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            I Koryntian 3:10 Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy 
założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim 
buduje. 

1 Piotra 2:1-7 Przetoż złożywszy wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i 
zazdrość, i wszelakie obmowiska, 2. Jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego 
mleka słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli, 3. Jeźliście tylko 
skosztowali, że dobrotliwy jest Pan. 4. Do którego przystępując, do kamienia żywego, 
acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego i kosztownego, 5. I wy jako żywe 
kamienie budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu 
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. 6. A przetoż mówi 
Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień narożny węgielny, wybrany, kosztowny; a kto w 
niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. 7. Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale 
nieposłusznym, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną, 

Ewangelia św. Łuk. 20:17 Lecz on spojrzawszy na nie, rzekł: Cóż tedy jest ono, 
co napisano: Kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną? 

Módlmy się. 

Drogi Ojcze, przychodzimy do ciebie dzisiejszego poranka pod przelaną krwią 
twojego pierworodnego syna, i przychodzimy z szacunkiem i pokorą, aby szukać 
więcej zrozumienia na temat sytuacji, z którą mamy do czynienia. Widzimy w 
Twoim Słowie dzisiaj rano, że Paweł nauczył nas, że fundament był założony przez 
Niego, i że inni będą budować na nim. Ale w swoim oświadczeniu dał nam znać, 
abyśmy zważali na to jak budujemy na nim, a Piotr mówi nam, że oni w ten sposób 
odrzucają kamień węgielny, który był przeznaczony, aby stanowił węgieł, który był 
przygotowany w ten sposób, aby pasował i był prawdziwy. Ale Ojcze, my także 
czytamy u Piotra, że ci, którzy myśleli, że są budowniczymi, nie są prawdziwymi 
budowniczymi, ponieważ oni nawet nie rozpoznali Kamienia węgielnego, który był 
dla nich przedstawiony, odłożyli go na bok, odrzucili go i wzięli inny kamień, który 
wyglądał na węgielny kamień, który według nich tak powinien wyglądać. A widzimy, 
że w odrzuceniu Tego, którego posłałeś, oni odrzucili Ciebie. Pomóż nam Ojcze, 
rozważać z czcią i prosimy, abyś był naszym Nauczycielem oraz prosimy, abyś Ty 
nam objawił, co potrzebujemy znać na tę godzinę w której żyjemy, a prosimy o to w 
imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 



A więc dzisiejszego poranka kontynuujmy z akapitem 13 z kazania Mówione 
Słowo jest oryginalnym nasieniem. Akapit 13. Spójrzmy, jakie następne myśli 
miał Boży potwierdzony prorok dla nas w tym cudownym poselstwie. 

Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem 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. 

Dzisiejszego poranka będą nasze myśli oparte na tym odrzuceniu, o którym mówi 
tutaj brat Branham. Zauważcie on mówi, Bóg w formie Słupa Ognia pragnie 
przyciągnąć Izrael do siebie, ale ludzie odrzucili Go. Bóg zstąpił w dół w swym Synu, 
aby wyrazić samego siebie światu, a oni odrzucili go, ale posłał to naczynie, przez 
którego Bóg wyraził samego siebie aż na śmierć. Zatem, Duch Święty zstąpił w dół w 
tej godzinie, a oni odrzucili go ponownie przez odrzucenie Jego Słowa. 

To wskazuje mi na to, kiedy Izrael chciał być bardziej taki, jak inni ludzie i 
narody, niż tym, czym Bóg chciał być dla nich – ich Królem, mieć proroka między 
nimi a Nim. 

1 Samuelowa 8:1-7 1. I stało się, gdy się zstarzał Samuel, że postanowił syny swe 
sędziami nad Izraelem. 2. A było imię syna jego pierworodnego Joel, a imię drugiego 
syna jego Abija; ci byli sędziami w Beerseba. 3. Ale nie chodzili synowie jego drogami 
jego; lecz udali się za łakomstwem, i brali dary, a wywracali sąd. 4. Przetoż zebrali 
się wszyscy starsi Izraelscy, i przyszli do Samuela do Ramaty, 5. I rzekli mu: Otoś się 
ty zstarzał, a synowie twoi nie chodzą drogami twojemi; przetoż postanów nam króla, 
aby nas sądził, jako je wszystkie narody mają. 6. Ale się nie podobała ta rzecz 
Samuelowi, że mówili: Daj nam króla, aby nas sądził; przetoż modlił się Samuel 
Panu. 7. Tedy rzekł Pan do Samuela: Usłuchaj głosu ludu tego we wszystkiem, coć 
powiedzą; albowiem nie tobą wzgardzili, ale mną wzgardzili, iżbym nie królował nad 
nimi. 

W kazaniu Odrzucony Król, słyszymy brata Branhama mówiącego, Odrzucony 
Król 60-0610 Otóż, potem stwierdzamy, kiedy człowiek odrzuca prowadzenie 
Duchem Świętym… Wiecie, co zrobił Bóg Saulowi? Dał mu złego ducha, aby go 
prowadził. Zatem, co wy na to? On dał mu złego ducha; Bóg dał mu złego ducha, aby 



go prowadził. A więc, kiedy człowiek odrzuca prowadzenie Duchem Świętym albo 
jakakolwiek osoba odrzuca prowadzenie Duchem Świętym, opanuje cię diabeł, który 
ciebie prowadzi. Tak mówi dokładnie Biblia. O, Boże, życzyłbym sobie, abyśmy mogli 
mieć przebudzenie. Pragnę, aby nadszedł czas, kiedy Duch Święty może naprawdę 
ponownie wejść do serc Amerykanów, aby mogli zobaczyć – to jest On. Oni chcą 
popatrzeć, mówiąc, „Dobrze, spójrzcie. Mogę współpracować w tym nabożeństwie, 
ponieważ mój zbór nie…” Jaką to czyni różnicę? Co to ma wspólnego z tym? „Dobrze, 
powiem ci; oni wierzą w to, a my nie wierzymy w to.” Tak długo, jak oni głoszą Biblię, 
a to całą Biblię, pełną ewangelię, nic tylko prawdę – słuchajcie tego. Tak długo, jak 
oni są prowadzeni przez Ducha, wierzcie w to. A Bóg się da poznać. Jeśli człowiek jest 
prowadzony przez Ducha Bożego, Bóg da się poznać tej osobie. Tak, panowie. Bóg to 
obiecał. Tak się dzieje, my wiemy, że to Duch Święty prowadzi lud i Bóg troszczy się o 
to. Amen. Wierzycie w to z całych waszych serc? Zapewne, my wierzymy. W porządku. 

Widzimy, że kiedy ludzie odrzucili kamień węgielny i wybrali zamiast tego inny 
kamień, który nie był odpowiednim, ponieważ oni nie znali różnicy. A oni rozpoczęli 
budować na tym kamieniu, a w rezultacie oni zbudowali inną ewangelię, która 
wyprodukowała innego Jezusa a oni otrzymali innego ducha. 

2 List św. Pawła do Koryntian 11:1 1. Obyście umieli znieść odrobinę 
niedorzeczności z mojej strony. W samej też rzeczy znosicie. 2. Zabiegam bowiem o 
was z gorliwością Bożą; albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed 
Chrystusem dziewicę czystą, (czysta i niewinna dziewica) 3. Obawiam się jednak, 
ażeby, jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i 
nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. 4. Bo gdy przychodzi ktoś i 
zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie 
innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, której nie przyjęliście, 
znosicie to z łatwością. 5. Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję (jestem 
podwładnym) tym arcyapostołom. 

Zatem, stwierdzamy kluczową sprawę, o której Paweł tutaj mówi – o ludziach 
przyjmujących innego zwiastowanego Jezusa, otwierają się na inną ewangelię i tym 
samym przyjmują innego ducha. Czytajmy ponownie od 3. wersetu. 

2 List św. Pawła do Koryntian 11:3 Obawiam się jednak, ażeby, jak wąż 
chytrością swoją zwiódł Ewę, (przez swoje chytre sposoby i słowa zwiódł Ewę) tak i 
myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się 
Chrystusowi. (To jest główną sprawą, ich umysły zostały zaprzedane od prostej 
Prawdy Ewangelii przez zwodnicze słowa, które powodują zepsucie.) 4 Bo gdy 
przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, (greckie słowo inny brzmi allos,  które 
oznacza zupełnie inny) A więc on mówi o ludziach, którym był przedstawiony inny 
Jezus, niż ten, którego on im zwiastował. Zauważcie, on mówi którego myśmy nie 
zwiastowali, (A więc fundament, który położył Paweł, był odrzucony, kiedy ludzie 
zaakceptowali inny kamień węgielny, niż ten, który był przeznaczony do budowania 
ciała Chrystusa. Potem Paweł mówi) lub gdy przyjmujecie innego ducha, (to słowo 
inny w języku greckim było przetłumaczone z innego słowa greckiego heteros, które 



oznacza inny charakter) którego nie otrzymaliście, lub inną ewangelię, (ponownie to 
słowo heteros – innego charakteru) której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. 5. 
Lecz uważam, że ja w niczym nie ustępuję tym arcyapostołom. 

A więc widzimy, że to zepsucie przychodzi ogólnie przez przyjmowanie innego 
Jezusa, które prowadzi do słuchania ewangelii innego charakteru i ludzi nie 
przyjmujących Ducha Świętego, ale innego ducha, który ma inną naturę. 

A to jest dokładnie to, co brat Branham mówi o tym, kiedy osoba odrzuca Ducha 
Świętego – oni przyjmują innego ducha, aby ich prowadził. 

Gal. 1:6-12 6. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was 
powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,(to jest allos, a oni są zwiedzeni 
przez całkiem inną ewangelię, kim jest ten, przez którego są tak prędko zwiedzeni? 
Ten, który ich powołał? Kto to jest? Bóg – Słowo. Potem Paweł mówi) 7. Chociaż 
innej nie ma; (heteros, nie jest tylko ewangelią o innym charakterze, chociaż to 
byłoby w porządku.) są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić 
ewangelię Chrystusową. (Nie tylko ewangelia innego charakteru, ale ona została tak 
zmutowana i zmieniona, że jest całkiem wypaczoną ewangelią.) 

8. Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię 
odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! 9. Jak 
powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje 
ewangelię odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty! 10. A teraz, czy 
chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo 
gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. 11. 
A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia 
ludzkiego; 12. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, 
lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa, 

Teraz z kazania Odrzucony król 60–0610 P:20 brat Branham mówi nam, Otóż, 
zwróćmy się dzisiaj wieczór do tekstu, jeśli mogę to nazwać, w 8. rozdziale 4. 
wersecie I Samuelowej: Czytajmy. Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy… się 
razem, przyszli do Samuela do Ramy. I rzekli do niego: Oto zestarzałeś się, a twoi 
synowie nie chodzą twoimi drogami, ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, 
jak to jest u wszystkich ludów. Ale… Samuelowi nie podobało się to, że mówili: Daj 
nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana. A Pan rzekł do Samuela: 
Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, 
lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Zgodnie ze swoimi postępkami, 
jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia 
dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z 
tobą. 

Oni Go odrzucili w czasach Samuela, ale kiedy skarżył się Bogu, że Go odrzucili, 
Bóg mu powiedział, „To nie ciebie odrzucili, to mnie oni odrzucili.” 



Chcę, abyście bacznie zwrócili uwagę, na to, co miało miejsce w tej scenie. Według 
naturalnego myślenia ludzi, oni czuli, że mają prawo odrzucić Samuela, ponieważ on 
mianował swoich własnych synów, aby ich sądzili, a ci synowie nie chodzili drogami 
Samuela i nie naśladowali Boga tymi drogami, jak ich ojciec. Z jednej strony możecie 
powiedzieć, że ci ludzie nie byli głupi, oni widzieli jak Samuel chodził i oni wiedzieli, 
że był człowiekiem wybranym przez Boga, ale oni także widzieli, jak jego synowie 
chodzili, i jak ci synowie poszli po pieniądze, brali łapówki, i wypaczyli właściwy sąd.  

Zatem, amerykański Heritage słownik mówi nam, że łapówka jest 1. Coś 
takiego jak pieniądze albo przysługa, która jest oferowana, lub dana albo 
osoba w pozycji zaufania, na którą wpływają poglądy lub zachowania ludzi. 
A ludzie wiedzieli, że synowie Samuela byli umieszczeni na pozycji zaufania, jako 
sędziowie nad ludem, a kiedy ludzie spostrzegli, że oni chętnie przyjmują pieniądze i 
dary od osób podejrzanych, którzy szukali korzyści mając społeczność z tymi dwoma 
synami, ludzie nie byli głupi. Oni wiedzieli, co się dzieje i wiedzieli, że Samuel 
bardzo się różnił od swoich dwóch synów, a im się to nie podobało. Następnie, gdzie 
ludzie uczynili błąd – wtedy, kiedy próbowali zrobić to na własną rękę i zdecydowali 
się coś zrobić w tej sprawie. Właśnie tam uczynili błąd. 

Zatem, chciałbym, abyście myśleli o tym przez chwilę. Bóg powołał Samuela i 
przeznaczył go za proroka, który był Jego ustami. A Bóg go namaścił, i dał ludziom 
właściwe kierowanie przez niego poprzez całe jego życie. Ale potem on uczynił coś, z 
czym się nie zgodzili i nie rozumieli, dlaczego to uczynił, i chcieli się go pozbyć i 
zrobić to, co robią inne narody, i prosili o Króla aby Rządził nad nimi. 

Odrzucony Król 60-0610 P:81 Człowiek ma charakter, nie jest zwierzęciem, ale 
ma charakter. Widziałem mężczyzn, którzy ważyli dwieście funtów, a nie mieli w 
sobie ani odrobiny charakteru człowieka – porwali dziecko z rąk matki i zgwałcili ją. 
Każdy mężczyzna, który daje kobiecie papierosa, jest upadły. Wiemy o tym, że 
on jest jednym z pięciu największych felietonistów, a w taki sposób łamie podstawę 
naszego narodu. A te fabryki papierosów i wszystkie spółki oferujące papierosy i 
whisky, a następnie biorą i odpiszą cały podatek dochodowy na tych reklamach i 
wysyłają bzdury w telewizji i wzorują się na tych kobietach… O, Boże, co się dzieje z 
naszym krajem? To jest odrzucenie kierownictwa Duchem Świętym, to nie może 
wytrzymać ani minutę w taki sposób. Nie dziwmy się szalejącym chorobom i 
dolegliwościom. 

Spójrzmy na inny przykład, jak ludzie odrzucili Boga przez odrzucenie człowieka, 
którego Bóg używał w pewnej godzinie. Dawid stał się typem na Chrystusa w tym, 
że był Królem, który był odrzucony przez jego lud. 

Brat Branham mówi o tym odrzuceniu Króla w kazaniu pt. Odrzucony Król 

89- Zauważcie, Dawid – odrzucony król przez swój własny lud. Pewnego 
dnia jego własny syn zbuntował się przeciwko niemu. I on odseparował i podzielił 
armię Izraela. I Dawid był wypędzony z tronu przez swoich własnych ludzi. A na jego 



drodze był człowiek, który go nienawidził; oraz idąc wzdłuż drogi, pluł na Dawida. 
Strażnik wyciągnął swój miecz, powiedział, „Nie pozwolę, żeby głowa tego psa 
pozostała na nim, skoro pluje na mojego króla.” 90 Dawid powiedział, „Pozostaw go 
w spokoju, Bóg mu powiedział, aby to robił.”Czy to nie widzicie? Mąż boleści, 
zaznajomiony z cierpieniem, On stoi jako owca przed postrzygaczami – niema. 
Rozumiecie? On tak powiedział. Prawdopodobnie Dawid nie wiedział, co mówi. Ale 
około pięć, sześć setek lat potem albo trochę więcej, Syn Dawida przechodził przez te 
same ulice, a pluli na Niego. Ale zauważcie, co się stało, kiedy Dawid wyszedł z tego – 
najpierw stał się uciekinierem, potem przyszedł z wygnania, kiedy powrócił, wtedy 
ten mężczyzna żebrał go o pokój i miłosierdzie. Nawet ci, którzy Go bili, zobaczą Go 
pewnego dnia, kiedy On powróci. 

Zatem, nie wiem, czy ludzie mają naprawdę pojęcie o tym, Kogo oni odrzucili, 
kiedy odrzucili naukę Chrystusa. Odrzucić słowo Boże oznacza Odrzucenie Boga, 
Króla osobiście. A odrzucić Boga, jako Króla oznacza Odrzucić Jego Królestwo, które 
jest Duchem Świętym w wierzącym. Dlatego, odrzucić Ducha Świętego oznacza 
odrzucić Życie Wieczne. To jest tak proste. 

Bóg tego złego wieku 65-0801M Zwróćcie uwagę na te wielkie prawdy, które 
teraz rozpatrujemy! Widzimy, że kościół odmówił przyjąć Słowo Boże, aby nad nim 
panowało, a zamiast Niego przyjął Barabasza. Jeżeli chcecie na ten temat znaleźć 
miejsce Pisma, jest zapisane u Mateusza 27,15 - 23. Dlaczego? Co to spowodowało? 
Pomyślcie o tym. Kiedy świat kościelny w swoim organizacyjnym świetle 
sprawiedliwości, święci mężowie! Myśleli, że byli czymś w oczach ludzi, a 
ukrzyżowali Jezusa i powiedzieli: "Nie chcemy, aby ten nad nami panował". A Jezus 
był pełnią Bożego Słowa. Jest to wyrażone w ew. Jana 1. roz. Oni powiedzieli: "Nie 
chcemy, aby to Słowo nad nami panowało". On był tym Słowem, ale ich oczy były tak 
zaślepione, aby nie mogli widzieć, kim On był. On bowiem był bezpośrednią 
odpowiedzią na każde proroctwo, które miało się odnośnie Niego napełnić. My 
wszyscy temu wierzymy, bowiem spoglądamy wstecz i widzimy, co się stało. Ale gdyby 
ten świat, ten obecny świat, ten obecny zły wiek, w którym żyjemy dzisiaj był w 
tamtym czasie, to by czynili to samo, co czynią dziś, ponieważ to jest ciągle to samo 
Słowo na dany wiek, które się manifestuje. Oni to czynią! Nie mogą uczynić nic 
innego! Oni są dziećmi nieposłuszeństwa! Ulegli mocnemu zwiedzeniu, aby wierzyć w 
kłamstwo i zostać przez to potępieni. 

Zatem, Bóg powiedział Samuelowi, że oni nie odrzucili jego, ale Odrzucili Boże 
panowanie nad nimi. Widzicie, Bóg panuje – sprawuje władzę przez swoich 
proroków. Boże własne sądy są przekazywane przez proroków, a kiedy oni odrzucają 
coś, co było dane przez proroka, ponieważ to nie dzieje się według ich zwyczajów, 
zamiast tego idą do Samuela i proszą go, dlaczego to się dzieje albo proszą go, aby 
poszedł do Boga i prosił Boga, aby zatrzymał tych chłopców, którzy zarabiają 
pieniądze dzięki imieniu Samuel, oni stanowczo odrzucili Samuela, a to 
spowodowało odrzucenie Bożego panowania nad nimi, ponieważ Bóg mówił przez 
Swego proroka. Ten prorok był Bożymi ustami. On nigdy nie brał pieniędzy od ludzi. 



Wierzę, że Samuel, jako prorok Boży – usta Boże, miał więcej do czynienia z 
wybieraniem i mianowaniem swoich synów na sędziów, niż z czymkolwiek. Jeżeli 
jego życie było tak oddane Bogu, a on nie mógł uczynić nic, poza tym, co Bóg polecił 
mu uczynić, czy myślicie, że on chciałby popchnąć naprzód swoich dwóch synów, 
znając ich biedny charakter i ich brak oddania i poświęcenia się Bogu? Wierzę, że 
Bóg polecił mu wyznaczyć tych dwóch synów. A czasami Bóg to czyni, aby testować 
ludzi. To dało przyczynę ludziom do tego, aby wątpili w jego proroka, a kiedy to 
uczynili, odrzucając proroka, Bóg powiedział, że oni nie odrzucili Samuela, ale oni 
czyniąc tak, odrzucili Boga. 

Z kazania Dlaczego? 63-0626 32 brat Branham mówi, A potem, wiecie, ponad to 
wszystko, nie zależne od tego jak bardzo to wygląda, że Bóg odwrócił się od swego 
ludu, On czyni tak czasami, aby widzieć, jakiego rodzaju nastawienie masz. Każdy 
syn, który przychodzi do Boga musi być doświadczany i chłostany. 

Zatem, Samuel był jednym z największych proroków Starego Testamentu. Czy 
myślicie, że Boży mąż by umieścił swych synów na pozycji mocy, tylko dlatego, że to 
byli jego synowie? Wierzę, że Bóg polecił mu tak czynić. Kiedy ludzie przyszli do 
niego, aby im pomógł, on szukał Boga i przez wizję on mógł im powiedzieć, gdzie 
mogą znaleźć rzeczy, które zgubili, a on mógł im powiedzieć rzeczy, które nastąpią 
tego samego dnia, kilka następnych dniach albo w czasach, które nastaną i uderzyć 
ich w właściwym miejscu. Jeśli czytacie rozdziały 8. do 12. I Księgi Samuela, 
zobaczycie wiele proroctw, które miały miejsce, tak jak on im powiedział.  

On powiedział Saulowi wszystko, co się stanie kilka dni do przodu i kogo spotka, i 
co oni mu powiedzą, i dużo spraw, nawet, gdzie spotka jego oślice, które mu uciekły. 

1 Samuela 11:15 I wyruszył cały lud do Gilgal, i tam ustanowili Saula królem w 
obliczu Pana w Gilgal, i złożyli tam przed Panem rzeźne ofiary pojednania, i weselił 
się tam Saul bardzo wraz ze wszystkimi wojownikami izraelskimi. 

1 Samuela 12:1-12 1. Wtedy rzekł Samuel do całego Izraela: Oto wysłuchałem 
waszego głosu we wszystkim, co mi mówiliście, i ustanowiłem króla nad wami. 

2. Odtąd więc król będzie wam przewodził, bo ja zestarzałem się i posiwiałem; 
teraz moi synowie są z wami, ja jednak przewodziłem wam od mojej młodości aż do 
dnia dzisiejszego. 3. Oto jestem. Zaświadczcie mi tu przed Panem i przed jego 
pomazańcem: Komu zabrałem wołu? Komu zabrałem osła? Kogo uciskałem, komu 
gwałt zadałem, od kogo wziąłem datek, aby przymykać oczy na jego winę - a zwrócę 
wam! 4. A oni odpowiedzieli: Nie uciskałeś nas i nie zadawałeś nam gwałtu, i od 
nikogo nic nie wziąłeś. 5. Wtedy on rzekł do nich: Świadkiem jest Pan przeciwko wam 
i świadkiem jest w dniu dzisiejszym jego pomazaniec, że nic nie znaleźliście w mojej 
ręce. A oni rzekli: On jest świadkiem. 6. I rzekł Samuel do ludu: To Pan, który posłał 
Mojżesza i Aarona i który wyprowadził waszych ojców z ziemi egipskiej. 7. Teraz tedy 
stańcie tu, a będę się z wami rozprawiał przed Panem co do wszystkich dobrodziejstw 
Pana, jakie wyświadczył wam i waszym ojcom. 8. Kiedy przyszedł Jakub do Egiptu a 



wasi ojcowie wołali do Pana, posłał Pan Mojżesza i Aarona i wyprowadzili waszych 
ojców z Egiptu, i osadzili ich w tym kraju. 9. Ale zapomnieli Pana, Boga swego, więc 
wydał ich w ręce Sysery, wodza wojsk Chasoru, i w ręce Filistyńczyków, i w ręce króla 
moabskiego, którzy wojowali z nimi. 10. I wołali do Pana, mówiąc: Zgrzeszyliśmy, 
gdyż opuściliśmy Pana i służyliśmy Baalom i Asztartom. Ale teraz wybaw nas z ręki 
naszych nieprzyjaciół, a będziemy służyli tobie. 11. Więc posłał Pan Jerubbaala, 
Baraka, Jeftę i Samuela i wyrwał was z ręki waszych okolicznych nieprzyjaciół, i 
mieszkaliście bezpiecznie. 12. A potem, widząc, że Nachasz, król Ammonitów, 
wyruszył przeciwko wam, rzekliście do mnie: Nie tak, ale król niech panuje nad 
nami, a przecież Pan, Bóg wasz, jest waszym królem 

Zauważcie teraz, co tutaj Samuel powiedział, Pan, Bóg wasz, BYŁ waszym 
Królem. (w angielskiej Biblii – przyp. tłumacza) Używa tutaj czasu przeszłego słowo 
był, ponieważ Pan Bóg już dłużej nie był ich Królem, ponieważ oni odrzucili Go, jako 
ich Króla. On jest Odrzuconym Królem, zawsze) 

1 Samuela 12:13-25 13. Więc oto macie króla, którego sobie obraliście, jakiego 
pragnęliście, Oto Pan dał wam króla nad wami. 14. Jeżeli Pana bać się będziecie i 
jemu służyć, i jego głosu słuchać, a nie będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, i 
zarówno wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, za nim pójdziecie, to dobrze! 15. 
Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana i będziecie sprzeciwiać się słowu Pana, 
ręka Pana będzie przeciwko wam i przeciwko królowi waszemu, aby was zgubić. 16. 
Teraz zaś przystąpcie i zobaczcie tę wielką rzecz, którą Pan na waszych oczach 
uczyni. 17. Czy nie mamy obecnie żniwa pszenicznego? Lecz ja wzywać będę Pana i 
spuści grzmoty, i deszcz. Wtedy poznacie i zobaczycie, jak wielkie zło popełniliście w 
oczach Pana, domagając się króla. 18. I wolał Samuel do Pana, a Pan spuścił w tym 
dniu grzmoty i deszcz; i cały lud bał się bardzo Pana i Samuela.19. Rzekł więc cały 
lud do Samuela: Módl się za swymi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie 
pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze i to zło, że 
chcieliśmy mieć króla. 20. I odpowiedział Samuel ludowi: Nie bójcie się. Wprawdzie 
popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie 
Panu z całego swego serca. 21. Nie odstępujcie od niego do nicości, które nie mogą 
pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. 22. Nie porzuci bowiem Pan swego ludu 
przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. 23. 
Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie 
modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. 24. Tylko bójcie 
się Pana i służcie mu wiernie z całego swego serca, widząc, jak wielkich rzeczy 
dokonał z wami. 25. Jeżeli atoli będziecie źle postępować, to zginiecie zarówno wy, jak 
i wasz król. 

Zatem, brat Branham mówi o tej scenie w kazaniu Współczesne wydarzenia 
wyjaśnione przez proroctwo   65-1206 

 Więc widzicie, Samuel powiedział:  

„Czy kiedykolwiek wziąłem od was jakie pieniądze na swoje utrzymanie?” 



„Nie, Samuelu, nigdy tego nie zrobiłeś.” 

„A czy powiedziałem wam cokolwiek w imieniu Pańskim, co potem się nie stało?” 

„O, masz słuszność, Samuelu. Wierzymy, że jesteś prorokiem, posłanym przez 
Boga. Tak jest. Wszystko, co powiedziałeś, wypełniło się. Ale my tego chcemy mimo 
wszystko.” Wy wiecie, co się stało. O bracie, Pismo po prostu powtarza się ciągle tam 
i z powrotem, poprzez całe Pismo, ponieważ to jest Boży sposób postępowania 
rozumiecie. Widzicie, natrafiliśmy na takie czasy. 

A z kazania Usiłowanie czynienia Bogu usługi  wbrew Bożej woli  65-1127b 
Brat Branham opowiada tę historię trochę bliżej do domu i mówi to w ten sposób. 

Samuel stał tam owego dnia, a oni mówili: "My chcemy króla, chcemy być tacy, 
jak pozostały świat". Samuel powiedział: "Nie obierajcie sobie króla. On zabierze 
wam synów i córki, i on będzie czynił to i owo". Oni odrzekli: "Tak, my wiemy, że 
masz rację". Lecz Samuel rzekł: "Słuchajcie mnie. Czy wziąłem kiedykolwiek choć 
trochę waszych pieniędzy? Czy prosiłem was kiedykolwiek o środki na wyżywienie? 
Czy powiedziałem wam kiedykolwiek, że musicie mi dawać takie wynagrodzenie, 
abym wam usłużył na nabożeństwie?" Osądźcie teraz samych siebie, nawet teraz. 
Rozumiecie? On powiedział: "Czy powiedziałem wam kiedykolwiek coś w Imieniu 
Pańskim, co by się nie urzeczywistniło?" Ani jednej rzeczy. 

"O tak, Samuelu, ty nas nie prosiłeś o pieniądze; ty nigdy nie chciałeś dużych 
rzeczy. Samuelu, to prawda; i wszystko, co nam powiedziałeś w Imieniu Pańskim, 
urzeczywistniło się. Lecz Samuelu, my chcemy naszą denominację mimo wszystko". 

"Więc idźcie i obierzcie go. To wasza sprawa". To się zgadza. 

Czy wiecie, że z wszystkich tych wspaniałych tematów, na które głosił brat 
Branham, jego ulubionym było „Odrzucony Król”? Właśnie o tym mówił mi pewnego 
wieczoru brat Vayle. Powiedział mi, że brat Branham mu powiedział, że jego 
ulubionym tematem był „Odrzucony Król”. Zatem, dlaczego przypuszczacie, że on 
identyfikował się z tym tematem więcej, niż z którymkolwiek innym, które wygłosił? 
Wierzę, że tak było z powodu tego, iż zidentyfikował się tak bardzo z Samuelem. A w 
jego własnej usłudze on był odrzuconym przez świecki kościół i przywódców kościoła, 
ponieważ oni chcieli to, co denominacje miały. Oni chcieli panować nad ludźmi tak, 
jak denominacja panuje nad ludźmi. Oni chcą panować nad sercami ludzi, zamiast 
tego, aby pozwolić Bogu panować w sercach ludzi. I to jest Biblijna prawda. 

Biblia mówi nam, że to jest właśnie powodem tego. Ludzie nie chcą niezależnego 
chodzenia z Bogiem, oni chcą jakiegoś człowieka, aby panował nad nimi. Oni chcą 
żeby ktoś mówił im, kiedy są w porządku, a kiedy nie są. Oni chcą żeby pewien 
człowiek udał się w ich sprawie do Boga, podczas gdy oni sami muszą mieć swoją 
własną społeczność z Bogiem. 



Jer. 5:31 Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego 
widzimisię; mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie, gdy to się skończy? 

Zauważcie, kapłani nauczają lud według własnego widzimisię, a lud kocha się w 
tym, kiedy jest to w ten sposób nauczane. Widziałem to już lata wstecz i 
zdecydowałem w moim sercu, że nigdy nie będę czynił tego wobec innych ludzi. 
Nigdy nie będę dyktatorem nad ludźmi. A wy myślicie, że ludzie chcieliby słuchać 
prawdę i przychodzić do kościoła, gdzie nikt nie głosi twardo do nich, ale widzicie, 
ludzie chcą kogoś, aby panował nad nimi. Biblia mówi, że oni tak czynią. Właśnie to 
czytamy. 

Ale brat Branham mówi, że to nie będzie w ten sposób. Z kazania Odrzucony 
Król 60-0515M 31 brat Branham mówi, Ale człowiek chce panować, i panować nad 
ludźmi; a człowiek chce kogoś, aby panował nad nim. On nie chce, aby Bóg panował. 
Zatem, ten syn Kisza (Saul, z imienia) był właśnie odpowiedzią na to, co oni chcieli. 
Ten duży, barczysty mężczyzna – on właśnie mógł ich prowadzić do bitew itd. Ale to 
ciągle nie był to Boży sposób czynienia tych spraw. Bóg chciał Jego wiernego proroka, 
aby ich prowadził i mówił Jego słowa do nich. 

Zatem, różnica pomiędzy prorokiem a urzędem diakona lub kogoś starszego w 
tym poselstwie udającego sprawiedliwego pastora, polega na tym, że Prorok miał 
„TAK MÓWI PAN” Urząd diakona tego nie ma. A to jest problemem, który widzę w 
tym poselstwie. Mężowie obejmują władzę w kościołach i uważają, że mają autorytet 
nad ludźmi, jakby ludzie byli ich osobistymi niewolnikami – na ich polu, a Bóg 
ustanowił ich, aby panowali nad tymi ludźmi. To jest nonsens. Nie istnieje wielkie 
„Ja” a małe „ty” w Bożym Królestwie. Jest tylko jeden wielki, a tym jest Bóg. A Jego 
Słowo powinno panować doskonale w sercach ludzi. 

Kiedy prorok przychodzi z „TAK MÓWI PAN”, to ludzie powinni mieć 
wystarczająco szczery respekt wobec Boga, aby powiedzieć „Amen! i „Niech tak jest”. 
A kiedy pastor przychodzi i mówi „Tak mówi Słowo Boże” ludzie powinni mieć 
wystarczająco dużo respektu do Bożego Słowa, aby powiedzieć, „Amen” i „Niech tak 
jest”. Ale jeśli ktokolwiek przychodzi z jakąś swoją własną ideą, a ona nie jest oparta 
na Piśmie, wtedy ludzie nie powinni tego słuchać. Nie powinni tego naśladować. 
Jeśli twoje sumienie mówi ci, że to jest błędne i nie jest to oparte na Piśmie, to raczej 
naśladuj swojego sumienia. Ale oni używają taktyki strachu, aby panować na tym 
ludem. „Dwa spudłowane uderzenia, a jesteś w domu psa, trzy spudłowane 
uderzenia a jesteś wyłączony z gry” (wyrażenie używane w grze baseball). Co się w 
ogóle stało z wybaczeniem siedemdziesiąt siedem razy? Co się stało z Pismem, 
„Chodźcie, a będziemy się prawować mówi Pan.” A zatem, co się dzieje? Ludzie boją 
się, że jeśli oni będą przeciwko temu autorytetowi, przez to, że nie będą czynili tego, 
co im było nakazane lub zabronione, wtedy oni zaczynają oddalać się od ich własnego 
sumienia, a kiedy tak czynią, to oddalają się od Boga. 

Spójrzcie, nie mówię, że ludzie powinni być aroganccy w postępowaniu z tym. To 
jest sprzeczne z Bożym Słowem. Ale jeśli człowiek mówi ci, abyś czynił coś, co nie 



możesz znaleźć w Piśmie, wtedy masz prawo iść do innego brata i prosić go w 
miłości, aby pokazał ci Pismo odnośnie tego, cokolwiek to jest – to, o co ciebie prosi, 
abyś czynił to albo nie czynił, to, co jest sprzeczne z twoim sumieniem. 

Brat Branham mówił w Swoim kazaniu Jezus Chrystus ten sam 58-0323 O ile 
macie jeszcze jakieś pytanie, dotyczące czegoś co było głoszone lub czegoś innego i 
widzicie, że takiej obietnicy nie znajdujecie w Biblii, macie pełen prawo przyjść do 
nas i zapytać nas jako braci. I my was właśnie do tego zachęcamy. Prosimy was jako 
naszych braci i siostry abyście przyszli za nami. 

Kiedy idziesz do usługującego i prosisz go, dlaczego on mówił coś w ten sposób, a 
nie rozumiesz tego w taki sposób, jak on to powiedział, masz prawo iść do tego 
usługującego i stwierdzić, dlaczego powiedział to w taki sposób. Usługujący nie ma 
żadnej przyczyny do złoszczenia się z powodu tego, że ty prosisz ich o coś, co jest 
sprzeczne z twoim sumieniem. Ale jeżeli zrobisz z tego zwyczaj, że sprzeczasz się z 
nim o każdy punkt, o którym ten człowiek mówi, to jest coś innego. Ale jeśli w twoim 
sercu nie widzisz sensu w tym, co było powiedziane, potem masz prawo prosić o 
dalsze wyjaśnienie. 

Mówione Słowo jest oryginalnym nasieniem 62-0328M 13 Macie prawo nie 
zgadzać się ze mną, jeżeli rozumiecie to w inny sposób; ale mam nadzieje, że ja z Bożą 
pomocą dzisiejszego poranka, będę w stanie pokazać wam powód, dlaczego stoję na 
tej pozycji. 

Zatem, jeśli brat Branham był na tyle dżentelmenem, aby pokazać wam, jak on 
stał za tym Słowem, wtedy jakie ma prawo usługujący do tego, aby złościć się, jeżeli 
jakiś laik zapyta odnośnie czegoś, co on wygłosił. 

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. 

Odrzucony Król 60-0610 70 Samuel próbował to powiedzieć Saulowi. Bóg wie, 
co było najlepsze. Ale Saul powiedział, „Dobrze, lud mnie chce.” To jest to. Tak długo, 
jak miał kogoś, kto go naśladował, to jest to, czego chciał. On użył imię Samuela, aby 
zyskać kogoś, kto by go naśladował; to jest wszystko, czego chciał. 

A więc oni podporządkują sobie ludzi pod ich panowanie i przez strach z zemsty, 
jeżeli oni nie zgadzają się z nimi, ale pokażcie mi, gdzie strach jest z Boga? On mówi 
w Swoim własnym Słowie. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i 
miłości, i powściągliwości. A powściągliwość jest zdrowym myśleniem, które ma 
odpowiedź na pytania. 

U Mat. 23:13 Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie 
Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie 
wejść tym, którzy wchodzą. 



NIV mówi to trochę bardziej prosto. 13 "Biada wam, uczeni w Piśmie i 
Faryzeusze, wy obłudnicy! Zamykacie królestwo niebieskie ludziom przed nosem. Wy 
sami nie wchodzicie, ani nie pozwolicie wejść tym, którzy próbują wejść. 

Ale zauważcie Jezus mówi dalej o tym u Jana 10:9 Jan. 10:9 Ja jestem drzwiami; 
jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko 
znajdzie. 

Zatem, pastwisko jest miejscem, gdzie owce idą, aby się paść. To jest ich jedzenie. 

A u Łuk. 8:16 on mówi Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani 
nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy 
wchodzą.  

A jak oni mogą wejść i widzieć światło, jeżeli drzwi są zamknięte. 

Izajasz. 29:10-24 10. Gdyż Pan wylał na was ducha twardego snu i zamknął 
wasze oczy, to jest proroków, i zakrył wasze głowy, to jest jasnowidzów. 11. Dlatego z 
widzeniem tego wszystkiego jest u was tak, jak ze słowami zapieczętowanej księgi; 
gdy się ją poda temu, który umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on 
odpowiada: Nie potrafię, gdyż to jest zapieczętowane 12. A gdy się poda księgę 
takiemu, który nie umie czytać, i powie: Przeczytaj to, proszę, wtedy on odpowiada: 
Nie umiem czytać. 13. I rzekł Pan: Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi 
ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, tak że ich 
bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim, 14. Dlatego też Ja będę nadal 
dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, 
a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. 15. Biada tym, którzy głęboko 
ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i 
którzy mówią: Kto nas widzi? Kto wie o nas? 16. O, jak przewrotni jesteście! Tak jak 
gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o 
swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! 
17. Zaiste, już za małą chwilkę Liban przemieni się w urodzajne pole, a urodzajne 
pole będzie uważane za las. 18. W owym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a oczy 
ślepych z mroku i z ciemności będą widzieć, 19. Pokorni zaś na nowo będą się 
radować Panem a ubodzy weselić Świętym Izraelskim. 20. Gdyż nie będzie tyrana i 
skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do 
zbrodni, 21. Którzy słowem przywodzą ludzi do grzechu, zastawiają pułapkę na 
rozjemcę w sądzie, a tego, który ma słuszność, odprawiają z niczym. 22. Dlatego tak 
mówi Pan, Bóg domu Jakuba, ten, który odkupił Abrahama: Jakub nie dozna wtedy 
hańby i nie zblednie wtedy jego twarz, 23. Bo gdy ujrzą wśród siebie dzieło moich 
rąk, uświęcą moje imię i Świętego Jakubowego będą czcić jako Świętego, i będą się 
bać Boga Izraelskiego. 24. Ci, którzy duchowo błądzili, nabiorą rozumu, a ci, którzy 
szemrali, przyjmą pouczenie. 

KOŚCIÓŁ ZWIEDZIONY PRZEZ ŚWIAT   59-0628m 50 Lecz tak, jak Izrael 
był związany przez swoich królów tak, że oni nie mogli naśladować prawdziwego 



Króla; a prawdziwy Król - kiedy On przyszedł, oni Go nie poznali. Tak samo jest 
dzisiaj. O, Panie, Król Chwały zjawił się w postaci Ducha Świętego, a oni tego nie 
wiedzą, Panie. Nie rozpoznają tego. Oni są tak mocno zorganizowani, że tego nie 
zrozumiewają, bo to nie jest w ich organizacji. Panie, to jest dzieło diabła, który to 
zrobił ludziom. 

84 Niechaj Samson Boży - niechaj ludzie prawego serca, ci, którzy tęsknią i 
wołają, i zanoszą błagania i wytrwają, niechaj pozostaną u tego, Panie, dopóki nie 
wyrosną te nowe kędziory, dopóki nie powstanie na nowo radość w Syjonie, dopóki 
nie powstanie grupa, która potrafi rozpoznać i zrozumieć, która może widzieć 
Mesjasza i tą ukrytą Moc, która jest ukryta przed tym światem, której oni teraz nie 
rozumieją. Daruj tego, Panie, żeby to zrozumieli. Bowiem prosimy o to w Imieniu 
Jezusa. Amen. 

Odrzucony Król – On jest Słowem. A dlaczego oni go Odrzucili? Dlatego, że nie 
przyszedł z wyniosłą mową. On przyszedł z biczem i wyrzucił ich z domu Ojca. A w 
ten sposób może On przyjść i dzisiaj. Dlatego, że „Jezus Chrystus jest ten sam, 
wczoraj, dziś i na wieki.” A jeśli Jezus Chrystus jest nadal w kościele, on będzie 
czynił to samo, co czynił wtedy. 

W jego kazaniu  nazwanym POSTĘPOWANIE PRAWDZIWEGO PROROKA    
PHOENIX AZ 63-0119 Brat Branham mówiąc o Prawdziwym proroku powiedział 
Czy wiecie, co by on uczynił? On by zbeształ i potępił tą generację. On potępiłby każdą 
kobietę z ostrzyżonymi włosami w kraju. To się zgadza. On by potępił każdego 
denominacyjnego kaznodzieję. Na pewno by to uczynił. On potępiłby każdego palacza 
papierosów, każdą kobietę, która nosi szorty lub spodnie. On by ich ostro 
skrytykował. Dlaczego? To jest przeciwko Słowu. Dokładnie tak jest. Czy myślicie, że 
przyjęlibyśmy go? W żadnym wypadku. Oni by go nie przyjęli. 

On potępiłby niemoralność kościoła. Wyciągnąłby swój trzęsący się stary, 
pomarszczony palec temu kaznodziei przed twarz i powiedziałby: "Ty mi chcesz 
powiedzieć, że nazywasz samego siebie namaszczonym sługą Bożym, a stoisz za 
kazalnicą i pozwalasz waszym kobietom ubierać się seksownie między waszymi 
mężczyznami, i czynić tym podobne rzeczy? Pozwalasz na to, żeby wasze młode 
kobiety były wychowywane w ten sposób? Ty pozwolisz, żeby się wasi mężczyźni żenili 
dwukrotnie lub trzykrotnie, a byli diakonami w kościołach? Ty mi chcesz powiedzieć, 
że będziesz się trzymał tego wyznania wiary, które masz w swojej ręce, a odrzucisz 
Słowo Boże?" O, moi drodzy. On by trąbił przeciwko temu. Tak jest. Niemoralność 
kościoła i niemoralność jego członków - on uderzyłby w to. Moi drodzy. On by ostro 
skrytykował każdego członka. On by ostro skrytykował każdą doktrynę z seminarium, 
którą wymyślili ludzie.  

Oni nie chcą, aby Słowo panowało nad nimi, a właśnie tak postąpili z Bogiem w 
dniach Samuela, oni odrzucili Go, jako Króla, a w dniach Jezusa, oni odrzucili Go, 
jako Króla. Czy wiedzieliście o tym? Jezus wjechał do Jeruzalem, jako Książę 
Pokoju, aby stać się Królem Pokoju, aby ucieleśnić Boga wśród ludźmi, a oni zamiast 



tego ukrzyżowali Go. „Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dziś i na wieki.” A więc 
oni obrali człowieka, aby panował nad nimi, a kiedy tak uczynili, oni założyli system 
nikolaitów. A Bóg tego nienawidzi. Czy wiedzieliście, dlaczego oni lubią panowanie 
człowieka nad kościołem? Brat Branham powiedział, że oni to czynią, ponieważ to 
powoduje, że kościół rośnie liczebnie, a to przynosi więcej pieniędzy do zboru. 

Super znak 62-0624 60 „Nico” oznacza „zwyciężać.” „Laity” oznacza zwykłych 
członków kościoła. Wzięli całego Ducha Świętego… „Inni nie są święci – tylko jeden 
święty człowiek”. To jest pomysł, jak uzyskiwać pieniądze do kościoła… 

Wiecie, że my nie mamy dużo ludzi w tym zborze, ale mamy prawdę. I ja nie 
wiem o żadnym zborze, który głosi tak bardzo o indywidualnym chodzeniu z Bogiem, 
jako ten. Chodzi o indywidualne chodzenie. Ponieważ nie będzie to cały zbór 
(kościół), który odejdzie w Zachwyceniu.  

Pochylmy teraz nasze serca i nasze głowy do słowa modlitwy. 

 


