Mówione Słowo # 81

Odstępstwo
pastor Brian Kocourek
Pozostańmy stać i otwórzmy nasze Biblie dzisiaj rano w Ew. Mateusza 13:3-9 I

mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł: Oto wyszedł siewca, aby siać. 4 A gdy
siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. 5 Inne zaś padły
na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie
była głęboka. 6 A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia,
uschły. 7 A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. 8 Jeszcze inne
padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a
inne trzydziestokrotny. 9 Kto ma uszy, niechaj słucha.
Pozwólcie, że powiem wam jedną rzecz, zanim przeczytamy Ew. Mateusza 13. Brat
Branham powiedział w kazaniu Jahwe-Jireh część 2 62-0706 P:70 Siewca był
odpowiedzialny tylko za posianie Nasienia. I chcę, żebyście wiedzieli, iż nie jestem
odpowiedzialny za to Słowo. To jest Boże Słowo. On rozdaje nagrody i on sam karze.
Lecz jestem odpowiedzialny, aby mówić to, co On powiedział. Jestem odpowiedzialny,
aby podlewać to, co On posiał.
W kazaniu ODSŁONIĘCIE BOGA 64-0614 P:263 Jezus tak powiedział: "niektóre

nasiona padły na kamienistą glebę obok drogi, a przyleciały ptaki niebieskie i
podziobały je." Potem On powiedział: "Niektóre padły między ciernie i osty i zaraz
wzeszły, zostały jednak zaduszone", przez tradycje i denominacje, a tak samo przez
troski o ten świat. Dalej powiedział jednak: "Niektóre padły na dobrą glebę i
przyniosły stokrotny plon". ON mówił, że "takie jest Królestwo Boże". To jest ta sama
sprawa, widzicie, niektórzy nie będą w ogóle wierzyć.
264 Niektórzy będą wierzyć tylko na krótką chwilę - tak jak ci uczniowie. Oni szli
za Nim, wielu z nich, tych siedemdziesięciu uczniów, którzy Go naśladowali około 1,5
do 2 lat, tylko dlatego, aby coś znaleźć, aby coś na Nim znaleźć. Oni chcieli stwierdzić,
czy On ma jaki szczególny rodzaj mocy, aby czynić te rzeczy, czy może jakąś zajęczą
łapkę, albo czy nie jest przypadkiem jakimś osobliwym czarownikiem. Chcieli odkryć,
jak On to robi, aby dokonywać takich spraw, i (jak On mógł wiedzieć, co było w sercach
ludzkich i o czym oni myśleli. W końcu stwierdzili, że On powiedział, iż "zstąpił na dół
z nieba", i że "ON sam był tym Słowem"! Kiedy to stwierdzili, było to dla nich za wiele.
Oni rzekli: "Żaden człowiek nie potrafi Tego zrozumieć", i odeszli od Niego. To byli ci,
którzy wpadli między ciernie.
Więc, przeczytajmy inne miejsce Pisma z Ew. Mateusza 13:18-23 Wysłuchajcie więc

podobieństwa o siewcy. 19 Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie,
przychodzi Zły i porywa to, co zasiano w jego sercu: to jest ten, kto jest posiany na
drogę. 20 A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je
przyjmuje, 21 Ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk

lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. 22 A posiany między ciernie, to ten,
który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i
plonu nie wydaje. 23 A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten
wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.
Otóż, dzisiaj rano kontynuujemy nasze studium od akapitu 67 do 69 kazania brata
Branhama Mówione Słowo jest oryginalnym Nasieniem i to jest nr 81 w naszej serii.
Otóż w akapicie nr 67 brat Branham powiedział: Nasienie musi mieć wodę, aby

mogło róść. Nuż, wy wkładacie nasienie do gleby, a jeżeli tam nie ma wilgoci, jest to
proch, i ono nie będzie rosło w prochu. Nie może. Musi tam być pewien procent wilgoci,
inaczej ono nie będzie rosło. Czy to prawda? Litera zabija, ale Duch daje nam Życie,
widzicie. Otóż, ono musi mieć wilgoć, aby rosło. Jego Słowo jest Nasieniem. Otóż, aby
to udowodnić, zwróćmy się do ew. Łukasza 8. rozdział 11. wiersz i zobaczymy czy to
jest prawdą, albo nie - czy Biblia mówi, że Jego Słowo jest Nasieniem. Łukasz, 11.
rozdz. czy raczej 8. rozdz. i 11. wiersz. Zobaczymy, co o tym mówi Bóg 8. rozdz. 11.
wiersz. ON tutaj zaczyna mówić i ciągnie dalej. Jest wiele do powiedzenia na ten
temat. Rozpocznijmy od 4. wiersza i czytajmy: "A gdy się schodziło wiele ludu i z miast
przybywali do niego, rzekł w podobieństwie: Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje. A
gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie
padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci."
68 Wilgoć - baptyści, prezbiterianie, luteranie nie mieli wody. Kiedy się ktoś
nawróci, on najpierw patrzy wprost na Chrystusa; on wierzy. A pierwszą rzeczą, jak
wiecie, denominacja przywiąże go do jakiegoś miejsca, i wilgoć Ducha odchodzi od
niego; on staje się denominacyjny i umiera. Nie tylko baptyści, ale także
zielonoświątkowcy! Nie wierzcie w to - ja wiem, że wielu z was w to nie wierzy;
poczekajcie tylko trochę. Zobaczymy, czy Biblia poświadcza to, albo nie.
69 W porządku, niedostatek wilgoci - ostatnie słowo 6. w. 8. rozdz. Niedostatek
wilgoci. "A inne padło między ciernie, a ciernie wzrosły razem z nim i zadusiły je".
Widzicie, co to było? On posuwa się dalej i mówi, że niektóre, kiedy tylko dostały się ...
Nie będę dzisiaj zważał na nic. Ja myślę właśnie, że Chrześcijańscy Przedsiębiorcy i
cała reszta zielonoświątkowych organizacji, i ci ludzie, którzy budowali te wielkie
budynki w wartości milionów dolarów - bogactwa tego świata zadusiły tę chwałę i
Ducha Bożego. Oni umarli, bo to zostało zaduszone. Ten świat, zabieganie o ten świat,
zadusiły je.
Zwróćcie uwagę na pierwsze dwa, gdzie posiane słowo odpadło w pewnym procesie.
Jednemu zajęło trochę więcej czasu niż drugiemu, niemniej jednak oni odpadli.
Dlaczego? Ponieważ Słowu uwierzą tylko ci, którzy byli przeznaczeni do Życia.
Wszyscy inni nie potrafią przyjąć tego.
Dz. Ap. 13:48 mówi nam: „wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego,
uwierzyli.” Więc oni nic na to nie poradzą, po prostu wierzą. Lecz jedyna obietnica w

Biblii dla niewierzącego jest wieczne oddzielenie od Boga. To właśnie powiedział brat
Branham.
Próba 64-0427 P:33 Niektórzy padli tak daleko, żeby zapuścić swoje korzenie, a

ciernie i osty udusiły je. Lecz niektórzy byli zasiani do dobrej gleby i przynieśli
stokrotny plon. On chce, żebyście zwrócili uwagę na to. I On chce powiedzieć, że jeśli to
Słowo, w tym spotkaniu Ducha Świętego, gdzie kładziono ręce na ludzi, to tylko
dotyczy wierzących. Nie ma innej obietnicy tutaj dla niewierzących, jak wieczne
oddzielenie od Boga. To jest tylko dla wierzących. Nie tak dawno ktoś powiedział mi:
„Nie dbam o to, ile… Nie wierzę.” Powiedziałem: „Oczywiście, że nie. To nie jest dla
niewierzących, to jest dla wierzących, którzy wierzą.”
Królowa Saby 61-0219 P:33 Widzicie, najpierw musicie pozwolić na to, żeby Słowo

padło na właściwy rodzaj wiary. A potem ta wiara wytworzy to, co powiedziało Słowo,
ponieważ Słowo jest Nasieniem. Słowo Boże, właśnie tutaj, jest Nasieniem, które
zasiał siewca. A każde nasienie zrodzi swój rodzaj, jeśli jest włożone do właściwej
atmosfery i właściwego stanu.
Otóż, studiowaliśmy kazanie brata Branhama „Mówione Słowo jest oryginalnym
Nasieniem”, a wiemy, że w tym kazaniu brat Branham ciągle i ciągle powtarzał nam,
że Słowo Boże jest Nasieniem, a Nasienie musi zrodzić według swego rodzaju,
ponieważ to jest prawo reprodukcji, jakie Bóg dał nam w 1. Mojżeszowej 1:11. A jednak
widzimy przypowieści o nasieniu, które zostało zasiane, i pytamy się, dlaczego jest tak,
kiedy to samo nasienie jest posiane na pewne miejsca, gdzie nie zakorzeni się lub
zakorzeni się tylko na pewien okres czasu, lecz potem z powodu gruntu skalistego i
cierni, do których zostało posiane, ono umiera i życie odchodzi.
Prawdziwe pytanie jest potem: „Dlaczego ludzie utracają swoją wiarę?” Co się
dzieje i co mówią nam te przypowieści, żeby pomóc zrozumieć to odstępstwo. Aby
znaleźć odpowiedź na to pytanie, otwórzmy nasze Biblie w księdze
2 Tesaloniczan 2:1 Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i
spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, (więc ten czas, o którym mówi Paweł
tutaj, będzie podczas przyjścia Chrystusa, a to jest w tym czasie, kiedy nastanie
wielkie zgromadzanie się w Chrystusie. Lecz zauważcie, że jest tutaj ostrzeżenie, które
dał on na ten czas. On mówi: nie bądźcie wstrząśnięci, kiedy zobaczycie, jak te sprawy
dzieją się.) 2 Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez

jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już
nastał dzień Pański. 3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie
pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn
zatracenia,
Otóż, on mówi tutaj, że ma być odstępstwo. A jak powiedział brat Branham, że
jedyną obietnicą w Biblii dla Niewierzących jest, że są przeznaczeni do wiecznego
oddzielenia od Boga.

Zatem brat Branham powiedział w kazaniu Droga powrotu 62-1123 P:120 Nigdy

nie zobaczycie coś większego niż Obecność Jezusa Chrystusa, działającą w Jego
kościele, czyniącą rzeczy, które On obiecał czynić… Więc czego wyglądają ci ludzie,
którzy odstępują od Tej Wiary? Oni czekają na coś innego niż obecność Chrystusa.
Więc wiemy na podstawie Biblii, że jednym ze znaków ostrzegawczych Paruzji –
Obecności Chrystusa jest to, iż najpierw będzie odstępstwo. Otóż, musimy zadać sobie
pytanie, odstępstwo od czego? A odpowiedź jest jasno podana w Piśmie jako
odstępstwo od Tej Wiary.

1 Tymoteusza 4:1 A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią
niektórzy (to znaczy odpadną) od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą
słuchać nauk szatańskich, Więc co odprowadza ich? Zwodnicze duchy i nauki
szatańskie.
Przywdziejcie zupełną zbroję Bożą 62-0701 64 Więc dzisiaj ci wielcy intelektualni
szpiedzy – tego jest za wiele dla biednych, pokornych dzieci Bożych. Otóż, Juda
powiedział w liście Judy, pod koniec listu on powiedział, że oni wśliznęli się pomiędzy
nas: wśliznęli się. To właśnie spowodowało, by wyjść w tej wielkiej furii, jaką zrobili.
Wśliznęli się pomiędzy nas, ludzie przeznaczeni do tego potępienia, wśliznęli się
pomiędzy nas, odciągając nas od Słowa, powodując utratę wiary w to Słowo.
Widzicie, według brata Branhama, ci, którzy odstąpili, nie rozpoznali tego Słowa.
Przeczytajmy inne miejsce Pisma o odstępstwie od Tej Wiary.
Hebrajczyków 6:4 Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz zostali
oświeceni (to jest ten czas, którzy raz zostali oświeceni) i zakosztowali daru
niebiańskiego, i stali się uczestnikami (to znaczy współtowarzyszami) Ducha Świętego,
5 I zakosztowali Słowa Bożego (to jest Okrzyk, który jest tym Poselstwem), że jest
dobre oraz, cudownych mocy wieku przyszłego (to są te wszystkie cuda, które
widzieliśmy w tym czasie). 6 Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieść do pokuty
(która jest zmianą umysłu), ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i
wystawiają go na urągowisko. (A czy nie uczynili dokładnie to samo, czyniąc go jego
własnym Ojcem. Tak, ukrzyżowali Go, powiedzieli: przecz z nim, przecz z Nim, i
odrzucili Syna Boga i przyjęli poselstwo unitarian zamiast tego, podobnie jak uczynili
Żydzi i muzułmanie.)
Otóż, w kazaniu pod tytułem Oskarżenie 63-0707M 93 brat Branham powiedział:

Więc, czy jest to moje słowo albo Jego? Jeśli człowiek, który dojdzie do poznania…
Pamiętajcie, oni tego nigdy nie pojmą, oni są wierzącymi do pewnej granicy. Po tym, co
otrzymaliśmy poznanie Słowa Bożego (Otrzymujecie je z poznania – czytania Tego i
widzenia Tego.) a potem odrzucając To, wtedy jest rzeczą niemożliwą, abyście byli
kiedykolwiek zbawieni. Czy to przeczytaliście teraz? Rozumiecie? Otrzymawszy
poznanie Prawdy… Po prostu zrozumcie: nigdy tego nie pojmiecie.”

Nie, Biblia mówi nam jasno, co cię stanie, co przyjdzie do ludzi i dlaczego oni
odstąpią, jak widzimy w następnych paru wierszach, które przeczytam wam.
2 Tymoteusza 4:4 I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom; Zauważcie,
oni słuchają tego, lecz odwracają swoje uszy od tego.
Jezus powiedział nam, jaki rodzaj natury oni posiadają w Ew. Jana 3: 19 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.
A w 2 Tymoteusza 3:6 Paweł mówi nam, jaki ci ludzie wstąpią do kościoła z ich
herezją, żeby prowadzić tych ludzi na zginienie, którzy nie byli przeznaczeni, aby
wejść. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają
kobiety (kościoły) opanowane przez różne pożądliwości,
Zatem Paweł ostrzega nas o tym Odstępstwie, które jest przeznaczone dla
niewierzących w 2 Tesaloniczan 2.
2 Tesaloniczan 2:3 Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie

pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn
zatracenia,
Ponownie z Dz. Ap. 20:30 Paweł ostrzega nas przed tymi ludźmi, którzy powstaną
wśród nas, właśnie w tym Poselstwie, aby odwieść tych, którzy nie są przeznaczeni do
tego. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne,
aby uczniów pociągnąć za sobą.
A nie tylko Paweł ostrzega nas, lecz również Piotr ostrzegał nas w 2 Piotra 1-21
(NIV) Lecz byli także fałszywi prorocy pośród ludzi, tak jak byli fałszywi nauczyciele
wśród was. (co czyni człowieka fałszywym nauczycielem? Właśnie to, czego on naucza,
jest fałszywe.) Oni sekretnie przedstawią zgubne herezje (Mówiąc inaczej, mają swoje
własne objawienie, więc oni potajemnie wprowadzą wraz z prawdziwą nauką zgubne
herezje, nawet zapierając lub odrzucając tego, który ich kupił.) nawet zaprzeczając (to
znaczy, że mówią „nie tak” odnośnie) Pana, który kupił ich (więc zadajemy to pytanie:
kto ich kupił, że mówią mu nie tak? Ten, który kupił ich, jest Synem Bożym,
przelawszy swoją drogą krew, która jest ceną zakupu. Więc oni mówią „nie tak” synowi
Boga. Mówiąc inaczej, oni zaprzeczają mu, że on był osobą oddzieloną od Ojca, który go
posłał. Zaprzeczają istnieniu syna Boga, a czynią go tylko martwym ciałem, którym
posłużył się Ojciec, a nie prawdziwą ludzką istotą.) a czyniąc tak, przywodzą na siebie
szybkie zniszczenie. (A więc obserwujcie, jakie nastąpi zniszczenie. A zwróćcie uwagę,
to nie przyjdzie tylko na nich, lecz i na tych, którzy ich naśladują, nie jest ich mało, ale
wielu będzie naśladować ich haniebne drogi.)

2 Wielu pójdzie ich haniebnymi drogami, a przywiodą drogę prawdy do złej sławy.
(Więc zwróćcie uwagę na to, że ich haniebne drogi przywiodą drogę prawdy do złej

sławy. Potem przez ich uczynki i ich fałszywą naukę będą mówić przeciw rzeczywistej
prawdzie Poselstwa, a wielkie masy oni pójdą przeciw drodze prawdy, aby przywieść
drogę prawdy do niełaski.) 3 W ich chciwości ci nauczyciele wykorzystają was
opowiadaniami, które sobie wymyśleli. (Zatem Paweł ostrzega nas, abyśmy przylgnęli
do tej samej Ewangelii, którą on nam przyniósł. On ostrzega nas, abyśmy nie byli
naiwni, żeby uwierzyć wszystkiemu, co słyszymy, co mówią kaznodzieje. Sprawdźcie
wszystko ze Słowem. Przetestujcie wszystko przez Słowo. A jak skontrolujecie to, żeby
to potwierdzić? Ustami dwóch lub trzech świadków niechaj te rzeczy zostaną
postanowione. Jeśli przyjdzie kaznodzieja i powie, że miał wizję, a w niej przyszedł
brat Branham do niego i powiedział mu: ten, który opowiada o tym śnie lub wizji ma
teraz prowadzić Wybranych, nie wierzcie mu ani trochę. To, co on głosi, weźcie do
Słowa i sprawdźcie przez Słowo. I doświadczcie, czy to, co on głosi jest prawdą lub
kłamstwem – na podstawie Słowa, nie na podstawie jakiegoś snu lub jakieś tak zwanej
wizji. Ich potępienie długo wisi nad nimi, a ich zniszczenie nie śpi.
Zatem widzicie, oni działali właśnie w tym poselstwie, i spowodowali upadek
innych z powodu ich nauk, które zaprzeczają temu, iż Pan kupił ich. Otóż, jak
zanotowałem wcześniej w Biblii, słowo odstąpić było przetłumaczone z greckiego słowa,
które jest także przetłumaczone w Ew. Łukasza 8:13 A tymi na opoce są ci, którzy, gdy
usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili
pokusy odstępują.
Zatem widzicie, iż to odstępstwo lub odstępowanie jest czymś, co oni sami robią.
To greckie słowo oznacza w rzeczywistości wycofać się. A to znaczy, że nikt nie jest
odpowiedzialny za ich odstępstwo, lecz to oni sami obierają, by odejść. Dzisiaj żyjemy
w takim społeczeństwie, gdzie nikt nie chce być potępiany za swoje własne uczynki.
ROZPOZNANIE CIAŁA PAŃSKIEGO 59-0812A Paweł przepowiedział przez
Ducha świętego, że w ostatecznych dniach, kościół odpadnie – miliony z nich. Przyjdzie

odstępstwo, bo ludzie będą porywczy, aroganccy, miłujący raczej rozkosze niż Boga,
wiarołomni, fałszywi oskarżyciele, niepowściągliwi, gardzący tymi, którzy żyją dobrze.
Nie mają właściwego rozeznania. „O” – powiecie– „to są komuniści”. Nie, nie, TO SĄ
TAK ZWANI CHRZEŚCIJANIE!! Zobaczcie następny werset: ‘Oni będą mieć tylko,
FORMĘ pobożności!' Nie będą mieć żadnej mocy, bo się jej zaprą! Brak Duchowego
rozpoznania!! Jeżeli mielibyście Duchowe rozpoznanie, i Duch święty spoczywałby na
was, wtedy powiedzielibyście na każde Jego Słowo Amen! ! Na każdą Bożą obietnicę!
Podczas 28 lat usługiwania jako pastor słyszałem każdą możliwą wymówkę od tych,
którzy ostatecznie odeszli i poszli swoją drogą. Jedna rodzina, która przyszła do zboru
tylko parę razy, lecz nigdy nie poświęcili Poselstwu zbytnio czasu lub nie słuchali,
pogrążyli się głęboko w grzechu i ciemności i cudzołóstwie i wszystkim, o czym
pomyślicie, a kiedy rodzina była zupełnie zniszczona, obwinili mnie, że ich nie
dopilnowałem. Jest mi przykro, ale ja nie mogę was zbawić. Musicie umrzeć samym
sobie, aby żyć z Chrystusem.

Mądra panna nie chodziła za głupią panną i nie wzięła swej oliwy, aby ją jej dać.
Ona miała dosyć tylko dla siebie i powiedziała, gdzie mogą nabyć oliwę. I wiecie, w tym
właśnie potrzebuję więcej mądrości. Starałem się przekazać tę naukę temu światu,
ponieważ powinna uczynić nas mądrzejszymi, i uczynić dojrzałymi, abyśmy zrozumieli
naszą pozycję w rodzinie Bożej, lecz to, co widziałem w moim własnym zborze na
przestrzeni lat, widzę wśród kaznodziejów na świecie. Ludzie po prostu nie chcą
wzrastać i być odpowiedzialnymi za swoje życie w Chrystusie. Chcą, żeby inni robili
religię dla nich, a ja nie będę tego czynił, mój bracie i siostro. Mam wystarczającą ilość
oleju tylko dla samego siebie.
Apostoł Paweł powiedział nam o roli pięciorakiej usługi, iż ona ma pomóc w
dojrzewaniu ludzi, lecz stwierdziłem, że jeśli nie są przeznaczeni do tego, nigdy nie
dojrzeją do Chrystusa, a w rzeczywistości, oni zapewne odstąpią od tego.
Efezjan 4:11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych
ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, Aby udoskonalić świętych (to
znaczy dojrzewanie świętych) do dzieła posługiwania, do budowania (pouczania) ciała
Chrystusowego, (A do kiedy ma się tak z nami dziać?) 13 Aż dojdziemy wszyscy do
jedności wiary (zatem, on nie powiedział: aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary, lecz
on powiedział: aż wszyscy dojdziemy do Jedności TEJ WIARY, ponieważ ten sam
apostoł powiedział tylko parę wierszy wcześniej, że istnieje tylko JEDNA WIARA, a ta
JEDYNA WIARA jest w JEDNYM PANU, Panu Jezusie Chrystusie.) 13 Aż dojdziemy

wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i
dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, (więc, jak dojdziemy do Jedności TEJ
WIARY, jeśli nie mamy poznania Syna Bożego? Nie możecie mieć jedność Tej Wiary,
jeśli macie jakąkolwiek inną wiarę, niż posiadał sam Jezus – Syn Boga.
Filipian 3:9 I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na

zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na
podstawie wiary, A tutaj właśnie mamy pokładać swoją ufność i pewność. Nie w tym,
co czynimy, lecz raczej w tym, co on już uczynił dla nas.
Galacjan 2:16 Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z

uczynków zakonu, a tylko przez wiarę Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa
uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków
zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.
Zauważcie, Paweł mówi: nie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, lecz na podstawie Jego
Wiary jesteśmy usprawiedliwieni
A w Galacjan 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje

we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego,
który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
Nie moja wiara w Syna Bożego, lecz żyję przez Jego Wiarę, żyjącą przeze mnie.
Widzicie, wasza wiara nie znaczy absolutnie nic dla Boga, lecz Wiara Jego Syna
Jezusa oznacza wszystko dla Niego. Dlaczego, ponieważ Wiara jest objawieniem, a

objawienie dotyczy tego, kim jest Bóg, a nawet Jezus powiedział: Nikt nie może nigdy
widzieć Ojca, lecz Syn Boży przedstawił go. To znaczy, że bez tego oznajmienia
niewidzialnego Boga
dla świata przez działanie Jego widzialnego Syna, nie
moglibyśmy nawet wiedzieć, kogo czcimy. A więc apostoł Paweł mówi nawet nam, że
czy wierzymy lub nie, to nie zmienia planu Bożego, i nie może wpłynąć na niego w
żaden sposób
Rzymian 3:3 Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy
wierność Bożą? A więc dostęp, który mamy do Boga, jesteśmy dłużni Synowi Bożemu,
który otworzył tę drogę dla nas do Ojca.
Efezjan 3:12 W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w
niego.Q
Sam Jezus powiedział: „Żaden człowiek nie może przyjść do ojca, jak tylko przeze
mnie.” Dlatego Wiara, a w rzeczywistości „Wiara” Chrystusa jest tak ważna dla nas,
jak powiedział apostoł Paweł w 2 Koryntian 13:5 Poddawajcie samych siebie próbie,
czy trwacie w wierze, (nie tylko wierze, lecz Tej Wierze) doświadczajcie siebie; czy nie
wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.
Otóż, jak powiedziałem, że pięcioraka usługa przynosi nam Tę Wiarę, tę samą
wiarę Jezusa, żebyście mogli stać się dojrzałymi w pełni Synami lub Córkami Boga.
Paweł powiedział w: Efezjan 4:11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich

prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, 12 Aby
udoskonalić (aby dorośli do) świętych do dzieła posługiwania, do budowania
(pouczenia) ciała Chrystusowego, 13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i
poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości (lub dokończonej), i dorośniemy do
wymiarów pełni Chrystusowej,
Otóż, w Rzymian 12:3 Paweł mówi nam, że „każdemu człowiekowi jest dana pewna
miara wiary”, lecz tutaj on mówi nam, że mamy dojść do tej samej miary, jaką posiadał
Jezus. Mówiąc inaczej, mniejsza miara nie dokona tego, lecz on mówi o tej samej
mierze wiary, jaką posiadał Jezus.

13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej
doskonałości (lub dokończonej lub zupełnej), i dorośniemy do wymiarów pełni
Chrystusowej
A dlaczego jest to tak niezbędne? Ponieważ Paweł kontynuuje 14 Abyśmy już nie
byli dziećmi, (Widzicie, Bóg pragnie, abyśmy dorośli i stali się dojrzałymi Synami i
Córkami. Nie możecie dojść do miejsca adopcji, jeśli jesteście niedojrzałymi dziećmi.
Tylko całkowicie dorośli synowie albo córki Boga dojdą do stanu adopcji.) 14 Abyśmy
już nie byli dziećmi, (nie dziećmi, ale dorosłymi synami i córkami Bożymi, nie jako
dzieci, które są) miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i
przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu,

I wierzcie mi, czas końca jest czasem zwiedzenia, jak nigdy nie było przedtem.
Przypomnijcie sobie, właśnie czytaliśmy w 2 Tesaloniczan 2:3 Niechaj was nikt w

żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo
W zasadzie Jezus powiedział nam, że znak, iż jego Pojawienie się jest blisko, będzie
oznaczony jako zwiedzenie.
Ew. Mateusza 24:3 A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie

na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego
przyjścia i końca świata? 4 A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie
zwiódł. (więc czas jego pojawienia się będzie w czasie wielkiego zwiedzenia. A co
powiedzą oni, aby zwieść innych?) 5 Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim,
mówiąc: Jam jest Chrystus, (Nie mówiąc: jam jest Jezus. Lecz Jam jest Chrystus i…
Jestem pomazany, pójdźcie i naśladujcie mnie…) i wielu zwiodą.
A w wierszu 10 I wówczas wielu się zgorszy (prawdziwy grecki odpowiednik dla
słowa zwieść oznacza, iż wówczas wielu potknie się, to właśnie podaje grecki język
tutaj. Wówczas wielu potknie się i będzie długo błądzić. A co się stanie, kiedy się
potkniecie? Upadniecie, dokładnie. A więc widzimy, jak następuje odpadanie. NIV
mówi: 10 A wówczas wielu odwróci się od wiary, zdradzą i będą nienawidzić się
nawzajem, A więc widzimy, co się dzieje, kiedy oni odwracają się od Tej Wiary…) i
nawzajem wydawać się będą, (zdradzą jeden drugiego…) i nawzajem nienawidzić.
Wersja Rozszerzona mówi: 10 A wówczas wielu się zgorszy i odrzuci i zacznie

nieufać i porzucać Tego, Któremu powinni ufać i posłuchać Go, i potkną się i odpadną i
zdradzą jeden drugiego i będą prześladować w nienawiści. A czy to nie jest to, czego
doświadczamy na polu misyjnym, gdziekolwiek udamy się. Niektórzy naprawdę będą
podróżować dookoła świata, aby tylko nabroić i rozprzestrzenić kłamstwa, żeby ludzie
nie uczęszczali na nasze nabożeństwa. Ludzie dzwonią, aby grozić pastorom, że jeśli
uczęszczają na nasze nabożeństwa, będą obchodzić się z nimi surowo. Powiecie, nie z
tego poselstwa, no nie? Nie mówcie mi, co się tam dzieje. Przeżyłem to osobiście. Nie
znam innego kaznodzieję, którego nabożeństwa byłyby tak bojkotowane, jak te moje.
Czy znacie takie nabożeństwa gdzie kaznodzieje podróżowali przez morze, aby dostać
się tam przed tobą, żeby móc przerwać twoje nabożeństwa. Lecz Bóg był łaskawy i
wiele dusz zostało zbawionych na tych nabożeństwach.
Ew. Mateusza 24:11 I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu, 12 A
ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.
Podoba mi się nowe tłumaczenie nazwane „Poselstwo”, gdzie jest powiedziane: 1112 W zamieszaniu powstanie wielu kłamiących kaznodziejów i zwiodą wielu. Dla wielu

innych, w druzgocący sposób rozprzestrzeni się zło w nich, nic nie pozostanie z ich
miłości jak tylko usypisko popiołu.
A więc widzimy, że Jezus prorokował tutaj, iż nie będzie miłości poza wybranymi
Boga.

On się troszczy, czy ty się troszczysz? 63-0721 P:38 Wiecie, Biblia mówi, że w

ostatecznych dniach nie będzie miłości, tylko wśród wybranych. To się zgadza. Biblia
mówi o tym, że mąż będzie przeciw żonie, a żona przeciw mężowi, dzieci przeciw
rodzicom. Tylko wśród wybranych Pańskich pozostanie miłość.
Ew. Mateusza 24:13 A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
Otóż w 24. wierszu jest nam powiedziane, że stan będzie tak zły, iż jeśli byłoby to
możliwe, nawet wybrani zostaliby zwiedzeni, lecz wiemy, że to nie jest możliwe,
ponieważ jak możecie zwieść Ducha Świętego. Dlatego tak wielu było zwiedzonych
przez tego człowieka, który kandydował na prezydenta. Ani sekundę nie byłem
zwiedzony. Pierwszy raz, kiedy słyszałem go przemawiać, mógłbym rozpoznać, kiedy
uchylił się do kłamstwa. Nie potrzeba wiedzy o rakietach, aby poznać, kiedy człowiek
kłamie tobie, wszystko, czego trzeba, to Duch Święty w tobie.
Ew. Jana 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami. To znaczy, ci,
którzy są w stanie przyjąć go, tym była dana zdolność do podjęcia właściwej decyzji. A
bez zarodku Bożego życia w tobie nie mógłbyś spełnić wszystkie warunki jako syn
Boga.
Apostoł Paweł mówi nam dalej Rzymian 16:17 A proszę was, bracia, abyście się

strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście;
unikajcie ich. 18 Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu
brzuchowi, i przez piękne a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Zatem, nie
jesteśmy nazywani prostaczkami. Jesteśmy nazywani mądrymi, jeśli jest tak, iż
posiadamy zmysł Chrystusowy. Zauważcie, oni nie służą Chrystusowi, chociaż nawet
są kaznodziejami. Lecz służą samym sobie i swojemu własnemu brzuchowi, jak nam
mówi Paweł.
Apostoł Jan powiedział: 1 Jana 2:21 Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie

prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy, 22
Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest
antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna.
Dlatego jeśli podajecie w wątpliwość Ojca i Syna i próbujecie uczynić Jezusa swoim
własnym Ojcem, ten apostoł wam jasno mówi, że jesteście antychrystami. Ponieważ on
kontynuuje w wierszu 1 Jana 2:23 Każdy, kto podaje w wątpliwość Syna, nie ma i
Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Ten sam apostoł mówi także: 2 Jana 1:8 Miejcie się

na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną
zapłatę otrzymali. Więc, dlaczego tak jest? Ponieważ on mówi o odstępstwie, i że
powinniśmy sami siebie strzec, abyśmy nie odpadli. Zatem, jaka jest nagroda, którą
utraciliśmy? To jest nasza Chwała, ponieważ Chwała to Boże Doxa – Opinia, wartość i
ocena Boża o nas, a jeżeli utracimy Wiarę, lub odstąpimy od Tej Wiary, wtedy
odpadamy od Objawienia Jezusa Chrystusa.

WIARĄ MOJŻESZ 58-0720 P:41 Otóż, jeśli stracimy wiarę, zostaniemy pozbawieni

naszej chwały! Więc jeśli odstąpimy od wiary, to zabieramy kościół do sfery
intelektualnej!
42 A wielokrotnie myślano wśród ludzi, iż dlatego, że jest duży zbór i mają wielkie
kościoły, wysoką wieżę i wielki tłum wytwornie i starannie ubranych ludzi, i dużo
funduszy, że sobie mogą pozwolić na coś takiego, myśleliśmy sobie wielokrotnie, że to
jest inspirujące, że ten określony kościół musi być natchniony. Względnie, często
powoływaliśmy się na różnych kaznodziejów, którzy wyjeżdżają na pole misyjne i
urządzają tłumne zgromadzenia, i czasami myślimy, że one są oznaką natchnienia.
Lecz to nie jest w ogóle prawdą. To jest ludzka inspiracja.
43 Prawdziwe natchnienie przychodzi na skutek czynienia woli Bożej! Rozumiecie?
Czy to jest tylko jeden człowiek albo tylko garstka ludzi. Czy to jest wielki kościół albo
mały zbór, to nie gra roli. Czy on jest wielkim, elokwentnym mówcą albo zwykłym
człowiekiem znającym zaledwie abecadło, na tym wcale nie zależy. Jest to zależne od
tego, czy poselstwo, które on przynosi, jest natchnione przez Słowo Boże!
44 Względnie, czy ono jest inspirowane przez intelektualne pojęcie ludzkiej
inspiracji. Niektórzy ludzie mogą być natchnieni elokwentnym mówcą. To nie znaczy,
że to jest właściwe. Czasami oni są inspirowani, ponieważ ten człowiek jest tak
wykształcony, że potrafi przeforsować swoje tezy. To jeszcze nie znaczy, że to pochodzi
od Boga! Rozumiecie?
45 Jest to tylko dzięki Bożemu wiecznie trwającemu, Wiekuistemu
błogosławionemu Słowu, z którego możemy otrzymać natchnienie, a ono jest dane
przez Ducha świętego! My je przyjmujemy Wiarą!
Zatem, jak przychodzi to odstępstwo? Ono przychodzi przez odrzucenie nauki
Chrystusa. A istnieje tylko jedna nauka Chrystusa, a odrzucając ją, odrzucacie Boga.
2 Jana 1:9 Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma
Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna.
Więc jeśli posiadasz naukę Chrystusa, która naucza, że nie ma dwóch zgodnie z
nauką Chrystusa – Ojca i Syna, jedna istota Boga a dalsza istota Syna Bożego, wtedy
nie masz nauki Chrystusowej, a tym samym nie masz Boga. Nie czynisz Bogu echa, co
znaczy, że nie mówisz to samo, co On Sam powiedział. Jan wierzy temu tak mocno,
mówiąc: 10 Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go

do domu i nie pozdrawiajcie. 11 Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych
uczynkach.
Otóż, mówiliśmy o odstępstwie od Tej Wiary, która jest Objawieniem Jezusa
Chrystusa w czasie końca. Więc, Jezus powiedział nam w podobieństwach, w jaki
sposób dzieje się to odpadanie i jakie okoliczności są połączone z tym.

Ew. Mateusza 13:18 Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. 19 Do każdego, kto
słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, (zwróćcie uwagę, że zrozumienie jest tutaj
kluczem.) Do każdego, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie, przychodzi Zły i

porywa to, co zasiano w jego sercu:
Więc, zawsze pamiętajcie, brat Branham nauczał nas, iż kiedykolwiek widzicie
słowo słyszeć, które jest użyte w Biblii, to zawsze odnosi się do zrozumienia. Więc aby
zrozumieć ten pasaż zgodnie z tym, co on nauczał nas, musimy przeczytać to w taki
sposób: Do każdego, który słyszy to Poselstwo, a nie rozumie, przychodzi zły i porywa
to małe zrozumienie, jakie posiadał.

To jest ten, kto jest posiany na drogę. 20 A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto
słucha słowa (to Poselstwo) i zaraz z radością je przyjmuje, 21 Ale nie ma w sobie
korzenia (mówiąc inaczej, nie jest reprezentantem niebios), nadto jest niestały i gdy
przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy.
Otóż, to jest drugi rodzaj osoby, która słucha to Poselswo. Pierwsza po prostu nie
pojmuje tego, a następnej może podoba się, co słyszy, lecz z powodu tego, iż nie ma
zarodku nasienia, szybko odpada. Więc, spójrzcie na trzecią osobę, która słucha tego
poselstwa.

22 A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa (to Poselstwo), ale
umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo (zaduszają to Poselstwo) i
(to Poselstwo) plonu nie wydaje.
A jest nam powiedziane w liście Jakuba 1:14, jak możemy zostać skłonieni do
odejścia od Poselstwa… 14 Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które
go pociągają i nęcą; Zwróćcie uwagę, w tej grupie mamy takich, którzy są tak
uchwyceni wyścigiem szczurów, że są całkowicie skupieni na tym, jak mogą zarobić
więcej i więcej bogactwa, a ten wysiłek odciąga ich od Wód Słowa, i oni wkrótce
wyschną i umrą. 23 A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten
wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.
Nasienie posiądzie bramę 61-0212E 20 Wtedy Bogu podobało się zupełne

posłuszeństwo. Bóg wypróbował swojego patriarchę. On wypróbował swego sługę. A
każdy syn, który przychodzi do Boga, musi być co? Chłostany. Wypróbowany. Oto,
gdzie wielu odstępuje, ponieważ nie chcemy wytrzymać tej próby. Osoba przychodzi do
ołtarza w czasie przebudzenia. A za chwilę obserwujcie ją, jak zaczną się gorące próby.
Jezus nauczał nas jasno, mówiąc: „Siewca wyszedł siać nasienie. Niektóre padły na
drogę, niektóre na grunt skalisty, i między osty i ciernie, a inne padły na dobrą glebę.”
A On powiedział, że w ten sposób wychodzi Słowo. Niektórzy słuchają Słowa i
wychodzą; przychodzą ptaki, wydziobują je. Rozumiecie, nie czynią niczego dobrego, w
ogóle. Inni przychodzą nagle. O, oni zamierzają czynić wielkie rzeczy. Lecz kiedy
przychodzą próby, to zadusza ich. Lecz niektóre przechodzi przez całą drogę na dobrą
glebę, a to przynosi owoc stukrotny.

A więc widzimy tą samą przypowieść powtarzającą się w Ew. Łukasza, a tym
miejscem Pisma brat Branham posłużył się w kazaniu Mówione Słowo jest
oryginalnym Nasieniem w akapitach 67-69.
Ew. Łukasza 8:11 A podobieństwo to znaczy: Ziarnem jest Słowo Boże. 12 A tymi na

drodze są ci, którzy wysłuchali; potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z serca ich,
aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. 13 A tymi na opoce są ci, którzy, gdy usłyszą, z
radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy
odstępują. 14 A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc
drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do
dojrzałości. 15 A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i
dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc.
Nie tylko fałszywi pomazańcy przyszli do Poselstwa, i spowodowali odstępstwo
niektórych od wiary, lecz ten fakt, iż Bóg uczynił tak wiele, że Słowo i Boża moc po
prostu stała się pospolitą dla ludzi, a oni pozwolili na to, by stało się to dla nich rzeczą
pospolitą, a to może stać się tak wielkim niebezpieczeństwem, jako fałszywa nauka
pośród nich.
Jahwe-Jireh 2 60-0802 62 Mówię wam, zielonoświątkowcy zobaczyli tak wiele, i

przez całe życie, kiedy stali się dziećmi Bożymi, widzieli tyle dobroci, miłosierdzia i
chwały Bożej, że to stało się dla was zbyt pospolite i… To jest zbyt pospolite. To
sprawia utratę waszej wiary.
Hebrajczyków 10:28 Kto łamie (gardzi) zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez
miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków; (otóż, grecki
odpowiednik słowa gardzić znaczy znieść, anulować, lekceważyć, udaremnić
skuteczność, zniweczyć, uczynić pustkę, udaremnić, odrzucić, odmówić.) 29 O ile

sroższej kary, sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił
krew przymierza (uważał ją za nieświętą) (greckie słowo nieświęty oznacza tutaj
pospolity – oni traktują Boże Przymierze za zwykłą pospolitą rzecz), przez którą został
uświęcony, i znieważył (to jest obelgą) Ducha łaski!
WIARĄ MOJŻESZ 58-0720 38 Otóż, jeśli zostaniemy pozbawieni wiary, wtedy nie

otrzymamy na naszą modlitwę odpowiedzi od Boga! "Bowiem kto przychodzi do Boga,
musi najpierw wierzyć, że On istnieje i wynagradza tych, którzy go pilnie szukają".
Więc jeśli zostaniemy pozbawieni wiary, nasze modlitwy zostaną unieważnione; nie
dojdziemy nigdzie!
39 Możemy zatem rozmyślać dzisiaj do południa jedynie o tym trzymać się tej
wiary. Kiedy zostaniemy pozbawieni wiary, wszystkie nasze nadzieje przepadną! A
jeśli stracimy wiarę, wszelka nasza duchowa rzeczywistość przeminie! Bowiem nie
możecie wierzyć w rzeczy, które widzicie, ponieważ rzeczy, które widzicie, są wszystkie
przemijające. Jeśli patrzymy na kogoś wielkiego, na wielkiego kaznodzieję albo na
wielkie zgromadzenie -- oni wszyscy pewnego dnia przeminą!

Trzecia pieczęć 63-0320 27 Przebieraliśmy to wszystko i pokazaliśmy, jak oni nie

dostrzegli Jana, jak nie dostrzegli Eliasza, jak oni nie dostrzegli Jezusa, jak oni nie
dostrzegli ich wszystkich poprzez wszystkie wieki. Oni postąpią obecnie tak samo,
bowiem Biblia mówi, że tak postąpią. Rozumiecie? Więc potem, w tym czasie będzie To
bardzo pokorne. Będzie To bardzo proste. To właśnie spowoduje, że ludzie odpadną od
Tego. Dla nich jest To zbyt proste. Stwierdzamy, że ludzie zawsze, kiedy stają się
chytrzy i wykształceni, i mają dużo wiadomości, to oni po prostu - to jest właśnie ten
rodzaj, który tego nie dostrzega, wiecie. Rozumiecie?
Zawsze obecna woda ze skały 61-0723M 38 A potem w czasie, przyszło wielkie

odstępstwo do Izraela. Kiedy to wielkie zgromadzanie się – w czasie, kiedy ludzie
zaczęli odstępować ze strony na stronę. Potem ich rozmowy były takie: „Otóż,
pragniemy być z powrotem w Egipcie. Nasze dusze nienawidzą tego jasnego chleba.”
Mówiąc inaczej, jeśli bierzemy to z punktu historycznego, to właśnie oni powiedzieli.
Otóż, w nowoczesnych dniach byłoby tak: „O, każdą środę wieczorem – nabożeństwo
modlitewne. Każdą niedzielę dopołudnia – z powrotem do kościoła. Co słyszymy? To
samo; kaznodzieja powstanie i głosi; pieśni, i wracamy.” Rozumiecie, wtedy chodzicie
tam tylko z obowiązku. Nie jesteście wielbicielami. Wielbiciel idzie tam, aby uwielbiać,
aby wyrazić samego siebie przed Bogiem, aby uwielbiać Boga za Jego dobroć; trzymać
się każdego Słowa.
Wyjaśnienie usługi 50-0711 51 Kiedy utracicie wiarę… Wyjdziecie z grupą

niewierzących, a oni mówią: „Niczego nie ma w tym.” A szatan zaczyna wam kłamać,
wtedy spadacie do kategorii, gdzie byliście poprzednio.
Wieczne Życie 54-1231 9 Możecie mieć optyczne iluzje, a wtedy rzeczy wyglądają
tak, jak w rzeczywistości nie. Rozumiecie? A kiedy obraz, który… To może być
psychologią. Może powiecie: „Czy rozumiesz to?” A ty mówisz tylko: „Tak, wierzę
temu.” A wierz temu tak bardzo, aż naprawdę będziesz myśleć, że to rozumiesz, kiedy
nie rozumiesz tego. Rozumiecie? To się zgadza. Lecz to jest psychologia. To tylko
popycha cię umysłowo w stronę tego, aż tylko wyobrazisz to sobie, więc wyobrażaj to
sobie, aż to stanie się dla ciebie rzeczywistością. Tylko wyobraź sobie, że ktoś cię
nienawidzi, raz. A oni nie mają ciebie w nienawiści, lecz ty wyobrażasz sobie, że tak, i
tylko myślisz: „Oni nie lubią mnie.” A pierwszą rzeczą, jaką zrobisz, to będziesz unikać
tej osoby, kiedy oni niczego ci nie zrobili. A po chwili, to stanie się rzeczywistością dla
ciebie, aż naprawdę uwierzysz, iż ta osoba nie lubi ciebie. A możesz ich zwymyślać lub
coś powiedzieć, na przykład swej żonie lub swemu mężowi, lub jakiemuś sąsiadowi, lub
komuś innemu, kiedy osoba jest absolutnie niewinna żadnej złej rzeczy. To jest z
powodu tego, że ty po prostu wyobrażasz to sobie, aż to staje się rzeczywistością dla
ciebie. Otóż, czy pojmujecie to, co mam na myśli?
A jesteście zapoznani z tym problemem, o którym mówi nam tutaj brat Branham,
że jeśli stworzycie tę negatywną atmosferę wokół siebie do ludzi, wkrótce zostaną
odpychani przez tę atmosferę, którą stworzyliście. I zaczną unikać cię z powodu tego,
co wytworzyłeś, a to tylko, bo wprowadziłeś w rzeczywistość to, co było tylko w twoim

umyśle. Oni nie zrobili nic, aby zasłużyć sobie na to nastawienie, jakie masz względem
nich, lecz ostatecznie oni tylko chcą unikać tego, aby być w pobliżu ciebie – z powodu
atmosfery, jaką stworzyłeś. Więc to nie oni są winnymi, lecz ty.
Zakon mający przedobraz 56-0621 58. Biblia powiedziała: jest rzeczą niemożliwą

dla tego człowieka, by tak robił; mówiąc: „Jeśli człowiek został raz oświecony i stał się
uczestnikiem Ducha Świętego i zakosztował mocy, jaka przyszła na ten świat, jest
rzeczą niemożliwą dla niego, by odpadł, aby odnowić samego siebie do pokuty.” Więc
jeśli ustawicznie masz wzloty i upadki, pamiętaj bracie, jeszcze nie przyszedłeś
poprawnie do Jezusa Chrystusa.
Największy bój stoczony kiedykolwiek 62-031 17-2 To musi być przyjęte w umyśle;

wtedy wierzysz temu w sercu, wtedy Słowo Boże staje się rzeczywistością; wtedy każdy
zmysł duszy i ciała jest właśnie oczyszczony przez Ducha Świętego. Wtedy jesteś
wyczulony na Boga; jesteś świadomy Boga, wszystko boże, co przepływa przez ciebie.
Nie ma nigdzie wątpliwości.
Pochylmy nasze głowy w modlitwie….

