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Dzisiejszego poranka będziemy kontynuować od akapitu 148 Więc, patrzcie teraz, 
jesteśmy ... wskazuję wam na to, że jesteśmy w czasie końca, wypełnia się nawet 
to podobieństwo o mądrych i głupich pannach. Patrzcie więc, ta głupia panna 
stanie się krzyżówką. Widzicie, ona posiada nasienie, lecz bez oleju - bez wilgoci, 
dzięki której mogłaby róść. Otóż, i co ona czyni? Te dwie grupy, ta grupa 
zielonoświątkowa i ta denominacyjna z tego świata, ewangeliczne grupy wychodzą na 
jaw razem. Widzicie? W jakim celu? - Aby iść do Sodomy (zauważcie teraz) i zebrać 
żniwo. 

149 Zauważcie, ta głupia panna. Czy to zauważyliście? Nawet jeden z moich 
największych przyjaciół, prawdziwy naukowiec, człowiek, który jest przebiegły, 
inteligentny, znakomity zielonoświątkowiec... A ja zauważyłem, że moi bracia z 
Chrześcijańskich Przedsiębiorców krzyczą i chwalą Boga, ponieważ mają tam 
kaznodziejów episkopalnych i katolickich księży. Zastanawiałem się, czy ci ludzie nie są 
pogrążeni w głębokim śnie. Czy uświadamiacie sobie... Oni mówią: "O, to jest 
największą rzeczą, jaką kiedykolwiek słyszałeś, bracie Branham. Przecież ci ludzie z 
Kościoła Episkopalnego przychodzą i mówią, że posiadają Ducha Świętego. Oni mówią 
w językach, oni czynili te sprawy. Chwała Bogu! Mówię wam, oni są... ależ, w ich 
kościele działa się rewolucja". O, moi bracia, czy nie wiecie, co to jest? Jest to znak. 

150 Kiedy te mądre panny chciały olej... albo raczej te głupie panny, kiedy 
one chciały oleju, i kiedy go poszły kupować - to jest ten czas, w którym 
przychodzi Oblubieniec! O, wy zielonoświątkowcy, co się dzieje? Otóż, wy tego nie 
możecie zobaczyć", dopóki wam tego Bóg nie pokaże, to jest pewne. Jeżeli wówczas nie 
byliście narodzeni, predestynowani do tego, to nie dostrzeżecie tego. 
Błogosławione uszy tych, którzy mogą słuchać", błogosławione serca, które mogą 
zrozumiewać, bowiem ten czas jest tuż. Każdy znak wskazuje na to, widzicie. 

Zauważcie, brat Branham mówi tutaj o dziesięciu pannach, o mądrych i głupich. 
Stwierdzamy, że Jezus mówi o tym w Ew. Mateusza 25:1 Wtedy podobne będzie 
Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na 
spotkanie oblubieńca. 

Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na parę spraw tutaj. Jezus rozpoczyna, mówiąc: 
„Królestwo Niebios jest podobne do… a następnie on mówi nam to podobieństwo. 
Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, iż on mówi: jest „podobne”, a szczególne 
użycie tego słowa „podobne” oznacza zilustrować przez porównanie. Więc on nie 
mówi, jak się to właściwie stanie, ale raczej On mówi „Ono będzie podobne do 
tego”. Mówiąc w inny sposób, On posługuje się ilustracją i sądzi, że przez tę ilustrację 



będzie nam dana wskazówka jak rozpoznać Królestwo Niebios. A już w poprzednich 
podobieństwach ustaliliśmy, że Królestwem Niebios jest Paruzja – Obecność Króla 
wśród Swojego ludu.  Jest to czas, kiedy Syn Człowieczy ustanowi Swoje Królestwo. 

On posługuje się liczbą dziesięć w odniesieniu do liczby Panien. Liczba dziesięć 
jest jedną z liczb doskonałych i ma wielkie znaczenie, ponieważ jest pierwszą dekadą i 
przedstawia cały system liczbowy. Cały system liczbowy dochodzi do zupełności 
do sfinalizowania. 

Powodem, dlaczego ta liczba ma taką wagę jest to, bo on mówi nam, że to jest czas 
końca, zakończenie dla panien. 

Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy 
lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. 

Jezus mówi o pannach. W tym punkcie nie widzimy żadnej różnicy między tymi 
pannami. Wszystkie są uważane za panny, co oznacza, że nie były w stosunku z 
mężczyznami, i nie zostały zapłodnione przez ludzkie dogmaty i wyznania.  Wiemy 
zgodnie z Ew. Marka 4:14 i Ew. Łukasza 8:11, że nasienie, które zasiał siewca, jest 
Bożym Słowem, a w 1. Piotra 1:23 jest nam powiedziane, że znowuzrodzenie pochodzi 
z nasienia nieskazitelnego, którym jest Słowo Boże. W tych wszystkich miejscach 
Biblii widzimy, że nasienie jest używane jako przedobraz Słowa Bożego, które jest 
nazwane Nasieniem, ponieważ ono zawiera Życie, a dokładniej, Słowo Boże zawiera 
Boże Życie. Więc Bóg ma Słowo, które jest Jego nasieniem, i diabeł ma słowo, które też 
jest nasieniem. To są ci dwaj siewcy, którzy wyszli siać. A kiedy te kobiety są nazwane 
pannami, one są przedobrazem kościoła, który był splamiony przez wyznania i 
dogmaty. 

Dziesięć panien 60-1211M 156 Wszystkie dziesięć były pannami. Uważajcie. 
Pozwólcie mi tutaj wytłumaczyć to na podstawie tych dwóch rzeczy. Ta jest panną i  ta 
jest panną. Ta jest głupią, a ta jest mądrą panną, jednak obie są pannami.  

157 Gdybyśmy rozpatrzyli pojęcie "panna" i przeanalizowali je, ono oznaczałoby: 
"święta, czysta, uświęcona". Słowo "uświęcony" zawiera w sobie święty i czysty. Greckie 
słowo "uświęcony" znaczy "czysty". 

Zwróćcie uwagę, że wszystkich dziesięć panien miało lampy. W Psalmie 119:105 
czytamy: Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim. 
Widzimy, że tych dziesięć panien trzyma Biblię. Przypomnijcie sobie, kobieta w Biblii 
zawsze przedstawia kościół. Brat Branham nauczał nas tego. 

Dlaczego nie jesteśmy denominacją? 58-0927 31 W Biblii kobieta reprezentuje 
„kościół”. Ilu z was to wie? My jesteśmy Oblubienicą; Kościół jest Oblubienicą. 

Konflikt pomiędzy Bogiem a szatanem 62-0531 akapit 186 Ogień jest 
potwierdzeniem światłości wychodzącej ze Słowa. Oni napełnią - chytra panna, 
mądra panna miała olej w swojej lampie i ona oporządziła swoją lampę i zapaliła ją. 



Co to oznacza? Mianowicie, Bóg jest Słowem; Olejem jest Duch święty; a Ogniem jest 
światłość Ewangelii na tym Oleju. Amen. Bóg tak powiedział. Rozumiecie? To jest 
to naczynie. W porządku. Olej jest w naczyniu, a Ogień go spala, co wskazuje na to, 
że jest odzwierciedleniem światłości tego, co mówi Słowo. Rozumiecie? To jest 
odzwierciedlenie. Otóż, ta mądra panna potrafiła to uczynić, lecz ta inna - głupia 
panna, pozostała na zewnątrz; ona nie miała Oleju. I one nie potrafiły odzwierciedlać 
niczego prócz ich kościoła i ich denominacji. Rozumiecie? 

187 Otóż, "Ty mówisz, że Słowo... Ty powiedziałeś, że Słowem jest Duch?" Tak jest. 
Bóg powiedział: "Moje słowo jest Duchem". To się zgadza. 

188 Prawdziwa Oblubienica musi być zjednoczona przez Słowo. Zatem, 
pamiętajcie, jeżeli ona jest częścią Chrystusa, to musi być Słowem Chrystusa. 
Żebyś mógł być Słowem Chrystusa, musisz być wechrzczony do Chrystusa. A 
gdy jesteś w Chrystusie, wierzysz Chrystusowi, a Chrystus jest Słowem. 

Więc widzimy, że tych dziesięć panien reprezentuje kościół w swojej czystości, 
bez żadnych ludzkich wyznań wpośród nich. Oni wierzą tylko tej Biblii. To są wierzący 
w Poselstwo, nie są w ludzkiej denominacji, jednak jest coś, co brat Branham 
powiedział o głupiej pannie w tym Poselstwie, które studiujemy, iż powinniśmy 
zwrócić uwagę na nią. 

On powiedział: Patrzcie więc, ta głupia panna stanie się krzyżówką. Widzicie, 
ona posiada nasienie, lecz bez oleju - bez wilgoci, dzięki której mogłaby róść. 
Otóż, i co ona czyni? Te dwie grupy, ta grupa zielonoświątkowa i ta denominacyjna z 
tego świata, ewangeliczne grupy wyłaniają się razem. 

Więc chciałbym zadać pytanie: „Kiedy zgromadziły się razem?” Nie widzę żadnych 
wielkich grup, które są reprezentowane w tym świecie przez połączenie się 
protestantów i zielonoświątkowców, czy tak? Ale te głupie panny pamiętały o tym, że 
opuściły denominację. Usłyszały okrzyk o północy, który jest OKRZYKIEM z 1. 
Tesaloniczan 1:15-18, i one wyszły z denominacji. Lecz zauważcie, głupia panna była 
już zepsuta. One były skrzyżowane, powiedział brat Branham. One wyszły, ale były 
skrzyżowane z tym światem. Więc były świeckie. Nie posiadały oleju ani wody do 
wzrostu. 

W akapicie kazania Mówione Słowo jest Oryginalnym Nasieniem 62-0318E 
P:20 Otóż, ta głupia panna i ci skrzyżowani zielonoświątkowcy, (jest to to samo 
- skrzyżowani ze sprawami tego świata). Zatem, pamiętajcie, ja jestem 
zielonoświątkowcem, lecz nie zielonoświątkowcem w oparciu o denominację. 
Obrażam się na to. Jestem zielonoświątkowcem dzięki przeżyciu. Musimy mieć ... 
metodyści są zielonoświątkowcami, baptyści są zielonoświątkowcami, katolicy są 
zielonoświątkowcami, jeżeli mają przeżycie chrztu Duchem Świętym. Wy nie możecie 
zorganizować Pięćdziesiątnicę, bo to jest przeżycie, to jest Bóg, a Bóg nie może być 
zorganizowany. 



Macie więc ludzi napełnionych Duchem i ludzi napełnionych światem słuchających 
okrzyku o północy i wychodzących, by zobaczyć, czego to dotyczy. One nie były złymi 
ludźmi, tylko ludźmi, którzy nie zostali narodzeni na nowo. 

Wszystkie dziesięć miały tylko jedno na myśli, a tym było spotkać Oblubieńca. 
Jezus mówi: ani jedna z nich nie patrzyła się na innego mężczyznę. One nie są 
cudzołożnymi kobietami. One są czyste i spoglądają tylko na Oblubieńca. 

Potem, kiedy Jezus wypowiedział słowa wstępne, dając nam poznać, że ma do 
czynienia z grupą poświęconych młodych dam, on mówi nam, że istnieje coś, co w 
końcu przyniesie separację między tymi grupami młodych dam. 

Zauważcie, iż Jezus teraz rozdzielił kościół albo panny do dwóch grup. Naczynia 
jednych są namaszczone Duchem Świętym, a drugie nie mają namaszczenia Ducha 
Bożego na sobie, a więc jej lampa jest dla niej raczej bezużyteczna. Pozwólcie, że 
zatrzymam się tutaj i po prostu powiem to następująco. Jezus zaczyna rozdzielać 
dziesięć panien do dwóch grup po pięć panien, co oznacza łaskę. Więc Łaska oddziela 
jedną grupę od drugiej. 

W wierszu 2. On mówi nam: „A pięć z nich było mądrych”, a On posłużył się 
greckim słowem „Phronimos”, które oznacza mądry, ale pochodzi z rdzenia słowa 
„phren”, które dokładniej opisuje, jakie ktoś posiada zrozumienie albo zdolność do 
postrzegania i właściwego osądzania. 

Wiemy zgodnie z Ew. Mateusza 13:10-17 i Ew. Marka 4:10-12, że jest pewna 
Grupa predestynowanych ludzi, którzy są przenaczeni do tego, aby poznać, zrozumieć i 
dostrzec, a wiemy również na podstawie tego, co Jezus powiedział nam w tych dwóch 
miejscach Pisma, że nikt poza tymi wybranymi jednostkami nie może poznać i 
zrozumieć Słowo. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy jesteście narodzeni na nowo, poznacie to, 
kiedy Słowo Boże stanie się żywym dla was. 

Paweł powiedział: Efezjan 2:1 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (wg 
ang. wersji: I was ożywił, którzy byliście umarłymi w upadkach i grzechach), a ożywić 
oznacza przyprowadzić do życia. Ponownie w Kolosan 2:13 I was, którzy umarliście w 
grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam 
wszystkie grzechy; 

A to jest wasz klucz – razem z Nim, bo gdy Jego Życie żyje i przebywa w was, wtedy 
jesteście ożywieni do Jego Słowa i możecie widzieć, jak wypełnia się. Kolosan 3:4 Gdy 
się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w 
chwale. 

List audio do brata Lee Vayle 64-0500 P:2 Bo jeśli widzieliby tylko to w 
minionych czasach, wtedy dla kościoła  nie  byłoby  nadziei.   Kościół  musi  to  widzieć   
w  czasie teraźniejszym. Dlatego Bóg posyła swojego proroka, aby zamanifestować czas 
teraźniejszy tego. Rozumiecie? A potem, kiedy stanie się to faktem, wtedy to jest historią. 



Pomazańcy czasów ostatecznych 65-0725M P:158 Powiedział: „JAM JEST 
posłał mnie.” JAM JEST, nie Ja byłem albo Ja będę, JAM JEST, czas teraźniejszy, 
teraźniejsze Słowo. Nie Słowo, które było, nie Słowo, które będzie, lecz Słowo które jest 
teraz. Rozumiecie? Czy pojmujecie to? 

Pomazańcy czasów ostatecznych 65-0725M P:168 „Jest bowiem rzeczą 
niemożliwą dla tych, którzy raz zostali oświeceni, a nie wyruszyli ze Słowem, kiedy się 
wypełnia…” Oni są umarłymi, martwymi. 

Więc to słowo „mądry”, którym Jezus posługuje się tutaj jest odpowiednikiem 
greckiego „Phronimos”, które oznacza być roztropnym albo rozsądnym w sensie 
praktycznym. Widzimy, jak on używa to samo słowo w Ew. Mateusza 7, 24-27: 
„Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, (mówiąc inaczej, praktykuje je) 
będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. 25 I spadł 
deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie 
runął, gdyż był zbudowany  (jego fundamenty) na opoce. (A wiemy, że tą skałą jest 
Objawienie, a Paweł powiedział nam, że nie ma innego fundamentu od tego, który już 
jest położony, a jest nim Chrystus.) 

26 A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, (nie stosuje ich w 
praktyce) przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. 
(Zauważycie tutaj, że nie miał fundamentu) 27 I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, 
i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. 

W tym podobieństwie widzimy, że Mądrymi są ci, którzy nie tylko słuchają, lecz 
także wykorzystują w praktyce to, co słyszą. Jest to uważane za rzecz roztropną lub 
rozsądną. I oczywiście, widzimy, że głupimi są ci, którzy też słyszą, ale nie wykonują 
tego, a dlatego, że nie wprowadzają w czyn tego, co słyszą, nie są uważani ani za 
mądrych ani za roztropnych, ale za głupich, ponieważ mogli to zrobić i zachować swoje 
domy, ale nie uczynili, i temu ich domy były zniszczone. 

O, ilu wierzących dzisiaj ogląda swoje dzieci, jak idą złą drogą prowadzącą na 
zniszczenie, tylko dlatego, że nie zastosowali Znaku. Brat Branham powiedział: On nie 
przyniesie tobie nic dobrego, dopóki Go nie zastosujesz. On musi być zastosowany!, a 
to znaczy, że On musi być zuastosowany, inaczej nie przyniesie nic dobrego. 

Zatem jedyną różnicą pomiędzy Mądrym a Głupim jest to, że Jeden zbudował 
fundament na Objawieniu Jezusa Chrystusa, podczas gdy drugi nie. Te same wiatry 
nauki wiały na oba, obaj byli podatni na ten sam deszcz i wiatr, i powódź, który 
(Izajasz 59:19) ostrzega nas, że „kiedy nieprzyjaciel przychodzi jako powódź, Duch 
Pański podnosi sztandar przeciw niemu.” 

Lecz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że te same próby przyjdą i na 
mądrych, i na głupich też, jednak mądrzy nie zachwieją się podczas próby, ponieważ 
ich fundamenty są zbudowane na skale, która jest objawieniem. 



Ew. Mateusza 25:4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. 
Mówiąc w inny sposób, Słowo zostało namaszczone dla nich, co sprawia różnicę na 
świecie, ponieważ dla tych, dla których Słowo jest namaszczone, jest żywym Słowem, 
natomiast dla innych nie jest żywym Słowem, ale zestawem praw i regulaminów, 
których muszą się trzymać. 

 W księdze Izajasza 28:9-13 NIV widzimy, co dzieje się z tymi, którzy słuchają 
Poselstwa, ale nie rozumieją go. Kogóż to chce uczyć? Komu tłumaczy Swoje Poselstwo? 
Czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi? 10 Bo paple przepis za przepisem, 
przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam. 11 
Zaiste, przez obcych i mówiących nieznanym językiem przemówi do tego ludu ten, 12 
Który im rzekł: To jest odpoczynek, niechaj zmęczony odpocznie, i to jest spoczynek! Lecz 
nie chcieli słuchać. 13 Dlatego dojdzie ich słowo Pana: Przepis za przepisem, przepis za 
przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam - aby idąc 
padli na wznak i potłukli się, uwikłali się i zostali pojmani. 

A więc widzimy, że głupia panna, która nie posiadała namaszczonego Słowa 
Bożego, kiedy uświadomiły sobie, jak późno jest, poszły do tych, które rozumiały 
Okrzyk o północy i zaczęły poszukiwać namaszczenia, lecz było zbyt późno. A kiedy 
uświadomiły sobie, że nie posiadają Ducha Świętego, przeszły do programów czynienia 
uczynków i próbowały czynić wszystko, co potrafiły, by doprowadzić samych siebie do 
stanu namaszczenia, jednak im to nie pomogło. Więc czytajmy dalej i zobaczmy, co się 
z nimi stało. 

Widzimy więc, że „pięć z tych panien było głupich, natomiast pięć panien było 
mądrych.” 

Więc aby to zrozumieć, Jezus mówi nam w następnym wierszu, dlaczego pięć 
panien było głupich. 

3 Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Tę scenę on buduje w 
naszych myślach. Tych dziesięć panien – wszystkie były w drodze, aby spotkać 
Oblubieńca z lampami w ręce, ale pięć z nich nie miało oliwy z lampach, aby 
podtrzymywać w nich światłość. Dlatego lampy albo Słowo Boże stało się dla nich 
bezużyteczne. Znaczenie tego jest takie, że lampa jest używanaa po to, aby oświecić 
ścieżkę przed tobą, żebyś nie zgubił drogi. Lecz musi być zapalona, albo stanie się 
bezużyteczna dla ciebie, tylko kupą dodatkowego ciężaru, która przedstawia 
dodatkowe brzemię do noszenia, a jest to legalizm. 

W ten sam sposób, kiedy lampa jest bez oliwy, jeżeli Słowo Boże nie jest rozpalone 
w naszym sercu, nie przyniesie nic dobrego. A więc widzimy te młode panne noszące 
Biblie w ciemności bez światła. One niosą lampę, lecz widocznie nie wiedzą, jak trzeba 
posługiwać się nią lub do czego ona służy? Inaczej upewniłyby się, czy mają w nich olej. 
A ilu ludzi wyznaje, że posiadają Poselstwo, a jednak z powodu braku oleju nie wiedzą, 
jak wykorzystać tę wspaniałą Lampę Bożą dla siebie. I dlatego ciągle idą w ciemności, 



a lampa, lub Poselstwo, nie przyniesie nic dobrego, bowiem nie wiedzą, jak posłużyć 
się nią, by widzieć w jasny sposób ich drogę do Oblubieńca. 

A dlatego, że nie wiedzą, jak poprawnie dzielić się Słowem Prawdy, światło, które 
mają, wkrótce wygasa i idą w zupełnej ciemności, bez żadnej różnicy w porównaniu z 
pozostałym światem. A więc widzimy, że ta patetyczna scena ogrywa się jak na 
widowni, na której mamy dziesięć kobiet, one są dobrymi kobietami, one są damami, 
one są pannami, nie siedzą w denominacjach. One są nietkniętymi pannami. 

25:4 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Zwróćcie 
uwagę na znaczenie słów, które Jezus mówi i jak je wypowiada. Mądre zabrały oliwę 
do swych naczyń. To znaczy, że miały naczynie, które było oddzielone od Lampy. To 
naczynie reprezentuje ich osobowość. Apostoł Paweł powiedział nam w 1 
Tesaloniczan 4:3 Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się 
powstrzymywali od wszeteczeństwa, 4 Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało (wg 
ang. wersji naczynie) w czystości i w poszanowaniu. 

Mówiąc w inny sposób, musimy wiedzieć, jak utrzymywać nasze naczynie 
poświęcone. A naczynie reprezentuje twoje ciało, twoją osobę. I znowu czytamy w  
Dz. Ap. 9:15, kiedy Bóg przemówił do Ananiasza odnośnie Pawła 15 Lecz Pan rzekł do 
niego: (Bóg mówi tutaj do Ananiasza) Idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem 
(wg ang. wersji naczyniem) wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów, i 
synów Izraela; 

Więc widzimy, że tych pięciu zabrało oliwę do swoich naczyń, a wiemy, że oliwa 
reprezentuje Ducha Świętego albo namaszczenie Boga. 1. Samuela 16:13 Wtedy wziął 
Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci; i od tego dnia Duch Pański 
spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal, Samuel zaś powstał i poszedł do 
Ramy. 

Pozwólcie, że pokażę wam dalej, że ten olej przedstawia nie tylko Ducha Świętego w 
wierzącym, ale zdolność daną wierzącemu przez Ducha Świętego, aby poznał i 
zrozumiał Słowo Boże, ponieważ namaszczenie jest dla tego samego celu - zaświecenia 
światła Bożego, tak jak olej w lampie jest po to, aby wydawał światło w lampie. 

W 1. Jana 2:20 czytamy: A wy macie namaszczenie  (to znaczy pomazanie) od 
Świętego i wiecie wszystko. Potem Jan wyjaśnia to, kiedy mówi: 21 Nie pisałem wam 
dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi 
się z prawdy, I zauważcie, jak konkretnym staje się Jan w odniesieniu do tego, co 
uczyni dla ciebie namaszczenie, a również co nie spowoduje jego brak. On mówi: 22 
Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem?  (jest 
Pomazańcem), potem zwróćcie uwagę, jak Jan staje się bardzo, bardzo konkretnym 
odnośnie tego, czym jest kłamstwo. Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość 
Ojca i Syna. A pamiętajcie, słowo i jest spójnikiem łączącym dwie rzeczy razem. 2. 
Jana 9: Kto się za daleko zapędza  (to znaczy wykracza poza granice) i nie trzyma się 



(nie pozostaje) nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i 
Syna. 

Więc Jan jest bardzo konkretnym odnośnie tego, czym jest antychryst. Potem Jan 
wyjaśnia jeszcze bardziej to, do czego zmierza, kiedy mówi: 1. Jana 2:23 Każdy, kto 
podaje w wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. Widzicie, bo 
jeżeli zaprzeczacie, że Jezus jest Synem Bożym, wtedy czynicie Go Bogiem Synem i 
macie dwóch Bogów. A następnie, jeżeli zaprzeczacie, że On jest Synem Bożym, wtedy 
jak może Bóg być Ojcem? Ojciec ma przynajmniej jedno dziecko, inaczej nie jest ojcem. 
A bez Syna Bożego jest tylko Bogiem, lecz nie mógłby być Ojcem. Następnie mówić, że 
Jezus jest swoim własnym Ojcem zaprzecza temu, że On jest synem, i także zaprzecza 
temu, że Bóg jest Ojcem i widzicie, dokąd to prowadzi? Do zamieszania! 

A Jan mówi: jeżeli nie macie syna, to nie macie Ojca, lecz jeśli uznajecie syna, 
wtedy z założenia uznajecie Ojca. Zauważcie też, że on mówi: Każdy, kto podaje w 
wątpliwość Syna, nie ma i Ojca. (a słowo mieć jest odpowiednikiem greckiego słowa 
echo, i dlatego nie możesz odbijać albo odzwierciedlać Ojca, jeżeli On nie ma dzieci.) 
Kto wyznaje Syna (odbija lub odzwierciedla syna, odzwierciedla) ma i Ojca.  O, jak 
pięknie te miejsca Biblii połączyły się. 

Rzymian 8:29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali 
podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A słowo 
przypodobany nie jest tym samym, które on użył, kiedy powiedział nam, żebyśmy nie 
upodobniali się do tego świata. 

A jeżeli nie jesteśmy przypodobani do obrazu Jego pierworodnego syna, wtedy jaki 
to jest obraz? 

Filipian 3:20 Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, 
Pana Jezusa Chrystusa, 21 Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną 
do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Więc 
powinniśmy mieć uwielbione ciało, tak jak najstarszy brat otrzymał Jego uwielbione 
ciało. 

Będziemy musieć posunąć się dalej, ponieważ zajmuje to zbyt dużo czasu. Ew. 
Mateusza 25:5 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i 
zasnęły. Moglibyśmy zająć trochę czasu na temat tego, ale wiemy, że podczas wieków 
kościoła kościół był w pewnym rodzaju drzemki, podczas tych ciemnych wieków, kiedy 
Słowo Boże było w stanie drzemki. Lecz zwróćcie uwagę na następny wiersz i jak 
szczególny jest to czas, kiedy Jezus przynosi to podobieństwo. On mówi nam, że to już 
prawie że koniec dnia, z tego wynika, że to jest czas końca. Jest prawie że północ… 

6 Wtem o północy powstał krzyk:  (a na samym końcu dnia, gdzie nie ma już czasu… 
i czy nie widzimy to samo ukryte znaczenie w Objawieniu 10:7, kiedy czasu więcej 
już nie będzie?)  



Zauważcie, ten okrzyk o północy, który został wydany, chcę, żebyście zwrócili 
uwagę na to, że wszystkie usłyszały okrzyk o północy, prawda? Więc to musiało być 
naprawdę głośne, prawda? A słowo okrzyk tutaj znaczy mówić bardzo głośno albo 
donośnym głosem, co jest nazwane okrzykiem, czy tak? Więc możemy powiedzieć, że 
wszystkie panny, i mądre, i głupie słyszały Okrzyk o Północy? A czym był Okrzyk? 
„Oto,” co znaczy „Spójrz i zobacz”, Oblubieniec przychodzi, On jest w drodze… A kto 
tam stał, pukając do drzwi? „Oto stoję u drzwi i kołaczę”, to jest Objawienie 
rozdział 3, i „Oto sędzia stoi u drzwi.” To jest Jakub rozdział 5. Widzimy to samo 
w Objawieniu, w rozdziale 10: gdzie ten sam rdzeń słowa jest użyty, by wyrazić ten 
wielki okrzyk w wierszu 3. W wierszu 1. Sam Pan zstępuje w wierszu 3 I. krzyknął 
głosem donośnym  (czym jest okrzyk) jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno 
siedem grzmotów. A wiemy, że Donośny okrzyk lwa reprezentuje proroczy głos albo 
proroka. Bóg mówi przez Swoich proroków, jak widzimy u Amosa 3:7 Zaiste, nie czyni 
Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.  

8 Gdy lew zaryczy,  (nie zapiszczy, ale zaryczy) któż by się nie bał? Gdy 
Wszechmogący Pan każe, któż by nie prorokował? 

…Oto oblubieniec, wyjdźcie Mu na spotkanie. Zwróćcie uwagę, czym był okrzyk… 
Nie, oto Oblubieniec jest tutaj, ale słowo przychodzić jest odpowiednikiem słowa 
erchomai, które znaczy „dopiero nadejdzie”, nie Paruzja, która oznacza już obecny. Nie, 
okrzyk o północy mówi o Przyjściu Oblubieńca, zatem jeśli mówi o przyjściu 
Oblubieńca, wtedy Oblubieniec nie jest jeszcze tutaj w tym czasie. Więc kto wydał 
okrzyk o północy? Na pewno to nie jest Oblubieniec, ale inny oznajmujący jego rychłe 
przyjście. A kiedy król zawezwał na wesele Jego Syna, zauważcie, On jest tym, który 
wezwał na wesele, to On zawołał, król wydał Okrzyk. Brat Branham powiedział w 
kazaniu Boskie uzdrawianie 54-1219M 283 Jestem tak szczęśliwy, gdyż wiem, iż 
Bóg jest pośród nas; okrzyk Króla jest tutaj,… 

Droga prawdziwego proroka 63-0119 W obozie powstał okrzyk króla. Bóg był z 
nimi. 

Jego słuchajcie 57-0125 O Boże, jak cię miłujemy. Jak cię uwielbiamy. Ty jesteś 
pośród nas. Okrzyk Króla jest tutaj. Wielki Jahwe. 

Zjednoczeni pod jedną głową 58-0326 Wierzę, że Jego Obecność jest tutaj. Król – 
jest tu okrzyk Króla. 

Czas decyzji 59-0418 Lecz czego on nie zobaczył? On nie usłyszał okrzyku Króla 
tam w obozie. Mieli uderzoną skałę. Mieli Słup Ognia, nadprzyrodzony znak. Oni nie 
zobaczyli tego. To się dzieje ze światem dzisiaj, oni nie widzą Tego. 

Potępienie na podstawie reprezentacji 60-1113 A my wierzymy, że w 
ostatecznych dniach będzie istnieć kościół, który przyjmie i wczesny i późny deszcz. 
Będzie rozproszony na całym świecie w tym laodycejskim wieku. To będzie kościół, 



który jest powołany do pierwotnej wiary w Boga. To będzie kościół, w którym Jezus 
będzie przechadzał się, manifestując się; będzie w nim okrzyk Króla. 

6 Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie Mu na spotkanie. (Otóż, 
wiem, że wasza wersja Króla Jakuba mówi: Oto przychodzi Oblubieniec, wyjdźcie mu 
na spotkanie, ale to jest błędne tłumaczenie. Oryginał mówi: „Oto Oblubieniec, 
wyjdźcie Mu na spotkanie).  Widzicie, Poselstwem jest zawsze wyjdźcie na jaw, nie 
wychodźcie z czegoś, bo ten, kto oznajmia to poselstwo, nie jest wewnątrz ciebie, ale 
jest na zewnątrz, mówiąc: wyjdźcie spośród nich i bądźcie oddzieleni, powiedział kto? 
Powiedział Pan! Więc Kto mówi, wyjdźcie, by spotkać mego Syna? Król. Oczywiście, to 
on właśnie zaprosił was na wesele. To jest ten, kto przygotowuje wielką ucztę. To jest 
ten na zewnątrz, wołający na ciebie, żebyś wyszedł i zrozumiał Objawienie 3:20, bo 
to jest słowo, które wywołuje nas, a Bóg jest Słowem. Jezus powiedział nam w 
Ew. Jana 12:48, że Słowo będzie Sądzić w ostatecznych dniach, więc kto jest tym 
Sędzią stojącym u drzwi u Jakuba 5:9? Jest To Bóg – Słowo. 

Zauważcie, w 2 Koryntian 6:17 Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi 
Pan, i nieczystego się nie dotykajcie; a Ja przyjmę was 18 I będę wam Ojcem, a wy 
będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący; 

Widzimy to samo w Objawieniu 18:4, gdzie Bóg mówi: I usłyszałem inny głos z 
nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów 
i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające, On jest tym samym i nie zmienia się. 
Bóg powiedział: jestem, który jestem, a jeżeli on nie zmienia się, wtedy za każdym 
razem, kiedy widzimy, jak Biblia oznajmia: wyjdźcie, wiemy, że to jest Ojciec wołający 
nas, byśmy wyszli, właśnie jak widzieliśmy Ojca Króla wzywającego ludzi, żeby 
przyszli na wesele Oblubieńca. 

Więc potem, gdy rozlega się ten doniosły okrzyk, ten okrzyk Króla, zwróćcie uwagę 
na następny wiersz, ponieważ 13 jest liczbą Stanów Zjednoczonych, a nie mamy czas, 
żeby wchodzić w to, ale już głosiłem o tym, więc pominiemy tę część, ale zauważcie, 
czytamy 25:7 Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. 
Zwróćcie uwagę, to jest wiersz siódmy. A jest to Ew. Mateusza 25, gdzie 2+5 równa się 
7, więc mamy podwójne potwierdzenie siódemek, które jest tutaj zakończeniem. A w 
siódmym wieku jest czas oporządzania lamp. 

Przypomnijcie sobie, że lampa to Słowo Boże. Więc co to znaczy oporządzić lampę? 
Zauważcie, kiedy one wszystkie zaczęły oporządzać swoje lampy, co, jak myślę, jest to, 
że zaczęły badać Słowo, by zrozumieć, o co chodzi w Okrzyku o Północy, to wtedy 
wychodzi na jaw prawdziwa różnica pomiędzy nimi. Mądre przygotowały się, podczas 
gdy głupie uświadomiły sobie, iż nie mają oliwy, o czym wiemy z Biblii, że olej zawsze 
reprezentuje Ducha Bożego, Ducha Świętego. A taka jest różnica między nimi. I to jest 
także powodem, dlaczego Mądre wiedziały, kto stoi u drzwi, a głupie nie. Myślę, że tu 
także mówi o Mądrych, które mają zrozumienie na temat Kamienia Szczytowego, 
powracającego z okrzykiem Łaska, łaska im. Bowiem głupie nie były świadome tej 
łaski. Widocznie kiedy badały Słowo, zobaczyły w nim coś, co muszą same wykonać, 



podczas gdy Mądre przy oporządzaniu lamp zobaczyły, jak Biblia mówi, że „On 
przygotuje lud prawy”, a również „Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, On 
je też dokona”. A inne miejsca Biblii pozwalają nam poznać, jak powinniśmy 
przystępować do Niego. A więc Mądre po prostu wyszły Mu na spotkanie, podczas gdy 
głupie rozpoczęły swoje wysiłki uczynków. 

8 Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy 
nasze gasną. Zauważcie, ich lampy gasły. To znaczy, że zostały raz zapalone. To 
oznaczy ich knoty były raz w kontakcie z oliwą. Lecz nie długo, bo oliwa skończyła się. 
Namaszczenie opuściło ich. Knot musi być w kontakcie z oliwą, (z Duchem), a wtedy 
może zostać zapalony i wydać światło. Lecz, o, wierzący temu poselstwu, wy, którzy 
usłyszycie to kazanie, i wy, którzy je czytacie, Paweł powiedział „biegliście dobrze, więc 
co was powstrzymało.” 

A więc wiersz 9 Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam 
i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. I mamy więcej ludzi sprzedających 
poselstwo niż kiedykolwiek, i możecie je nabyć tak tanio, że jeśli nie macie całej 
biblioteki z poselstwami, to wskazuje na to, że postawiliście inne rzeczy przed Słowem 
Bożym. 

10 A gdy one odeszły kupować, (Zauważcie, ostatnia rzecz, która się dzieje tutaj, 
zanim przychodzi Oblubieniec jest ta, że głupie panny zostały pochłonięte przez szał 
kupowania. A na czym polega dzisiaj całe to zamieszanie w tym poselstwie? Czy nie 
dotyczy tego, kto ma prawo sprzedawać to Poselstwo? Czy nie widzicie, gdzie się 
znajdujemy?) 10 A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były 
gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. 

NAGŁE TAJEMNICZE ODEJŚCIE KOŚCIOŁA 58-1012 p. 110 One gotowały 
się na spotkanie z Nim, lecz niektórym zabrakło oleju. 

111 Niech to nie przytrafi się tobie. Trzymaj olej w swojej lampie. Olejem jest Duch, 
Święty Duch. Nie pozwól, aby wyschnął w tobie. Gdy czujesz, że twoja miłość 
obumiera, znika twoja szczerość wobec Chrystusa i całej tej sprawy, idź szybko 
do Niego, bo On jest Źródłem Oleju i kup dla siebie napełnienie Duchem 
Świętym. 

Barankowa księga życia 56-0603 28 Noe przedstawiał tego, który został 
przeniesiony, podobnie jak śpiąca panna. Lecz Enoch został zabrany do nieba tuż, 
zanim nastał okres ucisku. Więc Enoch został zabrany do góry, i nie znaleziono go, 
ponieważ Bóg go zabrał; jest to przedobraz odejścia Kościoła. A Noe go obserwował. 
Kiedy widział, że Enoch odszedł, wiedział, że nastała pora, by wejść do arki, aby mógł 
zostać przeniesiony przez okres ucisku. Biblia mówi, że dziesięć panien wyszło, by się 
spotkać z Oblubieńcem; pięć było mądrych, a pięć było głupich. One były wszystkie 
pannami, każda z nich. Lecz pięć było mądrych. I one miały olej w swoich lampach. I 
one wyszły na spotkanie z Oblubieńcem. Oblubieniec przyszedł i te, które miały olej, 
weszły do środka. Widzicie, to wzięcie do nieba - odeszły z Oblubieńcem. Lecz te, 



które zostały - oni przyszli i chcieli również wejść do środka, podobnie jak ci, 
którzy przyszli i pukali do drzwi arki. "Noe, wpuść nas do środka". Lecz Bóg 
zamknął drzwi. Nie, mój przyjacielu, jednego z tych dni Bóg zawoła cię po raz ostatni, 
potem drzwi między miłosierdziem i sądem zostaną zamknięte. Nie zostańcie na 
zewnątrz. Wejdźcie do środka teraz, kiedy możecie. Nie zwracajcie uwagi na to, co mówi 
ten świat. Wejdźcie do Chrystusa, bo tych, którzy są w Chrystusie, Bóg 
przyprowadzi razem z Nim. Rozumiecie? 

Chcę, żebyście zwrócili uwagę tu na coś. Podczas gdy inne, które były uważane za 
głupie, wyszły, poszukując i próbując znaleźć namaszczenie, aby zrozumieć Okrzyk o 
Północy, inni zawarli Małżeństwo w Obecności Oblubieńca, jak jest powiedziane, 
weszli do środka z Nim. 11 A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! 
Otwórz nam. Potem inni uświadomili sobie, kim był ten, który pukał, i kto był Obecny, 
lecz wtedy było już zbyt późno, oni przegapili Go, ponieważ nie byli gotowi. Słowo nie 
zostało namaszczone dla nich i oni pominęli Objawienie Jezusa Chrystusa. Pozostali 
na okres ucisku.) 

12 On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Tutaj to 
słowo znać pochodzi z greckiego słowa, które znaczy znać w pełni, ale w kontekście, w 
którym używa go Jezus, wskazuje, że On mówi: „Nigdy nie miałem doskonałego 
stosunku z wami” i dlatego, (tak jak powiedział Doktor Hoyer z Wheaton Illinois, który 
był swego czasu uważany za największego studenta greckiego języka w Stanach 
Zjednoczonych: „to powinno być przetłumaczone tak – Znałem was kiedyś jako moją 
żonę, ale już was nie znam jako moją żonę.” Mówiąc inaczej, nasz wspólny stosunek 
nigdy nie był doskonałym małżeństwem i dlatego nigdy naprawdę nie znałem was w 
sensie słowa „małżeństwo”. 

Na koniec słyszymy Jezusa wypowiadającego słowa ostrzeżenia odnośnie tego 
podobieństwa i co ono znaczy: 13 Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o 
której Syn Człowieczy przyjdzie. I oczywiście to słowo czuwać oznacza zawsze miejcie 
czujne oko lub duchową czujność na Paruzję Syna Człowieczego. 

I pamiętajcie, jeżeli Wołanie o Północy lub Okrzyk jest ciągle dla ciebie sekretem, 
wtedy nie został ci objawiony, a dopóki nie jest ci objawiony, nie należy do ciebie. 
Bowiem czytamy w 5. Mojżeszowej 29:28 To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga 
naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy 
wypełniali wszystkie słowa tego zakonu. 

Zauważcie, brat Branham powiedział: „kiedy zostałeś naprawdę ochrzczony 
Duchem Świętym, wtedy to Poselstwo nie jest już dla ciebie tajemnicą, nie jest to już 
sekretem dla ciebie, ty je znasz!” „Wszystko przed tobą jest oświetlone.” Myślę, że nie 
będziesz potrzebować kogoś, kto by wziął cię na bok i mówił ci o dziesięcinach albo jak 
potrzebne to jest być we zborze, będziesz tam automatycznie, kiedy drzwi otworzą się, 
ponieważ to jest prawdziwe dla ciebie, i dlatego że Miłujesz Go tak bardzo, że nie 
możesz mieć Go dosyć. A temu, że to jest prawdziwe, będziesz zgłodniały i pragnął tyle 
z Niego, ile możesz otrzymać. Nie będziesz potrzebować kogoś, by trzymać cię za rękę i 



niańczył cię, ponieważ jesteś gotowy Żyć, Umrzeć, Zanurzać się albo utopić lub 
cokolwiek innego jest potrzebne z powodu Słowa. 

Widzicie, o to chodzi w Nowym Narodzeniu. To nie tylko przychodzenie do 
społeczności. Chodzi o znowuzrodzenie jako nowa jednostka, nowe Stworzenie w 
Chrystusie Jezusie. Stare rzeczy przeminęły, i wszystko stało się nowe. Nie żyjesz dla 
swojej pracy, nie żyjesz z powodu swoich wakacji, nie żyjesz z powodu swego nowego 
samochodu tak jak reszta świata. Ty żyjesz, ponieważ Chrystus żyje w tobie. Nie masz 
już kubków smakowych na sprawy tego świata. Nie mówię, że niektóre z tych rzeczy 
jest miło mieć, ale tak naprawdę nie mogą zadowolić. A jest tylko jedna rzecz, która 
może zaspokoić, a jest nią poznać Jego. 

A jaki jest dowód, że On napełnił cię Swoim Duchem, iż zostałeś ochrzczony w 
Ducha Żyjącego Boga? „Kiedy zostałeś naprawdę ochrzczony Duchem Świętym, 
wtedy to Poselstwo nie jest już dla ciebie tajemnicą, nie jest dla ciebie już 
sekretem, ty je znasz!” „Wszystko jest oświecone przed tobą.” A jeżeli to nie jest 
już dla ciebie tajemnicą, wtedy zostało ci to objawione. A jeśli zostało ci to objawione, 
wtedy to należy do ciebie. Jesteś właścicielem tego, jak czytamy w:  

5 Mojżeszowa 29:28 To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest 
jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa 
tego zakonu. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 64-0823E 306. Czy któraś z głupich panien będzie 
zbawiona potem, gdy Oblubienica zostanie zachwycona, albo wszystkie będą zgubione?  

173 Nie! Rozumiecie, wszystko będzie zakończone dla kościoła z pogan, kiedy 
Oblubienica zostanie zabrana z ziemi. Duch Boży opuszcza ziemię: "Kto jest plugawy, 
niech jeszcze będzie plugawszy, a kto sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi; a 
kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony". Innymi słowy świątynia staje się 
zadymiona, gdzie stoi Adwokat, by bronić tej sprawy. Chrystus opuszcza świątynię; 
Jego dni orędowania się skończyły. Nastaje Zachwycenie; On opuszcza świątynię, 
wychodzi, bierze Księgę Odkupienia, i domaga się wszystkiego, co On odkupił. Nie ma 
już więcej dzieła Pośrednika. Ilu z was to rozumie? Przebierałem to w jednej z Pieczęci - 
względnie w jednej z... Tak, myślę, że to było w Pieczęciach, że Chrystus wychodzi, by 
się domagać Swoich, za których orędował.  

174 Otóż, chwileczkę. "Czy głupia panna będzie zbawiona?" Nie! Cokolwiek dzieje 
się z nią, dzieje się obecnie. A po tym czasie ona jest w stanie... Nuże, ona będzie 
musiała przejść przez okres Ucisku. A powodem tego jest to, że ona odrzuciła 
Pojednanie w Jego pełni. Ona jest wierzącą, wyznającą wierzącą, lecz ona 
będzie musiała przechodzić przez okres Ucisku. 

Pochylmy teraz nasze głowy do modlitwy.  


