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Mówcie tak, jak on to powiedział
Brian Kocourek
2 Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione (źródłem inspiracji jest
natchienie, co oznacza tchnąć) Całe Pismo przez Boga jest natchnione bo z obfitości
serca mówią usta. I dlatego, że pochodzi to od Boga, jest to) i pożyteczne do nauki, do

wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, 17 Aby
człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Drogi Ojcze, przychodzimy pod przelaną krew Twego Syna Jezusa dzisiaj
wieczorem, i prosimy, żebyś pomógł nam jeszcze raz otworzyć Twoje Słowo, aby
osiągnąć lepsze zrozumienie tego wspaniałego Poselstwa, które dałeś swemu
prorokowi Williamowi Branhamowi. A kiedy przychodzimy do Twego Słowa, pomóż
nam zobaczyć te rzeczy, o których mówi nam Twój prorok w tym Poselstwie. Mówione
Słowo jest oryginalnym Nasieniem Twego pisanego Słowa. Wiemy, Panie, iż czujnie
strzeżesz swego Słowa, a wiemy również, że zstąpiłeś w dół i potwierdziłeś Poselstwo,
które dałeś Twemu Prorokowi. Bo on nie przyszedł ze swymi własnymi myślami, lecz
wierzymy, że każda Myśl, która została wypowiedziana przez Twego Posłańca,
pochodzi od Ciebie, Który dałeś mu to Poselstwo, bo on przedstawił siebie, jako
dobrego szafarza Twego Słowa. Dlatego, prosimy Ciebie, abyś pomógł nam odnaleźć
każdą myśl w tym Poselstwie i Twojej Świętej Biblii, bo wiemy, że postępując tak,
będziemy dobrze ugruntowani i przygotowani, by stawić czoło nadchodzącym
sztormom Sądu, które mają przyjść na tę ziemię i już rozpoczęły się.
Ojcze, wiemy, że Ty, który dałeś nam Słowo, zstąpiłeś, aby potwierdzić Je. A wiemy,
że Ty posłużyłeś się Człowiekiem według Twego wyboru, żeby to wykonał, i jesteśmy
wdzięczni za to. Teraz, modlimy się, aby nam pomogłeś zrozumieć te myśli, które
dałeś Swemu prorokowi, aby je wypowiedział. Pomóż nam zobaczyć je w Twoim
Świętym Piśmie, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa, Twego
Umiłowanego Syna, naszego najstarszego brata, Amen.
Otóż, wierzę z całego serca temu, co było powiedziane w tej modlitwie, ponieważ
widzieliśmy, jak Bóg działa w ten sam sposób w Swoim Synu Jezusie, który powiedział
w Ew. Jana 5:19 Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic
czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni; a w Ew. Jana rozdział 12 Jezus powiedział:

Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co
mam powiedzieć i co mam mówić. A widzieliśmy to samo posłuszeństwo i szafowanie
w Bożym proroku Williamie Branhamie w tym czasie, więc możemy być pewni,
wiedząc, że wszystko, czego on nauczał, pochodzi prosto z tej Biblii, a jeśli to nie
zgadza się z Biblią, wtedy nie czytamy tego z właściwymi myślami. A największym
problemem, któremu stawiamy czoło w tym Poselstwie, jest to, że wielu, którzy
twierdzą, iż wierzą temu Poselstwu, nie rozumieją go, ponieważ nie rozumieją
Poselstwa, kiedy starają się odzwierciedlać go lub cytować, nie mówią to samo, bo nie

wiedzą, co było nauczane, a jeśli nie wiedzą, co było nauczane, wtedy jak zamierzają
mówić to samo. Musicie myśleć tak samo, żeby mówić to samo.
1 Koryntian 1:10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście
byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.
Więc mamy być zespoleni jednością myśli, a istnieje tylko jeden zmysł, z którym
musimy być złączeni, a to jest zmysł Chrystusowy.
W liście do Filipian apostoł Paweł powiedział: 1:27 Niech życie wasze będzie godne

ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o
was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc społem za wiarę ewangelii.
A potem on mówi w Filipian 2:5 Takiego bądźcie względem siebie usposobienia,
jakie było w Chrystusie Jezusie,
Więc jest rzeczą możliwą mieć zmysł Chrystusa, lecz widzimy, że musimy być
jednomyślni i posiadać jednego ducha, a więc bez przyjęcia Życia Samego Boga przez
Jego własnego Ducha, jak w ogóle możemy mieć zmysł, który był w Chrystusie.
1 Koryntian 2:9 Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie

słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.
10 Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet
głębokości Boże. 11 Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który
w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. 12 A myśmy
otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas
Bóg łaskawie obdarzył. 13 Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz
w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę.
14 Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są
dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 15 Człowiek
zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. 16 Bo któż
poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej.
Więc, dzisiaj wieczorem będziemy kontynuować nasze studium kazania Mówione
Słowo jest Oryginalnym Nasieniem, i rozpoczniemy od akapitu numer 56.

56 Ona była oblubienicą, która dokonała skrzyżowania. Zauważcie, przez to
zrodziła śmierć - przez to, że wzięła Słowo Boże i próbowała zmieszać z Nim trochę
mądrości. Widzicie? Nie powinniście tego czynić. Jeżeli wierzycie... Jeżeli posiadacie
mądrość, aby to wyjaśnić, powiedzcie tylko: "Bóg tak powiedział i to wystarczy". Bóg
tak powiedział i nic więcej nie potrzeba. Jeżeli to nie potraficie wyjaśnić, zostawcie to,
ale mówcie tylko: "Tak jest, dlatego że tak powiedział Bóg". Widzicie, o to chodzi; tak
powiedział Bóg.
57 Zauważcie więc, ono się nie zmiesza. Nie wolno z nim manipulować. Bóg ukarze
tego, który to czyni, ono nie skrzyżuje się z niczym innym. To jest samo Słowo Boże.

Bóg nie potrzebuje waszego słowa do Swego Słowa. My nie powinniśmy mówić naszych
własnych słów, powinniśmy głosić Jego Słowo - Boże Słowo.
Otóż, w tym akapicie, który przeczytaliśmy dzisiaj wieczorem, brat Branham
powiedział, że oryginalne Słowo Boże posiadało życie, a my nie powinniśmy mieszać go
z jakąś inną mądrością, bo to nie będzie działać, jeśli będziecie starać się o to na
własną rękę. To wymaga objawienia, żeby to zrozumieć i kiedy raz zostaje wam to
objawione, to staje się tak proste do zrozumienia, iż dziwicie się, jak mogliście nie
dostrzec tego.
W akapicie 56 brat Branham powiedział 56 Ona była oblubienicą, która dokonała
skrzyżowania. Zauważcie, przez to zrodziła śmierć - przez to, że wzięła Słowo Boże i
próbowała zmieszać z Nim trochę mądrości. Widzicie? Nie powinniście tego czynić.
Jeżeli wierzycie... Jeżeli posiadacie mądrość, aby to wyjaśnić, powiedzcie tylko: "Bóg
tak powiedział i to wystarczy". Bóg tak powiedział i nic więcej nie potrzeba. Jeżeli tego
nie potraficie wyjaśnić, zostawcie to, ale mówcie tylko: "Tak jest, dlatego że tak
powiedział Bóg". Widzicie, o to chodzi; tak powiedział Bóg.
Otóż, zauważcie, on powiedział: Jeżeli tego nie potraficie wyjaśnić, zostawcie to, ale
mówcie tylko: "Tak jest, dlatego że tak powiedział Bóg". A właśnie to starałem się
powiedzieć kaznodziejom na całym świecie, by postępowali tylko w taki sposób. Nie
obchodzi mnie, co głosi jakikolwiek człowiek odnośnie Bóstwa, dopóki mówi to w ten
sposób, jak powiedział to William Branham.
A jak on powiedział to? Zatem, po pierwsze on powiedział, że Jezus nie mógł być
swoim własnym Ojcem, a po drugie on powiedział nie jestem jednościowcem, a po
trzecie on powiedział, że Jezus i Jego Ojciec nie byli jedno, jak wasz palec, a po czwarte
on powiedział Bóg nie wstąpił do Jezusa, dopóki nie został ochrzczony w rzece Jordan,
a po piąte on powiedział nam, że Bóg opuścił Jezusa w Getsemane, a po szóste on
powiedział, że Jezus był podwójną osobą, ponieważ Bóg przebywał w Nim, a po siódme
on powiedział, że Logos, które wyszło z Boga, było częścią Boga, A nim był Syn Boży.
Więc dopóki nauczacie tego, co powiedział prorok, wtedy naprawdę nie obchodzi mnie
to, jakie słowa zestawiacie razem, by powiedzieć to samo, tylko nie próbujcie
domieszać innej tak zwanej mądrości Jednościowców lub Trynitarian do tego, co on
powiedział, a będzie dobrze.
Bowiem on powiedział nam, iż oryginał jest tym, co zawiera Życie. Więc weźmijcie
wszystkie wasze cytaty, porównajcie je z Bożym napisanym Słowem, a nie zejdziecie z
drogi. Lecz to jest problemem, który widziałem w Poselstwie – ludzie będą bardziej
walczyć o to, co on powiedział, niż po prostu tylko mówić to, co on powiedział.
Wiecie, nie ma niczego, co brat Branham powiedział, a nie wyjaśniłby to w taki
sposób albo inny, a jeśli weźmiecie jego jakiś cytat odnośnie jego nauczania Bóstwa lub
związku pomiędzy Ojcem i Synem, zawsze stwierdzicie, że on to wyjaśnił. Pokażcie mi
jeden cytat, gdzie on mówi: Jezus jest Bogiem, a ja pokażę wam, jak on wyjaśnia tę
wypowiedź, mówiąc, że Bóg przebywał w nim.

Otóż, do was, kaznodzieje lub laicy, słuchający tego kazania, chcę, żebyście
posłuchali to, co brat Branham mówi wam. On powiedział: Jeżeli tego nie potraficie

wyjaśnić, zostawcie to w spokoju, ale mówcie tylko: "Tak jest, dlatego że tak
powiedział Bóg"
Więc, brat Branham nie powiedziałby tego, gdyby ludzie nie mieli problemu z tym.
Tak wiele bierze to i miesza ze wszystkim, starając się wyjaśnić to innym, a na koniec
oni czynią więcej zniszczenia, niż gdyby nie mówili w ogóle niczego.
Ew. Mateusza 16:13 A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał

uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? 14 A oni rzekli:
Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z
proroków. 15 On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? 16 A odpowiadając Szymon
Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. 17 A Jezus odpowiadając, rzekł mu:
Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz
Ojciec mój, który jest w niebie.
Ew. Mateusza 13:10 I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich

w podobieństwach? 11 A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice
Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. 12 Albowiem temu, kto ma, będzie dane i
obfitować będzie: a temu kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. 13 Dlatego w
podobieństwach do nich mówię, bo, patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie
rozumieją. 14 I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale
słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, 15
Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli,
żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili
się, a Ja żebym ich nie uleczył. 16 Ale błogosławione oczy wasze, że widzą, i uszy
wasze, że słyszą, 17 Bo zaprawdę powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych
pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie
usłyszeli. 18 Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy.
SPOŁECZNOŚĆ DZIĘKI POJEDNANIU PRZEZ KREW 55-0605 P:114 Jezus dał
obietnicę uczniom, kiedy zstępowali z góry. Zapytał się ich: „Co mówią ludzie – za kogo
Mnie, Syna Człowieczego uważają?” 115 „Jedni mówią, że Ty jesteś Mojżeszem, a
drudzy, że jesteś Eliaszem. A inni mówią, że jesteś Jeremiaszem”. On zapytał: „A za
Kogo wy Mnie uważacie?” 116 Piotr zaraz powstał i powiedział: „Ty jesteś Chrystus,
Syn żyjącego Boga”. On mu powiedział: „Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza,
bo ciało i krew nie objawiły ci tego”. Nie nauczyłeś się tego w seminarium. Nie
nauczyłeś się tego od żadnego człowieka. „Ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Mój
Ojciec, który jest w Niebiosach, objawił ci to”. 117 Katolicki kościół mówi dzisiaj: „Był
to Piotr, na którym opierało się to wyznanie”. Protestancki kościół mówi, że to był
Chrystus, Skała, na której On zbudował Swój Kościół. Lecz jeśli przyjrzycie się temu
dokładnie, nie jest to ani Piotr ani Skała. Była to prawda Boża duchowo objawiona
Piotrowi, że Jezus jest synem Bożym. 118 A Biblia mówi: „Nikt nie może nazwać
Jezusa ,Chrystusem’, tylko przez Ducha Świętego”. Amen. On powiedział: „Na tej

skale Ja zbuduję Mój Kościół, a bramy piekielne nie przemogą go! Ja zbuduję Mój
Kościół na duchowo objawionej prawdzie!” Amen. Dzięki suwerennej łasce Bożej Bóg
zwraca się do Swoich mężów i objawia im Samego Siebie. Amen.
Więc widzimy tutaj potwierdzonego proroka, mówiącego nam, że ta obietnica nie
była na podstawie Jezusa – człowieka, lub Piotra, lecz ona była dana na podstawie
objawienia poznania, iż Jezus był Synem Bożym, na którym Bóg zbudował Swój
kościół. Zatem jak możecie nauczać, że Jezus był swoim własnym ojcem, lub że Jezus i
Bóg są jedno jak jeden palec. To nie było objawione Piotrowi!
KONFERENCJA Z BOGIEM 59-1220M P:111 Zatem, mój bracie katoliku, a
również wielu z was, moi protestanci, ja was nie chcę zranić. Lecz kiedy próbujecie
uczynić Jezusa kimś mniejszym od Boga i robicie z Niego mniejszego boga, odcinacie
Mu nogi, czynicie Go mniejszym – trochę poniżej głowy Boga i czynicie Go mniejszym
bogiem, to się bardzo mylicie. Jezus był człowiekiem. On Sam nazywał siebie Synem
Człowieczym. 112 To jest śmiertelne uderzenie dla diabła. Diabeł był na wysokim
poziomie, zbudował sobie królestwo piękniejsze od królestwa Michała. Kain, jego syn,
chciał zbudować piękny ołtarz, cały przyozdobiony owocami itp. 113 Bóg nie przebywa
w tego rodzaju piękności.
Patrzcie na Jezusa 63-1229E P:88 Otóż, stwierdzamy, że to zależy od tego, czego

wyglądasz: dobrze ubranego, zadbanego, z jakimś turbanem. Nie zobaczysz Go nigdy,
ponieważ On był tylko zwyczajnym człowiekiem. Bóg działa z ludźmi. Jezus był
człowiekiem. Bóg był w człowieku, a On był Bogiem.
Pytania i odpowiedzi 61-0112 P:426 Więc teraz, powodem, dlaczego to Poselstwo...
na to Poselstwo trzeba patrzeć z takim respektem, by udowodnić, że tak jest. Otóż, my
wiemy, bracia, że człowiek nie może być Bogiem. Człowiek - jednakowoż on jest
bogiem, każdy z was jest bogiem. Ty zostałeś stworzony, żeby być bogiem, ale nie w
czasie tego życia. Rozumiesz? Jezus był człowiekiem, takim samym jak my jesteśmy,
lecz Bóg był w Nim. Pełnia Boga była w Nim; my mamy Ducha świętego pod miarą.
ZAMANIFESTOWANI SYNOWIE BOŻY 60-0518 P:84 Oto, gdzie Bóg... co Bóg

uczynił, aby przyprowadzić synów i córki do Siebie. Otóż, kim są ci ludzie? Jak oni w
ogóle... Co uczynili ci ludzie, aby sobie na to zasłużyć? Jak to w ogóle osiągnęli? Bóg,
na początku, zanim w ogóle został stworzony anioł... Ilu z was wie, że On jest
nieskończony? 85 Otóż, wy bracia trynitarianie, ja was nie chcę zranić, lecz w Imię
dobrego Słowa Bożego, jak mogliście w ogóle określić Jezusa jako osobę oddzieloną od
Samego Boga? Gdyby Jezus wziął kogoś innego i posłał go, by umarł - by odkupić tego
człowieka tutaj, to On byłby istotą niesprawiedliwą. Był tylko jeden sposób, jak to Bóg
mógł w ogóle uczynić - On sam musiał zająć to miejsce! Bóg stał się ciałem, aby mógł
skosztować boleści śmierci, aby wyjąć z nas żądło śmierci, abyśmy mogli zostać
odkupieni przez Niego Samego. Z tego powodu będzie Mu oddawana cześć. Jezus był
człowiekiem, z pewnością - On nim był. On był człowiekiem, c-z-ł-o-w-i-e-k-i-e-m,
urodzonym z dziewicy Marii. Lecz Duch, który był w Nim, był Bogiem nie pod miarą w Nim przebywała pełnia Bóstwa cieleśnie. On był Jahwe- Jireh, On był Jahwe-

Rapha, On był Jahwe-Manasses, On był Jahwe - Tarczą naszą, naszym Puklerzem,
naszym Lekarzem; On był Alfą, Omegą, Początkiem i Końcem; On był Pierwszym i
Ostatecznym, On, Który Był, Który Jest, i Który Ma Przyjść; Korzeń i Latorośl
Dawidowa, Poranna Gwiazda - no wiecie - On jest Wszystkim we wszystkim. W Nim
mieszka pełnia Bóstwa cieleśnie!
Konferencja z Bogiem 59-1220M P:45 Pamiętajcie, Jezus był Człowiekiem; Bóg był
w Nim.
Ślepy Bartymeusz 59-1127 P:49 Jezus nie uzdrawiał ludzi; On uzdrawiał tylko
wtedy, kiedy Bóg pokazał mu to. Ilu z was to wie? Ew. Jana 5:19 „Nie może Syn sam
od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni.” A potem, kiedy stanął przed
ludźmi, dlaczego, On mógłby powiedzieć im…. Powodem jest to, że oni wiedzieli, iż On
był Synem Bożym, i był prorokiem, o którym mówił Mojżesz, bo On był Bogiemprorokiem. Rozumiecie, powodem, dlaczego mówię „prorok, Bóg-prorok” jest to, że to
nie wygląda zbyt dobrze dla was. Może raczej wyjaśnię to. Jezus był Człowiekiem. On
był tylko Człowiekiem, urodzonym z panny Człowiekiem. To się zgadza. On był Synem
Bożym. Jego Ojcem był Jahwe, Wszechmogący Bóg. To się zgadza. A potem Jahwe
zbudował Mu Mieszkanie, które było Jego Synem, żeby przedstawić siebie samego
światu. A Bóg był w Chrystusie, jednając świat ze sobą. Czy to prawda? To był Bóg w
Chrystusie, jednając świat ze Sobą.
PYTANIA I ODPOWIEDZI COD 57-1002 63. Proszę, wyjaśnij trójcę. Jak może Syn
siedzieć po prawicy Ojca, orędując za... u Ojca, jeżeli oni nie są dwoma osobami? 435
Otóż, kochany przyjacielu, to jest... to jest objawienie. Jeżeli Jezus powiedział: 195 "Ja
i Mój Ojciec jesteśmy jedno", to jak oni mogą być dwaj? Rozumiecie? Zatem oni nie są
dwaj. 436 Pewnego razu powiedziała mi jedna kobieta, a ja to wyjaśniałem,
powiedziała: "Ty i twoja żona jesteście dwaj, lecz jesteście jedno".
437 Ja
powiedziałem: "Lecz Bóg i Syn to coś innego niż to, rozumiesz". Powiedziałem: "Czy
widzisz mnie?" "Tak". "Czy widzisz moją żonę?" "Nie". 438 Ja powiedziałem: "Zatem
Ojciec i Syn to coś innego. Jezus powiedział: "Gdy widzisz Mnie, widziałeś Ojca."
Rozumiecie? 439 Ojciec i Syn... Ojcem był Wszechmogący Jahwe (Bóg) przebywający w
przybytku, nazwanym Jezus Chrystus, który był namaszczonym Synem Bożym. Jezus
był człowiekiem, Bóg jest Duchem. I żaden człowiek nie widział nigdy Boga, lecz
jednorodzony Ojca oznajmił nam o Nim. On był... On... Jego osobowość, Jego istota,
Jego Bóstwo, kimkolwiek On był, On był Bogiem! On nie był niczym mniej ani niczym
więcej niż Bogiem. Pomimo tego On był człowiekiem. On był człowiekiem, domem, w
którym przebywał Bóg. To się zgadza, On był Bożym miejscem zamieszkania.
OBJAWIENIE, ROZDZIAŁ 1 60-1204 P:133 Otóż, kościół katolicki mówi, że On
zbudował go na Piotrze. No cóż, to jest naprawdę cielesne myślenie. Nie można sobie
wyobrazić, żeby duchowy zmysł pojął coś takiego, by Bóg, kiedy Jego własny Syn tam
stał, budował swój kościół na zwykłym, pospolitym, narodzonym w grzechu człowieku.
134 Ten człowiek dowiódł tego. Posiadając tego samego ducha w sobie, zaklinał się, że
nie zna Jezusa i zaparł się Go wprost przed jego twarzą. Nie był to Piotr, ani też żaden

kamień, który tam leżał, jak twierdzą niektóre kościoły. To nie była skała, bo Piotr…
Ta skała, o której Jezus tam mówił, nie była ani Piotrem, ani Nim samym. 135 Otóż,
wielu protestantów chce powiedzieć, że: „To był Jezus, że to na Nim On zbudował swój
kościół: że to był On”. Nie, to nadal jest błędne. Jeśli zauważycie, nie był to Jezus ani
też Piotr, lecz było to objawienie. „Ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Mój Ojciec,
który jest w niebie, objawił to”.
Otóż, powracając to tego, co brat Branham powiedział nam, przeczytajmy akapit 57

Zauważcie więc, ono się nie zmiesza. Nie wolno z nim manipulować. Bóg ukarze tego,
który to czyni, ono nie skrzyżuje się z niczym innym. To jest samo Słowo Boże. Bóg nie
potrzebuje waszego słowa do Swego Słowa. My nie powinniśmy mówić naszych
własnych słów, powinniśmy głosić Jego Słowo - Boże Słowo.
Więc, podczas gdy bracia przynoszą chleb i wino do Wieczerzy Pańskiej, pochylmy
nasze głowy w modlitwie.
Drogi Łaskawy Ojcze, słyszeliśmy Twoje Słowo dzisiaj wieczorem, i znamy twoje
instrukcje dla nas, byśmy nie dodawali do tego, co Ty powiedziałeś, lub ujmowali z
tego, lecz ty żądasz od nas tylko to, żebyśmy mówili tak, jak było to już powiedziane.
Dlatego, prosimy ciebie, Ojcze, abyś pomógł nam postępować tak, kiedy mówimy z
innymi o tym wspaniałym objawieniu, jak ty byłeś w Chrystusie, jednając świat ze
sobą. Pomóż nam, Ojcze, żebyśmy posiadali TAK MÓWI PAN lub milczeli, bo prosimy
o to w imieniu Jezusa Chrystusa, twego pierworodnego i jednorodzonego syna. Amen.
Zatem, otwórzmy nasze Biblie w Ew. Jana rozdział 13 i 1 Koryntian 11:23, by
przeczytać tekst do nabożeństwa Wieczerzy Pańskiej, kiedy zmieniamy porządek
nabożeństwa w międzyczasie….
Nabożeństwo kontynuuje się dalej uroczystością Wieczerzy Pańskiej.

