Mówione Słowo # 72

Odmienna Nauka daje ci odmiennego ducha
Brian Kocourek
1 Mojżeszowa 1:11 Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia zieloną trawą,

wydającą nasienie i drzewem owocowym, rodzącym według rodzaju swego owoc, w
którym jest jego nasienie na ziemi! I tak się stało. 12 I wydała ziemia zieleń, ziele
wydające nasienie według rodzajów jego, i drzewo owocowe, w którym jest nasienie
według rodzaju jego. I widział Bóg, że to było dobre.
I 5 Mojżeszowa 22:9 Nie obsadzaj twojej winnicy dwojako, aby wszystko nie
przepadło na rzecz świątyni: sadzonka, którą sadziłeś, i cały plon winnicy. To miejsce
Pisma pokazuje nam, że mieszanie lub krzyżowanie nasion spowoduje nie tylko to, że
samo nasienie przepadnie lub stanie się skażone, lecz całe pole, które zostało zasiane,
jest w niebezpieczeństwie lub jest zanieczyszczone.
Otóż, studiowaliśmy akapit 52 kazania brata Branhama MÓWIONE SŁOWO JEST
ORYGINALNYM NASIENIEM, gdzie on powiedział: Co próbowała uczynić Ewa? -

skrzyżowała to, pomieszała to z czymś innym. Musicie to wziąć w ten sposób, jak to
powiedział Bóg! Ono nie zmiesza się z niczym innym. Nie, proszę państwa! Jezus
powiedział pewnego razu: "Gdybyście mieli wiarę jako ziarnko gorczyczne... Mówiono
mi, że ziarnko gorczyczne nie można skrzyżować. Nie możecie je skrzyżować z niczym
innym. Możecie skrzyżować inne ziarna., lecz ziarnko gorczycy nie, widzicie, jego nie
można skrzyżować. A jeżeli posiadacie taki rodzaj wiary, tzn. że ujmujecie jedno Słowo
Boże...
A w ubiegłą środę wieczorem przedstawiliśmy wam, iż to katolicki mnich lub ksiądz
o imieniu Gregor Johann Mendel (znany dzięki prawom Mendela, które dotyczą
obserwacji genów i ich hybrydyzacji, która prowadzi ostatecznie do hybrydyzacji
wszystkich produkcji żywności na całym świecie.) Ten ksiądz rozwinął proces
hybrydyzacji w latach od 1856 do 1863. Te daty są interesujące i wierzę, że ważne,
ponieważ w roku 1956 brat Branham powiedział, iż Ameryka nie przyjmie Ewangelii,
a dlatego, że Ameryka odrzuciła Ewangelię, jest teraz skazana na przekleństwa 5.
Mojżeszowej 28.
5 Mojżeszowa 28:1 Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i będziesz pilnie

spełniał wszystkie jego przykazania, które ja ci dziś nadaję, to Pan, Bóg twój,
wywyższy cię ponad wszystkie narody ziemi. 2 I spłyną na ciebie, i dosięgną cię
wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego. 3
Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. 4 Błogosławione
będzie twoje potomstwo, plon twojej ziemi, rozpłód twego bydła, miot twojej rogacizny i
przychówek twoich trzód. 5 Błogosławiony będzie twój kosz i twoja dzieża; 6
Błogosławione będzie twoje wejście i twoje wyjście; 7 Powali Pan twoich nieprzyjaciół,
którzy powstają przeciwko tobie: jedną drogą wyjdą przeciwko tobie, a siedmioma

drogami uciekać będą przed tobą. 8 Pan każe, aby było z tobą błogosławieństwo w
twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi,
którą daje ci Pan, Bóg twój. 9 Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci
poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego
drogami. 10 I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą
się ciebie bać. 11 Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w
rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł
twoim ojcom, że ci ją da. 12 Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby
dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę
twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz
pożyczał. 13 I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a
nigdy nie będziesz na dole, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga twego, które
ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał; 14 Nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo
od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im
służyć.
Więc widzimy, że te błogosławieństwa uczyniły Amerykę wielkim narodem, bo była
chrześcijańskim narodem, i czciła prawa Boże i nauczała ich w kościołach i w szkołach.
Lecz potem w roku 1956 ten sam naród odrzucił to Poselstwo, które Bóg posłał, i jest
nad nim przekleństwo, które było przepowiedziane przez Bożego potwierdzonego
proroka.
Abraham 61-0211 P:55 Boże Słowo musi się wypełnić. To jest ten czas. Telepatia,

tak to oni nazywają. Tak oni nazwali to samo, diabłem. On powiedział: „To jest
nieprzebaczalny grzech, aby tak nazwać Ducha Bożego, który działa w taki sposób.”
Chcę, żebyście o tym pomyśleli, zanim podejmiecie decyzję. To jest nowa usługa, którą
potwierdził Bóg, a wiemy, że to jest Bożą prawdą. Ale tak czy inaczej, to nie działa
tutaj w Ameryce. To działa na innych miejscach. Więcej niż u nas. Lecz widzicie,
Nasze grzechy oddaliły czas łaski; to wszystko. Przepowiadałem, iż w roku 1956, i tak
zawsze było, stale odpadamy. Rozumiecie? Ale Bóg pociągnie swój wybrany kościół. On
jest zobowiązany tak uczynić; On tak powiedział i on tego dokona.
POTĘPIENIE NA PODSTAWIE REPREZENTACJI 60-1113 P:13
Pozwólcie mi przypomnieć jeszcze coś innego. Nie mam tego tutaj w notatkach, ale
jest to na taśmie magnetofonowej. To teraz też jest nagrywane. W roku 1956 w
Chicago, Illinois, kiedy przemawiałem w szkole średniej Lane Tech, gdzie odbywały się
spotkania, powiedziałem: Ten rok będzie punktem zwrotnym dla Ameryki. Dopiero co
wróciłem wtedy spoza oceanu, nie wiedząc, po co przybyłem. Ale przyjechałem z
powrotem, odwoławszy spotkania w Afryce i gdzie indziej, by móc wrócić. 14 To
dziwne, ale Billy Graham odwołał swoje. Tommy Osborn odwołał swoje. I my wszyscy
przemierzaliśmy Stany Zjednoczone wzdłuż i wszerz, urządzając zgromadzenia. Wtedy
powiedziałem: W tym roku Ameryka albo przyjmie, albo odrzuci Chrystusa. A potem,
kiedy w Indianie wybrali za sędziego dwudziesto-dwu-letniego chłopca, zstąpił na mnie
Duch święty i ja powiedziałem: W końcu oni będą mieli prezydenta, który będzie

typem jednego z tych ciętego języka playboyów, beatników, ulubieńcem kobiet. Otóż to
są przepowiednie sprzed lat. Gdzie więc się znajdujemy? Jest później, niż myślimy.
A wiemy, że to urzeczywistniło się w przypadku Kennedy’ego a następnie w
przypadku Clintona, który lubił grać jazz na saksofonie, a teraz mamy dalszego krótko
obciętego jazzmana w białym domu, nie posiadający o nic więcej kwalifikacji, ażeby był
prezydentem Stanów Zjednoczonych niż sam Castro. On urodził się za granicą, w
Kenii, i pokazał uczciwość, aby zaprezentować swój akt urodzenia, bo on jest taką
samą marionetką jak reszta Waszyngtonu. Oni byli umieszczeni do swoich urzędów
przez ludzi, którzy nie znają Boga i nie są posłuszni Głosowi Pana Boga. Więc to
przekleństwo jest na nich i rozpoczęło się od roku 1956 i potęguje się do tego stopnia,
że całkowite przekleństwo nie manifestuje się obecnie w całym narodzie, na każdym
polu i w każdym domu oprócz paru wybranych przez Boga, którzy wzdychają i płaczą
nad nieprawością, która jest popełniana w mieście. Lecz przypomnijcie sobie, jak brat
Branham powiedział, że to wszystko rozpoczęło się w roku 1956, a dzisiaj jasno to
widzimy. Nie wierzcie ani chwilę, że oni zmienią te sprawy. Nie możecie anulować
tego, co Boże Słowo przeznaczyło, iż tak będzie. Więc przygotujcie się raczej na te
trudne czasy przed nami, bo one nastaną.
O, może widzicie czas od czasu mały zarys tego, lecz to są wszystkie części Bożego
procesu hartowania. On sprowadza plagi, ludzie cierpią, potem on usuwa je, a oni
zapominają i powracają do grzesznego sposobu życia. Potem przychodzi więcej plag,
ludzie cierpią ponownie, lecz później on podnosi ich, a oni powracają do grzesznego
sposobu życia. A ten proces powtarza się ciągle i ciągle, ludzie stają się twardsi i
twardsi z każdą falą sądów, dopóki nie są na tyle zatwardziali, iż nie ma dla nich już
nawet możliwości pokuty i aby ich serca stały się uległe dla Pana i jego Słowa. W tym
czasie będą złamani.
To jest tak jak hartowanie stali. Rozgrzewasz ją, a ona staje się miękka i giętkia.
Potem ją nagle ochładzasz, a to staje się twardsze niż przedtem. Później rozgrzewasz
ją ponownie i ochładzasz, a kiedy powtarzasz to w koło, ten metal staje się twardszy i
twardszy, dopóki nie stanie się kruchy, i jednym uderzeniem możesz go złamać, a
także to się stanie, że będzie nagły podmuch przeciw temu państwu, a pewnego dnia
ono upadnie.
Społeczność 56-0212 P:12 A ja wierzę, że rok 1956 jest punktem zwrotu.

Przepowiadam to, nie przez duchową inspirację, albo nie mówię tego na podstawie
wizji. Lecz to jest czas zwrotu dla Stanów Zjednoczonych. Albo oni przyjmą to w tym
roku, albo będą odrzuceni. Rozumiecie, tak czy owak jest tyle ryb, które muszą być
złowione, a kiedy wszystkie stawy wyschną, nic dobrego to nie przyniesie, jeśli jeszcze
zarzucimy sieci. Więc nastanie czas. Niedawno temu stałem w tym wielkim mieście
Rzymie i widziałem wielkiego Nerona i władców, którzy tam żyli wówczas. Wielka moc
świata przebywała w Rzymie, a teraz musielibyście kopać trzydzieści stóp do ziemi,
aby znaleźć pozostałości tego. Stałem w Atenach, Grecji, gdzie Aleksander Wielki i
wiele tych wielkich mężów, gdzie starożytne miasta są zatopione, wiele z nich.

Otóż, chcę, abyście zwrócili uwagę na to, że te same błogosławieństwa, którymi nas
Bóg błogosławi, jeśli jesteśmy posłuszni Jego Głosowi, stają się przekleństwami, jeśli
nie jesteśmy posłuszni Jego Głosowi. A nie mamy czasu, żeby wejść w to, jednak
naprawdę wszystkie stają się przekleństwami, jeśli ludzie odrzucą Głos Pana Boga,
jak widzimy to w wierszu 15 Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana, Boga twego, i nie

będziesz pilnie spełniał wszystkich jego przykazań i ustaw jego, które ja ci dziś nadaję,
to przyjdą na cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną cię.
Jest także rzeczą interesującą to, że w roku 1856 była założona partia
Republikanów i również odbyła się pierwsza narodowa konferencja, na której wybrano
w końcu Abrahama Lincolna jako kandydata na prezydenta. To jest bardzo znaczące,
bo partia Republikanów była partią, która przez następnych 100 lat starała trzymać
się Boga i konserwatywnych wartości w tym państwie, podczas gdy partia
Demokratów walczyła w każdy sposób, żeby wepchnąć bardzo liberalny program, który
był wymyślony przez księży jezuitów, i który starali się wywierać nacisk na ludzi w
łacińskiej Ameryce, nazywając to teologią liberalną. To właśnie demokratyczne
Południe pragnęło zatrzymać niewolnictwo, a nawet 100 lat później próbowali
powstrzymać partię Republikanów, którzy dali murzynom prawo głosowania.
Lecz jest jeszcze bardziej interesujące to, że doszło do skrzyżowania z partią
Republikanów, aby lepiej wyglądać i być atrakcyjnym dla więcej wyborców, co
ostatecznie doprowadziło do totalnego kolapsu Stanów Zjednoczonych Ameryki i reszty
światowej ekonomiki, która była z tym powiązana.
Następne porównanie jest takie, iż w roku 1863 Mendel zakończył metody
hybrydyzacji, a w tym samym roku Abraham Lincoln napisał ogłoszenie wolności,
uwalniając niewolników. Więc po jednej stronie mamy rozwój metod, które są
wykorzystywane do zniewalania całego świata w rzymskim systemie, podczas gdy z
drugiej strony jest wyzwalanie wszystkich niewolników poprzez ogłoszenie wolności,
które wyszło przez bogobojnego Abrahama Lincolna.
Więc mam nadzieję, iż widzicie, że kiedy zły duch przychodzi jak powódź, Pan
podnosi sztandar przeciw temu. Ale zauważcie, że zawsze istnieją dwa duchy, które
powstają obok siebie. Wtedy następuje proces skrzyżowanej religii, który rozwinął
katolicki kościół, który twierdzi, że jest mówcą całego chrześcijaństwa, aby
rozprzestrzenić swój wpływ na całym świecie, on przyjął wiele innych praktyk
religijnych do swego własnego kościoła, wprowadzając skrzyżowane chrześcijaństwo
na ten świat. Ta religia jest o wiele większa i wygląda ładniej niż pokorna Ewangelia,
którą przyniósł Jezus na ten świat. I tak on skrzyżował swoje chrześcijańskie wartości
i nauki, zawierając kompromisy z wieloma innymi religiami na świecie, i to jest
skażone chrześcijańskie Poselstwo.
Jest to również interesujące, że to właśnie katolicki ksiądz był tym, który
przedstawił światu niezbędne naukowe techniki do hybrydyzacji, a tym samym
skażenia, zniszczenia i przynosząc zniszczenie światowej produkcji żywności czyniąc

egzystencję człowieka zależną od garstki ludzi A nie będą mogli ani kupować ani

sprzedawać, dopóki nie będą posiadać piętna bestii.
To nie jest żadną tajemnicą, że Monsanto i parę innych spółek ścigają się, kto
zawładnie światową dostawą ziarna, a tym samym światową produkcją żywności.
Podwyżki światowych cen żywności wywołały protesty na całym świecie, przynosząc
globalne epidemie głodu. Światowy Bank oszacował, że ceny żywności na świecie
poszły w górę o 80 procent na przestrzeni trzech ostatnich lat, i w wyniku tego co
najmniej trzydzieści trzy państw stawia czoło socjalnym niepokojom. Sekretarz
generalny Narodów Zjednoczonych ostrzegał, że kryzys globalnej żywności osiągnął
awaryjne proporcje.
I widzimy, że program niewolnictwa ciągle działa poza widownią, ponieważ
niewolnictwo jest katolickim idiomem, a jednak tradycja rodziny Monsanto jest
złączona ze sprzedażą niewolników w XVIII i IXX wieku. A kontrolowanie produkcji
żywności jest niczym innym jak zniewalaniem świata do swego systemu. Istnieje wiele
stron internetowych, które przedstawiają , że ta rodzina jest syjonistyczna, a więc
ponownie widzimy, że Żydzi posiadają papiery, lecz Rzym posiada złoto. A Monsanto
już ma około 11 000 patentowanych nasion i pilnie pracuje nad tym, ażeby przejąć
władzę nad wszystkim, co jecie. Więc świat nie będzie mógł jeść, dopóki on nie pozwoli
mu na to. A on nie czyni niczego za darmo. To jest jego historia.
Zatem jak czytaliśmy Galacjan 1:6-9, widzimy, że dając posłuch złej Ewangelii,
ludzie otwarli się na przyjęcie innego ducha, nie Ducha Świętego, ale innego ducha,
bezbożnego ducha.
GALACJAN 1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was
powołał w łasce Chrystusowej do innej (lub odmiennej) ewangelii, Zauważcie, Paweł
mówi nam, że ci ludzi zostali odprowadzeni od nauki Chrystusa (prawdziwej
Ewangelii, której on nauczał) do Ewangelii o zupełnie innym charakterze. I nigdy nie
zapomnijcie o prawie reprodukcji. „ każde nasienie według swego rodzaju i natury”.
Więc jeśli ludzie odstąpili od Chrystusa poprzez odwrócenie się od
Nauki
Chrystusowej, to na podstawie tego samego prawa reprodukcji musieli przyjąć innego
ducha, niż jest Duch Święty. On powiedział: 7 Chociaż innej nie ma; są tylko pewni
ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową. A więc Paweł
mówi: Dziwię się, że odsunęliście się do tej o odmiennym charakterze, jednak
niezupełnie innej, a potem on kontynuuje mówiąc: lecz są pewni ludzi, którzy was
niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.
Otóż, widzimy także, jak Paweł mówi nam w 2 Koryntian 11:1-4, że ci ludzie
przyjęli innego ducha, niż jest Duch Święty, bo głosili innego Jezusa i wierzyli
Ewangelii o odmiennym charakterze.
2 Koryntian 11:4 Bo gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa (odmiennego
Jezusa), którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha (tego o
odmiennym charakterze), którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, (taką o innym

charakterze, wypaczoną, skażoną Ewangelię) której nie przyjęliście, znosicie to z
łatwością.
Więc widzimy, iż Paweł ostrzegał ludzi, iż to nie było całkiem inne poselstwo, do
którego przeszli, ale było tym samym poselstwem, tylko posiadało inny charakter, bo
było to wypaczeniem poselstwa, które zaprezentował im najpierw. A jeśli Alfa stała się
Omegą, jak ostrzegał nas brat Branham, wtedy to samo stało się w naszym czasie.
Poselstwo zostało wypaczone i więcej nie ma tak czystej natury, jak było nauczane
przez Williama Branhama, lecz jest po prostu wypaczone. Doszło do tego w tym
Poselstwie, że większość ludzi jest zgodna w swoim myśleniu i myślą sobie, że mogą
żyć jakimkolwiek życiem, a pomimo to osiągną cel.
Więc, Paweł powiedział, że oni głosili poselstwo różniące się od tego już we wieku
kościoła Alfa, zatem to nie jest niespodzianką, kiedy brat Branham, zanim odszedł z
widowni, powiedział bratu: wiem, że istnieje już 17 różnych wersji tego Poselstwa,
które są głoszone. A to było w roku 1965, więcej niż 40 lat temu.
Zatem powracając do tego, co powiedział apostoł Paweł: 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, którą przyjęliście, niech
będzie przeklęty!
Brat Paul McTaggart posłał mi pewnego dnia interesujący cytat i myślę, że jest
stosowny do tego, co studiujemy odnoście tego innego ducha, którego przyjmują ludzie.
JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA ? 61-1231
P:103 Brat Branham powiedział w kazaniu Wielu ludzi zostało zwiedzionych odnośnie

przyjęcia Ducha świętego. Jak powiedziałem, oni mają dzisiaj nauki, takie jak płaszcze
Eliasza i wszystkie te dalsze rzeczy, zamanifestowani synowie Boży i wszystkie te
dalsze izmy, w tym obecnym świecie. 104 Ludzie wpadli do tego na ślepo, wchodząc w
jakiś rodzaj sensacji, powstając z aroganckim duchem, obojętni, narzekający,
niepowściągliwi. To nie jest Duch Boży. Ciągle postępują niewłaściwie, nie wiedzą, jaki
jest porządek w kościele, nie wiedzą jak się zachowywać w domu Bożym, nie mają
żadnych manier, żadnego wyczucia, żadnych uczuć wobec Boga, całe ich myślenie
zawiera się w pojęciu "mój zbór". To wskazuje, że oni przyjęli kościelnego ducha, a nie
Ducha Bożego, ponieważ On to z ciebie wszystko wytłucze i wypali. Z pewnością.
Zwróćcie uwagę, on mówi: Duch Święty wytłucze z ciebie wszystkie kościele rzeczy i
aroganckie nastawienie. A znowu w kazaniu Nasienie nie będzie dziedziczyć z łuską

65-0218 P:42 Zauważcie, patrzcie, jak to jest blisko. Ew. Mateusza 24:24 mówi, że: w
ostatecznych dniach te dwa duchy, kościelny duch kościelnych ludzi i Duch
Oblubienicy ludzi należących do Oblubienicy, będą tak blisko siebie razem, że to
zwiodłoby nawet samych wybranych, jeżeli byłoby to możliwe. Oto, jak to jest blisko.

Więc widzimy, jak ten kościelny duch jest tak blisko Ducha Oblubienicy, że to
zwiodłoby wszystkich, lecz nie samych wybranych. A wiecie dlaczego? Ponieważ nawet
w kościele z Wybranym pastorem, te duch może przedostać się do ludzi, a oni pójdą,
lecz obserwujcie to przez chwilę, a zobaczycie, że wszystko co mają, to tylko kościelny
duch, który jest arogancki, a nie ma żadnych prawdziwych uczuć do Boga i Jego dzieci,
lecz jest egocentryczny, patrzy tylko na siebie i na swój kościół, to jest tą rzeczą, którą
nienawidzę. A nienawidzę tego dlatego, ponieważ nienawidzi to Bóg. To jest ten
kościelny duch, arogancki duch, który patrzy z góry na innych i prześladuje ludzi w
imieniu religii.
ŚWIĘTO TRĄB 64-0719 P:183 Więc, co to powoduje? Przychodzi z chytrością i

pochlebstwami, jak On to zapowiedział. Do czego to zmierza? On prowadzi
protestancką światową Ekumeniczną Radę Kościołów na rzeź. Nad jednym i drugim
jest duch antychrysta. Uczynią im to, co czynili innym, a stanie się to w godzinie
powołania oblubienicy. W jaki sposób? Przez tego klerykalnego ducha, wypuszczonego
z uwięzi. Wypuszczonego na kogo? Nie na denominacje, lecz na oblubienicę! Jednak,
jak wiecie, oblubienica nie będzie przechodziła przez te czasy. Biblia mówi, że nie.
Kościół tak, lecz nie oblubienica. Czy nie widzicie tego? Kaznodzieje, bracia, czy tego
nie dostrzegacie? 184 Wy powiadacie: "Kościół musi przejść przez prześladowanie, aby
osiągnąć doskonałość." Ale krew Jezusa Chrystusa czyni oblubienicę doskonałą. 185
Mężczyzna, obierający sobie żonę, nie każe jej przechodzić przez mnóstwo kar, gdyż
ona znajduje łaskę w jego oczach. On jest z nią zaręczony. Uczyni wszystko, co
możliwe, aby uchronić ją od wszystkich miejsc, gdzie mogłaby spotkać ją jakakolwiek
krzywda. Jego łaska względem niej jest tak wielka. 186 Tak właśnie będzie się On
obchodził z Oblubienicą; tak samo jest z Oblubienicą.
Bóg utożsamiający się we własnych cechach 64-0320 P:9 Duch Boży może być

zidentyfikowany na podstawie swoich charakterystycznych cech. Widzimy Ducha
Bożego i ducha kościelnego… Istnieje więc i kościelny duch. A Duch Boży absolutnie
nie jest podobny do kościelnego ducha. To jest denominacyjny duch. Istnieje narodowy
duch. Istnieje duch narodu. Każdy naród – kiedy jadę do… Przychodząc tam, znajduję
innego ducha.
Musicie się na nowo narodzić 61-1231M P:83 Dzisiejsi ludzie przyjmują wszelkiego
rodzaju duchy. Wzrastają i przyjmują kościelnego ducha; przyjmują nawet duchy,
które nazywają same siebie Bożymi duchami – znowuzrodzonymi, a zaprzeczają, że
Słowo Boże jest prawdziwe. Czy wyobrażacie sobie Ducha Bożego zaprzeczającego
Swemu Własnemu Słowu?
Upokorz się 63-0714E P:38 Więc można powiedzieć, że po tylu latach na polu
misyjnym, gdzie wyjeżdżałem na misje dookoła świata i widziałem tylu różnych ludzi;
powinienem trochę więcej wiedzieć o tym wejściu przez które my wchodzimy. I jeżeli
chcesz z Bogiem dojść gdziekolwiek, nie pozwól aby wszedł do ciebie jakiś arogancki
duch. Nie pozwól nigdy takiemu duchowi wejść do ciebie. Wszystko jedno, co
ktokolwiek czyni, nawet gdy to jest fałszywe – nie buduj w sobie nigdy jakiegoś

kompleksu przeciw tej osobie. Rozumiesz? Bądź miłym i czystym. Pomyśl, że Bóg cię
miłował, kiedy byłeś w grzechach. A gdy w tobie jest Duch Boży, to miłujesz tę inną
osobę, chociaż ona żyje w błędzie. Módl się o nią i miłujcie wzajemnie.
Ponad wszystko miłujcie Boga i miłujcie się wzajemnie. Bądźcie pokorni z Bogiem i
między sobą, a Bóg to będzie błogosławił. Jest bardzo trudno powiedzieć co On będzie
czynił. Zazwyczaj, kiedy jakiś zbór zaczyna czynić starania aby stać się większym lub
coś podobnego, albo chce powiększyć się liczebnie wtedy dochodzi do tego, że ludzie
odchodzą od tej właściwej rzeczy, od tej istotnej sprawy.
Report z podróży do Indii 57-0126B P:42 Kiedy ten człowiek usiadł tam, a jego
ramiona przygarbiły się, a ten człowiek przeszedł koło niego, omijając go… A jednak
misjonarze starają się powiedzieć mu, że on jest naszym bratem. Czy
zachowywalibyśmy się względem niego tak z powodu koloru jego skóry? Z powodu jego
narodowości? O, bracia. Czy nie widzicie, że ten sam arogancki duch przedostaje się do
denominacji i tym samym jest sprzeczny z chrześcijańskim braterstwem. Jesteśmy
produktami Boga, każdy z nas, i powinniśmy być braćmi, ściśle złączeni razem przez
Ewangelię. Nasze motywy i nasze idee, i wszystko, powinniśmy oddać je Bogu, żeby
nam pomógł, i żebyśmy wspierali Ewangelię, i łączyli braterstwo i przyjście Pana
Jezusa Chrystusa.
Zupełna moc przez zupełną słabość 61-1119 P:34 Więc ten, który nie uważa siebie

za kogoś, może stać się jednym z Jego ludzi. Bóg może ich użyć, jeśli są gotowi
zapomnieć o tym, że są czymś. Jeśli jesteś gotowy zapomnieć, że jesteś kimś i staniesz
się człowiekiem nic nie znaczącym, wtenczas Bóg może cię użyć i uczynić cię ważną
osobą. Rozumiecie? Musicie zapomnieć, że jesteście tak bardzo znaczącymi osobami.
Wielu z nas w taki sposób postępuje w swoim życiu. Niektórzy ludzie, skoro tylko stają
się chrześcijanami, stają się aroganckimi i obojętnymi, tak jest, oni właśnie idą
odwrotną ścieżką. Zamiast iść do przodu, cofają się z powrotem. Im więcej możesz
wyzbyć się samego siebie, tym więcej zyskasz miejsca na wejście Ducha świętego.
Kościół i jego stan 56-0805 P:34 A to jest powodem dzisiaj, że zastanawiamy się, co

dzieje się z zielonoświątkowym kościołem. Jest tak dlatego, bo przyjęliśmy inną
naturę. Przyjęliśmy naturę, która mówi: „Chcemy swoje prawa. Zrobimy to, co uznamy
za właściwe.” I stajemy się aroganccy. Stajemy się wrodzy. Stajemy się obojętni.
Pozwalamy złości wejść do siebie. Pozwalamy, żeby egoizm wszedł do nas.
Chcielibyśmy widzieć Jezusa 57-0226 P:33 Jeśli jakiś duch nie naśladuje Biblii, to

jest zły duch. To się zgadza. Jeśli to jest poza Biblią, to jest zły duch. Jeśli to nie
zgadza się z nią, jest to zły duch. Rozumiecie, jeśli diabeł nie może cię powstrzymać od
zrozumienia prawdy, to on będzie cię wyciskać za burtę. Czy to rozumiecie? To jest w
jego interesie. Rozumiecie? On odezwie się z czymś fantastycznym, lub raczej będzie
cię trzymać z dala od zrozumienia tego. Lecz stój dokładnie na Golgocie, to zawsze
powróci do Słowa – za każdym razem. To jest Słowo.

Dlaczego jestem przeciw zorganizowanej religii 62-1111E P:229 A kiedy idziecie do

denominacji, oni mówią: "Ja wiem, my nie wierzymy w To. Nasi biskupi w naszym
kościele nauczają, że my jesteśmy jednym z najstarszych kościołów. My nie
nauczamy..." Nie dbam o to, czego oni nie nauczają. Jeżeli Biblia tego naucza, Duch
święty w tobie – On się będzie karmił Słowem. Bez względu na to, jak bystry jest
człowiek i jak bardzo próbuje to wytłumaczyć w inny sposób - oni to potrafią wypaczyć.
Bezwierca może wziąć Biblię i wybijać ci Boga z głowy. 230 Dlatego, żaden człowiek
nie ma prawa głosić Ewangelii, jeśli nie był, podobnie jak Mojżesz tam na pustyni na
tych świętych piaskach, gdzie stał sam na sam z Bogiem - dopóki człowiek nie narodzi
się na nowo i nie stanie tam twarzą w twarz z Bogiem i nie wie o tym. Wtedy nie ma
żadnego bezwiercy, nie ma żadnej psychologii, nie ma żadnego wyjaśniania, nie ma
żadnego uczonego na świecie, który by ci To mógł zabrać. Ty tam byłeś, kiedy się to
stało! O, tak. Ty wiesz, co się wydarzyło. 231 Potem mówisz: "Miałem tego rodzaju
przeżycie i odpoczął na mnie Duch". Lecz jeśli on zaprzecza Słowu w jakikolwiek
sposób, to masz złego ducha. Ty mówisz: "Ja - ja nie mogę iść za czymś takim jak To.
Ja wiem, lecz nasz kościół..." Uhm, to jest zły duch. To jest twój znak rozpoznawczy.
Kainie, jesteś napiętnowany. O, tak. 232 Ewa zwątpiła tylko w jedno małe Słowo; nie
we wszystko, co powiedział Bóg, tylko w jedno małe Słowo, i to jest powodem każdego
bólu serca albo złamanego serca, śmierci, grzechu, wojen, i wszystkiego innego,
każdego grobu, każdej karetki pogotowia jadącej kiedykolwiek na sygnale; każdego
szpitala, który był zbudowany dla chorych. Jej jedno małe zwątpienie w jedno małe
Słowo Boże spowodowało to wszystko. I ona została wyrzucona z raju, choć nigdy nie
musiało do tego dojść. Jak chcecie wejść do środka, jeżeli wątpicie w jedno Słowo z
Niego? Mówicie: "Ja wiem, że Ono mówi To, lecz Ono..." Ono oznacza właśnie To!
Objawienie rozdział 5 nr 2 61-0618 P:112 Pragnę zapytać... Nikt tego nie musi
powiedzieć. Siedzi tutaj co najmniej 15 lub 20 ludzi, którzy byli winni tego , iż myśleli,
że ja jestem Jezusem Chrystusem. Jak to mogli uczynić? Szedłem wprost do nich, aż to
stwierdziłem, a Bóg powiedział mi, że to był duch. A ci ludzie, ja powiedziałem... A ci
ludzie wierzyli mi, każdemu słowu. Powiedziałem: Jak mi wobec tego wierzycie, jeśli
wam to mówię? Potem udaliśmy się do Słowa i oni zaczęli to zrozumiewać i rzekli : Z
pewnością nie wierzyliśmy ci, w przeciwnym razie usłuchalibyśmy tego, coś
powiedział. Lecz oni faktycznie i szczerze myśleli, że są w porządku. Gdy jeden z tych
duchów, które to mają wejdzie w was, będziecie temu absolutnie wierzyć. Nie ma
znaczenia – nikt nie może wam powiedzieć czegoś innego, rozumiecie? Bez względu na
to, jak bardzo Słowo tak mówi, po prostu temu w ogóle nie wierzycie i idziecie dalej –
ale ja pójdę moją własną drogą. Widzicie, to pokazuje , że jesteście namaszczeni tym
duchem.
KOŚCIÓŁ I JEGO STAN 56-0805 P:92 Ja teraz nie mówię do was, wy obcy. Ja nie
wiem, co wasz pastor... Ja mówię do kaplicy Branhama. Ja nie mówię do was, ludzie z
innych zborów. Ja mówię do kaplicy Branhama. O to właśnie tutaj chodzi. 93 To
właśnie zmusiło Gołębicę do tego, że Ona odleciała. Niech tylko ktoś zacznie coś
niewielkiego w ramach kościoła i zanim sobie z tego zdasz sprawę: "O, czy tak jest? O,

czy naprawdę? Chyba tego tak nie mniemasz?" Zaraz potem Duch święty odchodzi,
odlatuje. On po prostu nie może znieść tego rodzaju ducha. Skoro tylko natura
baranka opuszcza cię, to Duch święty odszedł. To się zgadza. I o to właśnie dzisiaj
chodzi. Dlatego właśnie ludzie są w tym stanie, w jakim są - dlatego, że pozwolili
złemu duchowi wejść do ich serc, do ich życia. Nuże, to jest powodem, dlaczego mamy...
94 Biblia mówi, że to jest powodem, dlaczego tak wielu jest chorych i cierpiących
między nami – z powodu takich rzeczy. Musimy być łagodni. Musimy być pełni pokoju.
Musimy być barankami, aby Gołębica mogła pozostawać z nami.
Stanąć po stronie Jezusa 62-0601 P:59 I w ten sposób człowiek musi postępować.

Wy macie coś na myśli. Ci ludzie tutaj pragną mieć kaplicę. Zbudujcie ją! Wznieście ją
tak szybko, jak tylko możecie. Weźcie swoich nauczycieli i tym podobnie. Wy bracia, z
waszymi małymi zborami tam - wy tego chcecie, więc wykonujecie dzieło. Bóg was za
to wynagrodzi. Wyjdźcie tam! Głoście! Czyńcie wszystko, co możecie! Zejdźcie się
wszyscy razem, wy, grupo mężczyzn, miejcie spotkania i rozmawiajcie o głębokich
sprawach z Pisma świętego, i módlcie się. Nie schodźcie się tutaj razem, o ile nie
przychodzicie na zebrania modlitewne. Módlcie się w skrytości. Pozostańcie tam na
swoich miejscach, wejdźcie do swoich pokoi, ukryjcie się gdzieś i po prostu uklęknijcie.
Pozostańcie przed Bogiem, pozostańcie tam. Potem, jeśli stwierdzicie, że coś jakby się
zaczęło poruszać - o wy po prostu idziecie i stwierdzacie, że się to trochę odchyla od
Słowa, wtedy bądźcie ostrożni! Bez względu na to, jak dobrze to wygląda, zatrzymajcie
to zaraz tam! Nawiedził was zły duch, bowiem Poselstwo na dzisiejszy czas prowadzi
do Słowa. Rozumiecie? Nie...
O moi drodzy, módlmy się do Boga, żeby zabrał ze Swej Oblubienicy takie rzeczy,
bo żaden człowiek nie chce połączyć się z arogancką kobietą, a tak samo Bóg nie uczyni
tego. Musimy być pokorni i pilnować, jak małymi potrafimy siebie zrobić, i widzieć, jak
naprawdę wielkim jest Bóg, wtedy będziemy posiadać właściwego ducha, żeby zaprosić
jego Ducha, żeby przejął nas. Pochylmy nasze głowy i módlmy się….

