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W niedzielę zakończyliśmy, czytając Mówione Słowo jest Oryginalnym 
Nasieniem, akapity 92-95, więc rozpoczniemy Poselstwo dzisiejszego wieczora tam, 
gdzie zakończyliśmy. 

Widzicie, od czego to zależy? Widzicie? Z tego powodu ja wierzę Słowu. Ono jest 
Nasieniem. A jeżeli deszcz spadnie na to Nasienie, ono zrodzi według swego 
rodzaju. (Chciałbym dodać, że nie możemy zapomnieć o tym, iż deszcz jest nauką. A 
kiedy pewnej osobie jest przedstawiona Nauka Chrystusa, zamanifestuje czyje i jakie 
nasienie jest w niej, mam na myśli źródło tego nasienia.) 

Efezjan 5:13 Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; 
14 Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano: Obudź się, 
który śpisz, I powstań z martwych, A zajaśnieje ci Chrystus. 

A w tłumaczeniu NIV czytamy następująco: Efezjan 5:13 Ale wszystko, co jest 
ujawnione przez światło, staje się widzialne. 14 bo światło czyni wszystko widoczne. 
Dlatego jest powiedziane: „Powstań, który śpisz, powstań z martwych, a Chrystus 
oświeci cię.” 

A w tłumaczeniu Weymoutha Efezjan 5:13 Ale wszystko może być wypróbowane 
przez światło i pokaże swoje prawdziwe kolory, bo wszystko, co świeci samo przez się, 
jest światłem. Problem polega na tym, że wielu przyszło do Poselstwa, a nigdy nie 
zobaczyli Światłości Życia z powodu ich stanu ślepoty, albo ślepoty ich serc. Oni 
przychodzą do tego Poselstwa, ale zanim Głos Boży mógłby kierować ich do 
chwalebnego światła nauki Chrystusa, oni znajdują się w kościele, który zabrał to 
światło, które było na tych taśmach i pogrzebali to pod legalizmem i programami 
działalności. A Apostoł Paweł powiedział w Galacjan 3:23-25 Zanim zaś przyszła 
wiara, (zanim przyszło objawienie) byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą 
zakonu, dopóki wiara (dopóki objawienie) nie została objawiona. 24 Tak więc zakon był 
naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary (objawienia) zostali 
usprawiedliwieni. 25 A gdy przyszła wiara, (objawienie) już nie jesteśmy pod opieką 
przewodnika, 

Zwróćcie uwagę, co Paweł powiedział w Efezjan 4:17 To więc mówię i zaklinam na 
Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu 
swego, 18 Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego (w jaki sposób 
oddalili się od Życia Bożego?) przez nieświadomość, która jest w nich, przez 
zatwardziałość serca ich, (serce oznacza zrozumienie, więc widzimy, że to 



zatwardziałość ich zrozumienia powoduje zasłanianie światła, a tak pozostają w 
ciemności.) 

A to właśnie powiedział apostoł Jan w Ew. Jana 3:19-21 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. 

Więc widzimy tę zasadę, że nie ważne, jakie tam jest nasienie, ono zostanie 
ożywione, kiedy światło oświeci je. Ale ludzie, który są w tym Poselstwie 20 lat, a nie 
zamanifestowali swego nasienia, pokazują, że zasłaniają światło. A to powinno 
powiedzieć wam, jakiego rodzaju nasieniem oni są. Ponieważ 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. 

Brat Branham powiedział w kazaniu Jahwe – Jireh część 2 62-0706 P:11 Jeżeli 
jest tam Nasienie, ono zostanie ożywione, kiedy Światło oświeci je. Musisz tylko 
siać Światłość; to wszystko. A On jest wieczornym Światłem, wiemy o tym – Jego 
Słowo. Więc światło Jego chwalebnej obecności powinno zamanifestować każde 
nasienie. 

Powracając do akapitu 92 Nuż, a co się dzieje z tymi przebudzeniami? Co chcecie 
osiągnąć? -"Zyskamy milion członków więcej w 1944 roku" - baptystów, prezbiterian, 
zielonoświątkowców i kogo tam jeszcze. Lecz gdzie jest manifestacja uczynków 
Jezusa Chrystusa! "Ja nie czynię nic, dopóki Mi tego najpierw nie pokaże Ojciec". 
Skąd przychodzi ten rodzaj Nasienia? Duch święty będzie to odwilżał i zrodzi to 
Nasienie. ON jest Wodą dla tego Nasienia. A kiedy Nasienie zostało zasadzone, to 
właśnie wtedy jest potrzebna woda. A kiedy ta Woda spadnie, mówicie: "Chwała Bogu, 
pozwól, że ci coś powiem, kaznodziejo. Jestem "Taki i taki" i ja nie wierzę w takie 
bzdury". Wtedy jesteś tylko (członkiem) denominacji. Od początku jesteś tylko 
obłudnikiem. Taki rodzaj nasienia został zasadzony. 

Więc chcę, abyście zwrócili uwagę na to, że brat Branham mówi tutaj: kiedy światło 
oświeci nasienie, którym jesteś, a to nasienie jest podlewane przez obmycie wodą 
Słowa, wtedy to musi wyrażać, jaki rodzaj nasienia znajduje się tam naprawdę. Kiedyś 
niepokoiło mnie to, widząc ludzi siedzących w tym Poselstwie 20 lat albo więcej, a nie 
posuwali się naprzód w ogóle. A kiedy Światłość Obecności Bóstwa była im pokazana, 
oni zgięli się jak suchy liść i uschli. Zastanawiałem się, jak to mogło się stać, ale kiedy 
uświadamiasz sobie, że nigdy nie było w nich nasienia Bożego, oni mają inne nasienie, 
a każde nasienie musi zamanifestować, czym jest, kiedy jest zostawione na świetle. 

JEST TUTAJ CZŁOWIEK KTÓRY MOŻE WŁĄCZYĆ ŚWIATŁO 63-1229 74 
Całe życie powstaje więc tylko przez Słowo Boże, które zostaje 
zamanifestowane. Życie przychodzi tylko przez Słowo Boże zamanifestowane. 



Jak długo jest to tylko w księdze, tak jak tutaj, można to ciągle podawać w wątpliwość. 
Kiedy jednak zostaje to zamanifestowane, można zobaczyć rezultat. Można zobaczyć, że 
to, co zostało wypowiedziane, zaistniało i jest widoczne. Wtedy jest to światłością 
tego Słowa. Widzicie? Oto, co powoduje... Słowo tak mówi, a kiedy to się urzeczywistni, 
jest to życiem w światłości. Ta światłość powoduje życie. 

75 światłość wywołuje życie. Zasadźcie tutaj pszenicę, wynieście ją do piwnicy i 
przykryjcie szczelnie, a z niej nigdy nic nie wyrośnie, ponieważ nie może, gdyż nie ma 
tam światła. Lecz jak tylko padnie na nią światło, wtedy pojawi się życie, o ile 
jest to nasienie zapłodnione. Tak samo jest ze Słowem. Widzicie, Słowo jest Bogiem i 
kiedy padnie na nie światło, to Słowo ożywa na nowo. W każdym wieku tak się działo. 

80 Słowo Boże przychodzi tylko przez Biblię. Boża Biblia jest drukowaną postacią 
Syna Bożego, ponieważ Biblia mówi, że ona jest objawieniem Jezusa Chrystusa. 
To Bóg objawia samego siebie przez Chrystusa, a Chrystus jest Słowem. I to 
wymaga Bożej światłości, aby ona świeciła na to Słowo i uwierzytelniła je, aby 
udowodnić, że Bóg ciągle wypowiada życie, że On wypowiada życie wieczne. 
Naturalne światło wzbudza życie. Życie przychodzi tylko przez światłość, przez 
Słowo zamanifestowane, które staje się ciałem. 

Więc mamy do czynienia z tym światłem, które przyszło w czasie urodzenia Jezusa, 
a człowiek oczekiwał na Mesjasza. Kiedy Światłość przyszła, wyznaczyła ludzi do tej 
części Bożego Słowa, które miało zostać zamanifestowane, a następnie Światłość 
zamanifestowała tę część Słowa. Jak czytamy, Paweł powiedział w Efezjan 5:13 
Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne; A 
zamanifestować jest słowem phaneroo, co oznacza objawić swój prawdziwy charakter. 
A słowo potępienia godne, które jest użyte tutaj, jest słowem, które oznacza zostać 
ujawnione. A więc widzimy, że jest potrzebne światło, aby zobaczyć i zrozumieć. 
Dlatego jesteśmy nazwani dziećmi światła, ponieważ wszyscy urodziliśmy się albo 
przyjęliśmy nasze znowuzrodzenie przez tę samą Światłość, ponieważ Światłość 
przynosi życie. 

Widzimy też w Ew. Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a 
Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez nie powstało, a 
bez niego nic nie powstało, co powstało. 4 W nim było życie, a życie było światłością 
ludzi. 

Brat Branham także powiedział w kazaniu JEST TUTAJ CZŁOWIEK KTÓRY 
MOŻE WŁĄCZYĆ ŚWIATŁO 63-1229 74 Całe życie powstaje więc tylko przez Słowo 
Boże, które zostaje zamanifestowane. Życie przychodzi tylko przez Słowo Boże 
zamanifestowane. Jak długo jest to tylko w księdze, tak jak tutaj, można to ciągle 
podawać w wątpliwość. Kiedy jednak zostaje to zamanifestowane, można zobaczyć 
rezultat. Można zobaczyć, że to, co zostało wypowiedziane, zaistniało i jest widoczne. 
Wtedy jest to światłością tego Słowa. Widzicie? Oto, co powoduje... Słowo tak mówi, a 
kiedy to się urzeczywistni, jest to życiem w światłości. Ta światłość powoduje życie. 



75 światłość wywołuje życie. Zasadźcie tutaj pszenicę, wynieście ją do piwnicy i 
przykryjcie szczelnie, a z niej nigdy nic nie wyrośnie, ponieważ nie może, gdyż nie ma 
tam światła. Lecz jak tylko padnie na nią światło, wtedy pojawi się życie, o ile jest to 
nasienie zapłodnione. Tak samo jest ze Słowem. Widzicie, Słowo jest Bogiem i kiedy 
padnie na nie światło, to Słowo ożywa na nowo. W każdym wieku tak się działo. 

W kazaniu JEST TUTAJ CZŁOWIEK KTÓRY MOŻE WŁĄCZYĆ ŚWIATŁO 63-
1229 1M Nic innego nie może dać tobie Życia, jak tylko Mówione Słowo Boże. 
Życie przychodzi tylko przez Światłość. Więc widzimy Jego manifestację, 
przynoszącą nam Jego Objawienie, bo Bóg wykłada swoje własne Słowo tak, że je 
wypełnia. Lecz nawet ważniejsze niż to jest ten fakt, że mamy tę wspaniałą obietnicę, 
iż kiedy On zamanifestuje swój Prawdziwy charakter, tak samo i my zamanifestujemy 
swój prawdziwy charakter. Dlatego wierzę, że Słowo Boże jest prawdziwie 
zamanifestowane w otwarty i niezakryty sposób, że nie możesz ukryć się, choćbyś 
próbował. A kiedy to Słowo jest przedstawione w taki sposób, zamanifestujesz, kim 
jesteś, i oznajmisz zamiar swego serca, i na pewno nie uciekniesz przed tym, tak jak 
światło manifestuje się w zakresie naturalnym, jakie życie jest w tym nasieniu. Więc 
także światło Chwalebnej obecności pochodzi z naczynia, które doskonale 
odzwierciedla Światłość, zapewne spowoduje, że wszyscy, którzy są pod tą usługą albo 
przychodzą z nią do kontaktu, zostają ujawnieni – czym naprawdę są. 

A ci, którym nie podoba się to, co widzą w sobie, nie będą przebywać wokół tego, co 
ujawni ich jeszcze bardziej. To właśnie powiedział Jan w Ew. Jana 3:21 

Kościół zwiedzony przez świat 6-28-59 Ale jako Izrael był związany przez 
swoich królów, iż nie mogli podążać za prawdziwym Królem; a prawdziwy Król, kiedy 
On przyszedł, on nie rozpoznali Go. Tak samo jest dzisiaj, O Panie, król Chwały 
OBJAWIŁ się w postaci Ducha Świętego, i, Panie, oni nie wiedzą o tym. Oni nie 
rozpoznali tego. Oni są tak mocno zorganizowani, że nie mogą tego pojąć, 
ponieważ to nie jest w ich organizacji. Panie, to jest dzieło diabła, które on uczynił tym 
ludziom.” 

Gdzie jest król żydowski 12-21-58 P:99 Jednak w całej naszej teologii i naszych 
wspaniałych kościołach, i tak dalej dzisiaj, kiedy to wspaniałe światło Boże zaczęło 
ŚWIECIĆ, kościoły nie wiedziały niczego o tym. 

Hebrajczyków rozdział 5 i 6 9-8-57 164 Przyjaciele, zwróćmy się ku 
DOSKONAŁOŚCI. Jesteśmy dziś bez wymówki. Nie mamy żadnego 
usprawiedliwienia. W tym naszym ostatecznym czasie, Bóg z Niebios pojawił się i czyni 
dokładnie te same rzeczy, które czynił wtedy, kiedy był tu przedtem na ziemi. On teraz 
został potwierdzony.  

165 Kiedy przechodzimy przez Biblię, a wy to klaso wiecie, i widzieliście jeden cud 
za drugim, jeden znak za drugim, i jedno zjawisko nadprzyrodzone po drugim, i 
wszystkie te rzeczy które On uczynił w obecności dzieci Izraela na pustyni, i wszystkie te 
sprawy i znaki, których On dokonał. Te rzeczy, które On czynił na ziemi, będąc 



objawiony w ciele, teraz są tutaj, dokładnie te same rzeczy mają miejsce dzisiaj, właśnie 
tu między wami.  

166 Tutaj jest Słowo, które to potwierdza. Tutaj jest to Słowo, które uwierzytelnia to, 
że to jest właściwe. A oto jest tu Duch Boży, który czyni te same rzeczy, dlatego jesteśmy 
bez wymówki. 

Powracając do naszego tekstu kazania Mówione Słowo jest oryginalnym 
Nasieniem, akapit 93 93 Nie ... nie zrozumiejcie mnie źle. Miłuję was, Umiłowani. 
Próbuję wam to tylko przekazać. Zaniecham tego, kiedy dzisiaj zakończę. Potem to 
zostawię, lecz chcę, abyście się raz dowiedzieli, co jest prawdą, i dlaczego wierzę tak, 
jako wierzę. A ja wierzę, że diabeł was oszukał. Szczerze mówiąc, wiem, że on to 
uczynił. Jest to zgodnie ze Słowem Bożym, a Ono nie może zawieść. On was zwiódł. Tak 
jest. Z tego powodu ja przemawiam o tych sprawach tak, jak to czynię; bowiem Słowo 
Boże tak mówi. „O”, mówicie, "Bracie Branham, to jest przecież inny czas". Jest to 
jednak to samo Słowo. Parę lat temu znaleziono pszenicę w starym spichlerzu z czasów 
Józefa; zasiano ją i wyhodowano tutaj (czy nie widzieliście tego w czasopiśmie?) a ona 
znowu zrodziła plon - pszenicę. To była ciągle pszenica, to było tego powodem. Jedyna 
rzecz, którą ona potrzebowała, było trochę wody.  

94 Boże Słowo jest właśnie takie same, jakie Ono było, kiedy On je wypowiedział 
tam przed tysiącami lat. Jedyne, czego ono potrzebuje, jest woda! Dlaczego nie mamy 
plonu? - ponieważ mamy tam niedobre, niewłaściwe nasienie. „Ilu z was chciało 
by zmienić swoją kartę (członkowską)?" - stajecie się dwa razy więcej dziećmi piekła, niż 
byliście, zanim rozpoczynaliście! "Ilu z was metodystów chciałoby się stać baptystami? 
... a was baptystów chciałoby przejść do zielonoświątkowców? Tylko przenieście tutaj 
wasze członkostwo". O, litości! To są brednie! Bzdury! Diabelskie bzdury. W tym 
wszystkim wcale nie ma życia. Oni są krzyżówką, obłudnikami, dwakroć umarłymi, 
wyrwanymi z korzeniami. Czy Jezus nie powiedział: "Każdy szczep, którego nie 
szczepił mój Ojciec, będzie wykorzeniony"? Denominacja, albo cokolwiek to jest, 
zostanie to wykorzenione. Pozostanie tylko Słowo Boże. Tak jest. To jest to, co On 
powiedział. Każde ludzkie słowo jest kłamstwem, lecz Moje jest Prawdą. 

2 Koryntian 4:1 Dlatego, mając tę służbę, która nam została poruczona z 
miłosierdzia, nie upadamy na duchu, To znaczy, iż nie możemy pozwolić sobie na 
poddanie się. Jeżeli jesteś prawdziwym synem, powstaniesz, kiedy upadniesz. 2 Lecz 
wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają, (nie czynimy podstępów) i nie 
postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu 
prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. (W 
Obecności Bożej, a jeżeli nie jesteś świadomy Jego obecności, nie będziesz chodzić tak 
jak powinieneś. A jak mógłbyś chodzić w Światłości z Nim, jeżeli nie uświadamiasz 
sobie, że On jest tutaj.) 3 A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest 
dla tych, którzy giną, Więc pytaniem jest, co dobrego przyniesie światło ślepemu 
człowiekowi? Kiedy zestarzejesz się, wygląda na to, że twoje oczy potrzebują więcej 
światła, aby móc widzieć. Potrzebuję okularów do czytania, dopóki nie mam światła 



słonecznego. Co więc z tymi, którzy są starszymi w Panu? Potrzebujesz jeszcze więcej 
światła, niż miałeś wczoraj, abyś widział to samo? A w czym się prędzej zgubisz, w 
świetle albo ciemności? 4 W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, 
(zauważcie, że to umysł jest zaślepiony) aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale 
Chrystusa, który jest obrazem Boga. 

Więc jeżeli oni są w Poselstwie albo nawet poza Poselstwem, a nie mogą zrozumieć, 
czym jest to Poselstwo, wtedy są ślepymi. To wszystko. A to nie Bóg sprawia to 
zaślepienie, ale bóg tego złego wieku, którym jest szatan. A jak oni stali się ślepi? 
Poprzez wpatrywanie się na światło zamiast skupienia się na tym, co to światło 
manifestuje. Podobnie jak ślepy człowiek w Indiach. On skupiał się, wpatrując w 
światło zbyt długo i stał się przez to ślepym. Jeżeli jedziesz w kierunku światła, to 
oślepia cię, ale jeżeli jesteś w świetle i chodzisz w nim, tak jak On również jest w nim, 
to jest światłością na twojej ścieżce, która oświeca każdą rzecz wokół ciebie. A 
wszystko rozumiesz dzięki światłości, i powodem, dlaczego ludzie nie rozumieją, jest 
to, że odrzucili światłość. 

A podstawową właściwością Światłości jest to, że rozprasza ciemność, a kiedy 
ciemność zostaje rozproszona, może przyjść życie z powodu nasienia, jakiegokolwiek 
nasienia, aby zamanifestowało, czym jest – do tego jest potrzebne światło. Nie 
wystawiaj nasienia na światło, a ono nie będzie kiełkować. Niedawno temu znaleziono 
ziarno, które było umieszczone w spichlerzach za czasów Józefa. A do spichlerza albo 
silosu, który on zbudował, nie dochodziło Światło i to ziarno pozostało w formie 
nasienia na przestrzeni wszystkich tych tysięcy lat, ale kiedy wystawiono te nasiona 
na światło, one mogły zakiełkować. Takie jest prawo Życia, a prawem Życia jest 
Światłość, która przynosi życie. To powiedział brat Branham w akapicie 93. 

Parę lat temu znaleziono pszenicę w starym spichlerzu z czasów Józefa; zasiano ją i 
wyhodowano tutaj (czy nie widzieliście tego w czasopiśmie?) a ona znowu zrodziła plon 
- pszenicę. To była ciągle pszenica, to było tego powodem. Jedyna rzecz, którą ona 
potrzebowała, było trochę wody.  

1 Jana 1:1 Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na 
co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota. 

Kolosan 3:4 Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy 
okażecie razem z nim w chwale. 

2 Tymoteusza 1:10 A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, 
Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł 
przez ewangelię, 

Jeremiasz 2:13 Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło: Mnie, źródło wód żywych, 
opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. 



Jeremiasz 17:13 Nadziejo Izraela, Panie! Wszyscy, którzy cię opuszczają, będą 
zawstydzeni, a ci, którzy od ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili 
Pana, źródło wód żywych! Oni opuścili nie tylko Światło, ale też Wodę. 

SZALOM 64-0112 88 Ta godzina jest nad nami, ciemność, gęsta ciemność. Gęsta 
ciemność ogarniająca teraz ludzi — oto co teraz ma miejsce. Co to wszystko znaczy? 
Gdzie my się znajdujemy? W jakiej żyjemy godzinie? Jak bliskimi jesteśmy Jego 
przyjścia? Wy mówicie: — Dobrze, ale przecież oni wszyscy mają ożywienie. 89 — Nie 
bój się, maleńka trzódko, albowiem się upodobało Ojcu dać wam królestwo. — W 
porządku. 90 Co to znaczy? Bóg zaczął oddzielać światłość od ciemności, widzicie, 
wypierać ją, jak uczynił to na początku, aby pokazać brzask nowego dnia. Okresy 
Kościoła mają się ku końcowi. Okresy Kościoła przemijają. Bóg zsyła ciemność do 
pewnego miejsca, musi to się stać, aby wyeliminować organizacje kościelne, 
wyeliminować świat. Świat pokrywa całą tę rzecz, świeckość zawładnęła tym 
wszystkim. Czyż więc Bóg nie postępuje słusznie? Świeckie rzeczy, świeckie ubieranie 
się, świeckie postępowanie, świeckie życie — to jest świat! 91 Lecz wy nie jesteście ze 
świata, dziateczki. Jesteście z nieba. To nie jest wasz dom. 92 Dlaczego ja miałbym 
wraz z wami starszymi spoglądać wstecz i próbować wrócić do młodości? Nie możemy 
tego zrobić. Ale my patrzymy naprzód, nie wstecz. Nie patrzymy na to, co było, lecz 
pragniemy wiedzieć, co będzie. Wypatrujemy tej godziny, usilnie dążymy do niej. 

SZALOM 64-0112 113 To jest On pomiędzy nami, Jego Słowo, które Go 
identyfikuje. Szalom. Ten wielki dzień wnet zacznie świtać, W którym zajaśnieje 
wieczny ranek, Promienny i wspaniały, W którym Jego wybrani zostaną zgromadzeni 
Do swojego domu ponad chmurami. Gdy swych wiernych Pan zawoła, będę tam. Nasze 
imiona znajdują się w Jego księdze i my tam będziemy. „Szalom. Dzień dobry. Pokój 
wam.”  

114 Ciemność oddziela się od światłości. Bóg to sprawia, a światłość to czyni. 
Widzicie, ta światłość napiera w taki sposób, że ciemność musi zgromadzić się razem. 
Oni mieli okazję przyjęcia tego, ponieważ tego jednak nie uczynili, następuje 
zagęszczenie. Oni robią to przez połączenie kościołów, poprzez Radę Kościołów i 
jednoczenie się z pogańską ciemnością. Oni ostro sprzeciwiają się sobie wzajemnie, a 
jednak muszą połączyć się razem, aby spowodować, że ta noc ogarnie ludzi. 

2 Tymoteusza 1:10 A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, 
Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł 
przez ewangelię, 

2 Tymoteusza 4:8 A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym 
dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali 
przyjście jego Epiphanaea (zjawienie się, światłość, świecenie) 

Módlmy się… 

 


