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On jest tutaj, aby potwierdzić Swoje Obietnice 

Brian Kocourek 

Efez. 1:3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
który nas błogosławił (czas przeszły) w Chrystusie wszelkim duchowym 
błogosławieństwem niebios; 4 W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego (to znaczy w Jego Obecności); w 
miłości 5 Przeznaczył nas  (czas przeszły) dla siebie do synostwa przez Jezusa 
Chrystusa  (na tym właśnie się skupiamy) według upodobania woli swojej, 6 Ku 
uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył (czas przeszły) w 
Umiłowanym. 7 W nim mamy (zwróćcie uwagę, to jest w czasie teraźniejszym, mamy) 
odkupienie przez krew jego (mamy), odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski 
jego, 8 Której nam hojnie udzielił (czas przeszły) w postaci wszelkiej mądrości i 
roztropności, 9 Oznajmiwszy  (czas przeszły) nam według upodobania swego, którym 
go uprzednio obdarzył, 10 Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów 
wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, 
i to, co jest na ziemi w nim,  (Kto połączy? On połączy. Jak to zrobi? On zstępuje w dół 
z Poselstwem.)11 W którym też przypadło nam (czas teraźniejszy i przeszły) w udziale 
stać się jego cząstką, (Więc dlaczego jest czas teraźniejszy i przeszły słowa przypadło 
nam? Ponieważ co Bóg zasadził i zasiał przed założeniem świata, jest tym, co jest w 
procesie pozyskiwania i zabezpieczenia dla nas.) nam przeznaczonym (czas przeszły) 
do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko (czas 
teraźniejszy, więc to on, który działa) według zamysłu woli swojej, Zatem widzimy, że 
to wszystko ma do czynienia z Jego wolą, nie naszą. 

Więc, zauważcie, że wszystkie obietnice Boże już nam były dane w czasie 
przeszłym.  Ale on jest teraz tutaj, czas teraźniejszy działa w nas, coś w tym celu, by 
zyskać to, co On już obiecał. Zatem, dlaczego On, Bóg, zstąpił w tym czasie? Ponieważ 
Ten, który dał nam obietnice, jest tutaj, aby potwierdzić nam te obietnice. 

W kazaniu Nierozpoznana obecność Boża 64-0618 P:1 brat Branham powiedział: 
„działając w tym jedynym celu, abyście wy rozpoznali Obecność Jezusa Chrystusa. 
Rozumiecie? Jeżeli On jest obecny, wtedy, wiecie, wszystko jest załatwione. On dał 
Słowo. On jest tutaj, aby je potwierdzić. On udowadnia, że je potwierdza. On właśnie 
jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki”. … On jest Bogiem. A gdybyśmy tylko 
rozpoznali to i uchwycili się tego mocno…” 

Zatem, widzimy, że jednym z celów Poselstwa, jeśli możemy powiedzieć, że istnieje 
ten cel, a musimy powiedzieć, że istnieje, bo brat Branham powiedział, iż pracował z 
jednym zamiarem, a to takim, żebyśmy rozpoznali, kto jest tutaj, bowiem jeśli tak, to 
rozpoznacie, że Bóg jest tutaj, aby potwierdzić, co obiecał dla tego czasu. „działając w 
tym jedynym celu, abyście wy rozpoznali Obecność Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? 



Jeżeli On jest obecny, wtedy, wiecie, wszystko jest załatwione. On dał Słowo. On jest 
tutaj, aby Je potwierdzić. 

Potem, kiedy czytamy Efezjan rozdział 1, widzimy predestynację, a bardziej 
szczegółowo, nasza własna predestynacja pochodzi z Bożego własnego zamiaru. „będąc 
predestynowani według jego zamiaru.” Boży własny zamiar, w którym „wszystkie 
rzeczy działają się zgodnie z jego wolą.” A to słowo działają jest odpowiednikiem 
greckiego słowa „energeo” lub Bożej energii. Ono oznacza pokazać się komuś. I dlatego, 
On jest wyrażeniem Tego, który działa. Są to skuteczne gorliwe wysiłki na rzecz tego, 
do kogo jest to skierowane. To jest moim i twoim korzyścią, jak widzimy w 1 Kor. 12:6 
I różne są sposoby działania,  „energema” lub „Energes” lecz ten sam Bóg, który 
sprawia wszystko we wszystkich.  I jaki jest zamysł towarzyszący energiom Bożym, 
wykorzystywany dla mnie i ciebie? Paweł powiedział nam w wierszu: 7 A w każdym 
różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. 

Zatem jest to naszą korzyścią, że Bóg zstąpił w dół w tym czasie. On nie zrobił tego 
dla Siebie, lecz dla nas, aby mógł zgromadzić nas i przygotować do adopcji za synów. 

W Galacjan 5:6 Paweł powiedział: „wiara, która jest czynna w miłości.” I znowu to 
słowo „czynna” jest odpowiednikiem greckiego słowa „energeo”, a to dlatego, iż 
widzimy, że Wiara, która jest objawieniem, jest ożywiana przez miłość. Nasza Wiara 
jest czynna przez Miłość, mówi Paweł. Słowo czynna jest przetłumaczona z greckiego 
energeo, a to oznacza ożywić. Nasza wiara jest ożywiana przez Miłość, mówi Paweł. 

1 Tes. 2:13 A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, 
które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo 
Boże, które też w was wierzących skutecznie działa (skutecznie jest ożywiane), 

Mądrość kontra wiara 62-0401 73-2 Uczniowie zasiali Je do nich, potem przyszedł 
Duch święty, by ożywić to Słowo. Rozumiecie? "Nie mocą, nie siłą" - nie mądrością, nie 
zrozumieniem, nie przy pomocy tego, ani tamtego, lecz Moim Duchem ożywię Moje 
Słowo. "Moim Duchem, mówi Pan". To właśnie jest woda Słowa wiary, która ożywia 
Słowo Boże i sprawia, że Ono działa. 

Otóż, w ubiegłym tygodniu mówiliśmy, jak posiać słowo do dobrej gleby, a potem 
podlewać je, i chcę pokazać wam w tym tygodniu, jak to słowo jest ożywione, właśnie 
kiedy siejemy nasienie do gleby i podlewamy je, słońce ogrzewa glebę, w której 
nasienie zostało zasiane i ożywia życie, które jest w nasieniu. 

Jego słuchajcie 62-0711 P:68 To jest powodem, dlaczego on tutaj mógł śmiać się. 
Jezus wypełnił każde Słowo z tego. Tak jest. On wypełnił dokładnie Słowo, zatem, bo 
On był doskonałym Synem. I On jest tym samym, i On zmarł, aby mógł stać się 
Krzewem Winnym, abyśmy my mogli stać się latoroślami, które On  ożywia Swoim 
Życiem, które on posiadał, żywe w nas. Wtedy czynimy to samo. Jezus powiedział u 
Jana 14:12 „Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja 
czynię,” 



Drzwi do serca 60-0312 P:49 On jest Krzewem winnym. On nie ma innych warg 
oprócz naszych, żadnych oczu, jak tylko naszych, aby mógł działać tutaj na ziemi. Jego 
Duch Święty jest tutaj, aby ożywić Jego latorośle, aby działały tak samo. 

Jezus Chrystus ten sam 58-0312 P:30 W Ew. Jana 15 On powiedział: „Jestem 
Krzewem winnym, wy jesteście latoroślami.” On powiedział to o Swoim Kościele. On 
odejdzie i będzie Krzewem winnym, my będziemy latoroślami. Otóż, Krzew Winny nie 
przynosi owoców. Winny krzew zawsze ożywia latorośle, a one rodzą owoce. To się 
zgadza. Zauważcie, jeśli winny krzew nie może rodzić owoców, jest zależny od swoich 
latorośli.  A latorośl nie może rodzić owoców, dopóki nie jest ożywiona przez krzew 
winny. Zatem jeśli ludzie widzą krzew dyni, on zrodzi dynie, jeżeli jest w niej życie 
dyni. Jeśli to jest roślina arbuza, ona zrodzi arbuzy, jeżeli posiada życie arbuza. Jeśli 
to jest winorośl, ona zrodzi winogrona, ponieważ życie winogron jest w tej roślinie, a 
ona ożywi latorośle i one zrodzą winogrona. 

Jezus Chrystus ten sam 58-0214 P:53 Panie Boże, jestem tak wdzięczny, że mogłem 
powiedzieć setkom wierzących tutaj dzisiejszego wieczoru, że Twoja wspaniała 
obecność nigdy nie opuściła nas. Jesteś ciągle duchem, który działa w naszych ciałach i 
przedstawia Twoje dzieła, a kościół porusza się naprzód. Modlę się, Boże, dzisiaj 
wieczorem, żebyś ożywił każdą osobę tutaj Twoją obecnością;  żebyś przyszedł do nas, 
Panie Jezu, i czynił to, co czyniłeś przed twoją śmiercią, pogrzebem i 
zmartwychwstaniem. 

Wiara 56-0815 P:94  Jezus powiedział: „Sprawy, które ja czynię, wy będziecie czynić 
również.” Wtedy to jest prawdziwe Boże przymierze. Czy Jego przymierze jest 
prawdziwe?  Więc o co będziemy się martwić? Jezus jest tutaj. Jego Duch jest tutaj. 
Jesteśmy w… Co się dzieje właśnie teraz? Wszedłem do innego świata. To jest świat 
niewidzialny. Stajemy się tak bardzo świadomi, patrząc na ten inny świat.  Lecz 
istnieje świat niewidzialny; i on jest bardziej wspaniały niż cokolwiek innego…?... A 
tutaj jest Chrystus. W tym świecie, w tym budynku tutaj są złe duchy i walki. A 
namaszczeni chrześcijanie i  aniołowie Boży zataczają obóz wokół nich, próbując 
ożywić ich wiarą.  A tutaj stoję uległy, a Duch Święty działa, a to właśnie możecie 
nazwać niebiańskimi miejscami w Chrystusie Jezusie. Lecz pamiętajcie, szatan 
zawsze…?... na Synów Bożych. Wiecie, on zawsze to robi. Ktoś ma sceptyczne myśli - 
kiedy oni tak czynią, właśnie on próbuje wtrącać się. Ale chrześcijanie zawsze 
zwyciężają. 

Strzała Bożego wyzwolenia 56-0801 P:19 Powodem, dlaczego Mojżesz zawiódł w 
pierwszej kolejności… Oto, co się stało. Był to brak posiadania tego, co miał gorejący 
krzak. To prawda. A naszym dzisiejszym błędem jest brak posiadania tego, co ma 
Duch Święty. A Duch Święty ma wszystkie dobre rzeczy dla nas. A kiedy przyjmiemy 
Ducha Świętego, wszystkie rzeczy są możliwe; a nie tylko możliwe, lecz obiecane nam.  
Jezus powiedział: „Proście o cokolwiek Ojca w Moim Imieniu, a Ja uczynię to. Jeśli 
będziecie przebywać we mnie, a Moje słowa w was, proście, czego chcecie, a będzie 
wam dane.” Rozumiecie? Kiedy wejdziemy do Światłości Bożego Słowa z 



namaszczeniem Ducha Świętego, aby zaświecił na To, bracie, wtedy rzeczy niemożliwe 
stają się małymi. Bóg prosi, żebyśmy wierzyli Jego Słowu. On posyła Ducha Świętego, 
aby ożywić to Słowo, kiedy przypadnie na To. Kiedy Słowo jest głoszone, a Duch 
Święty przynosi Słowo, On ożywia to i oświeca tym samym Światłem Bożego Słowa 
błogosławioną obietnicę. Bóg powiedział: „Wspomniałem moją obietnicę daną 
Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, i posyłam ciebie tam, abyś wykonał to.” 
Rozumiecie? Wtedy, kiedy Boże Słowo, Jego obietnice zostają oświecone Obecnością 
Anioła Pańskiego, zatrzymuje teraz Mojżesza; on jest w drodze. A Bóg zawsze 
dotrzymuje Swej obietnicy. 

Podstawowy fundament wiary 55-0113 P:56 O, modlimy się, Ojcze, żebyś ożywił 
nas Twoją świętą Obecnością dzisiaj wieczorem i posłał Twego Syna, Pana Jezusa, 
który dał nam obietnicę, iż świat nie zobaczy Go nigdy, jednak my zobaczymy Go,  bo 
On jest z nami, nawet w nas do końca świata, i wierzymy Mu dzisiaj wieczorem. Przez 
te… Ta miła publiczność, siedząca tutaj w tym pomieszczeniu, wierząc, że Sam Pan 
Jezus  stoi w pobliżu, wiedząc, że nawet wróbel nie spadnie na drogę bez jego 
niewiedzy. Wiedząc to, że On jest tutaj, przedstawiając to, co przyobiecał; dlatego 
Ojcze, powierzam samego siebie Tobie jako niegodne naczynie, moją kruchą istotę, 
Panie. Modlę się, żebyś otworzył każdy zawór mojej istoty dzisiaj wieczorem, nie tylko 
mojej, lecz każdej osoby, która jest w tym budynku dzisiaj wieczorem. Niechaj ich 
serca otworzą się. Niechaj Duch Święty przypłynie jak fala za falą Jego chwały. I 
niechby ludzie obudzili się z tego powodu, że Jezus zmartwychwstał i stoi tutaj wśród 
nas dzisiaj wieczorem. 

Podstawowy fundament wiary 55-0113 P:54  Wielu tutejszych kaznodziejów, nie 
chcielibyście powiedzieć, że wypluniecie kazanie, powstaniecie i odejdziecie szybko.. 
Powiedzielibyście, że przyszło to na podstawie inspiracji. Wierzę w to. Na pewno. Więc, 
to musi przyjść od Ducha Świętego, który ożywia was, abyście powiedzieli to 
poselstwo.  Jeśli tak nie jest, nigdy nie będziecie szczęśliwi. Tak jak Charles Finney i 
tak dalej, człowiek, który kopiował ich kazania, kiedy powstał tam i głosił pod 
inspiracją, Duch Święty… To samo kazanie, które wygłosił wieczór przedtem, 
przyprowadziło setki do ołtarza. Rozumiecie? To jest różnica. To musi być inspirowane. 
Duch Święty musi udzielić namaszczenia w tej sprawie. Tak samo jest z 
uzdrowieniem. Musi istnieć coś, co nastąpi przez Boski dar, który ożywi ludzi Duchem 
Świętym, aby uwierzyli. 

Wyjść poza obóz 64-0719 P:43 Otóż, stwierdzamy, że  On przebywał ze swymi 
prorokami. Potem stał się Obcym dla nich, bo On przebywa tylko w swoim Słowie, 
potwierdzając je.  Biblia mówi, że On strzeże swoje Słowo, potwierdzając je. On 
próbuje znaleźć kogoś… Jeśli tylko znajdzie tak niezdecydowanego człowieka jak 
Samson… Samson oddał swoją moc Bogu,  lecz swoje serce dał Dalili. W taki sposób 
postępujemy dzisiaj: tylko damy coś Bogu, lecz nie wszystko. Lecz Bóg pragnie nas 
całych. 



WYTRWAŁY   64-0305 Przyjdź, Panie, i potwierdź to, że ja mówiłem Prawdę. Ty 
jesteś tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ty jesteś Słowem. Ty byłeś Słowem, 
które było w Noem. Ty byłeś Słowem, które było w Mojżeszu. Ty byłeś Słowem, które 
było w Eliaszu. Ty byłeś Słowem, które było w Dawidzie. Ty jesteś Słowem, które stało 
się ciałem i jest między nami dzisiaj wieczorem. Ty jesteś tutaj, by potwierdzić każdą 
obietnicę, którą Ty dałeś na tę godzinę. "Jak było w dniach Sodomy" - wszystkie te 
obietnice, które Ty dałeś - Ty jesteś tutaj, by Je potwierdzić. Daruj tego dzisiaj 
wieczorem, Ojcze. My będziemy obserwować, abyśmy mogli zobaczyć Ciebie tutaj. 

193 I potem niechaj ten zbór wyciągnie rękę we wierze i uchwyci się Ciebie, i powie: 
"Ja jestem wytrwały, Panie. Ja będę stał tutaj jak ten niesprawiedliwy sędzia, na 
którego nalegała ta wdowa". A jeżeli ten niesprawiedliwy sędzia ujął się jej sprawy, by 
się pozbyć tej niewiasty, o ileż więcej Niebiański Ojciec da tym, którzy zgodnie z Jego 
oczekiwaniem uchwycą się Go dzisiaj wieczorem? Spełnij to, w Imieniu Jezusa, 
modlimy się, Amen. Niech będzie Pan błogosławiony! 

Zatem widzicie, że przez poznanie Jego jest nam dane życie, aby żyć tak samo jak 
Ojciec, a tak naprawdę jest nam dany także dostęp do ojca. Więc widzimy, jak słowo 
przemienia indywidualną postać zambii (idioty) bez życia, bez nadziei na przyszłość, w 
taką, która działa i jest motywowana przez samą naturę Boga w jego własnej istocie. 
Dz.Ap. 17:28 Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z 
waszych poetów powiedzieli; Z jego bowiem rodu jesteśmy. Bo on jest tym, który cię 
ożywia. 

Rzym. 7:5 Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez 
zakon były czynne  (greckie słowo energio lub ożywić) w członkach naszych, aby rodzić 
owoce śmierci; 6 Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, 
przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według 
przestarzałej litery. 

Otóż, słowo w tym miejscu było przetłumaczone z greckiego słowa energio, co jest 
energią. Faktem jest, że dopóki Bóg nie umieści Swego Własnego Słowa do naszych 
dusz, pozostaniemy bez życia i bez nadziei. Tak więc Słowo jest energią, która karmi 
naszą duszę siłą i Samym Życiem. 

1 Tes. 2:13 A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, 
które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako Słowo 
Boże, które też w was wierzących skutecznie działa, 

Walcząc o wiarę 55-06203 On jest tym samym Panem Jezusem. Zauważcie, że w 
Swojej usłudze wzbudził trzech ludzi z martwych tutaj na ziemi. Wzbudził córkę Jaira, 
i syna kobiety, którego wieziono na pogrzeb i Łazarza. Liczba trzy jest 
potwierdzeniem. On mógłby wzbudzić więcej, gdyby Ojciec pokazał Mu. Więc, bądźmy 
pełni czci, i obierzmy właściwe nastawienie do Pana Jezusa. Bowiem niech to jest 
pewne, że wasze nastawienie do Bożego daru rozstrzygnie, jaki wynik otrzymasz. 



Jak. 5:16 Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, 
abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A co wtedy 
ożywia twoją modlitwę za innymi? Miłość jest Bożą ożywiającą mocą. A przez Miłość 
wasze modlitwy są ożywione mocą Bożą, która stoi za tym. 

Oczekiwania 55-1001 84 Tylko chcę porozmawiać z tą kobietą przez chwilę. A 
potem to zależy od ciebie, co o tym myślisz. Zatem, będziecie musieli wiedzieć, że to 
jest nadprzyrodzone. Jest mi przykro, aby powiedzieć to; niektórzy z was nie wierzą 
temu, lecz to jest tak czy owak. Rozumiecie? Więc, nie możecie się ukryć teraz. 
Rozumiecie? On namaścił mnie teraz. Rozumiecie? Lecz to się zgadza. Ale wtedy 
zrozumiecie, że to wasze nastawienie od Niego określi miejsce waszego przeznaczenia.  
To prawda. 

Efez. 3:20 Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej 
uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, energio en-erg-eh’-o, 
przedstawić czyjąś działalność, --efektywnie działać (1)—efektywna gorliwość (1) – 
działać efektywnie w. 

Rzymian 7:5 Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez 
zakon były czynne  (greckie słowo energio lub ożywić) w członkach naszych, aby rodzić 
owoce śmierci;  

1 Koryntian 12:6 I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia 
wszystko we wszystkich. 

Galacjan 5:6 Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie 
znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. 

Efezjan 1:11 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam 
przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje 
wszystko według zamysłu woli swojej, 

 W kazaniu Kim jest Melchisedek 70 brat Branham powiedział: „Rozumiecie, to 
podporządkuje wasze ciało. Nie musicie mówić: „O, gdybym mógł zaniechać picia, 
gdybym tylko mógł…” Tylko wejdź w Chrystusa; a wszystko jest załatwione. 
Rozumiecie, rozumiecie? Ponieważ wasze ciało jest poddane Duchowi, nie jest więcej 
podporządkowane rzeczom tego świata; one są martwe. One są martwe; wasze grzechy 
są pogrzebane w chrzcie; i jesteście nowym stworzeniem w Chrystusie. A wasze ciało 
zostaje podporządkowane Duchowi, próbując żyć właściwym rodzajem życia… 

Otóż, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o poznaniu Bożej Woli dla naszego życia, 
poprzez zrozumienie i rozpoznanie Jego Woli w Jego Słowie. A kiedy modlimy się, 
znając i rozumiejąc Wolę Bożą dla nas, wtedy nasze modlitwy zostają ożywione. Musi 
istnieć pewna energia stojąca za naszą modlitwą i wiemy zgodnie z 1 Tesaloniczan 1. 
rozdział, że Miłość jest tą rzeczą, która ożywia naszą modlitwę i wiarę. 



Nie ma jak Miłość, która stwarza energię u młodego mężczyzny lub kobiety. Tylko 
spójrzcie, co to uczyni z nimi. Oni mogli być tak leniwi i nieuprzejmi , jak zawsze, lecz 
niechaj się zakochają i rozpoczną robić te rzeczy, o których nawet nie myśleli, iż zrobią. 
Będą się myć, będą ćwiczyć, aby schudnąć, a nawet będą się malować, żeby ich ciało 
wyglądało lepiej. Jeżeli on, w którym jest zakochana, chodzi do kościoła, a ona nigdy 
przedtem nie chodziła do kościoła, zacznie chodzić do kościoła ze swoim narzeczonym. 
Tak właśnie Pan uchwycił brata Branhama – przez Hope, jego dziewczynę i przyszłą 
żonę. Bóg mówił do niego parę razy przedtem, przez wizje, a nawet twarzą w twarz  
przez wir powietrzny w drzewie, ale czy to uchwyciło jego uwagę? Nie tak bardzo, jak 
kiedy starał się zaimponować swojej dziewczynie. 

Mężczyźni, którzy nie dbali przedtem, jak wyglądają ich włosy, ostrzyżą je, umyją i 
dbają o nie, a nawet znajdą sobie czas, żeby umyć zęby, uczesać włosy i kupią sobie 
nowe produkty jak miętówki, jak to nazywacie, próbują nowe rzeczy, aby upiększyć 
swój wygląd. Niech się tylko zakochają a te energie będą się tworzyć i tworzyć, i 
tworzyć, i wprowadzą do działania to ociężałe ciało. 

Więc widzimy, że Miłość jest wielką ożywiającą siłą, a w 1 Koryntian 13:13 
czytamy: Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa 
jest miłość. 

Paweł mówi tutaj, że kiedy wszystko jest powiedziane, pozostają trzy rzeczy, wiara, 
która jest objawieniem, nadzieja, która żarliwie oczekuje i Miłość, która jest 
zewnętrznym wyrażeniem objawienia i oczekiwania. Objawienie rozpoczyna cykl 
ożywienia. Ono naciska ten przycisk, potem w gorliwym oczekiwaniu rozpoczyna 
stwarzać energię, a na koniec miłość jest zewnętrznym wyrażeniem tego, czego dotyczy 
objawienie. 

1 Piotra 3:8 A w końcu: Bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, 
miłosierni, pokorni; 

Wykorzystanie wiary 53-1213E 49 Jeśli jesteśmy w Bogu, wtedy jesteśmy ożywieni 
Jego Duchem. A moje ręce są Jego rękami.” 

1 Jana 3:13 Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. 14 My wiemy, że 
przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w 
śmierci. 15 Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca 
nie ma w sobie żywota wiecznego. 16 Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał 
życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci. 17 Jeśli zaś ktoś posiada dobra 
tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim 
może mieszkać miłość Boża? 18 Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem 
i prawdą. 19 Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca, 20 
Że, jeśliby oskarżało nas serce nasze, Bóg jest większy niż serce nasze i wie wszystko. 
21 Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem 22 I 
otrzymamy od niego, o cokolwiek prosić będziemy, gdyż przykazań jego przestrzegamy 
i czynimy to, co miłe jest przed obliczem jego. 23 A to jest przykazanie jego, abyśmy 



wierzyli w imię Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie, jak nam 
przykazał. 

DZIEŁA, KTÓRE WYKONUJĘ, ŚWIADCZĄ O MNIE 51-0413 22 Mimo wszystko, 
posiadałbym raczej MIŁOŚĆ Bożą zapieczętowaną w moim sercu, niż wszystkie dary, 
które są w Biblii. To prawda. 

Gdzie moim zdaniem zawiedli zielonoświątkowcy 55-1111 65 Kiedy jesteście 
prawdziwie zapieczętowani Duchem Świętym, Boża miłość idzie z wami. Widzieliśmy 
wczoraj podczas naszego studium, że Jezus prorokował: „A ponieważ bezprawie się 
rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.” 

Czy wierzysz w to? 50-0716 47 Bywało tak, dawno temu, kiedy sąsiad zachorował 
lub coś innego, poszliśmy tam i sprzątaliśmy z pola kukurydzę, ścięliśmy trochę 
drzewa, jeżeli było to zimą. A dzisiaj sąsiad może umrzeć, a ty nie dowiesz się o tym, 
dopóki nie przeczytasz tego w gazecie. To się zgadza. Nie ma więcej przyjaźni między 
jednym a drugim. To jest okropne. Miłość… „Ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto 
miłość wielu oziębnie,” powiedział Jezus w Ew. Mateusza 24. To prawda. 

Pytania i odpowiedzi 54-0103M 87-176 176 Przypomina mi się, jak było przed laty. 
Słyszeliście zawsze, jak mówiono o trocinowej podłodze i o innych rzeczach w kaplicy. 
To jej nie czyniło czymś większym, ani trochę. Lecz wówczas było to świeże, Bóg 
powoływał Swój Kościół. Ja ich widziałem, jak wzdychają i krzyczą, i leżą przy ołtarzu 
przez całą noc. Chodziłem do ich domów i człowiek mógł ich słyszeć, kiedy podchodził - 
po prostu w swych... w ich sypialni, mężczyźni i kobiety, wołające: "O, Boże!" 177 
Człowiek widział ich chodzących po kościele i widziałem, jak pianino zaczęło grać: 
"Jezu, trzymaj mnie blisko Twego krzyża", a łzy spływały im po twarzach, wiecie. 
[Brat Branham pociąga nosem - wyd.] Chodzili do tego kościoła, potem poszli do 
innego kościoła i słuchali ich tam: "Jest kosztowne źródło". "O Boże, zbaw mego syna. 
Zbaw moją córkę, ona jest zgubiona, Panie. Proszę!" 178 Już tego więcej nie 
znajdziecie. Co się dzieje? Duch Boży się wycofał. Jezus powiedział, przepowiedział, że 
ta miłość... ponieważ miłość wielu - ich miłość oziębnie. Dlatego, że się rozmnoży 
nieprawość, miłość wielu oziębnie". Rozumiecie? Widzicie, ziębną coraz bardziej i  
odchodzą. Miłość obumiera. Do czego oni doszli - tylko forma; 

Otóż, mówimy o tym, co ożywia osobę, a jest nam pokazane, iż to jest miłość. Miłość 
do nowego samochodu może ożywić człowieka, aby poszedł do pracy i  mógł zapłacił za 
niego. Miłość do rzeczy powoduje, że ludzie wykonują godzinami wszystkie rodzaje 
pracy, aby posiadać te rzeczy. A właśnie słyszeliśmy, jak brat Branham powiedział, że 
bywała miłość do innych w naszych życiach, lecz ta miłość obumiera. Nasza Miłość do 
innych była zastąpiona miłością do rzeczy. To jest wpływ Laodycji na ludzi, czy są 
świadomi tego, czy też nie. A prawdziwym Źródłem Miłości, czystej Miłości, 
niesamolubnej Miłości, nie kłamiącej Miłości, jest Bóg. Bowiem Bóg jest Miłością. 
Powodem, dlaczego Miłość do braci opuszcza ludzi, jest to, że Sam Bóg odchodzi. On 
zaczyna hamować, On zaczyna podnosić się z ziemi. 



Zauważcie, on powiedział, że bywała taka Miłość do Boga, iż ludzie wołali do Boga 
dniem i nocą za ich umiłowanymi. Lecz nie widzimy tego więcej. On powiedział: Lecz 
wówczas było to świeże, Bóg powoływał Swój Kościół. Ja ich widziałem, jak wzdychają 
i krzyczą, i leżą przy ołtarzu przez całą noc. Chodziłem do ich domów i człowiek mógł 
ich słyszeć, kiedy podchodził - po prostu w swych... w ich sypialni, mężczyźni i kobiety, 
wołające: "O, Boże!" 177 Człowiek widział ich chodzących po kościele i widziałem, jak 
pianino zaczęło grać: "Jezu, trzymaj mnie blisko Twego krzyża", a łzy spływały im po 
twarzach, wiecie. [Brat Branham pociąga nosem - wyd.] Chodzili do tego kościoła, 
potem poszli do innego kościoła i słuchali ich tam: "Jest kosztowne źródło". "O Boże, 
zbaw mego syna. Zbaw moją córkę, ona jest zgubiona, Panie. Proszę!" 178 Już tego 
więcej nie znajdziecie. Co się dzieje? Duch Boży się wycofał. 

Pytania i odpowiedzi 54-0103M Jezus powiedział, przepowiedział, że ta miłość... 
ponieważ miłość wielu - ich miłość oziębnie. Dlatego, że się rozmnoży nieprawość, 
miłość wielu oziębnie". Rozumiecie? Widzicie, ziębną coraz bardziej i  odchodzą. Miłość 
obumiera. Do czego oni doszli - tylko forma 

Pragnący życia 60-0304 36  O Boże, jeżeli musimy zabrać każdy cud z kościoła, 
jeżeli musimy zabrać organy piszczałkowe i pluszowe ławki kościelne, daj nam z 
powrotem tą Bożą miłość, braterską miłość wśród ludzi i przyjaźń. Jeżeli musimy 
zrobić to wszystko, daj nam to z powrotem. Życie, o życie… 

On się troszczy a co ty? 63-0721 56 Wiecie, Biblia mówi, że nie będzie miłości w 
ostatecznych czasach jak tylko wśród wybranych. To się zgadza. Pismo mówi o tym, iż 
mąż będzie przeciw żonie, a żona przeciw mężowi, dzieci przeciwko rodzicom. Tylko 
wśród wybranych Pana pozostanie miłość. 

1 Tesaloniczan 1:3 Mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości, i wytrwałość 
w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem 
naszym 

Otóż, zauważcie, jak Paweł wypowiada swoje myśli tutaj. On mówi: Dzieła Wiary i 
Trud Miłości i Wytrwałość w Nadziei. Zatem, wszyscy wiemy, że słowo „OF” znaczy Z 
CZEGOŚ  (w angielskim Works OF Faith, Labour OF Love, itd.) albo mający źródło w, 
i dlatego możemy czytać te słowa Pawła tak, wasze dzieła, które pochodzą z naszej 
wiary (objawienia), i nasz trud, który wychodzi jako rezultat Miłości, itd. To jest Miłość 
która to stwarza.  Więc Miłość jest ożywiającą mocą. 

W Galacjan. 5:6 Paweł powiedział: 

…lecz wiara, która jest czynna w miłości. Wtedy widzimy, że Wiara (samo 
objawienie) jest ożywiane miłością. Zwróćcie uwagę, Paweł mówi nam znowu, że nasza 
Wiara jest czynna w Miłości. Słowo być czynnym jest odpowiednikiem greckiego słowa 
energeo, które oznacza ożywiać. Nasza Wiara jest ożywiana Miłością, mówi Paweł. 



1 Tesaloniczan 2:13 A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście 
Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, 
jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa, 

Mądrość kontra Wiara 62-0401 73-2 Uczniowie zasiali Je do nich, potem przyszedł 
Duch święty, by ożywić to Słowo. Rozumiecie? "Nie mocą, nie siłą" - nie mądrością, nie 
zrozumieniem, nie przy pomocy tego, ani tamtego, lecz Moim Duchem ożywię Moje 
Słowo. "Moim Duchem, mówi Pan". To właśnie jest woda wiary w Słowo, która ożywia 
Słowo Boże i sprawia, że Ono działa. 

1 Kor. 12:1 A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi 
rzeczy. 2 Wiecie, iż, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was 
prowadzono. 3 Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie 
powie: Niech Jezus będzie przeklęty! I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba 
tylko w Duchu Świętym. 4 A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. 5 I różne są 
posługi, lecz Pan ten sam.  To jest moją i twoją korzyścią, jak tutaj widzimy:6 I różne 
są sposoby działania, (energema lub energes) lecz ten sam Bóg, który sprawia  
(ożywia) wszystko we wszystkich. 7 A w każdym różnie przejawia się Duch ku 
wspólnemu pożytkowi. 8 Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi 
przez tego samego Ducha mowę wiedzy, 9 Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar 
uzdrawiania w tym samym Duchu. 10 Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar 
proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie 
dar wykładania języków. 11 Wszystko to zaś sprawia  (ożywia) jeden i ten sam Duch, 
rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. 

Filipian 2:13 Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie i 
wykonanie. 

Jakuba 5:16 Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, 
abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. A co wtedy 
ożywia twoją modlitwę za innymi? Miłość jest Bożą ożywiającą mocą. A to przez Miłość 
twoje modlitwy są ożywiane poprzez moc Bożą stojącą za tym. 

JEGO SŁUCHAJCIE 58-0301E 112  Więc, jeżeli Jezus jest tym samym, wczoraj, 
dzisiaj i na wieki, wtedy On może, jeśli ON przyjdzie… I On zna ciebie. I On może mi 
powiedzieć, właśnie jak przedstawił Syna Bożego. Jeżeli On jest tym samym, On 
musi… Rozumiecie, Jezus…. My jesteśmy (czym?) latoroślami; On jest Krzewem 
Winnym. Czy się to zgadza? Czy wiecie o tym wy, czytelnicy Biblii? Czy krzew rodzi 
owoce? Uważajcie. Nie, latorośle rodzą owoce. Krzew tylko odżywia latorośle. Tak 
samo dzisiaj wieczorem Jezus nie ma innym oczu jak moich i twoich na ziemi. On nie 
ma innych rąk jak moich i twoich. Nie ma innego głosu jak mego i twego. I On jest 
Duchem w nas, a my jesteśmy latoroślami, aby rodzić owoce, kiedy On odżywia nas. 
Czy się to zgadza? Zatem, w taki sposób musicie tutaj działać. 

1 Kor. 12:5 I różne są posługi, lecz Pan ten sam. 6 I różne są sposoby działania, lecz 
ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich.  



Głębina przyzywa głębinę 56-0415 54  Otóż, krzew tylko odżywia latorośl. Krzew 
nie rodzi owoców. Latorośl rodzi owoce. Ilu z was to wie? Nie zbieracie ich z krzewu, 
zbieracie je z latorośli. A kto jest latoroślą? Kościół, latorośl. 

Dlaczego 61-0125 70 O, jak Syn Boży wziął Swoje własne Życie i włożył je do mego 
życia, włożył je do twego życia, a potem przychodzi i ożywia go Swoją Obecnością. O, 
moi drodzy. 

Efez. 1:11 W którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam 
przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje 
wszystko według zamysłu woli swojej, 

MÓWIONE SŁOWO JEST ORYGINALNYM NASIENIEM  62-0318E 124-5  Bóg 
nigdy nie postawił znamion ponad Swoje Słowo. (Amen! to jest jadowita uwaga). Bóg 
nigdy nie postawił znamion ponad Swoje Słowo. One były przydane jako dowód Słowa, 
ale najpierw jest Słowo. 

124-6 Aby to udowodnić, Eliasz powiedział do tej niewiasty: "Upiecz mi najpierw 
podpłomyk". Potem oczekujcie cierpliwie, aż stanie się ten cud. Przyjdźcie najpierw do 
Słowa, a potem oczekujcie cudu. Nasienie Słowa samo o sobie aktywizuje Ducha 
świętego. Jak może posłaniec posłany od Boga wierzyć tylko niektórym miejscom 
Pisma, a nie całemu Słowu? - i zapierać Jego Część. 

Efezjan 1:19 I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy jego wobec nas, którzy 
wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, 20 Jaką okazał w Chrystusie, gdy 
wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie 

Jak myślałem w mojej drodze 59-0814 70 On jest Krzewem, my jesteśmy 
latoroślami. Krzew nie rodzi owoców, latorośle rodzą owoce. Czy się to zgadza? Nie 
zbieracie owoców z krzewu, zbieracie je z latorośli. Zatem, jeśli jesteśmy latoroślami, a 
On jest Krzewem, wtedy On dostarcza energię, którą jest Duch Święty. A jeśli Duch 
Święty pochodzi  z Niego, to będzie działać, jak On. 

Módlmy się…. 


