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165 W porządku. W 1. Mojż. pamiętajcie, każde nasienie według swego rodzaju. 
To musi być ciągle w ten sam sposób. Tam są wszystkie te typy. Mężczyzna, któryby 
powiedział, że wierzy, iż kościół pójdzie przez okres cierpień - dziwię się, skąd w ogóle 
wziąłeś do tego nasienie? Jeżeli nawet... "Dobrze", mówicie, "sądzę, że tutaj jest 
powiedziane, że oni będą..." To się wszystko zgadza. Czy zauważyliście, że wówczas 
deszcz spadł na ten drugi rodzaj. Na kogo on spadł? Noe znajdował się w arce, zanim 
uderzył sąd. Sodoma - Lot wyszedł z Sodomy, zanim to nastąpiło. Z pewnością, my 
nie pójdziemy przez okres ucisku; my pójdziemy w zachwyceniu jednego z tych 
dni. Naturalnie. Dlaczego mielibyście być sądzeni? ON znosił mój ucisk - Jezus 
Chrystus. To było wówczas, kiedy miał miejsce mój ucisk, właśnie wtedy, tak. 
Ja Go przyjąłem i jestem wolny. - "Kiedy ujrzę krew, ominę was." To się zgadza. 
Mojżesz był w bezpiecznym ukryciu z całym Izraelem, kiedy nastał ucisk. To się zgadza. 

Rzymian 5:5 A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach 
naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. (Zanim przejdziemy dalej, czym 
jest nadzieja? Co znaczy słowo nadzieja? To znaczy gorliwie oczekiwać. To jest gorliwe 
oczekiwanie. Tym właśnie jest nadzieja. Jeżeli jestem gorliwy, to znaczy, że jestem 
śmiertelnie szczery w związku z moim oczekiwaniem, i nie zawaham się ani jedną jotę 
lub kropkę odnośnie tego, na co oczekuję, że wydarzy się. Dlatego, jeżeli jestem 
pewien, jak mógłbym się zawieść. Biblia mówi nam:  A miłość nie zawodzi; ponieważ 
miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest 
dany. A w jaki sposób jest miłość Boża wlana  do naszych serc? 

Przyjrzyjmy się Bożej Miłości i zobaczmy, jak Bóg rozlewa Swoją miłość na nas, lub 
bardziej precyzyjnie jak Bóg wlewa Swoją miłość do naszych serc, którą otrzymujemy 
przez Ducha Świętego. Aby zrozumieć to, najpierw musimy podzielić te myśli na 
części. Mianowicie, czym jest Miłość albo przynajmniej jak Bóg manifestuje tę Miłość 
względem nas. A numer 2, dlaczego Bóg posługuje się Duchem Świętym, by wlać ją do 
naszych serc. 

Przede wszystkim, spójrzmy na to, czym jest Miłość. Odpowiednim słowem dla 
Miłości jest tutaj słowo Agape, które oznacza dobroczynną, życzliwą Miłości, jaką ma 
Bóg tylko dla pewnych ludzi. Jezus mówi nam w Ew. Jana 15:13 Większej miłości nikt 
nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Dlatego w Bożym 
Słowie możemy widzieć, że najwyższym wyrażeniem Miłości jest położyć swoje życie za 
przyjaciół. Zatem to musi być prawdą o Samym Bogu. Wiemy, że Jezus położył Swoje 
własne Życie za ciebie i mnie. Ale co z Bogiem? Gdyby Bóg miłował ciebie i mnie, 
wtedy czy nie musiałby dokonać tego samego? Więc widzimy, że ta Miłość Boża, która 



jest zupełna, jest Bożą Miłością, która została rozlana. Mówiąc w inny sposób, to jest 
Życie samego Boga, która jest rozlane w naszych sercach. Spójrzmy, czy to jest Zgodne 
z Biblią. Czy może ktokolwiek powiedzieć mi miejsce z Pisma, które mówi o Bożej 
Miłości, będącej tak wielkiej, że On dał tobie i mnie Swoje własne Życie? 

1. Jana 3:1 Przeczytajmy to uważnie. To jest powiedziane w formie pytania. Jest 
powiedziane: Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec?  Co chcemy powiedzieć przez to, 
że Ojciec okazał ją nam. Co oznacza słowo okazać? Ono pochodzi z greckiego DIDOMI, 
co znaczy: „wydać z kogoś.” A jaką największą rzecz mógłby nam dać Bóg, gdy jako 
nasz Ojciec On dałby lub przekazałby Swym Synom jedną rzecz, która jest większa 
ponad wszystko? A znajdziemy to w Ew. Jana 5:26. 

Ew. Jana 5:26 Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, by miał 
żywot sam w sobie. Wiem, że to mówi o Ojcu i Synu, ale jeżeli Bóg ma sposób 
wykonywania spraw dla jednego, On musi uczynić to dla wszystkich, którzy 
przychodzą w ten sam sposób, bowiem On nie ma względu na osoby. Więc jeżeli Bóg 
ma innych synów, poza Jednorodzonym z Ojca, a jeśli Bóg dał Mu to samo Życie, które 
było w Ojcu, wtedy Bóg jako Ojciec musi dać Swoje życie pozostałym Swym synom w 
ten sam sposób. 

1 Jana 3:1 Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi 
Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał. 2 Umiłowani, 
teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, 
że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. 3 I 
każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest czysty. 

Dlatego widzimy rodzaj Miłości, którą okazał nam Ojciec, że zostaliśmy synami. A 
nie moglibyśmy zostać nazwani synami nie będąc synami, inaczej byłoby to 
kłamstwem, a Bóg nie może kłamać. Więc powróćmy i przeczytajmy 1. Jana 3:1-2 
ponownie,… a następnie widzimy w wierszu 3. naszą odpowiedź wobec tej Miłości 
Bożej, która została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. 

To sprowadza nas z powrotem ponownie do Rzymian 5. Rzymian 5:5 A nadzieja 
nie zawodzi, (A na co gorliwie oczekujemy, co nas nie zawiedzie? Dlaczego?) bo miłość 
Boża rozlana jest w sercach naszych Jak? przez Ducha Świętego, który nam jest dany. 
A czym jest Duch Święty, który jest nam dany? To jest duch Żyjącego Boga. Duch 
samego Boga i Życie. 

Paweł wyjaśnia w następnych paru wierszach, jak Bóg tego dokonał. 6 Wszak 
Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. 7 
Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś 
umrzeć. 8 Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze 
grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Dlaczego to było tak ważne, że Chrystus musiał 
umrzeć? Ponieważ w Chrystusie przebywała ucieleśniona pełnia Bóstwa. Wszystko, 
czym był Bóg, umieścił do Swego Syna Jezusa. Następnie Sam Bóg wszedł do swego 
Syna, by zamanifestować Siebie ludzkości. Potem Bóg musiał opuścić Swego Syna, aby 



Jego Syn mógł umrzeć. A kiedy On umarł, Życie zostało wyzwolone z tego Ciała, a ty i 
ja jesteśmy odbiorcami tego Życia, któremu było dozwolone wlać się do ziemi przez 
wylanie Jego krwi, a nasiona życia, które Bóg umieścił w ziemi, zostały podlane przez 
tę krew, która płynęła z Golgoty, przynosząc Życie, które było w tej krwi, do każdego 
predestynowanego nasienia. Nie tylko przyniosła życie do nasienia, ale Jego śmierć 
również usprawiedliwiła nasienie, zbawiając je. 

9 Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, będziemy przez niego 
zachowani od gniewu. A więc jesteśmy zbawieni od gniewu, jak pokazaliśmy w 
zeszłym tygodniu, który jest sądem Bożym wyrażonym na ziemię. Jesteśmy zachowani 
od tych sądów, które są na ziemi wylane przez Niego. Czy może Bóg zniszczyć Swoich 
własnych? A kiedy Jego życie wstąpiło do predestynowanych nasion przez krew Jego 
Syna, wtedy Bóg nie może już zniszczyć Swych własnych latorośli. On po prostu nie 
mógłby tego zrobić a być sprawiedliwym Bogiem. Dlatego on utorował drogę dla twego 
i mego ratunku od sądów. 10 Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy 
pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy 
zbawienia przez życie Jego. A zwróćcie uwagę, że to jest Jego własne Życie, które 
zbawia nas. 11. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. 

W następnych paru wierszach Paweł mówi nam bardziej szczegółowo, jak się to w 
ogóle stało. W wierszu 12 On mówi Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na 
świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy 
zgrzeszyli; Co on ma na myśli przez to? W jaki sposób grzech a więc śmierć przyszły na 
ten świat przez jednego człowieka? Bóg powiedział Adamowi, by nie dotykał ani nie 
jadł  tego, inaczej umrze, bo „w dniu, gdy spożyjesz, w tym dniu z pewnością zginiesz”. 
A Adam był uczestnikiem tego aktu z Ewą, a więc dzieci były urodzone na ten świat 
przez stosunek seksualny, a mianowicie przez życie, które było w Adamie, kiedy 
zostało włożone do Ewy, ostatecznie zmieszało się z życiem (potomstwem) węża 6 
generacji później w czasach Noego. 

1 Mojżeszowa 6:4-10 A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży 
obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są 
mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. 5 A gdy Pan widział, że wielka jest złość 
człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, 6 
Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. 7 I rzekł 
Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od 
człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. 8 
Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. 9 Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem 
sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. 10 I 
zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta. 

Tutaj widzimy, że Noe był ostatnim człowiekiem, który był genetycznie synem 
Bożym. Zauważcie, że synowie Boży zobaczyli córki ludzkie i zmieszali nasienie, a 
następnie widzimy ilustrację dotyczącą Noego. Paweł powiedział w wierszu 12 Przeto 



jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na 
wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli; 13 Albowiem już przed 
zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma; 14 Lecz 
śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili 
takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. 15 Lecz nie 
tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez upadek jednego 
człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez 
łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. 16 I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze 
skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł 
potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. 

Tutaj to jest… Chcę, żebyście to pojęli… albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł 
potępienie … mówiąc inaczej, sądem była śmierć, która przyszła z jednego aktu w 
ogrodzie, w dniu, w którym spożyjesz owoc, w tym dniu umrzesz… 17 Albowiem jeśli 
przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, 
którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez 
jednego, Jezusa Chrystusa. Mówiąc inaczej, podczas gdy przez Adama i jego 
popełnienie grzechu z Ewą, każdy, kto urodzi się na tej ziemi, jest skazany na śmierć, 
to przez Jezusa Chrystusa i Jego jeden bezinteresowny czyn miłości, będziemy 
królować w Życiu… 

Co ma Paweł tutaj na myśli, mówiąc, że „Albowiem jeśli przez upadek jednego 
człowieka śmierć zapanowała przez jednego”, a następnie on mówi, „o ileż bardziej ci, 
którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez 
jednego, Jezusa Chrystusa”. Jeżeli uważacie, Paweł mówi, że przez upadek jednego 
zapanowała śmierć, a następnie on mówi, przez dar innego życie będzie królować… Co 
nam podaje słowo królować? Ono pochodzi z greckiego basileou, co znaczy: 
„sprawować największy wpływ i władzę.” Więc przez uczynki jednego człowieka 
życie zapanowało w człowieku, które sprawowało największy wpływ i władzę ponad 
człowiekiem, a nie stało się tak, dopóki nie zostało wyjęte żądło na Golgocie, aby wolny 
Dar Boży, Jego własne Życie mogło przyjść i przejąć a więc sprawować o wiele lepiej 
najwyższy wpływ i władzę w naszym życiu. „Bo większy jest Ten, który jest w was, niż 
ten, który jest w tym świecie.” 

Efezjan 2:1 I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, 2 W których niegdyś 
chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, 
ducha, który teraz działa w synach opornych. 3 Wśród nich i my wszyscy żyliśmy 
niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z 
natury dziećmi gniewu, jak i inni; 4 Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla 
wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, 5 I nas, którzy umarliśmy przez upadki, 
ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - 6 I wraz z nim wzbudził, i wraz z 
nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, 7 Aby okazać w przyszłych 
wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie 
8 Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; 9 Nie z 
uczynków, aby się kto nie chlubił. 10 Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w 



Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w 
nich chodzili. 

Kolosan 2:13-15 I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele 
waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; 14 Wymazał 
obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, 
i usunął go, przybiwszy go do krzyża; 15 Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i 
wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. 

Oto, o czym mówimy, jest ciało śmierci… a Paweł też powiedział o naszym 
umieraniu dla tego ciała w Galacjan 2:18-21 Bo jeśli znowu odbudowuję to, co 
zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą. 19 Albowiem ja przez zakon umarłem 
zakonowi, abym żył Bogu. 20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, 
ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna 
Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. 21 Nie odrzucam łaski 
Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł. 

Zwróćcie szczególną uwagę na wiersz Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, 
samego siebie czynię przestępcą. Co on ma na myśli, że staję się przestępcą… 

Jakub 2:11 Bo Ten, który powiedział: Nie cudzołóż, powiedział też: Nie zabijaj; 
Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. 

Wykonując część Słowa albo przyjmując część Słowa bez przyjęcia całości jest 
przestępowaniem całego Słowa. Słowo użyte dla przestępcy (ang. transgressor) 
pochodzi od rdzenia słowa przekraczać (ang. transgress), co znajdujemy w 2 Jana 1:9 
Kto się za daleko zapędza (ang. transgress – naruszanie zakonu) i nie trzyma się nauki 
Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. 

To słowo zapędzać oznacza tutaj naruszać ustanowione ograniczenia… Na tym 
polega grzeszenie. Istnieją granice, które ustanowił Bóg, a wykraczanie poza te granice 
pokazuje, co jest w naszym duchu. Mieć nadzieję, że Bóg ma w tym jakieś luki, jest 
poszukiwaniem sposobu, jak się z tego wymigać. Webster mówi: Luka prawna jest 
środkiem wymigania się lub środkiem wykręcenia się z obowiązku lub 
wprowadzania prawa w życie. Dlatego jeżeli poszukujemy jakichkolwiek luk w 
Bożym Słowie, patrzymy się na Prawo. Bowiem luka jest legalnym pomysłem, dzięki 
któremu ktoś może ufać, że uniknie prawa lub wymiga się od prawa, znajdując coś 
złego w prawie. Jeżeli jesteś Słowem, jak mógłbyś chcieć uniknąć tego, co jest 
powiedziane? Co? Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest, a z obfitości serca 
mówią usta.  To jest Biblia bracie! Więc gdy chcesz uciec od Słowa, wtedy nie jesteś 
jedno z tym Słowem. 

Jest to pewien rodzaj poszukiwania błędów w prawie. A ci, którzy poszukują luk w 
Bożym Słowie, nie rozumieją Boga. Nie istnieje inna droga ucieczki jak tylko w 
Chrystusie, a On jest Słowem. Nie powinniśmy patrzyć się, by zobaczyć, jak blisko 
możemy podejść do grzechu bez naruszenia zakonu, ale powinniśmy uciec od grzechu 



jak najdalej i „unikać nawet wszelkiego widoku zła”. Słuchaj: Dlaczego próbowałbyś 
dostać się jak najdalej na krawędź. Dlaczego nie staniesz jak najdalej od niej. Kiedy 
udałem się na wspinaczkę górską na Machu Picchu, nie przybliżałem się, jak 
najbardziej mogłem, do krawędzi, przyciskałem się do skały jak najdalej od krawędzi 
tych wąskich Ścieżek Inków. Wysunąłem mój fotoaparat od siebie, żebyście mogli 
zobaczyć 3000 stóp w dół, ale co się tyczy mnie, stałem tak blisko ściany skalnej, 
chociaż nie trzymałem się jej. Parę razy było tak niebezpiecznie, że gdybym ją mógł 
objąć, to wierzcie mi, że zrobiłbym to. Ja nie lubię wysokości. 

Paweł powiedział w 1 Tesaloniczan 5:21-24 Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, 
tego się trzymajcie. 22 Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. 23 A sam Bóg 
pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą 
zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. 24 Wierny jest 
ten, który was powołuje; On też tego dokona. 

Jeżeli doświadczasz wszystkiego i trzymasz się mocno tego, co jest właściwe, (to, co 
zostało potwierdzone jako prawdziwe, co znaczy, że to musi zostać udowodnione) a 
następnie będziesz się wstrzymywać od wszystkiego, co się tylko wydaje być złem (a co 
to oznacza? Co to znaczy, że masz unikać wszelkiego widoku złego? To znaczy 
wszystkiego, co byłoby sprzeczne do tego, co jest potwierdzone). On powiedział, jeżeli to 
będziesz czynić, wtedy sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, w ciele, w 
całym duchu waszym  i duszy. A nie tylko to, ale On zachowa cię nienagannym do 
Przyjścia Jezusa Chrystusa… Następnie on mówi: „Wierny jest Ten, który powołał 
was, który też dokona tego.” 

Więc co muszę zrobić? Sprawdzać to na podstawie Słow. Jeżeli mówi to Bóg, wtedy 
temu wierz. Jeżeli nie rozumiesz, dlaczego On tak powiedział, jaki problem? Nie 
rozumiem, dlaczego On powiedział tak wiele spraw, ale wierzę, że On powiedział to, 
ponieważ tak to miał na myśli. Lecz wiem to, że On powiedział w Filipian 3:15 Ilu 
nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to 
wam Bóg objawi. Dlatego jeśli znajdziesz to w Biblii i jeżeli znajdziesz to w tym 
Poselstwie, wtedy lepiej trzymaj się tego mocno, ponieważ na podstawie dwóch 
świadków wszystkie rzeczy są ustanowione. 

Powracając do Rzymian 5, czytamy w wierszu 18.  A zatem, jak przez upadek 
jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło 
usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku 
żywotowi. 19 Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się 
grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. 20 
A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły; gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska 
bardziej obfitowała, 21 Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała 
przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana 
naszego. 1 Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? 2 
Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?  



Kiedy przyszedłem do tego Poselstwa, chciałem i ciągle chcę zmienić wszystko w 
moim życiu, co nie podoba się Bogu. Byłem młody, miałem około 21 lat… Zmieniłem 
sposób mego ubierania się, zmieniłem styl włosów, zmieniłem sposób mówienia i 
muzykę, której słuchałem, i pokarm, który jadłem, i to co piłem, i sposób, w jaki 
patrzyłem się na życie i Boże stworzenie w życiu… Zmieniłem moje życie z 
poświęcania 90% czasu na sport, na zanurzanie się w Bożym słowie dniem i nocą. 
Uwierzcie mi: Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie 
Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie 
umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej… 

Brat Branham powiedział: „żyć dla Chrystusa to nie jest legalizm, On powiedział: 
mogę uczynić, cokolwiek zechcę, ale chcę czynić tylko to, co Jemu podoba się.” Możecie 
powiedzieć to samo, a jeżeli nie, potrzeba wam tego samego życia w was, mówiącego 
przez was to, co mówiło przez niego. Na podstawie Księgi Objawienia wiecie, że 
przybliżamy się do czasu końca, a nastanie czas, gdy nie będzie można pokutować. 
Pokutujcie teraz, kiedy macie jeszcze czas. Bo On powiedział w Swoim Słowie: „kto 
brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni 
sprawiedliwość”. A niedługo przybliżymy się do czasu, kiedy nastanie depresja, spadną 
bomby atomowe i rozpoczną się plagi, a ludzie będą wołać o śmierć… ale oblubienica 
Chrystusa będzie schowana w bezpiecznym miejscu. 

Ew. Jana 5:24 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i 
wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz 
przeszedł z śmierci do żywota. 

W kazaniu Konflikt pomiędzy Bogiem a szatanem 62-0531 122 Nie ma 
żadnego miejsca, mówiącego, że Kościół pójdzie kiedyś przez okres ucisku. 
Krew Chrystusa - jeżeli zostanie zastosowana w całej pełni Krew Jezusa Chrystusa, to 
ona oczyszcza z wszelkiego grzechu. I dlaczego musimy być oczyszczani? Jesteśmy 
oczyszczani codziennie. Więc nie będzie nam potrzebny ucisk... 

123 Słuchajcie. Słuchajcie, co Jezus powiedział w ew. Jana 5, 24: "Kto słucha 
Moich Słów i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma Żywot Wieczny i nie przyjdzie na 
sąd, lecz przeszedł ze śmierci do Życia". Amen. 

Mamy obietnicę odnośnie Zachwycenia, nie ucisku. Boża obietnica dla nas w tym 
czasie to przemiana naszego ciała i porwanie. 1 Tesaloniczan 4:13 A nie chcemy, 
bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak 
drudzy, którzy nie mają nadziei. 14 Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i 
zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z nim tych, którzy 
zasnęli. 15 A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy 
przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. 16 Gdyż sam 
Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw 
powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, 17 Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, 
razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak 
zawsze będziemy z Panem. 18 Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. 



On powiedział, żebyśmy pocieszali się nawzajem tymi słowami. A jakie pocieszenie 
jest zawarte w nauce o zachwyceniu następującym po ucisku. Zachwycenie rozpoczęło 
się,  jak mówił nam William Branham. On nauczał nas, że Sam Pan Bóg dokona 
wszystkie trzy sprawy: Okrzyk, Głos i Trąbę podczas Jego Przyjścia. Otrzymaliśmy już 
Okrzyk, którym jest to Poselstwo, i oczekujemy na Głos zmartwychwstania, ten sam 
głos, który wzbudził Łazarza z grobu, a następnie trąbę, by spotkać Go w powietrzu. 

BÓG UKRYWAJĄCY SIĘ W PROSTOCIE  63-0412E 309 Kościół pójdzie 
przez okres ucisku, lecz Oblubienica nie. Kościół pójdzie przezeń, aby został 
oczyszczony, na pewno, w czasie szóstej pieczęci. Racja. Izrael pójdzie tak samo ze 
względu na tych sto czterdzieści cztery tysięcy. Lecz Oblubienica nie. Istnieje… 

310 Oblubienicy zostało wybaczone. Ona odejdzie wprost do Chwały – w 
Zachwyceniu. To się zgadza. Ona moim zdaniem – ostatni członek zostanie porwany do 
góry pewnego dnia. Może to nastanie, a wy nie będziecie wiedzieć niczego o tym. 
Pamiętajcie, jest to tajemnica, tajemnica Zachwycenia. „On przyjdzie w tej 
godzinie, o której nie pomyślicie”. Wy nie będziecie nic o tym wiedzieć. Ona 
odejdzie; potem będzie za późno. 

311 Wy powiecie: „Szkoda, że nie powstałem”. Jeżeli kiedykolwiek miałeś zamiar 
powstać, niech to jest to nabożeństwo w Albuquerque, niech to jest właśnie ta chwila, w 
której ty powstajesz. 

W kazaniu Pierwsza pieczęć 63-0318 brat Branham powiedział: Zwróćcie uwagę, 
kiedy Duch Święty, którego mamy, zostaje ucieleśniony w nas, Ten, który jest 
pośród nas w postaci Ducha Świętego, stanie się ucieleśniony w Osobie Jezusa 
Chrystusa, i my ukoronujemy Go Króla królów i Pana Panów. To się zgadza. 
Rozumiecie.” 

A apostoł Paweł powiedział w 1. Tesaloniczan 2:19 Bo któż jest naszą nadzieją 
albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w 
chwili jego przyjścia? Czy nie wy? 

A dlaczego Przyjście – Obecność Chrystusa byłaby naszą nadzieją i radością, 
gdybyśmy musieli znosić trudności wielkiego ucisku. 

Brat Branham powiedział w kazaniu Pytania i odpowiedzi 1. Mojżeszowa 53-
0729 Kiedy uderzy okres Ucisku, Kościół odchodzi do góry. Pamiętajcie zatem, 
tylko zwykły kościół, który nie ma Ducha Świętego, przechodzi przez okres Ucisku. 
Tylko ci Wybrani odejdą stąd. 

243 Spójrzcie teraz wstecz do Starego Testamentu. Kiedy widzicie te spadające plagi 
- one były w Egipcie. Nieprawdaż? A Bóg wyprowadzał Swój lud do obiecanego kraju. 
Czy się to zgadza? A Izraela nie nawiedziła ani jedna plaga. Właśnie kiedy te 
plagi... zanim one przyszły, oni odeszli do Goszen. Czy się to zgadza? A słońce się nigdy 
nie zaćmiło, nie przyszły żadne komary, nie było tam żab, nie było tam wszy, nie było 
tam burz, nie było tam błyskawic, nie zostało tam pobite bydło, a wszystko, co oni 



posiadali, zostało w Goszen zachowane. Czy się to zgadza? Jest to przedobraz Kościoła, 
odchodzącego tuż przed okresem Ucisku. Jezus powiedział: „Gdy się zaczną dziać te 
rzeczy, podnoście wasze głowy, wasze odkupienie jest blisko”. Rozumiecie?  

244 Ja wierzę, że księżyc i słońce i gwiazdy... Potem oni powiedzieli, że... Ja przejdę 
dalej i przeczytam To, gdzie jest powiedziane: "A ludzie pouciekali i pokryli się. I 
upadali na swoje... szukali dla siebie śmierci, a nie mogli jej znaleźć, i tym podobnie". 
Ja myślę, że to się dzieje tuż przed okresem Ucisku.  

245 Zważajcie teraz, okres Ucisku przychodzi. Kiedy uderzy okres Ucisku, 
Kościół odchodzi do góry. Pamiętajcie zatem, tylko zwykły kościół, który nie ma 
Ducha Świętego, przechodzi przez okres Ucisku. Tylko ci Wybrani odejdą. 

Jeżeli mogę zostawić wam tylko jedną rzecz dzisiaj wieczorem, chcę, żebyście padli 
na swą twarz przed Bogiem za siebie, za twego współmałżonka, twoje dzieci, ponieważ 
nikt nie odejdzie w Zachwyceniu bez Ducha Świętego. Bowiem to właśnie Duch Święty 
zstąpił, by wyzwolić nas, a On jest więcej niż chętny uczynić to, jeśli pozwolimy Mu na 
to. Dlaczego nawet Jezus, kiedy wszedł do swego miasta rodzinnego, nie mógł uczynić 
cudów z powodu ich niewiary. A mówię wam, niewiara utrudnia dzieło Boże. Więc nie 
bądźcie tymi, którzy próbują manipulować Bożym Słowem dla własnych celów, po 
prostu nauczcie się usunąć na bok i pozwólcie działać Bogu. Nauczcie się być takimi 
jak Maria i mówcie: „Niech mi się stanie według Słowa Twego.” 

Brat Branham powiedział ponownie w kazaniu Stanąć po stronie Jezusa 62-
0601 55 W Objawieniu są powiedziane jeden, dwa, trzy rozdziały do Kościoła. Kościół 
odchodzi w 4. rozdziale. On więcej nie powraca aż do 19. rozdziału - to znaczy po 
okresie Ucisku, kiedy Bóg wywoła Żydów. To się zgadza.  

I podobnie jak Enoch, on odszedł do góry zanim jedna kropla deszczu spadła w ogóle 
na ziemię. On odszedł; potem rozpoczął się okres ucisku. Rozumiecie? Noe był w arce, 
zanim nastał jakikolwiek ucisk. Lot był poza Sodomą, zanim nastał ucisk. Rozumiecie? 
A Kościół odejdzie przed jakimkolwiek okresem Ucisku. 57 Otóż, w okresie Ucisku, 
który nastanie, smok będzie prześladował śpiącą pannę (wypuszcza wodę ze 
swoich ust, to znaczy tłumy i ludzi, armie) które będą ścigać i dopadną tą niewiastę - 
tych pozostałych z jej nasienia i zabiją ją. Otóż, to będzie w okresie Ucisku, lecz Kościół 
odejdzie do domu. Otóż, gdyby to miało miejsce jutro, to by nas dzisiaj nie 
powstrzymało od pielgrzymowania dalej. Zdajmy rachunek z dnia dzisiejszego. 

PIERWSZA PIECZĘĆ 63-0318 79 I jak może ktoś powiedzieć, że Oblubienica 
Chrystusa idzie do okresu Ucisku? Ja tego nie mogę zrozumieć! Widzicie? Ona 
została zabrana przed Okresem Ucisku. Jeżeli Kościół został osądzony i oni 
osądzili samych siebie i przyjęli Krew, jak Bóg może sądzić człowieka, który 
jest doskonale, absolutnie bezgrzeszny? Wy mówicie: "Nie ma takiego człowieka". 

80 Każdy znowuzrodzony wierzący, prawdziwy wierzący, jest doskonale, 
absolutnie bezgrzeszny przed Bogiem. On nie ufa swoim uczynkom. Ufa Krwi 



Jezusa, do której wpadły jego wyznane grzechy. Biblia tak mówi. Rozumiecie? 
"Kto się z Boga narodził, nie popełnia grzechu, bowiem on nie może grzeszyć". 
Jak możesz uważać człowieka za grzesznika, kiedy bielidło Krwi Jezusa Chrystusa jest 
między nim a Bogiem? Ono rozkłada grzech tak, że z niego nic nie pozostanie. 
Rozumiecie? Jak by w ogóle ta czysta Krew Chrystusowa dopuściła do tego, aby tam 
przeszedł grzech? On tam nie może przejść. 

81 Jezus powiedział: "Bądźcie więc doskonałymi, jak i Ojciec wasz w 
Niebiesiech jest doskonały". Jak moglibyśmy sobie choćby tylko pomyśleć, że 
jesteśmy doskonałymi? Lecz Jezus wymagał tego. A jeśli  Jezus tego wymaga, On musi 
do tego przygotować drogę. I On to uczynił - Swoją Własną Krwią! 

Pytania i odpowiedzi 64-0823E Czy głupia panna będzie zbawiona. Nie. 
Cokolwiek się dzieje, dzieje się teraz. Ona będzie musiała przechodzić przez Okres 
Ucisku. A to z tego powodu, że odrzuciła gruntowną pokutę. Ona jest wierzącą, 
uważa się za wierzącą, ale będzie musiała iść przez okres ucisku. 

ZNAK  63-1128 87 Ktoś, dyskutując o tym ze mną niedawno, powiedział: "Kościół 
będzie musiał przez to przejść, dla - dla oczyszczenia". Powiedziałem: "To prawda, bo 
odrzucił Krew". 

98 Jeśli okres ucisku nawiedziłby Oblubienicę – Jego własna Żona miałaby znaleźć 
się w ucisku? O, nie! Krew Jezusa Chrystusa oczyściła nas od wszelkiego 
grzechu i nie ma już więcej oczyszczania. I Krew Jezusa Chrystusa, oraz ten Znak, 
stanowi dowód, że to zostało oczyszczone. Amen. To jest Znak Oblubienicy, ona nosi ten 
pierścień. 

Hebrajczyków 9:13 Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez 
pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, 14 O ileż bardziej 
krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy 
Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć 
Bogu żywemu. 

Rzymian 5:1 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana 
naszego, Jezusa Chrystusa, 2 Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, 
w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. 3 A nie tylko to, chlubimy się też 
z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, 4 A cierpliwość doświadczenie, 
doświadczenie zaś nadzieję; 5 A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w 
sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. 6 Wszak Chrystus, gdy 
jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. 7 Rzadko się 
zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego; prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. 8 Bóg 
zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, 
Chrystus za nas umarł. 9 Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią jego, 
będziemy przez niego zachowani od gniewu. 10 Jeśli bowiem, będąc 
nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, 
będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. 11 A nie tylko to, lecz 



chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz 
dostąpiliśmy pojednania. 12 Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, 
a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli; 
13 Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy 
zakonu nie ma; 14 Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, 
którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał 
przyjść. 15 Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską; albowiem jeśli przez 
upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu 
łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. 16 I nie tak 
ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka; albowiem wyrok za 
jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu 
upadków. 17 Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez 
jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, 
królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. 18 A zatem, jak przez upadek 
jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło 
usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku 
żywotowi. 19 Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się 
grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi 
usprawiedliwienia. 

Módlmy się teraz… 


