Mówione Słowo # 63
Bóg, który sprawia w tobie chcenie i wykonanie
Brian Kocourek
Dzisiaj rano chciałbym czytać nasz tekst z Filipian 2:13 Albowiem Bóg to według
upodobania sprawia (lub energetyzuje) w was i 1. chcenie i 2. wykonanie. Zatem
jest to Bóg, który działa w nas wszystkich, jeśli jesteśmy narodzeni na nowo i
podporządkowaliśmy swoje naczynia Jemu.
Otóż, w środę wieczorem mówiliśmy o „Bogu ożywiającym Swoje Słowo w
naszym ciele.”, i wierzę, że Duch Święty był tutaj w bardzo szczególny sposób tego
wieczoru. Moją modlitwą jest, aby on był tutaj w taki sam sposób dzisiaj rano. Więc,
podczas naszego nabożeństwa czuwania i Wieczerzy Pańskiej mówiliśmy z Efezjan
3:19, gdzie Paweł powiedział: I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa
wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 20 Temu zaś,
który według mocy działającej (ożywiającej) w nas potrafi daleko więcej uczynić
ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, 21 Temu niech będzie chwała w
Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen.
Zatem, zauważyliśmy tutaj, jak Paweł mówi o Bogu wykonującym dzieła w naszych
istotach. To On sprawia to, a my jesteśmy niczym innym jak pasywnymi odbiorcami
tego, co On czyni. A jeszcze nie tylko On to sprawia, ale wam jest przypisana zasługa
za to, ponieważ Bóg posługuje się waszym ciałem, waszymi uszami, waszymi wargami,
waszymi rękami, waszym ciałem, aby wykonać swoje dzieło.
Brat Branham powiedział w kazaniu JAHWE – JIREH 57-0106 63 „Otóż, krzew
nie rodzi owoców, czy tak? Do kogo On mówił? Do kościoła. „Jestem Winnym Krzewem.
Wy jesteście latoroślami.” Latorośl jest ożywiana przez życie Krzewu; dlatego
dzisiaj wieczorem Jezus nie ma innych warg na ziemi jak moje i twoje. On nie
ma innych oczu jak moje i twoje. On nie posiada innych rąk jak moje i twoje.
On ożywia nas, a my przynosimy Jego Życie, bo On przynosi je poprzez nas. Czy
to jest głoszenie Ewangelii wargami, lub widzenie wizji oczami, czy to jest cokolwiek
innego, kładzenie rąk na chorych, cokolwiek to jest, to jest Chrystus działający
przez latorośle w Swoim Kościele, każdy urząd dosłownie elektryzowany Jego
Obecnością.
każdy urząd dosłownie elektryzowany Jego Obecnością.… to mówi o mocy
wstępującej w to, aby to było możliwe. I zwróćcie uwagę na kanał samej obecności
Boga, Jego osobistej obecności tutaj wśród nas. I On zawsze posługuje się kanałem
Swego Słowa, aby dał nam poznać się Osobiście.
Otóż, dzisiaj rano chciałbym kontynuować w ten sposób, aby pokazać odwrotną
stronę tego, o czym mówimy, że Bóg elektryzuje swój kościół, aby był Jego wargami,
Jego uszami, Jego rękami, Jego nogami, itd. ponieważ Paweł mówił o tym kościele w
Efezjan 3:19, kiedy powiedział: I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa

wszelkie poznanie, (O, aby poznać miłość Chrystusową, wypływającą z naszego
najstarszego brata, który tak postąpił, abyście mogli otrzymać wasze dziedzictwo. On
nie musiał tego robić, wy to wiecie. On już przyjął swoje, kiedy był przemieniony na
Górze Przemienienia. I pomyśleć o tych, którzy przyjęli tę wspaniałą prawdę, a
zatrzymywali ją przez 20 aż 30 lat i nie zrobili niczego, aby podać ją innym. Wierzę,
bracia, że jeśli jesteście przemienieni na obraz naszego najstarszego brata, wtedy
wasze nastawienie jest również przypodobane jego nastawieniu.
W Filipian 2:5 apostoł Paweł powiedział nam: Takiego bądźcie względem siebie
usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, a NIV tłumaczenie mówi: „Niechaj
nastawienie, które było w Chrystusie, będzie w was.”
Więc jak zamanifestowała się Miłość Chrystusa dla nas? Chrystus zamanifestował
tę miłość przez to, co wykonał, nie przez to, co powiedział. On cierpiał i umarł samemu
sobie, zanim zmarł na krzyżu. On uczynił to dla was, nie dla Siebie.)
Zatem, pozwólcie, że przeczytam wam to, co powiedział Jakub - przyrodni brat
Jezusa, odnośnie manifestacji naszej wiary przez nasze uczynki, które wykonujemy.
Wiecie, istnieją ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami, a jeszcze chcą powiedzieć,
że Jakub był legalistą. Słuchajcie, albo wierzycie, że to jest Boże Słowo lub nie. A jeśli
to nie jest, wtedy wypruj to z twojej Biblii zaraz i uciekaj od tego, mój bracie. Lecz ja
wierzę, że Jakub jest tak samo częścią Bożego Słowa, jak listy Pawła. A one nawet nie
zaprzeczają sobie nawzajem.
Jakub nie powiedział ani razu coś sprzecznego do tego, co powiedział Paweł.
Otóż, Paweł powiedział, że jesteście usprawiedliwieni przez Wiarę. Ale czym jest
wiara i jak Bóg rozpoznaje, że ją posiadasz? Co jest dowodem twojej wiary?
Spójrzcie na to, co on powiedział w Rzymian 5:1 Usprawiedliwieni tedy z wiary,
pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, więc nasza
sprawiedliwość przychodzi przez wiarę, dając nam pokój z Bogiem, jak powiedział
Paweł.
A potem czytamy Rzymian 3:28 Uważamy bowiem, że człowiek bywa
usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu, A więc baptyści
powiedzą: nie jestem legalistą, jestem usprawiedliwiony dzięki memu wyznaniu. Łał!!
Wasze wyznanie nie znaczy nic. To Jego wyznanie się liczy, nie nasze. On powiedział:
jeśli wyznasz mnie przed ludźmi, wyznam cię przed moim Ojcem. A wyznanie oznacza
powiedzieć to samo. Zatem czy istnieje wyznanie, powtarzające tę samą rzecz: Chwała
Bogu, jestem baptystą? Myślę, że nie istnieje, pokażcie mi, gdzie Jezus nazwał Samego
Siebie inaczej niż „Syn Boży”. Ale co miał Paweł na myśli o uczynkach zakonu. Wielu
powie to, co mówią baptyści.
To samo powiedział Paweł: Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony
przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu, a to samo powiedział także prorok,
apostoł i nauczyciel do pogan: Hebrajczyków 11:17 Przez wiarę Abraham poniósł na

ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który
otrzymał obietnicę, on ofiarował swego syna, on nie mówił tylko o tym. On nie
wyznawał tego tylko i mówił że przez moje wyznanie pokazuję, że wierzę. On czegoś
dokonał. On miał przygotowane drzewo i nóż w ręce. On związał swego jedynego syna,
jego miłość Życia, i na pewno pchnąłby nóż w serce pierworodnego, a w tym czasie
jedynego syna zrodzonego przez obietnicę, gdyby anioł nie interweniował w ostatniej
możliwej sekundzie. Właśnie do tej chwili, zanim pchnął ten nóż w swego syna, on się
nie zachwiał. O, Boże, gdybyśmy tylko mogli pokazać tę samą aktualizację
rzeczywistości naszej Wiary. Myślę, że to nie zajmie człowiekowi nawet sekundy, aby
pchnąć nożem. Więc jego wiara manifestowała się przez Posłuszeństwo Słowu Bożemu.
Znowu Apostoł Paweł powiedział: w Hebrajczyków 11:8 Przez wiarę usłuchał
Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i
wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Spójrzcie, on nie wiedział nawet, gdzie Bóg pragnął,
aby poszedł. On tylko rozpoczął iść, wiedząc z kim idzie. Tym jest właśnie Wiara,
Wiara jest Substancją, Wiara jest Osobą, Samym Bogiem.
To samo słowo „hupostasis” było przetłumaczone ze słowa „substancja” w
Hebrajczyków 11:1, a to samo słowo było przetłumaczone jako „Osoba” Boga w
Hebrajczyków 1:3. A ta Wiara zgodnie z Pawłem i Jakubem jest manifestowana przez
to, że wykonujemy to, co wiemy.
U Jakuba 1:25 czytamy: Ale kto wejrzał (to jest pasywna wiara) Ale kto wejrzał
w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz
wykonawcą; ten będzie błogosławiony w swoim działaniu.
Więc on nie jest zapominającym słuchaczem, ponieważ on pokazuje, że on
naprawdę słucha i rozumie, więc czyni to. A jego błogosławieństwo przychodzi na to, co
on czyni. Jakub mówi: ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Stąd właśnie
pochodzą błogosławieństwa, nie przez to, co wiesz, lecz przez to, co czynisz. Tak samo
jest z dziesięcinami i ofiarami. Nie wystarczy powiedzieć: wierzę w to. Bóg nauczał
nas, że czyniąc to, on będzie nam błogosławić i wyleje Swoje błogosławieństwa na nas.
Nie tylko przez mówienie: „Wierzę każdemu słowu”, ale stosując je.
Brat Branham powiedział, wierzenie w Znak nie jest wystarczalne, musisz go
zastosować.
ZNAK 63-0901 198 Zauważcie, oni nie tylko po to zeszli się razem, aby mówić
o poselstwie; oni zeszli się razem aby zrobić użytek z krwi, aby zastosowali
Znak. To jest to, co musicie uczynić. 199 Pastorze Neville i wy zgromadzeni,
powiernicy, diakoni, wy bracia, jest czas abyśmy odłożyli na bok wszelkie głupstwo tego
świata - czas odłożyć na bok wszystko inne. Widzieliśmy przecież wystarczająco, aby być
przekonanymi i pewnymi, że ten znak musi być zastosowany. 200 Bez niego
zginiecie, wy musicie zginąć. To jest ta Jedyna rzecz. Och, nie schodźcie się
razem, mówiąc: "Wierzę temu," Lecz znajdźcie się pod tym; wejdźcie w to. W jaki
sposób? Przez jednego Ducha jesteśmy ochrzczeni w Ciało Jezusa Chrystusa. Niech

każdy wierzy całym swoim sercem. ON nie był odpowiedzialnym za nikogo, kto nie był
pod znakiem.
ZNAK 64-0208 Oni musieli wierzyć, że są bezpieczni w tym wielkim murze, w
którym oni mieli mieszkanie - ich wielka rodzina w ich dużym pomieszczeniu. 97 Wielu
ludzi dzisiaj - mówię to z poszanowaniem i respektem - wielu ludzi dzisiaj mówi: "Ja
należę do największego kościoła, jaki jest w tym mieście, moja matka należała do
tego kościoła. Jest to jeden z najstarszych kościołów". To nie ma żadnego znaczenia.
Musi zostać zastosowany Znak. 98 Oni sobie może myśleli, że ta wielka rzecz, w
której oni żyli, ten wielki system, że on ich ocali. Stwierdzamy jednak, że wszyscy w
mieście, którzy nie wystawili tego znaku, poginęli. Tak będzie przy przyjściu Syna
Człowieczego. On tak powiedział.
Zwróćcie uwagę, on powiedział: „wszyscy w mieście, którzy nie wystawili tego
znaku, poginęli”… więc on musi być pokazany. On musi być zamanifestowany w
twoim ciele. Nie ukryty w twoim rozumie, lecz pokazany. Myślisz, dlaczego Bóg
odpowiedział na tak wiele modlitw Williama Branhama? On żył życiem, które
podobało się jego Ojcu. Jezus powiedział w Jana 15:7 Jeśli we mnie trwać będziecie i
słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.
Jeśli moje słowa w was trwać będą, wtedy to musi być pokazane mój bracie i
siostro. Jeśli wy będzie Trwać w Moim słowie, a Moje słowa będą trwać lub żyć w was,
wtedy proście o cokolwiek byście chcieli, ale dotąd nie proście, ponieważ źle prosicie,
aby zaspokoić własne żądze. Patrzcie, to jasno przedstawia, że nie macie tego. Nawet
brat Branham powiedział bratu Vayle „najwyższą formą Miłości jest usługiwanie
innym, nawet wtedy, kiedy ci się nie chce.” Zatem tylko tak czyńcie, a wyniki
zostawcie Bogu.
Jeden sieje, inny podlewa, lecz Bóg daje wzrost. Tylko bądź jego stopami i idź tam,
gdzie on chce, bądź jego wargami i mów to, co On chce, żebyś powiedział, bądź jego
oczami i zważaj na potrzeby braci, potem bądź jego rękami i czyń to, co On pragnie,
abyś czynił. Pozwól Mu posłużyć się twoimi rękami, aby wkładać je na chorych, żeby
byli uzdrowieni.
W kazaniu Znak 63-1128E P:36 brat Branham powiedział: Jeśli znak lub krew w
czasie wyjścia z Egiptu, w czasie wyjścia, jeśli znak był suwerennym znakiem…
Otóż, ten Znak nie był przydatny do niczego, dopóki nie był okazany. Znak
musiał być okazany, nie osoba sympatyzująca ze znakiem, lecz znak musi być
zastosowany. I nie ważne, jak mógł ktoś udowodnić, że jest Żydem, a przymierze
Żydów było przez obrzezkę, to nie miało nic wspólnego z tym w ogóle. Był wymagany
znak, nie przymierze. On nie powiedział nigdy: „Kiedy zobaczę znak przymierza”,
ale „Kiedy zobaczę znak”. Więc dzisiaj możesz wyznawać, że jesteś chrześcijaninem;
możesz być w przymierzu z Chrystusem; ale dopóki Znak nie jest pokazany z tym
późnym czasie, do którego wchodzimy obecnie, On nie może nas ominąć. Ten Znak
musi być pokazany.

A jeśli świat nie widzi Chrystusa w tobie, nadzieję Chwały, wtedy Ten Znak nie
przejawia się w twoim życiu. Nie jeśli ty podrapiesz moje plecy, a ja podrapię twoje.
Każdy cielesny hipokryta zgodzi się z tym. Lecz jeśli Chrystus przejawia się w twoim
ciele, posługując się twoimi wargami, twoimi rękami, twoimi uszami, i twoimi stopami,
wtedy nie dotknie cię sąd. Poglądy organizacji mówią: jeśli nie chodzisz do mojego
kościoła, ty naprawdę nie wierzysz. Jeśli nie chodzisz do mojego kościoła, nie będę
wspierał twoich wysiłków. A to jest kościelność, nie chrześcijaństwo. Znak, którym jest
„Chrystus pośród nas” musi być wyrażony w waszym życiu. A jak wyrażasz Bożą
Obecność na widowni? Przez to, co mówisz wargami i to, jakie uczynki wykonujesz, nie
przez kogoś w obozie. W jaki sposób Jezus zamanifestował Ten Znak, którym był Sam
Bóg przebywający w jego śmiertelnej istocie? Poprzez czynienie i mówienie tylko tego,
co podobało się „Znakowi”, którym był Sam Bóg. A jak zareagował Bóg na
zamanifestowane życie Syna? On powiedział: „To jest mój umiłowany Syn, którego
sobie upodobałem, w którym upodobało mi się przebywać.” Bóg był tak bardzo
zadowolony, że usynowił Swego Syna.
W kazaniu Wiara 61-0813 P:7 brat Branham powiedział: Filipiński strażnik
wiezienia, będący setnik (dla którego utrata więźniów oznaczała… On musiałby
zapłacić swoim własnym życiem za tych więźniów). On wyciągnął swój miecz i
zamierzał popełnić samobójstwo, kiedy Paweł przybiegł i powiedział: „Nie czyń sobie
krzywdy, wszyscy jesteśmy tutaj!” A ten setnik miał…?... oni mieli pewne wrażenia
odnośnie Pawła i nich. Oni może śpiewali hymny; oni może świadczyli lub czynili coś.
Ale cokolwiek to było; oni wiedzieli, że oni byli świętymi mężami. Oni wiedzieli,
że coś innego było w tych mężach, ponieważ on szybko zapytał: „Co mam zrobić, aby
być zbawionym? Co ja mam zrobić, aby być zbawionym?” Zatem, Paweł powiedział:
„Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom.” 8 Więc teraz,
jeśli wierzenie w Pana Jezusa Chrystusa… to nie znaczy, że jego zbawienie zbawi
dom, lecz jeśli on ma dosyć wiary w Boga dla swego własnego zbawienia, on może
posiadać tę samą wiarę dla swego domu; a jego dom będzie musiał przyjść. Rozumiecie?
To jest ta sama rzecz. Tak samo, jak Job, jak powiedziałem onegdaj wieczór na
nabożeństwie w Georgii. Powiedziałem: Job… On powiedział: „Otóż, nie wiem, czy moje
dzieci zgrzeszyły. Lecz co, jeśli zgrzeszyły?” I Job zrobił jedną rzecz, aby być
sprawiedliwym, a tą była ofiara całopalna. On powiedział, że złoży ofiarę całopalną,
gdyby jego dzieci zgrzeszyły, a wtedy ich grzechy będą przebaczone. A było dobrą
rzeczą, iż wykonał to ojciec. To jest dobrze myślący ojciec. Potrzeba nam więc ojców
takiego rodzaju. A Job ofiarował ofiarę całopalną. To było, nim nastąpiła ta tragedia.
Lecz kiedy wszystkie jego dzieci były zabite, i wszystkie tego owce zniszczone, i wszystko
co miał, było zabrane, on posypał się popiołem za domem i skrobał się kawałkiem
czerepu…. 9 Czy zauważyliście, że po wydarzeniu się tej tragedii, kiedy Bóg mu to
zaczął przywracać, kiedy on miał dziesięć tysięcy sztuk bydła i tak dalej, On przywrócił
mu podwójnie: i pomnożył dwukrotnie liczbę owiec, i pomnożył dwukrotnie wszystko.
Lecz czy zauważyliście… I Bóg dał również Jobowi siedem dzieci. Czy kiedykolwiek
pomyśleliście, gdzie one były? Ofiara całopalna stała za nimi. One były zachowane w
chwale, czekając na niego, aż przyjdzie. On jest z nim dzisiaj. „Ty i twój dom

będziecie zbawieni!” Rozumiecie? Otóż, Job wykonał jedną rzecz, aby był sprawiedliwy
– ofiarował ofiarę całopalną. Musisz zrobić jedną rzecz, aby być sprawiedliwy; miej
wiarę w Boga. Bo przez wiarę jesteś zbawiony; dzięki wierze jesteś uzdrowiony;
przez wiarę otrzymujesz wszystko, co posiadasz. Rozumiesz? To przez wiarę wierzysz
temu. Zatem, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom!
Otóż, brat Branham powiedział w kazaniu Znak 64-0308 P:55 Kiedy się
modlimy, Znak musi być obecny podczas modlitwy, (słuchajcie, to właśnie czynił
Job. On ofiarował tę samą ofiarę Bogu za swoje dzieci, jak uczynił też za samego siebie.
On tylko nie powiedział tego, on wykonał to dla nich. Więc, słuchajcie uważnie, co nam
mówi brat Branham tutaj. On mówi, że nie tylko mamy się modlić, lecz kiedy się
modlimy, musicie przedstawić Znak, którym jest podporządkowane życie samej
obecności Bożej wśród nas. Musi być dowód w waszym Życiu, że wierzycie.) jak
powiedziałem, i teraz wierzymy dla nas samych i stosujemy ten Znak dla całej
rodziny, tak jak w Egipcie, w Jerycho, albo też w Dz. Ap. 16, 31. Stwierdzamy, że
Paweł powiedział rzymskiemu setnikowi: „Wierz, a będziesz zbawiony ty i cały twój
dom”. Zastosuj to dla swojej rodziny. Jeżeli masz nie zbawione dziecko, połóż ten
Znak bezpośrednio na nim i powiedz: „Panie Boże, ja go żądam”. Trzymaj się tego
mocno. Jeżeli masz matkę albo kogoś ukochanego, którzy są zgubieni, połóż ten Znak
na nich i powiedz: „Panie Boże, ja ich żądam”. Wyjdź z wszystkich świeckich
marności, wyrzuć je z twego domu, przygotuj się na Niego. Spal swoje szorty.
Wyrzuć swoje stoliki do grania w karty. Wyzbądź się swoich papierosów.
Wyrzuć swoją niewiarę i twoje dokumenty kościelne do kubła na śmieci, tam
jest ich miejsce. Amen. Potem się przygotowujesz. Co masz potem uczynić? Potem
zastosuj ten Znak w modlitwie, z prawdziwym dowodem, z rzeczywistą wiarą.
(Zauważcie, brat Branham powiedział: zastosuj to z prawdziwym dowodem, że
wierzysz temu.) Zastosuj Go, zastosuj Go z ufnością. Kiedy stosujesz Znak, wiesz,
że jesteś oczyszczony. (wiedząc, że jesteś oczyszczony, wtedy masz pewność, że Bóg
wysłucha twoją modlitwę. Lecz jeśli jesteś w grzechu, nie będziesz oczyszczony, zatem
jak możesz oczekiwać, że Bóg wysłucha twoją modlitwę, kiedy pokazujesz Mu swoim
własnym życiem, że nie wierzysz Mu. Dopóki nie masz dowodu wiary w życiu, jest ci
zagwarantowane, że On nie wysłucha twojej modlitwy. To jest u Jakuba 5 – człowiek o
rozdwojonym umyśle ma zapewnione, że nie otrzyma niczego. Potem brat Branham
cytuje 1 Jana 3:21 „Umiłowani, jeżeli nie potępiają nas nasze serca, mamy to, o
co prosimy”.
1 Jana 3:21 „Umiłowani, jeżeli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed
Bogiem”. Więc wracając do tego, co powiedział brat Branham: 137 Jeżeli wy, ludzie,
popełniacie zło, jak potem chcecie prosić Boga, aby uczynił coś dla was, kiedy
wiecie, że postępujecie grzesznie? To jest powodem, dlaczego po prostu chwiejemy
się do przodu i do tyłu. Ja tego nie mówię, by ranić. Mówię to dlatego, by naprawić, by
uporządkować te sprawy. Jak chcecie w ogóle budować coś na zgliszczach Sodomy i
Gomory? Wróćcie z powrotem!

Zatem, jeśli macie wiarę, ona musi być okazana, podobnie jak Abraham przedstawił
swoją wiarę w Boże Słowo.
U Jakuba 2:14 czytamy Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a
nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? (Otóż, czy to nie jest interesujące
pytanie? Czy twoja wiara może ciebie zbawić? Czy Wiara lub tylko wierzenie zbawiło
Noego, jak powiedział Noe? Lub czy jego odpowiedź na to, co powiedział Bóg mu,
zbawiła go i jego rodzinę? Czy tylko dzięki wierzeniu Bogiem powołany Mojżesz
wybawił ludzi z Egiptu? Lub czy przez wykonanie tego, co pokazał mu Bóg, wybawił
lud. Czy Jezus zbawił nas tylko dlatego, że wierzył, iż jest Synem Bożym? Albo czy
Jego posłuszeństwo aż na śmierć zbawiło nas?)
Jakuba 2:17 Tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie.
Wiecie, ludzie z wielu krańców Poselstwa na świecie zrobili komentarz do mnie, i
powiedzieli mi, iż myślą, że byliśmy umarli, dopóki to nie okazało się w życiu innych
braci, którzy byli złączeni z tą doktryną. Wszyscy wiecie, jaka to była krytyka:
„Miałbym raczej właściwego ducha a złą naukę niż złego ducha z dobrą nauką.” A ten
argument był wykorzystany w tym celu, aby podtrzymać ich niewiarę, lecz teraz ten
argument był odrzucony. Oni tylko rozważyli, że to, w co wierzymy, jest
bezwartościowe, bo to nie przyniosło niczego dla innych. Ale teraz, otrzymuję
komentarze nawet od największych sceptyków, którzy oponowali nam przez wiele lat.
Oni mówią, iż nie uważają dłużej naszą naukę za martwą, lecz widzą, że jest żywa w
Chrystusie Jezusie.
Spójrzcie bracia i siostry, jeśli wierzycie, że jest tutaj Sędzia, wtedy zachowujcie się
w ten sposób. Jeśli wierzycie, że Źródło Łaski i Miłosierdzia zstąpiło w dół, zatem
zachowujcie się w ten sposób Jeśli posiadacie żywe wody, wypływające z waszego
życia, wtedy niechaj one wytryskują i wypływają dla innych. W Objawieniu słyszymy:
„Duch i Oblubienica mówią: przyjdź i pij te wody życia”. Oni nie ukrywają pod korcem
to, co mają. Oni nie wyłączają z tego wszystkich pozostałych. Nie zachowują się tak,
jakby byli jedynymi, którzy rzekomo znają to i rozumieją, oni pragną, żeby każdy
posiadał to ogromne Objawienie Chrystusa. Oni wiedzą, że nauka Chrystusa dla
wszystkich synów, i oni pragną dotrzeć i pomóc każdemu synowi, który przychodzi do
Boga, ponieważ wiedzą, że są braćmi w olbrzymiej rodzinie braci. I będą
odzwierciedlać to, co posiadają, w swoim życiu i ich mowie. Wiemy, że nasz Ojciec nie
ma innych rąk jak naszych, ani innych warg jak naszych, ani innych stóp jak naszych,
które byłyby obute gotowością do jego Ewangelii. A wiedząc to, idziemy tam, gdzie On
mówi, byśmy poszli, i czynimy to, co on chce, żebyśmy wykonali, i mówimy tylko to, co
on chce powiedzieć, ponieważ poddaliśmy naszą własną wolę Jego Woli.
Wtedy, kiedy oni zobaczą, że ten Znak sam się przejawia w naszym życiu, wtedy
przyjdą, jeśli nastanie przyjście. Bracia z każdego kontynentu, a nawet ci, którzy
oponują nam, powiedzieli mi, że to, co czynimy, jest prawdziwym świadectwem tego,
czemu wierzymy. Powiedzieli, że to co pokazujemy, świat urzeczywistnia to, w co
wierzymy, a dopóki nie rozpoczęliśmy tego robić, nawet nie myśleli, że wierzymy temu,

co twierdzimy, że Chrystus jest tutaj, ponieważ oni nie widzieli to w życiu tych, którzy
tak twierdzili.
Więc kiedy oni mówili tak: możecie mówić, co chcecie i stać po stronie tego, albo
możecie widzieć, wiecie, byłem synem Bożym takim, jakim powinien był być. Spójrzcie,
jak brat Branham odbierał tę krytykę. On się nie odgryzał, uderzając na odlew. Dawid,
kiedy przyszedł człowiek i uderzył go w twarz, jeden z jego żołnierzy powiedział: „Czy
mam pozwolić, aby głowa tego psa pozostała na jego ramionach?” I wyciągnął swój
miecz, aby uciąć głowę tego człowieka, a Dawid powiedział: „Nie czyń tego, odłóż swój
miecz.”
Potem on wypowiedział te słowa, które mógł wypowiedzieć tylko Chrystus żyjący w
nim: „odłóż ten miecz, Bóg powiedział mu, by tak zrobił”. A czy nie powiedział
dokładnie to samo odrzucony Król Jezus Piotrowi wieki później?
Jakuba 2:18 Lecz powie ktoś: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi wiarę
swoją bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Więc, Jakub mówi, że
nie możesz pokazać wiary bez przedstawienia tego widocznie w tym, co robisz. O,
możesz mówić o tym, lecz ty musisz chodzić tak. Brat Branham powiedział, że twoje
uczynki mówią głośniej w niebie niż twoje słowa.
Jan nauczał nas, że musimy chodzić w Światłości. On powiedział: Jeśli zaś
chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew
Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. On nie powiedział:
jeśli mówimy o światłości, jak On sam jest światłością, on powiedział: jeśli chodzimy w
niej z Nim, kiedy On idzie, my idziemy z Nim, ponieważ nasze nogi są jego nogami,
nasze ręce są jego rękami, i nasze wargi są jego wargami, a nasze uszy są jego uszami.
On powiedział: chodząc. Wtedy kiedy on idzie, to i my idziemy. 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.
Sygnalizujące czerwone światło 63-0623 P:88 Czy słyszeliście już kiedykolwiek
to stare powiedzenie: „Czyny mówią głośniej niż słowa”? Otóż, czy tak zatem jest?
Czyny mówią głośniej niż słowa. Niezależnie od tego, co mówisz, twoje życie mówi
tak głośno, że oni nie słyszą twojego świadectwa. Jak powiedziałem dzisiaj do
południa – podskakuj tylko tak wysoko, jak żyjesz. Rozumiesz? Twoje czyny mówią
głośniej niż twoje słowa. I możesz po prostu równie dobrze wyjść i mówić to, ponieważ
twoje własne słowa mówią. Twoje – twoje słowa, bez względu na to, co to jest, twoje
czyny mówią o tym, czym jesteś. Jeżeli mówisz coś innego niż to, czym w
rzeczywistości jesteś, stajesz się obłudnikiem. Jezus powiedział: „Wy obłudnicy! Jak
możecie mówić dobre rzeczy, kiedy z serca wychodzą – z serca mówią usta?” Rozumiecie,
oni mówili coś, czego nie myśleli poważnie.
PRZEKONANY A NASTEPNIE ZAINTERESOWANY 62-1125M A potem, ci
sami ludzie mówią, że wierzą, iż Jezus przyjdzie w tej generacji. 90 Czy nie wiecie
- czy ludzie nie są kompletnie ślepi? Dlaczego? Wasze własne życie składa o tym

świadectwo. Wasze postępowanie mówi głośniej niż wasze słowa! Jak możecie
mówić, że wierzycie, iż Jezus przychodzi, a chcecie budować budynek w wartości
miliona dolarów? A są misjonarze, to prawda, którzy nie mają nawet butów na
swoich nogach. I dlatego, że nie należą do jakiejś organizacji, nie otrzymują
zapomogi. A ludzie mówią, że wierzą, iż przyjście Pańskie jest blisko, że „On
przyjdzie w naszej generacji”. Ludzie nie są tacy głupi. Rozumiecie? 91 Oni nie są
przekonani, to wszystko. Oni temu nie wierzą. Przyjmują to po prostu jako tradycję.
Ktoś powie następująco: „O, chwała Bogu. Jezus przyjdzie wkrótce”. Następny mówi:
„Chwała Bogu. Jezus przyjdzie wkrótce”. Gdybyście w to naprawdę wierzyli, to w
mieście rozlegałby się największy krzyk, jaki słyszeliście kiedykolwiek! Jest to
tylko tradycja. Nie jest to rzeczywistością dla ludzi. To się nie sprawdza - nic z tego
nie wynika. Udowadnia to, że nie. 92 Oni nie są przekonani, że On przyjdzie w tym
wieku, nie są nawet przekonani, że On jest z nimi, nie są całkowicie przekonani!
O, jakie oskarżenie przeciwko tym, którzy twierdzą, że wierzą, iż Jego Obecność
jest tutaj, a swoim własnym życiem zaprzeczają temu. Nie posiadają wiary w to, co
mówią. Wiara jest dowodem tych rzeczy, które nie widzimy, a jednak żyjąc i
przebywając w twojej wierze właśnie pokazujesz, że to jest tutaj. Człowiek, który
mówi, że wierzy, a nie ma żywego dowodu wskazującego na to w jego życiu? To
przedstawia mi, że nie wierzy temu, co twierdzi. Jego teologia mówi: „Najwyższy
Sędzia jest tutaj”, a on spędza swój czas marnując go, grając gry, nie okazując żadnej
troski o innych, którzy są głodni i pragną chleba Życia? Pokazuje mi to, że on także nie
je tego. Tylko pomyje, wrzucony chleb do błota, podobnie jak świnia ryje nosem w
błocie, starając się znaleźć jądro nasienia. Pokazuje, że nawet nie ma tego, co twierdzi,
iż ma. On może mówić, że wierzy, iż jest bratem całej rodziny braci, ale dopóki nie
pragnie pomóc młodszym braciom, on nie jest ani trochę bratem, czy nie? Brak dowodu
w jego życiu jest oskarżeniem przeciwko jego wyznaniu.
Jakuba 2:20 Chcesz przeto poznać, nędzny człowieku, że wiara bez uczynków
jest martwa? 21 Czyż Abraham, praojciec nasz nie został usprawiedliwiony z
uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? 22 Widzisz, że wiara
współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała? 24
Widzicie, że człowiek bywa usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. 26 Bo
jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa.
Otóż, to jest TAK MÓWI PAN, bracia i siostry. To jest TAK MÓWI SAMO BOŻE
SŁOWO. Sprzeczaj się z tym, jak tylko chcesz, lecz twoje argumenty udowodnią
oskarżenie w dniu sądu. Więc, w kazaniu brata Branhama, które studiujemy:
Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem 62-0318 P:175 on powiedział: Tutaj
jest ten sekret. Słowo i zmysł Chrystusowy jest w Oblubienicy, aby wiedziała,
co On chce uczynić przez Słowo, i Ona to czyni w Jego Imieniu. Ona posiada
TAK MÓWI PAN. Następnie ono zostanie zapłodnione; Duch święty nawadnia
je tak długo, aż dorośnie i służy swemu celowi. Oni czynią tylko Jego Wolę.
(Amen! Ja temu wierzę) Nikt nie może przekonać ją o czymś innym. Oni mają TAK
MÓWI PAN, albo milczą. Wtedy oni będą wykonywać dzieła Boże. Jest to

bowiem ON Sam w nich, kontynuując Swoje Słowo, tak jako czynił w Swoich dniach,
aby je całkowicie wypełnić. Wszystkie sprawy - kiedy On był tutaj - On nie wykonał
zupełnie wszystkiego, kiedy był tutaj, bo to jeszcze nie był ten czas.
Lecz teraz jest czas, i On jest tutaj, aby zakończyć to, co obiecał, lecz on potrzebuje
twoje wargi i twoje ręce, aby to wykonał. Paweł powiedział w 2 Koryntian 11:20
Znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was
ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. 21 Ku własnej hańbie to
mówię, że w tym byliśmy słabi; Zwróćcie uwagę, Paweł mówi im, że jedyna ich hańba
nie miała nic wspólnego z wyznawaniem ich wiary Tylko to, co jest powszednie u ludzi.
Potem w wierszu 23. on mówi: Sługami Chrystusa są? Jako niespełna rozumu to
mówię; daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nad
miarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci.
24 Od Żydów otrzymałem pięć razy po czterdzieści uderzeń bez jednego, 25 Trzy
razy byłem chłostany, raz ukamienowany, trzy razy rozbił się ze mną okręt,
dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. 26 Byłem często w podróżach, w
niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w
niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w
niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w
niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi
braćmi. 27 W trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu,
często w postach, w zimie i nagości. 28 Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje
codzienne nachodzenie mnie, troska o wszystkie zbory. 29 Jeśli kto słabnie, czy i ja
nie słabnę? Jeśli kto się potknie, czy i ja nie płonę? 30 Jeśli się mam chlubić, to chlubić
się będę ze słabości mojej. 31 Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na
wieki, wie, że nie kłamię.
Paweł był żywym świadectwem. On pokazał, iż wierzy w to, po co Jezus przyszedł i
za co zmarł. Inni apostołowie byli tylko zebrani w Jeffersonville, mam na myśli
Jeruzalem i nie zrobili niczego, aby przynieść Ewangelię, dopóki Bóg nie zesłał na nich
nacisk, który zmusił ich do opuszczenia mniejszego komfortowego obszaru. Ale Paweł
był na zewnątrz, głosząc, pracując, i on jest naszym wzorem po Chrystusie. On
powiedział: naśladujcie mnie, jako ja naśladowałem Chrystusa, a tak samo widzimy,
jak William Branham podróżował siedem razy dookoła świata, aby przynieść dobrą
nowinę do zgubionego i umierającego świata. On żył tym, czego nauczał, i dlatego
ludzie tak bardzo patrzą na niego, jako na nowoczesny przykład.
Zatem zadaję to pytanie dla was tutaj i tamtych słuchających. Ilu z was cierpiało z
powodu wyznawania Ewangelii? Ilu z was odebrało dosłowne lub werbalne uderzenie?
Ilu z was ma swoje imię zabłocone z powodu waszego wyznania. Ile razy cierpieliście w
waszych ciałach z powodu pohańbienia dla Ewangelii? On powiedział: w
niebezpieczeństwie, w powietrzu, na lądzie od fałszywych braci. Ile ataków mieliście w
życiu z powodu Chrystusa i waszego stania po stornie Jego Słowa?

On powiedział: często w głodzie, w dehydratacji, w malarii, w afrykańskiej śpiączce,
w zimnych potach i często w gorączkach, z zapaleniem płuc i często z innymi
chorobami. Wbity w siedzenie jak kurczęta w kurniku, podróżując dziesiątki godzin,
aby głosić ewangelię… miotany wiatrem lub na morzu, jedząc jedzenie i pijąc wodę,
którą jego ciało wymiotowało. Atakowany przez fałszywych braci i atakowany przez
pogan w obcych krajach, często w zamieszaniu, często w śmiertelnym zagrożeniu,
często odrzucany, często przeklinany, obmawiany i często zabrudzony… to jest życie
przedstawiające obraz Chrystusa.
Paweł powiedział Tymoteuszowi, którego był nauczycielem: 2 Tymoteusza 3:12
Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić
będą. Dlatego jeśli żyjesz pobożnie w Chrystusie Jezusie, gdzie jest twoje
prześladowanie? Apostoł Piotr powiedział tę samą rzecz w 1 Piotra 4:1 Ponieważ więc
Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał,
zaniechał grzechu, Kiedy rozpoczniesz żyć dla Chrystusa, i cierpisz dla Niego, wtedy
będziesz się powstrzymywał od swej niewiary. Dłużej nie żyjesz dla siebie, lecz żyjesz
dla Chrystusa.
W kazaniu Co to jest w twojej ręce 55-1120 P:51 brat Branham powiedział: jeśli
każdy mówi dobrze o mnie, i wszystko idzie gładko, nie mam żadnych problemów ani
prób, raczej pójdę do ołtarza i powiem: „Panie, co się tutaj dzieje? Coś tu nie gra. Bo
wszyscy, którzy żyją w Chrystusie Jezusie, będą cierpieć prześladowania.” To jest
Biblia. To właśnie powiedział Jezus. On nie może zawieść. Jego Słowa są prawdziwe.
Wszyscy, nie tylko część z nich, wszyscy, którzy żyją pobożnie w Chrystusie
Jezusie…
Pięć wyraźnych cech tożsamości prawdziwego kościoła 60-0911E P:48
Chodząc w Duchu, nie zrozumiany, wyśmiany, żartują z niego… Wszyscy, którzy żyją
zbożnie w Chrystusie Jezusie, będą cierpieć prześladowania. Jeśli prześladowano
proroków, którzy byli przed wami, nazywając Pana domu Belzebubem, o ile więcej będą
nazywać Jego uczniów.” Lecz wy chodzicie w Duchu, odwracając się od rzeczy tego
świata, nie będąc związani żadnymi kajdanami. „Ten, którego uwolnił Syn, jest
prawdziwie wolnym.” Amen. To jest kościół żyjącego Boga.
Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Drogi Łaskawy Ojcze, przychodzimy do Ciebie
w imieniu Twego umiłowanego Syna Jezusa i prosimy ciebie, Ojcze, abyś zabrał nasze
małe cierpienia i niechaj są wystarczalne do stanowiska, jakie zajęliśmy w twoim
Słowie. Pomóż nam, Ojcze, usunąć wszystkie nasze własne pragnienia, a pomóż nam
stać się żywym i trwałym naczyniem twego ducha, aby nasze stopy były twoimi
stopami, nasze ręce twoimi rękami, nasze oczy twoimi oczami i nasze wargi twoimi
wargami, a zatem modlimy się, abyś posłużył się nami, jak posłużyłeś się twoim synem
Jezusem, bowiem prosimy o to w Jego imieniu. Amen.

