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Bóg tego złego wieku
Jeffersonville, Indiana, USA

1 [Brat Neville odczytuje ogłoszenie - uw. wyd.]

2 Skłońmy nasze głowy. Drogi Ojcze Niebieski, jesteśmy wdzięczni tego poranka, że
możemy wierzyć.  Zostało  to  umożliwione przez  przelaną krew Twego Syna Jezusa,
abyśmy Się stali uczestnikami Jego łaski i stali się Synami i Córkami Boga, dzięki Jego
posłuszeństwu  aż  do  śmierci  krzyżowej.  Zostaliśmy  usprawiedliwieni  przez  to,  że
uwierzyliśmy Weń i w Jego zmartwychwstanie. A teraz Duch święty został rozlany w
naszych sercach.

Jesteśmy wdzięczni za tą okazję, że tego poranka mogliśmy tutaj przybyć, aby
podzielić  się  naszymi  myślami,  naszymi  przeżyciami  i  przynieść  uwielbienie  przez
śpiewy, świadectwa, czytanie psalmów i czytanie Twojego Słowa. Oczekujemy uroczyście
na Twojego Ducha świętego, aby nam darował poselstwo wyznaczone na tą godzinę. Daj
tego Panie! Daj, byśmy w dzisiejszym dniu mogli wziąć z tego użytek! A kiedy będziemy
opuszczać ten budynek, spraw abyśmy byli podobni do tych, którzy szli do Emaus; „Czyż
nasze  serca  nie  pałały  w  nas,  kiedy  dzisiaj  rano  z  nami  rozmawiał”?  Ty  to  spraw,
Wieczny Boże, w Imieniu Jezusa Chrystusa! Amen. Możecie usiąść.

Dzień dobry przyjaciele! Zarówno wy, którzy jesteście tutaj w kaplicy, jak również
wy, rozproszeni po całym kraju od wybrzeży zachodnich aż do wybrzeży wschodnich, od
północy na południe, którzy słuchacie transmisji.

Tutaj w Indianie mamy ładny dzień. Jest trochę pochmurno, chłodno, ale bardzo
przyjemnie. Kaplica jest przepełniona aż na podwórze i wszędzie dokoła ścian. Jesteśmy
w wielkim oczekiwaniu, że Pan nas dzisiaj nawiedzi. Mamy nadzieję, że Bóg dał wam
ładny dzień, wszędzie gdziekolwiek jesteście. Jest to dobry dzień, ponieważ został nam
darowany  przez  Pana.  Bez  względu  na  to,  jaka  jest  pogoda,  jest  to  dobry  dzien.
Jesteśmy szczęśliwi,  że  możemy się  tutaj  znajdować,  szczęśliwi,  że  mamy jeszcze
sposobność, aby wyrazić światu naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Chcemy wykorzystać
każdą okazję, którą On nam daje, aby wyrazić Jemu miłość za to wszystko, co On dla
nas uczynił.

3 A  w  dzisiejszym dniu  Jesteśmy...  Kilka  minut  temu  otrzymałem ogłoszenie  z
prośbą, aby je przekazać i pragnąłbym tutaj powiedzieć kilka spraw. Jedno z nich, z
ogłoszeń,  które  zostało  mi  dane,  dotyczy  spotkania  starszych,  które  odbyło  się
wieczorem. W miejscowym zborze był jeden diakon, który się przeprowadził do Arizony.
Jest  to  brat  Collins,  nasz szlachetny brat,  a  na czas kiedy go tutaj  nie  ma,  zarząd
wyznaczył brata Charlie Coxa, aby zajął jego miejsce - na czas jego nieobecności. Brat
Charlie Cox jest oficjalnie wyznaczony przez starszych, albo przez zarząd diakonów tego
zboru, aby zajął stanowisko brata Collinsa podczas jego nieobecności.

4 Pragnę powiedzieć jeszcze coś. Pragnę wam wszystkim podziękować, ponieważ
niektórzy z was mogą powracać do domu przed nabożeństwem połączonym z modlitwą
za chorych. Pragnę wam podziękować za te drobne dary jako oznaki miłości. Kiedyśmy
tu przyjechali, przyniesiono nam wiele pożywienia. Od siebie jak i od żony, oraz mojej
rodziny pragnę wyrazić prawdziwą wdzięczność. Czasami nawet zapominam coś na ten
temat powiedzieć. Jestem zbyt zajęty, wszak o tym wiecie. Mój rozum jest ustawicznie w
takim wirze. Możecie to sobie wyobrazić. Jest to spowodowane przez ludzi, nie tylko
tutejszych, z tego zboru, ale z całego świata. I to w pewnym sensie utrzymuje mnie w
ustawicznym napięciu.

Ktoś powiedział coś odnośnie poświęcenia dzieci i  usługi chrztu itd. I to jest na
miejscu. Chciałbym to uczynić, ale będę to musiał odłożyć; zapewne nie będę miał czasu
na to. Pragnąłbym raczej skoncentrować się na poselstwie. Biblia mówi do apostołów, a
właściwie  to  powiedzieli  apostołowie  w Biblii:  „Wyszukajcie  pomiędzy sobą mężów,
którzy cieszą się dobrą opinią, uprzejmych i napełnionych Duchem Świętym, aby mogli
zająć się takimi sprawami”. Powiedziałem to Billemu. On jednak powiedział: „Ojcze, czy
nie zechcesz poświęcić te niemowlęta?” Ach! Widzicie? No dobrze, gdyby ich było wiele,
które by należało poświęcić, było by w tym wypadku trzeba wyznaczyć szczególny dzień
dla poświęcenia niemowląt. Bardzo bym tego pragnął.
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5 Pragnę jednak podziękować serdecznie każdemu z was w imieniu żony i  moich
dzieci.  Przyniesiono  nam  zagotowane  artykuły,  świeżą  fasolkę,  arbuzy,  melony,
truskawki - wszystko, co może tylko przyjść na myśl. Wszystko to przynieśli.

Pewnego dnia pewien drogi brat i jego siostra przynieśli nam dużego indyka. Wciąż
jeszcze go spożywamy i zapewne będziemy musieli wszystko skonsumować zanim stąd
odjedziemy, bo gdybyśmy tak nie zrobili, żona by musiała wszystko zabrać z nami. A
więc pragniemy wyrazić wdzięczność za to wszystko. Wielu spośród nich znam, ale
niektórych nie  znam. Kiedyśmy tu  przyjechali,  zastaliśmy to  na werandzie.  A  więc
pragnę jeszcze raz podziękować. Znam wielu ludzi i spotkałem wielu, a wielu chciałbym
jeszcze spotkać, ale wierzę, że to wszyscy rozumieją, że chciałbym odwiedzić każdego,
gdyby to było w moich siłach. Ale ja jestem sam. Nie mogę się wszędzie dostać; czynię
wszystko, na co mnie stać.

6 A więc, niech Bóg będzie z wami. Jestem pewien, że pozostanie tutaj Ktoś, kto
będzie z wami, to jest Jezus Chrystus. On to potrafi. On jest jedyną osobą, która jest
wszędzie obecna, a On jest ponad to Wszechmocny i może zaspokoić wszelką potrzebę.
On jest także Wszechwiedzący i zna wszystkie wasze potrzeby, wszystko, czego wam
potrzeba.

Powierzam każdego, który nie... Chciałem wszystkiemu podołać jak najprędzej,
nawet zanim tutaj przyszedłem dzisiejszego poranka i pragnę dotrzeć do każdego, do
którego tylko będę w stanie, ale jeśli kogo ominę, to wynagrodzi jemu Wszechobecny
Bóg; On zaspokoi wszystkie potrzeby według bogactwa Swojej chwały.

Nie  umiem tego  zbyt  dobrze  przeczytać.  Jest  to  jakieś  szczególne  ogłoszenie.
Wydaje mi się, że to musiał pisać Billy Paul. On jest taki, jak ja. Ja nie umiem przeczytać
nawet po sobie. Posługuję się własną stenografią. A gdybyście widzieli któryś z moich
tekstów napisanych tutaj, czy myślicie, żebyście coś z tego zrozumieli?

Moje  pismo  jest  zupełnie  nieczytelne.  [Brat  Branham  czyta  ogłoszenie].  W
porządku.

7 Otóż chciałbym ogłosić jeszcze następną sprawę. To znaczy, dzisiejszego wieczora
będzie się odbywać zgromadzenie, połączone z usługą dla chorych. Mamy zamiar modlić
się dzisiejszego wieczora za chorych i mam nadzieję, że tutaj będziecie.

A teraz posyłamy pozdrowienia w Imieniu Pana Jezusa dla wszystkich, którzy są
zgromadzeni w tym kraju. Niech was Bóg błogosławi tego poranka. Niektórzy z was mają
już prawie południe. W Nowym Yorku jest już prawie południe, w Arizonie na zachodnim
wybrzeżu jest dopiero godzina siódma, a my tutaj jesteśmy gdzieś w środku. A więc
niech was Bóg błogosławi, kiedy będziecie słuchać.

8 To  może  być...  Leżało  mi  na  sercu,  aby  podczas  mojego  pobytu  tutaj  zyskać
zezwolenie na wynajęcie audytorium. Ale się tak nie stało. W końcu oni jakoś dali nam
zezwolenie.  Mogliśmy  tam więc  urządzić  jedno  zgromadzenie,  ale  bez  możliwości
modlenia się za chorych. Nie mogłem tego przyjąć, ponieważ w tym spoczywa moja
usługa.  Ja  jestem zobowiązany czynić  to,  co  mi  mówi  Duch święty,  więc  na to  nie
przystąpiłem. Pragnę mieć zupełną wolność w tym, co mówi Duch święty. Pomyślałem,
że moglibyśmy jeszcze w tej kaplicy jakiś czas, dzień lub dwa wytrzymać. Dzisiaj rano
jest chłodno - Pan dał nam bardzo stosowny dzień. Jesteśmy za to wdzięczni.

9 Przyszedłem tutaj w pewnym celu, mianowicie, aby nauczać o ostatnich czasach; o
ostatnich siedmiu czaszach, o siedmiu trąbach i ostatnich siedmiu gromach z Księgi
Objawienia i powiązać to w jedną całość w tej godzinie, w której obecnie żyjemy, by móc
śledzić otwarcie siedmiu pieczęci i siedem wieków kościoła. Nie mogliśmy jednak zdobyć
odpowiedniego pomieszczenia, uważam więc, że wkrótce, kiedy to będzie możliwe, kiedy
będziemy mogli zagwarantować jakieś wystarczające pomieszczenie, niech by to było
tutaj,  czy  w  Louisville,  lub  w  New Albany,  czy  też  postawimy  w  tym celu  namiot,
chcielibyśmy pozostać przy tym tak długo, jak Pan zechce nami kierować.

Tym  razem  jednak  wykorzystałem  okazję,  aby  wyrazić  zgromadzonym  moje
przekonanie i wiarę w Boga i przybliżyć wam tę godzinę, w której żyjemy. Czyniąc to,
nie  pragnę tego kierować do żadnej  konkretnej  osoby,  zrzeszenia,  niech by to  był
ktokolwiek. Jest to tylko moje spojrzenie na Słowo Boże. Ubiegłej niedzieli mieliśmy
wspaniałe wylanie Ducha świętego na Boże Słowo. Było to bardzo długie, a ja nie lubię
stać tak długo. Nie wiemy jednak, kiedy spotkamy się po raz ostatni. Pragnę zachować
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się  tak,  jak  mówił  w  swoim  czasie  Paweł:  „Nie  uchylałem  się  od  tego,  aby  wam
zwiastować całą radę Bożą”. Jezus powiedział, że nie zataił nic przed swoimi uczniami.
Tak samo i ja. Usiłuję bardzo o to, aby pozostać pod namaszczeniem Ducha świętego i
poznać poselstwo na tę godzinę, w której żyjemy. Czasami zaniedbuję swoje obowiązki
jako sługa Chrystusowy, jako kaznodzieja. Ale mam kilku mężów, którzy mi pragną przy
tym pomóc. Jestem za to wdzięczny wszystkim moim współ usługującym braciom.
10 Nie  mam  zamiaru  trzymać  was  tutaj  długo.  Gdybyście  wy,  którzy  Jesteście
zgromadzeni w całym kraju, aby słuchać tego poselstwa, mogli spojrzeć na tę kaplicę
dzisiejszego poranka, na te przejścia, na te pokoiki dla dzieci, oraz tam na zewnątrz, na
podłączonych  do  radia,  w  autobusach,  w  przyczepkach,  w  samochodach...!
Widzielibyście, jak wielki sprawia nam to kłopot. A na każde zgromadzenie przyjeżdża
wiele, wiele ludzi, telefonują itd. I nie mogą się dostać do środka. Jest nam potrzebne
większe  pomieszczenie,  aby  zgromadzeni  mogli  wygodnie  usiąść,  abyśmy  mogli
następnie przynieść poselstwo. Uważam, że to jest sprawa żywotna i ważna. Czuję że
powinniśmy wszyscy wygodnie siedzieć, abyśmy mogli słuchać, mieć przy sobie ołówki,
papier, Biblię i robić notatki. Ale w takich warunkach - uważam że będzie lepiej powrócić
tu jeszcze raz i następnym razem przynieść niektóre z tych spraw. One są wam bardzo
potrzebne.

11 A  gdybym tutaj  przyszedł  dzisiaj,  lub  kiedyś  innym  razem,  albo  gdyby  tutaj
przyszedł jakiś inny kaznodzieja i chciał przynieść ludziom poselstwo, tym umierającym
ludziom, jakimi jesteśmy, w tym czasie tak krótkim! Jestem przekonany, że w takim
właśnie czasie żyjemy. Byłbym więc obłudnikiem, gdybym próbował przynieść coś, co się
wam podoba, a jest nie zgodne z Bożym Słowem, lub coś, przez co bym pociągnął za
sobą  tłum,  lub  coś  w  tym  rodzaju.  Nie  byłbym  tym,  czym  mam  być  -  sługą
Chrystusowym. Ja pragnę przynieść coś, o czym Jestem przekonany, że jest sprawą
życiową i potrzebną dla nas. Nie tylko w tym celu, aby być widzianym, ale aby się nad
tym zastanowić. Pragnę aby to było coś takiego, że gdyby mi przyszło dzisiaj umrzeć, to
jutro ta sprawa tkwiła by w waszych sercach niczym kotwica i poprowadziła was dalej,
by służyć Bogu.

12 Otóż,  chcę powiedzieć,  że wkrótce się coś stanie.  Ja o tym wiem. Wielu z was
pamięta,  kiedy  do  mnie  przyjechał  brat  Junior  Jackson.  Było  to  na  krótko,  zanim
wyjechałem do Arizony. On miał w tej sprawie sen. Była to bardzo dziwna sprawa. Ilu z
was to pamięta? A Pan nam dał wykład i to wszystko spełniło się do joty. Obecnie on
miał znów sen.

Jest to dziwne; owego dnia przybył tu pewien człowiek z Oregon. On mnie niemal
nie znał. Miał całkiem podobny sen. Podobny do tego, jaki miał junior Jackson. On mi go
opowiedział, ale ja nie znam jego wykładu, oczekuję na Pana, ale wiem, że coś przyjdzie
od Boga. Pamiętajcie! To jest TAK MÓWI PAN - coś przychodzi od Boga I Ja nie wiem, co
to  ma  być,  ale  to  jest  bardzo  zdumiewające,  bardzo  zdumiewające.  Prawdę
powiedziawszy, zgodnie z tym snem, który obaj ci mężowie...Jeden z nich... On mógł
być baptystą, prezbiterianinem, być może siedzi tutaj dzisiejszego poranka ja tego nie
wiem, on tutaj był owego dnia. Nie znam tego człowieka.

Ale opowiedział mi sen, a mówił to ze łzami w oczach. Był tak wstrząśnięty. On
przybył tutaj aż z Oregon, aby to opowiedzieć. Brat Jackson przybył dzisiejszego poranka
w takim samym stanie, a jeden o drugim nic nie wiedział, jeden żyje tysiące mil od
drugiego, a oba sny mówiły dokładnie to samo. Wykład tej sprawy Duch święty przede
mną  zatrzymuje.  Ja  nie  wiem,  co  tym  ludziom  powiedzieć.  Wiem  jednak,  że  Bóg
zamierza coś uczynić i będzie to chwalebne w naszych oczach.
13 Otóż dla poselstwa na dzisiejszy poranek pragnę czytać z listu do Galatów. To nie
będzie kazanie. To będzie lekcja szkoły niedzielnej. A obecnie wy mężczyźni i kobiety,
którzy stoicie koło ścian, jeżeli ktoś będzie chciał wymienić się z wami, abyście mogli na
chwilę usiąść, nie będziecie mi przez to przeszkadzać, bądźcie tylko w skupieniu. A jeżeli
matki mają swoje maleństwa, które płaczą, a ktoś wyjdzie z tego pokoiku dziecięcego i
zrobi miejsce dla któregoś z tych małych. . .

Otóż, weźcie sobie wasze ołówki, Biblie, bądźcie gotowi zanotować pewne miejsca
Pisma, które będziemy czytać. Nie chcę, abyście się tutaj czuli skrępowani. Nie chcę,
abyście się czuli... Chcę, abyście się czuli swobodnie, mogli usiąść i studiować. Może nie
będziecie się zgadzać - to jest na miejscu - ale ja mówię o tym dzisiejszego poranka dla
całego kraju tylko w tym celu, by ci ludzie, którzy uwierzyli poselstwu, które mi dał Pan
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Jezus na tą godzinę, mogli  poznać, co się dzieje i  mogli  to uzasadnić na podstawie
Pisma.

14 Ubiegłej  niedzieli  przemawialiśmy  tutaj  na  temat:  „Pomazańcy  w  czasach
ostatecznych”.  Jeżeli  jest  tutaj  obecny ktoś z  tych,  którzy słuchają przemówień na
taśmach, to polecam, abyście tę taśmę zdobyli. Nie chodzi nam o to, żebyśmy taśmy
chcieli sprzedawać - na tym nam nie zależy. Tu chodzi tylko o sprawę poselstwa, aby się
ono  mogło  rozszerzyć.  Jeżeli  posiadacie  magnetofon,  możecie  zebrać  grupę  ludzi,
możecie sobie to przegrać i słuchać uważnie.

Pomazańcy... Niektórzy ludzie mówią z oburzeniem: „ O, Biblia mówi, że powstaną
w ostatecznych dniach fałszywi prorocy i będą czynić takie znaki. (Dokładnie tak mówi
Pismo). Ale do czego się to odnosi „? To musi być zastosowane we właściwy sposób.
Dzisiejszego  wieczora,  o  ile  Pan  zechce,  pragnąłbym przemawiać  na  temat;  „Bóg
objawiony w swoim własnym Słowie”. Chcę podkreślić,  że nie możemy posłużyć się
okiem tam, gdzie jest miejsce dla ucha. To jest tak, jak drukowanie całej Biblii, a cała
Biblia  przedstawia  wizerunek  Jezusa  Chrystusa.  A  więc  pragnę,  jeżeli  Pan  da,
dzisiejszego wieczora o tym przemawiać. A jeżeli nie, to kiedyś później.

15 Otóż w księdze do Galatów l, 1-4 i w drugim liście do Koryntów 4, 1-6, pragniemy
przeczytać pewien odcinek Pisma. A więc list do Galatów l, 1-4:

Paweł Apostoł (pragnę się tu zaraz zatrzymać Apostoł oznacza posłany, misjonarz)

Paweł apostoł (nie od ludzi, ani przez człowieka, ale) przez Jezusa Chrystusa i Boga
Ojca, który go wzbudził od umarłych.

I wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zborów Galackich:

Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa,

Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyrwać z teraźniejszego
wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego,

Któremu chwała na wieki wieków. Amen.

16 A obecnie jeszcze 2. Korynt. 4. rozdz. Pragniemy przeczytać od 1-6. wiersza:

Dlatego mając to posługiwanie według doznanego miłosierdzia nie słabiejemy.

Aleśmy się wyrzekli  skrytej sromoty, nie postępując w chytrości  i  nie fałszując
Słowa Bożego, lecz przez objawienie prawdy, zalecając samych siebie sumieniu każdego
człowieka przed obliczem Bożym.

Jeśli zaś i zakryta jest ewangelia nasza, zakryta jest dla tych, którzy giną. (Jeżeli to
nie uwypukla predestynacji, to nie wiem, co jeszcze mogę uczynić)

Których bóg wieku tego zaślepił umysły niewiernych, aby im nie świeciła światłość
ewangelii  chwały Chrystusa, który jest wyobrażeniem Boga. (Tak samo, jak było w
ogrodzie Eden. Musieli zostać wypchnięci, aby czasem nie dotknęli tego drzewa).

Albowiem nie siebie samych opowiadamy, ale Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a
samych siebie, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.

Ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozjaśniła, wlał jasność w
serca  nasze ku rozświeceniu  znajomości  chwały  Bożej  w obliczu  Jezusa Chrystusa.
(Amen! Tak mówi Słowo).

17 Mój tekst na dzisiejszy poranek jest następujący: „Bóg tego złego wieku”. Kiedy
czytamy te  miejsca  Pisma,  bóg tego świata,  bóg tego złego wieku...  To  poselstwo
wskazuje zło tego złego wieku. Jest ono zgodne z proroctwem na ten zły wiek. Jestem
przekonany, że Biblia zawiera odpowiedź na potrzebę w każdym wieku i ta odpowiedź
jest już napisana w Biblii dla wierzącego w danym wieku. Wierzę, że wszystko, czego
nam potrzeba, jest właśnie tutaj napisane. Potrzeba tylko, aby to zostało wyjaśnione
przez Ducha świętego. Wierzę, że żaden człowiek na ziemi nie ma prawa wkładać do
tego Słowa swój własny wykład. Bóg nie potrzebuje, aby ktoś wykładał Jego Słowo. On
jest swoim własnym wykładowcą. On powiedział, że tak będzie czynić i On też tak czyni.

Częstokroć mawiałem, że Bóg powiedział: „Panna pocznie”. On to wypowiedział
przez usta proroka. Tak się też stało. Nikt tego nie musiał wyjaśniać. Na początku On
powiedział:  „Niech będzie  światło”.  I  stało  się.  Nikt  tego nie  musiał  wyjaśniać.  On
powiedział, że w dniach ostatecznych wyleje Ducha Swego na wszelkie ciało. On też to
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uczynił. To nie potrzebuje żadnych komentarzy.

On powiedział, że w dniach ostatecznych będą się dziać te rzeczy, które oglądamy.
One  się  dzieją  i  są  tutaj.  To  nie  potrzebuje  żadnego  komentarza.  To  zostało  już
wytłumaczone.

18 Uważajcie, kiedy teraz przystępujemy do studium Słowa, aby poznać co czyni bóg
tego złego wieku, w którym żyjemy. Nam może się to wydawać szczególne i bardzo
dziwne w tym Wieku Łaski, że Bóg powołuje lud dla Imienia Swego, to znaczy

Swoją Oblubienicę; w tym wieku, który jest nazwany „złym wiekiem”. Jest to tenże
wiek, w którym Bóg powołuje ludzi dla swojego Imienia przez łaskę, a ten wiek jest
nazwany wiekiem złym. Udowodnimy to w oparciu o Biblię, że to jest ten wiek, o którym
On mówił.

Wydaje się to dziwne, kiedy o tym pomyślimy, że w tak złym wieku, jak ten, Bóg
powołuje dla siebie Oblubienicę. Czy zwróciliście uwagę? ON mówił „lud”, nie „kościół”.
Dlaczego? Pomimo, że oni są nazwani Kościołem, On powołuje sobie, lud. Kościół jest
zgromadzeniem wielu ludzi rożnego pokroju. Ale Bóg powołuje jednego tu, jednego tam.
On  nie  powiedział:  Powołam  metodystów,  baptystów,  zielonoświątkowców.  On
powiedział,  że powoła lud.  W jakim celu? Dla Swego Imienia.  Czy to widzicie? Lud.
Niektórych z metodystów, niektórych z baptystów, kogoś z luteran, kogoś z katolików.
On powołuje nie grupę kościelną, ale lud dla swego Imienia, który przyjmuje Jego Imię,
który jest zaręczony w Jego Imieniu i odchodzi na wesele, aby być Jemu poślubiony i
stać się Jego częścią na podstawie predestynacji. Jest to tak samo, jak człowiek, który
wybiera sobie dobrą żonę, towarzyszkę życia, która była przejrzana, aby stać się częścią
jego ciała. Tak samo będzie z Oblubienicą Chrystusa, która została od dawna przejrzana
przez Bog, aby się stać częścią tego Ciała. Czy to widzicie? O, Pismo jest bogate, tak
pełne miodu!

19 Uważajcie, nie chodzi o to, co ktoś powiedział i  jak to nazwał. Chodzi o to. kto
został wybrany przez Boga przed założeniem świata; ten lud powołuje Bóg w tych dniach
ostatecznych. Nie jakąś organizację, ale lud dla Imienia swego. ON to czyni w tym złym
wieku, w tym zwodniczym wieku.

W ubiegłym tygodniu oglądaliśmy u Mat. 24. najbardziej zwodniczy z wszystkich
wieków. Wszystkie wieki były zwodnicze, począwszy od ogrodu Eden, przez wszystkie
wieki, ale nigdy nie było wieku tak bardzo zwodniczego jak ten wiek. Powstaną fałszywi
prorocy i będą się przez nich dziać wielkie znamiona i cuda, aby o ile można, zwieść i
wybranych. Czy to widzicie? Jest to zwykły oziębły, formalny, sztywny kościół, oparty o
ludzką teologię. Wybrani na coś takiego nigdy nie zwrócą swojej uwagi. Ale tam wygląda
to niemal jako właściwa rzecz. Wystarczy opuścić jedno Słowo - nic więcej nie trzeba
uczynić. To zostało przepowiedziane na ten wiek. Chrześcijanie! Gdziekolwiek jesteście,
zwracajcie uwagę na tę godzinę, w której żyjemy. Możecie to sobie zanotować. Czytajcie
i słuchajcie uważnie.

20 Z jakiej przyczyny powołał sobie Bóg z tego złego wieku lud dla Imienia Swego?
Uczynił to z tego powodu, aby ją, swoją Oblubienicę wypróbować. Kiedy ona ma być
zamanifestowana, musi być wypróbowana, doświadczona przez szatana... Jak było na
początku, tak będzie na końcu.

Tak, jak ziarno, które ma swój początek kiedy wpadnie do gruntu, ono wzrasta. To
życie przechodzi przez różne stadia rozwoju, ale na końcu wychodzi dokładnie takie
nasienie jak to, które wpadło do gruntu. Tak samo nasienie podstępu, które upadło do
gruntu  w  Edenie,  w  ten  sam  sposób  dochodzi  do  fazy  końcowej  w  tych  dniach
ostatecznych.  Tak  samo ewangelia,  kiedy  ona  wpadła  do  denominacji  w  Nicei  -  w
Rzymie, jej koniec oglądamy w super organizacji. Tak samo Nasienie Kościoła ze swymi
znakami i cudami i żyjącym Chrystusem pomiędzy nimi wpadło do ziemi i dochodzi do
końca w tych ostatecznych dniach pod usługą według Malachiasza 4., gdzie wszystko
zostanie  przywrócone  z  powrotem  do  oryginalnej  wiary,  która  była  na  początku
darowana.

21 Obecnie w tym złym wieku będzie udowodnione szatanowi, że ona, Oblubienica, nie
postąpi tak, jak Ewa - ona nie jest tego rodzaju kobietą.

Ona,  ta  Oblubienica  zostanie  wypróbowana  przez  Jego,  Słowo,  podobnie  jak
oblubienica Adama została wypróbowana przez Słowo. A oblubienica Adama wierzyła
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każdemu poszczególnemu Słowu,  wszystkiemu,  ale  zwątpiła  przy  jednej  obietnicy,
mianowicie, że On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Ona zawiodła w jednej
obietnicy, kiedy stanęła wobec pokuszenia nieprzyjaciela twarzą w twarz. W obecnym
czasie zostanie wywołany lud dla Jego Imienia,  jest  to Jego Oblubienica.  Ona musi
spotkać się z tym samym. Nie tylko przez jakieś prawdy denominacyjne, lub coś innego,
ale przez każde Słowo.

Bowiem na początku Biblii  człowiek otrzymał Słowo Boże, aby przez nie żyć. A
jedno fałszywie  wyłożone Słowo przez  szatana,  ucieleśnionego w zwierzęciu,  które
nazywało  się  wąż...  Szatan  w  takiej  postaci  mógł  rozmawiać  z  Ewą  i  przekręcił
skierowane do niej słowo i ona została zgubiona. To musi być każde Słowo.

22 Na początku Biblii Jezus przyszedł i powiedział: „Nie samym chlebem człowiek żyć
będzie ale każdym Słowem” (Kiedy On był kuszony przez szatana). Bóg mówi nam tutaj,
że w dniach ostatecznych powstanie bóg tego złego wieku. Każdy, kto doda jedno słowo
do Tego, albo ujmie z Niego jedno Słowo, jego cząstka będzie ujęta z Księgi Życia. Boże,
okaż nad nami miłosierdzie! Nie daj nam, abyśmy chodzili jak plugawa szata z wypiętą
piersią, sztywnym karkiem i podniesioną głową, jako ci, którzy wszystko wiedzą, bowiem
i my byliśmy swego czasu nieposłuszni. Daj na łaski, miłosierdzia i takiego uczucia w
naszych sercach względem Boga, byśmy pokornie mogli przystępować do Tronu Łaski.

Jest rzeczą dziwną, że w obecnym czasie, po upływie 19 stuleci głoszenia Ewangelii,
ten system światowy jest jeszcze bardziej zepsuty, kiedy On się tutaj znajdował. Ten
system jest jeszcze bardziej zepsuty! Ten świat zdąża do swego zakończenia. Wy o tym
wiecie. Bóg wszędzie napełnia swoje Słowo.

23 Wczoraj stałem... Wydaje mi się, że ten niepozorny jegomość... Nie. Szedłem z
moją żoną i panią Wood z bratem Roy Robersonem, z bratem

Wood i zatrzymaliśmy się w tym małym Joungstown Shopping Center, aby zabrać
paczkę, którą miała siostra Wood. Kiedy tam staliśmy, podszedł do nas młody człowiek i
przedstawił  się.  Był  mi  obcy.  Następnie  przyszedł  jeszcze  inny  młody mężczyzna i
powiedział, że są z Alabama albo z Georgii. Zapytałem ich, czy czasem nie znają brata
Welch Ewansa. Rozmawialiśmy przez kilka minut. Kiedy chciałem opuścić to miejsce, ten
młody mężczyzna na mnie spojrzał,  w czasie kiedy ten drugi  człowiek odchodził  ze
swoim  synem.  Ten  młody  mężczyzna  spojrzał  na  mnie  i  powiedział:  „Chciałem  ci
powiedzieć  tylko  jedno”.  Zapytałem  go:  „Czy  jesteś  wierzącym,  czy  jesteś
chrześcijaninem'?” Powiedział mi: „Nie, panie”. Powiedziałem dalej...

24 Może nie będę w stanie powtórzyć dokładnie słów, które powiedział, ale, być może,
był poniekąd sceptyczny. Zapytałem go, czy słyszał coś odnośnie sprawy z pojawieniem
się Anioła Pańskiego, a on mi powiedział, że o tym słyszał, ale nigdy przedtem nie był w
te  kaplicy.  Zapytałem go  więc,  czy  temu wierzy.  Powiedział:  „Tak,  panie”  „Ja  coś
obserwowałem - powiedział  -  ludzie mi opowiadali  o tym, o tych przepowiedniach i
innych sprawach, a potem słyszałem na taśmie, jak przepowiedziałeś, że Kalifornia się
zapadnie. I - powiedział - kiedy czytałem o tym w gazecie, uwierzyłem temu. Pragnę -
powiedział  -  przyjść  tam  dzisiaj,  albo  jutro,  to  znaczy  w  dzisiejszym dniu  po  raz
pierwszy. Powiedziałem mu: „Synu, niech cię Pan błogosławi” i potrząsnąłem jego rękę.
On  powiedział:  „Panie,  ale  ja  bym  ci  chciał  coś  powiedzieć.  Ja  jestem  całkowicie
zgubionym człowiekiem, ja jestem jak moneta zgubiona w kupie piasku”.

Powiedziałem: „Ale ty nie musisz w takim stanie pozostać. Ktoś jest tutaj obecny,
który, jest gotowy ująć się ciebie w tej chwili,  w której się zdecydujesz, aby zostać
znaleziony”. On mi powiedział: „Jestem gotowy”. Powiedziałem mu: „Czy zechcesz teraz
skłonić swoją głowę”'? Powiedział mi: „Ja się za to nie wstydzę”. Nie tylko to, on upadł
na swoje kolana tam na tym parkingu, między wielu ludźmi, którzy tam przechodzili!
Ludzie na ulicy obserwowali go, a my modliliśmy się z nim aż do chwili, kiedy on wydał
Bogu swoje  serce.  Przyszedł  tam jako  grzesznik,  a  odszedł  jako  dziecko  Boże.  On
wysiadł z samochodu jako duchowo martwy, a powrócił do niego jako żyjący.

Powiedziałem mu: „Sadzawka będzie przygotowana jutrzejszego dnia”.

Jest źródło pełne świętej krwi

Płynącej z Emanuela żył

A grzesznik, który obmyje się w nim
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Zostanie oczyszczony z wszelkich plam.

Powiedziałem: „Powstań i daj się ochrzcić w Imieniu Jezusa Chrystusa, wzywając
Imienia Pańskiego, a Bóg napełni cię Duchem Świętym, da ci te dobrodziejstwa i sprawi,
że je będziesz mógł oglądać”.

25 O czym to świadczy? Cały świat zdąża do swego punktu kulminacyjnego. Dlaczego?
Duch bezprawia, moralnego upadku, naukowej religii, zamknął ludzi do klatki wszelkiego
nieczystego  i  obrzydliwego  ducha  zgodnie  z  tym,  jak  mówi  Biblia.  Zechciejmy  to
przeczytać. Obj. 18. rozdz. Pragnę się tym tylko posłużyć jako punktem wyjściowym, od
którego rozpoczniemy. Objaw. 18,1-5. Wydaje mi się, że to zanotowałem poprawnie.

Potem widziałem anioła zstępującego z nieba, mającego moc wielką i oświeciła się
ziemia od chwały jego.

I zawołał potężnie głosem wielkim mówiąc: (otóż ci z was, którzy mieliście te sny)
Upadł, upadł Babilon wielki i stał się mieszkaniem czartów i schronieniem wszelkiego
ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i obmierzłego.

Dlatego, że z wina zapalczywości wszeteczeństwa jego (kościół!) piły wszystkie
narody a królowie ziemi wszeteczeństwo z nim płodzili  i  kupcy ziemscy od wielkiego
zbytku jego zbogacili się.

I słyszałem inny głos z nieba mówiący: „Wyjdźcie z niego ludu mój, abyście nie byli
uczestnikami grzechów jego i żebyście nie wzięli z plag jego!

Albowiem dosięgły grzechy jego aż do nieba. I wspomniał Bóg na nieprawości jego.

26 O, co za ostrzeżenie! To przenosi cały kościół z powrotem do Objawienia 3,14, do
wieku Laodycejskiego, pełnego bezprawia. Są to prawdziwie religijni ludzie, ale żyjący
bezprawnie.

„Mówisz, że jesteś bogaty i niczego nie potrzebujesz, a nie wiesz o tym, że jesteś
nagi, nędzny, ślepy, a nie wiesz o tym”. To zgadza się zupełnie z Pismem na ten wiek.
Nie z Pismem na wiek Daniela ani tych ludzi, którzy żyli w wieku Noego, ale na ten zły
wiek.

Uważajcie!  Ty jesteś nagi!  Niech by to naprawdę głęboko do was przeniknęło!
Wiem, że wielu nie będzie się z tą myślą zgadzać! ale nastał taki czas, że chrześcijanin
niemal nie może opuścić swój dom, aby się nie zetknął z tym złym wiekiem, z tymi
niedostatecznie odzianymi kobietami.

27 Kobiety, pragnę wam coś powiedzieć. Chcę, abyście słuchały! A wy, mężczyźni i
kobiety, możecie się z tym nie zgadzać, ale czuję się pokierowany, aby to powiedzieć.
Czy wiecie, że każda kobieta, która się w ten sposób rozbiera, jest pozbawiona zdrowego
rozumu? Czy wiecie o tym, że taka kobieta, czy temu wierzy, albo nie, czy o tym myśli,
albo nie, jest prostytutką? Chociaż ta kobieta może podnieść swoją rękę i przed Bogiem
przysiąc, że nigdy nie została dotknięta przez innego mężczyznę prócz swojego męża. To
może być szczera prawda, ona jednak pomimo tego jest prostytutką. Jezus powiedział:
„Ktokolwiek spojrzy na niewiastę, aby jej pożądał, już popełnił  z nią cudzołóstwo w
swoim sercu”. A ta kobieta może być. . .

Ona jest naga. A Biblia mówi, że ona o tym nie wie. Duch, który ją namaszcza, aby
popełniała takie rzeczy, jest złym duchem nierządu. Jej zewnętrzna istota, jej fizyczne
ciało,  jej  ciało  może  być  czyste.  Ona  nie  popełniała  żadnego  cudzołóstwa  i  może
zaprzysiąc się przed Bogiem, a może to polegać na prawdzie, że tego nigdy nie uczyniła,
ale jej duch jest duchem prostytutki.  Ona została zaślepiona przez boga tego złego
wieku i przez modę. Ona ubiera się na sposób seksualny i w taki sposób wychodzi z
domu.

28 Pewnego  dnia  brat  Wood  i  ja  przeprawialiśmy  się  w  łódce  przez  rzekę.  Ja
wyjechałem  z  domu  na  krótki  okres  czasu  i  pragnąłem  go  spędzić  nad  rzeką.  A
dokądkolwiek przyjdziecie, wszędzie możecie oglądać zgraje kobiet odziane w te tak
zwane bikini, to coś, czym się one osłaniają. To jest hańba! Jest rzeczą niemożliwą, aby
kobieta była przy zdrowych zmysłach, kiedy wkłada na siebie coś takiego. Ona jest
opanowana duchem prostytucji! Wy, kobiety, dajcie to do porządku z Bogiem, ponieważ
pewnego dnia stwierdzicie, że to była Prawda.

Jak możecie, panie, wiedząc o tym, że wasze ciało jest święte, obnażać je w ten
sposób  przed  oczyma  tych  pełnych  pożądliwości,  grzesznych  demonów,  którzy  w
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obecnych dniach przechadzają się po ulicy. Jeżeli synowie Boży pozostają nadal synami
Bożymi, jeżeli wasz mąż jest synem Bożym, to on albo zmusi cię, abyś się właściwie
przyodziała, albo cię opuści. A jeżeli młodzieniec jest synem Bożym, on nigdy czegoś
takiego nie  poślubi.  Może mi  powiecie:  „Ty to  mówisz.”..  Nie,  ja  wam mówię tylko
prawdę. Pewnego dnia spotkacie się z tym. Są nagie, cudzołożne, a nie wiedzą o tym.

„Mogę przysiąc, że nigdy nie naruszyłam moich ślubów małżeńskich wobec mojego
męża”. Twój mąż osądził by cię, gdybyś to czyniła. Ale Bóg osądzi cię za tego ducha,
który cię opanował. On cię nie osądzi na podstawie twego ciała, ale On cię osądzi na
podstawie twego ducha - tego wewnętrznego człowieka.

29 Ten zewnętrzny człowiek, ta fizyczna istota jest sprawowana przez 6 zmysłów,
właściwie przez 5 zmysłów. Ten wewnętrzny człowiek, duch, jest sprawowany również
przez 5 zmysłów: świadomość, miłość itd. Ten zewnętrzny człowiek to wzrok smak,
dotyk, węch i słuch, ale tam wewnątrz tego ducha znajduje się jeszcze dusza, ona jest
sprawowana przez jedną tylko rzecz - przez swobodną wolę. Ty możesz przyjąć to, co
mówi diabeł, albo możesz przyjąć to, co mówi Bóg, a to decyduje o tym, jaki znajduje
się tam duch. Jeżeli tam jest Duch Boży, to on będzie się karmił rzeczami Bożymi. On
nie będzie się karmił niczym z tego świata. Jezus powiedział: „Jeżeli miłujecie ten świat i
rzeczy  tego  świata,  jest  to  z  tego  powodu,  że  miłość  Boża  nie  weszła  do  tego
wewnętrznego miejsca”. Zwiódł was szatan. „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie,
ale każdym Słowem pochodzącym z ust Bożych”.

30 Uważajcie, oglądamy, że ona jest naga, ona jest nudystką. I wydaje się, że świat
znajduje się w najgorszym wieku, w jakim kiedykolwiek... On jest nagi, pożałowania
godny i  obnażony. W żadnym wieku kobiety w ten sposób nie postępowały!  Nigdy!
Dopiero na krótko przed tym, zanim przyszło zniszczenie tego przedpotopowego świata.
Jezus mówił o tym. Za chwilę do tego powrócimy.

Zastanawiam się, czy Bóg stracił nad tym panowanie? Albo zgodził się, aby kontrolę
sprawowała jakaś inna siła? Prawdziwa odpowiedź na to pytanie jest... Według mojego
zdania istnieją dwa przeciwstawne duchy, które w dzisiejszym czasie działają na świecie.
Nie może ich być więcej, niż dwa, dwaj władcy. Jeden z nich to jest działający Duch
święty,  ten  drugi  to  jest  duch  diabła,  działający  w  tym ostatecznym czasie  przez
zwodzenie. Otóż, ja pragnę moje myśli oprzeć właśnie na tym do końca tego tekstu, aż
do końca tego poselstwa.

31 Te  dwa  duchy.  Jeden  z  nich  jest  Duchem  Świętym,  ten  drugi  jest  duchem
szatańskim, który działa przez zwodzenie. Ludzie znajdujący się na ziemi, dokonują
obecnie swojego wyboru. Duch święty jest tutaj i powołuje Oblubienicę dla Chrystusa.
On czyni to w ten sposób, że potwierdza Słowo swojej obietnicy, darowane dla niej na
ten wiek i pokazuje, że to jest Chrystus. Jeżeli w tym wieku miał poruszać się palec, on
będzie  się  poruszał.  Jeżeli  w  tym wieku  miała  poruszać  się  stopa,  ona  będzie  się
poruszać. Jeżeli w tym wieku miało widzieć oko, ono będzie widzieć. Duch Boży daje
wzrost do pełnej postawy Boga... W wieku, w którym my obecnie żyjemy, Duch święty
potwierdza poselstwo na tą godzinę. Duch święty czyni to w tym celu, by ludzie mogli
uwierzyć Bogu i mogli zostać wywołani z tego chaosu. Nieczysty duch szatana jest tutaj
także obecny i powołuje swój kościół w oparciu o błąd, jak to zazwyczaj czyni, w oparciu
o przekręcenie Słowa Bożego tak, jak postąpił na początku. Możemy oglądać, jak on
powraca do stanu nasienia. Rozpoczął w Edenie a tutaj to znów mamy.
32 Przez wszystkie inne wieki należeliście do denominacji, do tej, lub innej, ale co stało
się z tym źdźbłem denominacyjnym? Ono uschło. Duch je opuścił. Poszedł dalej i zdąża
do stanu nasienia.

Możecie oglądać, że przez pokuszenia oboje zmierzają do swego pierwotnego stanu,
jakie były na początku. Uważajcie i nigdy, nigdy, nigdy, nigdy tego nie zapomnijcie! Jan
w 1. liście 4. rozdz. 5. i 6. wiersz powiedział - możecie to sobie zanotować - on tam użył
słowa „duch błędu”. Ewa nie odeszła sobie tak tylko i nie powiedziała: „Ja nie wierzę w
Boga”. Nie, ona uwierzyła w błąd.

Szatan nigdy nie przyszedł i nie powiedział: „O, to nie jest nawet Słowem Bożym”!
On przypuścił, że to było Słowo Boże, ale umieścił tam swój własny wykład, o czym Bóg
jasno powiedział, aby tego nie czynić. Do czego to doprowadziło? To doprowadziło do
zupełnego zwiedzenia ludzi, by uwierzyli kłamstwu i zostali przez to potępieni. Jeżeli to
sobie chcecie przeczytać, jest to w 2. Tess. 2, 11. Mam tutaj cały szereg miejsc Pisma, i
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nie będziemy w stanie je wszystkie przeczytać. Tylko tu i tam niektóre, na które bym się
chciał powołać.

Jeżeli by was to dziwiło i mielibyście odnośnie czegoś pytania, zanotujcie to sobie i
przeczytajcie dla swego własnego użytku.

33 On powoduje ciężkie zwiedzenie, a Biblia mówi o tym, że tak będzie. 2. Tess. mówi,
w jaki sposób ten mąż grzechu pojawi się i zasiądzie nawet w świątyni Bożej, czyniąc się
bogiem i spowoduje, że ludzie dają się uwieść, aby uwierzyć kłamstwu. A wierząc mu,
zostaną  przez  to  potępieni.  To  jest  to  samo,  co  uczynił  z  Ewą.  On  jej  nigdy  nie
powiedział, że Słowo nie polega na prawdzie. Ale on ją zwiódł, by uwierzyła kłamstwu.

Duch  zwiedzenia  pochodzi  od  diabła,  a  w  obecnym czasie  działa  w  dzieciach
nieposłuszeństwa. Nieposłuszeństwo wobec czego? Wobec czego są dzieci nieposłuszne
w obecnym czasie? Podobnie jak Ewa na początku, one nie wierzą prawdziwemu Słowu
Bożemu. To się zgadza. Jeżeli to chcecie zanotować, otwórzmy sobie list do Efez. 2.
rozdz. tylko przez krótką chwileczkę. Wydaje się, że to jest rzeczą dobrą. Zatrzymam się
przy tym, jeżeli się zbyt nie spieszycie i przeczytam to miejsce. Jest to list do Efez. 2; 1 i
2. wiersz:

I was, którzyście byli umarli, przez upadki i grzechy,

W których niegdyś chodziliście według zwyczaju świata tego i podług woli księcia,
mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. (Synowie
nieposłuszeństwa!)

34 Jeżeli antychryst rozpoczynał tutaj na początku przez nieposłuszeństwo, co będzie,
kiedy on dojdzie do swego punktu szczytowego w osobie antychrysta? O, jak to będzie
zwodnicze! O ileż większa moc zwodnicza będzie wówczas, kiedy się to przedstawi w
dojrzałym stanie, niż jak to było w stanie niemowlęcym? A tutaj jest napisane: „Duch
zwodzicielski, działający obecnie w dzieciach nieposłusznych” - nieposłusznych wobec
Słowa.

Uważajcie, pragnę się nad tym przez chwilę zatrzymać. Dzieci nieposłuszne, dzieci.
Czy wiecie że wy, wasz początek...? Mogę udowodnić w oparciu o Słowo Boże, że wy -
każda osoba, która się tutaj znajduje, żyła już w swoim dziadku. A wasz pradziadek...
zostaliście  przekazani  waszemu  dziadkowi,  następnie  waszemu  ojcu,  a  następnie
pojawiliście się wy sami. Czy o tym wiecie? Biblia mówi, o ile pamiętam w liście do
Żydów 7,9  10,  że  Melchisedek...  Kiedy Abraham powracał  po  rozproszeniu  królów,
zapłacił dziesięcinę Melchisedekowi ze wszystkich swoich łupów. A teraz Paweł mówi, że
Lewi, który przyjmował dziesięcinę, zapłacił dziesięcinę, chociaż był jeszcze w biodrach
Abrahama, kiedy ten spotkał Melchisedeka. A więc cokolwiek uczynił Abraham, widzimy,
że Lewi w tym czasie znajdował się jeszcze w Abrahamie, a ten był jego pradziadkiem.
Abraham spłodził Izaaka, Izaak spłodził Jakuba, a Jakub spłodził patriarchów. Lewi...
Otóż możecie to tutaj wyraźnie oglądać. To jest predestynacja.

35 W tym poselstwie pragnę podkreślić pewną sprawę, którą poruszyłem w poselstwie,
dotyczącym tego wieczornego światła, o którym to świetle Bóg powiedział, że powróci na
ziemię.

Uważajcie.  Człowiek,  bestia,  która  miała  przyjść  na  tą  ziemię,  będzie  zwodzić
wszystkich, których imiona nie były umieszczone w Barankowej Księdze Życia, zabitego
od założenia świata.

W Bożych myślach...  Bóg ten wielki  Duch,  On był  Bogiem na początku,  zanim
jeszcze nastał początek. A czy zdajecie sobie sprawę, że już wówczas znajdowaliście się
w Nim? Jeżeli obecnie jesteście chrześcijanami, znajdowaliście się wówczas w Nim. A
zatem jeżeli  tak jest,  całe  Bóstwo cieleśnie  zostało  ukształtowane w osobie Jezusa
Chrystusa. Następnie Jezus umarł na krzyżu a ja umarłem z Nim, bowiem znajdowałem
się  w Nim,  ponieważ  On był  zamanifestowaną pełnią  Słowa.  A  On wiedział,  że  my
będziemy zamanifestowani później. My byliśmy razem z Nim na Golgocie. Poszliśmy z
nim do grobu i powróciliśmy z Nim w zmartwychwstaniu, a teraz zostaliśmy podniesieni
przez  Jego  Ducha  do  Tronu  łaski,  posadzeni  w  niebieskich  miejscach  w  Jezusie
Chrystusie i to na zawsze.

36 Bowiem tak, jak przedstawia się sprawa zarodka tego naturalnego życia, które
zostaje zapłodnione i przechodzi z ojca na ojca, na ojca, na ojca, tak też przedstawia się
to zapłodnione życie Chrystusa w nas. Z tego też powodu Bóg posłużył się Duchem
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Eliasza pięciokrotnie. O czym to świadczy? Zostało to przekazywane dalej i dalej.

Tak, jak wasze cielesne życie, wasze cechy charakteru są przekazywane dalej i
dalej  w trakcie  rozmnażania  przez  waszego ojca,  tak  samo dzieje  się  przez  Ducha
Bożego w tym, który był predestynowany przed założeniem świata. Kiedy całe Słowo
Boże w zupełności doszło do swego punktu szczytowego w ludzkim ciele, nazwanym
Jezus Chrystus, tam w Nim zostały zapłacone moje grzechy przed Bogiem. Następnie On
powstał, wzbudził mnie wraz ze Sobą w zmartwychwstaniu. A obecnie zostaliśmy z Nim
posadzeni. posiadając moc i autorytet nad diabłem. O, gdybyście tylko mogli wierzyć
temu,  co  wam  Bóg  darował!  Ale  jeżeli  tam  nie  zostaliście  posadzeni  z  Nim,  nie
posiadacie tego. Jeżeli tam jednak zostaliście posadzeni, a nie wierzycie temu i boicie się
z miejsca poruszyć, nie jesteście w stanie zrobić z tego użytek. Jeżeli tam zostaliście
posadzeni, skorzystacie z tego, bowiem zostaliście przejrzani, abyście uczynili to, co
macie uczynić.

Biblia mówi, że Faraon został stworzony dla pewnego celu - aby był Faraonem...
Judasz Iszkariot był stworzony, aby się stać synem zatracenia.

37 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 pełnością 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 t 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 potępionymi.

38 Uważajcie, ten świecki kościół  nie zechciał  przyjąć Jezusa, to zamanifestowane
Słowo na ten dzień; czemu tak uczynił? Oni je wytłumaczyli w inny sposób. Jednak oni
powinni byli wiedzieć, że On był Słowem, ponieważ wszystko, co Bóg powiedział, że On
uczyni, to On uczynił. I On im powiedział: „Badajcie Pismo na tą godzinę a jeżeli nie
spełnia się wszystko, co było o mnie powiedziane, wówczas nie wierzcie mi”. Żydzi mu
powiedzieli: „My wierzymy w Mojżesza”.

On powiedział:  „Gdybyście  wierzyli  Mojżeszowi,  wierzylibyście  i  mnie,  bowiem
Mojżesz o mnie mówił”. A oni jednak ciągle tego nie widzieli. Ten sam Bóg niebieski,
umierając na krzyżu, wymawiał  te same słowa, o których mówili  prorocy,  że On je
będzie mówił, a oni tego ciągle nie widzieli. Oni nie byli z Jego rodzaju, nie byli

Słowem. Nie byli Słowem, pomimo że byli bardzo religijni. Oni nie byli jednakowoż
Słowem, w przeciwnym bowiem razie rozpoznaliby, co dzieje się w owej godzinie.

39 Popatrzcie, jak wspaniale jest powiązane Pismo na każdy wiek. Uważajcie! Kiedy
kościelny świat nie chciał, aby nad nimi panowało Słowo Boże, wybrali sobie mordercę
Barabasza. Do czego to doprowadziło? To wywyższyło szatana, boga tego złego wieku,
na takie stanowisko, które on zawsze tak pragnął. Otóż, słuchajcie, o szatanie nie mówi
się jako o bogu w żadnym innym wieku, jedynie w tym. O nim się nie mówi jako o bogu
w wieku Noego. O nim nie było mowy jako o bogu w wieku Mojżesza,  ani  w wieku
Eliasza, ale w tym złym wieku on jest... O, niech by to nie uniknęło waszej uwadze! On
jest bogiem tego złego wieku, uwielbianym przez miliony, miliardy ludzi, którzy nie zdają
sobie z tego sprawy.

Ale  niechby go dzisiejszego poranka Pismo obnażyło,  byśmy mogli  to  oglądać,
rozpoznać.  Niech to  uczyni  Pismo,  podobnie,  jak  w zgromadzeniach połączonych z
objawieniem tajemnicy serca, kiedy Duch święty zstępuje i przez Swoje Słowo mianuje
jakiegoś człowieka i mówi: „Nie powinieneś żyć z tamtą kobietą! Co to uczyniłeś przed
10 laty, kiedy obcowałeś z żoną tamtego mężczyzny?”

Co On czyni? On odsłania ich. On obnaża szatana, który zniewolił tego mężczyznę,
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albo tę niewiastę, aby żyła z cudzym mężem. Albo obnaża grzechy, które popełnili  i
sprawy, których się dopuścili. Co On czyni? On to obnaża.

40 Lekarze posługują się pewnymi przyrządami, żeby wykryć, co nie jest w porządku.
Jednak się im to nie udaje, nie potrafią tego, ale kiedy zstępuje Duch święty, On to
objawia, wystawia to na światło. To sprawia Słowo Boże, to jest światło które prześwieca
ciemności. Kiedy w pokoju słychać jakiś tajemniczy szelest i jakaś zgraja coś wyrabia, a
wy nie wiecie, co jest powodem tego, to zapalacie światło. Natychmiast świerszcze i
chrząszcze - one są nocnymi stworzonkami - kiedy oświeci je światło, natychmiast się
rozpraszają. „Odeszli spośród nas, bowiem nie byli z nas”, mówi Pismo. Nie mogą żyć w
światłości świata, bo Bóg niebieski zesłał swoje światło w tym ostatecznym czasie, aby
oświetlić drogę dla swoich dzieci, aby nie musiały kroczyć w ciemności i nie musiały się
potykać, ale mogły chodzić w blasku światła Jezusa Chrystusa, który jest tym samym
wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen.

41 Uważajcie. Szatan nie został nazwany bogiem w żadnym innym wieku, lecz tylko w
tym. Od początku były to jego ambicje, aby być równym Bogu. Przeczytajmy o tym.
Pragniemy poświęcić  temu chwilkę czasu.  Powróćmy więc...  popatrzmy, mam tutaj
zanotowane  miejsce  u  Izajasza  14,  przejdźmy  więc  do  Izajasza  14  i  przez  chwilę
zechciejmy spojrzeć, co mówił Bóg odnośnie tego co uczynił szatan. Izaj. 14, 12 i 14.
Uważajcie.

Jakoż to, żeś spadł z nieba, o jutrzenko, która wschodzisz rano. Powalonyś aż na
ziemię, któryś wątlił narody!

Wszakżeś ty mawiał w sercu swym: Wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże wywyższę
stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych. (Te gwiazdy
Boże, to byli synowie Boży).

Szatan miał takie ambicje, aby być uwielbiony jak Bóg. On podniósł się powyżej
tych gwiazd i przemawiał do nich i jedną trzecią z nich zwiódł. Czy to widzicie? Tak jest,
uważajcie! To były jego ambicje. A w obecnym czasie on jest gotowy zwieść cały świat i
stać  się  jego bogiem w oparciu  o  swoją  pieczołowicie  przygotowaną,  wykształconą
oblubienicę, którą sobie wybrał przez swoją własną mądrość. Ona jest naszminkowana i
omamiona przez okazałe budowle, wielkie denominacje, naszminkowana poznaniem,
teologią i przebiegłością. Ona jest inteligentna i do tego dzieła starannie wyszkolona. On
to uczynił,  a  teraz zdąża do tego,  aby się  stać osobą antychrysta,  który już został
ukoronowany  jako  namiestnik  Boży  przez  tą  miłującą  świat,  naukową oblubienicę,
odzianą z wielką pompą, intelektualną i posiadającą religijne wykształcenie. Ona się
stała tak religijna, jak on sam przez jego własny wykład Słowa Bożego, jak to uczynił już
wobec Ewy i swego syna Kaina.

42 Może powiecie, syn szatana? Pokażcie mi więc choćby jedno miejsce w Biblii, gdzie
Kain został nazwany synem Adama. Biblia mówi, że on był synem tego złego, że był
nasieniem węża. Nuż, ta zasłona już została zdjęta, bracie, piramida została otwarta,
kiedy zostało pokazane objawienie.

Zwróćcie uwagę na to, co on czyni, co on myśli. On myślał już w niebie, że Bóg
przebywa w świeckiej piękności. Grzech nie miał swojego początku w Edenie. On miał
swój  początek  w  niebie,  kiedy  Lucyfer  syn  Jutrzenki  wywyższył  się  w  piękności  i
zapragnął piękniejszego królestwa, niż królestwo Michała. On myślał, że Bóg przebywa w
piękności.

Zwróćcie uwagę na Kaina. On nie chciał ofiary krwi. On przyszedł i ofiarował owoc
ziemi, coś pięknego, i położył to na ołtarz. On był bardzo religijny. Uczynił wszystko w
podobny sposób, jak uczynił Abel. Złożył ofiarę, upadł przed Bogiem oddając Mu cześć.
Posłuszny pod każdym względem, ale nie posiadał objawienia Słowa. Bożym planem było
od początku Słowo. Ale Bóg przez objawienie oznajmił te rzeczy, które potwierdził  i
podkreślił jako prawdziwe. Nie chodzi o religię, nie chodzi o ołtarz, ani o przynależność
do kościoła, ani o składanie ofiary. Nie chodzi o szczerość, ale chodzi o objawienie Słowa
Bożego. Bóg objawił to Ablowi, mianowicie, że jego matka nie zjadła jabłko, które jej
podał wąż, ale miała stosunek seksualny z osobą szatana w postaci zwierzęcia. To nie
był gad, który pełza. To była najbardziej przebiegła istota, jaka żyła na polu i najbardziej
podobna do człowieka.  Była jedyną istotą,  której  nasienie mogło się  z  człowiekiem
skrzyżować.  Nauka  pragnie  to  znaleźć,  ten  brakujący  element.  Oni  go  nie  znajdą,
ponieważ każda kość jego ciała została zmieniona. Ale Biblia głosi, że tak jest.
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43 Zwróćcie uwagę, co ten osobnik uczyni w czasie obecnym. On zasiądzie w świątyni
Bożej, to jest w kościele, udając, że jest bogiem. Jeżeli to chcecie przeczytać, jest to
napisane w 2. Tesal. 2, 3-4; oraz w Objaw. 13, 4-12. w. Obaj prorocy, zarówno Jan jak i
Paweł mówią o tym, kim on będzie w dniach ostatecznych. Możecie to sobie przeczytać,
ponieważ mam to tutaj zanotowane, ale nie będę tego czynić z braku czasu.

Dzień w którym obecnie żyjemy, jest w Biblii nazwany dniem człowieka. To nie jest
dzień Boga.  Bóg nie  jest  bogiem tego świata.  Biblia  mówi,  że tak nie  jest.  On jest
Bogiem nieba. To nie jest  dzień Boga, to jest  dzień wyboru. Albo będziecie żyć dla
teraźniejszości i umrzecie, albo wybierzecie Boga i będziecie żyć. Bóg jest Słowem, a
Słowo jest Słowem zamanifestowanym na tą godzinę i ten dzień.

44 Zastanówcie się - dzień człowieka. Jeżeli to sobie chcecie zanotować - miałem to
zamiar  przeczytać  -  jest  to  1.  Kor.  4,  1-5.  Paweł  mówi  o  ludzkim  sądzie  w  dniu
człowieka. Patrzcie, to jest dzień człowieka.

Może powiecie: „Jak to nazywasz, Dniem człowieka?” To jest dzień, w którym ludzie
są czynni na podstawie swego poznania i zostają dzięki temu uwielbieni. Spójrzcie na
całą chełpliwość ludzi!  Człowiek próbuje posłać drugiego człowieka na księżyc.  Bóg
jednak usiłuje dostać ludzi do nieba. Widzicie to? Spójrzcie, oni poświęcają miliony,
miliardy dolarów i marnują je na takie przedsięwzięcia. A kiedy oni się tam dostaną,
niczego tam nie znajdą. Co się z nimi dzieje? Mnie w ogóle nie interesuje księżyc. Pragnę
ominąć księżyc  tak prędko,  że  go nawet  nie  zauważę,  gdyż Ja  się  podniosę wyżej,
przejdę koło Drogi Mlecznej i jeszcze dalej. Tak jest.

45 A świat w dzisiejszym czasie zaprzedaje się poznaniu, które pochodzi od szatana.
Człowiek został gloryfikowany w swoim dniu, nie przez Słowo Boże, ale przez poznanie,
które człowiek posiada. Pomyślcie o tym! Niech to głęboko przeniknie do waszych serc. A
kiedy  będziecie  odtwarzać  tę  taśmę,  zatrzymajcie  się  tutaj,  przy  tym  punkcie  i
zastanówcie się nad tym przez chwilę! Ludzkie uczynki zostały wywyższone ponad Słowo
Boże, ponad te zamanifestowane uczynki  Boże! Jest  to mądrość szatana, której  on
udzielił  Ewie  na  początku...  Otóż  słuchajcie.  Niech  to  nie  uniknie  waszej  uwadze!
Mądrość szatana została w człowieku posadzona na tron i jest więcej uwielbiana ponad
potwierdzone Słowo Boże na  tą  godzinę.  Nasze  kościoły  są  dowodem tego.  Oni  są
przekonani, że dzięki ich seminariom, szkołom i nauce można się dowiedzieć czegoś
więcej, niż jest w Słowie Bożym.

A tam doktor taki i taki, i nauczyciel taki i taki, profesor taki i taki wywyższył swoje
własne poznanie, które pochodzi od szatana, ponad prawdę potwierdzonej obietnicy
Boga, która stoi jasno przed nimi. A ludzie za tym idą.

Ich naukowe osiągnięcia chcą udowodnić, że Słowo Boże się myli. Pomyślcie o tym.
Ludzka teologia wyjaśnia ludziom Boże Słowo i czyni je bezskuteczne tak samo, jak było
w tym denominacyjnym wieku,  kiedy  Jezus  przyszedł  na  ziemię.  Jezus  powiedział:
„Obłudnicy, wy w oparciu o wasze tradycje! (to były ich własne wykłady) odjęliście
Słowo Boże ludziom i pozbawiliście je mocy!” To samo czynią oni w dzisiejszym czasie.
To Słowo nie ma więcej dla nich mocy.
46 Uważajcie! Oni, ci ludzie, wywyższyli go ponad wszystko, co nazywa się Bogiem. A
czyż 2. do Tesalończyków nie mówi, że oni w ten sposób postąpią? Dzieje się to przez
autorytet denominacyjnego kościoła, któremu ludzie wierzą więcej, niż Bogu, a Bóg jest
przecież Słowem. Oni wierzą ich denominacyjnym wyznaniom więcej niż Słowu. Wynosi
go to ponad wszystko, co jest nazwane Bogiem. Lecz on wywyższył się ponad wszystko i
jako Bóg zasiada w kościele Bożym chcąc udowodnić, że jest bogiem, bowiem pozyskał
ludzi na tyle, że oddają mu cześć. Bóg jest Słowem. On zaś wywyższa samego siebie
ponad wszystko, co się nazywa Bogiem. Tymczasem jest tylko jeden Bóg, a tym Bogiem
jest Słowo. Czy widzicie? A wszystko, co jest nazwane bogiem, jest... bóg tego wieku
wywyższył  się  ponad prawdziwe,  potwierdzone Słowo Boga.  (ew.  Jana 1.  r.  Czy to
widzicie?) Ponad wszystko, co jest nazwane Bogiem! A potem on jako bóg zasiada w
świątyni Bożej w pełni autorytetu i przyjmuje za to cześć. O, niechby Boży lud mógł
ujrzeć to zwiedzenie! Ludzie tego złego wieku wierzą mu pełni szacunku i oddają mu
cześć. Otóż, czy oglądacie boga tego złego wieku i jego sługi?

47 Obserwujmy więc, w jaki sposób się to manifestuje. On przekonuje ludzi, że tworzy
dla  nich  lepszy  świat  w  oparciu  o  swoją  mądrość,  by  w  nim  mogli  żyć  i  nie  byli
skrępowani  niezawodnym  Słowem  Bożym.  Spowodował,  że  się  jednoczą  w
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denominacjach, ze swymi wyznaniami wiary, intelektualiści, naukowcy itd. On stwarza
lepszy świat dla ludzi, by mogli w nim żyć, lekceważąc obietnicę Bożą, mianowicie, że
lepszy  świat  będzie  dopiero  w  Tysiącleciu.  Jak  wiecie,  według  mojego  zdania  on
przygotował taki świat dla grzeszenia, zamiast dla życia.

Uważajcie. Czy on to naprawdę uczynił? On zalegalizował grzech. Zalegalizował
wódkę, pijaństwo, palenie, a następnie kościoły zalegalizowały to, że kobiety z obciętymi
włosami mogą być członkami kościoła. Może tutaj zatrzymam się przez chwilę.

48 Ona może ubierać szortki, szminkować się, a ciągle należeć do grupy religijnej. To
jest całkowicie sprzeczne ze Słowem Bożym. On jednak mówi, że to jest na miejscu. Czy
widzicie jego mądrość? „Co to ma wspólnego z tą kobietą?” To jest to

Samo, co spożywanie zakazanego owocu. Tak jest. Bóg to zabronił czynić, on to
jednak czyni.

A ona mu wierzy. Ona go za to miłuje, a przy tym nienawidzi Boga. Jej własne
uczynki to potwierdzają. Ona wprawdzie mówi, że Go miłuje, ale ona miłuje szatana.
Ona  oddaje  cześć  bogu  mody,  bogu  świata,  bogini  Hollywoodu.  Ona  go  miłuje  a
nienawidzi  prawdziwe  Słowo  Boże,  które  jest  jedynym  prawdziwym Bogiem.  Ona
zalegalizowała to, co następuje: „W kościele to nie przeszkadza. Nasze niewiasty mogą
czynić to lub tamto”. Ale ona nie otrzymała nawet zgody, aby z takim wyglądem mogła
przyjść do obecności Żywego Boga, jedynie, gdyby pokutowała.

On jest bogiem świeckiej piękności. Takim on jest. Ona pragnie ładnie wyglądać. On
jest bogiem piękności od samego początku. On to mógł osiągnąć i już to osiągnął dzięki
nauce i materiałowi, który ma do dyspozycji. On ją uczynił ładną, w tym wieku mody, w
tym nowoczesnym, złym wieku. On uczynił piękność.

49 Uważajcie, jest to godne uwagi. Od początku Set i jego dzieci nie kroczyły drogą
mądrości naukowej. Przez kilka minut będziemy się jeszcze zastanawiać nad nauką.
Jeżeli  to  mówię,  nie  chcę  przez  to  usprawiedliwiać  moją  niepiśmienność,  ale  chcę
napiętnować tą zgraję analfabetów, którzy zapierają się Słowa Bożego. Z pewnością tak.
Jest to godne uwagi. Obserwujcie to. Dzieci Seta nigdy nie szły drogą naukową. To byli
pokorni  pasterze,  rolnicy  itd.  Czyniły  to  jednak  dzieci  Kaina.  Dlaczego?  One  były
inspirowane przez swojego ojca diabła.  Kain i  jego nasienie było inspirowane przez
swojego ojca diabła, a przechodziło to ciągle dalej.

Zwróćmy teraz uwagę na nasienie Boże, które przewija się przez wszystkie wieki i
obserwujmy, jak ono zdąża do punktu szczytowego w dzisiejszym czasie. Chrześcijanie,
prawdziwi chrześcijanie nie są ludźmi głęboko zainteresowanymi nauką, badaniami i
tego rodzaju sprawami. Nie! Jeszcze do tego powrócimy, chcę się nad tym zastanowić.
Potomstwo Kaina  postępowało  według natury  swojego ojca  diabła,  pełne  świeckiej
mądrości, nauki itd. Dzieci Kaina były naukowcami, były wy- kształcone. Oni znali się na
instrumentach muzycznych (tacy jak współczesny Elvis Presley i inni z tej szkoły. To, co
się dzieje, możemy oglądać każdej soboty wieczorem tutaj w tych zaułkach). Byli oni
budowniczymi miast,  upiększali  kobiety, aby zaspokoić własną pożądliwość, tak jak
diabeł. Dał tym kobietom szminki, obciął im włosy, odział je w szortki i tym podobne
sprawy. To wszystko w celu zaspokojenia swoich własnych nieczystych pożądliwości.
Mówię otwarcie, nie wiem, w jaki inny sposób mógłbym to powiedzieć.

50 Wiemy o tym, że ewangelia szatana jest ewangelią nauki i postępu. On ją głosił w
Edenie. Nie Bóg, ale szatan; przez naukę i postęp. Nauka i postęp to jest ewangelia
szatana. Spójrzcie, dokąd on nas w tym dzisiejszym czasie doprowadził!

Zwróćcie uwagę, do kogo on głosił  w Edenie? Do oblubienicy Adama. A ona na
skutek tego upadła. On ją zwiódł i doprowadził do tego, że podała w wątpliwość jedno
Słowo  Boże.  Spójrzmy,  co  on  mógł  powiedzieć!  On  może  powiedział:  „To  nie  jest
naukowo uzasadnione, że się umiera w tym świętym kościele”. Albo: „Będziesz chodzić
do szkoły, zostaniesz wykształcona i nie będziesz wierzyć w tak nieuzasadnione sprawy,
jak na przykład śmierć. Nie obchodzi mnie, choćby o tym mówiło nawet Słowo Boże, jest
to przecież nieuzasadnione”.

51 Spójrzmy na niego w obecnym czasie -„Bóg jest dobrym Bogiem. Wy jesteście w
Jego  świętym kościele,  nie  możecie  więc  umrzeć”!  Bóg  jednakowoż  powiedział,  że
umrzecie, a to wystarczy, czy widzicie! Co on czyni dzisiaj? „O, musicie tylko należeć do
kościoła. Nie zależy na tym, czy czynicie to lub tamto. Przyjdźcie tylko do kościoła i
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bądźcie dobrymi członkami. Obcinanie włosów? To nonsens. Szortki, szminki, tańce, raz
na jakiś czas małe piwko, to wam w ogóle nie zaszkodzi, o ile tego nie przeholujecie. W
gruncie rzeczy pragnę, dzieci, abyście tego używały, byście przez to mogły sprawdzić,
czy się w tym lubujecie, czy nie”. To jest on, bóg tego wieku, tego złego wieku.

„Bóg jest dobrym Bogiem” - Ja się już tyle tego nasłuchałem, że jestem z tego
chory. Bóg jest także Bogiem sądu. On nie jest jakimś nierozumnym starcem, którym
można dowolnie włóczyć a jego wnuki nie mają przy tym żadnego grzechu.

On jest Bogiem sprawiedliwości i świętości. On to udowodnił w ogrodzie Eden na
swoich pierwszych dzieciach. Jeżeli przekroczycie jedną kreskę z Jego Słów, umrzecie.
To samo trzeba respektować i dzisiaj.

52 Uważajcie, on głosił Ewie tego rodzaju naukową, socjalną, opartą o wykształcenie i
postęp ewangelię. A oblubienica Adama temu uwierzyła. On odniósł sukces przez to, że
tak  zwaną  oblubienicę  Chrystusa,  kościół  Drugiego  Adama  napełnił  tymi  samymi
argumentami. To się zgadza.

„Bóg jest daleki od czegoś takiego. Bóg jest zbyt dobry, aby to uczynił. Jak długo
uczęszczasz do kościoła i wierzysz.” Diabeł też wierzy. On nie jest pozornie wierzący. On
wierzy rzeczywiście, a pomimo tego nie jest zbawiony. „Jeżeli uwierzysz…”.

On  mówi  tej  drugiej  oblubienicy,  oblubienicy  Drugiego  Adama,  to  samo,  co
powiedział tej pierwszej. Na przykład: „...Otóż, boskie uzdrowienie! Czegoś takiego już
nie ma! Możemy to udowodnić. Nie był potwierdzony ani jeden wypadek. A ten chrzest w
Imieniu Jezusa...! Czy nie zdajecie sobie sprawy, że ja jako kościół jestem autorytetem”
mówi  on.  „Myśmy to ustanowili  na soborze Nicejskim w Rzymie”  -  kiedy to  te  trzy
nieczyste duchy wyszły z ust smoka i fałszywego proroka, itd. - „my wierzymy w Trójcę
Bogów”. O, litości! To jest całkowicie pogańskie. Nie odważcie się przyjść przed Boga z
czymś takim, i stanąć w Jego obecności.

„Przecież na tym nie zależy, czy zostałeś ochrzczony w tytuły Ojca, Syna i Ducha
świętego! Czy na tym tak bardzo zależy” ?

53 Na tym bardzo zależy. Tak bardzo, że Paweł rozkazał tej grupie baptystów, aby się
dali na nowo ochrzcić w Imieniu Jezusa Chrystusa, zanim mógł na nich zstąpić Duch
święty. A to może było powodem, że apostoł zakrzyknął i powiedział: „Gdyby nawet
Anioł  z  nieba zstąpił  i  głosił  ewangelię  inną od tej,  którą  słyszeliście,  niech będzie
przeklęty”. Na tym oczywiście zależy! Ach!

„W naszych czasach nie ma czegoś takiego, jak chrzest Duchem Świętym. To było
tylko dla apostołów. To jest za nami. Nie ma czegoś takiego, jak prorocy. Czegoś takiego
nawet nie znamy. A cuda? - to nie jest naukowo udowodnione. Malachiasz 4. ? - to jest
na inny wiek czasu. Jan 14,12 ? - Jezus tego nie myślał poważnie. Łukasz 17,30 ? O, to
było tylko takie powiedzenie.  To jest  fałszywie wyłożone.  To nie było w oryginale”.
Widzicie? Co za bzdury! Kiedy Wszechmogący Bóg zstępuje między nas, udowadnia to.
Kiedy On mówi, że Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, On to
udowadnia. Nie obchodzi mnie, co o tym ktoś mówi. Bóg wykłada swoje własne Słowo.
ON powiedział, że to będzie czynić w dniach ostatecznych. ON powiedział, że w dniach
ostatecznych będzie wieczorne światło. I tutaj jest światło w celu zamanifestowania Syna
Bożego.

54 Słońce, które wschodzi na wschodzie, jest tym samym słońcem, które zachodzi na
zachodzie. Prorok powiedział: „Nastanie dzień, który nie będzie dniem, ani nocą”. Będzie
to taki mglisty dzień, chmury będą zakrywać słońce. Powiedział: „ Ale czasu wieczora na
nowo zaświeci światło”. Ten sam Syn, On jest Alfą i Omegą. Ten sam Syn, który powstał
na wschodzie, powstanie według przepowiedni na nowo w tych dniach ostatecznych na
zachodzie, zanim ten dzień się zakończy. Nie wiem, w jaki sposób oni to wykładają. Bóg
wykłada swoje własne Słowo. On je potwierdza: To jest czas wieczora.

Jest rzeczą smutną, ale prawdziwą, że ona za tym poszła. Oblubienica Chrystusa na
skutek tego upadla i posłużyła się mądrością intelektualną, pochodzącą z seminarium
jakiegoś kaznodziei, zamiast aby uwierzyła czystemu, potwierdzonemu Słowu Boga.

55 Kaznodzieje  w dalekich krajach,  gdziekolwiek jesteście,  możecie  się  z  tym nie
zgadzać. Nie chcę was też przez to ranić. Pragnę tylko... Przemawiam tylko do mojej
własnej grupy. Próbuję tylko... Byłbym wdzięczny, gdybyście sobie zadali choć trochę
trudu. Potem moglibyście tego słuchać. A więc słuchajcie. Mówię im tylko to, co oni
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widzieli - pragnę im to pokazać. A Bóg potwierdza, że to jest prawdą. To jest ta godzina.
On nie potrzebuje nikogo, kto by to wykładał. Wasze świeckie poznanie nie ma nic...
Możecie posiadać różne tytuły, niechby to było cokolwiek, to nie ma żadnego znaczenia.
Bóg sam wykłada swoje własne Słowo. On to obiecał, a ono jest tutaj.

Ale przez poznanie denominacyjne, przez kazanie denominacyjne spowodował, że
cały świat idzie w podziwie za bestią, której śmiertelna rana została uzdrowiona, kiedy to
pogaństwo przeszło w papiestwo. Czy widzicie, dokąd to zmierza? Ona temu wierzy. Ona
wierzy mądrości, z jaką on do niej przemawia.

56 Słuchajcie,  obie zaręczone oblubienice wierzą mądrości  szatańskiej  na przekór
Słowu Bożemu. Oblubienica Adama uwierzyła mądrości szatańskiej na przekór Słowu
Bożemu. Oblubienica Chrystusa uwierzyła mądrości szatana w tym intelektualnym złym
wieku na przekór Słowu Bożemu. Uważajcie! Ewa uwierzyła temu cieleśnie i sprowadziła
całą rasę ludzką do śmierci - ta cielesna oblubienica. Zanim Adam, ten cielesny człowiek
ziemski złączył się z nią, ze swoją oblubienicą, jako z żoną, przyprowadziła całą rasę
ludzką do śmierci. Czy to jest naukowo udowodnione, albo nie, my pomimo tego musimy
umrzeć, bowiem Bóg powiedział, że tak będzie. Czy będziemy w świętym Edenie, czy w
świętym kościele, czy w świętej denominacji, gdziekolwiek byście mogli być, umrzecie
tego dnia, kiedy sprzeniewierzycie się jednemu prawdziwemu Słowu Bożemu, o ile ono
zostało potwierdzone i udowodnione przed wami. W tym dniu oddzielicie się od Boga.
Nie musi to być całe zdanie - wystarczy jedno słowo. Ktokolwiek by dodał jedno słowo,
albo jedno słowo ujął, w tym dniu on umrze.
57 Uważajcie!  Oblubienica  Adama  spowodowała  cielesną  śmierć  swojej  rasy,  tej
ludzkiej rasy. A oblubienica drugiego Adama, Chrystusa, ta zaręczona z Nim oblubienica
sprowadziła cały kościół do denominacyjnej śmierci, aby przyjąć znamię bestii, w oparciu
o naukowe, intelektualne, wielkie denominacje. „My jesteśmy Baptystami, my jesteśmy
Prezbiterianami, my jesteśmy Zielonoświątkowcami” itd. My mamy to, my mamy wielkie
bogactwo.  Jesteśmy uznani  przez  państwo,  mamy (zbory)  na całym świecie  i  tego
rodzaju sprawy. Przychodzą do nas najbardziej poważani - burmistrz miasta i  wielu
innych. Nawet prezydent przychodzi do nas na msze. Cały świat zanurzył się do tej
duchowej denominacyjnej śmierci. Cały kościół - on jest martwy! Powiecie: „Puszczasz
się zbyt daleko”.

Jezus  powiedział:  „Jako  było  w dniach  Noego,  kiedy  tylko  osiem dusz  zostało
zbawionych, tak będzie w dniu przyjścia Syna Człowieczego”. W dniach Lota tylko trzech
zostało  wyprowadzonych  z  Sodomy.  A  w  tym  dniu...  Pewna  grupa  już  została
wyprowadzona. Ale tak jak to było wówczas, tak samo będzie „kiedy się objawi Syn
Człowieczy”. Słuchajcie bardzo uważnie! Patrzcie, w jakim czasie żyjemy.

58 Ona  spowodowała,  że  cały  świat  przyjął  przewodnictwo  naukowe,  oparte  o
programy edukacyjne, które podał szatan pod imieniem kościoła - kierownictwo, oparte
o wykształcenie i programy edukacyjne. Ja wam przedstawiam tutaj boga tego świata.
Ona, podobnie jak Ewa, miała do dyspozycji pełnię Słowa Bożego... Ona miała możliwość
wziąć  Słowo Boże.  Ale  co  z  nim uczyniła?  Zamiast  tego,  aby oczekiwać na chrzest
Duchem Świętym, pozwoliła aby jej nauka udowodniła, że Duch święty był tylko dla
uczniów. Na miejsce tego, aby trzymała się Bożego uzdrowienia, dzięki czemu mogłaby
w obecnym czasie wzbudzać z martwych i czynić wielkie cuda, ona pozwoliła, by szatan,
w oparciu o władzę jakiegoś religijnego męża posłużył się Słowem Bożym i przekonał ją,
że to było na inny wiek. A ona temu uwierzyła.

59 A przecież Biblia mówi: „Uczynki,  które ja czynię i  wy czynić będziecie”.  Jezus
powiedział; „ Idźcie na cały świat, głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu”! My ciągle
jesteśmy stworzeniem. „Znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą”. A ona się
tego całkowicie zapiera.

Ona  zapiera  się  wszystkiego,  co  jest  nadprzyrodzone.  Zamieniła  to  na  swoje
intelektualne  poznanie  Biblii,  według  którego  to  poznania  księża,  ojciec  święty,
biskupowie, arcybiskupowie, rejonowi prezbiterzy, okręgowi nadzorcy itd. dali o tym
swój własny wykład.  A Bóg ich tak pozostawił.  Siedzą tacy martwi;  dla nich odbiła
północ.  A  jedyne,  co  jeszcze  pozostało  w  tych  dniach  ostatecznych,  jest  zgraja
zielonoświątkowców z hałaśliwą muzyką i  rżnącym na całego zespołem muzycznym.
Biegają tam i sam po podłodze, mówią w językach, krzyczą. Mają formę pobożności, ale
zapierają się Słowa. Powiedzcie im tylko, że mają się dać na nowo ochrzcić w Imię
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Jezusa Chrystusa! Wyśmieją się wam w twarz! Bóg jednak idzie niezmiennie naprzód i
udowadnia, że tak jest napisane w Jego Słowie.

60 Uważajcie!  To  drzewo,  z  którego  skosztowała  Ewa  za  namową  szatana,  było
drzewem dobrego i złego. Było to drzewo skrzyżowane. Spójrzcie na dzień, w którym
żyjemy.  W czasie,  kiedy  On  (Chrystus)  wywołuje  oblubienicę,  on  (diabeł)  posiada
kościół,  który twierdzi,  że czyni  dobrze, a tymczasem postępuje źle,  bo się zapiera
Słowa.  To  jest  drzewo  skrzyżowane.  Możecie  powiedzieć:  „Mają  przecież  wielkie
stowarzyszenia,  udzielają  pomocy,  wspomagają  Czerwony  Krzyż  i  różne  szkoły”.
Patrzcie, wystarczy, że zapierają się jednego Słowa. To wystarczy, aby umrzeć. Choćby
to było bardzo intelektualne, choćby to było nie wiem jak dobre! Jezus powiedział, że
trochę  kwasu  zakwasza  cały  zaczyn.  Odrobina  kwasu  niszczy  cały  zaczyn.  Jedno
niewłaściwie umieszczone Słowo Boże kazi  cały obraz.  Co z taką ręką, która zajęła
miejsce mojej stopy? Co gdyby moje ucho znalazło się tam, gdzie powinna być moja
ręka? Trochę kwasu cały zaczyn zakwasza. Mówicie: „Skąd wiesz, że to jest prawdą”?
Bóg to potwierdza jako prawdziwe. On to udowadnia. n to powiedział tutaj w Słowie, a
następnie to udowodnił. W ten sposób poznamy, czy to jest dobre, albo złe. Wystarczy,
że się zaprzemy tylko jednego Słowa a już to spowoduje śmierć.  Taki  sam rezultat
przyniosło to w tym złym wieku - duchową śmierć; tak samo, jak tamto spowodowało
śmierć fizyczną, która przyszła na całą ludzką rasę.

61 Zwróćcie uwagę, w jaki sposób szatan pozyskał ludzi w tym naukowym wieku, w
czasach Noego, że ludzie woleli polegać na własnym rozumie. Biblia mówi nam o tym w
Księdze Przypowieści: „Na rozumie swoim nie spolegaj”, oraz „Niech każde ludzkie słowo
będzie kłamstwem, a Boże prawdą”. Ale szatan od początku, od ogrodu Eden, skłaniał
ludzi w oparciu o poznanie, by spolegali na swojej własnej mądrości. Jak wiecie, dzięki
swym znakomitym środkom (Max Factor) , które wówczas posiadał, uczynił on kobiety
tak piękne. Spowodowało to, że synowie boży upadli do grzechu i poślubiali je. Tak,
kobiety były tak powabne, tak piękne!

Możemy wziąć jako przykład przeciętną niewiastę z ulicy. Wielu z was czytało tę
historię. A może jej nigdy nie słyszeliście? Miało to miejsce jeszcze zanim przyszedłem
na świat. Pearl O'Brien. Ilu z was o niej słyszało? Uznawano ją za najpiękniejszą kobietę
na świecie. Czemu to dzisiaj każdy dzieciak, który chodzi jeszcze do szkoły jest dwa razy
piękniejszy niż ona? Czemu tak jest? Temu, że piękność kobiety musiała uwydatnić się w
dniach ostatecznych. One obcięły swe włosy,  poubierały się w dziewczęce sukienki,
powdziewały szortki, bikini, lub jakkolwiek to nazwiemy. Malują się, różują swoje wargi i
czynią wszystko możliwe, aby z siebie uczynić coś, czym nie są. One są w stanie to
osiągnąć  dzięki  swej  mądrości  naukowej.  Czy  wiecie,  że  u  nas  w  Stanach
Zjednoczonych,  na  kosmetyki  wydają  kobiety  dwa  lub  trzy  razy  więcej,  niż  na
pożywienie? To jest prawdą.

62 Uważajcie! Synowie Boży widzieli córki ludzkie, nie córki Boże, ale córki ludzkie, że
były piękne. To było powodem, że Synowie Boży dali się przez nie oszukać, pojmowali
tego rodzaju kobiety i poślubiali je. Tak się rozpoczął wiek prostytucji. Podobnie jest i w
dzisiejszym czasie.  Tak,  jak  było  w  Sodomie,  tak  samo jest  przepowiedziane  i  na
dzisiejszy czas. A na dzisiejszy czas zostało przepowiedziane, że mężczyźni będą sobie
wymieniać  żony.  Jeżeli  oni  przestaną  kochać  swoją  żonę!  udają  się  do  Reno,  w
Newadzie. Tam się ożenią. Rozwiodą się z tą, z którą byli  poślubieni i  ożenią się na
nowo. Wszystko to w przeciągu piętnastu minut. Kobiety są tak piękne, że wprost nie
można się im oprzeć. Kto to spowodował? Diabeł. Diabeł ciągle posługuje się pięknością.

Uważajcie!  Uważajcie,  bo  ten  grzech  nie  był  nigdy  przebaczony.  Ten  okryty
pięknością i nauką wiek, był tym złym wiekiem, który Bóg zgładził z powierzchni ziemi.
Ten  zachwycający  naukowy wiek!  Jezus  powiedział,  że  tak  będzie  ponownie  przed
przyjściem Syna człowieczego. Czy się to zgadza?

Uważajcie! Synowie Boży poślubiali piękne córki ludzkie, a Bóg im tego nigdy nie
przebaczył.

63 To samo spowodowała nauka Balaama. Ona spowodowała, że piękne, intelektualne,
wykształcone  kobiety  moabskie,  flirtujące  oczyma,  uszminkowane,  napudrowane  i
uperfumowane znakomitymi  perfumami,  zwodziły  synów Bożych,  na niekorzyść ich
własnych żon, które musiały ciężko pracować i miały mozoły na rękach, a nie wkładały
na twarz szminki. Zwodziły na ich niekorzyść i mówiły: „Weźmy ślub, jesteśmy przecież
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jednym ludem”! To było kłamstwo. To było kłamstwo, przez które diabeł osiągnął, że
Synowie  Boży  pojmowali  za  żony córki  ludzkie.  Szatan podsunął  Balaamowi,  temu
fałszywemu prorokowi kłamstwo, by prorokował przeciw Mojżeszowi i połączył razem
oba narody przez to, że mówił: „My wierzymy w tego samego Boga, my składamy takie
same dary, posiadamy te same ofiary, wszystko mamy niemal takie same”. Było to tak
bliskie, że by to mogło zwieść nawet i wybranych, gdyby to było możliwe. Wynijdźcie
spośród nich ludu mój, nie miejcie z nią nic do czynienia!

64 Uważajcie,  Bóg  nie  dał  wykładu  Swego  Słowa  temu  złemu  pokoleniu  Kaina,
podobnie nie będzie wykładać Swego Słowa również im. Uważajcie...  [druga strona
taśmy nie jest kompletna]. Czy Bóg by uczynił ten świat przez mądrość tak piękny, i tak
naukowo założony a zarazem grzeszny, by go następnie zgładzić? Czyżby Bóg uczynił
ten  świat  takim pięknym? Popatrzcie,  czyżby  Bóg  uczynił  swoje  córki  tak  piękne  i
przyodział je w tak seksualne odzienie i spowodował, że jego synowie by je pożądali i
popełniali z nimi cudzołóstwo? Czy Bóg może uczynić coś takiego? Te nagie, obnażone
laodycejskie  kobiety,  oddające  cześć  bogu  tego  świata,  w  oparciu  o  swoją  etykę,
wykształcenie, przebiegłość i  piękność. „Wynijdźcie spośród nich”, mówi Biblia. „Nie
bądźcie uczestnikami jej grzechów, abyście nie otrzymali z jej plag”. Bóg pewnego dnia
spuści z nieba grad, będą padać cetnarowe grudy i zniszczą ją przez ukamienowanie.
Musi się to stać zgodnie ze Słowem Bożym, z jego zakonem; gdyby Bóg uczynił coś
takiego, gdyby objawił swoje Słowo takim ludziom, On by skaził swój własny zamysł.
Bóg nie postępuje głupio. ON jest źródłem wszelkiej mądrości. A więc możecie widzieć,
skąd pochodzą te brednie. One pochodzą od szatana. One są i dzisiaj od szatana. A
pomimo tego kościół temu uwierzył.

65 Jak więc widzicie, wy kobiety, pragnę uczynić z mojej strony to najlepsze, aby wam
pokazać Słowo Boże. Biblia mówi, że jeżeli kobieta obetnie swoje włosy, hańbi swoją
głowę, tzn. swojego męża. A głową jej męża jest Chrystus. A więc przez to znieważa ona
Boga i swego męża.

To  świadczy  o  tym,  kto  jest  głową  tego  świeckiego  kościoła,  tego  systemu
kościelnego. Wskazuje nam to, kto jest jego głową. Jest to szatan, który przychodzi w
osobie super-człowieka, opartego o mądrość, nadzwyczajne poznanie - on wie więcej niż
wszyscy pozostali. Nie zważa na to, co mówi Słowo, on ma odnośnie niego swój własny
wykład. On ma wykład dla tego złego wieku.

66 Przypatrzmy  się  jego  planom,  jak  on  buduje  superdenominacyjne  kościoły,
światową radę kościołów, superdenominacje,  aby cały świat  oddawał  mu cześć,  tej
bestii, pod nazwą zjednoczonego chrześcijaństwa! Czy zechcecie to ze mną przeczytać w
Biblii? Objawienie 13, 6. i 8. To jest współczesna wieża Babel.

Czy nie pamiętacie, w jaki sposób Nimrod ten obłudnik, zbudował potężną wieżę i
spowodował, że wszystkie pozostałe miasta musiały mu płacić podatek. Babel i Babilon.
To jest to samo. To jest tylko zmiana jego imienia, a to trwa aż do naszych czasów.
Obecnie Babilonem jest  Rzym, a cały świat  jest  przyprowadzony do Babilonu przez
światową Radę Kościołów, która osiągnie to, że każdy kościół się jej pokłoni. Przez to
przyjmiecie znamię bestii, nie wiedząc nawet, co czynicie. Ale ci wybrani, usłyszą Słowo i
wyjdą spośród tego.

67 O, jak sprzeczna jest denominacja z Bożym Słowem. Bóg nigdy żadnej nie miał,
żadną się nie posługiwał. Nigdy nie miał do czynienia z żadną denominacją! Pragnę, by
jakiś historyk pokazał mi, czy gdzie jakiś prorok wyszedł z jakiegoś kościoła! Pokażcie
mi,  gdzie  kiedy  Bóg pobłogosławił  taki  kościół,  który  się  zorganizował!  Taki  został
odłożony na półkę i umarł z powodu intelektualnej mądrości, pochodzącej od diabła, do
której doprowadzili go ich wodzowie. Odłożył Słowo Boże, które pragnęło go doprowadzić
do zupełnego wzrostu postawy w Chrystusie. Teraz jest już bliski wierzchołka. O, jak
niezgodne...! Oddzielcie się od tej niewierzącej Ewy, wy dzieci Wieczornego światła!

Szatan, bóg tego wieku, przez swoje poznanie, podaje ludziom spożywać z tego
skrzyżowanego drzewa dobrego i złego. Zważajcie, jak szatan przez swoje poznanie
osiągnął to, że ludzie tego złego wieku spożywają z tego drzewa dobrego i złego! On
mówi, że buduje wspanialszą chrześcijańską cywilizację, opartą o poznanie dobra i zła.
Wspanialszą chrześcijańską cywilizację! Ale ta niepozorna dziewica Chrystusa, Słowo, to
małe stadko, Oblubienica, nie troszczy się o jego poznanie. Ona trzyma się z dala od
tego. O czym to świadczy?
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Zastanówmy się nad nią przez chwilę. Ona oczekuje na swojego Pana i na miesiąc
miodowy w Jego Tysiącleciu (tak jest!), który spędzi razem z Słowem-Oblubieńcem;
ona, Słowo-Oblubienica.

68 Poznanie i  cywilizacja nie mają z prawdziwym chrześcijaństwem nic wspólnego.
Cywilizacja i prawdziwe chrześcijaństwo nie mają ze sobą nic wspólnego. Cywilizacja
powstała  dzięki  poznaniu.  My to  wiemy.  A  poznanie  pochodzi  z  Edenu i  zostało  to
udowodnione w oparciu o to, co on głosił w Edenie. Poznanie spowodowało śmierć. Czy
tak? Co spowodowało śmierć w ogrodzie Eden? Poznanie. A więc ono nie może być od
Boga, jest zatem od diabła. Poznanie, nauka, wykształcenie, to jest, co Bogu zawsze
stało  na  przeszkodzie.  To  wszystko  pochodzi  od  diabła.  Wiem,  że  odnośnie  tego
otrzymam listy. Czekam na nie.

Popatrzcie, do czego doprowadziła nas kultura. Popatrzcie, co się stało, w jakim
stanie  się  znajdujemy!  Polegaliśmy na  tych  sprawach  w oparciu  o  nasze  poznanie
naukowe. Mówicie: „A co Bóg, czy uważasz, że On jest analfabetą?” O nie!

Bóg zaprowadzi na ziemi swoją własną cywilizację, kiedy ją przejmie w posiadanie.
To jest  świat  szatana.  On jest  obecnie bogiem na tym świecie,  pełnym naukowego
poznania. Ale Bóg ustanowi swój własny rodzaj cywilizacji. To nie będzie tego rodzaju
cywilizacja,  jaka  jest  obecnie.  Zapamiętajcie  to  sobie!  To  nie  będzie  ten  rodzaj
cywilizacji,  jaki posiadamy dzisiaj. Nie! Nigdy! Będzie zgodna z Jego Słowem i Jego
zamysłem. Bóg tego obecnego złego wieku będzie zniszczony, a jego królestwo razem z
nim.

69 Ten nowoczesny wiek, miłujący poznanie, by nie mógł mieć lepszego przywódcę niż
tego, którego posiada - szatana. Tego, który przekręcił Słowo Boże, jak to zaczął czynić
już na początku w ogrodzie Eden. Ale religijna osoba, która polega na swoim własnym
rozumie -  przed chwilą zacytowałem z Księgi  Przypowieści  3,  5,  że nie powinniśmy
polegać na naszym własnym rozumie - ona musi posiadać jakiegoś Boga, bowiem jest
istotą ludzką,  a  On im da to,  czego pragną.  Ona,  jako istota ludzka.  Istota ludzka
zawsze...  Kiedy  tu  przybyli  osadnicy,  spotkali  tutaj  Indian,  którzy  oddawali  cześć
bałwanom, słońcu i wszystkim innym rzeczom. Jako istoty ludzkie musimy mieć Boga. A
ten wielki intelektualny wiek musi także mieć boga. Musi to być bóg tego świata. Dlatego
poznanie, denominacje nauka, forma pobożności (ale zapieranie się jej mocy) stały się
bogiem tego świata.

70 Uważajcie! Ich bóg zapewnia im to, czego pragną. Kiedy oni pożądają ciała, on im
je daje. Pragną nosić bikini, a więc niech je mają. Jeżeli pragną to lub owo, niech to
mają. To im nie uszkodzi, wszak oni chodzą do kościoła. Ich matką była metodystka,
baptystka, zielonoświątkowiec, prezbiterianka. Zostawcie ich w spokoju. To jest bóg tego
złego wieku: chytry, mądry, naukowiec - nie potrzeba mu wiary. On nie potrzebuje
niczego udowodnić. Wszystko już zostało udowodnione przez ich poznanie. „Przecież my
jesteśmy największym kościołem w tym mieście”. To jest poznanie. „Nasz pastor ma
doktorat teologii, filozofii „. Czy widzicie? Nie potrzeba im żadnej wiary. Polegają na swej
mądrości. Niech sobie żyją, jak chcą, dopóki tylko przychodzą, aby mu oddawać cześć
zgodnie z nauką ich denominacji  i  wyznania wiary. Jest w tym jednak jedna wielka
ciemna plama. Spójrzmy na to. Oni śmieją się z Bożego Słowa i mówią rzeczy sprzeczne
ze Słowem i próbują w oparciu o własne poznanie udowodnić naukowo, że Słowo nie
mówi prawy. O, co to za wiek, w którym żyjemy! Czy widzicie, boga tego wieku?
71 Uważajcie,  Bóg  oczekuje  tylko  tak  długo,  dopóki  nieprawość  współczesnych
amorejczyków nie dopełni się. Nie martwcie się. On na ten czas przygotuje Swojego
Mojżesza. Wyjście do obiecanego kraju nastąpi pewnego dnia. Powstanie Mojżesz, który
zawoła i przywróci wiarę dzieci z powrotem do wiary ojców. Tak się stanie któregoś dnia.
Może  powiecie:  „Popatrz,  jakie  wielkie  czynimy  postępy”  :  Tak,  lecz  nieprawość
Amorejczyków jeszcze się nie dopełniła. Ale stanie się tak pewnego dnia, a oni zniszczą
się sami.

Przez  cywilizację  i  poznanie  przewracają  Słowo  Boże  i  przystosowują  do  ich
własnego gustu. Każda denominacja czyni to samo. Poprzez to szatan głosi swoją własną
ewangelię poznania w ich własnych kościołach.

72 Istnieją tylko dwie klasy ludzi, o których jest mowa w Nowym Testamencie - dzieci
Boże i dzieci diabła. Czy o tym wiecie? Czy pragniecie zanotować sobie odnośnie tego
miejsce  Pisma?  1.  Jan.  3,10.  Jeżeli  chcecie,  to  przeczytam wam to  miejsce  Pisma
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natychmiast. Zanotujcie je sobie. Tak jest.

W liście  do Efezów 2,  2.  oni  są nazwani  dziećmi  nieposłusznymi,  tak jak Ewa!
nieposłuszni wobec Słowa Bożego. Dzieci posłuszeństwa i dzieci nieposłuszeństwa nie
mają ze sobą nic wspólnego. A zatem, jak może oblubienica Chrystusa bratać się z tymi
denominacjami, skoro jedna jest nieposłuszna, a druga jest posłuszna, jedna ma Słowo,
a  ta  druga przekręcone słowo.  Jak  mogą prostytutka  i  czysta  kobieta  iść  razem w
zgodzie? To jest niemożliwe! One nie mają żadnej społeczności! Wynijdźcie spośród nich!
To jest z diabła, to jest znamię bestii! Wszystkie tam zdążają, wszystkie denominacje,
nie obchodzi mnie które. Bóg nie powołuje żadnej denominacji. On powołuje lud dla
Swego  Imienia.  Denominacje  nie  przyjmą  tych  Prawd.  ON  wybiera  poszczególne
jednostki, które mogą rozpoznać Boga, spoglądać do Jego Słowa i wierzyć Mu. One nie
należą do żadnej organizacji, ale żyją dla Boga. Nie dla organizacji, czy też mądrości
intelektualnej jakiegoś biskupa, lub czegoś, czego się nauczyli. To się zgadza.

73 Dzieci  nieposłuszeństwa i  dzieci  posłuszeństwa nie  mają  nic  wspólnego.  Jedni
należą do dnia i światłości. Natomiast ci inni należą do nocy i do ciemności tego złego
wieku. Jest to zły wiek ciemności - te kluby nocne, zabawy taneczne! A jednak oni są
członkami  kościołów.  To jest  zgodne z  ich  bogiem.  Nic  ich  nie  potępia.  Nic  ich  nie
martwi. Pewna kobieta powiedziała: „Mnie nic nie oskarża, kiedy obcinam moje włosy.
Nie rani to mego sumienia”. Ona nie posiada żadnego sumienia więcej, tak samo jak wąż
nie posiada biodra.  To się  zgadza!  Oczywiście!  Ona już w ogóle nie  wie,  co to jest
sumienie. Ono zostało tak mocno zatwardziałe, że ona już tego nawet nie spostrzega. To
się zgadza.

Oni chodzą, przestępując Słowo Boże i mówią: „To jest staroświecki człowiek, nie
chodźcie tam, to jest tylko zgraja ludzi robiących hałas i nieopanowanych”. Tacy nie
wiedzą o Bogu więcej, niż Hotentot o nocy egipskiej. Tak jest. To jest prawdą. Oni mają
kształt pobożności, ale zapierają się jej mocy. Strońcie od takich ludzi. Bowiem z tego
rodzaju wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i uwodzą kobiety opanowane
pożądliwościami. „O moja droga, ty powinnaś tak postąpić! O moja droga, twój starej
daty kaznodzieja, który się tam znajduje, gdybyś... O, będziesz ładnie wyglądać w tych
bikini! „ - nazwijcie to jak chcecie. „0, jeżeli będziesz czynić to lub owo. Przecież jeden
mały papieros nikomu nie zaszkodzi!”. „Ja należę do kościoła a nasza denominacja jest
przecież na równi z innymi”. Nie wierzcie temu staremu szminkowanemu kłamcy, który
was oszukuje. To jest prawdą. To się zgadza.

74 Oni postępują w zgodności ze swym bogiem. On sądzi, że to jest coś cudownego. A
oni go za to miłują. Oni będą się z wami sprzeczać. Oni powstaną przeciw wam i będą
się z powodu tego sprzeczać. Z pewnością tak! Szatan stanął twarzą w twarz Jezusowi
Chrystusowi,  który był  Słowem. Próbował  powiedzieć:  „Jest  napisane”.  ON sam, to
potwierdzone Słowo Boże, stał tam i odparł: „Idź precz szatanie”. Idźcie i czyńcie to
samo. Podobnie jak powiedział mi pewien człowiek: „Jeżeli wierzysz w chrzest Duchem
Świętym i  wierzysz,  że Go posiadasz,  to proszę,  abyś mnie zaraził  ślepotą”: Był  to
kaznodzieja. „Zaraź mnie ślepotą!” I powiedział: „Paweł zaraził swego czasu pewnego
człowieka ślepotą”.

Odpowiedziałem mu: „Panie, jak mogę cię zarazić ślepotą, kiedy ty jesteś już ślepy!
Jak ja mógłbym cię uśmiercić, przecież ty już jesteś martwy” ! On powiedział: „Ja? Mój
wzrok jest stuprocentowy”. Powiedziałem: „Ten cielesny tak, ale duchowo pozostajesz
nadal ślepy!” To jest niemożliwe, Biblia czegoś takiego nie wyjaśnia. My mówimy tam,
gdzie mówi Biblia, a milczymy, tam gdzie ona milczy.

75 Odpowiedziałem: „W porządku”. Kiedy Elizeusz był w Dotanie, przyciągnęła tam
armia  syryjska  i  otoczyła  miasto.  A  sługa  to  zobaczył  i  powiedział:  „O,  ojcze  mój.
Syryjczycy otoczyli  nas!”  Elizeusz przebudził  się  i  przetarł  swoje oczy i  powiedział:
„Więcej  jest  z  nami  niż  z  nimi”.  Sługa  odpowiedział:  „Nie  widzę  nikogo”.  Prorok
powiedział: „Boże, otwórz jego oczy!” Otóż, on był ślepy. On spoglądał na tego starego
proroka, a potem ujrzał górę pełną wojsk anielskich i wozów ognistych i koni ognistych.
Biblia  mówi,  że  prorok  podszedł  do  nich  i  zaraził  ich  ślepotą.  W  jaki  sposób  byli
zaślepieni? Tak, że go nie poznali. On wyszedł i powiedział: „Czy szukacie Elizeusza”. Oni
odpowiedzieli: „Tak, szukamy”. A on im powiedział: „Chodźcie, ja wam pokażę, gdzie on
jest”. Elizeusz prowadził ich do Elizeusza. Oni byli ślepi. Powiedziałem: „Wiesz, co ci na
to odpowiem? Dokładnie to, co mój Pan powiedział twemu ojcu: „Idź precz ode mnie” .
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76 Patrzcie,  dzieci  posłuszeństwa  i  nieposłuszeństwa  nie  mają  nic  wspólnego.
Nieposłuszeństwo oddaje cześć swemu bogu. Oni mówią: „Ależ, my wierzymy Biblii!” A
jednak to jest skrzyżowane drzewo. Oni dodali do tego świat i poznanie. Drzewo szatana
, skrzyżowane. Patrzcie, ona skosztowała z tego drzewa szatana! Z dobra i zła. „O, my
wierzymy słowu”. Tak, lecz dlaczego nie wszystkiemu. Ewa także wierzyła Słowu, ale
pozwoliła, by szatan przekręcił to - tylko nieznacznie. Tak się stało. „Kto doda do tego
Słowa, albo ujmie z tego Słowa..”.. On jest ciągle tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki

77 W porządku, uważajcie! Ten zły wiek ciemności - oni należą do kościoła. To jest ich
bóg, a oni go za to miłują. Za to, że im pozwala w ten sposób postępować. Oni nie
odczuwają  żadnego potępienia.  Nic  ich  nie  martwi,  jeżeli  tylko  należą  do  kościoła.
Balaam uczył  w kościele to samo. „Zjednoczmy się.  Jesteśmy i  tak jedno!” To była
ostatnia sztuczka. Bóg nigdy nie przebaczył im tego, że uwierzyli takiemu kłamstwu.

Pamiętajcie, to był śmiertelny grzech. Trzy razy jest o nim w Biblii  mowa - dla
wszystkich ludzi, którzy dodali jedno słowo własnego wykładu do Bożego Słowa, kiedy
Ono  zostało  potwierdzone  jako  prawda.  W  ogrodzie  Eden  jedno  dodane  słowo
spowodowało śmierć. Kiedy Balaam dodał jedno - „Jesteśmy jedno” - Bóg tego nigdy
Izraelowi nie przebaczył. Wszyscy pomarli na pustyni, z wyjątkiem tego drzewa, które
Bóg  doprowadził.  Jezus  powiedział:  „Wszyscy  pomarli”,  to  znaczy  zostali  wiecznie
oddzieleni, oni przepadli. Nie otrzymali przebaczenia. To jest śmiertelny grzech. Nie
będzie im nigdy przebaczony. Ach, uciekajcie od tego - dzieci Wieczornego światła.

78 Czy widzicie teraz, kim jest wódz tego modernistycznego, religijnego złego wieku.
To jest diabeł, który posługuje się drzewem dobrego i złego i stawia je tutaj. Uważajcie,
on prowadzi ten śliczny kościół  -  oblubienicę do Ekumenicznej Rady na uroczystość
ślubną. Będzie bardzo ładna! Ten piękny naukowy kościół, ze wszystkimi stopniami,
które tylko mogą być udzielone - Doktor z Kościoła Chrystusowego, Doktor z Kościoła
Baptystycznego,  Prezbiterianskiego,  Zielonoświątkowego  i  wszystkich  pozostałych,
prowadzi ich wszystkich elegancko udekorowanych, ze swymi wielkimi kościołami, do
Rady  Ekumenicznej.  „Jesteśmy  jedno”.  To  im  nigdy  nie  będzie  przebaczone.
Denominacja... Nosić piętno denominacji, to jest znamię bestii. Myśmy już tę sprawę
tutaj  rozpatrywali.  Uciekajcie  dzieci,  uciekajcie  od  tego.  Wielki  piękny  kościół,
prowadzony  na  uroczystość  weselną  w  ekumenii,  nosi  swoje  znamię  -  szortki
(oczywiście) - świeckie seksualne odzienie, uszminkowani - naprawdę dobrzy uczniowie
diabła  -  w  tym celu,  aby  oszukać  synów  Bożych.  Oni  dadzą  ślub  jakiemuś  ładnie
zbudowanemu młodzieńcowi z jakąś starą rozpustnicą .

79 On powiedział: „Obcinać włosy? Co to ma z tym wspólnego!” Bracie, chciejmy się
tutaj przez chwilę zatrzymać. Odczuwam w tej chwili, jak ktoś się temu sprzeciwia. Może
to być nawet wśród tych, którzy są podłączeni telefonicznie. Słuchajcie!

Włosy  dla  kobiety  są  jej  nazarejskim  ślubem.  Włosy  dla  Samsona  były  jego
nazarejskim ślubem. Kiedy kobieta obcina swoje włosy, całkowicie zapiera się swego
nazarejskiego ślubu, by być Oblubienicą Chrystusa, ponieważ dopuszczając się tego
jednego, ona zepsuje cały obraz. Tak jest istotnie. Nazarejczykiem jest ktoś, kto jest
poświęcony dla pewnego celu. Czy się to zgadza? Samson był poświęcony w swoim
czasie dla pewnego celu; z tego powodu nosił długie włosy.

Niewiasta, która jest dziecięciem Bożym, pozwala, aby jej narosły włosy i przez to
okazuje, że jest oddana każdemu Słowu Bożemu. A jeżeli je obetnie, nie dbam nic o to,
ile będzie tańczyć, śpiewać w chórze, mówić w językach, biegać w górę i w dół i należeć
do jakiegokolwiek towarzystwa - ona jest martwa. To jest „Tak mówi

Pan„.  To  jest  Słowo  Boże!  1.  Korynt.  14.  Ona  zaparła  się  swoich  ślubów
nazarejskich  i  zaprzedała  się  bogu  tego  nowoczesnego  wieku.  Hańba  wam damy,
kobiety, kiedy to czynicie!

Rzeczywiste zwodzicielki Synów Bożych, do których odnoszą się słowa Jezusa, który
powiedział: „Jak było w dniach Noego, (niewiasty były piękne, a synowie Boży zaczynali
je pojmować za żony), tak samo będzie, kiedy przyjdzie Syn człowieczy”. A ich bóg
sądzi, że to jest wielkie, piękne i naukowe.

Poznanie, mody z Hollywoodu ze wszystkim co do tego należy - są sporządzane w
jego własnym warsztacie. Wszystko gładkie i słodkie, jak wiecie.

80 Ona  -  jego  kościół  -  miłuje  to  po  prostu.  Ach!  Mówi  się:  „Pragnę  ci  dać  do



Bóg tego złego wieku 21

zrozumienia, że jestem metodystą, jestem prezbiterianinem. Nasz pastor jest na tyle
rozsądny,  że  nie  mówi  takie  sprawy”.  W  takim  wypadku  nie  ma  dosyć  zdrowego
rozsądku, by mówić to, co mówi Bóg.

Ona, kościół to po prostu uwielbia, miłuje to. To jest to, czego pragnie. Lecz Ona
(Oblubienica Chrystusa) nie brata się z czymś takim, ani nie przystępuje do niczego. Nie
zachowuje się tak, jako te współczesne Jezabele, ponieważ jej natura jest inna. Jak
możecie być innej natury? „Kto, myśląc, może dodać do wzrostu swego jeden łokieć”?
Jeżeli się urodziłeś z przeznaczeniem, aby mieć pięć stóp wzrostu, to nie będziesz miał
sześć stóp wzrostu. Tak jak urządzenie do naciągania Booth Clibborna...
81 Zatem słuchajcie.  Wy mężczyźni,  zgrajo Ricky, jeżeli  narodziliście się,  aby być
mężami, to postępujcie Jako mężowie. A jeżeli wam na twarzy zwisają loki włosów, jeżeli
kręcicie sobie włosy, aby dodać sobie seksualnego powabu - o wy przewrotne wężowe
pokolenie! Co się z wami dzieje? Mój Bóg pewnego dnia nawiedzi ten naród ogniem! ON
go pogrąży w głębinie oceanu! Godzina Jego sądu jest blisko! Cały świat upadnie.

Przewrotność religijna. Ludzkie zepsucie. Mężczyźni i kobiety już ani nie wiedzą, do
jakiej płci należą. Kobieta ubiera się w męskie spodnie, albo w stare szortki i odziewa się
tak,  aby  podkreślić  każdy  ruch  i  kształt  swego  ciała,  a  przy  tym  nazywa  się
chrześcijanką. Ona nie jest w ogóle godną, aby była nazwana kobietą, nie mówiąc o
tym, że by ją nazywać chrześcijanką. Ona jest prostytutką uliczną, którą posługuje się
szatan. Jest inspirowana przez szatana, aby posyłać synów Bożych do piekła, aby się
wypełniło słowo, które powiedział Jezus Chrystus. Nie miałem w zamiarze mówić tego,
ale  On  to  już  powiedział.  Patrzcie  więc,  skąd  pochodzi  ten  duch  religijny!  Z  tego
skrzyżowanego drzewa.

82 „A co jest złego w tym kostiumie kąpielowym - czy jak to chcecie nazwać - czy na
tych spodenkach do jazdy na rowerze?” Biblia mówi, że kobieta, każda kobieta, która
wkłada na siebie męskie odzienie, jest obrzydliwością w Bożych oczach. To jest: Tak
mówi  Biblia.  A  kobieta,  która  obcina  włosy,  hańbi  swoją  głowę.  Jest  grzechem dla
kobiety  modlić  się  mając  krótkie  włosy.  Tak  mówi  Biblia.  Modlić  się  publicznie  z
odsłoniętą głową..

Może mi powiecie: „Przecież ja noszę kapelusz”.  Ty obłudnico! Uczycie kobiety
takich spraw, a przecież Biblia mówi, że włosy zostały jej dane jako okrycie! Nie jakiś
kapelusz ludzkiej roboty. Tak mówi Biblia. Nie jestem za to odpowiedzialny. Jestem
odpowiedzialny za to, aby powiedzieć prawdę. Nie bądźcie nieuczciwi. Tak, jak mówi
Biblia,  nie manipulujcie ze Słowem Bożym w zwodniczy sposób aby zaspokoić,  albo
spełnić życzenie bandy takich „Rickettas”.
83 Mam tutaj  słowo „zły”.  Mam tutaj  napisane słowo Elvis.  Zamiast  Evil.  Ale  ono
oznacza niemal to samo. Słowo Elvis znaczy kot, a słowo Ricky znaczy szczur. Kiedy
mówisz: maleńki Ricky, to oznacza: maleńki szczurek. Tyś go tak nazwał, taki on jest.
Jeżeli twoje dziecko jest tak nazwane, radzę, abyś to prędko zmienił; przez wzgląd na
Ewangelię. Nie nazywaj tak swego dziecka. Takiego imienia nie spotkaliśmy nigdzie na
łamach Biblii, ani w żadnym innym wieku. To jest imię na ten wiek. Jeżeli kiedy istniały
pełne przewrotności szczury i koty, jest to w obecnym czasie.

Wszystko to - ci „diskdżokeje” z obrotem milionów dolarów i te małe dzieci, które
tam chodzą... One nie mogą nawet iść do szkoły, jeżeli sobie nie włożą do ucha, albo nie
noszą  maleńkie  tranzystorowe  radio  w  swojej  kieszeni.  I  tylko  bum,  bum.  One
przychodzą  do  domu,  a  my  mieliśmy...  Taka  banda  miała  mi  malować  dom.
Powiedzieliśmy: „Zabierajcie to prędko stąd. Jeżeli bez tego nie potraficie żyć, to się stąd
wynoście.  Jestem już z  tego zdenerwowany.  Nie mogę tego nawet znieść w naszej
okolicy. Myśmy to miejsce poświęcili Bogu. My sobie nie życzymy tego rodzaju boogie-
woogie nie chcemy słuchać tej bezsensownej muzyki”. Powiedziałem: „Natychmiast to
wyłączcie i zabierzcie precz, albo zaniechajcie tej pracy” .

Zauważcie, wprawdzie religijni, o z pewnością, uczęszczają prawidłowo do kościoła,
a kiedy stoją w westibulu, słuchają boogie-woogie.

84 Zauważcie również, że Chrystusowa Oblubienica Słowa dochodzi do swego punktu
szczytowego, podobnie jak widzieliśmy to w wypadku antychrysta. Rozpoczęło się to
wówczas, a teraz dochodzi do punktu kulminacyjnego, rada ekumeniczna przyłączy to do
kościelnej głowy. A ten nieliczny kościół, Chrystusowa Oblubienica Słowa, która również
przeszła przez wieki i dochodzi teraz do punktu szczytowego, bowiem ona zostaje teraz
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zjednoczona  z  powrotem  ze  swoim  Towarzyszem.  Zawsze,  podobnie  jak  kościół  i
wszystko  inne  musi  się  zjednoczyć.  Pszenica  i  wszystko  inne  dochodzi  właśnie  do
wierzchołka,  do  tego  stanu,  w  jakim  rozpoczynała,  podobnie  jako  Kain  i  Abel.
Oblubienica Słowa dorasta do stanu Słowa Bożego, które zostało zamanifestowane w
tym złym wieku, w którym my żyjemy. Czy widzicie, do czego to zmierza?

85 A szatan wkrótce posłuży się  swoją intelektualną oblubienicą i  wywyższy tego
„wielkiego” którym jest antychryst, hierarchia, posadzi go na tronie, a cały świat pójdzie
w  podziwie  za  nim.  A  potem  przyjdzie  Chrystus.  Ci  dwaj  nie  będą  mogli  istnieć
równocześnie.  Jego  królestwo  zostanie  mu  zabrane,  a  on  zostanie  zniszczony.  A
Chrystus, to Słowo Boże... Kobieta jest częścią ciała swego męża, oni nie są dwaj, oni są
jedno.  A Oblubienica,  Kościół  Słowa,  lud powołany stąd i  zowąd,  dla  Jego Imienia,
zjednoczy się w ciele Jezusa Chrystusa. Królestwo antychrysta zostanie mu oderwane i
zniszczone, a Chrystus usiądzie na tronie, obejmie panowanie na tronie swego ojca
Dawida i królować będzie na ziemi przez tysiąc lat, a potem przedstawi ten Kościół Bogu,
Kościół, który jest bez plamy i zmazy. Tak!

86 Otóż, uważajcie, jej długie włosy, to jest jej ślub nazarejski wobec Słowa. Pragnę
przedstawić teraz Oblubienicę Chrystusa. Przedstawiliśmy tutaj antychrysta i jej stan;
ona jest religijna, wykształcona. A teraz - ta skromna, pokorna nieliczna Oblubienica
Chrystusa. Ona wierzy prosto Słowu - kimkolwiek Ona jest. Są to tylko jednostki. Ufam i
mam nadzieję, że wielu takich siedzi tutaj obecnie, a może słucha tej taśmy. Ufam, że ja
sam i każdy z was jesteśmy częścią tej Oblubienicy. Ufam, że tam będzie należeć wielu,
wszyscy, którzy byli do tego przejrzani, ponieważ to jest zgodne z ich naturą. Słowo
może uznać tylko Słowo. Ono nie może uznać denominacji ani zboczenia. Ono zna coś
lepszego. To jest Słowo. Ono nie może uznać niczego innego... Pszenica nie może być
niczym innym niż pszenicą. Ona jest od początku pszenicą i dorośnie do końcowego
stadium jako pszenica. Chwast nie może być nigdy pszenicą, choćby był podlewany
przez to samo namaszczenie. Czy widzicie? Ale to nie jest pszenica, jak powiedziałem
owego dnia odnośnie tego drzewa, które posiada na sobie różne gałęzie.
87 Jej długie włosy, ten ślub nazarejski świadczy o tym, że ona ślubowała Bogu. Jej
śliczna szata, obiecanego przezeń Słowa na ten wiek, w którym ona żyje, oczyszcza ją z
zarzutów w stosunku do Niego zgodnie z Żyd. 13.8: „ Jezus Chrystus jest tym samym
wczoraj,  dzisiaj  i  na  wieki”.  Ona  jest  częścią  Słowa-Oblubieńca,  wierna  Jemu pod
każdym względem.

Otóż patrzcie. Jeżeli kobieta jest poślubiona jakiemuś mężczyźnie a potem odchodzi
i  zaleca się innemu mężczyźnie i  ma z nim jakieś sprawki,  a następnie powraca do
swojego męża, powinien ją wykopnąć. Nieprawdaż? Ona jest zobowiązana pozostać mu
wierną, ponieważ mu to ślubowała. Oblubienica Chrystusa ślubowała Chrystusowi, a On
jest  Słowem.  Nie  może  dopuścić  się  ani  jednego  mrugnięcia  okiem w inną  stronę.
Kobieta nie powinna nawet zerknąć na innego mężczyznę. Nie powinna okazać żadnego
przejawu,  żadnego  znaku  podniecenia  w  jego  kierunku.  Ona  jest  bezwzględnie
Oblubienicą Oblubieńca. Mnie nie obchodzą żadne z tych waszych skrzyżowanych drzew,
waszych denominacji. Bądźcie wierni Chrystusowi - Słowu. On potwierdzi, że Ono jest
prawdą.

Nie  panowie.  Najmniejszym  nawet  ruchem  nie  przejawi  wobec  niego  uczuć
miłosnych, ani też nie szuka jego towarzystwa, czy coś takiego. Nie pozwala mu, by ją
wziął  w ramiona i  pieścił,  lub  namawiał  ją  do tego,  lub owego.  Wy słuchacie  tylko
jednego Głosu. „Moje owce głosu mego słuchają a za obcym one nie ..”. Czym jest Jego
Głos? Głosem każdego człowieka jest jego słowo. Ono nim jest - Biblia. Ani jedno słowo
nie może być do niej dodane, ani z niej ujęte. Pozostańcie tylko wierni temu głosowi. Za
obcym one nie pójdą - za denominacją.

88 Ona jest częścią Oblubieńca, wierna Jemu pod każdym względem. Ona oczekuje na
wesele. Nie jednoczy się z tą ekumeniczną radą, ale oczekuje na wieczerzę weselną na
obłokach.  Było  jej  dane  (mówię  to  do  mojego  własnego  zboru)...  Było  jej  dane
objawienie  tych  Siedem  zapieczętowanych  tajemnic  Biblii.  Ona  widzi  głupstwo
zwodziciela, które jest tak bliskie prawdzie, by zwieść, o ile możliwe, nawet wybranych.
Lecz ona je widzi.

Patrzcie na te dwa przeciwstawne duchy, które działają w tym złym wieku! Czy je
widzicie? Każdy z nich jest bardzo religijny, zarówno Kain, jak i Abel, te duchy dochodzą
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do swego szczytu. One są takie same, jak na początku. Jeden z nich oddawał cześć w
oparciu o piękność,  poznanie,  wykształcenie,  naukę, etykę,  natomiast  ten drugi  na
podstawie wiary - objawienia Słowa Bożego. Oba znajdują się dzisiejszego poranka
nawet tutaj w tym budynku. Tak jest.

89 Objawienie  lub  wiara  w  Słowo  Boże  nie  domaga  się  mądrości.  Prawdziwy,
rzeczywisty chrześcijanin... Oni mówią: „Czy zdobyłeś stopień doktora”? To nie jest
wymagane.  „Ja  wierzę  Jego  Słowu”.  Czy  widzicie?  To  nie  jest  wymagane,  nie  jest
wymagane wykształcenie. Nie należą do żadnej denominacji, do żadnej grupy, do żadnej
sekty - należą do Chrystusa. To jest jego żona. To nie jest żona kościelna - ta jest
prostytutką. Biblia mówi, że ona była nierządnicą i matką wszetecznic. A oni wszyscy
przychodzą,  jednoczą  się  i  formują  tą  samą  wszetecznicę.  Taki  rodzaj  kobiet  jest
niewierny swoim mężom. Utrzymuje, że Chrystus jest jej mężem, a przy tym należy do
denominacji. Co za nonsens! Wy należycie do Chrystusa!

90 Ale ta niepozorna kobieta wiary, w posłuszeństwie i  dzięki  temu, że żyje przez
wiarę,  ta  Oblubienica,  ktoś  stąd,  ktoś  stamtąd,  ktoś  z  tamtego  kościoła,  z  tamtej
denominacji, kimkolwiek jest... który wierzy Słowu Bożemu, jest posłuszny, oczekuje w
miłości obietnicy, która ma być potwierdzona w tym wieku. Ona jej wygląda. Ona jest
częścią tego Słowa. Ona oczekuje, że w jej życiu będzie zamanifestowane to Słowo.
Bracia, czy wy tego nie widzicie? Mam nadzieję, że to nie unika waszej uwadze. Ciało,
którym jest Słowo, oczekuje na Życie, którym jest Duch, by zostało potwierdzone lub
ożywione. Ono tego oczekuje. Żadne inne życie nie będzie w niej funkcjonować. Nie
może powrócić do życia w żaden inny sposób. Ona to już odczuwa i wie, że to się stanie
- i  to się dzieje,  a Ona się przez to budzi.  Bóg powiedział  „Niech się stanie”.  I  ona
wystąpiła, tak jak ta pierwsza.

91 Dzieci  nieposłuszeństwa - to oznacza nieposłuszeństwo. A nieposłuszeństwo to
bunt.  Aby  się  upewnić  szukałem  tego  w  słowniku.  Bunt  przeciw  czemu?  Przeciw
objawionemu Słowu Bożemu. Tak jak Kain zbuntował się przeciw objawieniu Abla, które
było przez Boga poczytane za sprawiedliwość. Kain zbuntował się przeciwko temu i
zamordował swojego brata. Faryzeusze, w oparciu o własne denominacyjne poznanie
tego,  czym  jest  Słowo  Boże,  starannie  dobrani  ludzie,  zbuntowali  się  przeciw
potwierdzonemu Słowu Boga,  zamanifestowanemu na  ten  dzień,  przeciw  Jezusowi
Chrystusowi  i  zamordowali  go.  Czy  się  to  zgadza?  W  ten  sposób  postąpiły  dzieci
nieposłuszeństwa. Jest to bunt przeciwko Słowu Bożemu. Spójrzcie, do czego oni doszli!
„O, dni cudów już minęły”. „Jezus Chrystus już nie jest tym samym” . „ Nie ma takiej
rzeczy, Jak chrzest Duchem Świętym” . „To wszystko są bzdury” . Widzicie? To jest bunt.
Nie trzeba powiedzieć dwóch rzeczy, wystarczy powiedzieć jedno, to wystarczy. Już to
jedno jest buntem. Oni nie mogą powiedzieć: Wy nie macie oczu, nie macie uszu„ .
Musicie wziąć całe ciało. Całe Słowo. Czy widzicie? Wezwanie Ducha świętego odzywa
się: „Nie bądźcie uczestnikami jej denominacyjnych dogmatów” ! Lecz oni śmieją się i
szydzą ze Słowa Bożego na ten dzień.  Bóg nie  da się  naśmiewać.  Pamiętajcie!  Nie
martwcie się, ona za to otrzyma swoje. Ona otrzyma swoje. Biblia mówi w liście do
Efezów 4, 30. możecie to sobie zanotować. „Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Bo co
człowiek sieje,  to  i  żąć  będzie”.  Oni  nie  mogą naśmiewać się  i  drwić  z  tych rzeczy
bezkarnie. Powróci to do nich jak chleb puszczony po wodzie.

92 Ona jest  oblubienicą  diabła.  Przyodziała  się  w swoje  religijne,  rozmiłowane w
grzechu poznanie na ten obecny zły wiek, aby was zwieść. Ach, cała denominacyjna
klika duchów zwodniczych przez naukowe poznanie i współczesną cywilizację twierdzi,
(za kilka minut do tego przejdziemy. Będę musiał za chwilę Skończyć; nie jestem w
stanie wszystkiego wyczerpać). Ona twierdzi, że buduje dla was wspaniały świat, abyście
mogli  w  nim  żyć.  Ona  twierdzi,  że  w  jej  cywilizacji  zostały  zbudowane  wspaniałe
kościoły, kolegia, szkoły, szpitale, biblioteki i tymczasowa pomoc dla człowieka - a to bez
Słowa Bożego. Ona to uczyniła. Udowodniła, że to potrafi. A ludzie za tym poszli. Tak!
Szkoły, denominacje, kultura, ludzie lepiej odziani, lepiej odżywiani. Ja bym raczej wolał
stać w kolejce na chleb, a być w porządku przed Bogiem, niż mieć pieczone kurczaki trzy
razy dziennie, a należeć do takiej oto prostytutki.

93 Pamiętajcie,  nadeszła  godzina,  kiedy  przyjdzie  znamię  bestii.  Albo  będziecie
wewnątrz, albo na zewnątrz. Ono przyjdzie jak złodziej w nocy. Doścignie was tam i już
tam będziecie.  Nie  będzie  już  potem możliwości,  aby  się  z  tego  wydostać!  Już  je
przyjęliście!  A  więc  wynijdźcie!  Z  nieba zstąpił  anioł,  jego twarz  potężnie  jaśniała.
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Zawołał na ludzi i zatrząsł ziemią: „ Wynijdźcie z niego, wynijdźcie z Babilonu, bowiem
on upadł, nie bądźcie uczestnikami jego plag, mój ludu! Wynijdźcie z niego, wynijdźcie
precz!” Czy nie czytaliśmy tego w Słowie właśnie przed chwilą? Anioł, to jest posłaniec.
Patrzcie, on zstąpił na dół. Uważajcie! Duch święty mówi: „Wynijdźcie spośród niego i
nie bądźcie jego współuczestnikiem”.

94 Ona zbudowała wszystko możliwe.  Ona zbudowała te wielkie  kościoły,  kolegia,
szkoły, aby wykształcić ludzi do tak zwanej lepszej cywilizacji. Wykształciła ich w oparciu
o współczesną cywilizację, która doprowadzi ich do otchłani śmierci dzięki jej poznaniu,
precz od Boga i Jego Słowa. Czy nie oglądacie ten cały plan. Czy to widzisz, Kościele?
Wy, którzy jesteście podłączeni do transmisji, jeżeli to widzicie w waszych własnych
zborach, powiedzcie Amen! Dzięki temu inni poznają jakie zajmujecie stanowisko. Ona
to uczyniła. To jest bóg tej ziemi. Ona zbudowała kolegia, zbudowała uniwersytety,
szpitale, zbudowała biblioteki, zbudowała to wszystko, aby tymczasowo pomóc ludzkości
a to wystarczy, aby zwieść ich i oddalić od Słowa. A do czego ona ich doprowadziła? Cały
świecki kościół jest wtrącony do śmierci, bowiem Bóg powiedział, że spali wszetecznicę i
jej dzieci ogniem nieugaszonym. Wynijdźcie spośród tego, mój ludu, nie dajcie się tam
doścignąć! Uciekajcie od tych rzeczy jak prędko tylko możecie. Ona jest zdolna uczynić
to w oparciu o swoje naukowe poznanie, (uważajcie)- bez Słowa Bożego.
95 Bóg nigdy nie polecił nam, abyśmy chodzili i mieli szkoły. On nigdy nie powiedział
nam,  abyśmy budowali  szpitale.  To  są  dobre  zdobycze.  On  nam jednak  nigdy  nie
powiedział, abyśmy budowali biblioteki. Nie, nigdy! On powiedział: „ Głoście ewangelię”
a  ewangelia  manifestuje  i  demonstruje  moc  Ducha  świętego.  Paweł  powiedział:  „
Ewangelia przyszła do was nie tylko w słowach, ale w zamanifestowaniu i  okazaniu
Ducha świętego” . Paweł powiedział: „ Nie przyszedłem do was z wyniosłymi słowami
mądrości ludzkiej, jako jakiś doktor, lub coś takiego, ale przyszedłem do was w mocy i
okazaniu Ducha świętego, aby wasza wiara nie gruntowała się na mądrości ludzkich
słów, ale na mocy zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, ponieważ On żyje i jest tym
samym wczoraj, dzisiaj i na wieki”. Niech nam Bóg dopomoże w to wierzyć. I niech Bóg
potwierdzi to tak samo, jak to zawsze czynił!

96 Szatan powstrzymuje was przed oglądaniem prawdziwego objawienia i  wiary w
Boże Słowo, które zostało objawione i potwierdzone na dzisiejszy dzień, przez te swoje
szkoły, biblioteki, literaturę, szpitale itd. Czy widzicie? On przez to powstrzymuje was.
On w obecnym czasie wykłada to w taki sam sposób, jak czynił to w wypadku Faraona,
próbując powstrzymać was, abyście nie widzieli znaczenia potwierdzonego Słowa według
Jego obietnicy w Wieku Wieczornego światła, które zostało potwierdzone i udowodnione.
On próbuje w oparciu o własną mądrość, szkoły i lepiej wykształconych ludzi, etykę itd.
powstrzymać  was,  abyście  nic  z  tego  nie  widzieli.  Abyście  tam nie  spojrzeli  i  nie
zobaczyli, że to jest Jezus Chrystus. Skąd możecie wiedzieć, że to jest Jezus Chrystus?
On jest Słowem, On jest Słowem na ten wiek, a ten wiek świadczy o tym, że te rzeczy
staną się w tym wieku i oglądamy, że się to obecnie dzieje. Czy to widzicie? Czy to
widzicie? On czyni wszystko możliwe ze swej strony, abyście tego nie mogli zobaczyć.
On to obrzuci wszelkimi obelżywymi słowami l na jakie go tylko stać. Widzicie? On ich
nazwie „świętoszkami”, lub „fanatykami”, lub czymkolwiek innym. On nazwa Jezusa
„Belzebubem”. A jeżeli oni nazywają Mistrza domu Belzebubem, o ile więcej będą tak
nazywać jego uczniów! Czy to widzicie?

97 Próbuje  was  powstrzymać,  abyście  nie  widzieli  prawdziwego znaczenia  Słowa.
Patrzcie!  On  Je  sam  wykłada.  On  mówi,  że  Ono  znaczy  to  i  to.  Bóg  powiedział:
„Obiecałem, że w dniach ostatecznych poślę wam Malachiasza 4”. To nie potrzebuje
żadnego wykładu. On to uczynił. On powiedział, że „tak jak było w dniach Lota, świat
będzie znajdować się w stanie Sodomy, a w tym czasie Ja objawię Syna człowieczego,
dokładnie” . My mamy różnego rodzaju falsyfikaty i inne sprawy, ale posiadamy także
jeden oryginał. Czy to widzicie? On powiedział, że to uczyni. On powiedział, że powstanie
antychryst i gdyby to tylko było możliwe, niemal zwiedzie wybranych. Lecz powiedział: „
Zostawcie ich tak, pozwólcie im iść. Ich głupota objawi się!” Dlaczego? Próba Słowa to
potwierdzi!  Czy widzicie?  Kiedy przystępujecie  do Słowa,  widzicie  co  się  stało.  Nie
możecie mówić: „To było na tamte dni. Ja nie wierzę w nasienie węża. Ja nie wierzę to,
tamto i owo” . W takim wypadku ci to jeszcze nie było objawione. Czy widzicie? Nigdy! O
bracie,  spójrz  tylko  gdzie...  Będziemy  musieć  zakończyć,  ponieważ  jest  godzina
dwunasta.
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98 Uważajcie.  On  usiłuje,  aby  was  powstrzymać  przed  poznaniem  prawdziwego
znaczenia Słowa na ten wiek, które zostało wyjaśnione przez Wieczorne światło. To
jest... Jakie to ma znaczenie? Czas wyjścia jest tuż, a Bóg przychodzi po Nią. Jest to
zupełnie pewne. Czy to widzicie

Otóż, pragnę zadać wam pytanie! Podczas kiedy jest już 5 minut po dwunastej, a
spotkamy się znów wieczorem. Czy poznajecie boga tego świata? Czy temu wierzycie?
Czy widzicie, jak to wygląda? Kościół, intelekt, nauka. Cały świat należy do denominacji.
Wy mówicie: „Ja jestem chrześcijaninem. Do jakiej denominacji  należysz?” Gdybym
należał  do  jakiejś  denominacji,  to  bym  nie  był  o  sobie  pewny,  że  jestem
chrześcijaninem. To jest  mocne słowo, ale prawdziwe. Ja właśnie powiedziałem, że
poznanie, nauka nie mają z chrześcijaństwem nic wspólnego. To jedno jest z diabła, to
drugie pochodzi od Boga. Strońcie od tego wszystkiego, co zapiera się Słowa Bożego.
Czy widzicie to?

Nie. Biblia wzywa do tego, aby w tych ostatecznych dniach chrześcijanie wyszli z tej
prostytutki, z tego drzewa wiadomości dobrego i złego.

99 Ono, rzecz jasna, posiada i dobro. Czy może ktoś powiedzieć coś złego o szpitalu?
W żadnym wypadku! O bibliotece? W żadnym wypadku! O wykształceniu? W żadnym
wypadku! Lecz patrzcie. Oni to przedkładają bez Słowa. Popatrzcie, dlatego to jest takie
zwodnicze! Oni wam przedkładają kościół, do którego możecie uczęszczać, kult, który
możecie praktykować, Boga, który siedzi na tronie. Biblia to przepowiedziała.

Otóż, jeżeli należycie do któregoś z tych ciał... Na ziemi istnieją tylko dwa ciała,
zawsze tak było, i tak pozostanie aż do przyjścia Jezusa, kiedy jedno z nich zostanie
zniszczone.  Wy należycie  do jednego z  tych ciał.  Do tego pierwszego mogliście  się
przyłączyć,  do  tego drugiego narodziliście  się.  Częścią  jednego z  nich  jesteście  ze
względu  na  to,  że  się  do  niego  narodziliście.  Musicie  być  Jego  częścią.  Czy  mogę
zaprzeczyć,  że  posiadam ramię?  Tak  samo,  jeżeli  jestem cząstką  Boga,  nie  mogę
zaprzeczyć żadnego Słowa Bożego. Ja William Branham składam się z różnych członków
a każdy  jest  częścią  mnie.  Mój  duch,  moja  dusza,  moje  życie,  wszystko  musi  być
dopasowane do Słowa Bożego. Tak samo moje pojęcia. Jeżeli moje pojęcia są z tym
sprzeczne, wówczas Duch Boży nie mieszka we mnie. To się zgadza. Nie mogę wyprzeć
się ani jednego Słowa.

100 Wy należycie do jednego z tych ciał. Musi tak być! Inaczej nie może być! Jest to
albo ciało Boga, przez Słowo, albo ciało szatana, przez kościół. A cały świat - muszę
należeć do jakiegoś kościoła - czci jakiegoś boga. Albo oddajecie cześć bogu wiadomości,
i temu, co usłyszeliście w oparciu o swoje poznanie, albo też polegacie przez wiarę na
Słowie  Bożym,  oczekując,  że  On  Je  potwierdzi  i  okaże  jako  prawdę.  Taki  oto  jest
prawdziwy Kościół Boży:

Oczekujemy nadejścia tego wspaniałego dnia w Tysiącleciu.

W którym nasz błogosławiony Pan przyjdzie

I zachwyci stąd swoją oczekującą nań Oblubienicę.

O moje serce jest pełne zachwytu,

Kiedy pracuję, czuwam i modlę się.

Bowiem nasz Pan przychodzi z powrotem na ziemię.

O, nasz Pan przychodzi z powrotem na ziemię.

101 O,  mieszkańcy  Stanów Zjednoczonych,  w  których  rozchodzi  się  to  poselstwo:
Uciekajcie  jak  najprędzej  od  tego  poznania,  od  tego  naukowego  wieku,  w  którym
żyjemy! Uciekajcie do Słowa Bożego! Ja i wy wiemy, że nikt nie potrafi tego udowodnić.
Potwierdza to sam Bóg. Nikt nie ma prawa, aby to wykładać - ja, czy też ktoś inny nie
ma  do  tego  prawa.  Bóg  sam  podaje  swój  własny  wykład.  On  dał  obietnicę,  On
powiedział, że On to uczyni w dniach ostatecznych. A w tych dniach ostatecznych bóg
tego  złego  wieku  zaślepi  oczy  ludzi  przez  poznanie  intelektualne,  dzięki  temu
skrzyżowanemu drzewu dobrego i złego, które nadal podaje ludziom. A oto nadchodzi
czas, kiedy wszystko dochodzi do szczytu, te denominacje z powrotem aż do ciemnych
wieków i przed ciemnymi wiekami dochodzą do szczytu, którego ucieleśnieniem będzie
nadczłowiek, szatan. On powiedział: „Ja się wywyższę ponad synów Bożych, a oni mnie
będą słuchać” . On zasiądzie jako bóg w świątyni Bożej, a synowie Boży dają się przez to
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oszukać.

102 Tak więc syn Boży powie: „ Moja żono, to nie jest... Ona jest dobra..”. Idźcie sobie
tylko tak dalej. Może powiecie: „ Ależ on powiedział, synowie Boży?” Tak jest, każdy
człowiek, kimkolwiek by był, został uczyniony na podobieństwo Boga ku chwale Bożej, a
kobieta jest  produktem ubocznym przeznaczonym dla mężczyzny,  nie Boga.  To się
zgadza. Kiedy synowie Boży widzieli, że córki ludzkie są piękne, pojmowali je sobie za
żony. „Jak było w dniach Noego, tak będzie w dniach przyjścia syna człowieczego”. A
więc patrzcie. Jeżeli chcecie wiedzieć, w jakim stanie znajduje się kościół, obserwujcie,
jaki jest stan kobiet. Kobieta reprezentuje kościół. Obserwujcie, jak się ona zachowuje.
Widzicie? A w tym cudzołożnym wieku...

Patrzcie,  nie  było  nędzniejszego,  bardziej  zepsutego,  bardziej  upadłego  i
cudzołożnego miasta  na świecie  niż  Nazaret,  a  właśnie  stamtąd Bóg powołał  sobie
dziewicę. „Czy może coś dobrego pochodzić z Nazaretu”? A z tego złego wieku, w którym
bóg tego złego wieku zaślepił oczy ludzi przy pomocy dogmatów i denominacji, z tego
właśnie wieku Bóg wybiera lud dla Swego Imienia.

Choć tutaj są zaniedbani i wzgardzeni,

Pewnego dnia Pan powoła swych wybranych, by przeszli przez bramy.

A to jest warte wszystkiego.

Potem będziemy śpiewać, wykrzykiwać i tańczyć.

Baranek otrze nasze łzy.

Będzie to szczęśliwy powrót do domu na okres tygodnia,

Za pierwszych dziesięć tysięcy lat. (Tak jest).

Cudowni ludzie dla Jego imienia, zostali nazwani jego Oblubienicą.

(Nieprawdaż) chociaż zaniedbani i wzgardzeni.

Pewnego dnia Pan wprowadzi tych wybranych przez bramy (w wyjściu).

A to znaczy dla mnie wszystko.

103 Ja się już starzeję. Moje dni dobiegają do końca. Mój wzrok zaczyna się słabnąć, a
mój płomień życia zaczyna przygasać. Nie boję się jednak ciemności, bowiem pragnę
powiedzieć to, co powiedział Paweł: „Poznałem go w mocy jego zmartwychwstania” . Nie
obchodzi  mnie,  gdzie zostanę pochowany, czy też zostanę wrzucony do morza,  lub
spalony w piecu, pożarty przez lwy. On zawoła mnie po imieniu, a ja odpowiem. Amen.
Módlmy się.

Jeżeli się tutaj znajduje ktoś, albo słucha transmisji tego poselstwa w całym kraju,
w swoim małym kościele, czy grupie, czy w jakiejś sali, gdziekolwiek siedzicie, jeżeli
znajduje  się  tam  ktoś,  pozwólcie,  że  was  jeszcze  raz  będę  się  starał  przekonać.
Pozwólcie mi, abym was poprosił, jako sługa ewangelii, pozwólcie mi, abym was poprosił
w Imieniu Jezusa Chrystusa - uciekajcie przed gniewem, przychodzącym na ten zepsuty
wiek.  Nie służcie bogu tego złego wieku! Wiem że mówicie:  „To jest  dobre,  to jest
wspaniałe”. To drzewo jest naprawdę skrzyżowane. Nie możecie zmieszać poznanie ze
Słowem Bożym. To jest  Słowo,  któremu musimy wierzyć.  Przez  wiarę,  a  nie  przez
poznanie! Wy Je nie możecie rozumieć, musicie Je przyjąć. Jeżeli mówicie, że to polega
na prawdzie, to według Niego żyjcie. Nic więcej On od was nie żąda. Jeżeli jest więc
tutaj ktoś w tej grupie, nie możemy zrobić wezwania do ołtarza, abyście tutaj przyszli,
ponieważ nie mamy na to miejsca, lub gdziekolwiek

Jesteście podłączeni do transmisji, jeżeli znajduje się tam ktoś, kto Go nie poznał...

104 O, kobiety,  ja was tego poranka zbeształem. Ale to nie ja,  ja tylko cytowałem
Słowo. Ja tylko piętnowałem krótkie włosy, noszenie tego krótkiego odzienia, sposobu
waszego odziewania, który podkreśla seks. Czy nie zdajecie sobie sprawę, że duch,
który... Wy możecie być czyste, drogie siostry, o ile chodzi o wasze ciało, ale co z waszą
duszą? Czy nie widzicie, co was opanowało? Czy Bóg dopuści do tego, aby Jego córka
była ubrana „sexy”, by zwodzić Jego własnych synów, aby ją pożądali? Oboje będą
musieli  ponosić  odpowiedzialność  za  popełnione  cudzołóstwo.  Czy  by  On  do  tego
dopuścił,  siostry? Zadajcie sobie takie pytanie! Nie! Dziesięć milionów razy nie! Nie
starajcie się czegoś takiego przypisać Bogu!
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Bracie, czy przyjąłeś od Boga ducha tego świata, że nie dostrzegasz tego, co jest
złe? Czy on zaślepił twoje oczy przez etykę kościoła, przez denominację, wyznanie wiary
itd., tak że nie możesz widzieć, iż Bóg potwierdza Swoje Słowo i że to tak uczynił? Czy
twoja praca, twój szef, czy twoja żona, twoje dzieci, twój kościół, lub cokolwiek jeszcze
innego oddzieliło cię od Słowa Bożego, które jest jedynym źródłem życia? Uciekaj od
tego,  mój  bracie!  Ja  cię  miłuję  Boską  miłością,  -  Nie  darzę  większym szacunkiem
żadnego innego brata, niż ciebie, w ogóle nie! O ile tak, wówczas czyniłbym różnicę
między osobami. Ja tych rzeczy nie mówię, aby was pobudzić do gniewu. Mówię te
rzeczy, ponieważ one są zawarte w Słowie Bożym. Mówię wam te sprawy jako sługa
Boży z miłością Bożą w moim sercu, abyście je mogli widzieć i rozumieć. Może byście je
nie poznali, gdybym wam tego nie powiedział. Czy chcecie więc dzisiaj umknąć przed
tym wszystkim? Niech każdy tutaj i w całym kraju skłoni teraz swoją głowę!

105 Drogi Boże, oto przede mną leżą te chusteczki. Ci ludzie chorują. Wkładam na nie
moje ręce, a Ty ich uzdrów. Ufam Panie, że dzisiejszego wieczora będzie wspaniała
usługa i że moc Boża będzie tutaj obecna!

Dowiedzieliśmy się, że rezultatem kilku ostatnich zgromadzeń były wielkie znaki i
cuda. Są to kosztowne sprawy, które się wydarzyły. Proszę, drogi Boże, abyś mi dał
podwójną miarę tych spraw na dzisiejszy wieczór! Proszę o to w szczerości serca, Panie!
Wypływa to z mojej miłości w stosunku do Ciebie, Twojego Słowa i w stosunku do tych
ludzi. Daj nam to, drogi Boże!

A jeżeli w całym kraju, albo na tym miejscu znajduje się ktoś chory i utrapiony, a
musi  przed  nastaniem wieczora  odjechać  i  nie  będzie  tutaj  obecny,  lub  też  jest  w
którymś z tych kościołów lub miejsc, gdzie się znajdują ci ludzie, proszę uzdrów ich! A
teraz, Panie, proszę o największe uzdrowienie. Jeżeli ty możesz uzdrowić ich fizyczne
ciało z raka, z gruźlicy, z zapalenia płuc, lub z czegoś jeszcze innego, to ta choroba może
znowu powrócić i niewątpliwie, gdyby żyli długo, może się tak stać, ponieważ ich ciało
jest ciągle pod działaniem grzechu i przekleństwa. Pozwól im przyjąć prawdziwe Boskie
uzdrowienie, uzdrowienie duszy, które uczyni z nich nowe stworzenie i przeniesie ze
śmierci do życia, by następnie oczekiwać w tym starym przybytku na odkupienie ciała,
kiedy dusza została już odkupiona! Daruj tego Panie!

Niechby oni uciekli z tych denominacji i zrzeszeń religijnych! Boże, spośród tych
zrzeszeń i denominacji znalazłem niektórych z najmilszych mi braci! Boże, jak to mam
powiedzieć, aby oni mogli  to zrozumieć i  naśladować to Słowo? Martwi mnie to, ale
wiem, że Ty także powiedziałeś: „Nikt nie może przyjść do mnie, choćby był jak dobry, i
jak łagodny, jak uprzejmy, jeżeli mój Ojciec go nie powoła, a wszyscy, których mi dał
Ojciec, przyjdą do mnie” . Panie, czuję się odpowiedzialny jedynie za to, aby powiedzieć
prawdę.  Nie  chcę  czynić  -  jak  o  tym  powiedział  Paweł  -  nie  chcę  z  tym  Słowem
manipulować  z  zazdrości,  w  oparciu  o  dogmaty  denominacyjne,  do  tego  Słowa
przymieszane, nie chcę przynosić z drzewa, mającego mieszaninę dobra i poznania -
dobrego i złego. Chcę tak czynić z otwartym sercem i w Duchu Świętym. Spraw to Boże!
Zbaw każdego z nich!

106 A teraz, kiedy wszyscy skłonią swoje głowy i zamkną oczy, nie ze względu na mnie.
Nie mógłbym wprawdzie powiedzieć: „Nie zależy mi na tym, czy to uczynicie, ufam, że
mi to nie będziecie mieć za złe, kiedy muszę przemawiać szorstko. Paweł powiedział:
„Chciałbym być obecny wśród was i zmienić moje nastawienie”. On tego nie czynił z
braku miłości. On ich miłował. Ale tak, jak Jezus, który musiał ich karać a następnie za
nich umarł. Czy widzicie? „Ojcze, przebacz im. Oni nie wiedzą, co czynią”! Kiedy pomyślę
o  tym,  że  ludzka  istota  chce  postępować  właściwie,  chce  postępować,  jak  należy,
widzimy, że to jest diabeł... Właśnie on jest tym, przeciw komu stoję. On zaślepił oczy
tych ludzi.

107 Ten naród powinien być zapalony chwałą Bożą, kiedy ogląda to, co się dzieje w tych
dniach pomiędzy nami. Czemu te przebudzenia nie nawiedziły starych krajów? Tu jest
wybrzeże zachodnie. Dalej na zachód nie może się to posunąć.

Otóż, bariera grzechu wydała grzmot w głębokości ziemi i ona się zapadnie. Takie
miejsca jak Los Angeles, Hollywood, zapadają się stopniowo kilka cali na godzinę a nic
nie jest w stanie tego powstrzymać. Tak daleko dostaliśmy się. W każdej chwili możemy
usłyszeć wezwanie. Gdybyście wiedzieli, że... Otóż, niech się teraz nikt nie ogląda. Jeżeli
to odczuliście w waszych sercach i jesteście przekonani, chcę was poprosić, ja nie znam
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waszych serc, jeżeli mi tego Bóg nie objawi, ale jeżeli oglądacie w waszych sercach, że
nie jesteście w takim stanie, w jakim powinniście być w stosunku do Boga i Jego Słowa
we wierze, czy zechcecie podnieść do niego wasze ręce i powiedzieć MU: „ Panie, pomóż
mi. Pomóż mi” . O, Boże, w tej przepełnionej kaplicy, gdzie ludzie stoją wszędzie dokoła
ścian,  wewnątrz  i  na  zewnątrz,  podniosło  się  dosłownie  setki  rąk,  może  dwieście.
Dziękuję wam za waszą szczerość.
108 Drogi Jezu, nie dopuść, aby ani jeden spośród nich zginął. Jako Twój sługa stoję
pomiędzy żywymi i martwymi, wskazując im palcem na Słowo Boże. Ja ich nie mogę
zbawić Panie, ale oni pragną być zbawieni. Ojcze, często mawiałem, że słonce wschodzi
z poranku i okrąża ziemię. Ono jest posłane przez Boga, by mogło dojrzeć ziarno, i aby
mogło  przynieść  cielesny  pokarm  dla  tego  cielesnego  życia.  Lecz  o  Boże,  Ty
powiedziałeś, że tym, którzy się boją Imienia Mego, wzejdzie Słońce Sprawiedliwości a
zdrowie będzie na jego skrzydłach. Niech Syn sprawiedliwości - Słowo Boże wzejdzie w
sercach tych ludzi, a niech uzdrawiające promienie wiary w to Słowo uzdrowią każdego
nieposłusznego wobec tego Słowa. Niech przyprowadzą ich jako synów i córki do pełnej
dojrzałości! Oni należą tobie, Panie. W Imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno tych tutaj, jak
i tych, którzy słuchają transmisji, przedkładam ich Tobie, tych, którzy podnieśli swoje
ręce do Ciebie, aby przyjąć zbawienie swojej duszy. Amen!

Aż moja zachwycona dusza pozna (gdzie? - przy tym ołtarzu)

Odpocznienie (przez wiarę patrzę tam, dokąd zdążam).

W krzyżu  tam (to  jest  miejsce,  gdzie  wisiało  Słowo)  w  krzyżu  tam Jest  moja
chwała.

Aż moja zachwycona dusza pozna Pokój tam za rzeką

Przy twym krzyżu (Ten, kto jest z nim ukrzyżowany, nie pragnie już niczego z tego
świata) pragnę być ukrzyżowany.

Tam zdrój żywy płynie, za darmo dla wszystkich - zdrój, który uzdrawia.

Tam z góry Golgoty płynie.

W krzyżu tam, w krzyżu tam

Jest na zawsze moja chwała. (Podnieśmy teraz nasze ręce).

Aż moja zachwycona dusza pozna Pokój tam za rzeką..

109 Podnieście wasze ręce i chwyćcie się wzajemnie i powiedzcie: „Niech Bóg błogosławi
Ciebie, Chrześcijaninie”! [Brat Branham zwraca się do muzyków]. Czy odczuwacie Jego
obecność? I wy, którzy słuchacie transmisji? Podajcie sobie wzajemnie ręce i powiedzcie:
„Niech cię Bóg błogosławi, Chrześcijaninie”!

110 Jak wiecie, jest tutaj sadzawka z wodą. On zabierze lud, który nosi Jego Imię. Jeżeli
nie zostaliście dotąd ochrzczeni w Imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych
grzechów, to jest tutaj sadzawka. Jest tutaj odzież, są także mężowie, gotowi wam
pomóc.  Jesteście  zaproszeni,  jeżeli  prawdziwie  przyjęliście  Jezusa,  jako  waszego
Zbawiciela i uwierzyliście, że to jest prawdą.

Pamiętajcie, nie było nigdy żadnej osoby w Biblii, lub w jakimkolwiek innym czasie,
aż do czasu powstania Kościoła Katolickiego, która została ochrzczona w jakiś inny
sposób niż w Imieniu Jezusa Chrystusa. Nie ma o tym śladu, ani w

Piśmie, ani w historii, by jakaś osoba, była kiedykolwiek ochrzczona w Kościele
żywego Boga w imię tytułów Ojca, Syna i Ducha świętego. To jest dogmat katolicki! To
nie jest nauka biblijna!

111 W rozmowie  z  księdzem zapytałem go  na  ten  temat.  On  powiedział:  „To  jest
prawda,  ale  my  jesteśmy  kościołem,  my  to  możemy  zmienić,  jeżeli  chcemy.  To
pełnomocnictwo jest w kościele, ponieważ Bóg jest w swoim kościele”.

Powiedziałem: „Bóg jest w swoim Słowie, a jeżeli kościół jest w sprzeczności ze
Słowem, wówczas nie wierzę w taki kościół.  Traktuję słowo każdego człowieka jako
kłamliwe, choćby to był ksiądz, papież, kimkolwiek by był. Ale Słowo Boże jest prawdą.
A Paweł nakłaniał każdego człowieka, bez względu na to, jak był ochrzczony, jeżeli nie
był ochrzczony w Imieniu Jezusa Chrystusa, by przyszedł i dał się na nowo ochrzcić.

Nawet potem, kiedy niektórzy ludzie przyjęli Ducha świętego, Piotr powiedział: „Czy
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możemy zabronić wody tym, którzy przyjęli Ducha świętego? (Dz. Ap. 10, 49). Widząc
ich, że przyjęli  Ducha świętego w podobny sposób jako my... I rozkazał im: „Zanim
opuścicie to miejsce, chociaż przyjęliście Ducha świętego, przyjdźcie i dajcie się ochrzcić
w  Imię  Jezusa  Chrystusa”.  Bowiem  Piotr  otrzymał  klucze  królestwa,  a  Pan  mu
powiedział: „Cokolwiek ty zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie”. A co ten klucz
uczynił? On coś odsłonił - pewną tajemnicę.
112 A kiedy Jezus powiedział: „Idźcie, chrzcząc je w Imię Ojca, Syna i Ducha świętego”,
umieścił to tam, aby zaślepić niewierzących. Patrzcie, czemu Piotr nie trzymał się tego
słowo w słowo? On miałby się tego trzymać. Jeżeli bowiem człowiek jest ochrzczony w
tytuły Ojca, Syna i Ducha świętego, to on w gruncie rzeczy nie jest w ogóle ochrzczony,
- to nie jest żadne imię. „Ojciec” to nie jest żadne imię. „Syn”, to nie jest żadne imię.
„Duch święty”, też nie jest żadne imię. Duch święty, to jest określenie, kim On jest. Tak
jak ja jestem człowiekiem. To jest Duch święty. Ojciec - to jest tytuł; ja jestem również
ojcem. Syn jest tytułem; ja jestem synem. Człowiek jest tytułem; to jest to, czym ja
jestem, ale moje imię jest William Branham. „W imieniu Ojca, Syna i Ducha świętego,
jest to Imię Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: „Przyszedłem w Imieniu Mego Ojca.
Jakie jest imię Ojca? Każdy syn przychodzi w imieniu swojego ojca, a imię Ojca, jest
Jezus Chrystus. Czy to widzicie? Czy widzicie, co mam na myśli?

113 Gdybym was posłał  i  powiedział,  abyście mi przynieśli  coś ze sklepu w imieniu
burmistrza miasta, ilu z was wie, kim jest burmistrz tego miasta? Jest to mój dobry
przyjaciel,  Rich  Vissing.  Tak,  wy  tam nie  możecie  przyjść  i  powiedzieć:  w  imieniu
burmistrza  miasta,  mówicie,  w  imieniu  Richarda  Vissinga.  A  wy,  mieszkańcy
Jeffersonville wiecie kim on jest.  Z tego powodu On powiedział:  Ojciec,  Syn i  Duch
święty. W Nim mieszka Bóstwo. Cała Pełność Bóstwa cieleśnie. ON powiedział: „Chrzcząc
je w Imię Ojca, Syna i Ducha świętego”.

Piotr stał tam i mając objawienie, na którym jest zbudowany Kościół - objawienie,
kim On jest, powiedział: „Pokutujcie każdy z was i dajcie się ochrzcić w Imię Jezusa
Chrystusa”, a nigdy... Te klucze przekręciły się w niebie i na ziemi. „Nie ma żadnego
imienia na niebie, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.

114 Dlaczego  chrzcimy  w  Imię  Jezusa  Chrystusa?  Na  odpuszczenie  grzechów.
„Komukolwiek grzechy odpuścicie, są mu odpuszczone”. Ale jeżeli sądzicie, że on nie jest
tego godzien i dostatecznie przygotowany, aby być ochrzczony, nie czyńcie tego, bo z
chwilą, kiedy to uczynicie, to płaci - czy rozumiecie, co mam na myśli?

Słyszę jak mnie wzywa Zbawca (Słowo).

Słyszę (to wezwanie tam przy grobie)

Słyszę (czy nie chcecie ze mną umrzeć, abyście mogli ze mną powstać)... wzywa
Zbawca,

Słyszę jak mnie wzywa Zbawca. (Co powie na to ten świat?)

Weź swój krzyż i zdążaj za mną w ślad.

(A jeżeli jeszcze nie byłeś)... gdzie On.

(On jest tym Słowem. Tutaj jest sadzawka)... gdzie on mnie prowadzi.

Idę, gdzie on mnie prowadzi.

Idę z nim przez całą drogę. Skłońmy nasze głowy.

115 Drogi Boże, sadzawka jest przygotowana. Otóż, przemów do tych serc, Panie! Niech
usłuchają Chrystusa, Słowo, który wzywa ich, aby szli za Nim całą drogą. „Pójdę z nim
do Ogrójca, Pójdę z Nim do sadzawki. Pójdę w Jego Imieniu. Pragnę być jednym z jego
ludzi, których On wzywa dla Swego Imienia. Wierzę w Jego Słowo. Pójdę za Nim, nie
będę flirtować z tym światem. Będę wierną, zaręczoną z Nim Oblubienicą. Nie opuszczę
ani joty z jego Słowa, spełnię każde żądanie. Będę prawdziwą, rzetelną, Oblubienicą.
Wszystko, czego On wymaga, uczynię. Uczynię to, a jeżeli mój Mąż, który nadchodzi,
pragnie aby mi narosły włosy, uczynię to. Jeżeli On pragnie, aby zdjąć makijaż, uczynię
to. Jeżeli On pragnie - jeżeli On mówi, że to jest zły duch, duch tego złego, kiedy ja
flirtuję i kiedy ubieram się w to odzienie seksualne, wówczas to uczynię. Zdejmę to z
siebie. Nie obchodzi mnie, co ktoś o tym będzie mówić. Usunę to. Jeżeli On chce, abym
opuścił tą grupę z którą jestem związany, grupę niewierzących, uczynię to. Chociaż mam
z tego utrzymanie. On obiecał, że nas nigdy nie zostawi, ani nas nie opuści. Uczynię to,
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pójdę z Nim przez całą drogę. Jeżeli  pragnie, abym był ochrzczony w Jego Imieniu,
uczynię  to”.  Panie,  Ty obiecałeś  to  w Twoim Słowie,  i  tego Ty żądasz!  Niech by to
dostrzegł każdy człowiek, Panie, i uprzejmie, pokornie skłonił się przed tym w Imieniu
Jezusa. Proszę o to, Amen!

116 Wy należycie Bogu. Niech Bóg ujmie się tych mało znaczących, wyjąkanych słów, i
uczyni je rzeczywistością. Jest to moja szczera modlitwa. Sadzawka jest przygotowana.
Ktokolwiek by pragnął przyjść. Kaznodzieja ogłosi to szczegółowo trochę później. Każdy,
kto  pokutował  i  pragnie  być  ochrzczony,  w  Imię  Jezusa  Chrystusa,  może  przyjść.
Wszystko jest gotowe. Wszystko jest przygotowane. Uczynimy wszystko, czym możemy
wam pomóc, abyście prowadzili życie dla Boga. Jesteśmy tu po to, aby to uczynić, niech
was Bóg błogosławi!

Powstańmy i zaśpiewajmy naszą krótką pieśń: „Miłuję Go, Miłuję Go, bo On wpierw
umiłował mnie”. Zaśpiewajmy ją wszyscy razem.

Miłuję Go (podnieśmy nasze ręce, gdy będziemy śpiewać) Miłuję Go,

Bo On wpierw ukochał mnie.

I wykupił zbawienie me

Na Golgocie.

A teraz, kiedy nasze głowy i serca są pochylone, nućmy tą pieśń. [Brat Branham
zaczyna nucić i modlić się]. Miłuję Go...

O Boże, nasz Ojcze, bądź miłościw, nam biednym stworzeniom, Panie! Wzmocnij
nas w tej pracy, która leży przed nami. Pomóż mi, o Boże, pomóż mi! Odczuwam, że coś
leży przed nami, Ojcze. Pomóż mi, o Boże, abym poznał prawdę! Pobłogosław tych ludzi,
drogi Boże, pokieruj ich proszę Cię w Imieniu Jezusa!

Obecnie,  kiedy  schylamy nasze  głowy,  pragnę  poprosić  pastora,  brata  Neville
naszego umiłowanego brata, aby wystąpił  tutaj i  powiedział to, co ma na sercu i co
dotyczy tego chrztu. Mógłbym to ogłosić, uważam, że sadzawka jest przygotowana.
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Kazania wygłoszone przez
William Marrion Branham

„…w dniach głosu…” Obj. 10:7


