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#3 Zrozumienie wszechwiedzy

1

Dzisiaj rano będziemy kontynuować od czwartego akapitu kazanie brata Branhama

„DLACZEGO BYŁ DANY DUCH ŚWIĘTY“. Naszym tematem będzie BOŻA WSZECHWIEDZA. Jest on
zaczerpnięty z wypowiedzi brata Branhama w tym akapicie, który przeczytamy jako nasz tekst.

DLACZEGO BYŁ DANY DUCH ŚWIĘTY 59-1217 7A zatem, dzisiaj wieczorem, zanim będziemy czytać
te miejsca Pisma, skłońmy nasze głowy na chwilę do modlitwy. A zanim będziemy się modlić, kiedy
skłoniliście wasze głowy, jeżeli mielibyście jakąś prośbę, podnieście tylko swoje ręce i powiedzcie:
„Boże, ja uroczyście podnoszę moje ręce; mam potrzebę. Modlę się, abyś mi pomógł, o Panie”.
Niechaj Bóg błogosławi każdego z was. On widzi wasze ręce. Aniołowie zapisują każdą waszą prośbę.
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Chcę, abyście zwrócili uwagę na to, co powiedział tutaj brat Branham, że Bóg widzi twoją

rękę, która została podniesiona. Możemy pójść o krok dalej i pokazać wam dziesiątki cytatów lub
nawet więcej, w których brat Branham nazwał Boga „wszystkowidzącym okiem”, a nawet
powiedział, że na naszym banknocie dolarowym jest oko na wierzchołku piramidy,
przedstawiające Boga czuwającego nad wszystkim.

4

Dlatego dzisiaj rano chciałbym wygłosić raczej proste kazanie i pokazać wam, w jaki

sposób Bóg jest wszechobecny. Wiemy, że Bóg jest Istotą. Brat Branham powiedział, że fizycznie
On nie może być wszędzie w tym samym czasie. Jednak będąc również „wszechwiedzącym”,
inaczej mówiąc „wiedzącym o wszystkim”, On może być wszędzie, gdzie chce, znając właśnie
wszystkie sprawy.
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Zatem, niektórzy czynią z tego większy kłopot niż go mają, jak gdyby Bóg mogąc być na

jednym miejscu w jednej chwili, nie może być tu – jeżeli On jest tam. Tak jakby oni mieli
roszczenie wobec Niego, którego nikt inny nie ma. To jest ten sam sposób myślenia, jak w
przypadku pięcioletniej Rebeki Branham, która trzymając się swojego tatusia, powiedziała Sarze,
że ma całego tatusia – jakby już nie było tatusia dla Sary. Ale Sara była na tyle mądra, by
odpowiedzieć tak: „ty masz może całego tatusia, ale tatuś ma całą mnie”.
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A nauczając tak, jak oni to czynią, oni chcą, abyś wierzył, że Bóg nie może być tutaj w

Ameryce, jeżeli on jest w ich kraju.
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Osobiście nie rozumiem, o co im chodzi, wiedząc, że sam Bóg jest niewidzialny i nie

poznasz według miejsca, czy On jest tutaj, czy tam, czy gdziekolwiek, jak gdyby miało to jakieś
znaczenie. Ale czyniąc z tego kwestię doktrynalną, próbują stworzyć taką koncepcję, że Bóg jest
tylko na jednym miejscu w określonym czasie, i chcą to uznać za prawdę bardziej prawdziwą od
samej prawdy.

8

Postępując w ten sposób, posługują się prawdą biblijną, aby postawić siebie wyżej, jak

gdyby mieli coś szczególnego, czego my nie mamy, i jakby mieli Boga, a nikt inny nie mógłby
mieć Boga. Innymi słowy, oni mówią: „Widzicie, Bóg jest tutaj, ponieważ my posiadamy tę

szczególną prawdę, a to znaczy, że Bóg jest tutaj z nami, a on nie może być na żadnym innym miejscu.

Mamy wszystko od Boga, a dla kogoś innego nie ma tego pod dostatkiem”. Dokładnie tak, jak
powiedziała pięcioletnia Rebeka Branham.
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Oto prawdziwe pytanie, które ludzie powinni zadawać: „Jeżeli Bóg jest tutaj, a nie ma go w

USA, to dlaczego cuda dokonują się tam a nie tu?”
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W końcu, brat Branham wygłosił kazanie: „JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE

CUDA?“

A w tym kazaniu pokazał, że Bóg jest nadprzyrodzoną Istotą i gdziekolwiek On jest, tam

podąża za nim nadprzyrodzona obecność.
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Tak, Bóg jest nadprzyrodzonym Bogiem, a gdziekolwiek jest Boża obecność, tam dzieją

się cuda i nadprzyrodzone rzeczy. Więc jeżeli twoja teologia chce ograniczyć Boga do jednego
miejsca, wtedy na podstawie nadprzyrodzonej natury Bożej, On musiałby być tam, gdzie dzieją
się nadprzyrodzone sprawy.
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Jeżeli oni twierdzą, że mają Boga tylko dla siebie i dlatego On nie może być na żadnym

innym miejscu, to gdzie jest Jego nadprzyrodzona obecność pomiędzy nimi?
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I jak moglibyście zaprzeczać EW. JANA 14:12, a domagać się nadprzyrodzonej manifestacji

Ducha Świętego pośród was, i żądać Bożej obecności pomiędzy wami?

14

Nikt nie ma prawa twierdzić, że Boża obecność jest wśród nich, jeżeli nie dzieje się nic

nadprzyrodzonego pomiędzy nimi.

15

Brat Branham, potwierdzony prorok Boży powiedział w kazaniu DLACZEGO MUSIELI TO BYĆ

64-1221 „133… nie może być bowiem obecności Bożej bez nadnaturalnych wydarzeń. Jahwe
nigdy się nie pojawił bez towarzyszących mu nadnaturalnych zjawisk. Tak musi być”.
PASTERZE
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Niektórzy z was byli tu dosyć długo, aby być naocznymi świadkami nadprzyrodzonej

obecności Boga, działającej wśród nas w tym zborze, kiedy byliśmy w Kentucky. Niektórzy z was
byli tutaj naocznymi świadkami pewnych nadprzyrodzonych wydarzeń, które działy się, takich jak
trzykrotne uderzenie błyskawicy w to samo drzewo, sprawiając, że nie było w zborze trzy razy
prądu w trzech różnych dniach. A było to zgodne z prośbą modlitewną, ponieważ my jako zbór
zastanawialiśmy się nad tym, czy mamy przeprowadzić się z Kentucky do Ohio. A w czasie tych
dni, gdy się modlono, błyskawica trzykrotnie uderzyła w to samo drzewo i trzy razy zniszczyła
transformator na posesji zboru, podczas tych trzech dni, a to zostało potwierdzone przez firmę
Duke Energy.
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Następnie jeden z diakonów, który świadczył, wziął dzień wolny od pracy i pościł, i modlił

się cały dzień, ponieważ nie chciał się przeprowadzić. A więc prosił Boga, o to, że jeżeli On chce,
aby zbór się wyprowadził, to niech błyskawica uderzy po raz trzeci, a on modlił się o to po
obejrzeniu zboru i upewnieniu się, że prąd działa. Potem udał się do domu, aby modlić się i
pościć, a owego wieczoru, kiedy przyszliśmy do zboru, prąd znowu nie działał, a pracownicy
firmy Duke Energy przyszli i potwierdzili, że błyskawica po raz trzeci uderzyła w to drzewo.

18

Jeśli pamiętacie, to była odpowiedź od Boga na pytanie, czy powinniśmy przeprowadzić

się z tego zboru w Kentucky czy nie. I prosiliśmy Boga, aby nam pokazał, a On uczynił to trzy razy
– jako świadectwo, że chciał, abyśmy wyprowadzili się stamtąd i przyprowadzili tutaj.

19

Niektórzy z was byli tu także, gdy Bóg zmienił mosiężne niebo, bez żadnej chmurki, a

temperatura 102˚F utrzymywała się ciągle przez sześć dni, a w przeciągu paru godzin, kiedy
prosiliśmy Boga, o zmianę pogody o 30˚F, niebo zachmurzyło się największymi i najciemniejszymi
chmurami, jakie kiedykolwiek widziałem; wiatr powiał a temperatura obniżyła się o 30˚F w ciągu
paru minut. To samo stało się w Afryce i ponownie w Argentynie w 2013 roku.

20

Cały zbór był świadkiem tego jak przyszedł człowiek, który przez gangrenę miał zżartą

stopę od palców do śródstopia, do tego stopnia, że były widoczne kości. W zgromadzeniu została
przyniesiona modlitwa o jego uzdrowienie i w przeciągu około dwóch tygodni Bóg całkowicie
uzdrowił go z tej gangreny oraz cukrzycy. Nie musiano mu obcinać tej stopy – chociaż miał
umówiony zabieg przez „Veterans Affairs”, gdzie powiedziano mu, że muszą to zrobić. W
następny dzień po modlitwie – na wizycie u lekarza okazało się, że już było widać efekty
modlitwy. W jego stopie urosły mięśnie, ścięgna, trzy warstwy skóry i wszystko powróciło do
zdrowia. Tak więc Bóg nie tylko uzdrowił tego człowieka z gangreny i cukrzycy, ale też odrosła
mu stopa.

21

Widzieliśmy więc wiele odpowiedzi na modlitwy, gdzie działy się niemożliwe rzeczy. A nie

tylko tutaj w tym zborze, ale i na całym świecie, gdzie podróżowałem, Bóg czynił to samo.
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Należałoby zapytać: „Czy Bóg uczynił to samo dla tych braci, którzy zaprzeczają EW. JANA

14:12?” Myślę, że nie. Tak więc gdzie jest obecność Boża?

23

Nie twierdzę, że mamy całego Boga. Myślę, że byłoby to głupie, aby tak powiedzieć,

chociaż wiem, że Jego obecność jest tutaj pomiędzy nami. Ale tylko dlatego, iż było
potwierdzone, że Jego obecność jest tu pomiędzy nami, ciągle wierzę, że Boża obecność jest
wszędzie, gdzie wierzą w Jego Słowo, i gdziekolwiek wierzący przyjmują i wspierają Jego Słowo.

WPŁYW 63-1114 107Boża wszechobecność wie, co czynicie, a nawet zna wasze myśli. Pewnego
razu, kiedy miałem wizję, mówiłem do Istoty stojącej przy mnie; i Ona odpowiedziała i rzekła: „Twoje
myśli są głośniejsze w Niebiosach niż twój głos tu na ziemi”. On wie, o czym myślicie. Możecie mówić,
że robicie „to”, i że robicie „to i tamto”, ale, widzicie, w głębi serca, jeśli myślicie inaczej, to czynicie
niewłaściwie. Powinniście być po prostu tacy, jacy jesteście, widzicie, w sercu. Usta powinny mówić
to, co jest w sercu. Rozumiecie? A więc stwierdzamy, że ci ludzie nie uświadamiają sobie tej – tej
obecności Bożej. 108Wiecie, powinno się być tak jak Dawid; ten mąż był według własnego serca
Bożego. On rzekł: „Pan jest zawsze przede mną”. Gdziekolwiek szedł, pamiętał, że Bóg jest zawsze
przed nim. „On jest w mojej prawej ręce i ja nie poruszę się”, ponieważ Bóg jest w jego prawej ręce.
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Zauważcie, brat Branham sprowadza to wszystko do Bożej wszechwiedzy. On wie,

kropka, koniec historii. Wierzę, że Bóg jest z tymi, którzy mają Jego prawdę i którzy żyją według
Jego Prawdy, a On wspiera tych, którzy żyli i żyją Jego Prawdą z Jego nadnaturalną obecnością.
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BÓLE RODZENIA 65-0124 P:10 Lecz widzicie, boskie uzdrowienie jest w ewangelii sprawą
mniejszej wagi, a nigdy nie powinniście z czegoś mniejszego robić coś większego. Wszyscy o tym
wiedzą. Ale jest to przynęta, której używa się, aby doprowadzić ludzi do wiary w nadnaturalną
obecność Bożą, przekonać ich, że obecne jest to, co nadnaturalne. Na skutek tego, o ile rozpoznają
Jego obecność, zostają potem uzdrowieni. Widzicie, ponieważ przyjmują przez wiarę.

27

Zatem, jeżeli twój obóz nie wierzy w EW. JANA 14:12 i nadnaturalną obecność Bożą, jesteś

w złym obozie. To właśnie powiedział brat Branham. W rzeczywistości on powiedział: „Musisz

wyjść poza obóz, by odnaleźć Boga w Jego nadnaturalnej obecności”. A my tak postąpiliśmy.
WYJŚCIE POZA OBÓZ 64-0719E 66…Dopiero wtedy, gdy opuścicie obóz własnego rozsądku,
doszliście tam, gdzie znajdziecie Boga. 67Zwróćcie uwagę, gdy wyszli na pustynię i przyszli do tego
obozu, działy się znaki i cuda. Pamiętajcie o tym, oni opuścili egipski obóz, udali się na pustynię do
obozu Bożego. Skąd wiecie, że tak to było? Bóg powiedział: „Potomstwo twoje przebywać tam będzie
przez czterysta lat jako przechodnie, potem wyprowadzę ich możną ręką i dam im ten kraj“. Oni
znajdowali się więc na tej drodze przez potwierdzone światło i potwierdzonego proroka. Znaki i cuda
potwierdzały, że Bóg był w ich obozie i że znajdowali się na swojej drodze. Oni mieli słup ognia, mieli
proroka, mieli mannę, mieli żywą wodę. Amen! Oni zmienili obozowisko. Oni musieli to uczynić,
ponieważ tych rzeczy nie mogli widzieć w Egipcie. Musieli zmienić obozowisko, aby móc widzieć to
nadnaturalne. 68Tak samo ludzie tego czasu będą musieli zmienić obozy denominacji, które mówią:
„Dni cudów przeminęły. Coś takiego jak chrzest Duchem Świętym nie istnieje“, „Wszystkie te miejsca
Pisma są niewłaściwe; one były postanowione dla innego wieku“. Musicie zmienić wasze obozowisko.
Wyjdźcie z tego obozu i idźcie tam, gdzie wszystko jest możliwe. 69To wszystko potwierdziło Jego
obecność w obozie.
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JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA? 61-1231E 66…Bóg jest nadprzyrodzoną
istotą. Gdziekolwiek pojawia się ta nadprzyrodzona Istota, ona dokonuje nadprzyrodzonych znaków,
ponieważ ta nadprzyrodzoność znajduje się w niej. Nie może być inaczej. 67Jak mógłbyś stać twarzą w
kierunku wiatru, a nie odczuwać jego podmuchu? Jak mógłbyś wejść do wody, a nie być mokry? Woda
jest mokra. Z tego ona się składa. Ona jest mokra. Kiedy wejdziesz do wody staniesz się mokry. Tak
jest. 68Kiedy wejdziesz do nadprzyrodzonej obecności Bożej, pojawią się nadprzyrodzone znaki i
nadprzyrodzone dzieła dzięki nadprzyrodzonemu Bogu.
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Więc teraz zadaję pytanie każdemu w tym POSELSTWIE, który należy do jakiegokolwiek

obozu w tym POSELSTWIE: „Jeżeli Bóg jest w twoim obozie, wtedy gdzie są wszystkie znaki Jego

nadnaturalnej obecności w twoim obozie?”
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Powracając dzisiaj wieczorem do naszego tematu, którym jest Boża wszechwiedza, brat

Branham mówi w kazaniu CO JEST ATRAKCJĄ NA TEJ GÓRZE?65-0725E

10

…Pamiętajcie, że Bóg jest
wszechobecny. On jest wszędzie. Dlatego i w Teksasie, i w Kalifornii, i w Arizonie, gdziekolwiek
jesteście, wkładajcie ręce na tych, którzy są chorzy, kiedy zaczniemy modlić się za chorych. Jestem
pewny, że Bóg wysłucha modlitwy i odpowie na nie.
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Nie zapomnijcie o tym, że On jest wszędzie, ponieważ On wie wszystko. Bóg nie jest

wszędzie, tak jak wierzy hindus: „Wdychać Boga i wydychać Boga, wdychać Boga i wydychać
Boga”. To jest pogaństwo. Bóg jest Osobą, a jako Osoba – jego Istota nie może być wszędzie
naraz. Inaczej on wypełniłby wieczne miejsca trylionów galaktyk, a wtedy jego postać nie byłaby
podobna do postaci człowieka. Jego postać byłaby podobna do wiatru lub czegoś takiego.
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Nie, On będąc Osobą, ustanowił ograniczenia dla siebie, ale jako wszechwiedzący Umysł,

On wie wszystko, a więc z powodu Jego wszechwiedzy On może być wszędzie, ponieważ On
stworzył wszystkie miejsca i zna wszystkie miejsca, każdy szczegół do n-tego stopnia i n-tej
potęgi.

KIM JEST TEN MELCHISEDEK 65-0221E 49Gdyby On bowiem nie był nieskończony, nie byłby
Bogiem. Bóg musi być nieskończony. My jesteśmy skończonymi, On jest nieskończony. On jest
wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmocny. Gdyby nie był, nie mógłby być Bogiem. Wie o
wszystkich rzeczach na wszystkich miejscach, ponieważ jest wszechobecny. Wszechwiedza czyni Go
wszechobecnym. On jest Istotą. Nie jest czymś jak wiatr, lecz jest istotą. Mieszka w domu. Lecz będąc
wszechwiedzącym, wiedząc wszystko, jest wszechobecny, wie, bowiem o wszystkim, co się dzieje.
Żadna mucha nie może mrugnąć okiem, a On by o tym nie wiedział. On wiedział jeszcze przed
powstaniem świata, ile razy ona zmruży oczy i ile będzie miała tłuszczu. Zanim powstał świat. To jest
nieskończoność. Nie potrafimy tego pojąć w swoich umysłach, lecz to jest Bóg. Nieskończony Bóg!
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Myślę, że to jest najlepszy cytat, jaki mamy od brata Branhama odnośnie tego, jak Bóg

może być wszędzie jednocześnie, chociaż nawet ogranicza swą fizyczną obecność, ponieważ On
jest duchową Istotą. Ale, ponieważ On wie wszystko, i on wiedział o wszystkim, nawet zanim się
to stało, On również wie gdzie, kiedy i jak długo to potrwa, i wszystko o tym. On to wie dzięki
temu, że jest wszechwiedzący. Czy on jest rzeczywiście fizycznie tutaj lub tam – to nie ma
znaczenia dla Boga. On po prostu wie.
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A brat Vayle czyta ten cytat w jednym ze swych kazań, i mówi komentarz, który naprawdę

mi się podoba. Przeczytajmy to, ponieważ jest to miejsce, które ci bracia przegapili. Przeczytam
to, a wy uważajcie, co on mówi. Będę musiał zapisać słowa brata Branhama pogrubionym
niebieskim, a słowa brata Vayle czarnym – czyli tak jak moje, ale pogrubioną kursywą, żebyście
mogli widzieć, że on czyta tutaj z kazania brata Branhama.

LEE VAYLE RZECZY, KTÓRE MAJĄ NASTĄPIĆ #8 ŻYWE WYROCZNIE – Innymi słowy brat Branham
powiedział: „wszechwiedza”. Uprzednia wiedza jest częścią wszechwiedzy. To załatwia sprawę,
rozumiecie? …On jest wszechobecny, ponieważ On jest wszechwiedzący. (To jest prawdą, ale on
nie posuwa się dostatecznie dalej) Wszechwiedzący, ponieważ On jest wszechobecny. Dlatego,
dzięki jego uprzedniej wiedzy… (teraz on to wyjaśnia). On nie może być tylko jak wiatr na ziemi,
ponieważ On jest Istotą. On nie jest tylko mitem; On jest Istotą. (Innymi słowy to nie jest
panteizm). On przebywa… nawet w tym domu. On przebywa w miejscu nazwanym Niebem; i
dlatego przez swoją wszech… (Widzicie, przegapili to tutaj). … będąc wszechwiedzącym, wiedząc o
wszystkim, wtedy On jest wszechobecny, ponieważ On wie wszystko. A to, co on w rzeczywistości
mówi na następnym miejscu, jest prawdą. „On jest wszechobecny, ponieważ On jest i
wszechwiedzący i wszechmocny”. A więc to nie jest ważne być wszechobecnym. Prezbiteriański
Kościół definiował to tak pięknie: „Bóg nie jest wszechobecny, ale wszystko jest obecne w Nim”,
albo „Bóg nie jest obecny dla wszystkiego, ale wszystko jest obecne dla Niego”. A więc, to jest

37

wszechobecność. Chodzi o to: istnieją trzy rzeczy – wszechobecność, wszechmoc, miłość. Bez
miłości, tej natury, zapomnij o tych dwóch innych. Możesz być Józefem Stalinem, Hitlerem lub
diabłem. Ale kiedy jesteś miłością, nie martwisz się. To jest ta rzecz, która zdumiewa nas
wszystkich, bo Bóg jest miłością i Bóg jest Duchem Świętym; dlatego Duch Święty jest Duchem
Miłości, i On przychodzi przez kanał Słowa.
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Nie przeszkadzałoby mi to, gdyby ci bracia cytując brata Vayle, cytowali wszystko, co on

powiedział na dany temat, ale oni tak nie robią. Oni opuszczają najważniejsze części z tego, co on
mówi, a mianowicie, że wszechmoc i wszechwiedza prowadziłyby do zguby, gdyby Bóg nie był
równocześnie Miłością.
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A gdyby nauczali tak, jak nauczał o tym brat Branham i jak brat Vayle, wtedy by tak nie

mówili, dodając do tego i mówiąc takie rzeczy jak te, że Bóg nie może być w Ameryce, ponieważ
On jest w jakimś innym kraju? Nigdy nie znajdziecie tego, aby brat Branham lub brat Vayle
powiedzieli coś takiego. Więc dlaczego oni tak mówią? Ponieważ mają własną wersję na temat
tego, czym jest POSELSTWO, i nie rozumieją, co mówił brat Branham i brat Vayle.
W kazaniu CZAS ŻNIWA 64-1212 brat Branham powiedział:

122

Patrzcie, Bóg szukał kogoś, kto żyłby
zgodnie ze Słowem na swój czas, dlatego przydzielił każdemu okresowi swoje Słowo.123On jest
nieskończony, wszechobecny. Ponieważ jest także wszechwiedzący, zna wszystkie rzeczy. Nie może
być równocześnie wszędzie, lecz dzięki swojej wszechwiedzy mimo to jest wszechobecny.

40

Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co on tutaj powiedział. Chociaż Bóg nie może być

fizycznie wszędzie obecny, jednak poprzez swoją wszechwiedzę On może być wszechobecny.

41

Dlatego podoba mi się jego definicja: „Bóg nie jest obecny dla wszystkiego, ale wszystko

jest obecne dla Niego”. A więc to jest wszechobecność. Ponieważ to naprawdę sprowadza
wszystko do wszechwiedzy. Wszystkie rzeczy są dla Niego obecne, ponieważ On wie o wszystkim.
A gdyby nauczali to w taki sposób, jak on to powiedział, powiedziałbym „amen” na to, co mówią,
ale oni tego tak nie czynią, więc ja również nie będę.

42

Teraz powróćmy do kazania brata Branhama... CZAS ŻNIWA 64-1212

124

…Dzięki swojej
wiedzy z góry jest więc w stanie z góry przeznaczyć. On sprawia, by wszystko służyło Jego uwielbieniu.
Tak jest również z Jego atrybutami: obwieszcza je dla swojego uwielbienia. Jedno naczynie jest
kosztowne, inne pospolite, lecz Bóg uczynił obydwa. „A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od
jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego“.
ARCYDZIEŁO 64-0705 178Otóż nie można być wszechobecnym nie będąc wszechwiedzącym.
Nawet Bóg nie byłby wszechobecny. Bóg jest wszechwiedzący. Jest wszechwiedzący i to czyni Go
wszechobecnym. On wie wszystko. Aby jednak być Istotą, On musi być w jednej Istocie. Będąc
wszechwiedzący On może być wszechobecny. On wie bowiem wszystko i wiedział to już przed
początkiem świata. Wiedział ile będzie much i wszy, ile będzie pluskiew i ile razy one mrugną oczami
oraz wszystko inne o nich, ponieważ jest wszechobecny. Nie można być wszechwiedzącym nie będąc
nieskończonym. Jest tylko jedna nieskończona Istota: a jest nią Bóg. Amen.

43

44

PANOWIE CHCEMY WIDZIEĆ JEZUSA 61-0208 P:34 Bóg był w jednym Człowieku, Chrystusie Jezusie;
w Nim przebywała ucieleśniona pełnia Bóstwa. Kiedy Słup Ognia zstąpił w czasie Pięćdziesiątnicy,
zauważcie, na każdego z nich zstąpiły języki ognia. Zanim zaczęli mówić językami, zstąpiły języki
ognia. To był Bóg rozdzielający się ze Słupa Ognia na każdego członka swego kościoła: Bóg
rozdzielający się, aby mógł być generalnie wszędzie w jednej chwili. Właśnie teraz przebiegają
nabożeństwa uzdrowieniowe w Afryce. Chromi chodzą, ślepi widzą, na całym świecie, uniwersalny
zbór Pana Jezusa Chrystusa w jednostkach, ludziach, którzy żyją i Mu służą. Bóg rozdzielił się i zstąpił
pomiędzy nas. „Owego dnia poznacie, że ja jestem w Ojcu, Ojciec we Mnie, ja w was, a wy we Mnie,”
Rozumiecie, rozumiecie? „Jeszcze małą chwilkę, a świat (tutaj kosmos, porządek świata) nie ujrzy
Mnie więcej. Jednak wy (kościół) ujrzycie Mnie, bowiem ja („Ja” to zaimek osobowy.), ja będę z wami,
nawet w was, do skończenia świata”. To się zgadza. „Będę z wami…” Rozumiecie, uniwersalny zbór
Pana Jezusa Chrystusa. „Ja będę z wami. Sprawy, które ja czynię, wy też czynić będziecie”.

45

Zatem, przypuszczam, że ci, którzy wierzą, iż Bóg może być tylko na jednym miejscu a nie

gdziekolwiek indziej, nie wierzą nawet EW. JANA 14:12. Bo jeżeli wierzysz EW. JANA 14:12, wtedy
wierzysz, że Bóg może dokonywać dzieł w swoim kościele w Afryce, w tym samym czasie on czyni
je w USA i Kanadzie, i w całej Europie. A jeśli wierzycie, tak jak ja, że EW. JANA 14:12 jest dla
wszystkich wierzących, wtedy zgodzicie się ze mną, że Bóg działa na całym świecie w swoim
kościele.

46

A nie tylko dzieła Chrystusa sprowadzają Jego obecność, ale także głoszenie Słowa uczyni

to samo, jeżeli tylko jest głoszone w mocy Ducha Świętego. I przypomnijcie sobie, głosić to
oznacza mieć moc i manifestację tego Ducha razem z tym.

47

PRZYSTĘPOWANIE DO BOGA 55-0123A P:70 A Duch Święty jest przeznaczony w kościele jako
symbole: apostołowie, nauczyciele, ewangeliści, dary uzdrawiania, cuda, mówienie językami,
wykładanie języków; znaki i cuda, które towarzyszą zborowi, kiedy on wchodzi do tego. Boże sprawy,
przedstawiają coś, że Boże przebaczenie, Duch Święty jest obecny, który wyszedł wprost z życia
Bożego, z Pana Jezusa Chrystusa. Jego obecność jest tutaj. Głoszenie Słowa sprowadza Jego obecność.
Czynienie cudów sprowadza Jego obecność.

48

PROWADZONY DUCHEM 52-0727 P:32 Paweł powiedział: „Ewangelia nie przychodzi do nas tylko
w Słowie, ale przez moc i manifestację Ducha Świętego”. Absolutnie tak. Kiedy On powiedział: „Idźcie
na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu”, on też powiedział: „Zamanifestujcie tę moc
Ducha Świętego na całym świecie”. Absolutnie tak. Nigdy to nie przyszło do nas tylko przez Słowo.
Słowo musi zostać pobudzone i ożywione przez manifestację mocy Ducha Świętego. Powiedziałem:
„Więc jeżeli nazywasz to większymi dziełami, z całą pewnością możesz czynić rzeczy mniejsze. Idź i
uzdrów chorych. Módl się za chorych. Wyganiaj diabły. Czyń tego rodzaju sprawy”. Jezus powiedział:
„Sprawy, które ja czynię, wy również czynić będziecie”. A jeśli będziesz je czynić, On będzie je czynił.
„Sprawy, które ja czynię, wy również czynić będziecie; bo ja idę do mojego Ojca”. Aby czynić więcej,
dokonywałbyś ich więcej… więcej spraw. O, moi drodzy. Czy On nie jest cudowny?

49

W rzeczywistości mamy obietnicę w LIŚCIE DO FILIPIAN 2:13 która mówi: Albowiem Bóg jest

Tym, który w was sprawia i chcenie i skuteczne wykonanie według swego upodobania. Zatem, co jest
powiedziane – kto działa w was? Jest powiedziane: „to jest Bóg, który działa w was”. Prawda?

50

Więc czy mamy wierzyć, że Bóg nie działa w nas? Bo jeżeli Bóg jest tylko w jednym kraju

za morzem, wtedy On nie może działać w tobie właśnie tutaj w Ameryce lub w Afryce? Czy
widzicie, jak niebezpieczna jest ta nauka, która mówi, że Bóg nie może być w Ameryce, jeżeli on
jest w jakimś innym kraju?

51

LIST DO FILIPIAN 1:6 Będąc przekonany o tym, że Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, z
powodzeniem będzie je pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa.

52

I ile jeszcze miejsc Pisma mamy wyrzucić za drzwi, by dopasować się do tej doktryny,

która mówi, że Bóg nie może być w Ameryce, jeżeli On jest w jakimś innym kraju.

53

Apostoł Paweł mówi nam w LIŚCIE DO KOLOSAN 1:27 Którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest
wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.

54

Czy to znaczy, że istnieje „nadzieja Chwały” tylko dla tych, którzy myślą, że Bóg jest tylko

w ich kraju, ponieważ wierzą, że jeżeli Chrystus jest w ich kraju, on nie może być w USA lub
Afryce w tym samym czasie, kiedy On jest w ich kraju?

55

A czy nie jest nam obiecane, że Boża obecność, Jego obecność, jest uniwersalna?

56

EWANGELIA ŁUKASZA 17:24 Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, rozświetla niebo od krańca do
krańca, tak będzie i z Synem Człowieczym w Jego dniu.

57

EWANGELIA MATEUSZA 24:27 Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna
aż na zachodzie, tak będzie z obecnością (gr. parousia) Syna Człowieczego.

58

Jak mogą ci bracia nauczać tych miejsca Biblii w związku z paruzją, która jest uniwersalna,

jeżeli w rzeczywistości – jak oni wierzą, Bóg jest ograniczony do tego, aby przebywać tylko na
jednym miejscu, czyli w ich kraju. I czy dlatego Bóg nie może być w USA?
Przypuszczam więc, że zgodnie z ich zrozumieniem, nam w Ameryce brakuje obecności
Chrystusa, ponieważ nie jesteśmy w ich kraju. I chciałbym zadać pytanie, jaki dowód oni
posiadają, że mają Boga w ich kraju? Jeżeli Bóg jest w ich kraju, to zatem gdzie są te wszystkie
cuda w ich kraju?

59

A czytamy w Bożym Słowie pewne obietnice, które są nam dane w związku z Jego

obecnością, gdzie on powiedział w KSIĘDZE PSALMÓW 100:2 Służcie Panu z radością, przychodźcie

przed jego oblicze z weselem!

60

Więc moglibyśmy równie dobrze przestać śpiewać w USA, ponieważ według nich Boża

obecność nie jest tutaj, by o niej śpiewać tak czy owak.

61

I w KSIĘDZE PSALMÓW 95:2 Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy mu

radośnie w psalmach. Więc przypuszczam, że nie możemy wykrzykiwać radośnie dla niego w
pieśniach i dziękczynieniu, ponieważ według ich doktryny, Jego tu nie ma.

62

I w 1 KSIĘDZE KRONIK 16:27 Chwała i zacność w Jego obecności; moc i wesele w Jego przybytku.

63

A kiedy chwała i cześć są w Jego obecności, a według ich doktryny Bóg jest tylko w ich

kraju, a więc, chwała i cześć mogą być tylko w ich kraju. I czy wiecie, że ta doktryna, jak się
wydaje, trochę za dużo pochlebia sobie, i zbyt wyolbrzymia, czy tak nie myślicie?

64

A do czego to doprowadza. Niektórzy ludzie nie są przeznaczeni by utrzymać święty

ogień Boży. Oni nie są w stanie to pojąć, i dlatego nie powinni stać w pozycji prowadzącej,
ponieważ skończą, będąc ślepymi, którzy prowadzą innych, którzy są ślepi. Słowo Boże nie jest
zabawką, by się z nim bawić. To nie jest księga zagadek, które trzeba odgadnąć. To jest Boży
zamiar i plan, który On ma dla swoich dzieci, nie bacząc na to, w jakim kraju żyją i jaki jest kolor
ich skóry lub włosów, lub jaki mają kolor oczu.

65

Problem polega na tym, że ludzie próbują pojąć Słowo Boże, a umysł nie potrafi tego

uczynić. Bóg objawia je nam przez swego Ducha, i dopóki nie posiadasz Ducha Świętego, nie
możesz zrozumieć Słowa Bożego.

NIEPEWNY DŹWIĘK 55-0731 64Zważajcie teraz uważnie. Pragnę, abyście na to zwrócili baczną
uwagę. Podłączą człowiekowi detektor kłamstwa, a człowiek próbuje podrobić prawdę, i stara się
mówić, że to jest prawda, lecz tam wewnątrz człowieka – w podświadomości znajduje się pewne
miejsce, nazywane duszą. A ten intelektualny umysł nie włada nad drganiami organizmu. Umysł jest
tylko siłą kierowniczą. On cię będzie kierował, ale jest bardzo nieudolny, by cię przyprowadził do Boga
– twój umysł. Nie możesz poznać Boga swoim umysłem, intelektualnie. Jest to jeden ze środków,
względnie kanałów, które cię poprowadzą do tego, lecz właśnie twoja dusza rządzi tobą. Dzięki twojej
duszy jesteś tym, kim jesteś. 65Jezus powiedział faryzeuszom, rzekł: „Patrzcie, wy obłudnicy. Jak
możecie mówić dobre rzeczy?” – kiedy oni nazywali Go: „Dobry Mistrzu” i tak dalej. 66Powiedział: „Z
obfitości serca mówią usta. A wy Mnie nienawidzicie w swoich sercach. A na swoich wargach
nazywacie Mnie: ‚Dobry Mistrzu‘”. On rzekł: „Wy obłudnicy!” 67Widzicie, wasza dusza myśli o jednej
rzeczy, a waszymi ustami mówicie o czymś innym! Co za sprawa! Jaka to okropna rzecz! Jak
kłamliwym jest obłudnik! Bowiem oni mówią coś ze swego umysłu, podczas gdy ich dusza mówi coś
innego.

66

67

Wiem, skąd ci bracia pochodzą, którzy próbują nauczać, że Bóg jest Istotą. Nie mam z

tym problemu, ale widzicie, gdzie oni ludzi prowadzą z takimi wypowiedziami jak ta, że Bóg może
być tylko w ich kraju, a nie w USA, ponieważ on nie może być na dwóch miejscach naraz. To
pokazuje, że ich motyw jest niewłaściwy. A ich motyw i cel jest taki, żebyście patrzyli na nich w
celu znalezienia prawdy, kiedy jej nie mają. Posługują się prawdą, aby stworzyć błąd w ludzkim
myśleniu.

68

Tylko powiedzcie to tak, jak powiedział to prorok, i mówcie tylko to, co on mówił. On

powiedział: „Ponieważ Bóg jest wszechmocny, On może być wszechobecnym. Wszechwiedza czyni Go

wszechobecnym. On jest Istotą; On nie jest jak wiatr. On jest Istotą; On przebywa w domu, jednak
będąc wszechmocnym, wiedząc wszystko, to czyni Go wszechobecnym, ponieważ On wie o wszystkim,
co się dzieje”.

69

Apostoł Paweł mówi w 2 LIŚCIE DO KORYNTIAN 4:2 Lecz wyrzekliśmy się ukrytych haniebnych

czynów, nie postępując podstępnie ani nie fałszując słowa Bożego, ale przez ujawnianie prawdy
polecamy samych siebie sumieniu każdego człowieka w obliczu Boga.

70

Mówiąc inaczej, nie głoś mi kazania, żyj dla mnie kazaniem. I nie używaj Słowa Bożego na

własną korzyść, nie posługuj się Słowem Bożym z podstępem w sercu, wykorzystując
przebiegłość i nieuczciwość, ponieważ porzuciliśmy tego rodzaju zachowanie, a nasze życie jest
otwartą księgą i nasze życie manifestuje prawdę, więc nie udajemy naszych motywów.

71

A o to właśnie chodzi w Słowie Bożym. Nie chodzi o budowanie obozów, i trzymaniu ludzi

wokół siebie i twojej opinii. Nie rozchodzi się o nas, tu chodzi tylko o Niego.

72

Pomódlmy się.

