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Każde Słowo, które wychodzi
Brian Kocourek
Otwórzmy nasze Biblie dzisiaj wieczorem w 5. Mojżeszowej 8:1 i rozpocznijmy
czytać jako nasz tekst… Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś
nadaję, abyście zachowali życie, (Patrzcie, jak nam to ułatwił Bóg, nasz Ojciec. On
mówi: wszystko, co musicie robić, to tylko zważajcie na moje Słowa, a będziecie żyć. I
oczywiście, kiedy Bóg mówi o życiu, on mówi om Bożym Życiu lub wiecznym życiu. A
On tak nam to ułatwił, żebyśmy byli błogosławionymi. Wszystko, co musimy czynić, to
słuchać albo przysłuchiwać się i przestrzegać to, co On ma nam do powiedzenia w
Słowie.) rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom, i wzięli
ją w posiadanie. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję,
Tylko przestrzegajcie i czyńcie, to wszystko. A to dokładnie czynił Jezus.
W Ew. Jana 5:19 Jezus powiedział: Tedy Jezus odezwał się i rzekł im: Zaprawdę,

zaprawdę, powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że
Ojciec czyni; co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Więc Bóg nie mówi tutaj, że
musimy być naukowcami, budującymi rakiety i próbującymi pojąć Jego Słowo. On
mówi: tylko wierzcie temu, co ja mówię, mówcie to, co ja mówię i czyńcie to, co ja
czynię. To wszystko. Czyńcie to, co widzicie w moim Słowie, iż ja czynię. I czy to nie
jest najlepszy sposób do nauczenia się? Widzieć kogoś innego i tylko obserwować i
naśladować to, co widzimy, że było wykonane?
Ew. Jana 5:17 Jezus powiedział: Mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Mówiąc
inaczej, co czyni Ojciec, to naśladuję i robię to samo. Zatem Jezus nie był autorem, lecz
Ojciec jest autorem. Jezus tylko czynił to, co widział, iż czynił ojciec, a on czynił
właśnie to samo. Więc o ile prostsze to możecie mieć. Bóg pokazuje nam, co czynić i co
mówić, a wszystko, co musimy robić, to być Podobni do Ojca i czynić to, co On nam
pokazuje i mówić to, co było nam już powiedziane.
Ew. Jana 8:28 Wtedy rzekł Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy

poznacie, że Ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój
Ojciec nauczył. Podoba mi się to. On powiedział: O rzeczach, o których uczył mnie
Ojciec, o tym mówię. A rzeczy, które czynię, są te, których nauczył mnie ojciec.
W Ew. Jana 6:45 czytamy Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni
przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Więc
każdy, którzy przychodzi, musi być najpierw pouczony przez Boga. I zauważcie nie
tylko pouczony, ale musimy się nauczyć, żebyśmy przyszli. Lecz jeśli chcecie
pozostawić własne idee, Bóg może i będzie was uczył – to jest piękno Jego Systemu. A
jego system ma ćwiczyć Jego dzieci i ich sposoby chodzenia, abyśmy nie odstąpili od
tego, kiedy dorośniemy.

Dlatego powracając z powrotem do 5. Mojżeszowej rozdział 8 i wiersza 1, czytamy:

Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali
życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom, i wzięli ją
w posiadanie. A czy to nie jest dokładnie to samo, co Bóg uczynił z Jezusem? On czynił
i mówił wszystko, co Bóg przykazał Mu. Otóż, czytajmy dalej…. 2 Zachowaj też w
pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię przez czterdzieści lat po
pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy
będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Więc widzicie, cała podróż po pustyni
była postanowiona przez Boga, aby obserwować, jak Jego dzieci odpowiedzą na Jego
ćwiczenie, i widzieć, czy prawdziwie zważają na Jego instrukcje.
I przypatrzmy się temu, kiedy jesteście uczeni przez mistrza upokarzającego
doświadczenia. A czytamy w wierszu 3 Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też
karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, Więc dlaczego to
robił Bóg? On mówi nam: aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz
że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana.
Zatem cała podróż przez pustynię ze wszystkimi próbami i błędami była w tym
celu, aby Jego dzieci poznały i zrozumiały, że musimy złożyć naszą całą ufność i
pewność na Bożym Słowie. Lecz również, zauważcie, żeby upewnić się, iż będą się
uczyć, on musiał upokorzyć ich. Tak właśnie, On wie, jak przyciągnąć twoją uwagę.
Podobnie jak starzy nauczyciele w szkole, będą chodzi wokół z laską, nie żeby cię zbić,
jeśli nie uważasz, lecz żebyś myślał, że tak zrobią. Więc strach jest sposobem do
uzyskania waszej uwagi. A Bóg posługuje się bogobojnym strachem, żeby ustawić cię
tak, jak on chce.

Chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał,
Hebrajczyków 5:8
Potem on mówi nam, jak z niemożliwego uczynił możliwym, żeby uczyć dzieci
zaufać Jemu. On mówi: 4 Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani twoja noga nie
nabrzmiała przez te czterdzieści lat. Więc, czy możecie to sobie wyobrazić? Ich ubrania
nigdy nie zniszczyły się, a ich stopy nigdy nie nabrzmiały, podczas całej ich podróży.
Lecz całe to cierpienie miało ich nauczyć, aby ufali Jego słowu. Bóg był dzieckiem
ćwiczącym Swoje dzieci. 5 Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego
syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie. Widzicie, to jest to. Otóż, musimy zrozumieć
karanie Pana i jak ono działa, jeżeli mamy przyjąć to, a nie być pozostawieni i
zgorszeni sposobem Bożego obchodzenia się z Jego dziećmi. Szczególnie jeśli mamy
uczyć się od naszego kochającego Ojca.
Otóż, pozwólcie mi przeczytać to z NIV tłumaczenia, rozpoczynając od wiersza 1

Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które ci dziś nadaję, abyście zachowali
życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom, i wzięli ją
w posiadanie. 2 Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, prowadził cię
przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w

twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. 3 Upokarzał cię i
morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi
ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć
będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. 4 Twoja odzież nie zniszczała na tobie ani
twoja noga nie nabrzmiała przez te czterdzieści lat. 5 Poznaj tedy w swoim sercu, że
jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan, Bóg twój, ćwiczy ciebie. 6 Będziesz więc
przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, chodząc jego drogami i okazując mu zbożną
cześć; 7 Gdyż Pan, Bóg twój, wprowadza cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre
rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze; 8 Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej
latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu;
9 Do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego ci nie będzie
brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał
miedź; 10 Gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga twego, za tę piękną
ziemię, którą ci dał. 11 Bacz, abyś nie zapomniał pana, Boga twego, zaniedbując jego
przykazania, prawa i ustawy, które ci dziś nadaję. 12 Aby gdy się najesz do syta, gdy
pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, 13 I gdy twoje bydło i trzody
rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał
wiele, 14 Serce twoje nie stało się wyniosłe oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego,
który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, 15 Który cię prowadził przez
tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony; przez bezwodne
pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały; 16 Który na pustyni
karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię
doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. 17 Abyś nie mówił w swoim
sercu: Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. 18 Pamiętaj, że to Pan, Bóg
twój, daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które
poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. 19 Ale jeżeli zapomnisz Pana, Boga
twego, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to
oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. 20 Jak narody, które Pan wytraca przed
wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana, Boga
waszego.
Więc widzicie, że Bóg tak bardzo chce, żebyśmy byli podobni do Niego i ufali Mu, i
abyśmy wiedzieli, że on daje nam próby, które potrzebujemy w tym celu, by dojść do
poznania jego i zaufania Jemu i Jego Słowu. W Ew. Mateusza 4:4 Jezus powtarza te
Słowa od Boga, Jego Ojca, kiedy on mówi: A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie
samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Otóż, w zeszłym tygodniu studiowaliśmy akapit 50-51, gdzie brat Branham
zaczerpnął tekst z Objawienia rozdziału 22 i wierszy 18-20. A jeśli pamiętacie,
czytaliśmy tłumaczenie Wuesta. Myślę, że to jest najlepsze tłumaczenie do
odpowiedzenia na to pytanie.
WUEST Objawienie 1:1 Objawienie posiadane przez Jezusa Chrystusa, które Bóg
(Ojciec) dał Mu, w tym celu, by dać poznać…. Więc, widzimy, że chociaż objawienie,
które posiadał Chrystus i zamanifestował ludzkości, pochodziło od Jego Ojca…

Otóż, w kazaniu Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem brat Branham
powiedział w akapicie 50 Otóż, w księdze Objawienia 22. rozdz. 19 wiersz - chętnie bym
to przeczytał. Obj. 22, 19; zobaczymy, co tam jest powiedziane. Rozpocznijmy od 18.
wiersza.
"Co do mnie, to świadczę każdemu(pamiętajcie, już od 1. Mojż., kiedy On
wypowiedział Słowo, widzicie?) świadczę bowiem każdemu...(tzn. kapłanowi,
papieżowi, biskupowi, okręgowemu prezbiterowi, kimkolwiek on jest) który słucha słów
proroctwa księgi tej: Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej
księdze". A co z waszymi dogmatami? Co z waszymi niezgodnymi z Pismem
wyznaniami wiary, których słuchacie? - ze wszystkich denominacji - ani jedna nie ma
wymówki! "A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów... (mówiąc, że Ono nie jest to samo, widzicie?)
... ze słów proroctwa tej księgi, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego
miasta, opisanych w tej księdze".
51 Chociaż by był kaznodzieją, chociaż by był całe życie członkiem kościoła, chociaż
by był biskupem albo papieżem, KTOBYKOLWIEK UJĄŁ Z NIEJ JEDNO SŁOWO tylko jedno Słowo! Czy uświadamiacie sobie, że to było jedno Słowo, do którego
Ewa miała wątpliwości, a to spowodowało wszystkie kłopoty? Jedno
wypowiedziane Słowo Boże, odnośnie którego Ewa miała wątpliwości, czy jest Prawdą;
a to spowodowało każdą chorobę, każdą dolegliwość, każde cierpiące niemowlę, każdy
szpital, który musiał być zbudowany, każdą operację, która kiedy została
przeprowadzona, każdą śmierć człowieka, który kiedy umarł - z powodu jednej osoby,
która poddała w wątpliwość jedno Słowo. Tutaj to macie!
A w Poselstwie JEDNOŚĆ Z BOGIEM
62-0211 on powiedział: Myślmy więc
poważnie, ponieważ kiedy to śmiertelne życie się zakończy, nie będziemy nigdy więcej
zdolni myśleć. Wasze myślenie służy wam teraz. Nie będziecie mogli wybrać potem.
Musicie wybrać teraz, ponieważ teraz jest dzień wybierania, dokonywania waszego
wyboru. Otóż ona nie uwierzyła jednemu Słowu. Nie podała w wątpliwość całego
dekalogu, lecz tylko jedno Słowo. Podała w wątpliwość to, co powiedział Bóg, ponieważ
w takim świetle zostało jej to przedstawione. Powiedziano jej, że to Słowo jest wątpliwe.
Bożego Słowa nie można podawać w wątpliwość, On myśli właśnie to, co
mówi. Ale ona miała co do tego wątpliwości, ponieważ tak zostało jej to przedstawione:
- Och, z pewnością Bóg tego nie miał na myśli. - Ale On miał to na myśli! Bóg miał
na myśli każde Słowo, które wypowiedział. A ono nie wymaga żadnego ludzkiego
wykładu. Ono obowiązuje właśnie w takiej postaci, jak On je wypowiedział.
40
- Wiem coś na temat Biblii - powiadasz. Ja wierzę, że mój Bóg kierował tą
Biblią, że pilnował swojego Słowa. On wiedział, że w ostatecznych czasach powstaną
ateiści i bezbożnicy, i dlatego czuwał nad nim. Ono mówi dokładnie to, co Bóg miał
na myśli. Przemawia do nas teraz właśnie w ten sposób, jak trzeba, toteż musimy mu
wierzyć. Jeśli ujmiemy z niego jedno Słowo, utracimy naszą społeczność i
znajdziemy się na zewnątrz, w śmierci, w wiecznym odłączeniu od Boga,…

A dlaczego apostoł Paweł ostrzegałby nas o przekleństwie nad tymi, którzy wypaczą
to Słowo?
GALACJAN 1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was
powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, 7 Chociaż innej nie ma; są tylko
pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. 8 Ale
choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej,
którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! 9 Jak powiedzieliśmy przedtem,
tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, która
przyjęliście, niech będzie przeklęty! 10-12 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy
Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się
przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. 11 A oznajmiam wam, bracia, że
ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; 12 Albowiem nie
otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez
objawienie Jezusa Chrystusa.
Czas żniwa 64-1212 P:68 On powiedział w Swojej Biblii, że będzie sądził świat
przez Jezusa Chrystusa. A tutaj czytaliśmy, że Jezus jest Słowem. U Hebr. 13,8 jest
napisane: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki". Dlatego Bóg będzie
sądził kościół według jego nastawienia do Chrystusa, który jest Słowem. „Nie samym
chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych " — nie
z ust jakiegoś człowieka, nie z seminarium, nie z kościoła, lecz z ust Boga. Tym ma żyć
człowiek i tylko tym; nie ludzką interpretacją, lecz tylko Słowem samego Boga.
69 Mówicie: „Ale tutaj jest błąd". Jeśli tak jest, wtedy Bóg ponosi za to
odpowiedzialność. On przekazał je mnie, a ja muszę je przynieść. W nim jest napisane
to, co On powiedział.
70 Jeśli nie jest wam jasne, jak może być chlebem i Słowem, to chciejmy to zbadać.
Chcemy to znaleźć, gdyż całe Pismo jest prawdą. Ono nie może zostać złamane. Każde
miejsce Pisma wypełnia się; jak dziwne by się i nie wydawało, zawsze się
wypełnia.
BÓG POTWIERDZA SWOJE SŁOWO 64-0816 159 On obiecał, że wszystkie Jego
Słowa są absolutnie prawdziwe. On je udowodnił. Udowodnił je, ponieważ udowodnił,
że On jest prawdziwym Słowem. ,,Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym
Słowem, które pochodzi z ust Bożych.'' 160 A więc czym on żyje? - No, jeśli tylko
przyjmie niektóre z Bożych Słów, będzie żył. - Czy tak? Nie! On nie tak powiedział. Czy
zauważyliście? ,,K-a-ż-d-y-m, każdym Słowem.'' Czym on więc żyje? - Och, on coś
tam zjada. - Czy tak? Nie, wtedy on szybko umiera, ponieważ to jest ciało. - Ależ, och,
on należy do kościoła. On wierzy wszystkiemu za wyjątkiem tego. - Czy tak? W takim
razie ciągle jeszcze jest martwy. Pojmujecie to? - On może żyć tylko każdym słowem,
które pochodzi z ust arcykapłana, biskupa, kardynała, pastora. - Czy tak? O
Boże! Każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych! A skąd wiemy, że jest to
Słowo Boże? Jeśli On tak mówi, to On to udowodni. On udowadnia swoje Słowo.
Zauważcie więc, że jeśli tak jest, to wasza religia nie da wam życia. Wasza

przynależność do kościoła także nie uczyni was żyjącymi. Zauważcie, tylko Jego
Słowem, bez przemieszczania choćby tylko jednego Słowa. Żadne Słowo nie może...
Jedno słowo zabiło rodzaj ludzki. Według Biblii, Objawienia 22, jedno słowo nadal
zabija całą sprawę, imię danego człowieka zostaje wymazane z księgi życia.
,,Ktokolwiek dołoży jedno słowo lub ujmie jedno Słowo.'' Nie dwa słowa,
wystarczy tylko jedno słowo! Nie jedno zdanie, lecz jedno słowo! O ludzie, czy to
rozumiecie?
Więc widzicie, jak Bóg ćwiczy nam, żebyśmy trzymali się Jego Słowa. Nasz Ojciec
ćwiczy nas, żebyśy słuchali Jego Słowa, potem rozpoznali je, a następnie działali na
nim, ponieważ jeśli słyszycie je, lecz nie rozpoznajecie, wtedy nie będziecie działać na
nim.
Rzeczy, które nastąpią 65-1205 P:61 Dlatego, jeśli dzisiaj wieczorem tylko
przyszliście i powiedzieliście: „Oddaję moje życie Jezusowi Chrystusowi”, a nigdy nie
przyjęliście Ducha Świętego, wejdźcie w Niego. Musicie to zrobić. Musicie wrosnąć w
Niego. (O, jak ja lubię tę mowę. On powiedział, to nie przeminęło, kiedy otrzymaliście
to. Musicie wrosnąć w to, podobnie jak osoba musi wyrosnąć w zakresie naturalnym,
tak my musimy wyrosnąć w zakresie duchowym. A więc Bóg umieszcza przeszkody na
waszej ścieżce tu i ówdzie, sprawdzając was, żeby zobaczyć, jak się zachowacie. Czy
będzie postępować jak dorośli Synowi i Córki Boga lub będziecie się awanturować i
sprzeczać, kiedy sprawy nie toczą się w taki sposób, jak wy chcielibyście. Widzicie, że
rolą Pięciorakiej usługi jest nauczać nas Słowa, byśmy mogli wyrosnąć na dojrzałych
Synówi i Córki Boże w całej pełni, abyśmy nie byli miotani każdym wiatrem nauki, i
przebiegłością, gdzie ludzie kłamią, oczekując, że oszukają was. To jest Efezjan 4:11.
Bóg posługuje się nauczaniem Swego Słowa, żeby ćwiczyć Swoje Dzieci, żeby były w
stanie rozeznać dobre od złego i sprawiedliwe od niesprawiedliwego lub nieprawego.
Brat Branham kontynuuje: Proś Boga, aby budował cię, kładąc Słowo na
Słowie, póki nie dorośniesz do pełni wymiarów syna Bożego albo córki Bożej.
Biorąc rzeczy tego świata... W 1 Jana jest powiedziane: "Jeśli miłujesz świat albo
rzeczy tego świata, jest tak dlatego, że nie ma w tobie miłości Bożej." Zostałeś
zwiedziony. Masz w sobie miłość do tego świata i to cię zwodzi. Zrobił to diabeł, który
nakładł ci tam różnych rzeczy i teraz pokazuje... Nie możesz wyjąć jednego Słowa
Bożego z Biblii. Co spowodowało pierwszy grzech? Nie jakieś wierutne kłamstwo, lecz
tylko to, że Ewa (za sprawą diabła) błędnie zinterpretowała jedno Słowo.
Jedno Słowo przerwało łańcuch i Ewa odmówiła przyjęcia jednego Słowa. To
był początek Biblii. Jezus przyszedł w środku Biblii. On powiedział: "Nie samym
chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych." Tu
chodzi o całe Słowo Boże. Czy wierzycie, że to jest objawienie Jego samego? Całe Słowo
Boże. Potem w Objawieniu 22... Jezus przyszedł do Jana na wyspie Patmos. On
powiedział: "Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, aby świadczył o tych rzeczach... Jeżeli
ktoś ujmie z tego jedno Słowo, albo dołoży do tego jedno Słowo, ujmę jego dział
z księgi żywota." Cała masa ludzi mówi: "Dobrze, ja wierzę, że Jezus Chrystus jest

Synem Bożym." W porządku. Więc dodaj teraz do tego resztę. Spójrzcie, możecie
posiadać właściwą naukę, lecz co z nauczaniem, co z waszym nastawieniem do Boga i
Jego dzieci.
A w kazaniu MIEJSCE ODDAWANIA BOGU CZCI 65-0220 brat Branham
powiedział: Na początku Bóg obwarował swoich ludzi swoim Słowem. Jedno słowo
wypaczone spowodowało każdą śmierć, wszystkie bóle, wszystkie smutki. Ewa nie
naruszyła jakiegoś zdania, naruszyła tylko słowo. To był początek tej księgi.
Kiedy Jezus przyszedł w środku tej księgi, co On powiedział? „Napisano: Nie samym
chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Na
końcu tej księgi, w 22 rozdziale Objawienia, pod sam koniec Biblii mówi sam Jezus i
w wierszu 18 powiada: „świadczę każdemu, że jeżeli ktoś ujmie jedno słowo z tej księgi,
albo doda do niej jedno słowo, zostanie odjęty jego dział z księgi żywota.” Taki jest
bowiem fałszywym prorokiem i błędnie uczy ludzi, a jego ręce obciążone zostaną ich
krwią dlatego, że to czynił. 99 Musimy przestrzegać oddawania czci na tym jedynym
miejscu, to jest w Jezusie Chrystusie, który jest Słowem, tym samym wczoraj, dziś i na
wieki. Amen. W porządku. Pamiętajcie, że nie ma innego miejsca spotykania się z
Bogiem i oddawania Mu czci. Nie ma innego, Bóg wybrał tylko to jedno.
A w kazaniu Szalom 64-0112 P:259 brat Branham powiedział: Nasz Ojcze
niebieski, przynosimy teraz do Ciebie każdą z tych podniesionych rąk, gdziekolwiek one
są. Niech Boży Duch święty wniesie do ich życia ten rytm Słowa i jego prawdę, aby
zostali teraz przekształtowani w synów i córki Boże i stali się odbiciem Bożej
światłości na tej ziemi. Niech staną się tym zamanifestowanym Słowem, niech
mężczyźni i kobiety żyją tak, jak żył Jezus. Niech wierzą każdemu Słowu
Bożemu i żyją nim tak, jak On, ponieważ On powiedział:
— Nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym Słowem, wychodzącym z
ust Bożych. — Nie tylko niektórymi z tych słów, nie tylko ich częścią, lecz „każdym
Słowem, wychodzącym z ust Bożych”.
260 Słowo czasów Mojżesza nie skutkowało w czasach Jezusa. Słowo w czasach
apostołów nie działa w obecnym dniu. Chodzi o Słowo obiecane na ten dzień. Oni
sami mówili, a wypowiadali to przez Ducha świętego, co będzie się działo w dniach
ostatecznych, jak kościoły będą zarozumiałe, wysokomyślne, jak powstanie wielka
nierządnica, a jej córki będą z nią, i jak one pogrążą ziemię w ciemności. I wreszcie jak
w ostatnim, laodycejskim okresie kościoła Jezus znajdzie się całkowicie poza kościołem.
261 O Panie, pozwól mi wytrwać przy Nim, przy Słowie. Objawiaj poprzez nas
wszystkich Jego światłość, kiedy kroczyć będziemy zdecydowanie przez ten nowy rok.
Nie wiemy, co ten nowy rok w sobie kryje, ale my kryjemy się w Nim, w Słowie, które
zna całą tę symfonię od początku aż do końca. On zna każdy ruch i każdy
punkt zwrotny. Dlatego, Panie, zważamy tylko na Niego, kierujemy nasz
wzrok na Niego, na Słowo. A wtedy widząc, że te rzeczy następują, wiemy, że
jesteśmy prawidłowo w rytmie tego Słowa. Spraw to. Zbaw, o Panie, każdą
zgubioną duszę, znajdującą się tutaj, jak również wszystkich, słuchających tej

taśmy. Powierzamy ich Tobie dla chwały Twojego królestwa, w imieniu Jezusa
Chrystusa. Amen.
Pragnący życia 58-0611 P:13 Otóż, pewnego dnia odejdę. Pewnego dnia wszyscy
odejdziemy. „Rozstania pozostaną za nami, ślady na piasku czasu.” Niechby Bóg
zawsze pozwolił działać. Obyśmy chodzili wiernie z tego powodu, że on umarł za nas, to
jest moją modlitwą. Chciałbym przeczytać coś teraz z Biblii. Po prostu lubię czytanie
Słowa. Wiecie, Duch Święty karmi się Słowem. Jezus powiedział: „Jest napisane: nie
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem wychodzącym z ust
Bożych.” A jeśli zażywacie je co dnia, nie tylko rutynowo, lecz, o, aby czynicie to, bo
wasze serca pragną za tym, żeby usiąść sobie każdego dnia i czytać z Biblii. Będziecie
zaskoczeni, co to zrobi z waszym duchowym wzrostem. Na pewno. „Nie samym
chlebem żyje człowiek, lecz każdym Słowem wychodzącym z ust Bożych.”
Bóg – pasterz owiec 57-0308 P:13 Mało tego wiedział ze swych młodzieńczych lat,
będąc ślepym. On urodził się ślepym, a poprzez jego młode lata to mogło być trudne do
zrozumienia dla niego. Ale po chwili on to znalazł, to było na świadectwo Pana Jezusa.
Otóż, Bóg czyni takie rzeczy jak to. Więc, to coś innego z owcami, jeśli mają pasterza. A
człowiek, właściciel owiec, wychodzi i zyskuje sobie pasterza, i musi… On poszedł i
szukał, dopóki nie znalazł najlepszego pasterza, jakiego można było zyskać, ponieważ
on kochał swoje owce. A ten człowiek musiał być specjalnie wyćwiczony, jak ma
troszczyć się o owce. On musi znać rodzaje pokarmów, jakie one jedzą. Wiecie, jest wiele
pokarmu dla owiec i jest wiele pokarmu, który zabije je, kiedy go im podacie. A jestem
tak szczęśliwy, że Bóg tak pamiętał o swoich owcach, żeby otrzymały właściwego
Pasterza, Pana Jezusa. On wie, jaki pokarm jest dla owiec. A wiecie, czym jest pokarm
dla owiec? To jest Słowo Boże. „Nie samym chlebem żyje człowiek…” Może to
troszkę zmienię: „nie samym chlebem żyje owca, lecz każdym Słowem
wychodzącym z ust Bożych.” Owce Boże są karmione Słowem Bożym. Duch Święty w
was sprawia, że jesteście owcami, karmi was wyłącznie Słowem Bożym. I on karmi się
wyłącznie Słowem. Cokolwiek dodacie spoza Słowa, on wykorzeni to na bok i pozwoli
tam leżeć. To jest naprawdę mocne. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię.
Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego Głosu, a za innym nie pójdą.”
A na koniec pozwólcie, że znowu przeczytam z 2 Koryntian 11-13 tłumaczenie
nazwane Poselstwo, bo mogę zidentyfikować się z tym bardzo, co Paweł mówi tutaj.
Pochylmy nasze głowy do modlitwy…

