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Otwórzmy nasze Biblie dzisiaj rano i czytajmy tekst z Objawienia 22:16 Ja, Jezus, 
wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, Jam jest korzeń i ród 
Dawidowy, gwiazda jasna poranna. 17 A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto 
słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech 
darmo weźmie wodę żywota. 18 Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów 
proroctwa tej księgi: Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, 1) dołoży mu Bóg plag opisanych w 
tej księdze; 19 A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, 1) ujmie Bóg z 
działu jego z drzewa żywota 2) i ze świętego miasta, 3) opisanych w tej księdze. (Więc 
widzimy, jak ważną rzeczą jest mówić tak, jak powiedział to Bóg.) 20 Mówi ten, który 
świadczy o tym: Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu! 21 Łaska Pana 
Jezusa niech będzie z wszystkimi. Amen. 

Pochylmy nasze głowy  i serca do Słów Modlitwy: Drogi Łaskawy i Miłujący Ojcze, 
wiemy, że Ty jesteś Bogiem Nieba i Ziemi i Najwyższym Sędzią, który zstąpił w dół w 
tym czasie, w celu sądu śledczego. Pomóż nam, Boże, bo Ty jesteś także naszym Ojcem, 
a w Tobie my żyjemy i poruszamy się i mamy nasze jestestwo i w Tobie jest Życie. A Ty 
powiedziałeś, Ojcze, że dopóki Twój Duch nie zamieszka w nas, nie możemy zrozumieć 
Bożych spraw, więc pomóż nam, ojcze, zrozumieć Twoje Słowo, napełniając nas Swoim 
Duchem Świętym, aby nasze myśli były Twoimi Myślami, a wtedy będziemy wiedzieć, 
że nie mamy dodawać ani ujmować z Twego Wspaniałego Słowa, które zapisałeś na 
stronach tej Księgi, którą nazywamy Biblią. I wtedy będziemy mieli pokój, i będziemy 
Wiedzieć, że jesteś naszym Bogiem, i że Ty, Panie, jesteś również naszym Ojcem, który 
nas zrodził przez Swoje Własne Słowo Życia. Udziel nam tego, bowiem prosimy w 
imieniu Twego pierworodnego Syna, Jezusa, abyśmy mogli być przypodobani na Jego 
Obraz, w imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się. Amen. 

Więc, dzisiaj rano czytaliśmy bardzo ważny tekst, że wszystko będzie sądzone przez 
tego, który czytał to wspaniałe Mówione Słowo naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez 
Jego Anioła do zborów i nie powiedział swoje słowa. Więc, kiedy studiujemy te Słowa, 
chcę wam pokazać, jak One korespondują z tym, co powiedział brat Branham w 
następnym akapicie kazania, które studiujemy, Mówione Słowo jest Oryginalnym 
Nasieniem i chciałbym czytać od akapitu 43, aby kontynuować to studium. 

Otóż, mam nadzieję, że was nie ranię, pragnę tylko powiedzieć, dlaczego wierzę tak, 
jak wierzę i dlaczego w tych sprawach, które czyniłem, postępowałem tak, jak 
postępowałem. Pragnę pokazać światu, że tak czyniłem dlatego, że takie jest moje 
przekonanie. Ja wierzę, że żadne Słowo nie może być dodane do tej Biblii, a ktokolwiek 
jest winien tego, że tak czyni, jego część zostanie wyjęta z Księgi Życia - Obj. 21: 
"Ktobykolwiek dodał coś do Tego albo ujął coś z Tego". Ja nie wierzę, że jakieś 
wyznanie wiary, jakiś dogmat, lub coś innego jest planem Bożym; tylko dosłowne 



Słowo Boże, tak jak zostało zapisane. Wszystko inne jest grzeszne i będzie z tym 
odpowiednio załatwione i zginie to na wieki - każdy człowiek, każde wyznanie, każda 
denominacja i ktokolwiek inny, kto by dodał, albo ujął tylko jedną kreskę z tego Słowa. 
Bóg nie jest Bogiem wczorajszego dnia, który by napisał księgę i podał ją do rąk jakiejś 
grupy ludzi i pozwolił ją pogmatwać i wszystko możliwe, a potem by na podstawie tej 
Księgi sądził świat. Lecz Bóg, który napisał tą Księgę, żyje! ON żyje w Niej i 
potwierdza Swoje Słowo. (Otóż, podczas studiowania tych taśm - pragnę, żebyście to 
przestudiowali rzeczywiście szczegółowo - właśnie tą uwagę tutaj, widzicie? 

44  Otóż, ja rozpocząłem w 1. Mojż. i przeszedłem obecnie aż do Objawienia i 
połączyłem to razem, udowadniając że to jest Słowo Boże. Objawienie mówi, że 
ktobykolwiek ujął z Niego, albo dodał do niego, tak samo będzie wyjęta jego część z 
Księgi Życia. Powrócę za chwilę do tego miejsca Pisma i powołam się na nie. 
Objawienie, ostatni rozdział. Tutaj jest 1. rozdział, a co on nam ukazuje? Jakie jest 
Słowo? - Ono jest Wieczne. Nie wolno z nim manipulować, dodawać do niego, albo 
ujmować z niego. Nie wolno z nim manipulować - Bóg nad tym czuwa. Nie wolno do 
niego niczego dodawać. Nic nie śmie być z Niego ujęte, bo Ono jest wieczne, widzicie? 
Otóż, chcę wam na tym pokazać to, co wam pragnę powiedzieć, że ono od. 1. Mojż. aż 
do Objawienia nie pomiesza się z niczym innym. 

45 Otóż, tutaj w tym będziemy się różnić - od teraz aż do piątej godziny dzisiejszego 
popołudnia. Widzicie? Tutaj jest to, w czym nasze zdania będą się różnić. Ilu z was 
zgadza się z tym, że to jest Boża Księga Sądu, oraz że my będziemy sądzeni na 
podstawie Słowa Bożego? Nic nie będzie do Niego dodane, ani ujęte z Niego. Więc 
dlaczego tak postępowano? Będziemy teraz o tym rozważać. Dlaczego tak czyniono w 
taki bezczelny sposób? Stwierdzimy to od 1. Mojż. aż do Objawienia, na przestrzeni 
wszystkich wieków, aż do naszego czasu. 

46  Otóż, pozwólcie, że to przedstawię zupełnie jasno, ze względu na taśmy. Otóż, 
teraz kiedy wam powiedziałem, dlaczego wierzę Słowu i co Bóg o nim powiedział, oraz 
to, że nie wolno ująć z Niego, albo dodać do Niego, pragnę przejść teraz do sedna, do 
kontekstu, który wyciągnąłem z tego długiego tekstu i wyjaśnić wam i pokazać, co się 
wydarzyło; potem możecie zobaczyć powód, dlaczego wierzę w to, w co wierzę, widzicie? 

Dlatego dzisiaj rano, zanim dotrzemy do wyjaśnienia brata Branhama, dlaczego 
jest to tak bardzo istotne dla nas, żebyśmy mówili tylko to, co powiedział Bóg w Swoim 
własnym Słowie. Ponieważ to jest w tej Księdze, a na podstawie tej księgi będziemy 
sądzeni. Dlatego nie rozumiem, jak wielu jest tych, którzy nazywają siebie pięcioraką 
usługą Boga, a nie nauczają tego, co Bóg nauczał nas w Swojej Własnej Księdze. Nie 
troszczę się o to, do jakiego systemu organizacji należą, czy to jest jedna z tysięcy tak 
zwanych chrześcijańskich denominacji, lub nawet ci, którzy zorganizowali się w tym 
Poselstwie. Nie rozumiem tego, jak mogą być tak zatwardziali, a nauczać pojęcia 
trynitarian i unitarian na temat Bóstwa, kiedy to jest sprzeczne z Bożym Własnym 
Słowem. On powiedział: Jeżeli dodacie jedno słowo do tego, co powiedziałem, wtedy 
będą wam dołożone plagi  A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów, których nauczałem, wtedy 



ujmie Bóg z waszego działu z drzewa żywota 2) i nie będziecie częścią świętego miasta, 
3) i będziecie powstrzymani od rzeczy opisanych w tej księdze. 

Co za przerażająca kara dla ludzi, którzy chcą przejść, trzymając się swoich 
własnych głupich pomysłów i koncepcji.  A wszystko to zmienia się  w Pychę. Prosto i 
jasno oni są zbyt pyszni, aby pozostawić swoje własne myśli, a przyjąć zmysł 
Chrystusa. Pomyślcie tylko o tym, nie tylko Bóg ujmie z waszego działu z drzewa 
żywota, a sama ta rzecz jest okropną rzeczą do zniesienia, lecz będziecie oddzieleni od 
jego chwalebnej obecności, i nie będzie wam pozwolone wstąpić do świętego miasta. A 
na domiar wszystkiego będziecie powstrzymani od rzeczy, które są zapisane w tej 
księdze.  A Bóg ma tak wiele dla tych, którzy Go miłują, co jest zapisane w tej Księdze, 
więc dlaczego by ktokolwiek pragnął odrzucić ją tylko po to, aby absurdalnie twierdzić, 
że mają prawdę a inni są w błędzie, kiedy Boże Słowo jest prawdziwe, a wszystkie 
ludzkie myśli są próżne. 

Dlatego nie będę awanturować się z kimkolwiek odnośnie Nauki, której nauczamy, 
ponieważ wiem, iż to, czego nauczamy jest Słowo w Słowo z nauczaniem Williama 
Branhama, który był potwierdzonym Bożym Prorokiem Słowa dla nas w tym Czasie 
ostatecznym. I wiem także, że to, czego On nauczał jest Słowo w Słowo z tym, czego 
nauczali apostołowie i prorocy, co jest zapisane w tym Wspaniałym Bożym Słowie. 
Dlatego na całym świecie mamy braci, którzy doszli do tego samego wniosku, ponieważ 
mówią, że to, czego nauczamy,  zgadza się od 1. Mojżeszowej do Objawienia. 

Więc, pokażcie mi jedną z usług oprócz usługi brata Vayle i mnie, która połączyła 
razem myśli Williama Branhama z miejscami Pisma odnośnie jego nauki i udostępniła 
je ludziom, jak postąpiliśmy. Wiem, że są tacy, nauczający to, lecz ilu z nich rzuciło ten 
chleb do wód ludzkich problemów? A to czyni nas celem każdego sceptyka, który 
twierdzi, że naśladuje usługę Williama Branhama, a także resztę światowych 
sceptyków, którzy potępiają Williama Branhama i jego nauczanie. 

Zatem istnieje znaczne ryzyko, które podejmujemy, ponieważ nie tylko 
umieszczamy samych siebie przez Wielkim tronem Sędziowskim Chrystusa, ale także 
przed tronem sędziowskim każdego sceptyka, który twierdzi, że naśladuje albo 
przeciwstawia się nauczaniu Williama Branhama. 

Więc, nigdy nie prosiłem o to, by tak zrobić, lecz Bóg jest mi świadkiem, ktoś 
zestawił te sprawy razem ze Słowa i potwierdzonego Poselstwa w czasie końca, aby 
zamknąć usta wszystkich sceptyków, którzy nauczają błędnie te sprawy, których 
nauczał nas William Branham. 

Dlatego, jeśli nauczałem cokolwiek sprzecznego z tym, czego on nauczał, nie wiem, 
jak to jest możliwe, skoro każda rzecz, której on nauczał, tą pokazałem, że jest z 
Pisma. 

Moja usługa jest założona na jednej rzeczy, i to tylko. W kazaniu Szalom 64-0119 
P:92 William Branham powiedział: „cały nowy testament mówi o tym czasie”, a to było 



moim celem i motywem, aby wyjaśnić te słowa ludziom, bo one są ciągle prawdziwe i 
ciągle żyją wśród nas. „cały nowy testament mówi o tym czasie”. Pomyślcie tylko o 
tym. A z tym pieczołowicie pracowałem w tym celu, aby przedstawić ludziom, którzy 
naśladują tę wielką usługę czasu końca, iż każde wypowiedziane Słowo przez Williama 
Branhama było zaczerpnięte właśnie z tej Biblii. 

Dlatego, jeśli opuściłem niektóre miejsca Pisma, kiedy próbowałem pokazać, czego 
nauczał brat Branham, albo jeśli opuściłem niektóre cytaty jego nauczania, nie jest 
tak, że rozmyślnie tak postąpiłem, ale raczej nie natknąłem się na to miejsce Pisma 
lub cytat lub cokolwiek innego, nie widziałem powiązania jednego z drugim. Ale mogę 
powiedzieć, jak powiedział Paweł: „Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam 
całej woli Bożej.” 

Otóż, tak powiedziawszy, powróćmy do naszego studium odnośnie wielkich sądów 
czekających na wszystkich, którzy nie mówią tego, co mówi Bóg. 

W zasadzie są dwa kierunki, gdzie możesz pójść, odbiegając od Słowa Bożego. Albo 
dodajesz do tego, co on powiedział, i jako wynik będziesz tutaj w okresie ucisku, i plag 
pod szóstą pieczęcią, i nie będziesz w zachwyceniu, ani nie będziesz miał działu w 
zmartwychwstaniu. Więc potem przyjdziesz w ogólnym zmartwychwstaniu z resztą 
ludzkości, i będziesz musiał stanąć przed tronem sędziowskim Chrystusa, i będziesz 
sądzony na podstawie Księgi, która była otwarta przez Baranka Bożego. 

Otóż, druga opcja jest jeszcze gorsza, ponieważ przez usuwanie tego, co było 
powiedziane w tej Księdze, otwarcie przeciwstawiasz się Bożemu Słowu, które jest 
prawdziwe, i tak jesteś w opozycji do Samego Boga. A wyrok wynikający z tego jest 
bardziej surowszy niż ten pierwszy. 

Według mnie tak będzie z ludźmi, którzy zaprzeczają temu, czego naucza prorok, 
chociaż nawet możesz pokazać im prosto w Bożym Słowie, że każde Słowo, którego on 
nauczał, jest prawdą i pochodzi prosto ze Słowa Bożego. 

Spotkałem się z takim rodzajem ludzi. Oni mówią, iż William Branham nie miał 
racji, bo nauczał źle i był w błędzie, kiedy powiedział, że Bóg opuścił Jezusa w 
Getsemane. Oni mówią, że nie ma czegoś takiego w Bożym Słowie odnośnie tego. Więc 
kiedy pokażesz im to w Słowie Bożym, oni wykpią to i powiedzą, że tak czy owak nie 
wierzą temu. Oni rozmyślnie ignorują to, jak apostoł Piotr wspomniał w  2 Piotra 3:5 
Bowiem chętnie ignorują,… 

 Lecz nie będę się sprzeczał z tymi ludźmi, ponieważ apostoł Paweł powiedział w 1 
Koryntian 14:38 A jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. I to nie jest naszym 
obowiązkiem odpowiadać na pytania tych, którzy nie pytają, aby znaleźć prawdę, ale 
raczej się pytają, próbując przyłapać cię na własnych słowach, podobnie jak uczynili z 
Jezusem, jak widzimy w następujących miejscach Pisma. To wszystko zależy na 
twoich motywach, co otrzymasz. 



Ew. Łukasza 20:20 Śledzili go więc, nasłali szpiegów, którzy udając 
sprawiedliwych,  (mówiąc inaczej, ci nie byli tylko ludźmi, ale odgrywali aktorów, 
udawając coś, czym nie byli. Więc udawali, że są wierzącymi, ale nie byli nimi. Więc 
oni byli tak zwanymi wierzącymi. Oni udawali, że są sprawiedliwi,  oni podawali się za 
kogoś, kim nie byli. I nasłali szpiegów na Jezusa, Biblia nam tak mówi…), aby go 
przyłapać na jakimś słowie, aby go wydać władzy i mocy starosty. Zatem oni nie 
przyszli, aby słuchać i uczyć się, lecz słuchać, żeby mogli znaleźć jakiś błąd. 

I widzimy tę samą rzecz w Ew. Marka 12:13 I posłali do niego niektórych z 
faryzeuszów i Herodianów, aby go pochwycić w mowie. Znowu słowa, aby pochwycić 
go, przedstawiają, że ich zamiarem jest zranić lub skrzywdzić, zastawić pułapkę na 
niego, lub znaleźć coś, co on mówi, aby go zranić lub skrzywdzić. Ci są pozornie 
wierzącymi i za każdym razem, kiedy Bóg posłał poselstwo, byli takiego rodzaju niby 
wierzący, naśladujący Poselstwo na ten czas. Branham powiedział, że są w każdym 
kościele. A więc oni muszą również naśladować to poselstwo, twierdząc, że są 
prawdziwymi wierzącymi. 

Idź wzbudzić Jezusa 63-1130E P:34 Otóż, istnieje następna grupa, która zawsze 
kręci się wokół, a to są niby wierzący. Więc niby wierzący jest uważany za hipokrytę. 
Zatem, spójrzmy na niby wierzącego. To był Judasz. On był niby wierzącym. A niby 
wierzący kręci się wokół, próbując znaleźć jakiś sposób, aby coś z tego dostać. Oni 
wystarczająco długo tkwią w pobliżu, aby tylko stwierdzić jakiś mały błąd, potem 
wychodzą i gdzieś ujawniają to. 

Więc ci faceci, którzy starając się usługiwać, przedstawiając każdego jako heretyka, 
pokazują, że ich motyw jest tylko tak zwanie wierzącego. Oni próbują mówić, że są 
jedynymi naśladowcami przykładu apostoła Pawła, jednak kiedy Paweł czynił to, 
osobiście był znany jako Saul, a w tym czasie był zwiedzony poprzez swoją własną 
sprawiedliwość, i próbował czynić Bogu usługę wbrew jego woli. Dlatego polował na 
heretyków. Ale Gamaliel, ten mąż Boży, u którego nóg siadywał Paweł powiedział mu 
zgodnie z Dz.Ap. 5:38 Toteż teraz, co się tyczy tej sprawy, powiadam wam: Odstąpcie 
od tych ludzi i zaniechajcie ich; jeśli bowiem to postanowienie albo ta sprawa jest z 
ludzi, wniwecz się obróci; 39 Jeśli jednak jest z Boga, nie zdołacie ich zniszczyć, a przy 
tym mogłoby się okazać, że walczycie z Bogiem. 

Po przeżyciu ze słupem Ognia Paweł nie był nigdy znaleziony czyniąc coś z 
heretykami. W rzeczywistości on powiedział, że on sam uwielbia Boga w taki sposób, 
który jest nazwany wieloma herezją. A kiedy dojdzie do herezji w zborze, on powiedział 
tylko to… 

1 Koryntian 11:17 A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku 
lepszemu, ale ku gorszemu. 18 Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór 
schodzicie, powstają między wami podziały; i po części temu wierzę. Zauważcie, że 
Paweł adresował to do zboru w Koryncie i powiedział im, że rozumie, iż są podziały 
między nimi. On nie powiedział ludziom, żeby ich wykorzenili, i wyzbyli się 
próżniaków. On nie powiedział ludziom, żeby odrzucili z Poselstwa wszystkich tych, 



którzy tak postępują. On powiedział prosto: 1 Koryntian 11:19 Zresztą, muszą nawet 
być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw. On po prostu powiedział im, że 
istnieją podziały pomiędzy ludźmi, aby pokazać i otwarcie  zamanifestować tych, 
którzy mówią prawdę i byli zidentyfikowani po zdaniu egzaminu, że są 
zidentyfikowani jako ci, którzy są prawi. Więc herezja jest dozwolona przez Boga, aby 
faktycznie zamanifestować prawdę od nieprawdy. Tak jak noc obwieszcza piękno dnia, 
tak samo heretyk wśród nas przedstawia piękno i zdrowie psychiczne tych, którzy 
nauczają prawdy. 

Oni nie mają być prześladowani ani obnażani. Ewangelia jest głoszona w opozycji 
do czegoś? Ewangelia jest czymś, czego dosięgamy. Dlatego naszą misją jest nie 
wykorzeniać herezji, tylko po prostu głosić prawdę i herezja sama będzie ujawniona. 
Dlatego całe mniemanie tych tak zwanych łowców heretyków nie jest niczym innym 
jak oświadczeniem, że są niby wierzącymi wśród nas, próbując zranić ludzi i 
zaszkodzić im, a wszystko co czynią, ujawnia, że ich prawdziwe motywy są takie same 
jak motywy Judasza, i katolickiego systemu organizacji. 

Paweł powiedział w Rzymian 10:3 Bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi 
od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu 
Bożemu. Więc oni trzymają każdego według swoich reguł i próbują ich według swoich 
własnych złośliwych serc, aby wyeliminować każdego, kto śpiewa inny ton, niż oni 
lubią słuchać. Jest mi żal ich brzydkich i złych dusz. Miłuję słowa brata Branhama, 
mówiącego odnośnie tego w kazaniu Bóg dotrzymuje Swego Słowa 57-0120E P:70  
Dlaczego akceptujemy podróbkę, kiedy niebo jest pełne rzeczywistości? 

Zwróćcie uwagę, że brat Branham nigdy nie zaprzeczał wierzącym innych wieków, 
którzy posiadali tylko część światła, które posiadamy my. On włączył ich do tego 
wielkiego zebrania przy zmartwychwstaniu. Lecz on powiedział Dlaczego akceptujecie 
podróbkę, kiedy niebo jest pełne rzeczywistości? A to jest naszym pytaniem 
skierowanym do was dzisiejszego poranka. Dlaczego ktokolwiek by chciał zaprzeczać 
setkom miejsc Pisma i cytatów, które były zestawione razem, wskazując na to, czego 
nas nauczał William Branham, Boży potwierdzony prorok, odnośnie Bóstwa i 
Obecności Chrystusa, na rzecz, że jeden lub dwa cytaty wyjęli z kontekstu tylko 
dlatego, bo ich organizacja nie rozumie tego tak, jak my to rozumiemy? Czy nie 
wiedzą, że zaprzeczyć Jednemu Słowu oznacza wymazać swoje imiona z księgi Życia? 
Czy nie wiedzą, że nie możecie sprawić, by cytaty Williama Branhama były sprzeczne 
z Bożym Słowem? Czy nie wiedzą, że czyniąc tak, to prowadzi ich do dalszej ciemności? 
A odchodząc od światła, tym samym odcinają samych siebie od Bożego Życia, które 
chodzi w Światłości. 

Apostoł Paweł powiedział w Efezjan 4:18 Mający przyćmiony umysł i dalecy od 
życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, i 
2 Koryntian 4:4 W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie 
świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. 



A więc ich własna niewiedza, która jest w nich odciąga ich dalej i dalej od światła, a 
kiedy raz są odciągnięci od Światłości, odrywają się od Bożego Życia, które jest w 
Chrystusie Jezusie. Czy nie wiedzą, że było oznajmione nam w 1 Jana 1:5 …że Bóg 
jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności? 

Czy nie czytali Ew. Jana. 3:19-21? A na tym polega sąd, że światłość przyszła na 
świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. 20 Każdy 
bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie 
ujawniono jego uczynków. 21 Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, 
aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. 

Zatem to nie jest kwestią próbowania ujawnienia ciemności, bo ciemność ujawnia 
samą siebie. Ale tylko chodźcie w światłości, jak on jest Światłością a wszystko będzie 
w porządku. 1 Jana 1:7 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. Ponieważ chodzenie w światłości oczyszcza nas od wszelkiego 
grzechu, który jest niewiarą. A czyniąc tak, zmienia nasze kamienne serca i roztapia 
ciebie wewnątrz, abyś się stał miękki i łagodny i uprzejmy, i czysty. Wszystkie te 
atrybuty są atrybutami miłości, bo Bóg jest miłością. 

Otóż, jak nam mówi Paweł w Filipian 4:8 Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co 
prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą 
i godne pochwały. Nie znalazłem tutaj nic,  gdzie jest powiedziane, ktokolwiek 
nauczałby herezji, ktokolwiek nie mówi prawdy, aby rozmyślać o tych rzeczach. Nie, 
on powiedział Wreszcie, bracia, (lub na zakończenie, moi bracia) myślcie tylko o tym, 
co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest 
cnotą i godne pochwały. 

Dlaczego? Ponieważ Piotr nauczał nas 1 Piotra 4:8 Nade wszystko miejcie gorliwą 
miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A Jan nauczał nas w 
1 Jana 2:8 A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w 
was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci, (Otóż, chcę, abyście 
zauważyli, że Jan mówi nam, iż było nam dane nowe przykazanie, lecz ono jest dane 
tylko tym, którzy chodzą w światłości. Więc on przedstawia nam, jak możemy 
wiedzieć, czy chodzimy w światłości, czy też nie.) 1 Jana 2:9 Kto mówi, że jest w 
światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal, 10 Kto miłuje brata 
swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. 

On mówi: miłując braci wskazujemy na to, że chodzimy w światłości, i Piotr mówi 
nam, iż jeśli miłujemy braci, nasza miłość przykryje mnóstwo grzechu. Kiedy zapytali 
Jezusa, ile razy muszą przebaczyć swym braciom, on powiedział 70x7. 

W Kolosan 1:12 Paweł powiedział: Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do 
uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, Zauważcie więc, że dziedzictwo 
jest tylko dla świętych w Światłości albo tych świętych, którzy chodzą w Światłości. 



A w Efezjan 5:13 Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia 
godne; 14 Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: 
Obudź się, który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. Więc 
jakiekolwiek rzeczy manifestują się, dzieje się to poprzez tę Światłość. Zatem 
wyzywam was, żebyście wzięli to wszystko, co powiedział William Branham i 
porównali ze Słowem Bożym i udowodnili przez Samo Słowo, co on głosił. 

A na koniec Apostoł Paweł powiedział 2 Koryntian 4:6 Bo Bóg, który rzekł: Z 
ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie 
chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. A więc widzimy, że Bóg zaświecił w 
naszych sercach, aby dać nam „Doxa” Boże w samej obecności Jezusa Chrystusa, w tej 
wspaniałej Paruzji Chrystusa, tę samą „Doxa” włożył do serca Swego drogiego syna, 
kiedy dał mu własną opinię, wartość i ocenę. Dlatego będąc zrodzony z Jego Ducha i 
napełniony Jego zmysłem, jak mógłbyś dodać lub ująć do tego, co on powiedział w 
Swoim Słowie? Nie mógłbyś tego nigdy zrobić, jeśli jesteś Bożym nasieniem. Kiedy 
masz Ducha Żywego Boga przez Chrzest Duchem Świętym, i kiedy przyjąłeś zupełny 
zmysł Boży przez przyjęcie Okrzyku lub Poselstwa, w którym  zstąpił Sam Bóg, jak 
mógłbyś dodać lub ująć z tego, co On powiedział? Nie mógłbyś tego nigdy uczynić, jeśli 
jesteś autentycznym synem Bożym. 

Módlmy się… 

 

 


