś potwierdzony, bo będę cię
nazywał kłamcą i oszustem, jeżeli tak postąpisz. Pokaż mi „ TAK MÓWI PAN”.
Pokaż mi Boże potwierdzenie tego, że popiera ciebie znakami i cudami i Swym
pisanym słowem, wypełniając go. Nie możesz tego uczynić, więc zamknij się i
usiądź i włącz taśmę.
Br. Branham powiedział: Boże Słowo nie zaprzecza Samemu Sobie, nie może
zaprzeczać Samemu Sobie, a być Bogiem. A Bóg jest Słowem. To jest tak proste.
Jeśli William Branham napisał książkę Wykład Siedmiu Wieków Kościoła, a jest
oparta na Biblii, wtedy wierzcie jej. To wszystko. A jeżeli nie potraficie wierzyć
wszystkiemu, co powiedział prorok, wtedy nie twierdźcie, że jesteście obrońcami
Słowa Bożego i Proroków.
Słowo Boże jest pełne autentycznych prawdziwych obietnic, dlaczego całe życie
spędzasz, poszukując czegoś fałszywego. Lecz to właśnie uczynili ci bracia. Oni
spędzili całe swoje życie w usłudze, aby patrzeć się na błędy innych. A tak
właśnie brat Branham opisuje tak zwanych wierzących. W kazaniu IDŹ

WZBUDZIĆ JEZUSA 63-1130E P:34 Otóż, istnieje dalsza grupa ludzi, która się
wałęsa, a to są tak zwani wierzący. Więc, ten tak zwany wierzący uważany jest
za hipokrytę. Więc, weźmy tak zwanego wierzącego. To był Judasz. On był tak
zwanym wierzącym. A tak zwany wierzący czepia się i czepia, próbując znaleźć
jakiś sposób, aby w jakiś sposób coś zyskać z tego dla siebie. Przebywają w

pobliżu tak długo, aż uda im się znaleźć – jakiś mały błąd, potem idą i mówią o
tym gdzieś publicznie.
Więc mówię wam, jaki to jest duch w tym człowieku, który poświęca całe swoje
życie, próbując znaleźć jakąś winę w kimś innym. To mówi nam, że on jest
pozornym wierzącym. Nie dlatego, że ja tak mówię, bo kim ja jestem. Lecz
potwierdzony przez Boga prorok tak powiedział.

TRZY RODZAJE WIERZĄCYCH 63-1124E 174 Jest taki facet, kaznodzieja,
który kiedyś powiedział mi: - Bracie Branham, nie dbam o to, ile ludzi możesz mi
pokazać, o których mówisz, że zostali uzdrowieni. Ja i tak w to nie wierzę. 175 Oczywiście, że nie - odpowiedziałem. - Ty nie możesz w to wierzyć. Ty jesteś
niewierzący. To nie jest dla ciebie. To jest tylko dla wierzących. - 176 Trzeba w to
uwierzyć. Rozumiecie? A oni w to nie wierzą. Kiedy więc widzicie taką osobę,
która... Słusznie Paweł powiedział, powołując się na proroków, że będą popędliwi,
chełpliwi, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności,
ale zaprzeczają jej mocy, mocy Słowa. Tych się wystrzegaj. Zauważcie, oni
zaprzeczają całemu Słowu, ale pod każdym pozorem są bardzo religijni. Są
niewierzącymi w prawdziwe Słowo, choćby ono było uwierzytelnione. 177 W
każdym okresie poprzez wieki Bóg uwierzytelniał Słowo tych ludzi, o których
mówiłem - Noego i tak dalej, aż do Mojżesza i wszystkich proroków, i tak dalej.
Bóg mówił przez rzeczy nadnaturalne i uwierzytelniał Słowo, a jednak ludzie ci
odchodzili od tego.
Znowu brat Branham powiedział w kazaniu TRZY RODZAJE WIERZĄCYCH

63-1124E P:70 Rozumiecie, tak zwani wierzący, oszuści, próbujący znaleźć jakiś
błąd w Bogu i Jego Słowie.
TRZY RODZAJE WIERZĄCYCH 63-1124E 186 A teraz trzecia klasa, o której
będziemy mówić: niby-wierzący . To jest ten osobnik! - niby-wierzący.
Pamiętajcie, że stało tam wszystkich trzech. Otóż dowiadujemy się, że oni
postępują dokładnie tak, jak ich ojciec Judasz. Był tam Piotr i reszta apostołów:
wierzący. Było tam tych siedemdziesięciu: niewierzący.187 Był także Judasz,
który do tego się doczepił. On był niby-wierzącym. Co oni robią? To jest ten
rodzaj, który wytrzymuje, dopóki nie znajdzie w tym jakiegoś braku.
Więc widzicie, istnieją trzy rodzaje wierzących właśnie w tym poselstwie, a
niby wierzący są tymi, którzy zawsze starają usiłują znaleźć błędy w innych. I
wierzcie mi, jako ludzkie istoty, wszyscy mamy sporo błędów, lecz to się oczekuje
od Miłości. Miłość przykrywa mnóstwo grzechu i niedowiarstwa.

1 Tym. 6:3 Jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana
naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, 4 Ten
jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się

o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, 5
Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z
pobożności można ciągnąć zyski.
Więc apostoł Paweł mówi nam, jak obchodzić się z tymi ludźmi. On mówi:
odstąpcie od nich, bo ich głupota zamanifestuje się we właściwym czasie.

ODSŁONIĘCIE BOGA 64-0614 265 To nas przenosi z powrotem do tej samej
sprawy; w każdym zgromadzeniu macie pozornie wierzących, niewierzących i
wierzących. Tak było w każdym zgromadzeniu. Znajdujecie ich każdego czasu.
Niektórzy będą udawać, jako by byli wierzący, to jest ten najgorszy typ. Potem
macie tych, którzy są rzeczywiście niewierzący. Oni się wam nie będą
naprzykrzać. Oni tylko pokiwają głową i odejdą od tego. Lecz ci, którzy pozornie
udawają wiarę którzy mówią, że są wierzącymi, to jest ten rodzaj przed którym
musicie się mieć na baczności! To są pozornie wierzący. Następnie jest jeszcze
kilku prawdziwie wierzących. Czy widzicie te trzy rodzaje? 266 Tam byli ci
niewierzący, kiedy Jezus powiedział: "Musicie jeść ciało Syna człowieczego". "0
rety", powiedzieli, i na tym była ta sprawa załatwiona. 267 Inni byli tylko
pozornie wierzący (na przykład Judasz) i pozostali z nim aż do końca. 268 Lecz
prawdziwi wierzący, chociaż tego nie mogli wyjaśnić, wierzyli Temu bądź co bądź.
Oni to kontynuowali ciągle dalej.
IDŹ WZBUDZIĆ JEZUSA 63-1130E P:57 Oni odwrócili się do tego plecami,
poszli sobie; oni są niewierzący, pozornie wierzący będą się ciągle czepiać, aby
znaleźć w Tym jakiś błąd, o ile tylko potrafią, ciągle i ciągle. Lecz co to jest? Ta
sama rzecz powtarza się znowu.
2 Kor. 4:2 Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, i nie
postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie
dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed
Bogiem.
IDŹ WZBUDZIĆ JEZUSA 63-1130E P:34 Więc, istnieje następna grupa,
która zawsze kręci się wokoło, a to są niby wierzący. Otóż, ten niby wierzący jest
uważany za hipokrytę. Więc, spójrzmy na niby wierzącego. To był Judasz. On był
pozornie wierzący. A pozornie wierzący ciągle się czepia, próbując znaleźć jakiś
sposób, aby coś uzyskać z tego. Będą przebywać w pobliżu dostatecznie długo
tylko, aby stwierdzić, że jeśli uda im się znaleźć jakiś mały błąd, wtedy pójdą i
będą trąbić o tym gdzieś publicznie.
Otóż, patrzcie, zawsze były sposoby, których uczyliśmy się w Słowie, jak
mówić jedni o drugich.
Lecz apostoł Paweł powiedział: Kol. 4:6 Mowa wasza niech będzie zawsze

uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu.

I znowu on powiedział Kol. 3:8 Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew,

zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;
I znowu on powiedział w Kol. 3:17 I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub

w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez niego Bogu
Ojcu.
Tyt. 2:8 Przez mowę szczerą i nienaganną, aby przeciwnik był zawstydzony,
nie mając nic złego o nas do powiedzenia.
Lecz ilekroć macie trzy rodzaje wierzących, będą trzy rodzaje motywów do
głoszenia Ewangelii. Paweł powiedział w Filip. 1:15-17 Niektórzy wprawdzie

głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli; 16 Jedni z
miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić ewangelii, 17 Drudzy zaś głoszą
Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów
moich.
Ale nie możecie zatrzymać ani jednego od głoszenia, kiedy on jest
przeznaczony do głoszenia, jak widzimy w 2 Tym. 3:13-14 Ludzie zaś źli i oszuści

coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając, 14
Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się
tego nauczył.
Apostoł Jan powiedział w 1 Jan. 4:7 Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż

miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. 8 Kto nie
miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.
1 Jan. 4:20 Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą
jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga,
którego nie widzi. 21 A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga,
miłował i brata swego.
A więc oni piszą swoje książki, próbując pokazać każdemu, że całkowicie myli
się. Żal mi całej tej grupy, ponieważ Salomon napisał w Kazn. 12:12 Poza tym:

Synu mój, przyjmij przestrogę! Pisaniu wielu ksiąg nie ma końca, a nadmierne
rozmyślanie męczy ciało.
Więc widzimy, że Słowo Boże jest przedstawiane w ten sposób, iż rzeczywiście
zaślepia niektórych, podczas gdy otwiera oczy innym.
Brat Branham powiedział w kazaniu OBJAWIENIE, ROZDZIAŁ 1 60-1204

100 Księga Objawienia ma w sobie więcej symboli niż wszystkie pozostałe Księgi
Biblii. Zawiera w sobie więcej symboli, ponieważ jest Księgą proroctwa. To
prorocza Księga. Dlatego rozumieją ją ludzie należący do proroczej kategorii. Ta
Księga nie jest dla wszystkich. Prawie nikt nie może jej zrozumieć. Ta Księga

została napisana dla określonej klasy ludzi. Już w 5 Mojżeszowej jest napisane:
„To, co jest zakryte, należy do Pana”. Tak jest. I On nam, swoim dzieciom,
objawia te ukryte rzeczy. A więc to nie idzie… 101 Cielesny umysł nie potrafi
pojąć tych wspaniałych, biblijnych spraw, bo dla takich ludzi są one głupstwem.
Lecz Księga ta jest napisana dla tych, którzy miłują Boże Słowo, dla Kościoła:
Objawienie Jezusa Chrystusa do kościoła w Efezie, do kościoła w Smyrnie, do
kościoła, do wszystkich pozostałych kościołów: Objawienie Jezusa Chrystusa dla
kościoła. Lubię to.
1 Kor. 4:5 Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który
ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma
pochwałę od Boga.
Wiecie, nie mam takich problemów z tymi, którzy są przeciw Doktrynie
Poselstwa, jak z tymi, którzy postępują przebiegle i krętaczo, lecz nie troszczę się
o to, ponieważ znam Prawdę i mogę widzieć to, czego oni nie widzą.
Brat Branham powiedział w kazaniu MOCNY BÓG ODSŁONIĘTY PRZED

NAMI 64-0629 P:14 Dawno temu, w Starym Testamencie, oglądamy, jak Bóg
zasłaniał się, przed niewierzącymi. Bóg ma bardzo dziwny sposób postępowania z
ludźmi. Ukrywa Samego Siebie przed niewierzącymi, a objawia Samego Siebie
wierzącym. Bóg w ten sposób postępuje. Jezus dziękował Ojcu, że te sprawy
zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a objawił je niemowlątkom , które się mogą
uczyć. Tak więc dochodzimy do tego, że Bóg w swej naturze nie zmienia się, a ON
swoje dzieło czyni zawsze, tak samo. U Malachiasza 3. znajdujemy Słowo, które
mówi: "Jam Bóg, a nie zmieniam się". A więc wykonuje swoje dzieło zawsze na
tych samych zasadach.
1 Kor. 2:7 Ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed
wiekami przeznaczył ku chwale naszej,
BÓG UKRYWAJĄCY SIĘ W PROSTOCIE 63-0412E P: 87 Bóg jest tak wielki,
że potrafi uczynić Samego Siebie prostym. Otóż, to właśnie czyni Boga tak
wielkim dla mnie – mianowicie jak On potrafi uczynić Samego Siebie prostym. A
gdy On tak czyni, to ukrywa Samego Siebie przed mądrymi i roztropnymi. Nuże,
porozmyślajcie tylko o tym. On ukrywa Samego Siebie przed inteligentnymi
ludźmi, a objawia się pokornym ludziom. Biblia mówi u Izajasza 35: „Nawet głupi
nie zbłądzą na tej drodze. Ona jest tak prosta”. I kiedy próbujecie wyobrazić To
sobie i wystudiować To dokładnie, dzięki waszej wyobraźni oddalacie się od Boga.
Każdym razem, gdy tego dociekasz rozumem, oddalasz się coraz dalej od Niego.
Przestań wyobrażać To sobie. Wierz po prostu temu, co On powiedział. Na tym
sprawa załatwiona – tylko w To wierz. A zatem On ukrywa Siebie przed mądrymi
a pokazuje się prostym.

GŁOS ZNAKU 64-0321E P:46 Jest nam powiedziane, że w ostatecznych
dniach to powtórzy się znowu. Przyjdzie poselstwo, które przedstawi Mesjasza
ludziom. To będzie w taki sposób, że będą stać oniemieli, jak wtedy. On to obiecał.
TRZECIE WYJŚCIE 63-0630M P:40 Czy Jezus nie powiedział, że te dwa będą
tak blisko siebie, że to by zwiodło nawet samych wybranych, gdyby to było
możliwe? Te intelektualne mowy będą tak przymilne, że to by - zwiodłoby to
ludzi. To jest ewangelia, to jest człowiek, który potrafi posługiwać się Słowem w
taki sposób, że potrafi niemal skłonić każdego intelektualnego człowieka, jeśli on
pokłada swą ufność tylko w tym intelektualnym, oni potępiają Ducha świętego i
obrierają drogi człowieka. My to widzimy.
DRUGA PIECZĘĆ 63-0319 P:15 Czy nie cieszycie się, że żyjecie w tym czasie?
To… Rozumiecie? Nie tylko to, przyjaciele, lecz zawsze pamiętajcie; ubiegłą
niedzielę, gdzie było podłoże całej sprawy, prostota (Rozumiecie?), proste,
pokorne. To dzieje się w taki sposób, że ludziom to przechodzi koło nosa i nawet
nie wiedzą, że to się wydarzyło.
DLACZEGO JESTEM PRZECIW ZORGANIZOWANEJ RELIGII 62-1111E
P:52 „O, to nie jest w ten sposób myślane.” Kiedy tak mówi człowiek, odejdźcie od
niego. Rozumiecie? Bóg czuwa nad Swoim Słowem, wiecie, tak mówi Biblia. Ona
jest napisana dokładnie w taki sposób, jak powinna być. Rozumiecie? Otóż, Ona
przedkłada to w ten sposób, aby zwieść lub sprawić, aby mądrzy potknęli się o to.
To jest tak proste; to jest powodem, dlaczego, oni potykają się na tym.
Rozumiecie?
NIEWIARA NIE POWSTRZYMA BOGA 62-0128M P:53 Więc, Jezus, kiedy on
przyszedł na świat, On przyszedł w czasie masowej niewiary. To się zgadza. On
przyszedł w taki sposób, że sprawił, iż niewierzący nie wierzyli jeszcze bardziej.
Bóg tylko pociągnął… On jest tak wspaniałym Ojcem. Przyprowadził dokładnie
na czas i dał Go (jak myślą sobie ludzie) nieślubne dziecko, i nigdy nie posłał go
do szkoły, i tak dalej. A On był dziwnym typem Chłopaka. Ale jeszcze coś było w
Nim, co zdawało się być prawdą, co On powiedział. Co On powiedział, to się stało.
KRÓLOWA SABY 61-0219 P:20 Otóż, Jezus przyszedł i udowodnił ludziom
przez każdy środek, iż Biblia powiedziała, że On był Mesjaszem, którego
wyglądali, iż przyjdzie. Więc, wielu z nich nasunęło złą koncepcję o Jego
przyjściu, i to jest powodem, dlaczego On nie był zrozumiany. Przepraszam za to
wyrażenie, lecz to jest powodem tego, dlaczego On jest źle zrozumiany dzisiaj
wieczorem. Oni przynieśli złą koncepcję o tym, jaki On jest. Więc, wierzę, kiedy
stałem tam, słyszałem moich współpracowników tutaj, czytających Pismo, które
mówi to, co jest motywem każdej kampanii „Jezus Chrystus ten sam, wczoraj,
dzisiaj i na wieki.” I on cytował Hebrajczyków 13:8, iż „Jezus Chrystus jest ten
sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki.” Zatem, kiedy On przyszedł to tej wielkiej grupy

Izraela, na pewno ich oczy były otwarte na oścież, wyglądając Mesjasza, lecz oni
patrzyli na Niego w ten sposób, jak byli nauczeni, iż On przyjdzie. Więc teraz,
każda dobra duchowo myśląca lub nawet intelektualnie myśląca osoba
wiedziałaby, że ON nie przyszedł w sprzeczności do Biblii. On przyszedł w
sprzeczności do ich zrozumienia Pism, nie w sprzeczności do Pism. Ale oni byli
nauczani przez swoich nauczycieli w taki sposób, bo nauczyciele mieli złe pojęcie
o Nim. I obym nie zranił uczuć kogoś, mówiąc to, lecz prawdopodobnie to mogłoby
być w ten sposób znowu. Wiecie, jeżeli ON jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na
wieki, ON może przyjdzie trochę inaczej, niż my oczekujemy. To jest tylko
logiczne, rozumne, sposób podejścia, taka myśl, wierzyłbym w tym czasie.
MOCNY BÓG ODSŁONIĘTY PRZED NAMI 64-0629 P:14 Dawno temu, w
Starym Testamencie, oglądamy, jak Bóg zasłaniał się, przed niewierzącymi. Bóg
ma bardzo dziwny sposób postępowania z ludźmi. Ukrywa Samego Siebie przed
niewierzącymi, a objawia Samego Siebie wierzącym. Bóg w ten sposób postępuje.
Jezus dziękował Ojcu, że te sprawy zakrył przed mądrymi i roztropnymi, a
objawił je niemowlątkom, takim, które się chcą uczyć. Tak więc dochodzimy do
tego, że Bóg w swej naturze nie zmienia się, a ON swoje dzieło czyni zawsze, tak
samo. U Malachiasza 3. znajdujemy Słowo, które mówi: "Jam jest Bóg, a nie
zmieniam się". A więc wykonuje swoje dzieło zawsze na tych samych zasadach.
NIEROZPOZNANA OBECNOŚĆ BOŻA 64-0618 P:7 Nierozpoznana Obecność.
O czym mogli rozmyślać tamci ludzie? Bóg tak zawsze czynił, tak było za każdym
razem, kiedy On przyszedł. Kiedy Jezus był tutaj po raz pierwszy, On powiedział:
"Bielicie i przyozdabiacie ściany grobowców proroków, a wy ich tam włożyliście".
Widzicie, coś się dzieje i przechodzi to koło nas. "Bóg zakrył to przed oczyma
mądrych i roztropnych, a objawia to niemowlętom.”
CHRYSTUS JEST OBJAWIONY W SWOIM WŁASNYM SŁOWIE 65-0822
P:93 I zauważcie: "Komu On To objawi." A On zamierzył w ten sposób, że On
może ukryć Samego Siebie w Piśmie Świętym temu najbardziej bystremu
teologowi, jaki istnieje. O, moi drodzy! On może po prostu ukryć Samego Siebie,
usadowić się wprost w Piśmie Świętym, a wy patrzycie przez cały dzień i nie
zobaczycie Go; patrzycie przez całe życie, a nigdy tego nie zobaczycie. On może po
prostu ukryć Samego Siebie, znajdując się tam. 94 Proszę, niech to teraz każdy
wchłonie głęboko. Mianowicie, Bóg w Słowie - może ukryć Samego Siebie w
Słowie tak, że nie ma żadnego teologa ani szkoły na tym świecie, która by Go
mogła kiedykolwiek znaleźć, a jednak On znajduje się właśnie tam. Wy powiecie:
"Czy się to zgadza, bracie Branham?" A co faryzeusze i saduceusze? Co działo się
w każdym wieku? On to uczynił. Oczywiście. On tak czynił w każdym wieku.
Możemy to teraz sprawdzić. Pomyślmy o dniach Noego; bystry, intelektualny
wiek, jak On ukrył Samego Siebie w Swoim obiecanym Słowie. Jak On ukrył
Samego Siebie w dniach Mojżesza. Jak On ukrył Samego Siebie w dniach Eliasza.

Jak On ukrył Samego Siebie w dniach Jezusa. "Na świecie był, a świat przezeń
uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do Swej własności przyszedł, ale Jego
właśni nie przyjęli Go." Rozumiecie? 95 On się ukrywa przed najbystrzejszym,
intelektualnym człowiekiem, jaki jest na ziemi.
PRÓBA SŁUŻENIA BOGU WBREW JEGO WOLI 65-0718M Marcin Luter
czytał tę samą Biblię, co i my. Wesley czytał tę samą Biblię, co Marcin Luter.
Zielonoświątkowcy czytają tę samą Biblię, co i my. Jezus czytał tę samą Biblię, co
i faryzeusze, ale oni usiłując utrzymywać ziarno w jego wczesnym stadium
rozwoju, kiedy miało ono dojrzewać, nie rozpoznali swojego czasu. Otóż Dawid
zrobił tutaj to samo. 43 Bóg objawia swoje Słowo we właściwej porze i objawia je
temu, komu postanowił je objawić. Bóg obiera tego, komu chce je objawić. On tak
wybrał przed założeniem świata, wszystkie jego czyny On znał już uprzednio, ale
są zakryte przed ludźmi. On po prostu objawia je tym, którym On chce. Dzieje się
to w obranym przez Niego czasie i obranej przez Niego osobie. Nigdy nie obiera
ugrupowania ani sekty. Czyni to dla obranej przez siebie osoby.
Módlmy się….

