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Dzisiejszego wieczoru chciałbym kontynuować akapitem 13. z kazania Mówione 
Słowo jest oryginalnym nasieniem. 

13 Otóż, ta głupia panna jest niewiastą, ona jest kościołem, ale ona jest głupia. 
Widzicie? Ona była tylko opieszała. A teraz jest nazwana... ona nazywa siebie 
oblubienicą. Wspomnijcie sobie, wszystko dochodzi do doskonałości w liczbie trzy. 
Trzy - to liczba doskonałości. Boże urzędy -Ojciec, Syn, i Duch święty, Bóg Ojciec, to 
był Bóg, który żył w Słupie Ognia. ON próbował pociągnąć Izraela ku Sobie. Oni nie 
chcieli przyjść. Bóg Ojciec, żyjący w Synu, co Go czyniło Bogiem - Synem, tym 
samym Bogiem, wyrażonym wizerunkiem Boga - tym zamanifestowanym 
Bożym nasieniem, On starał się pociągnąć ludzi ku Sobie, a oni Go 
ukrzyżowali. Duch święty jest tym samym Bogiem, który był na początku w 
Synu Bożym, a obecnie mamy tutaj dalszy urząd Boga w tych ostatecznych dniach, 
który żyje w kościele, próbując przynieść Słowo (mówione Słowo, jak to czynił w 
dalszych dwu urzędach) do ludzi, a oni Je odrzucają. To jest ta sama sprawa. To 
są trzy urzędy, albo przejawy jednego Boga w akcji. A Bóg działający dzisiaj 
w Swoim ludzie jest Bogiem w akcji. Widzicie? To jest Bóg w ludziach. 

Rzym. 2:5-11 5. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce 
gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, 6. 
Który odda każdemu według uczynków jego: 7. Tym, którzy przez trwanie w dobrym 
uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny; 8. Tych zaś, 
którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują 
nieprawości, spotka gniew i pomsta. 9. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę 
każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka,10. A chwała i 
cześć, i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem i Grekowi.11. 
Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Módlmy się... 

Przed kilkoma tygodniami odłożyliśmy na „boczny tor” poselstwo Naśladuj mnie, 
a dzisiaj wieczorem czytaliśmy z niego ponownie, a również z listu do Rzymian 2:5 – 
11. Paweł mówi o ludziach, którzy będą sądzeni za bogactwa, które nagromadzili. Ci, 
o których mówi, że mają zatwardziałe serce, o nich także mówi, że mają 
nieskruszone serce, i oni będą coraz bardziej popadać pod gniew Boży aż do Dnia 
Sądu, dlatego też otrzymają objawienie lub moglibyśmy powiedzieć, manifestację 
sprawiedliwego sądu Bożego w dniu, kiedy sądy Boże będą na Ziemi, i ja wierzę, że 
my żyjemy teraz w tej godzinie, kiedy sądy Boże są na Ziemi. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 64 – 0823M 986 – 287 Biblia mówi, że On będzie 
sądził świat na podstawie Jezusa Chrystusa, a Jezus Chrystus jest Słowem. Więc 



według mnie On będzie sądził świat na podstawie Słowa Bożego. To się zgadza. A ja 
wierzę, że Jego sądy są obecnie na ziemi, i wierzę... Usiłujmy więc całym naszym 
sercem, abyśmy uciekli przed gniewem wiecznego potępienia gniewu Bożego, który 
zostanie wylany na ten niewierzący świat; a nie ma w ogóle żadnej sposobności, żeby 
przed tym uciec. 

A więc tutaj to mamy od potwierdzonego Proroka, On powiedział, Ja wierzę, że 
Jego sądy są obecnie na ziemi. Otóż, nastawieniem kogoś mogłoby być „ Dobrze, 
rozumiesz, on nigdy nie powiedział TAK MÓWI PAN, on tylko powiedział: ja wierzę, 
że to jest to, więc rozumiesz, tylko wierząc  w coś nie sprawi, że tak właśnie się 
stanie.” Lecz to jest TAK MÓWI PAN. Lecz jeżeli potrzebujecie czegoś takiego, to ja 
wam pokażę jedną sprawę. 

I Piotr powiedział nam, że sąd rozpoczyna się od domu Bożego.  

1 Piotr. 4:17-19 17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu 
Bożego; a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą 
ewangelii Bożej? 18. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to 
bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? 19. Przeto i ci, którzy cierpią według woli 
Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje, 

A więc, jak późna to jest godzina, kiedy musimy być całkowicie sądzeni przez 
Słowo zanim Sądy Boże są wypuszczone na ludzi, którzy odwrócili się od 
Miłosierdzia Bożego, którym jest Jego Okrzyk. Ponieważ łaska jest zawsze przed 
sądem. A dzisiaj wieczorem będąc na nabożeństwie wieczerzy pańskiej, przyszliśmy 
tutaj, by wziąć wykaz odnośnie naszego stanu, by zobaczyć, czy jesteśmy gotowi na 
głos zmartwychwstania, czy też nie. 

W kazaniu MÓWICIE KIM JEST TEN? 64-1227 Brat Branham powiedział: 

Dzień przedtem podniosłem kamień, podrzuciłem w górę i powiedziałem: "TAK 
MÓWI PAN: Ta godzina jest tu. Sądy spotkają ziemię. Wystąpią trzęsienia ziemi 
i wszystko inne. Całe zachodnie wybrzeże będzie wstrząśnięte". Patrzcie, jak 
doskonałe. Dzień za dniem dzieje się coś dokładnie tak, jak On to powiedział. Bracia, 
jak możemy to odrzucić? Chciejmy mocno trzymać się Jego naszą wiarą. 159  Pytają 
się: "Kim jest ten?" My wiemy, kto to jest. To jest Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, 
dzisiaj i na wieki — słup ognia. Patrzcie, co on czynił w czasie Mojżesza. To jest 
symbol na słup ognia dzisiaj. Dlaczego nie wierzyli, że Jezus jest Słowem? Oni mieli 
błędną interpretację i fałszywe poznanie. Tak, jak postępowała Ewa, teraz oni 
postępują. 

Zauważcie, to jest zła interpretacja i zrozumienie tego, kim jest ten, który 
sprowadza sądy Boże. Czy są ludzie ofiarami czegoś albo są ochotni do ignorancji? 

2. TYMOTEUSZA 4:3 tłumaczenie Weymoutha mówi, „ Bo oto nadchodzi czas, 
kiedy zdrowej nauki nie ścierpią, ale chcą aby im ktoś łaskotał uszy, oni odwrócą się 
od słuchania prawdy i odwrócą się ku baśniom. A rozszerzona wersja mówi: Bo oto 



nadchodzi czas, kiedy ludzie głosu nauki nie będą tolerować i zdrowej rady, ale 
mając świerzbiące uszy, chcą czegoś przyjemnego i zaspakajającego, i zgromadzą dla 
siebie nauczyciela za nauczycielem w większej ilości; wybranych by zaspokoić ich 
własne upodobanie i by popierać błędy, których się trzymają. 

Ozeasz 4:9. Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem; ukarzę ich za ich 
postępowanie i odpłacę im za ich uczynki. 

Dlatego, jak powiedział Paweł, oni gromadzą sobie to, co sami uważają za 
bogactwo. „Ale według twojej upartości i zatwardziałym sercu gromadzisz na siebie 
gniew na ten dzień. A w 8. wersecie nazywa ich kłótliwymi. Ale tym, którzy są 
kłótliwi i nie są posłuszni prawdzie, ale dają posłuch niesprawiedliwości, oburzaniu 
się, gniewowi, uciskaniu i sprawianiu bólu. Są to ludzie, którzy czynią zło, najpierw 
Żydzi potem i poganie; Innymi słowy nie da się ich przekonać. I dlaczego nie można 
ich przekonać? Ponieważ oni nie ufają Bogu, ani Słowu Bożemu, ani temu, którego 
On posłał. Co myślicie, dlaczego On nauczył nas, że za każdym razem, kiedy Trąba 
Ewangelii zabrzmiała, spowodowało to wojnę. 

PIERWSZA PIECZĘĆ     63-0318 Tutaj jest plan tego. Pierwsza rzecz, która się 
dzieje - najpierw przychodzi obwieszczenie w niebie. Co się stało? Pieczęć jest otwarta. 
Co to znaczy? Tajemnica jest odsłonięta. Rozumiecie? A kiedy odsłania się tajemnica, 
brzmi trąba. Ona ogłasza wojnę. Spada plaga i otwiera się wiek kościoła. Widzicie? 
Jaką rolę odgrywa tu "wojna". Ten anioł Kościoła pojmuje tajemnicę od Boga nie 
objawioną jeszcze całkiem, lecz kiedy to czyni, on zrozumiewa tę tajemnicę Bożą i 
wychodzi do ludu, potem gdy mu została przekazana ta tajemnica. Wychodzi z nią do 
ludu! Co on czyni między nimi? On zaczyna wygłaszać to Poselstwo i co przez to 
rozpoczyna? Walkę! Duchową walkę! A potem Bóg zabiera Swego posłańca razem z 
Wybranymi z tego wieku, pozwala im odejść i zasnąć. A następnie spuszcza plagę na 
tych, którzy To odrzucili; jest to tymczasowy sąd. A potem, kiedy to przeminie, 
posuwa się to dalej i oni stają się denominacją; zakładają denominacje i 
rozpoczynają dzieło człowieka, podobnie jak w wypadku Wesley'a i wszystkich 
pozostałych, a następnie wszystko rozsypuje się znowu na szczątki. 67 Następnie 
wyłania się kolejna tajemnica. Co się potem dzieje? Kolejny posłaniec powstaje na 
ziemi - dla następnego wieku kościoła. Rozumiecie? Kiedy on przychodzi, brzmi 
trąba. On ogłasza wojnę. Rozumiecie? A co dzieje się potem? W końcu on zostaje 
zabrany. A kiedy on zostanie zabrany, spada plaga i niszczy ich. Duchowa śmierć 
nawiedza kościół i ona ginie - ta grupa. Następnie przechodzi On dalej - do kolejnej. 
O, to jest wielki plan! 68 Aż dochodzi do ostatniego anioła. Otóż, on nie posiada 
określonej tajemnicy, lecz on zbiera wszystko to, co zostało pogubione w innych 
wiekach - wszystkie te Prawdy, które jeszcze nie były prawdziwie objawione, 
rozumiecie, ponieważ przychodzi objawienie. Zatem on objawia te rzeczy w czasie jego 
usługi. Jeśli to chcecie przeczytać, tam to jest: Objawienie 10, 1... 1. do około 4. Tu to 
znajdziecie. W porządku. Widzicie? 

PIERWSZA PIECZĘĆ     63-0318 131 Otóż, trąba zawsze oznacza wojnę, albo 
też polityczne niepokoje. Trąba wskazuje na polityczne niepokoje i one są przyczyną 



wojny. Jeżeli nastanie bałagan w polityce i dojdzie do tego, że wszystko jest w 
nieładzie, podobnie jak mamy obecnie, rozejrzyjcie się tylko. Wojna jest tuż. Widzimy 
więc, że to królestwo ciągle należy do szatana.  

Zatem, chciałbym zwrócić uwagę na to, że brat Branham powiedział, że kiedy 
jest ogłoszona trąba, powoduje to przede wszystkim duchową walkę, a następnie 
prowadzi do politycznej. Dlatego, jak czytaliśmy wcześniej, brat Branham powiedział 
nam przyczynę, dlaczego sądy są tutaj, ponieważ ludzie wzbraniali się wierzyć w 
Tego, który jest Tutaj. Powiedział, przyczyną, która to spowodowała jest zła 
interpretacja i zrozumienie. Ale mam nadzieję, że możecie widzieć, że przez 
odrzucenie Obecności Jezusa Chrystusa Wśród nas w formie Słupa Ognia, oni weszli 
do polityki jak brat Branham cytował. A to spowodowało walkę. 

BÓG UKRYWAJĄCY I OBJAWIAJĄCY SAMEGO SIEBIE W PROSTOCIE      
63-0317M  Będzie to tajemnica, bowiem On powiedział, że przyjdzie "jako złodziej w 
nocy". Zachwycenie - On nam już powiedział o tym. Potem uderzą sądy - grzechy, 
plagi, choroby i wszystko inne. Ludzie będą krzyczeć, aby ich śmierć zabrała przed 
tymi sądami. "Panie, dlaczego te sądy spadły na nas? Ty przecież powiedziałeś, że 
najpierw nastąpi Zachwycenie!?" On powie: "Ono już przyszło, a wyście tego nie 
poznali". Widzicie? Bóg ukrywający się w prostocie. O, moi drodzy! W porządku. "To 
wszystko - ono się już odbyło, a wyście tego nie poznali". 

CZY BÓG ZMIENIA SWÓJ PODLĄD? 65-0427 W tej godzinie znajdujemy się 
w wielkim kryzysie, gdyż widzimy, że ten naród będzie wstrząśnięty. Nie tylko ten 
naród, lecz cały świat drży. Jest czas końca.  

Otóż, powracając do naszego tekstu w Liście św. Pawła do Rzymian 2:5–11, 
jeśli zauważycie, Paweł mówi o ludziach, którzy są nieskruszeni, co oznacza 
niepokutujący. Może mi teraz ktoś powiedzieć, co oznacza słowo pokuta? A jeśli ci 
ludzie nie są ochotni do pokuty, wtedy to oznacza, że nie mają żadnej szansy na 
zmianę ich umysłu. 

Czy pamiętacie, jak kilka tygodni temu rozważaliśmy różnicę pomiędzy 
posłuszeństwem a uczynkami? Powiedzieliśmy, że Być Posłusznym albo 
Posłuszeństwo pochodzą z języka greckiego, Peitho, które oznacza „być 
przekonany, pozyskać”, a także oznacza „ słuchać, być posłusznym”. A to 
posłuszeństwo nie jest podporządkowaniem się pod autorytet, ale jest wynikiem 
przekonania, które ma do czynienia z „ufnością”. Posłuszeństwo wypływające z 
przekonania jest spowodowane ufnością do tego, który nas przekonuje. Wiara jest z 
serca, i dlatego jest niewidoczna dla człowieka, posłuszeństwo jest rezultatem 
zachowywania się i może być obserwowane. Dlatego, kiedy człowiek jest posłuszny 
Bogu, on daje jedyne możliwe dowody przez to, że w głębi serca wierzy Bogu. 
Oczywiście, że jest to przeświadczenie o prawdzie, którego wynikiem jest wiara, (my 
wierzymy, ponieważ jesteśmy przekonani, że to jest prawdą) i dlatego ta rzecz nie 
staje się prawdą tylko dlatego, że w to wierzymy. Innymi słowy, tylko dlatego, że 
wierzysz, że tak jest, nie potwierdza się, że tak właśnie jest. Ale wierzymy, ponieważ 



zostaliśmy przekonani, że ta rzecz jest prawdą, i dlatego temu wierzymy. Ale 
„Peitho” Posłuszeństwo, w Nowym Testamencie sugeruje rzeczywisty i widoczny 
wynik wewnętrznego przekonania i skutek wiary. 

Dlatego Paweł mógł powiedzieć, nie byłem nieposłuszny niebiańskiemu 
widzeniu. On był w pełni przekonany, i dlatego był posłuszny. Właśnie o tym jest 
potwierdzenie. Dlatego, posłuszeństwo musi się zgadzać ze Słowem, które mamy 
obecnie i naśladujemy to Słowo. I dlatego nasze stanowisko do tego Słowa jest 
rzeczywistym wyrażeniem naszej wiary w to Słowo. 

Ewangelia św. Łukasza 12:34-48 

 
Abowiem gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. 

 
 
Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. 

 
Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących pana swego, aby mu zaraz 

otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. 

 

Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. 
Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i 
przystąpiwszy, będzie im usługiwał. 

 
Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni 

oni! 

 
To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, 

nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. 

 
I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się 

nie spodziewacie. 

 
A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do 

wszystkich? 

 
A Pan rzekł: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił 

pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? 

 
Błogosławiony ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak 

czyniącego. 

 
Zaprawdę, powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. 

 
Jeśliby zaś ów sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i 

zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, 

 
Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, 

której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. 



 
Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił 

według jego woli, odbierze wiele razów. 

 

Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele 
razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, 
od tego więcej będzie się wymagać. 

Chcę, abyście zauważyli, że Jezus mówi o tym szafarzowi, jako o dobrym 
szafarzowi. I On określa to, co sprawia, że ten szafarz jest dobrym, mianowicie On 
czyni to, do czego został powołany w tym sezonie, w którym ma to zrobić. On zadaje 
pytanie: Któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem? A potem daje odpowiedź, 
kiedy mówi, On jest tym, który sprawuje władzę nad panami, domownikami, daje 
wyżywienie czeladzi swojej w czasie właściwym. On jest szczególnie błogosławiony, 
jeśli czyni tak, kiedy Pan powraca. 

Zatem, ta myśl może mieć tutaj wiele zastosowań. Możemy widzieć, że to nam 
mówi o Usłudze, którą jest karmienie Bożego ludu Słowem na tą godzinę. Ale 
możemy tutaj także widzieć zasadę szafarstwa, która ma zastosowanie dla każdego z 
nas. A chodzi o to, że jesteśmy sumienni, a nie opieszali w pełnieniu naszych 
obowiązków. 

On powiedział, Błogosławiony [jest] sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, 
zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym 
mieniem swoim. Znajdzie go czyniącego co? Czyniącego we właściwym czasie to, do 
czego zobowiązuje go jego szafarstwo. Zatem to słowo „czas właściwy” oznacza po 
prostu, że to jest określony czas albo wyznaczony czas. Innymi słowy, z każdą 
odpowiedzialnością, którą mamy tutaj, jest dla niej przeznaczony czas. Dlatego 
częścią bycia dobrym szafarzem jest to, że jest  świadomy czasu, i czasu odkupienia i 
spełnianiem na czas naszych obowiązków i powinności. 

To samo słowo jest w Ewangelii św. Łukasza 19:41-44 

A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, Mówiąc: Gdybyś i 
ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed 
oczyma twymi. 

Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i 
otoczą, i ścisną cię zewsząd.  

I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie 
pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu 
nawiedzenia swego.  

  Spójrzcie, co się stało z tymi ludźmi, dlatego że nie byli świadomi czasu. 
Pamiętajcie brat Branham łączy nasz duchowy stan z tymi dwiema rzeczami: 
sezonem i poselstwem. 



WSPÓŁCZESNE WYDARZENIA 65-1206  14 Ojcze, kiedy otwieramy to Słowo, 
mów do nas bezpośrednio z Twego Słowa, abyśmy poznali godzinę w której żyjemy. 
Jeśli znamy godzinę, w której żyjemy, wtedy możemy być przygotowani na tę godzinę; 
ale jeśli idziemy na ślepo, nie wiedząc co lub gdzie czynić, wtedy nie wiemy, jak 
mamy być przygotowani. 

DLACZEGO JESTEM PRZECIW ZORGANIZOWANEJ RELIGII 62-1111e 
81 Obserwujcie, co On uczynił przed taką osobą. On ganił go za to, że nie poznał 
godziny, w której żył. 

PIĘTNO BESTII 61-0217 37 Badajcie Pisma, badajcie obietnice. Poznajcie 
godzinę, która się zbliża. 

WYPUŚCIĆ NACISK 62-0518 111 Ale to jest znakiem dla nas. To jest czas, 
kiedy oni zamierzają kupić ten olej. Śpiące panny spały cały ten czas. Co się dzieje z 
tymi pastorami dzisiaj? Nie znacie godziny, w której żyjecie? Jezus powiedział,  
“Gdybyście znali Mnie, znalibyście ten dzień.” Powiedział, “Możecie dostrzec oblicze 
nieba; ale znaków czasu nie dostrzegacie.” Obudźcie się, ludzie! Czy nie wiecie, że 
Biblia mówi, że… do tego zielonoświątkowego kościoła, w jakim on jest obecnie stanie 
– „W tym czasie, kiedy o tym nie pomyślisz… Czy wiecie, że zielonoświątkowy kościół 
jest Laodycejskim wiekiem kościoła, ostatnim z nich?Będzie letni, przeto Bóg wypluje 
go ze Swoich ust? 

IDENTYFIKACJA 64-0216 111 Otóż, rozumiecie, musicie znać godzinę w 
której żyjecie. 

ODSŁONIĘCIE BOGA 64-0614M Gdyby oni tylko poznali to Słowo to by 
wiedzieli, Kim był Jezus. Gdyby tylko człowiek znał Słowo Boże, rozpoznał by tą 
godzinę, w której żyjemy i co się dzieje. Oni się jednak wzbraniają dać posłuszeństwo 
Słowu Bożemu. Ich tradycje… 

RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ 65-1205 25 Jeśli znamy Słowo Boże, wiemy, 
gdzie żyjemy. Znamy też godzinę, w której żyjemy. Wiemy, co jest przed nami. 

Zatem, jeśli mam być znaleziony, że karmię ludzi we właściwym czasie, to muszę 
znać dwie rzeczy. Po pierwsze, muszę znać porę, po drugie, muszę wiedzieć, czym ich 
karmić, wiedząc, że jest to właściwe w tym sezonie. 

A to nie dotyczy tylko mnie jako pastora, ale to dotyczy wszystkich, którzy są 
dobrymi gospodarzami (szafarzami). Brat Branham mówi, 

GŁOS ZNAKU 64-0313 Cokolwiek czynimy, chcemy znać godzinę, wiek w 
którym żyjemy. Bóg nawet wykorzystuje czas jako część swojej strategii. 

I List św. Piotra 1:5 Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w 
zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. 

Zauważcie, że on mówi o czasie ostatecznym. Tłumaczenie Wuest mówi: 



„Z powodu zbawienia, które jest gotowe do objawienia się w ostatecznym sezonie, 
które jest epokowe i o strategicznym znaczeniu.” 

Stwierdzamy w Księdze Kaznodziei Salomona 3:1  

Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę: 

A zatem widzimy jeden z głównych atrybutów dobrego zarządzania, którym jest 
znać sezon, i nasze obowiązki w tym sezonie. A być punktualnym nie jest złą rzeczą. 
To jest dobra rzecz. 

List św. Pawła do Galacjan 6:9Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we 
właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. 

Księga Kaznodziei Salomona 3:1Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod 
niebem ma swoją porę: 

Efezjan 5:16 Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. 

Kolosensów 4:5 Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, 
wykorzystując czas. 

Zatem, to prowadzi nas do następnej myśli o zarządzaniu. Jeśli Bóg ma plan, a 
ten plan ma charakter strategiczny a częścią tej strategii jest wybór czasu w tym 
planie, potem widzimy Jego Pojawienie się w tej godzinie i Zachwycenie Kościoła jest 
także częścią tego wielkiego planu i Bożej strategii. Najpierw rozlegnie się okrzyk, 
czym jest Poselstwo. Potem następną rzeczą, która ma się stać jest głos, który jest 
zmartwychwstaniem, a wkońcu trąba, która jest odejściem do domu i odejściem stąd. 

Czy jednak zauważyliście, że pomiędzy okrzykiem, którym jest Poselstwo, a my 
wiemy, że to Poselstwo jest po to, aby ogłosić Jego obecność. Ale co, jeśli On jest tutaj 
a wy nie wiecie o tym? Co potem dobrego to może dla was zrobić? A więc Bóg musi 
ukazać samego siebie w taki sposób, aby pozyskał waszą uwagę. Dlatego rozumiemy 
serię wydarzeń, które tworzą (stanowią) Okrzyk albo Poselstwo. 

Po pierwsze musi świecić dalej – Epiphanaea, aby zwrócić uwagę ludzi. Bóg 
używa Jego mocy albo Dunamis, aby bez wątpienia pokazać, że to może być tylko 
Bóg, Jedyny Prawdziwy Bóg. Innymi słowy, On potwierdza Swoje Poselstwo Jego 
Obecnością. A kiedy ludzie są przyciągnięci do Jego Obecności, wtedy musi być 
odsłonięcie. To jest apokolupsis, i oczywiście to nie może być podstęp, ale to musi 
być objawienie tego Kim On jest w Jego Prawdziwej tożsamości, która jest phaneroo 
– Osobiście dla nas. Wtedy widzimy go wyraźnie, jako Mocnego Boga odsłoniętego 
przed nami, zaczynamy rozumieć a w tym zrozumieniu otrzymujemy wiedzę, która 
nie jest tylko umysłowa, ale która jest oparta na doświadczeniu, dlatego jest wiedzą 
empiryczną. Ta wiedza jest Ginosko, potem daje nam pewność albo PARRHESIA. 

A ta PARRESIA sprawia, że my leżymy w Jego obecności, aby dojrzeć. W ten 
sposób, aby być gotowymi na otrzymanie oszacowania, opinii i sądu Bożego, który 



jest chwałą lub Doxa, która ma być umieszczona w świętych. Zatem, zauważcie, 
Paweł powiedział, że to przyjdzie pewnego dnia.  W Bożym planie został 
przeznaczony do tego określony czas, aby się to wypełniło. Rzeczywiście, kiedy Bóg 
zstępuje z Okrzykiem, to jest Keleuma albo rozkazem wojskowym, a każdy rozkaz 
wojskowy albo manewr jest oparty na dokładnym wyborze czasu. Wybór czasu jest 
kluczowym elementem każdej kampanii. 

Jezus mówi o tym procesie myślenia, który prowadzi do każdej kampanii 
wojskowej. On powiedział w Ewangelii św. Łukasza 14:31 Albo, który król, 
wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy 
będzie w stanie w dziesięć tysięcy zmierzyć się z tym, który z dwudziestoma tysiącami 
wyrusza przeciwko niemu? Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła 
poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. 

Zauważcie, On nie mówi o planowaniu tylko w liczbach i materiałach i ludziach, 
ale musi brać pod uwagę także element czasowy. On powiedział Jeśli zaś nie, to gdy 
tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. Innymi 
słowy czas jest kluczowym faktorem w każdej kampanii, ponieważ kiedy 
nieprzyjaciel Króla jest zbyt blisko, może obliczyć, że on podróżował zbyt daleko i 
może równie dobrze po prostu nadal kontynuować. A więc wybór czasu jest na pewno 
częścią planu strategicznego. 

A zatem, myśl planowania doprzodu nie jest używana tylko przez Jezusa w 
wypadku przewodnictwa. On odnosi to także do podejmowania decyzji biznesowych. 

W wersecie 28. On mówi,  

     Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy 
kosztów, czy ma na wykończenie? Aby gdy już położy fundament, a nie może 
dokończyć, wszyscy, którzy by to widzieli, nie zaczęli naśmiewać się z niego, Mówiąc: 
ten człowiek zaczął budować, a nie mógł dokończyć. 

 Stwierdzamy tutaj, że on nie mówi tylko o kosztach, ale także o czasie…, aby 
dokończyć umowę kupna, która jest na budowę tej wieży. 

Zatem widzimy dzisiejszego wieczoru, że nasze zarządzanie nie współpracuje 
tylko z wykonywaniem naszych obowiązków, ale także z punktualnością tych 
obowiązków. 

Kiedy człowiek składa ślub małżeński innej osobie w czasie nabożeństwa, to 
musi na to być wyznaczony pewien czas podczas tego nabożeństwa. Kiedy ja 
zbudowałem dom, dokonałem tego jako generalny wykonawca. Miałem duże 
doświadczenie w tym, z powodu mojej roli w finansowaniu. W rzeczywistości są to 
trzy kluczowe elementy, które są ważne przy kupnie: finansowanie kosztów, jakość 
wykonania i dostarczanie, które musi być punktualne. Do czego będzie to przydatne 
firmie, która kupuje jakościowe komponenty za super cenę, jeżeli nie może ich mieć 
punktualnie. Jedna wadliwa część z trzech tysięcy komponentów powoduje, że radio 



nie działa. Spóźnienia w dotrzymaniu terminów dostawy powodują zamęt w 
porozumieniu handlowym. 

Potem nie tylko ja muszę mieć materiały i pracę punktualnie, ale także muszę 
się upewnić, że mój dostawca otrzyma zapłatę na czas. Tak samo jest z sianiem i 
zbieraniem plonu. Jeśli chcę, aby moje materiały przyszły w porę, i tak się ich 
spodziewam, to muszę także z mojej strony zapłacić moją część dostawcy w porę, w 
przeciwnym wypadku on nie dostarczy mi je w porę, kiedy ja będę je potrzebował 
ponownie. Wiem o wielu spółkach, które przemieściły się gdzieś indziej, aby robić 
interesy, poniewać klienci nie płacili rachunków w terminie. 

 Miałem do czynienia z przepisami prawnymi, gdzie niektóre decyzje na poziomie 
egzekucyjnym musiały zmienić termin spłatności na 60 dni, 90 dni, a nawet 120 dni. 
To nigdy nie działało na naszą korzyść, ponieważ nie mogliśmy dostać materiały 
właśnie wtedy, kiedy je potrzebowaliśmy. Kiedy ludzie nie żyją zgodnie ze złotymi 
regułami, to zawsze zrobi ogień na dachu. Czyń innym tak, jak chciałbyś, aby oni 
czynili tobie. To jest twoje sadzenie i zbieranie i zarządzanie (szafowanie). 

W innych obszarach naszego codziennego życia, możemy zobaczyć, że 
punktualność jest bardzo ważna. Jeżeli nie płacisz rachunek za światło w 
odpowiednim terminie, będziesz mieć wyłączone światło. Jeżeli nie zapłacisz 
hipotekę na czas rozwiniesz słabą historię kredytową, a kiedy raz tak zrobisz, to 
będzie ci bardzo trudno prowadzić standardowe transakcje biznesowe. Stawiasz 
limit samemu sobie, ograniczasz się, a właściwie poprzez to wpadasz w finansową 
niewolę 

 W II Liście św. Piotra 2:19 “czemu bowiem ktoś ulega (w jęz. ang. „jest 
pokonany”), tego niewolnikiem się staje.” 

Zatem to słowo pokonany oznacza być przezwyciężony uczyniony poddanym. 
Wierzcie mi, że kiedy historia twojego kredytu jest kiepska, wtedy banki i 
wierzyciele uczynią wszystko, co jest w ich mocy, abyś poczuł się mało znaczący, i 
aby władnęły nad tobą. Wtedy stajesz się ich sługą, zamiast tego, aby oni służyli 
tobie. 

19  A kiedy staniesz się sługą, wtedy już dłużej nie jesteś głową, ale jesteś 
ogonem i jesteś pod przekleństwem jak widzimy w Piątej Księdze Mojżeszowej 
28:16-45. 

A Nie Wiesz O Tym 65-0815 36-6 Oczyśćcie wasze życie! Zapłaćcie wasze długi! 
Nie bądźcie ludziom nic winni! Tak powiedział Jezus. Ja nie mam na myśli takich 
spraw, jak opłaty za czynsz, lub pożywienie. To musicie czynić. Ale puśćcie wszystko 
inne z waszych rąk. Doprowadźcie wszystko do porządku! Przygotujcie się! Bądźcie 
gotowi! Miejcie na uwadze, w Imieniu Pańskim, że wkrótce coś się stanie!   

W kazaniu WEJŚCIE W DUCHA 69 Brat Branham mówi, Jeśli zrobiłeś coś nie 
tak, powiedz: “Dłużę tyle i tyle pieniędzy.” W porządku, idź i zapłać to. Powiesz, “Cóż, 



nie mogę mu zapłacić.” Więc idź i powiedz mu o tym. Zgadza się. Nie owijaj tego w 
bawełnę. Idź i powiedz mu. Rozumiesz? A potem powiedz mu, mówiąc, “Doprowadzę 
to do porządku, bracie. Daj mi trochę czasu. Chcę to naprawić.”Weź wszystkie stare 
odpadki, wiadra i cysterny… Usuń wszystkie te rzeczy z twojej drogi. Stare martwe 
konie i kościelne rzeczy, które leżą na twej drodze, wyrzuć te rzeczy. Bóg nie zamierza 
przyjść tylko tak. To zanieczyści wodę. A woda nie ma być zanieczyszczona, a więc 
usuń wszelki twój brud i niewiarę z naczyń, a Bóg wleje do nich wodę. 

 To już jest do dyspozycji. Jedyną rzeczą, którą masz zrobić, jest po prostu 
przenieść sprawę, lekarstwo jest już gotowe do zastosowania. Bóg ciebie już uzdrowił. 
Tylko usuń twoją niewiarę z drogi. To jest wizja. Mówię to w Imieniu Pana, tak samo 
jak Elizeusz powiedział tego dnia: TAK MÓWI PAN usuń twoją niewiarę z drogi. 
Oglądaj to, co nastąpi. Usuń swoje systemy precz z drogi, obserwuj, jak 
przebudzenie nawiedzi Chicago. Obserwuj, jak przebudzenie zatrzęsie światem, jeżeli 
usuniemy nasze systemy przecz z drogi. Usuńcie precz wasze idee i pozwólcie… Skały 
zatrzęsły się. Jedyną rzeczą, którą musimy zrobić, to tylko usunąć wszystkie rzeczy 
precz z drogi pozwolić, żeby wody płynęły. Chcecie widzieć ludzi uzdrowionych? 
Chcesz być uzdrowiony? Usuń wszelkie wątpliwości z drogi. A potem zobaczysz, co się 
wydarzy. To będzie płynąć jak rzeka. 

Módlmy się. 


