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Dwa duchy
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sobota, 26 kwietnia 2009
Ew. Mateusza 13:18 Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. 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. To podobieństwo powinno pokazać
nam, jak bardzo ważną rzeczą jest zrozumieć Boże Słowo, które zostało posiane
przez Syna Człowieczego w tym czasie.
Teraz wiersz 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. Zwróćcie uwagę,
ten nie miał korzenia. Mówiąc w inny sposób, dlatego że nie był zasadzony nad
rzeką Życia, w żaden sposób nie zaznał radości, którą otrzymywał ze słuchania
Słowa. Nie jest narodzony na nowo. Chociaż słucha Poselstwa i raduje się ze
słuchania tego, lecz dlatego, że nie jest narodzony na nowo, po jakimś czasie
zanika jak liść, który w określonym czasie miał wodę, lecz zwiędnął, wysechł i
zmarł. Bez korzenia – sposobu do otrzymywania wody, a więc musiał wyschnąć i
umrzeć.
Teraz wiersz 22 A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale
umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje.
Zwróćcie uwagę, że to nie Słowo nie wydaje owoców, lecz osoba, która przyjmuje
Słowo, nie wydaje plonu. Więc, kiedy Jezus zobaczył drzewo, które nie rodziło
owoców, przeklął je, a ono uschło i umarło. Zatem ci ludzie są w
niebezpieczeństwie przeklęcia. A co spowodowało to? Troski tego świata zadusiły
słowo, powstrzymując Je przed manifestacją owoców w życiu tej osoby.
23 A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje
owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. Więc
tutaj widzimy, że zrozumienie Słowa wydaje owoc w naszym życiu, u niektórych
więcej niż u innych, lecz u wszystkich, którzy rozumieją Słowo, to przynosi owoc.
Więc posuńmy się dalej i spójrzmy na następne podobieństwo, które Jezus
powiedział nam tutaj o sianiu Słowa w Czasie Ostatecznym przez Syna
Człowieczego. 24 Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo
Niebios do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. 25 A kiedy ludzie
spali, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł. 26 A
gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol. 27 Przyszli więc
słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na

swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol? 28 A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A
słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go? 29 A on
odpowiada: Nie! Abyście czasem wybierając kąkol, nie powyrywali wraz z nim i
pszenicy. 30 Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa
powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a
pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.
Zatem w tym podobieństwie widzimy, że na tym samym polu zostały zasiane dwa
rodzaje ziarna. Brat Branham opisuje te dwie różniące się od siebie formy życia w
kazaniu Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem.
69 "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 tą chwałę i Ducha Bożego. Oni umarli, bo to zostało zaduszone. Ten
świat, zabieganie o ten świat, zadusiły je.
70 Niewiasta chce być aktywna i ona obcina krótko swoje włosy i robi sobie
sztywną "wodną" fryzurę, nosi szorty i wygląda jako reszta tego świata.
Kaznodzieja stoi na stopniu, ... praktykuje nabożnie swoje "Amen" i obawia się
przynieść Słowo Boże, dlatego że od tego jest zależne jego wyżywienie.
Jeżeli oni nie mogą jeździć w Cadillacu, to nie są nawet uważani za duchownego.
To się zgadza. Jeżeli nie mogą ubierać się w najlepsze ubiory i czynić to i owo, to
są uważani za "odpadłych". Nie są kimś poważanym. Ten stary mężczyzna tam,
stary brat Kidd, mówił mi dzisiaj rano, że oni już więcej nie życzą go sobie, bo on
jest stary i trzyma się ściśle Słowa. Co się dzieje? - oni mają niedostatek
wilgoci. To się zgadza." A inne wpadło na ziemię dobrą, a gdy wzrosło, wydało
plon ... To mówiąc wołał: Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha". O, co za
podobieństwo! Jak chętnie przemawiałbym na ten temat w moim przemówieniu.
"A kiedy to powiedział..." 8. rozdz. 8. wiersz: "A jeszcze inne padło na ziemię
dobrą, a gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał: Kto ma uszy ku
słuchaniu, niechaj słucha ... (wydał okrzyk, być może jakby powiedział: "Przynieś
stokrotny plon". KTO MA USZY KU SŁUCHANIU, NIECHAJ SŁUCHA! Innymi
słowy: Jeżeli wasze uszy są nastrojone na Boga, niechaj słyszą, widzicie?) A Jego
uczniowie zapytali Go, mówiąc: Co oznacza to podobieństwo? A On im rzekł: Wam
dane jest poznać tajemnice Królestwa ... (tajemnice - widzicie co On o tym mówił?
Zważajcie teraz. Co to są te tajemnice Królestwa? Zważajcie tylko przez chwilę) ....
tajemnice Królestwa Bożego, lecz innym w podobieństwach, aby patrząc nie
widzieli, a słuchając nie rozumieli. (Widzicie, lecz Słowo Boże zstępuje dla
osądzenia, aby ich osądzić - ponieważ oni je zrozumieli! Ono tam było!)

Ponadto te dwie formy życia są różniącymi się nasionami życia, które są w
kościele lub na polu w czasie końca. Zatem, kiedy nasienie jest nosicielem
specyficznej natury życia, potem widzimy, że istnieją dwa różne duchy życia,
które będą przeplatać się w kościele w czasie ostatecznym. Dlatego to, o czym
chciałbym mówić dzisiaj rano, dotyczy dwu nasion, które zostały posiane, jedno,
będące dzieckiem królestwa synów i córek Bożych, a inne dzieckiem złego.
Ew. Mateusza 13:38 Rola zaś, to świat, a dobre nasienie, to synowie Królestwa,
kąkol zaś, to synowie Złego.
Więc będąc tymi, który zostali posiani z dwóch różnych źródeł na to samo pole,
mamy Bliźnięta. A brat Branham oznaczył takie BLIŹNIĘTA, jako dziecko z
jedną matką i dwoma ojcami.
W kazaniu MOC PRZEMIENIENIA 65-1031 135 Zawsze są bliźniaki. A to jest
powodem... . Nie zapomnij o tym, mała trzódko. Kościół w ostatecznych
dniach to też będą bliźniaki, widzicie, ,,tak bardzo bliskie, że zwiodłoby
to i wybranych...' Mateusz 24:24. Kościół będzie...
Chodzi o ruch
zielonoświątkowy. Jest to tak bardzo podobne do prawdziwego, że zostaliby
zwiedzeni nawet i wybrani, gdyby było to możliwe. Trochę później, jeśli będę miał
okazję, chciałbym wyjaśnić, jak następuje to wybranie. Widzicie, to by ich
zwiodło, ponieważ jest to prawie takie same. Widzicie, po prostu dwaj
ojcowie, to wszystko. Ta sama matka, ten sam kościół, ten sam ruch, to
samo. Łono, do którego pada Słowo, jest takie same, ale jeden z nich, jak i
tutaj, jest wypaczony. Czy rozumiecie to? Jeśli tak, to powiedzcie ,,amen''.
[Zgromadzeni mówią: ,,amen - uw. wyd.] Widzicie, jeden z nich jest wypaczeniem,
ponieważ jest to niewłaściwy ojciec. Pewnego dnia udowodnię, jeśli Bóg mi
pozwoli, że denominacja jest piętnem bestii. Widzicie, jest to niewłaściwy
ojciec, który nakłania ludzi do organizacji zamiast do Słowa. Widzicie, to
nie jest ten ojciec. Jest to ruch Kaina.
Jeśli łono jest takie same i jeżeli kościół jest ten sam, i jeśli ruch jest ten sam,
wtedy właśnie w tym poselstwie jest nam powiedziane, że będą istnieć dwa
duchy, które są tak blisko, że mogłoby to zwieść nawet samych wybranych, gdyby
to było rzeczą możliwą. Więc to jest rozkazem dla nas, abyśmy zrozumieli, kim są
te dwa duchy, iż są tak podobne do siebie, że zachowują się tak samo, mówią tak
samo, uwielbiają tak samo, składają te same ofiary, itd. Lecz to jest rozkaz dla
nas, abyśmy rozpoznali, czym jest ten zły duch, żebyśmy nie byli zwiedzeni. Bo
jeśli nie zrozumiesz tego P oselstwa, nie zrodzisz owoców Ducha. Lecz to, o czym
mówimy, nie dotyczy całego zmysłowego pojmowania, ale dynamicznego
objawienia tego, czym jest właściwie to Poselstwo.
Pamiętajcie, mądre panny słyszały okrzyk o północy, lecz głupie panny słyszały
go również. Obie słyszały Głos i obie wyszły z tego, gdzie się znajdowały, żeby

zobaczyć, o co chodzi, lecz tylko jedne posiadały olej w swoich naczyniach. Jedne
miały Ducha Świętego, a inne nie.
Więc, dzisiaj rano patrzymy się na te dwa duchy, które są tak blisko, że
zwiodłoby to nawet samych wybranych, gdyby to było możliwe. Zauważcie, on
powiedział, że te dwa duchy mają tę samą matkę, lecz różnych ojców, więc będą
posiadały inne natury, a jednak tę samą matkę lub ten sam ruch, lub ten sam
kościół. Zatem, jest ważną rzeczą, aby to pojąć, ponieważ mamy do czynienia ze
zwiedzeniem, a to zwiedzenie nie jest tylko jakąś diabelską intrygą, lecz widzimy
tutaj, że istnieją dwie formy życia, które zrodziły się podczas każdego
przebudzenia. Jeden jest znowuzrodzony, napełniony Duchem, podczas gdy drugi
nie jest niczym innym jak tylko cielesnym wierzącym. Więc, będąc cielesnymi
wierzącymi, to nie znaczy, że czynią złe rzeczy. To oznacza, że po prostu mają to
tutaj w głowie, ale nie w duszy. Zmysłowo mogą słuchać Poselstwo, a będąc
inteligentnymi, wierzą w to racjonalnie, i podrabiają to swoimi słowami i
uczynkami, lecz tak naprawdę nie mają tego w sercu. A serce jest miejscem, gdzie
przebywa dusza, więc możemy powiedzieć, że to nie jest dla nich duchowym
narodzeniem, tylko zmysłowym poznaniem.
Taki był stan ludzi, kiedy brat Branham opuścił widownię. W kazaniu JEDYNE
OBMYŚLANE PRZEZ BOGA MIEJSCE ODDAWANIA CZCI 65-1128M 40
Wierzę, że Kościół zaczyna słuchać Poselstwa i zaczyna Je pojmować. Lecz,
przyjaciele, słuchajcie, musimy leżeć w Obecności Syna; musimy być dojrzali. My nasza wiara nie jest dojrzała. Intelektualnie słuchamy Poselstwa, które nam dał
Bóg, i widzimy te znaki, które On nam pokazał, i udowadnia je przez Biblię jako
prawdziwe; lecz, ach, jak bardzo kościół potrzebuje leżeć w Jego Obecności tak
długo, aż stanie się czułym, wiecie, i stanie się łagodnym, żeby się mógł nurzać w
Duchu Świętym. Czasami, kiedy głoszę Poselstwo, staję się surowym i ostrym, i
muszę to wbić mocno, ponieważ człowiek musi wbić gwóźdź mocno i zagiąć go z
drugiej strony, żeby trzymał. Lecz kiedy to Kościół raz zrozumie, Wybrani
zostaną wywołani i oddzieleni, i potem znajdują się w Obecności Bożej, to
ja wiem, że to właśnie jest potrzebne, aby ludzie mogli odejść w Zachwyceniu.
Musimy dojść do tego miłego ducha, który nie jest nikim innym jak życiem Ducha
Świętego odzwierciedlającego się w każdym z nas – w każdym, kto jest wybrany.
W kazaniu Piętno bestii 61-0217 P:31 on mówi: Dlatego, wielki kościół
przygotowuje się. Stwierdzamy, że Ezaw i Jakub – zanim każdy z nich urodził się,
Bóg powiedział, że jednego miłował a drugim wzgardził. I pamiętajcie, byli
bliźniętami: ta sama matka, ten sam ojciec. Czy pojmujecie to? Bliźniaki. Każde
przebudzenie produkuje bliźnięta. Oczywiście, że tak. Istnieją bliźnięta
urodzone naturalnemu człowiekowi i duchowemu człowiekowi. Tak było
tam, w ogrodzie Eden, Kain i Abel, to samo. Rozpoczynając stamtąd idzie to dalej.

I popatrzcie się na kościół, Jezusa - pastora i Judasza – skarbnika, braci z tego
samego plemiona, i tak dalej, właśnie w tej samej grupie, w tym samym
zborze. Jeden był Pastorem, drugi był skarbnikiem. Jeden był diabłem, a drugi
był Bogiem. Tak już to bywa. Jezus powiedział: „W czasie ostatecznym te dwa
duchy będą tak blisko, że gdyby to było możliwe, zwiodłyby nawet samych
wybranych.” Amen. Gdyby to było rzeczą możliwą, lecz tak nie jest. A … One tego
nigdy nie zrobią. W porządku.
Patrzymy się więc na duchy BLIŹNIAKI – jeden jest duchowy, a drugi jest
cielesny. Zatem, problem jest taki, że jesteśmy ostrzegani przez Pismo, iż
wszystkie imiona, które nie były zapisane w księdze Baranka przed założeniem
świata, przyjmą piętno bestii. Przeczytajmy teraz z Objawienia rozdział 13, 8. i
16, żebyśmy zrozumieli, kto będzie miał piętno bestii.
Objawienie 13:8 I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego
imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został
zabity.
Objawienie 13:16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy,
wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,
Zauważcie, On powiedział: wszyscy, tak WSZYSCY ludzie na świecie, który nie
mają reprezentacji w Chrystusie przed założeniem świata, uwielbiają bestię.
Zwróćcie uwagę na wiersz 16, on powoduje, że wszyscy przyjmą piętno na czole i
na ręce. Więc jeśli to są wszyscy, wtedy tylko to, iż może jesteś w Poselstwie nie
gwarantuje ci, że nie przyjmiesz piętno bestii. Więc czym jest piętno bestii?
Popatrzmy się, co powiedział nam brat Branham. On mówi nam, że to jest piętno
odstępstwa.
PIĘTNO BESTII 54-0513 233 Widzicie zatem, czym jest piętno bestii? Jest
to znamię odstępstwa! Jest to człowiek, który po prostu myśli sobie: "Otóż,
ja należę do kościoła i jestem tak samo dobry, jak każdy inny. Czy nie
należę do tego kościoła? Czy sobie uświadamiacie, skąd pochodzi wasza
kościelna organizacja, od której jesteście tak bardzo zależni? Czy zdajecie sobie z
tego sprawę?
234 Biblia mówi: "Kto się kłania bestii, otrzymuje jej piętno, względnie liczbę jej
imienia" - zważajcie teraz - "na czoło swoje, albo na rękę swoją," to jest
poznanie, względnie uczynki.
(Otóż, chcę, abyście zrozumieli, co mówi brat Branham dalej.) To nie znaczy, że
masz wytatuowany wielki znak na swej twarzy. To nie musi być to. Tutaj nie jest
mowa o tym zewnętrznym. Tu mowa o duchowym.

235 Obserwujcie go i zobaczycie, co on wie o Piśmie. Słuchajcie go, a
zobaczycie, dokąd, on idzie. "Jeżeli ktoś nie posiada tej Nauki, nie masz w nim
światłości" - mówi Biblia. Rozumiecie? Rozumiecie? Obserwujcie, dokąd on idzie.
Patrzcie co on czyni.
236 On mówi: "Otóż, ja należę. . .Ja jestem protestantem. O, tak. Ja należę do
pewnego kościoła. Tak jest." A w niedzielę miej przynajmniej tyle poszanowania
wobec tego, aby iść do kościoła, chociaż na zewnątrz pada deszcz. Taki oddala się
od Tego, zamiast pójść na zebranie modlitewne. Wy zamykacie kościół,
siedzicie w domu i obserwujecie telewizję. On wychodzi z domu, pije i
awanturuje się, i postępuje tak, jak reszta tego świata, a jednak należy do
kościoła. Pamiętajcie, to jest piętno grzechu.
Brat Branham mówi nam, że piętnem bestii jest znak odstępstwa – duch
kościelny. Więc jaki jest kościelny duch? To jest religijny duch, który kocha
kościół i lubi uczęszczać do kościoła, ale nie jest napełniony Duchem. Uwielbia
dokładnie tak samo, jak osoba napełniona Duchem. Składa ofiary tak samo, jak
osoba napełniona Duchem. Nawet będzie bez ustanku mówić Słowo, jeśli nie
zatrzymacie go, ale Boże Życie nie przebywa w jego duszy.
Juda 1:10 Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy,
które w naturalny sposób jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. 11 Biada
im! Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli
w buncie Korego. 12 Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez
obawy biorą udział i tuczą siebie samych, chmurami bez wody unoszonymi przez
wiatry, drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi,
wykorzenionymi. 13 Wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę
swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze
ciemności.
Słuchajcie, co on powiedział w kazaniu Nasienie nie dziedziczy z łuską 650218 P:42 Zwróćcie uwagę, patrzcie, jak jest to podobne. Ew. Mateusza 24:24
mówi, że w ostatecznych dniach te dwa duchy, kościelny duch ludzi kościoła
i Duch Oblubienicy ludzi Oblubienicy, będą tak blisko siebie, że
zwiodłoby to nawet wybranych, gdyby to było możliwe. To jest tak podobne.
Patrzcie, jak to idzie przez łodygę.
Zatem, to jest bardzo dosadna wypowiedź, lecz można ją zrozumieć dobrze, że te
dwa duchy są tak blisko siebie, bo są w tym samym kościele, w tym samym
ruchu, w tym samym Poselstwie. Jeden przyjmuje Ducha Chrystusa przez
chrzest Duchem Świętym, a inny przyjmuje piętno bestii, co jest nic innego jak
kościelny duch, który jest religijnym duchem. Więc oni mogą cytować proroka i
posługiwać się tą samą terminologią, jaką używają wybrani, lecz nie mają
objawienia Słowa.

Chrystus jest objawioną tajemnicą Boga 63-0728 P:124 Znowuzrodzenie jest
Chrystusem, jest objawieniem. Bóg objawił tobie wspaniałą tajemnicę, a tą jest
znowuzrodzenie. Co więc zamierzacie zrobić, kiedy połączycie wszystkie grupy
razem, gdzie objawienie jest w doskonałej harmonii, a Bóg wyraża swoje Słowo
przez te same uczynki, które On czynił wtedy, manifestując Słowo? O,
gdyby tylko Kościół poznał swoją pozycję. Pewnego dnia ją pozna. Wtedy nastąpi
zachwycenie, kiedy pozna, kim jest. Zatem, zwróćcie uwagę. Mówicie: „Bracie
Branham, lecz to nie jest….” O, tak, jest tak właśnie. To jest Prawdą.
Królowa Saby 60-0401E P:50 kiedy Chrystus objawia się tobie, nie w postaci
intelektualnej, lecz w postaci znowuzrodzenia…
Chrystus jest tajemnicą 63-0728 P:120 Patrzcie, Chrystus w tobie czyni Go
centrum Życia objawienia. Rozumiecie? Życie Chrystusa w tobie czyni Go
centrum objawienia. Chrystus w Biblii czyni Biblię zupełnym
objawieniem Chrystusa. Chrystus w tobie czyni cię zupełnym objawieniem
całej sprawy. Widzicie, co próbuje Bóg uczynić? Zatem co jest znowuzrodzenie?
Mówicie: „Bracie Branham, czym jest znowuzrodzenie?” Jest to osobiste
objawienie Jezusa Chrystusa dla ciebie. Amen. Rozumiecie? Nie
przyłączenie się do kościoła, potrząśnięcie dłonią; zrobienie coś innego;
wyznanie, obiecanie żyć według kodeksu zasad; ale Chrystus, Biblia… On jest
Słowem, które zostało ci objawione. I nie ważne, co ktokolwiek mówi, co się
dzieje, to jest Chrystus. Pastor, ksiądz, ktokolwiek to mógłby być… To jest
Chrystus w tobie. To jest objawienie, na którym Kościół był zbudowany.
BÓG TEGO ZŁEGO WIEKU 65-0801M 56 Te dwa duchy. Jeden z nich jest
Duchem Świętym, ten drugi jest duchem szatańskim, który działa przez
zwodzenie. Ludzie znajdujący się na ziemi, dokonują obecnie swojego wyboru.
Duch święty jest tutaj i wywołuje Oblubienicę dla Chrystusa. On czyni to w ten
sposób, że potwierdza Słowo swojej obietnicy, darowane dla niej na ten wiek i
pokazuje, że to jest Chrystus. Jeżeli w tym wieku miał poruszać się palec, on
będzie się poruszał. Jeżeli w tym wieku miała poruszać się stopa, ona będzie się
poruszać. Jeżeli w tym wieku miało widzieć oko, ono będzie widzieć. Duch Boży
daje wzrost do pełnej postawy Boga... W wieku, w którym my obecnie żyjemy,
Duch święty potwierdza Poselstwo na tę godzinę. Duch święty czyni to w
tym celu, by ludzie mogli uwierzyć Bogu i mogli zostać wywołani z tego chaosu.
Nieczysty duch szatana jest tutaj także obecny i powołuje swój kościół w
oparciu o błąd, jak to zazwyczaj czyni, w oparciu o przekręcenie Słowa
Bożego tak, jak postąpił na początku. Możemy oglądać, jak on powraca do
stanu nasienia. Rozpoczął w Edenie a tutaj to znów mamy.
Chcielibyśmy widzieć Jezusa 61-0409 P:40 Nie nazywajcie grzechem palenie,
picie, gry hazardowe, to nie jest grzech; to są atrybuty niewiary. Grzech jest

niewiarą. Może nigdy nie tknąłeś papierosa, nigdy nie miałeś drinka lub nigdy nie
zrobiłeś niczego złego w życiu; jeśli nie wierzysz Bożemu Słowu, jesteś ciągle
grzesznikiem. Grzech jest niewiarą. Istnieją tylko dwa duchy; jeden wierzy a
drugi nie.
Dziesięć panien 60-1211M P:113 W porządku, otóż, podczas tego wieku
kościoła… O, tutaj jest coś pięknego. Podoba mi się to również. Podczas tych
wieków kościoła istnieją dwa duchy, działające prawie że tak samo –
właśnie tutaj. Jeden jest denominacją; drugi jest Duchem Świętym. a
Jezus powiedział, że będą tak blisko, że zwiodłoby to nawet samych wybranych,
gdyby to było możliwe. Te dwa duchy pieczętują ludzi na przyszły sąd.
Szatan obiecał, że będzie ich miał więcej niż Chrystus, i ma. Obserwujcie, to jest
naprawdę bardzo blisko, kiedy przychodzimy do tego: jest to naprawdę
rzeczywistością – pieczętowanie ludzi.
SŁUCHANIE, ROZPOZNANIE I DZIAŁANIE NA SŁOWIE BOŻYM 60-0221
Przed niespełna dwoma tysiącami lat doszło to do głowy - na ich czele stanęli
dwaj mężczyźni: jednym z nich był Jezus Chrystus; tym drugim Judasz Iszkariot.
Otóż, Jezus łączy się z Przyjściem, z Jego drugim Przyjściem i On powiedział, że te
dwa duchy będą się bardzo odróżniać od tych, które były w dawnych czasach.
Pragnę, żebyście teraz właśnie włożyli na siebie waszą szatę Chwały. Te dwa
duchy będą się odróżniać. Bowiem szatan przyszedł i żył w człowieku,
który był członkiem kościoła - Judasz Iszkariot - żył w cielesnym kościele,
a był przyjacielem kościoła przez cały czas. Lecz on tam przyszedł i zwodził,
względnie myślał sobie, że zwiedzie swego brata. On tam chodził i podawał się
za jednego z nich - skosztował z dobrych Bożych rzeczy, chodził razem z
nimi w Duchu, jak się wydawało, bo wychodził i zwiastował Ewangelię, i
wypędzał diabły. Lecz głęboko w swoim wnętrzu był przez cały czas Judaszem od samego początku. Biblia mówi: "On się urodził jako syn zatracenia".
Ja przywrócę 54-0620A P:22 Więc, obserwujcie te dwa duchy na tych dwóch
chłopcach wyrastających w 1. Mojżeszowej i obserwujcie ich aż do Objawienia. I
przejdźmy przez Biblię na chwilę do tych dwóch winnych krzewów. Kain będzie po
mojej lewej stronie a Abel po prawej. Więc, obaj chłopcy byli religijni. Obaj
uwielbiali Boga. Pamiętajcie, Kain zbudował ołtarz Panu. Mówiąc
inaczej, miał kościół. A jeśli członkowstwo w kościele jest wszystkim,
czego Bóg wymaga, Kain był tak samo dobrym człowiekiem jak Abel, i był
dokładnie takim jak Abel, jeśli Bóg wymaga tylko tego, żeby człowiek
uczęszczał do kościoła. Kain chodził do kościoła. Powiecie: „Zaczekaj na
chwilę.” W porządku Kain także uwielbiał Boga. Czy uświadamiacie sobie, że
możecie należeć do kościoła i uwielbiać Boga, a ciągle nie być
chrześcijaninem? Na początku Kain… Otóż, nie przegapcie tego. Proszę, siedźcie
cicho przez chwilę; przypatrujcie się temu w Biblii. Rozumiecie?

Ojcze, ta godzina nadeszła 56-1002A P:57 Nadszedł czas odstępstwa. Biblia
mówi: „Czas odstępstwa nie nastanie, dopóki nie objawi się syn zatracenia.”
Kościół zielonoświątkowy żyje na końcu wszech czasów. Ten czas nastał. Ten czas
nastał, aby znaki naśladowały wierzących. Jesteśmy na końcu czasu. Jesteśmy w
późnym deszczu. Jesteśmy w tym czasie, kiedy ludzie będą zuchwali, nadęci,
miłujący więcej przyjemności niż Boga, wiarołomni, fałszywi
oskarżyciele, niepowściągliwi, nie miłujący tego co dobre. Zuchwali,
nadęci,… Ta godzina nadeszła, kiedy nauczali diabelskiej doktryny,
wypaczając naukę Biblii we własne teorie i teologie, aby pociągnąć za
sobą grupy ludzi.
Ojcze, ta godzina nadeszła 56-1002A P:10 Mamy wyznaczoną trasę na
Golgotę, i nie ważne, w którą stronę wieje wiatr, ciągle patrzymy się na Golgotę,
czy to jest sprzeczne z innymi, albo czy jest to cokolwiek innego, ciągle jesteśmy
skierowani na Golgotę. To jest prawdziwy wierzący. A nie jesteśmy miotani
każdym wiatrem nauki, a ten przychodzi, i ten wchodzi i to się dzieje; mamy tylko
jeden ustalony kierunek, który prowadzi prosto na Golgotę. Myślę, iż to miał Bóg
na myśli, kiedy mówił przez Judę i powiedział: „Chmury bez deszczu, wędrujące
gwiazdy…” po prostu wędrujące dookoła. To nie jest dobre; nie powinniśmy tego
czynić. Powinniśmy tylko… Kiedy chrześcijanin jest narodzony do Królestwa
Bożego, to najpierw jego uczucia, jego życie, i wszystko jest ustawione na
Chrystusa. Jeśli czuje się tylko trochę mądrzejszy, a nie zwraca uwagi na to,
włoży to do edukacji i odejdzie naprawdę chłodny i formalny, nie przemieniony, i
ze wszystkim – z jakąś teologią albo jakąś wspaniałą interpretacją greki.
BÓG TEGO ZŁEGO WIEKU 65-0801M 164 Ona jest częścią Oblubieńca, wierna
Jemu pod każdym względem. Ona oczekuje na wesele. Nie jednoczy się z tą
ekumeniczną radą, ale oczekuje na wieczerzę weselną na obłokach. Było jej dane
(mówię to do mojego własnego zboru)... Było jej dane objawienie tych Siedem
zapieczętowanych tajemnic Biblii. Ona widzi głupstwo zwodziciela, które jest tak
bliskie prawdzie, by zwieść, o ile możliwe, nawet wybranych. Lecz ona je widzi.
165 Patrzcie na te dwa przeciwstawne duchy, które działają w tym złym wieku!
Czy je widzicie? Każdy z nich jest bardzo religijny, zarówno Kain, jak i Abel,
te duchy dochodzą do swego szczytu. One są takie same, jak na początku. Jeden z
nich oddawał cześć w oparciu o piękność, poznanie, wykształcenie, naukę, etykę,
natomiast ten drugi na podstawie wiary płynącej z objawienia Słowa Bożego. Oba
znajdują się dzisiejszego poranka nawet tutaj w tym budynku. Tak jest.
(Zauważcie, on głosił to w swoim własnym zborze)
Co mam uczynić z Jezusem? 63-1124M P:97 134 Boże ciało, zjednoczone jako
Jego oblubienica, jest jednością. Bóg i Chrystus razem stanowią Ducha,
działającego w ciele Kościoła tak samo, jak działał w ciele Jezusa Chrystusa,

ponieważ on jest częścią Jego ciała. Nie stanowią dwojga, lecz jedność. Oni są
jedno! Mąż i żona nie są już dłużej dwoje, lecz jednym. Także Chrystus i Jego ciało
są jednym. Ten sam Duch, który był w Chrystusie, jest w Jego oblubienicy,
w Jego ciele, i On jednoczy ich z całym Słowem. Bóg osobiście mieszka w nim
i manifestuje się.
Jak mogę przezwyciężyć 63-0825M P:28 Lecz obecnie, nieprzyjaciel wszedł do
tego samego kościoła; to jest tak zwodnicze. To jest wiek wielkiego zwiedzenia,
kiedy… Chrystus tak powiedział, te dwa duchy będą tak blisko w
ostatecznych dniach, że mogłoby to zwieść nawet samych wybranych,
gdyby było to rzeczą możliwą. Rozumiecie, rozumiecie? Rozumiecie? I
pamiętajcie, Chrystus mówił o wybranych w ostatecznym czasie. Rozumiecie? To
zwiodłoby nawet samych wybranych, gdyby to było możliwe; jest to tak bliskie.
Emblemat 62-0119 P:35 A jeśli zwrócicie uwagę, czasami te dwa duchy wejdą w
człowieka… A to jest czas przyjścia, i jest tuż, gdzie chrześcijański kościół, kościół
Pana Jezusa Chrystusa powinien być tak duchowy, ponieważ Jezus powiedział, że
te dwa duchy będą tak blisko, że to mogłoby zwieść nawet samych
wybranych, gdyby to było rzeczą możliwą. Nieprzyjaciel jest bardzo
przebiegły.
Chcielibyśmy widzieć Jezusa 61-0409 P:40 Istnieją tylko dwa duchy;
jeden wierzy, a drugi nie.
Módlmy się…

