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Dzisiejszego poranka rozpoczniemy od drugiej połowy kazania brata
Branhama, którą zatytułował: „Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem.” A
ponieważ pierwszych 180 akapitów zajęło nam 160 kazań, aby je przeanalizować,
to możemy być jeszcze tutaj w tym kazaniu, kiedy nastanie zachwycenie.
Rozpoczęliśmy tą serię kazań 13 stycznia 2008 r., a teraz jesteśmy w dniu 9 maja,
2010 r., więc to zajęło nam dosłownie 2 i pół roku i 160 kazań, aby przebrać
połowę kazania brata Branhama wygłoszonego w 1962 r., odczuwam, że jest to
jedno z najważniejszych kazań z jego usługi. Jeśli Pan będzie zwlekał, to może
nam zająć kolejnych 2 i pół roku, aby je zakończyć, ale tylko On to na pewno wie.
Rozpocznijmy więc czytając najpierw kilka pierwszych akapitów, kiedy on wraca
po przerwie obiadowej i ponownie przemawia do ludzi do czasu, kiedy jest
ponownie pod przewodnictwem Ducha.
1 O, to jest fajne, bracie...?... On chce powiedzieć o tym...?...To jest właśnie to.
Bracie Ed, o to chodzi. O, czy to nie jest wspaniałe? Lubię te stare próby...?...
Teraz, kiedy radio w samochodach macie podłączone, ta audycja jest nadawana
stąd. Czy teraz wszyscy czują się dobrze? A zatem, rozpoczniemy zaraz teraz i aż
do północy, a potem będziemy... Jesteśmy tak szczęśliwi, że Pan nam pomógł i
pobłogosławił nas. Teraz, kiedy ponownie rozpoczniemy, pomódlmy się krótko do
Tego, z którym rozmawiamy.
2 Łaskawy niebiański Ojcze, słyszałeś świadectwo pobożnego, świątobliwego,
starego człowieka. Poprzez wszystkie lata jego życia i jego skromnej żony,
współpracowali razem, i jak ona musiała trzymać się Ciebie i prosić Ciebie, abyś
zrobił jej męża kaznodzieją, i tutaj on jest. A kiedy potem on leżał tam umierając,
najlepsi lekarze w kraju mówili, że on odszedł, i nie może żyć dłużej, niż tylko kilka
godzin, on jest wykończony, jego ciało jest pożarte przez raka; on już nie może
zrobić ani jednego kroku, infekcja w jego kostkach i tak dalej sprawiła, że on
odchodzi. A tutaj on jest, o kilka lat później, nadal chodzący. Jesteśmy tak
wdzięczni, Ojcze. To udowadnia, że kiedy Słowo jest zasadzone, następnie
podlane, Ono przyniesie plon. Teraz, modlimy się, Ojcze, abyś nam pomógł
wyłożyć słowa z Twego Słowa tego wieczora. To jest Twoje Słowo, i my chcemy je
wyłożyć w taki sposób, jakie jest, a potem Je Ty podlej, Panie, Twoim
Duchem. Prosimy o to, kiedy powierzamy siebie z tym poselstwem Tobie, abyś Ty
użył nas w imieniu Jezusa. Amen.
Teraz, chciałbym abyście zauważyli tutaj, że brat Branham jest wierny swemu
tematowi, który zaczerpnął z I Mojż. 1:11, który nam mówi, że każde nasienie
musi zrodzić według swego rodzaju, i to w zasadzie oznacza, że każde nasienie
ma w sobie atrybuty i cechy oryginalnego nasienia, a każde następne nasiono,
które jest zrodzone z niego, musi przynieść te same cechy i atrybuty, które były w
tym oryginalnym nasieniu. A tutaj on mówi w tym akapicie o plonie, który wyjdzie
pewnego razu z tego nasienia, które było podlewane. Więc, pamiętajcie te dwie
rzeczy, które on nas naucza,...

1) Mamy do czynienia z życiem, które jest w tym nasieniu i dochodzi do
manifestacji
2 ) Ta manifestacja nie może odbyć się, dopóki nie było podlewania, które służy
do wprowadzenia życia tego nasienia do tego stopnia, aż zostanie
zamanifestowane życie w dojrzałym plonie. Teraz, pośpieszmy się z
wprowadzeniem , kiedy krótko przeczytamy następnych kilka akapitów.
3 Pośpieszmy się teraz. Moja żona opowiadała mi dzisiejszego poranka o tym,
jak trudne to jest dla ludzi, wiecie, którzy mają zdrętwiałe nogi, głównie panie, i
więcej ludzi takich jak ja, starzejących się, a muszą stać nieruchomo tak długo.
Doceniam tą waszą lojalność. A teraz, powracamy z powrotem do poselstwa i
kontynuujemy. Nie chcę być w zbyt wielkim pośpiechu, ale chcę się śpieszyć na
tyle, abym to mógł zakończyć dzisiaj wieczorem, jeśli mi się uda. Kiedy
zakończymy, jedziemy prosto do Tifton, Georgia, nie dla kontynuacji nabożeństwa;
będziemy w audytorium szkoły średniej tylko na jeden wieczór; to jest jutro
wieczorem, będzie to tylko usługa głoszenia; i będę miał tylko zwykły krótki text
albo coś, co usługiwałem tutaj, ponieważ to będzie tylko wizyta tamtejszych ludzi.
Oni nie mają regularnych nabożeństw itp.
4 Więc my... i teraz opuścimy tego poranka mówienie na temat textu, który
znaleźliśmy w I Mojż. w 1. rozdziale w 11. wierszu, mianowicie: „Mówione Słowo
jest oryginalnym nasieniem.“ Moim celem i pragnieniem tego poranka jest wyjaśnić
ludziom – próbuję wyjaśnić ludziom w moje postępowanie, i teraz, dlaczego
uczyniłem rzeczy, które uczyniłem. I uświadamiam sobie, że te taśmy są
nagrywane i będą wysyłane, wiele ludzi, prawdopodobnie będzie słuchać je
potem, kiedy ja będę daleko stąd, jeśli Jezus będzie zwlekał; ale chcę powiedzieć,
że wierzę Bożemu Słowu, że – Ono jest Prawdą.
W tym następnym akapicie brat Branham rozpoczyna zabierać się do tematu
ponownie. I co pokazuje on tutaj, że wygląda na to, że niewiele było zdziałane na
polu misyjnym i ewangelistycznym, a więc przedkłada kilka słów wyjaśnienia
tego, co jego zdaniem miało miejsce.
5 Teraz, skończyliśmy u tych ostatecznych dni, mówiąc o tym co działo się w
usłudze ewangelistów, którzy kilka lat temu, rozpali po prostu ten kraj
przebudzeniem i wydaje się jakby się potem wszyscy zatrzymali. Teraz, nie mam
na myśli, że oni odeszli z pola misyjnego. Oni stale działają, ale bez
rezultatów, tak się wydaje. Oni już do nikąd nie wychodzą. Rozumiecie? Co się
stało? Pole jest zasiane. Rozumiecie? Zatem, pamiętajcie, nie zapomnijcie...
Zauważcie teraz, że on określa, co miało miejsce do tego punktu ewangelizacji –
główną rzeczą było zasiewanie Słowa. To jest to, czego dokonały te wielkie
przebudzenia z lat 40, 50. A następnie w latach 60-tych coś się wydarzyło. Zasiew
był zrobiony, jak czytamy o tym w pierwszej połowie tego kazania, gdzie on
identyfikuje zielonoświątkowców, którzy zasiali swoje organizacyjne nasiona, a
ewangelicy zasiali ich organizacyjne nasiona, a Syn Człowieczy zasiał Słowo.
Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem 62-03118M P:130 W porządku.
Więc, tam były zasiane trzy różne rodzaje nasion: denominacyjne: Billy Graham;
on był głównym siewcą. Oral Roberts dla zielonoświątkowców...
Zielonoświątkowe nasienie zostało zasiane. (Mówię teraz o organizacjach.) I potem
Słowo zostało zasiane. Teraz, będziecie to musieli zrozumieć, ludzie. Nie mówię
nic więcej ponad to, co Bóg mi mówi. Chcę, abyście to jasno i dobrze zrozumieli.
Trzy nasiona zostały zasiane. To jest przyczyną, dlaczego zasiewanie się
kończy (Rozumiecie?), prawie się kończy. Nasiona muszą być zasiane, zanim
spadnie deszcz (Zgadza się?) albo raczej Duch. Teraz nie będziecie się z tym

zgadzać, ale wytrzymajcie tylko chwilę. Widzicie? Nasiona muszą być zasiane, a
później pada deszcz i podlewa nasienie. Czy to prawda? Teraz, chciałbym,... Czy
jest tutaj ktoś, kto rozumie język hebrajski, zna hebrajskie słowa? W porządku,
możesz sprawdzić, jeśli chcesz.
131 Teraz, kiedy słyszymy, jak mówi się tak dużo o wielu organizacjach i tym
podobnie, jesteśmy w czasie tego późnego deszczu. Nonsens. Nie ma takiej rzeczy.
Teraz, ach, ja... Coś się wydarzyło. Mogę to widzieć poruszające się przede mną.
Wykonuje się to, odczułem to przez Ducha. Widzicie? Amen. Wiem, że to jest
prawdą; to jest TAK MÓWI PAN. Widzę to dzięki wizji (Rozumiecie?),
poruszające się i przychodzące...Nie mogę zrozumieć – spójrzcie tutaj. Za
każdym razem, kiedy popatrzę; Widzę to poruszające się przede mną, jakby to
chciało się oderwać i poruszać w tą stronę i w tamtą stronę. Próbowałem
obserwować niektórych przyjaciół, którzy stoją tutaj wokół na dole. Odwracam się
i to jest wszędzie, gdzie popatrzę jest to samo. Widzicie? W porządku, powróćmy i
rozpocznijmy jeszcze raz teraz, abym był pewny, że to mamy nagrane. Nie wiem,
co się dokładnie wydarzyło wzdłuż tej kolejce. Spójrzcie.
Więc widzicie, że nasienie już zostało zasiane, ale musi to być jeszcze podlane
albo inny deszcz przyjdzie, późny deszcz, który spadnie jest nazwany deszczem
żniwa, w tym celu aby zostało zamanifestowane życie, które było zasiane.
Chciałbym spojrzeć tego poranka właśnie na to, że ten późny deszcz współpracuje
z deszczem w czasie siania, aby podlać życie w tym nasieniu, które było zasiane,
aby przyniosło w pełni dojrzały plon od Pana.
Wiemy, że oryginalnym Nasieniem był pierworodny Syn Boży, najstarszy syn w
ogromnej rodzinie braci, jak widzimy w Liście św. Pawła do Rzymian 8:29 Bo
tych, których przedtem znał, przeznaczył...
Ci, których przejrzał, są właśnie tymi, którzy byli w jego myślach przed
założeniem świata, jak to jest w Liście św. Pawła do Efezjan 1:3-4
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który
nas ubłogosławił (ubłogosławił nas, a więc to już się stało) w Chrystusie
wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios: 4 W nim bowiem wybrał nas
(Kiedy?) przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni (to oznacza
usprawiedliwieni, ponieważ być usprawiedliwionym znaczy tyle, jakbyś tego
nigdy nie zrobił albo David powiedział: Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie
poczytuje winy. A więc to nie oznacza, że nigdy tego nie zrobiłeś, ale nie będzie ci
to zaliczone. W każdym razie, zauważcie, że byliśmy wybrani w Nim, w Jego
myślach, zanim świat został nawet ukształtowany, znalezieni w pewnym stanie,
mianowicie w świętym stanie. Pamiętajcie bowiem, że On powiedział: „Świętymi
bądźcie, jak ja jestem święty.” I jeśli mamy być takimi jakim On jest, może się to
stać tylko wtedy, kiedy mamy to samo nasienie, które było w Nim. Dlatego
jesteśmy bez skazy, bez zmazy, całkowicie usprawiedliwieni przez to co On
uczynił, a nie przez to, co my mogliśmy zrobić dla siebie.
Potem stwierdzamy, że jest pewien warunek, abyśmy znaleźli się w Jego
obecności –
„abyśmy byli święci i niepokalani przed przed obliczem jego“ Albo w Jego
obecności. Następnie Paweł mówi, 5 w miłości przeznaczył nas dla siebie do
synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, (Kiedy
przeznaczył nas do przyjęcia za synów? Przed założeniem świata, kiedy byliśmy
usprawiedliwieni w jego myślach.)
I zauważcie, że według upodobania woli swojej, (I nie tylko to, ale
predestynował nas do adopcji za synów ma pewne atrybuty i cechy, kiedy

następnie mówi...) 6 Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w
Umiłowanym. A więc widzimy, że to jest Łaska, która przyprowadziła nas do
takiego stanu, my nie mogliśmy to sami dla siebie zrobić, wszystko to było
predestynowane w nas, zanim nawet miałeś jedną myśl o tym. Dlatego Paweł
może mówić w Liście św. Pawła do Rzymian 8...
List św. Pawła do Rzymian 8: 29 Bo tych, których przedtem znał,
przeznaczył, (czas przeszły, tych których przeznaczył, kiedy? On mówi w Rzymian
8. rozdziale zanim świat został nawet ukształtowany, to było... I ci, którzy byli w
nim jako nasiona,) przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu
Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A więc widzimy, że ta
predestynacja zawiera dostosowanie do obrazu najstarszego Syna Bożego z
ogromnej rodziny braci. A potem on bierze nas dalej na tej drodze do zgodności,
jak widzimy w następnym wersecie.
30 A których przeznaczył, (tych, których z góry postanowił,) tych i powołał: (To
jest pierwszy krok ku wejściu w obraz najstarszego syna. On powołał nas...) a
których powołał, tych i usprawiedliwił: (Teraz wiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni
z Wiary a wiara jest objawieniem, a więc wszystkich tych, których powołał, dał im
objawienie, i) a tych, których usprawiedliwił, (tym, którym dał objawienie, ) tych i
uwielbił. A to słowo uwielbiony było przetłumaczone z greckiego słowa, Endoxazo,
które oznacza manifestować lub wyrazić opinię, wartości i oceną Boga. Innymi
słowy, będziemy mieć zmysł Chrystusowy, jeśli będziemy przypodobani do jego
obrazu.
Teraz wiemy, ponieważ czytaliśmy w Piśmie tego poranka, że spadnie późny
deszcz w czasie końca, który doprowadzi do manifestacji owoców albo plonu, jak
to możemy widzieć w różnych miejscach Pisma. Ale co chciałbym, abyście
zauważyli jest w Liście do Rzymian, gdzie jesteśmy nauczani, czym będzie ta
manifestacja, widzimy, że jest to zgodność z pierworodnym synem, ponieważ my
mamy tego samego Ducha Świętego w nas, który był w Nim i wskrzesił Go.
Paweł mówi w Liście św. Pawła do Rzymian 8:11 A jeśli Duch tego, który
Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z
martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który
mieszka w was.
Zatem, śmiertelne ciało nie jest tym, które idzie do grobu, ale słowo śmiertelny
oznacza, ten, który jest podatny na śmierć. A jeśli już umarło, wtedy nie żyje, a
więc on mówi o ożywieniu tych śmiertelnych ciał, w których teraz jesteśmy.
Dlatego jeśli byliśmy zrodzeni do tego ciała przez jednego ducha, wtedy jest tylko
jedna ostatnia rzecz przed manifestacją tego życia w nas, aby wejść do
manifestacji, a tą jest późny deszcz, deszcz żniwa, który zrodzi plon. Wiedząc, że
Paweł mówi:
12 Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała.
13 Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała
umartwiacie, żyć będziecie. Innymi słowy Paweł mówi nam, że musimy umrzeć dla
samych siebie i skoncentrować się na to, że Bóg nas wybrał, i że jako synowie
Boga jesteśmy ukształtowani na obraz pierworodnego Syna. Potem Paweł mówi...
14 Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. 15 Wszak nie wzięliście
ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym
wołamy: Abba, Ojcze! A więc nie jest to kwestia strachu, ale życia. On mówi, że
otrzymaliśmy ducha adopcji, przez co jesteśmy zidentyfikowani z naszym Ojcem,
który jest Stwórcą nieba i ziemi, a więc czego można się ewentualnie obawiać,
kiedy Tatuś jest obecny.

Pamiętam, że jako dziecko czasami mieliśmy bójki kamieniami z chłopcami
sąsiadów, a czasami wyglądało to strasznie, ponieważ jeden z tych chłopców
potrafił rzucać duże kamienie w naszą drogę, ale kiedy mój ojciec wyszedł, ja
pobiegłem za niego, wiedząc, że jestem ochroniony. I tak nasz Ojciec zstąpił z
okrzykiem, i to może być czas odpoczynku, kiedy wiemy, że nie musimy się
niczego bać, co przychodzi na ten świat.
Potem Paweł mówi, 16 Ten to Duch (nie duch, ale Duch Boży) świadczy wespół
z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Nie nasza identyfikacja z Nim, ale
On rzeczywiście zstąpił, aby zidentyfikować się z jego dziećmi, i aby wyrwał nas od
tego nadchodzącego sądu.
17 A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami
Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni
byli. (uwielbieni razem z Nim, to oznacza endoxazo razem, mając te same
wartości, te same opinie, te same oceny, jakie On ma.)
18 Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w
porównaniu z chwałą, ( doxa. opinia samego Boga, Boże wartości, Boże wyroki)
która ma się nam objawić. (objawione w nas, czy rozumiecie, o czym on mówi?
Potem te rzeczy zamanifestują się w naszym życiu) 19 Bo stworzenie z tęsknotą
oczekuje objawienia synów Bożych. (zauważcie, że był czas oczekiwania, czas
cierpliwości, oczekiwanie na plon, które miało przynieść owoc albo
zamanifestować, kim jest. Widzicie, owoc nasienia świadczy o życiu w tym
nasieniu. Owoc jest manifestacją życia tego nasienia. Po tym życiu, które zrodzi to
nasienie, możemy niewątpliwie rozpoznać jakie życie w nim było.) A synowie Boży
mogą manifestować tylko owoce Syna, który jest pierworodnym a to przez
posłuszeństwo. Widzicie, to nie były cuda, które Bóg zamanifestował w Synu, to
nie było to, co uczynił Bóg, to było posłuszeństwo Syna, którego wywyższył i
przyjął za syna na Górze Przemienienia. I chociaż był Synem, nauczył się
posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. On był już synem, ale dopiero po 3 i pół
roku doszedł do całkowitego posłuszeństwa wobec Ojca, kiedy był wywyższony i
przyjęty za Syna.
20 Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli
tego, który je poddał, w nadziei, 21 Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z
niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. 22 Wiemy bowiem, że całe
stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. 23 A nie tylko ono, lecz i my
sami, którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując
synostwa, odkupienia ciała naszego. A więc to jest czas oczekiwania z
cierpliwością na późny deszcz, który sprawi manifestację synów Bożych. 24 W tej
bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją,
bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? 25 A jeśli spodziewamy się tego,
czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością.
Więc widzimy na podstawie Pisma, że będą ludzie, którzy dojdą do stanu
manifestacji synów Bożych. Wiemy poprzez właściwe nauczanie Słowa, że
manifestacja synów Bożych będzie taką samą sprawą, jak Jezus zamanifestował
się jako Syn Boży. Chodzi o nasze posłuszeństwo wobec Ojca we wszystkim. I
widzimy, że w czasie późnego deszczu, musi przyjść deszcz podlewania, który
przyniesie nasiona, które zostały zasiane przez Syna Człowieczego w czasie
deszczu nauczania, deszcz zasiewu, ale będzie potrzebny kolejny deszcz, który
przygotuje ich do dojrzałości i finalizacji. A ten deszcz lub podlewanie nie

przyjdzie przez potwierdzonego proroka, jak deszcz zasiewu przyszedł od Syna
Człowieczego, ale Paweł mówi nam, że pięcioraka usługa przygotuje nasiona do
dojrzałości. To jest pięcioraka usługa.
List św. Pawła do Efezjan 4:11 I On ustanowił jednych apostołami, drugich
prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, 12 Aby
przygotować świętych (Czym jest przygotowanie świętych? To jest doprowadzenie
do dojrzałości świętych) do dzieła posługiwania, do budowania ciała
Chrystusowego, (Jak się to stanie?) 13 Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary (a
wiara jest objawieniem, a więc musimy dojść do jedności objawienia, a to nie jest
możliwe, jeżeli On nam tego nie powie) i poznania Syna Bożego, (Tak więc bez
poznania Syna Bożego, nigdy nie możemy dojść do jedności odnośnie objawienia
Chrystusa) Ale zauważcie, że poznanie Syna Bożego prowadzi nas do stanu – do
męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,Innymi
słowy, staniemy się tym, czym On był, nie że pełnia Bóstwa jest w oblubienicy.
Brat Branham nigdy tak nie nauczał. Powiedział, że był tylko jeden, w którym
była pełnia Bóstwa a to był Jezus Chrystus, i powiedział, że mamy Go tylko w
pewnej mierze, ale jeśli Chrystus jest głową Ciała, to wtedy to Ciało ma pełnię,
ponieważ Chrystus jest głową ciała.
Ale zauważcie, że głównym celem tej pięciorakiej usługi było doprowadzenie
nasienia do dojrzałości, a to sprawi także późny deszcz. Więc wierzę, a ponieważ
od kiedy nie jestem potwierdzony, więc może się mylę, ale to, co widzę jest to, że
będzie nawadnianie, deszcz, pięcioraka usługa, która doprowadzi Nasienie Boże
do dojrzałości, i to zrodzi owoc, na który Gospodarz czekał tak długo.
Zauważcie, co Paweł mówi następnie o pięciorakiej usłudze. 14 Abyśmy już nie
byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i
przez podstęp, prowadzący na bezdroża błędu, 15 Lecz abyśmy, będąc szczerymi
w miłości, wzrastali pod każdym względem w niego, który jest Głową, w
Chrystusa, Wzrastać w Niego, to oznacza stać się takim jakim On jest, albo być
przemienionym na jego obraz.
16 Z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się
zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego
poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości.
Więc widzimy, co brat Branham mówi w akapicie 6 Ktoś poprosił mnie, abym
powtórzył znowu to hebrajskie słowo. W 2. rozdziale Joela (Joel 2:28) gdzie on
mówi o nadchodzącym wczesnym i późnym deszczu, słowo „wczesny“ jest w
języku hebrajskim słowem M-o-u-r-e-h, moureh, które oznacza „nauczanie“
Innymi słowy, będzie deszcz nauczania i deszcz żniwa. Więc, mieliśmy
deszcz nauczania, i jesteśmy przygotowani na deszcz żniwa. (Więc to mi
mówi, że ten deszcz nauczania przyszedł, kiedy wyszły trzy etapy zasiewania
słowa, w dwóch etapach było zasiewane organizacyjne nasienie, które zrodziło
tylko więcej organizacyjnych dzieci. Wiecie, „O milion więcej w 1944“ taki był
slogan... Ale jeden zasiewał Słowo, które zrodzi synów i córki żyjącego Boga.)
Potem brat Branham mówi, Wiecie, wczesny deszcz przychodzi wtedy,
kiedy zasiejesz nasienie. On spowoduje, że twoje nasienie rozpocznie róść.
Lecz przedtem, zanim dojrzeje, przychodzi inny deszcz. On jest nazywany
deszczem żniwa. Wiemy, że kiedy padają te wiosenne deszcze, a potem deszcze
pod koniec czerwca, one pobudzają do rośnięcia.

A zatem on kieruje nas do Joela 2:23 A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie
radośnie i weselcie się, brat Branham naucza nas, że kiedy Syjon jest
wspomniany w Piśmie, to on odnosi to do Oblubienicy. A więc powiedziano nam
tutaj A wy, dzieci Syjonu, wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim
Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz,
deszcz jesienny i wiosenny. 24 I klepiska będą pełne zboża, a prasy opływać
będą moszczem i oliwą.
Otóż, zauważcie tutaj ten wczesny deszcz, który był pierwszym deszczem albo
deszcz zasiewu, który był deszczem nauczania był dany tylko umiarkowanie. Jest
tutaj powiedziane, że był dany umiarkowanie. A zatem, to oznacza, że nie był
dany za dużo, albo nauczanie nie było extremalne, ale raczej powściągliwie. Słowo
powściągliwie oznacza:
Będące w rozsądnych granicach; nie w nadmiarze albo ekstremalnie; lecz
łagodnie lub spokojnie; umiarkowanie: A jeśli zwrócicie się w waszych Bibliach do
I Mojż. 32:2 gdzie Bóg nam mówi, co to jest deszcz. On mówi, 2 Niech kropi jak
deszcz nauka moja, Niech ścieka jak rosa mowa moja, jak drobny deszcz na
świeżą ruń, jak ulewa na trawę:
Brat Branham mówi w kazaniu Mówione Słowo jest oryginalnym
nasieniem w akapicie 95 Prawdziwe Boże nasienie jest wchłaniające Ducha.
Wszystkie denominacje odrzuciły to; obecnie przejawia się tylko niewiara. A kiedy
Duch Święty wchodzi do tego zarodka życia, które tam leży, To ono zrodzi
inne Nasienie, właśnie tak. Kolejny Boży syn jest zrodzony (Amen.), kolejny
Bóg – amator, syn Boga.
A z kazania Jego słuchajcie 56-1215 P:18 Wy ludzie z tego kraju, sadzicie
jabłonie, jak rozumiem. Zajmujecie się rolnictwem i produkcją owoców. Wiecie,
kiedy ta mała jabłoń jest około pół cala duża, wtedy każde jabłko, które z niego
urośnie, jest już w niej. Wiecie, wszystkie liście, które kiedyś z niego spadną, są
już w niej. Każdy kwiat już jest w niej. Każda gałąź już jest w niej. Jeśli nie jest, to
powiedzcie mi, skąd ona pochodzi? Gdzie ona jest? Skąd ona pochodzi? Co masz
robić? Wziąć nasionko i zasadzić je. Drzewko wyrasta z ziemi, kiedy zostanie
zasadzone. Musisz go podlewać. Musi mieć więcej do picia niż ono
potrzebuje. Musi pić, pić, pić tak dużo, aż zacznie wypychać kiełek. Potem
wypchnie pień i gałęzie; ono wypchnie listki, potem wypchnie jabłka. To
jest w nim, ale ono musi pić. A każde Słowo Boże jest Nasieniem. A jeśli to
Nasienie może być zasiane przez niewyczerpalne źródło życia, które jest w
Chrystusie, wierzący musi pić ponad swoją wyobraźnię, pić i wypchnąć to
wszystko. Wypchnąć wszystko co ci jest potrzebne, ponieważ to jest już w
tobie, kiedy przyjmujesz Chrystusa. A my jesteśmy zasadzeni razem w Chrystusie.
On jest niewyczerpalnym źródłem życia.
Więc nie tylko deszcz, ale, aby przyniosło plon, jest potrzebny późny deszcz.
Widzimy, że Bóg określa swoje nauczanie, jako deszcz. Chcę, abyście zauważyli,
że wczesny deszcz albo moureh, deszcz nauczania,
przyniósł nauczanie
Chrystusa na świat, a to jest nauczanie i przyjmowanie nauki, która nam
pokazuje różnicę między tymi trzema siewcami nasienia. Tylko jeden zasiewał
prawdziwą naukę Słowa, a była to nauka Chrystusa. Ale pamiętajcie, że było to
zasiane na całej ziemi, ale umiarkowanie. Brat Branham nie wchodzi w szczegóły
i nie zajmuje się głębią nauki Chrystusa, a ponieważ zostało to zasiane w pewnej
mierze, wielu to przegapiło. Otóż, jeśli wczesny deszcz był deszczem nauczania, a

późny deszcz jest tym, który przynosi plon, chciałbym abyście zauważyli, że to jest
ciągle deszcz. Zarówno wczesny i późny deszcz jest deszczem, tylko jeden był dany
trochę bardziej umiarkowanie niż ten drugi. Według Boga deszcz jest nauczaniem,
a więc późny deszcz musi być również nauczaniem, które przychodzi, ale nie jest
powstrzymywany, przychodzi w obfitości, a bramy Nieba są otwarte i pięcioraka
usługa podlewa to nauczanie Chrystusa, deszcz, poznanie Syna Bożego aż do tego
momentu, kiedy ludzie są naprawdę przesiąknięci, a deszcz nawadnia ciągle
dalej. Zasiew Pana ciągle go wchłania i to rodzi synów Bożych na obraz Syna
Bożego.
List św. Jakuba 5:7 Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia
(obecności) Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż
spadnie wczesny i późniejszy deszcz.
Ten werset z Pisma mówi nam bardzo dużo o czasie końca. Najpierw jest tutaj
powiedziane, że będzie czas cierpliwości, kiedy więcej cierpliwości jest potrzebne.
Zwróćcie uwagę na to sformułowanie Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do
przyjścia (obecności) Pana, więc to nam mówi tutaj o przychodzącej obecności
Pana, i my będziemy potrzebować więcej cierpliwości w tym czasie, ponieważ będą
miały miejsce pewne wydarzenia i one się wydarzą, a pomimo tego zostaną one
wypełnione podczas jednej kompletnej generacji.
Potem On mówi Spójrzcie, co oznacza „popatrz i zobacz“ Bądź uważny w
czasie Jego obecności, Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż
spadnie wczesny i późniejszy deszcz, i my będziemy mieć długą cierpliwość do
tego. Także ono nam mówi o atrybucie, który będziemy mieć, kiedy oczekujemy na
Pana, który jest obecny i będzie tu w tym czasie. Otóż, powodem dlaczego nam
jest to sugerowane jest to, że Pan będzie miał długo cierpliwość dla tego owocu,
ponieważ to obejmuje dwa uzupełniające się deszcze, Ono mówi, że rolnik, który
oznacza tego, który sieje i troszczy się o przycinanie albo o jakąkolwiek potrzebę
tego nasienia i Ono mówi że On cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż
spadnie wczesny i późniejszy deszcz.
Zatem widzimy, że spadną dwa deszcze, które spadną w czasie obecności Pana
a owoce nie pojawią się, dopóki nie spadnie późny deszcz z tych dwu deszczy.
Dlatego jest to ważną rzeczą, abyśmy rozumieli, co oznaczają te dwa deszcze
według Słowa Bożego.
Księga Zachariasza 10:1 Proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej! Pan
stwarza chmury burzowe i zsyła deszcz. On daje ludziom chleb, zieleń na polu.
Zauważcie, że ma nastąpić deszcz w czasie tego późnego deszczu, a ten deszcz
jest w tym celu, aby zrodził owoce w danym sezonie.
Przypowieści Salomona 16:15 W jaśniejącej twarzy króla jest życie, a jego
łaska jest jak obłok z deszczem wiosennym.
Zauważcie, że w tym zastosowaniu Późnego Deszczu obecność Pana jest
połączona z życiem a obłok Późnego Deszczu jest połączony z Bożym
upodobaniem, którym jest Boża łaska dla nas. Dlatego właśnie, kiedy widzę ten
obłok, którego zdjęcie uczyniono nad górą Zachodzącego Słońca, to mogę
rozmyślać tylko o łasce, mianowicie o zdumiewającej łasce, o łasce, która nam za
darmo udziela wszystkiego, czego potrzebujemy. A Bóg sam zstąpił w tej godzinie,

aby nam pokazać swoje upodobanie w nas. Dlatego właśnie zostało uczynione to
zdjęcie – aby nam pokazać, że On jest tutaj, aby nas wyzwolić z tego wszystkiego,
co ma przyjść na tą ziemię, na tych, którzy odrzucili Jego Słowo.
A Piotr mówił nam o tej Łasce, podobnie jak mówił apostoł Paweł o Łasce,
która miała przyjść w czasie Apokalipsy, względnie odsłonięcia potężnego Boga,
przebywającego pośród nas.
I list św. Piotra 1:13 Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc,
połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się
Jezusa Chrystusa.
I list św. Pawła do Koryntian 1:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i
Pana Jezusa Chrystusa 4 Dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która
wam jest dana w Chrystusie Jezusie, 5 Iżeście w nim ubogaceni (to ubogacanie
jest takie, jak my wzbogacamy glebę, tzn. używanie nawozu, aby nasienie
doprowadzić ze stanu ziarna do pełnego rozwoju i dojrzałości, aby mógł zostać
zebrany plon) przez Niego, we wszystkich wypowiedziach (Słowa, które jest logos)
zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, (Więc widzimy tą
łaskę, która nas ubogaciła wszystkim w logos, wszelkim poznaniem, abyśmy
otrzymali całe logos, które może przyjść tylko w czasie końca, kiedy Słowo jest
objawione według Hebrajczyków 6 – raz na zawsze oświecone.
6 Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone (to słowo
utwierdzone oznacza ustanowione) w was, 7 Tak iż nie brak wam żadnego daru
łaski, (to słowo dar jest w języku greckim charisma a to oznacza obdarowanie,
kiedy mówimy o kimś, kto jest obdarzony, to oznacza, że jest utalentowany, a
zazwyczaj używamy to wyrażenie, kiedy mówimy o kimś, kto jest genialny.
Dlatego chcę, abyście zrozumieli, że ta łaska jest dana po to, aby wam przynieść
specjalne zrozumienie) wam, którzy oczekujecie objawienia (Apokalipsy, która jest
objawieniem albo manifestacją) Pana naszego Jezusa Chrystusa,(I kiedy to może
być, jeżeli nie w tym czasie?) 8 Który też utwierdzi was (co, oznacza ugruntuje
ciebie) aż do końca, tak iż będziecie (abyście mogli być) bez nagany w dniu Pana
naszego Jezusa Chrystusa.
(Paweł także mówi o tym, abyśmy byli znalezieni bez nagany w dniu Jego
przyjścia, tzn. Jego zjawienia się w Liście św. Pawła do Efezjan 1. Rozdział)
9 Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa
Chrystusa, Pana naszego. 10 A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni.
Jak możemy mówić to samo, co mówią wszyscy, dopóki nie mówimy tylko to,
co On powiedział i rozumiemy, co On powiedział, ponieważ jeśli kilka ludzi
usłyszy jakąś rzecz, ale nie rozumieją, co było powiedziane, będą mieli swoje
własne myśli o tym, co było powiedziane, a z kolei będą mówić to, co oni myśleli,
że usłyszeli. Ale jeśli wszyscy mamy ten sam umysł, wtedy będziemy mówić to
samo, a to dokładnie Paweł wspomina tutaj, kiedy kontynuujemy czytanie.
i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością
myśli i jednością zdania. Ponieważ jedynym sposobem, jak możemy dojść do zgody
jest tą, kiedy wszyscy mamy to samo zrozumienie, innymi słowy, niech ten zmysł,
który był w Chrystusie przebywa także w was. A to jest łaska, która doprowadzi
nas do tego w tej godzinie.

Księga Joba 29:23 Czekali na mnie jak na deszcz i otwierali usta jak na
ochłodę (na późniejszy deszcz). To, co widzę w tym miejscu Pisma, jest to, że
był czas oczekiwania na późny deszcz, ale kiedy przychodzi, oni otwarli usta aby
napić się tak dużo, ile tylko potrafili.
V Księga Mojż. 11:14 To On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we
właściwym czasie: jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój
moszcz i swoją oliwę.
W porządku, więc teraz dochodzimy do miejsca, gdzie otrzymamy pewien opis
tego, co ten późny deszcz zrodzi. Powiedział, że to jest dla czasu żniw, a więc
możliwe, że będzie gromadzenie się razem pszenicy, Wina i Oliwy. Wyglądamy
tego, że deszcz żniwa zrodzi pszenicę, wino i oliwę. Pamiętajcie te trzy rzeczy w
waszych umysłach, a my powrócimy do nich za chwilę.
WCZESNY I PÓŹNY DESZCZ
60-0303 ak. 13. Widzimy ten niepokój.
Wszystko wydaje się być w nerwowym, niespokojnym... Czas się zakończył,
wschód i zachód spotkały się. On zmierzał ze wschodu na zachód, aż wschód i
zachód spotkały się. Biblia mówi w tym tekście, który przeczytałem, że będzie
dzień z Panem, który nie może być nazwany ani dniem, ani nocą. Będzie to ponury
dzień i będzie na tyle Światła, by widzieć, co jest wokoło. To jest ten dzień, w
którym żyliśmy od początku. Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na
zachodzie. To nie jest inne słońce. To jest to samo słońce, które wschodzi na
wschodzie i zachodzi na zachodzie, a cywilizacja podąża zawsze z nim. Tak więc
Indie, albo raczej Chiny, są najstarszą cywilizacją, o której mamy jakieś wzmianki.
My jesteśmy na zachodnim wybrzeżu, gdzie wschód i zachód spotkały się.
Cywilizacja podążała razem z tym. A w tym czasie, na wschodzie, po raz pierwszy
był wylany Duch Święty na ludzi wschodu. Zacytuję to jeszcze raz, żebyście tego
nie zapomnieli. Oni mieli to pierwsze Światło. Na początku s-ł-o-ń-c-e świeci na
wschodzie, a również S-y-n zaświecił najpierw dla ludzi ze wschodu. Teraz
mieliśmy ponury dzień. Mieliśmy wystarczająco światła, by się w nim poruszać,
wystarczająco, żeby wierzyć w Pana Jezusa i być zbawieni. Formowaliśmy
kościoły: wielki kościół luterański, baptystyczny, metodystyczny, prezbiteriański.
Wszystkie te wspaniałe kościoły powstały przez ten czas, ale nie mieliśmy tego
obiecanego konkretnego późnego deszczu, o którym było prorokowane, że
przyjdzie. W czasach ostatecznych ma przyjść późny deszcz, a wczesny i późny
deszcz spadną razem. Pierwszy deszcz był na wschodzie, a późny jest na
zachodzie. A w późnym deszczu, wczesny i późny deszcz spadnie razem.
14. Teraz jednak przyszło słońce, dając nikłe światło, z powodu słabej wiary
ludzi. Jezus był Synem Bożym, tak jak to już dzisiaj mówiliśmy. On był w takiej
samej mierze Bogiem jak i człowiekiem. W wieku trzydziestu lat... Nie mamy
żadnych zapisków na Jego temat aż do czasu, gdy ukończył trzydzieści lat. Kiedy
został ochrzczony w Jordanie przez Jana, Duch Święty zlał się na Niego bez miary.
W Nim przebywała pełnia Bóstwa cieleśnie. On był Emanuelem. Bóg mieszkał w
Nim. Dlaczego przebywał w Nim Bóg? Było tak, ponieważ był urodzony bez
grzechu, potrafił się wydać Bogu i w Nim przebywała pełnia Boga. Ty i ja nie
możemy mieć w sobie więcej Boga, niż potrafimy się wydać. Tak długo jak
stosujemy się... Im więcej potrafię Billego Branhama usunąć z drogi, tym w
większej mierze Bóg może wstąpić. Lecz jak długo znajduje się tam William
Branham, Bóg nie ma sposobu, żeby się tam dostać. Tak samo jest z tobą. Tu
chodzi o to, żeby usunąć samych siebie z drogi. Nie patrzeć tak jak myślimy, nie

robić, co myślimy, ale pozwolić Jemu, aby On za nas myślał. Pozwólmy Mu wziąć
pod kontrolę nasz sposób patrzenia i słuchania Ducha Świętego.
26. Widzimy więc te straszliwe widoki: trzęsienia ziemi, potężne fale,
odpadnięcie (upadki), gęste ciemności, popędliwość, wysokomyślność, miłość do
rozkoszy. Otóż, to jest dla świata. To jest właśnie to, na co wskazuje ten świat.
Lecz Kościół posiada inny znak. Och, ten błogosławiony, powołujący znak... On
obiecał, że w tym duchowym Kościele pojawi się późny deszcz. W tych ostatnich
dniach wyleje On zarówno wczesny jak i późny deszcz. Zapamiętajcie, wczesny
deszcz spada jako pierwszy, późny deszcze spada jako drugi. Zarówno wczesny
jak i późny deszcz w tym samym sezonie. On go obiecał. Zwrócimy teraz uwagę na
to, czym są te deszcze.
27. Otóż, dowiadujemy się, że On... Prorok rzekł: "Nastanie dzień, który nie
będzie ani dniem, ani nocą, lecz czasu wieczora będzie Światło". Jakiego rodzaju
światło? To samo światło słońca, które zaświeciło na wschodzie, w dniu
ostatecznym świecić będzie na zachodzie. Jest to ostatnia godzina tego dnia,
słońce będzie tutaj świecić, Syn będzie tutaj świecić. Otóż, mieliśmy taki czas, w
którym mieliśmy małe wieczorne Światło, lecz jak brzmi rozporządzenie? Izajasz
był perfekcyjny w stosunku do Pisma, gdy powiedział: "Nadchodzi poranek, a
także noc". Zauważyliście to? "Nadchodzi poranek, a także noc". Nadchodzi
poranek, "Strażniku, jaka pora nocna?". Zobaczymy te rzeczy, o których Jezus
mówił, że mają wypełnić się w czasach ostatecznych, a On przepowiedział tę
ostatnią generację. Widzimy to teraz fizycznie: widzimy fizycznie Izraela oraz te
wszystkie znaki. Świat tonie, jest to wiek atomowy, koniec wieków, koniec czasu.
Możemy to wszystko widzieć w tych Pismach; to sprawia, że pragniemy zawołać:
"Strażniku, jaka pora nocna?". Mamy stróża, który wspiął się na szczyty Chwały.
Duch Święty został posłany do tych wież, które są w mężczyznach i kobietach,
którzy wierzą Bogu. To jest ten Stróż, Duch Święty posłany do nas, jako Stróż,
który nas pilnuje. On jest naszym opiekunem. Duch Święty został posłany do
człowieka, by być Strażnikiem twojej duszy. To jest właśnie prawda. Człowiek nie
jest stworzony, by czuwać jeden nad drugim, to ma być Duch Święty, który ma nad
nami czuwać. On jest naszym wychowawcą, naszym nauczycielem. Duch Święty
jest po to, aby uczyć. A wtedy patrząc na te rzeczy, wołamy do Ducha Świętego:
"Stróżu, jaka godzina nocna?". On odpowiada tak samo jak tutaj: "Nadchodzi
poranek, a także noc". Co to jest? Obserwujcie, jak to się dzieje dzisiaj.
28. Cóż, On mówił o tym naturalnym, o tych ludziach, o tym, co mogli widzieć.
On mówi do kościoła, że będzie późny deszcz; ten deszcz spadnie w czasach
ostatecznych. Mieliśmy już późny deszcz. Pamiętacie, ale w... Co się tam stało?
Najpierw ma miejsce Jutrzenka, a zanim ona wschodzi, staje się ciemniej niż
kiedykolwiek w ciągu nocy. Potem dopiero świta. Najpierw jednak jest Jutrzenka,
dzień, potem noc i Jutrzenka. Teraz, zwróćcie uwagę na to, co On powiedział:
"Nadchodzi poranek, a także noc". Ciemność, ta mała ciemność przed rozpoczęciem
się dnia; co się wtedy dzieje? Mieliśmy to pierwsze malutkie światło; mamy to
światło. Widzimy te ziemskie znaki. Różnego rodzaju rzeczy się dzieją: trzęsienia
ziemi, ludzie się odwracają, niemoralność kobiet i mężczyzn. Jak oni postępują,
kobiety zachowują się przewrotnie względem mężczyzn, a mężczyźni tak samo
próbują względem kobiet, nosząc to odmienne odzienie. A Biblia mówi, że jest to
ohydą dla kobiety nosić męskie ubrania. We wszystkie te rzeczy, oni wchodzą z
tak szeroko otwartymi oczami, jak się tylko da, a potykają się w gęstej ciemności.
Ludzie nazywają się chrześcijanami, kobiety, mężczyźni palą papierosy i piją,

chodzą na alkoholowe przyjęcia, noszą szorty, ścinają włosy, nakładają makijaż,
manicure i wszystko to, co jest na ich twarzach, a mimo to, oni nadal w tym
chodzą. Tak to właśnie jest.
35 Tę małą usługę, którą On mi dał... Jaki był ostatni znak Sodomy? Było to
wtedy, gdy ten Anioł odwrócił się plecami do namiotu i powiedział, co robiła Sara.
Jaki był ostatni znak dla Izraela i dla Sodomy? Jaki był ostatni znak dla
Samarytan? On nie działał dla pogan. Poganie nigdy nie byli nauczani. Teraz,
mieliście dwa tysiące lat nauczania. Co się dzieje? Wczesny i późny deszcz
spadają razem. Poranne Gwiazdy są polerowane przez Krew Jezusa Chrystusa.
Usłyszałem w jakimś programie tego poranku; gdzieś coś jadłem lub coś
podobnego. Słyszałem o pewnej kobiecie, która miała jakieś dzwoneczki, na
których dzwoniła. Może to słyszeliście. Myślę, że to było w telewizji. Usłyszałem to;
nie oglądałem tego, ale w tym programie ona dzwoniła tymi dzwoneczkami, oni to
mieli w tym programie. Jeden z nich miał najczystszy dźwięk; tak mówiła. Ten
dzwoneczek był zrobiony z krwi ludzkiej. Och, mój bracie, jeżeli jest coś, co będzie
dzisiaj wydzwaniało tę ewangelię, to będzie to Krew Jezusa Chrystusa, która
została wprowadzona do tego dzwoneczka ewangelii, by wydzwaniać to światło
Przyjścia Syna Bożego.
36. Oglądajcie tę usługę Ducha Świętego. Oglądajcie ją dzisiaj. Kiedy to
powraca... Kościół stopniowo malał liczebnie. Kiedy to... Pierwszym reformatorem
był Luter. Miał on wielkie, szerokie pole do popisu: Usprawiedliwienie przez wiarę.
Kościół został wstrząśnięty. Potem przyszedł Wesley; drugie wielkie przebudzenie.
To strząsnęło Kościół do uświęcenia. Kościół stał się mniejszością, zupełną
mniejszością. Potem przyszli zielonoświątkowcy, przywrócenie darów. To
strząsnęło ich do bardzo malutkiej grupy, tak jak koniec piramidy. Ale co z końcem
czasów, kiedy ten Kamień Szczytowy przychodzi, aby nakryć tę piramidę? Co to
jest? Wtedy Kościół naprawdę jest w mniejszości. Tak jak było za dni Noego, tak
samo będzie w dniach Przyjścia Syna Człowieczego, kiedy osiem dusz było
zbawionych przez wodę. Otóż, co to jest Przyjście Syna Człowieczego? Kościół
wyszedł z usprawiedliwienia, poświęcenia, chrztu Duchem Świętym, a teraz oba,
wczesny i późny deszcz przychodzą. Są już bardzo blisko, tak jak cień mojej dłoni,
który przybliża się, staje się coraz ciemniejszy, coraz ciemniejszy, aż w końcu moja
dłoń i ten cień stają się tym samym.
37. Kościół i wszystkie jego duchowe dary, światła, i tak dalej oraz te
wszystkie znaki, które On dał kościołowi, by na nie spoglądał... Tam jest ten
świat; drzewo figowe wypuszcza swoje pąki. Wszędzie mają miejsce trzęsienia
ziemi. Wszystkie te rzeczy są napisem na ścianie dla tego świata. Lecz widzicie te
znaki, które się pojawiają. "Te rzeczy, które Ja czynię i wy czynić będziecie.
Jeszcze chwila i świat mnie więcej nie ujrzy, ale wy oglądać Mnie będziecie, bo Ja
będę z wami, a nawet w was, aż do skończenia świata". Te wielkie znaki się
dzieją. Co to jest? Duch w Kościele staje się tak bardzo podobny do Jezusa, aż
Kościół i Duch zjednoczą się razem, a wtedy nastanie zmartwychwstanie. Światła
poranne... Och, wy Gwiazdy Poranne. Włączcie znów swój budzik. Powstańcie i
umyjcie swoją twarz. Usuńcie noc ze swych oczu i świećcie Przyjściem Syna
Bożego. Tych długich kolejek modlitwy już dawno nie powinno być. Te cuda i Boże
wyniki są o wiele większe w tym dniu, aż stało się to końcową sprawą, ponieważ
mamy wczesny i późny deszcz spadający razem. To jest ta godzina. Czy temu
wierzycie? Pochylmy swoje głowy.

38. O Niebiański Ojcze, jesteśmy teraz w czasie końca. Zbliżamy się do tej
wielkiej godziny Przyjścia Syna Bożego. O Boże, niechby te Gwiazdy Poranne tu
zgromadzone, które być może sposępniały w ostatnich dniach... Myślą, że
przebudzenie zanika. To jest dokładnie to, co Ty powiedziałeś, że się wydarzy:
okropna ciemność. Jednak Gwiazda Poranna odzwierciedla to Światło. "Temu,
który przezwycięży, Ja dam Gwiazdę Poranną". A ja modlę się Ojcze, abyś pozwolił
każdemu z nas stać się zwycięzcami tego wieczoru. Zwycięzcami nad niewiarą i
nad wszystkim, co jest w nas, aby Chrystus mógł w nas żyć. Panie, daj nam
Twego Ducha dzisiaj wieczorem. To całe głoszenie i wszystko, co wypowiadamy,
nad czym wielu mogłoby się zastanawiać i mówić: "Och, no cóż, nie wiem.
Słyszałem już wcześniej, jak ktoś głosił". Niechby to się nie zatrzymało na tym,
Panie. Złącz ten wczesny i późny deszcz razem. Wczesny deszcz, który zesłałeś na
ziemię w Twoich dniach, a powiedziałeś też, że on przyjdzie także z późnym
deszczem. Tak, późny deszcz już spadł. Niechaj także ten wczesny deszcz pada, a
to już uczyniłeś, pokazując znaki zmartwychwstania, że jesteś tym samym
wczoraj, dzisiaj i na wieki. Prosimy Cię o to w Imieniu Chrystusa. Amen.
ROZPOZNANIE DUCHA 60-0308 ak. 96 A Kościół Ducha świętego dzisiaj
działa tak, jak oni działają, czyni rzeczy, które oni czynią; oni wypełniają Słowo
Boże. Alleluja. Widzicie, Piotr powiedział w Dniu Pięćdziesiątym: „To jest to”! I on
powiedział: „To jest dla was i dla waszych dzieci i dla tych, którzy są jeszcze
daleko, ilu ich Pan, nasz Bóg, powoła”.
97 Ci sami natchnieni prorocy prorokowali, że wieczorne światło będzie świecić,
że będzie wczesny i późny deszcz razem, jak w dniach łaski. Spójrzcie tutaj. Co to
było? Wczesny deszcz przechodzi, a późny deszcz jest przeterminowany. Zatem ich
okres nakłada się na siebie i one przychodzą wspólnie, wczesny i późny deszcz
razem. Duch święty zamanifestowany dzięki mocy i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa. Tutaj to macie, przychodzą razem, wczesny deszcz – Boża łaska… On
powiedział: „Jak było w dniach Noego”. Jego łaska była długo cierpliwa. Oto jest
ona, długo cierpliwa, pokrywająca – przynosi obłok z dawnych czasów i obłok z
dzisiejszego czasu razem. Wczesny deszcz padał najpierw – ten pierwszy deszcz,
który mieliśmy; teraz przychodzi tutaj późny deszcz i przechodzi, a wczesny deszcz
przechodzi po późnym deszczu; wschód i zachód spotkały się razem, oba deszcze
padają wspólnie. Boże uzdrowienie plus Anioł Boży objawiający sekretne sprawy
ludzkich serc i urzeczywistniający wszystko. O, wygląda na to, że prawdziwie
narodzone dzieci Boże zobaczą to. Tutaj to macie, objawiający Duch. Objawienie,
na tym właśnie będzie budowany Kościół, jak powiedział Jezus.
Pochylmy teraz głowy do modlitwy.

