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Dzisiejszego poranka będziemy studiować myśli, które brat Branham 
przedłożył nam w akapicie 71 kazania 72 Mówione Słowo jest Oryginalnym 
Nasieniem, Jezus jest Słowem Bożym, a On (Jego bok) został otwarty, aby 
to Życie, to Życie, które jest wewnątrz tego Nasienia, aby to Życie, którym 
jest Duch, aby się wylała ta Woda ... ten Duch wylany na Nasienie Boże 
zrodzi Życie tego Nasienia. A jeżeli ono zrodzi jeszcze coś innego, to jest tam 
jakiś inny rodzaj nasienia! Amen! Czy rozumiecie? Jeżeli Duch Boży zstąpi, 
aby podlać Nasienie, i jeżeli to jest Nasienie, które zostało podlane, ono 
wyda Życie tego Nasienia. Czy to jest jasne? On wyda Życie tego Nasienia, 
bowiem dla tego celu był On dany. 

Bóg identyfikuje się również dzięki Swoim Cechom. Lecz niemal wszystko jest 
rozpoznawane według jego charakterystycznych cech. Charakterystyka 
jakiejkolwiek rzeczy identyfikuje, czym ona jest. Podobnie jak w całej przyrodzie: 
kwiaty są zidentyfikowane na podstawie własnej charakterystyki. Jeśli są blisko, 
jeden rodzaj obok drugiego, charakterystyka kwiatka będzie identyfikować, czym 
ten kwiatek jest. 

Będąc na polowaniu, musisz znać charakterystykę zwierzęcia, które łowisz, 
inaczej możesz pomylić się. Jeśli nie znasz różnicy, kiedy tropisz owcę lub jelenia, 
nie możesz poznać tego, dopóki nie staniesz się bardzo bystrym myśliwym, 
ponieważ i jeleń, i owca górska mają taki sam rodzaj śladów, i skaczą, kiedy 
uciekają. A kiedy widzisz jednego z odległości z ukrytą głową, z trudnością 
poznasz różnicę. Mają taki sam wielki zad i mają go biały, właśnie jak jeleń. Jest 
trudno ich odróżnić. Ale rogi identyfikują ich charakterystykę. Baran ma rogi, 
które są okrągłe, a jeleń ma rogi, które oddalają się od siebie. 

Następną rzeczą, która odróżnia ich, jest to, że jeleń nie pójdzie wysoko w 
góry, żeby paść się tam jak owca. A w przypadku kozic i owiec są pewne 
charakterystyczne cechy, które musisz znać, abyś poznał różnicę między nimi, 
kiedy jesteś wysoko w górach, ponieważ obie przebywają wysoko w górach. 
Musisz znać różnicę. Ale jeśli zwrócicie uwagę, kozica potyka się, kiedy chodzi, 
podczas gdy owca ustawia stopy w dół. To jest ich charakterystyka  i sposób, w 
jaki zostawiają ślady. Dlatego identyfikujesz swoją dziczyznę na podstawie 
charakterystyki, co robi, jak się zachowuje, i czym się karmi, itd. Zwierzęta 
identyfikują się na podstawie własnych charakterystyk. 



Ptaki są takie same, chociaż wyglądają podobnie, obserwujesz je, jak latają i 
jaki mają sposób latania, a to identyfikuje, jak rodzaj ptaka to jest. Trzandele lub 
dzięcioły różowoszyje i sójki błękitne są żółte od dołu i wyglądają podobnie, i są 
tak samo duże. Jeśli nie rozpoznajesz koloru, lecz tylko obserwujesz je, możesz 
powiedzieć, który z nich jest trzandelem. Sójka lata mniej więcej równo, lecz 
trznadel, kiedy trzepocze swoimi skrzydełkami, leci w dół a potem w górę, w dół i 
w górę. To jest jedna z charakterystyk trzandela – sposób lotu. 

Mogą zostać zidentyfikowane na podstawie charakteru lotu, jaki posiadają te 
ptaki. Dlatego jeśli tylko je słyszysz, nie możesz ich rozpoznać. Lecz obserwuj ich, 
kiedy zdradzają się na podstawie sposobu lotu albo zwyczaju karmienia. 

Polowałem kiedyś, kiedy żyłem w Minnesocie i mogę przypomnieć sobie 
różnicę lotu bażanta, przepiórki i gęsi. Jeden wzlatuje i podnosi się powoli, inny 
podnosi się bardzo szybko do góry. One są rozpoznane na podstawie 
charakterystyki lotu.  

Zatem, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety, chociaż oboje są istotą ludzką, 
jednak różnią się zasadniczo charakterem i cechami. Dlaczego kolor jest bardzo 
ważny dla kobiet? Dlaczego ich buty, torebki i kapelusze muszą pasować do ich 
sukienki? Pokażcie mi mężczyznę, który poświęci czas, żeby dopasować ubranie, a 
pokażę wam męża, któremu brakuje chromosom. Kobiety wiedzą, jakie ubrania 
muszą ubrać na każdą okazję, podczas gdy mężczyźni myślą tylko, że czerwony 
jest piękny, różowy jest piękny, więc moja droga, dlaczego nie nosisz ich razem? 

A jeśli wy, siostry, oczekujecie, że wasz mąż będzie zainteresowany pomocą 
przy wybieraniu zasłon, zapomnijcie o tym. Mężczyźni nie mają pojęcia o 
zasłonach. Kobiety wybierają zasłony dla efektu, nastroju, atmosfery, koloru, itd. 
ale mężczyźni poszukują, w jak najprostszy sposób mogą wywinąć się z tego, żeby 
uzyskać jedną godzinę więcej do spania. 

A mówiąc o spaniu, dla mężczyzn, 2 w nocy jest czasem zasypiania, nie dla 
dyskusji o tym, czemu nie zrobiłeś czegoś 8 tygodni temu. Wiecie, wprawia mnie 
w zakłopotanie to, że mężczyźni idą przez życie i wydaje się, iż mają chorobę 
Alzheimera, ponieważ nie pamiętamy sobie detali, bo nie zwracamy uwagi na 
detale, a jednak statystyki pokazują nam to, że większość przypadków śmierci na 
chorobę Alzheimera stanowią kobiety. 

A w związku z ubraniami, mężczyzna kupuje buty i spodnie dla komfortu, i 
żeby były odpowiednie, a jeśli chodzi o kolor, męskie kolory to czarny, brązowy i 
niebieski, i mężczyzna może wybrać i kupić parę butów za 90 sekund przez 
Internet. Damskie kolory zajęłyby zbyt długo czasu, żeby je wymienić i zgubiłem 
to, jak długo im trwa, żeby wybrały parę butów. Z tego powodu nie chodzę z żoną 
na zakupy odzieży. Ostatni raz, kiedy byłem, czekałem i czekałem i czekałem i 
nawiązałem konwersację z innym czekającym facetem, a kiedy zapytałem go, 
dlaczego ludzie mają piercing w nosie i na języku, otworzył swoje usta i pokazał 
mi 90 mm gwóźdź, którym miał przebity swój język, i zbeształem go od razu. 
Dlatego nie chodzę na zakupy ubrań z moją żoną. Sprawiłem sobie kłopot. Ale 



kobiety potrafią przypomnieć sobie każdy ubiór, jaki nosiły w ostatnich 
dwudziestu latach. Mężczyźni nie mogą przypomnieć sobie, w co ubrali się 
wczoraj bez spojrzenia na podłogę koło łóżka. 

Kiedy kobieta poszukuje samochód, nie jest zainteresowana, co jest pod 
maską, jest zainteresowana, w jakim kolorze jest produkowany? A mężczyźni 
mogą prowadzić samochód bez spojrzenia na siebie do zwierciadła. 

Kiedy rozmawiamy, mężczyźni wypowiadają zdania, ale kobiety wypowiadają 
akapity. A mężczyźnie nigdy nie uda dorównać się kobiecie, kiedy rozmawia z 
kobietą. Mężczyźni posługują się zaimkiem ja lub mi, podczas gdy powinni 
powiedzieć my lub nam. Jednak to nie jest aż tak złe, kobiety mówią my lub nam, 
kiedy powinny powiedzieć ja lub mi. 

Kobiety także uwielbiają planowanie wesela, ale dla mężczyzn jest to 
najnudniejsza rzecz na świecie zaraz obok weselnych przyjęć i przyjęć z okazji 
narodzin dziecka. 

Kobiety zestawiają listy spraw, które mają wykonać mężczyźni, chociaż 
wiedzą, że oni i tak nie zrobią tego. A jeżeli mężczyzna dowie się, że znajomemu 
urodziło się dziecko, zapamięta sobie płeć i imię – jeśli ma szczęście. Jeśli kobiecie 
jest powiedziane o narodzeniu, ona zapamięta imiona (pierwsze i środkowe), 
wzrost i wagę, czas urodzenia, jak długo trwał poród i czy medyczna interwencja 
była potrzebna. A kobiety mają zdolność przypomnieć sobie cały swój dzień, kiedy 
mówią do swego małżonka w nocy – lecz mężczyźni zapamiętają sobie, czy sprawa 
poszła dobrze albo nie. A mężczyźni nie mogą oglądać sportu lub filmów i 
rozmawiać ze swoją żoną w tym samym czasie. 

A na koniec jeszcze jedna różnica między mężczyznami i kobietami. Niektórzy 
mężczyźni dobrze wyglądają z wąsami, lecz nie istnieje kobieta, która 
wyglądałaby dobrze z wąsami. 

Otóż, dotąd bawiliśmy się dobrze, lecz to nie jest celem tego, co pragnę 
przynieść wam dzisiaj rano. Próbuję teraz, żebyście zrozumieli, że Życie każdego 
nasienia jest poznane nie wtedy, kiedy nasienie jest niezamanifestowane, lecz 
jest poznane przez zamanifestowane atrybuty lub cechy charakterystyczne. 
Zatem Życie jest rozpoznane dzięki jego cechom. 

Wielu ludzi jest leworęcznych i praworęcznych. Ich charakterystyka, sposób w 
jaki obchodzą się powie wam, czy jest praworęczną lub leworęczną osobą, na 
podstawie sposobu zachowania się, i jak wychodzą komuś naprzeciw, zawsze z 
lewą lub prawą ręką. I pamiętajcie, te dwie ręce są prawie takie same. Mają taki 
sam rodzaj odcisku kciuka, linie papilarne, pięć palców, maluszek, wskazujący 
itd. Tak jak prawa ręka, lewa ręka ma taki sam rodzaj palców normalnie, taki 
sam rozmiar ręki, dokładnie, a jedyna różnica między nimi jest taka, że jedna jest 
lewą, a drugą jest prawą. To jest jedyna różnica, jak możecie rozpoznać je. Jedna 
jest lewa, a druga jest prawa. 

A Jezus powiedział w Ew. Mateusza 24, że cechy charakterystyczne tych 
dwóch duchów będą tak podobne w czasach ostatecznych, że zwiodłoby to nawet 



samych wybranych, gdyby to było możliwe. Podnieście rękę i tylko trzymajcie ją. 
Widzicie, jeśli nie zauważacie, jedna z nich wygląda podobnie jak ta druga pod 
każdym względem. Ale jedna z nich jest lewa, a druga jest prawa. Oto w taki 
sposób będą te dwa duchy w ostatecznych czasach. Są prawie takie same, ale 
każdy z nich ma cechy, które identyfikują go. Jeden z nich jest właściwy, a inny 
jest niewłaściwy. A mogą zostać rozpoznane na podstawie ich 
charakterystycznych cech. 

Stoisz przed zwierciadłem i trzymasz podniesioną twoją prawą rękę, a ten gość 
w zwierciadle podnosi lewą rękę. W każdym detalu są tak bardzo podobni, że 
mogłoby to zwieść nawet samych wybranych, gdyby to było możliwe, a jednak są 
tylko naprzeciw siebie. A w taki sposób te dwa duchy mają występować w czasie 
ostatecznym. 

Duch Boży też może być zidentyfikowany poprzez Swoje cechy. Widzicie Ducha 
Bożego i ducha kościelnego… Istnieje duch kościelny. A Duch Boży nie jest w 
ogóle podobny do ducha kościelnego. A w rzeczywistości brat Branham 
powiedział, że te dwa duchy będą tak blisko, a mianowicie Duch Boży w 
Wybranych lub jak nazywamy Oblubienicę, a kościelny duch, który jest duchem 
niby wierzących. 

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 to byłoby możliwe. Oto, jak to jest 
blisko. 

A w kazaniu PIĘTNO BESTII 54-0513 233 Widzicie zatem, czym jest 
piętno bestii? Jest to znamię odstępstwa! Jest to człowiek, który jest. . .po 
prostu sobie myśli: "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.  

 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. 

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. 

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 powołuje 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 tą 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. 

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, to idzie dalej. 
I popatrzcie się na kościół, Jezusa - pastora i Judasza – skarbnika, braci z tego 
samego plemiona, i tak dalej, właśnie w tej samej grupie, 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. 

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 miał więcej niż Chrystus, i ma. Obserwujcie, to jest naprawdę bardzo 
blisko, kiedy przychodzimy do tego: więcej niż byłoby, pieczętując 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 - tak 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 Genesis 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. Tylko siedźcie 
cicho przez chwilę; spójrzcie na to w Biblii. Rozumiecie? 

Ojcze, ta godzina nadeszła 56-1002A P:57 Nadszedł czas odstępstwa. 
Biblia powiedziała: „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, przewrotni, 
fałszywi oskarżyciele, niepowściągliwi, nie miłujący tego co dobre. 
Zuchwali, nadęci,… Ta godzina nadeszła, kiedy nauczali diabelską 
doktrynę, 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 naprzeciw, 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 sterowany 
kierunek, który prowadzi prosto na Golgotę. Myślę, iż to miał Bóg na myśli, kiedy 
mówił przez Judę i powiedział: „Chmury bez deszczu, wędrujące gwiazdy…” 
tylko wędrujące dookoła. To nie jest dobre; nie powinniśmy tego czynić. 
Powinniśmy tylko… Kiedy chrześcijanin jest najpierw narodzony do 
Królestwa Bożego, jego uczucia, jego życie, wszystko jest ustawione na 
Chrystusa. Jeśli jest tylko trochę mądrzejszy, jeśli nie zwrócicie uwagę na to, on 
włoży to do edukacji i odejdzie naprawdę chłodny i formalny, nie przemieniony, i 
ze wszystkim, jakąś teologią albo jakimś wspaniałą interpretacją greki. 

Jahwe - Jireh 57-0612 P:34 W czasie Abrahama i na wschodzie, zawierali 
przymierze w taki sposób, że wzięli zwierzę i zabili go, rozdzielili na dwoje, 
podobnie jak widzicie Abrahama zawierającego przymierze z Bogiem. I rozdzielili 
przymierze na dwie części. Potem spisali umowę, wzięli ją, rozerwali i dali 
jednemu i drugiemu. I przysięgli nad martwym ciałem: Jeśli złamią to 
przymierze, niechaj staną się tacy jak to martwe zwierzę. Co za przysięga. A 
jedyny sposób, jak to przymierze mogło zostać zamanifestowane, jest taki, iż obaj 
mężczyźni przynieśli oba kawałki papieru i połączyli je razem, dokładnie jak to, i 
to potwierdziło przysięgę. Więc, co czynił Bóg? On pokazywał Abrahamowi, w jaki 
sposób On będzie ojcem narodów; przez Izaaka przyjdzie Chrystus. A na 
Golgocie, Jahwe Bóg, Ojciec, wziął Swego własnego Syna na Golgotę i 
złożył na Niego grzechy i choroby świata, i tam rozerwał Go, a ciało 
zabrał do chwały, i posłał Ducha Świętego z powrotem dla kościoła. A 
kiedy przychodzi zmartwychwstanie, ten sam Duch, który był w Jezusie 
Chrystusie, czyniąc te same sprawy, które Jezus czynił, kiedy był tutaj na 
ziemi, musi być z kościołem, przymierze kościoła, bo kiedy zeszli się 
razem, te same znaki i te same cuda, które czynił Jezus, będą musiały 
dorównywać ciału Chrystusa, żeby stanowić Oblubienicę. Amen. 

Jak mogę przezwyciężyć 63-0825M P:28 Widzimy ten wiek, w którym 
żyjemy. Jest to jeden z najwspanialszych wieków. Laodycejski wiek kościoła jest 
najwspanialszy ze wszystkich wieków, ponieważ jest czasem końca mieszając się z 
wiecznością. A następnie jest to najbardziej grzeszny wiek. Istnieje więcej grzechu 
w tym wieku, niż kiedykolwiek było. A moce szatana są bardziej trudniejsze do 
przezwyciężenia niż w jakimkolwiek innym wieku. Rozumiecie? Tutaj, we 
wczesnych wiekach chrześcijanin mógł za wyznanie, iż jest kościołem… iż należy 
do chrześcijan, mógł zostać ścięty. On mógł zostać uśmiercony, i uwolniony z 
niedoli i szybko poszedł na spotkanie z Bogiem. 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, są tak blisko siebie. 

Emblemat 62-0119 P:35 Następnie przychodzi inny, który był królem 
Nabuchodonozorem i zamierzał zbudować miasto. 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. Więc obserwujcie go teraz u 
Nabuchodonozora. On zbudował miasto dokładnie według wzoru niebiańskiego: 
rzeka Eufrat wypływała spod tronu, podobnie jak w niebie rzeka wody Życia 
wypływa spod tronu, wiszące ogrody i wszystko, właśnie dokładnie, jak było, bo 
zanim Abraham wyruszył w podróż, poszukując miasta… A jeśli nie macie 
duchowy umysł, szatan zaślepi was w tych sprawach (Rozumiecie?) Coś, co 
wygląda prawie tak samo, lecz tak nie jest. Jeśli to jest z ludzkiego wysiłku, to nie 
jest dobre; jeśli to jest odkupione przez Bożą krew, to jest prawdą… Rozumiecie, to 
jest prawdziwe. Lecz jeśli to jest ludzką pracą… 

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. Kwestia w tym, czy założyliśmy wszystkie nasze myśli na 
pewnym rodzaju świętego uczynku, czymś co chcemy robić i czymś, co uczyniliśmy. 
„Dałem Jasiowi Kowalskiemu trochę węgla, kiedy byli… mam prawo iść od 
niebios.” Nie masz żadnego prawa do nieba, dopóki nie uwierzysz Bogu, nie 
przyjmiesz go na podstawie wiary w przelaną Krew Jezusa Chrystusa Syna 
Bożego. Nie masz prawa, w żaden inny sposób, nie ważne… Może jesteś wiernym 
członkiem, zielonoświątkowcem do szpiku kości, metodystą, baptystą lub 
katolikiem do szpiku kości; nie ma żadnej różnicy, do jakiego kościoła należysz. 
Jeśli poważnie uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i przyjąłeś Go jako osobistego 
Zbawiciela, a twoja wiara jest w Nim. Nie ważne do jakiego kościoła chodzisz, 
jesteś zbawiony przez wiarę. A bez tego, istnieje… Nie ma świętego kościoła; nie 
istnieją święci ludzie. To jest Duch Święty w ludziach, który sprawia, że są święci. 
A święty Bóg, który żyje wśród ludzi, sprawia, iż są święci. Nie coś, co ja zrobiłem, 
coś, co ty zrobiłeś albo coś, co my zrobiliśmy, ale to właśnie, co Bóg uczynił dla 
nas, przez Chrystusa Jezusa. To jest Biblia. 

Wybór Oblubienicy 65-0429E P:70 Tylko chwilę teraz. O to chodzi. On 
wybiera oblubienicę, aby odzwierciedlała Jego charakter, natomiast te 
dzisiejsze nowoczesne kościoły mijają się z Jego programem o milion mil, 
ponieważ one zaprzeczają temu, że to jest prawdą. Jak więc mogłoby to się stać? 
On czeka na dzień, kiedy ta oblubienica będzie ukształtowana 



(Hebrajczyków 13, 8) dokładnie według Jego wzoru, na Jego podobieństwo. 
To musi być to samo Jego ciało, te same kości, ten sam Duch, wszystko to samo, 
dokładnie zbudowane, a potem tych dwoje staną się jedno. Dopóki Kościół nie 
stanie się takim, oni nie są jedno. Jego charakter (Słowo na ten okres czasu) 
musi ją ukształtować. Ona musi zostać ukształtowana na Jego podobieństwo. 
Teraz na zakończenie chcę powiedzieć powód, dlaczego powiedziałem to wszystko i 
zakończę. 

Otóż wiemy, że w czasach ostatecznych te dwa duchy będą tak blisko siebie, że 
zwiodłoby to nawet samych wybranych, gdyby to było możliwe, lecz tak nie jest. A 
wiemy, że w innych wiekach zawsze istniały bliźnięta, aby spowodować, że ludzie 
naśladujący poselstwo Boga rozpadli się i zajęli czyjąś stronę, bo to jest Boży plan 
w każdym wieku. 

Widzicie, Boże cechy charakterystyczne zidentyfikowały się w Mojżeszu: Słup 
Ognia prowadził go. Była u niego czynna ofiara przebłagania, nie mówił o niej, 
lecz ona w nim działała: nie co będzie, ale to, co jest właśnie teraz. Zauważcie, On 
miał tę ofiarę przebłagania –  spiżowego węża, który został podniesiony z powodu 
chorób i niemocy ludzi. Dlatego Mojżesz praktykował Boskie uzdrawianie. On 
miał pojednanie, spiżowy wąż symbolizował Boga w obozie. A ludzie patrzyli się 
na spiżowego węża i byli uzdrowieni. On także miał uderzoną skałę, która 
naśladowała go. A to był identyfikujący się Bóg, który utrzymywał wody życia 
między nimi: radość i zbawienie, żeby nie zginęli, lecz mieli Życie Wieczne. A to 
był przedobraz… Ta uderzona skała na pustyni była przedobrazem Chrystusa, 
który został uderzony. Potem oni podróżowali zgodnie z obietnicą. To była 
następna identyfikacja przedstawiająca Boże charakterystyki. Nie ważne, jak 
Balaam był fundamentalny ze Słowem, Mojżesz posiadał fundamentalizm plus 
identyfikację i cechy Boga wśród nich. Bóg identyfikujący samego Siebie w 
Mojżeszu. 

Ale zwróćcie uwagę, Bóg pozwolił na to, żeby dwaj prorocy rozerwali lud. Obaj 
byli prorokami, obaj byli fundamentalni, lecz Bóg zidentyfikował swoje cechy 
charakterystyczne w Mojżeszu, bo on miał cechy Boże. 

Otóż, ponownie Boże cechy są zawsze nadprzyrodzone, ponieważ On jest 
nadnaturalny. Bóg jest nadprzyrodzony. To jest zawsze niezwykłe dla 
dzisiejszego nowoczesnego trendu myślenia. Wiecie o tym. Bóg zawsze zepsuł 
plany grup religijnych w każdym wieku, który przeminął. A ani razu ani jedna 
osoba, grupa ludzi nie zorganizowała się na poselstwie, ale umarli, odstawiono 
ich na półkę i nigdy nie powstali na nowo. Nie istnieje historia grupy ludzi 
organizujących to i idących naprzód razem z Bogiem. Luteranie, prezbiterianie, 
metodyści, baptyści, zielonoświątkowcy, itd. Nidy nie powstali. Kiedy 
zorganizowali się, Bóg opuścił ich. 

Bóg interesuje się tylko jednostką w danym czasie. Bóg jest tak niezwykły dla 
ludzkiego sposobu myślenia… Bóg zstępuje w dół ze Swoim Słowem, które 
obiecał, daje je jednemu człowiekowi w wieku, a potem wspiera tego człowieka 



Swoim poselstwem przez potwierdzenie, a w tym Bóg identyfikuje się Sam w tym 
Słowie, które było dane. 

Ale grupy, dla których były atrakcyjne manifestacje a nie słowo, nie mogły 
pójść za tym, co Bóg uczynił, ponieważ nie wierzą usłudze jednego człowieka, bo 
chcą mieć własny wkład do tego, a kiedy tak robią, to umierają na miejscu. 

Jeśli to jest zidentyfikowane przez Słowo, potem te cechy udowadniają to. To 
jest Bóg w działaniu. Józef powinien był rozpoznać to. On powinien był wiedzieć, 
że panna pocznie. Ale on był szczery. On nie chciał opuścić jej sekretnie, ale on 
rozmyślał, jak to zrobić. A wtedy Anioł Pański objawił się mu we śnie. Czy 
kiedykolwiek rozmyślaliście o tym, dlaczego On objawił mu się we śnie? 
Nie było proroków w tych dniach. Sen był tak prosty, że nie wymagał wykładu. 
Powiedział: „Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii jako żony, bo to co się 
w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.” Rozumiecie? To załatwiło sprawę. 
Rozumiecie, On przyszedł do niego we śnie, po drugie. Ale widzicie, nie było 
proroka, żeby zidentyfikować to Słowo, że panna pocznie. Rozumiecie? Więc 
dlatego, On objawił mu się we śnie, ponieważ on był szczery i po prostu dobry 
człowiek. 

A ja wierzę, że Bóg przyjdzie do każdego dobrego męża w jakiś sposób 
i zidentyfikuje jego działanie na ten wiek, jeśli ten człowiek jest 
powołany przez Boga na ten wiek. Lecz to było tak niezwykłe, że oni z 
trudnością mogli to pojąć. 

Czytamy także w 2 Piotra, że całe Słowo Boże zostało napisane przez nich. 
Ludzie starszych czasów, poruszeni przez Ducha Świętego, aby napisać Biblię. 
Oni byli prorokami. Słowo przyszło do nich, a oni zapisali je, napisali je pod 
inspiracją. Po pierwsze, oni byli zidentyfikowanymi prorokami, napisali Słowo 
pod inspiracją. I posiadali interpretację Boskiego objawienia, ponieważ to był Bóg 
w tych ludziach. W taki sposób On przedstawił się we Swoich cechach przez 
identyfikację. Ich wizje zostały potwierdzone i były Bożymi cechami 
charakterystycznymi w nich, i sprawiały to, że On Sam był poznany przez ludzi. 
Otóż, to jest jedyny sposób, jak On był w Chrystusie. Prorok był tylko małym 
pyłkiem; Chrystus był Pełnią Boga. Bóg był w Chrystusie, jednając świat ze Sobą. 
A Jego cechy charakterystyczne zidentyfikowały Go na tyle, kim On był, iż On 
powiedział: „Jeśli nie czynię dzieła mojego Ojca, wtedy nie wierzcie mi. Jeśli nie 
posiadam charakteru Mojego Ojca, nie wierzcie Mi, nie wierzcie Moim 
twierdzeniom. Gdybym nie posiadał charakteru Mojego Ojca we Mnie, wtedy nie 
wierzcie mi w ogóle.” 

Otóż, Jego cechy nigdy nie zmieniają się. Bóg nie może zmienić Swego 
charakteru, tak samo jak baranek lub jakakolwiek inna rzecz. Bo tak długo, jak 
to jest oryginałem, to jest oryginał. A jeśli coś zmienisz, wtedy zmieniłeś oryginał. 
To jest to samo, jak bierzesz świnię i możesz umyć ją i zafarbować jej kopyta, tak 
jak postępują kobiety i upiększają się za pomocą szminki, i ubierają ładną 
sukienkę. Wypuście tę starą maciorę, a ona pójdzie prosto do kałuży wody i 



wytarza się ponownie. Dlaczego? Ona jest świnią: to wszystko. Lecz wiecie, wy… 
Baranek nie zrobiłby tego. On nie wszedłby nawet w błoto. On nie chce mieć z 
tym nic do czynienia. To jest jego cecha. Rozumiecie? Możecie ubrać go w jakieś 
ubrania, ale on na pewno nie pójdzie. To co jest na zewnątrz nie liczy się; ważne 
jest to, co jest wewnątrz. Otóż, Bóg będąc Źródłem życia… Nie przegapcie tego. 
Wszystkim co jest we mnie, staram się, żebyście coś zrozumieli. Rozumiecie? 
Staram się, żebyście zrozumieli, czym naprawdę jest Bóg teraz. On jest 
obiecanym Słowem. On jest zawsze Słowem. A On identyfikuje samego 
siebie przez cechy, bo On obiecał, że wzbudzi pewien charakter w pewnym czasie; 
to znaczy w Słowie. Wtedy charakterystyki osoby, która ma powstać, 
zidentyfikują to, że ona jest tą osobą. Z tego powodu Jezus musiał być tym, Kim 
On był. Oni mieli zobaczyć to. Nic dziwnego, że byli ślepi. Te rzeczy mówiły… 
Chociaż On uczynił tak wiele cudów, jednak nie mogli uwierzyć, ponieważ Izajasz 
powiedział: „Mają oczy, a nie widzą, i uszy, a nie słyszą”. Rozumiecie? W każdym 
wieku, nie tylko w jego wieku, lecz w każdym wieku, Bóg wiele razy i wieloma 
sposobami… Ciągle nie mogli tego zrozumieć. 

30 Otóż, Jego cechy charakterystyczne nigdy nie zawiodły. Zawsze są takie 
same. Otóż, pamiętajcie, Jego cechy, cechy charakterystyczne Boga nie 
mogą zawieść. Jeśli by tak nie było, wtedy Bóg zawiódłby. A Biblia mówi w 
Hebrajczyków 13:8, że Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. 
Więc On jest niezmiennym Bogiem. Jakikolwiek charakter miał na początku, On 
ma ciągle ten sam charakter. W każdy sposób, jak działał, za każdym razem, 
kiedy On wykonał coś, On czyni to tak samo za każdym razem. Gdyby tak nie 
postępował, Jego charakter zmieniłby się. Rozumiecie? Jego cechy 
charakterystyczne odzwierciedlałyby coś, co nie byłoby z Boga. Rozumiecie? Nie 
wiedzielibyśmy, gdzie… 

31 Paweł powiedział jeżeli trąba wydaje niepewny dźwięk, kto będzie wiedzieć 
jak przygotować się do walki. Jeżeli trąba wyda niepewny dźwięk, otóż jeżeli 
trąba wydaje rozkaz do odwrotu, mamy właśnie w ten sposób postąpić, odwrócić 
się. A jeżeli trąba wydaje głos „atakuj”, to spodziewa się od nas, że będziemy 
gotować broń. Ale czym jest ta trąba. Ona jest Słowem Bożym. Ona 
utożsamia Boga. Czy to jest powstań, usiądź, odwrót, padnij, czymkolwiek to jest, 
to brzmi Boża trąba. A niepewny dźwięk. A jeżeli Biblia mówi o jakiejś określonej 
rzeczy, że powinna się wydarzyć, a ktoś powie, nie to było na inny czas.  

72 Wówczas to jest niepewny dźwięk, a wy nie wiecie jak postępować. Jezus 
powiedział w Ew. Jana 10:37: „Jeśli nie wykonuję dzieła Mojego Ojca, nie 
posiadam charakteru Mojego Ojca, wtedy nie wierzcie Mi. One… One 
identyfikują Jego charakter we Mnie, Jego cechy, ponieważ Ojciec jest Słowem.” 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A cechy 
charakterystyczne Boga są przedstawione w Jego obietnicach na ten wiek. 

Gdyby On żył w czasach Mojżesza, to nie działałoby. A gdyby Mojżesz żył w 
Jego czasie, to nie działałoby. Gdyby On żył w czasie Noego, to nie działałoby albo 
gdyby Noe żył w jego czasie. Noe prorokował o tym na tamten czas. A jego cechy i 



co on wykonał, zidentyfikowało go ze Słowem Bożym. Mojżesz postąpił tak samo. 
A tutaj przychodzi Jezus. I obiecane Słowo na tamten wiek identyfikuje się w 
Jezusie Chrystusie w cechach Słowa, które jest Bogiem. Amen. 

Wylanie Ducha Świętego w ostatecznych dniach na zwykłych ludzi 
zidentyfikowało Boże cechy w ludziach. On obiecał to. To jest Słowo. On 
powiedział, On tak postąpi. Nikt nie może tego wycofać. On powiedział i On tak 
zrobi. Zatem wszystkie te rzeczy, które On obiecał, to właśnie On czyni. To 
identyfikuje Jego cechy. Absolutnie tak. „Nie wierzcie temu, nie wierzcie moim 
twierdzeniom, jeśli Moje cechy nie są z Boga.” Otóż, zauważcie w Ew. Jana 
14:12: „Kto wierzy we Mnie,” On powiedział: „ma Moją identyfikację, 
Moje cechy, Kto wierzy we Mnie, sprawy, które ja czynię, On będzie 
czynił również.” To identyfikuje charakter Chrystusa w nim, przedstawiając 
Jego cechy. Amen. Czuję się naprawdę religijnie właśnie teraz, chociaż jestem 
zachrypły. Absolutnie tak. O, moi drodzy. 

Rozumiecie, to jest bezbłędne. Jego życie… „Kto wierzy we Mnie, sprawy, 
które ja czynię, on będzie czynić również.” Rozumiecie, to identyfikuje te 
cechy, to samo On powiedział: „Jeśli Mój charakter nie identyfikuje Mnie, Boga 
we Mnie,” wtedy nie wierzcie Mi. Otóż, On także powiedział, że On będzie 
zidentyfikowany przez to. Jeśli to nie identyfikuje Go, wtedy On nie jest tym, o 
czym On mówi. A dzisiaj jeżeli Chrystus nie identyfikuje się, cechy Chrystusa 
identyfikują nas, że należymy do Chrystusa, wierzymy Słowu… Jezus był 
Słowem, więc On musiał wierzyć Słowu. A jak możemy powiedzieć, że jesteśmy 
Chrystusowi, a zaprzeczamy któremuś Słowu w tej Biblii? Duch Święty 
Chrystusa jest Bogiem w tobie. A to zaakcentuje każdą obietnicę za pomocą 
„Amen”. Biblia powiedziała: „Te znaki będą naśladować tych, którzy 
wierzą.” Duch Boży powiedział: „Amen”. Rozumiecie? Jeden z nich 
powiedział: „Nie, to było na inny wiek. To było tylko dla uczniów.” „Idźcie na cały 
świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ten (wszędzie, na cały świat), 
kto wierzy, te znaki będą naśladować go.” To samo, ten sam wczoraj, dzisiaj i na 
wieki, zidentyfikowane cechy charakterystyczne. To sprawia Hebrajczyków 
1:1 „Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców 
przez proroków;” identyfikując Chrystusa, zmartwychwstałego dzisiaj przez 
te same cechy, które On czynił wielokrotnie. 

Czy zauważyliście to, że Bóg nie zmienia Swego sposobu. W tej starej Biblii, 
kiedy komuś śnił się sen, a nie było proroka w kraju, żeby rozpoznać, czy sen był 
właściwy lub nie, oni mieli inny sposób do stwierdzenia tego. Oni zabrali tę osobę 
– tego, komu śnił się sen, zabrali go do świątyni. Napierśnik Aarona, najwyższego 
kapłana, wisiał na swoim miejscu. A ten, komu się śniło, opowiedział sen. Nie 
ważne, jak dobrze to brzmiało, jak prawdziwie to brzmiało, jeśli nie było 
nadprzyrodzonego światła świecącego na tych kamieniach, które 
nazywają się Urim Tummim (czytelnicy Biblii rozumieją to.), wtedy nie 
ważne jak prawdziwie to brzmiało, tak nie było. Niezwykłość Boga, 
charakter Boży musiał pokazać swoje cechy w nadprzyrodzony sposób, 



aby pokazać, że On zidentyfikował się w tym poselstwie. Amen. Mówię to 
samo dzisiaj wieczorem. Starego Urim i Tummim już nie ma, lecz Słowo jest 
ciągle tym, co identyfikuje cechy Boże, obietnica godziny, w której żyjemy. 
Istnieją Boże charakterystyki, zidentyfikowane przez obietnice na tę 
godzinę, w której żyjemy. To sprawia, że Bóg jest taki sam, jaki On był 
wielokrotnie. 

Patrzcie. Wieloma sposobami On mówił do ojców przez proroków. A prawo i 
prorocy byli aż do czasów Jana; od tego czasu Królestwo niebieskie. Zauważcie, 
lecz w ostatecznych dniach, mówi to samo, co wtedy On powiedział przez Swego 
Syna, Chrystusa Jezusa… Bóg wielokrotnie, wieloma sposobami, mówił do ojców 
przez proroków; w ostatecznych dniach czynił to samo, mówiąc do ludzi – 
do ojców przez Swego Syna Chrystusa Jezusa. Wzbudził go z martwych i żyje w 
nas, identyfikując się i przepowiadając rzeczy, bo On rozeznaje myśli i zamiary 
serca: Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wielokrotnie i wieloma 
sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków; Ostatnio, u 
kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna. Słowo nie może być sfałszowane. To 
jest dokładnie… 

Jak powiedziałem przedtem, Bóg nie potrzebuje nikogo, aby interpretował 
Słowo. On interpretuje Swoje własne Słowo. Kiedy On coś powie, to się stanie. To 
jest interpretacja. Rozumiecie? On nie potrzebuje nikogo, aby mówił: „Uważam, 
że to znaczy…” Bóg identyfikuje to przez Jego własną interpretację. 

Mojżesz był Słowem zamanifestowanym na jego tamten wiek. Eliasz był 
Słowem zamanifestowanym na tamten czas. Chrystus jest zamanifestowanym 
Słowem. A On obiecał „Jeszcze krótką chwilę, a świat mnie oglądać już nie będzie. 
Jednak wy oglądać mnie będziecie, bo będę z wami, nawet w was do końca 
świata. Sprawy, które ja czynię, wy będziecie czynić również.” On obiecał te 
rzeczy. Co to jest? To są cechy Boga, przedstawiające Jego Słowo, jak On to czynił 
ze wszystkich wiekach. 

Malachiasz 4, On powiedział: „Zanim przyjdzie straszny dzień Pański, oto 
posyłam wam Eliasza proroka. A on przywróci wiarę dzieci do ojców, zanim 
nadejdzie ten dzień.” On obiecał to. Jezus powiedział w 17. rozdziale Ew. 
Łukasza: „Jak było w czasach Sodomy, tak będzie w czasie przyjścia Syna 
człowieka, kiedy Syn Człowieczy się objawi.” Kiedy objawienie odsłania się w tych 
dniach, kiedy świat będzie podobny do Sodomy, co to będzie? Cechy 
charakterystyczne Biblii wypełniają się: Bóg identyfikuje się we Swoich cechach 
charakterystycznych, jakie miał zawsze. On nie może pozostawić tego. W czasach 
ostatecznych On zidentyfikował się przez Swego Syna. „Nie zachwiał się odnośnie 
obietnicy Bożej na skutek niedowiarstwa, lecz wzmocnił się, dając chwałę Bogu: 
bo był zupełnie przekonany, że co Bóg powiedział, jest wstanie dokonać.” Amen. 
Oto cecha wierzącego. A co z wami? Rozumiecie? A co z nami, dziećmi Abrahama? 
Czy jesteśmy zidentyfikowani ze Słowem Bożym jako obietnicą, a nasze cechy 
potwierdzają, że naprawdę wierzymy? Albo tylko wymigujemy się, skaczemy tu i 
tam i tam i domyślamy się i przypuszczamy, co to jest? Wtedy nie jesteśmy 



chrześcijanami. Tylko udajemy, że wierzymy. Ale kiedy naprawdę stoimy na 
obietnicy, stoimy we wierze właśnie na niej i trzymamy się jej mocno… Tak 
postąpił Abraham. 

Zauważcie, Bóg mówił do Mojżesza wielokrotnie. W 5. Mojżeszowej 18:15 
powiedział: „Pan, Bóg wasz wzbudzi wam proroka jako ja.” Zatem, obserwujcie. 
To jest Słowo. To jest Słowo. To był Bóg; to nie był Mojżesz. Jak mógłby Mojżesz 
to wiedzieć? On był człowiekiem. Ale Bóg mówił przez Mojżesza, wypowiadając to. 
Czy wierzycie temu? W porządku. Zwróćcie uwagę na Jezusa. Obserwujcie, jak 
Jego cechy identyfikowały, że obiecane Słowo jest prawdziwe. Na pewno tak było. 
Zidentyfikował się w cechach, o których mówił Mojżesz. Wielu z nich… Podobnie 
dzisiaj, chcą zobaczyć jakiegoś wielkiego przywódcę. „O, to jest doktor taki i taki z 
Hartford University” Albo on pochodzi z czegoś wielkiego jak to. To nie jest Boża 
identyfikacja. Nie, nie. Nic z tego. To Słowo właśnie identyfikuje Boga. 
Rozumiecie? Jezus nie był uczniem. Nie był ani kapłanem. Ani nie był 
nauczycielem do świata. On był dla tego świata odszczepieńcem. Ale Bóg 
potwierdzał Swoje Słowo przez Niego, co czyniło Go Emanuelem. To była jego 
identyfikacja. Otóż, tutaj Jezus spełnia dokładnie to, co Bóg wielokrotnie 
powiedział, że On będzie czynić, przez Mojżesza. 

„Bóg wielokrotnie…” czytamy tutaj. Bóg wielokrotnie (To jest w dawnych 
czasach.) różnymi sposobami (wieloma sposobami) dawał się poznać Swoim 
prorokom w wizjach. To były cechy proroka, kiedy przepowiadał rzeczy, a one 
nastały. To było cechą jego identyfikacji, że Bóg był z nim. Wtedy to daje mu 
prawo do interpretacji Słowa na swój czas, ponieważ Słowo Boże przychodzi do 
proroków. Cechami proroka, który przepowiadał… Biblia powiedziała: „Gdyby 
powstał ktoś, i spełniałoby się to, co on mówi, wtedy jego słuchajcie. Lecz jeśli tak 
nie jest, nie wierzcie mu, nie bójcie się go. Lecz moje… Moje Słowa nie są w nim. 
Ale jeśli to się wypełnia, wtedy Moje Słowa są w nim.” To jest jego identyfikacją. 
To są cechy proroka. Otóż, Bóg wielokrotnie, w taki sposób On przedstawił 
człowiekowi Swoje cechy identyfikacji Samego siebie, mówiąc przez człowieka, 
który był powołany, aby być prorokiem. Zatem, Biblia mówi, że Bóg wielokrotnie, 
wieloma sposobami, przemówił do ojców przez proroków. 

 
Módlmy się… 


