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Więcej niż prorok.
Bez cienia wątpliwości znajdą się tacy, którzy 
przeczytają w poprzednich rozdziałach nasze 
przekonanie, że Brata Branham był prorokiem 
posłanym do tego pokolenia w duchu Eliasza, i 
będzie bardzo sceptycznie nastawiony do 
wyniesienia człowieka na takie stanowisko. 
Poczują, że może ktoś inny miałby lepsze 
kwalifikacje. Starałem się przedstawić biblijne 
kwalifikacje i pokazać życie, służbę i czyny tego 
brata, których Bóg dokonał przez swoje życie w 
porównaniu z Pismem Świętym, wierząc, że nic 
nie jest poza Słowem.

Jednocześnie przypominam tym, którzy byliby 
krytyczni wobec tej pracy, nie żebym cię 
potępiał, ale byście zrozumieli w swoich sercach

że byli tacy, którzy byli na ziemi w czasach Jezusa którzy znali Pisma na pamięć, znali prawo i 
słowa proroków, a jednak Jezus Chrystus musiał pewnego dnia powiedzieć tym faryzeuszom: 
„Ponieważ twierdzicie, że macie światło, jesteście ślepi ”. Ufam, że to stwierdzenie nie urazi, 
ale istnieje poważna możliwość, że niektórzy, którzy to czytają lub słyszą, mogą twierdzić, że 
sami mają takie objawienie i światło, jak to zrobili faryzeusze, że całkowicie przeoczą, nie 
celowo, ale ze ślepoty, to, co Bóg uczynił w tym pokoleniu.

Bóg nie jest próżnym Bogiem. Zanim posłał Swojego Syna, Jezusa Chrystusa, Emmanuela w 
ludzkim ciele, powiedział przez proroków, że będzie poprzednik, posłaniec, który pójdzie przed
Nim i przygotuje drogę. Dlatego przed pierwszym przyjściem Jezusa Chrystusa był posłaniec, 
który zapowiadał to pierwsze przyjście. Czytając z Ewangelii Mateusza 11:7-15 słowa Jezusa 
dotyczące tego poprzednika:

7  A gdy oni odeszli, począł Jezus mówić do ludu o Janie: Coście wyszli na puszczę 
widzieć? Izali trzcinę chwiejącą się od wiatru?
8  Ale coście wyszli widzieć? Izali człowieka w miękkie szaty obleczonego? oto którzy 
miękkie szaty noszą, w domach królewskich są.
9  Ale coście wyszli widzieć? Izali proroka? zaiste powiadam wam, i więcej niż proroka.
10  Boć ten jest, o którym napisano: Oto ja posyłam Anioła mego przed obliczem 
twojem, który zgotuje drogę twoję przed tobą.
11  Zaprawdę powiadam wam: Nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą, większy
nad Jana Chrzciciela; ale który jest najmniejszym w królestwie niebieskiem, większy 



jest, niżeli on.
12  A ode dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie gwałt cierpi, a 
gwałtownicy porywają je.
13  Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali.
14  A jeźli chcecie przyjąć, onci jest Elijasz, który miał przyjść.
15  Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.

Sam Jezus Chrystus potwierdził, że Jan Chrzciciel wypełnił Malachiasz, 3 rozdział, kiedy 
powiedział, że jest posłańcem, który miał iść przed Jego obliczem i przygotować drogę. Jezus 
konfrontuje tłumy z faktem, że poszli zobaczyć proroka, a był prorok, jeden ze Słowem 
Bożym; jednak był kimś więcej niż prorokiem. Był także posłańcem, głoszącym, że Jezus 
Chrystus, Syn Boży, był tam, aby odkupić świat - że za jego czasów wypełniało się Pismo. To 
czyniło go kimś więcej niż prorokiem. To uczyniło go zwiastunem, że pośle do tego (Jana) 
pokolenia przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem.

Otóż, jeśli istnieje prorok posłaniec w dwudziestym wieku jako prekursor powtórnego 
przyjścia Jezusa Chrystusa, ten posłaniec będzie wydawał się być tym samym rodzajem 
nieprzystosowanej osoby co Jan. Nie będzie popularny. W gruncie rzeczy jakąkolwiek 
popularność, jaką zdobędzie na początku swojej służby, bez wątpienia straci, gdy zacznie 
mówić prawdę daną mu przez Boga. Tak też było z Bratem Branhamem, który cieszył się tak 
ogromną popularnością i akceptacją, dopóki głosił boskie uzdrowienie i dopóki istniały cuda 
bez doktryny.

Ale kiedy przyniósł wiadomość, którą posłał mu Bóg, po tym, jak zaczął się znak boskiego 
uzdrowienia i przebudzenia na całym świecie (aby przyciągnąć uwagę ludzi, aby mógł 
wypowiadać Słowo Boże), było wielu ludzi, którzy już za nim nie podążali. Powiedzieli, że 
mylił się w swojej doktrynie. Ale on był mężem Bożym na tę godzinę, a wybrańcami byli ci, 
którzy go rozpoznali i uwierzyli mu, tak jak byli ci, którzy zostali wybrani i przeznaczeni przez 
Boga w czasach Jana Chrzciciela, którzy widzieli go, rozpoznali i poszli za nim. Uwierzyli, kiedy
Jan powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata ”. Uwierzyli mu i przyjęli 
Mesjasza.

Pismo Święte świadczy, że wszyscy, którzy przyjęli i uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, najpierw 
usłyszeli przesłanie posłańca, który przygotował przed Nim drogę. Nawet w Dziejach 
Apostolskich, gdy Paweł znalazł w Efezie tych, którzy nie zostali właściwie ochrzczeni, 
powiedział: „W cóżeście tedy ochrzczeni? ” Powiedzieli: „W chrzest Janowy. ” To znaczy, że 
najpierw usłyszeli przesłanie Jana, uwierzyli w to, a kiedy Paweł głosił im Jezusa, zostali 
ochrzczeni ponownie w imię Pana Jezusa Chrystusa.

Służba Brata Branhama otworzyła oczy wierzących, wybranych Bożych, szerzej niż 
kiedykolwiek w jakimkolwiek innym wieku. Widzieli więcej tego, co Bóg uczynił i nadal czyni w
tym pokoleniu, ale jednocześnie zaślepiło to oczy tych, którzy stali się zatwardziałymi i 
zakorzenieni w swoich tradycjach.

Niektórzy uznają te słowa za obrażające; ale tak jak Paweł powiedział, że rzeczy, które mówił,
pochodzą od Boga, tak wierzę, że nadszedł czas, abyśmy powiedzieli światu, że Bóg nawiedził



to pokolenie, ponieważ posłał potężnego proroka pośród nas. Był kimś więcej niż prorokiem; 
był człowiekiem posłanym od Boga z przesłaniem. Ważne jest, aby usłyszeć tę wiadomość. 
Prorok Amos powiedział pod natchnieniem: „Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby 
objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom.”  (Amosa 3:7) Aby udowodnić, że życie 
Brata Branhama jest zgodne z Pismem Świętym i że był On kimś więcej niż prorokiem w tym 
wieku, rozważmy to: nie tylko został wspomniany przez Chrystusa, „Zaprawdę Eliasz najpierw
przyjdzie i wszystko przywróci ”, ale o nim wspomniał również Jan Objawiciel w Apokalipsa 
10:7,

7  Ale we dni głosu Anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, 
jako opowiedział sługom swoim prorokom.

Brata Branham przyniósł w 1960 roku serię ważnych kazań zatytułowanych „Siedem Wieków 
Kościoła ” opartych na Apokalipsa, rozdziały 2 i 3. Kazania mają podstawę w fakcie, że każdy 
z siedmiu kościołów azjatyckich wymienionych w tych rozdziałach można przyrównać do epoki
w historii kościoła. Szczegółowa dyskusja na temat ważnych objawień przyniesionych przez 
Brata Branhama w tych kazaniach byłaby zbyt długa, by ją tutaj przedstawić; jednakże 
twarda oprawa tomu zatytułowana „Objawienie Jezusa Chrystusa ” zawiera transkrypcję 
kazań Siedmiu Wieków Kościoła i można ją uzyskać z;
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lub od,...  Spoken Word Publications, P.O. Box 950, Jeffersonville, Indiana 47131 USA.

Krótko mówiąc, w Apokalipsa, rozdziały 2 i 3, każde przesłanie do każdego kościoła zaczyna 
się od: „Do anioła kościoła w (Efezie) (Smyrnie) (Pergamos) (Tyatyrze) (Sardysie) (Filadelfii) 
(Laodycei) napisz;...” Kiedy Brata Branham, pod natchnieniem Bożym, przyniósł objawienie 
tajemnicy tych siedmiu wieków kościoła, pod przewodnictwem Ducha Świętego i boskiej wizji,
określił granice tych wieków w historii. Ujawniono, że słowo „anioł” oznacza „posłańca” w tym
zastosowaniu. Bóg objawił mu również imię każdego posłańca na każdy wiek. Na przykład, 
Paweł był pierwszym posłańcem w pierwszej epoce kościoła. Wiek ten rozpoczął się około 53 
r. n.e. i trwał do ok. 170 r. n.e., kiedy moc Boża w Jego kościele zaczęła słabnąć. Warunki w 
odpowiednim azjatyckim kościele w Efezie, objawione przez Ducha Janowi Objawicielowi, 
podane w Apokalipsa, rozdziały 2, wersety od 1 do 7, doskonale pasują do duchowych 
warunków kościoła, obecnych niewierzących, i antychrysta w tamtym czasie w historii 
kościoła.

Drugi posłaniec nauczał tej samej doktryny i trzymał się tych samych prawd, których nauczał 
Paweł. Wiek ten trwał od około 170 roku do roku 312. Posłaniec do tego wieku był 
niewątpliwie Ireneusz.

Trzecią erą kościoła był Pergamos, rozpoczynający się tuż przed soborem nicejskim w 325 r. i 
trwający do początku średniowiecza w 606 r. Posłańcem był człowiek o imieniu Marcin.

Potem nadszedł wiek Tiatyry, w ciemnych wiekach do 1520 roku, którego posłańcem był 
Kolumba. Był naprawdę mężem Bożym, trzymającym przesłanie pod koniec tego wieku, 



starając się przynieść trochę prawdy i trochę światła duchowo zaciemnionemu światu.

Wiek Sardes trwał od 1520 roku (czas reformacji) do 1750 roku. Posłańcem był Marcin Luter. 
Objawienie rozdział 3, werset 2, mówi o braku życia w kościele. Marcin Luter kupił to, co było 
potrzebne - życie w to, co było martwe, ciemne i ponure. Nie było światła w średniowieczu. 
Antychryst zdobył taką władzę, że Kościół rozdał wszystko za pieniądze, w tym zbawienie dla 
ludzi, kiedy Marcin Luter wyszedł z pierwszym światłem na ten dzień, wołając: „Że 
sprawiedliwy z wiary żyć będzie. ”

Potem nastał Złoty Wiek, Wiek Filadelfijski, wiek braterskiej miłości, od około 1750 roku do 
przełomu XX wieku, kiedy Duch Święty po raz pierwszy zstąpił w 1906 roku na Azusa Street, 
na zachodnim wybrzeżu Ameryki. Nie ma wątpliwości, że Jan Wesley, ze swoim przesłaniem o
uświęceniu, był człowiekiem posłanym od Boga, aby urzeczywistnić i wypełnić Pismo, które 
Jan Objawiciel napisał na wyspie Patmos na ten wiek.

Siódmy wiek to Epoka Loadice. To jest nasz dzień. Może nie będę w stanie udowodnić 
jednoznacznie pierwszych sześciu wieków, ale z pewnością powinniśmy być w stanie przyjrzeć
się dzisiejszym warunkom kościoła i zobaczyć, że pasuje on do kościoła w Laodycei. Wiek 
Laodycejski, wiek, który oznacza „prawa ludu ”, gdzie, jeśli ludziom nie podoba się to, co głosi
kaznodzieja, po prostu zdobywają sobie kolejnego kaznodzieję. Jan napisał o epoce Laodycei 
w Apokalipsa, rozdział 3, wersety od 14 do 22,

14  A Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, świadek on wierny i 
prawdziwy, początek stworzenia Bożego:
15  Znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny ani gorący, bodajżeś był zimny albo 
gorący!
16  A tak, ponieważ jesteś letni, a ani zimny ani gorący, wyrzucę cię z ust moich.

Co pochodzi z ust Boga? „Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdem słowem 
pochodzącem przez usta Boże. ”  Gdyby dzisiaj ludzie, którzy nazywają siebie chrześcijanami, 
przyjęli Słowo Boże jako Słowo Boże, nie byliby już dłużej letni; Są jednak tacy, którzy mają 
tylko tyle prawdy, by ledwie wiedzieć, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata, a jednak 
zmienili Ewangelię. Wystarczy spojrzeć na dzisiejszy stan kościoła. (Pamiętaj, że to nie są 
moje nauki; to są nauki Brata Branhama. Brata Branham powiedział, że dzisiejszy kościół jest 
bogaty; zwiększa się o towary; mówi, że nie potrzebuje niczego, ale jednocześnie, zgodnie z 
Objawieniem, rozdział 3, werset 17, „...a nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i 
nagi.”  a najbardziej żałosne ze wszystkiego jest to, że „nie wie o tym”. Brata Branham dalej 
objaśnia warunki tego wieku w swoim kazaniu zatytułowanym „A nie wiesz o tym ” 
wygłoszonym w Jeffersonville w sierpniu 1965 roku.

Nigdy przedtem Kościół, czyli zorganizowane chrześcijaństwo, nie był tak bogaty, tak 
wzbogacony dobrami. Część posiada własne kompleksy apartamentowe, centra handlowe, a 
nawet fabryki. We Włoszech jeden z dużych przedsiębiorstw nie był nawet w stanie wybrać 
oficerów, dopóki Kościół Rzymski nie wysłał pełnomocnika do głosowania, tak wielka była 
ilość akcji własnością tego kościoła. Kim jest obecnie większość kaznodziejów, jeśli nie 
promotorami? Największe sukcesy odnoszą ci, którzy potrafią promować, organizować i 



prezentować program z taką rozrywką z ambony, że tłumy się powiększają - podobnie jak 
ofiary pieniężne i budynki. Stali się deklamator w swoich kongregacje. Telewizja i radio niosą 
ze sobą przesłanie rozrywki. Płacą nawet swoim śpiewakom. Gdzie jest przywództwo Ducha 
Świętego. To były rzeczy, przeciwko którym Brata Branham wołał w tym pokoleniu. Z 
pewnością świat mu nie uwierzył; nie zaakceptowali go.

Jan kontynuuje w Apokalipsa 3:18,

18 Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty, i szaty 
białe, abyś był obleczony, a żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a oczy 
twoje namaż maścią wzrok naprawiającą, abyś widział.

Pamiętaj, że faryzeusze twierdzili, że mają światło, dlatego byli ślepi. Błagam was, tak jak 
Brata Branham, abyście poprosili o balsam na oczy, abyście ponownie uważnie przyjrzeli się 
temu, co Bóg uczynił, abyście również mogli mieć nałożoną balsam na oczy i uwierzyli, że Bóg
nawiedził to pokolenie. że posłał proroka, tak, więcej niż proroka - posłańca do 
Laodycejskiego Wieku Kościoła, człowieka o imieniu William Branham, z duchem Eliasza na 
sobie.

Spójrz na ostateczny stan tego wieku kościoła. Według Pisma, sam Jezus powiedział: „Oto 
stoję u drzwi i kołaczę;...”  To Pismo Święte było od lat niesłusznie używane przez 
kaznodziejów, którzy mieli dobre intencje, mówiąc, że Jezus puka do drzwi serca; ale bliższe 
spojrzenie ujawnia, że to sam Jezus Chrystus został usunięty ze Swojego własnego kościoła w
ostatnim wieku kościoła. To jest teraz bez Chrystusa. Nie potrzebują już Boga: mają 
pieniądze, programy, systemy. Sam Billy Graham mówi, że gdyby Duch Święty został 
wycofany z ziemi, dziewięćdziesiąt procent działalności kościoła kontynuowałoby się, co 
oznacza, że tylko dziesięć procent jest kierowane przez Ducha Świętego. Pozostałe 
dziewięćdziesiąt procent to program stworzony przez człowieka. Nie potrzebują Chrystusa To 
jest dzień, w którym Jezus stoi u drzwi Swojego własnego kościoła, mówiąc: „Oto stoję u 
drzwi i kołaczę; jeźliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim 
wieczerzał, a on ze mną.”

W tym rozdziale pokrótce przedstawiłem te wieki kościoła. Ale chciałbym wam opowiedzieć o 
tym wydarzeniu z życia Brata Branhama: kiedy zakończył głoszenie tej serii przesłań, które 
zostały wam pokrótce przedstawione w tym rozdziale, ten Słup Ognia, o którym często 
wspominałem w poprzednich rozdziałach, sprowadził się do zgromadzenia liczącego około 
sześciuset osób, a odbicie tego Słupa Ognia narysowało te siedem wieków kościoła na 
ścianie, tak jak Brata Branham narysował je na tablicy. Było wielu, którzy to widzieli i wierzyli 
w to. Inni nie zaakceptowali tego nawet wtedy.

Niedługo potem nastąpiło zaćmienie Księżyca. Fotografie tego zaćmienia, publikowane w 
magazynach i gazetach na całym świecie, pokazywały te same znaki, tę samą ciemność, to 
samo światło, i ten siódmy wiek kościoła, o którym Zachariasz powiedział: „W porze 
wieczornej będzie światło ”  jak zostało narysowane na tablicy Brata Branhama i 
potwierdzone przez Słup Ognia. Te rzeczy zostały ogłoszone nie tylko na ziemi, ale zostały 
ogłoszone w niebiosach. Z tego powodu mówię, że nasz Brata Branham był kimś więcej niż 



prorokiem; był posłańcem do siódmego wieku kościoła.

Jezus powiedział o czasach ostatecznych: „Ale jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście 
Syna człowieczego.” W Ewangelii Łukasza 17 rozdział mówi także: „Ale dnia tego, gdy 
wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień z siarką z nieba, i wytracił wszystkie. Takci też
będzie w on dzień, którego się Syn człowieczy objawi. ” Teraz, w dniach Noego, Henoch 
został „dogonił”, zabrany, zanim Noe przeszedł przez czas ucisku. To symbolizuje dzisiejszy 
kościół, który został zabrany przed uciskiem, dogonił, a inni przechodzący przez ucisk i 
wychodzący z drugiej strony. Ale tak jak to było za dni Lota, były trzy grupy: nikczemni ludzie 
z Sodomy i Gomory, którzy zostali zniszczeni, wierzący tacy jak Lot, którzy byli w Sodomie, 
oraz wybrani, Abraham i ci, którzy przebywali w jego namiocie na pustyni.

Możemy patrzeć na zło tak, jak było za dni Lota; możemy dziś zobaczyć małżeństwa i 
dawanie w małżeństwie, picie i sodomię oraz wszystkie inne formy niemoralności wokół nas. 
Ale pamiętajcie o tym, że Pismo nie może być złamane i mówi, że kiedy przyjdzie zło, Bóg w 
naszych czasach podniesie przeciwko niemu sztandar. Musimy więc nie tylko patrzeć, aby 
zobaczyć niegodziwość, która ma miejsce, zanim Syn Człowieczy się objawi, ale musimy 
również spojrzeć na standard, który sam Bóg podniesie w tym dwudziestym wieku, tuż przed 
przyjściem Pana Jezusa Chrystusa, końcem wszystkiego, objawieniem tajemnic Bożych, 
abyśmy my również, podobnie jak Abraham, wybrani, mogli zobaczyć, że Bóg nawiedził nas w
tym pokoleniu.

Otóż, jak Bóg zrobił to za dni Abrahama? Abraham siedział pewnego dnia w drzwiach swojego
namiotu, gdy podeszło trzech mężczyzn. Abraham wstał i powiedział „Elohim ”. Nazywał go 
„Pan ”. Jednym z tych posłańców był Bóg w ludzkim ciele, inaczej Abraham nigdy nie 
nazwałby go Elohim. Pozostali dwaj posłańcy odeszli i udali się do Sodomy, będącej typem 
świata, i głosili pokutę, a ci, którzy chcieli słuchać, wyszli z nimi. Teraz podam to bardzo 
krótko, nie po to, aby was poruszyć, ale abyście mogli to przeczytać i usłyszeć tak, jak 
powiedział Brata Branham: Ten, który przebywał z Abrahamem w jego namiocie - jaki atrybut 
zamanifestował Abrahamowi? Sara roześmiała się w sobie w namiocie za Nim, a On 
powiedział: „Dlaczego Sara się śmiała? ” To był atrybut Boga, który został zamanifestowany, 
zanim sąd spadł na Sodomę i Gomorę.

Jakim atrybutem posługiwał się Jezus Chrystus, sam Syn Boży, aby udowodnić swoim 
uczniom, że jest Synem Człowieczym? Natanael, gdy był jeszcze pod drzewem, był widziany 
przez Jezusa, Gdy bowiem poszli, zabrali Natanaela i przyprowadzili go do Jezusa, Jezus 
powiedział: „Oto prawdziwie Izraelczyk, w którym nie masz zdrady. ” Natanael odpowiedział 
Mu i rzekł: „Skądże mię znasz? ” Powiedział: „Widziałem cię, gdy jeszcze byłeś pod drzewem”.
Jezus zamanifestował atrybut Boga i ludzie przyjęli go jako Boga stojącego przed nimi, 
Mesjasza.

Teraz chciałbym zapytać tysiące, którzy widzieli służbę i życie naszego Brata Branhama, czy 
on kiedykolwiek wstał i odwrócił się plecami do zgromadzenia, wzywał ludzi po imieniu i 
mówił im sekrety ich serc - ludzi, których nigdy przedtem nie spotkał? Możesz powiedzieć: 
„Czy mówisz, że był kimś więcej niż prorokiem, że był Bogiem?” Nie, ale czy mogę 
powiedzieć, że Słowo jest Bogiem - i że Słowo było w tym człowieku - i że Bóg objawiał się 



temu pokoleniu przez Dzieje Ducha Świętego w człowieku, którego wybrał z łona swojej 
matki na proroka Bożego.

Stał, aby wyraźnie pokazać i objawić Syna Człowieczego, aby ludzie, którzy są wybranymi 
Bożymi, mogli zrozumieć w swoich sercach, jak to jest być podobnym do Jezusa. Bo to 
pokolenie zapomniało, jaki On był. Musieli przeczytać Pismo Święte: „Mów te rzeczy… wierz 
bez wątpienia… miej wiarę, a to się stanie… większe rzeczy niż te będziesz czynić ”. Ale kto to
robił, dopóki Bóg nie posłał człowieka tak pełnego siebie, tak oddzielonego od grzechu, tak 
wyświęconego przez Boga Jego Słowem, że mógł, tak jak ten, który stoi w namiocie 
Abrahama, odwróć się plecami, wezwij ich po imieniu i ujawnij tajemnice ich serc. Jak 
powiedzieliśmy wcześniej, był to ostatni atrybut, zanim sąd uderzył w Sodomę i Gomorę. Oto 
moje i jego słowa: „Tak mówi Pan, to jest ostatni atrybut Boga, jaki ujrzy to pokolenie zanim 
sąd dotknie świat ”.

Kiedy Bóg po raz pierwszy ukazał się Abrahamowi, było to w upale dnia. Czyż to nie w upale 
dnia 11 czerwca 1933 Słup Ognia pojawił się po raz pierwszy nad prorokiem Boga w rzece 
Ohio? Było tego dnia kilka tysięcy osób, które były tego świadkami. Minęło dużo czasu, zanim 
Brata Billy Graham zaczął głosić. Teraz chciałbym również przypomnieć, że jest teraz dwóch 
mężczyzn, którzy są prominentni w świecie religii, których imiona kończą się na „ham ”. 
Pamiętaj, że Bóg zmienił imię Abrama na Abraham („ham ” będąca częścią imienia Bożego, 
Elohim). Gdyby trzech podeszło do namiotu Abrahama, a ja wam oświadczam, że Brata 
Branham wypełnił Ew. Łukasza 17:30, objawiając Syna Człowieczego, muszą być też dwaj 
pozostali świadkowie, którzy zejdą i będą głosić światu.

Rozważmy doktora Billy’ego Grahama i wielebnego Orala Robertsa, dwóch mężczyzn znanych 
na całym świecie, w telewizji, radiu i czasopismach. Ten, który został z wybranymi w czasach 
Abrahama, był nieznany. Ukazał się tylko Abrahamowi. Nie tylko powiedział wcześniej 
Abrahamowi o obiecanym sądzie, ale także powiedział Abrahamowi, że przyjdzie obiecany 
Syn. On jest tym, który ujawnił ten atrybut Abrahamowi i kiedy Abraham to zobaczył, 
uwierzył w to. Czy widzisz ten sam ‘typ’, „Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako
deszcz ogień z siarką z nieba, i wytracił wszystkie. Takci też będzie w on dzień, którego się 
Syn człowieczy objawi. ”

Aby wyjaśnić, kiedy był tutaj Jezus Chrystus, był znany pod trzema tytułami. W Piśmie był 
nazwany Synem Człowieczym, Synem Bożym i Synem Dawida. Teraz, kiedy był tutaj, nazywał 
Siebie Synem Człowieczym nieustannie, ponieważ był prorokiem. Widać to u Ezechiela, który 
został nazwany przez Boga synem człowieczym, ponieważ „prorok” oznacza „syn człowieczy”. 
Ezechiel był prorokiem do swoich czasów, tak jak Jezus Chrystus był tym prorokiem, o którym
Mojżesz powiedział: „Bóg wzbudzi takiego samego jak ja”. Jezus był że prorokiem, ale przez 
wieki kościoła Jezus Chrystus był znany jako Syn Boży, zmartwychwstały i uwielbiony. On ma 
być jeszcze Synem Dawida w Tysiącleciu. Zasiądzie na tronie swojego Ojca Dawida i będzie 
znany jako Syn Dawida. Ale jeśli zauważysz, w Łukasza 17:30, „Takci też będzie w on dzień, 
którego się Syn człowieczy objawi. ” Jaki dzień? Jak to było w dniu Sodomy. Ale co zostało 
objawione tego dnia? Czy nie było tak, że Bóg objawił się w ciele jako prorok Abrahamowi i 
Sarze, tuż przed przyjściem syna Izaaka, który był ‘typ’ na Chrystusa?



Otóż, jeśli Jezus ma objawić się raz jeszcze jako Syn Człowieczy w tym ostatecznym dniu, to 
jest konieczne, aby Duch Boży przyszedł do ludzi jeszcze raz w potwierdzonym Słowem 
proroku. który wskaże Kościołowi na przyjście Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. (Widzicie, był 
Synem Człowieczym, kiedy był tutaj; teraz jest Synem Bożym; a jeśli ma być objawiony jako 
Syn Człowieczy, zanim zostanie Synem Dawida, będzie to musiało być przez proroka.) Tak 
więc, aby Bóg był wierny Swojemu Słowu, musiał posłać proroka. Szukaliśmy tego proroka. 
Bóg go posłał i znamy go jako Williama Branhama, ale objawił nam Syna Człowieczego, Jezus
Chrystus ten sam wczoraj, dziś i na wieki - rozeznający myśli i zamiary serca, objawiający ten 
atrybut Boga, który sam Bóg objawił Abrahamowi tuż przed sądem, który uderzył w Sodomę i
Gomorę.

Powiadam, że był kimś więcej niż prorokiem. Słowo było w nim, a Słowo było Bogiem. 
Odrzucić go i jego przesłanie to odrzucić Boga. Tak jak Samuel był na miejscu tych ludzi w 
swoich czasach, tak nasz Brata Branham był na miejscu Boga dla ludzi tego pokolenia. Kiedy 
odrzucili Samuela, Bóg powiedział: „Odrzucili Mnie!” Kiedy odrzucasz proroka zesłanego przez 
Boga, odrzucasz Boga. Jeśli tego nie rozumiesz - kim był Mojżesz, kiedy rzucił się między 
Boga a lud i powiedział: „Weź mnie zamiast brać lud”? To był Chrystus w Mojżeszu. Słowo 
było w Mojżeszu, a Słowo przyszło do Mojżesza i dał je Aaronowi, a on stał się Aaronem 
„zamiast Boga” (Wj 4:16), a Aaron stał się jego rzecznikiem, prorokiem Mojżesza. Nawet jeśli 
stanę i powiem wam teraz te rzeczy i powiem słowa, które Bóg dał Bratu Branhamowi, to nie 
jestem prorokiem Boga, ale jestem prorokiem tego proroka, który Bóg wybrał, aby 
przemawiać przeze mnie.

W swojej książce o wiekach kościoła Brata Branham powiedział, że będą tacy, którzy będą go 
czcić i wierzyć, że jest Mesjaszem, ale powiedział nam, żebyśmy w to nie wierzyli. Powiedział, 
że nie potrzebuje większego honorowego miejsca niż to, które miał Jan Chrzciciel. Był kimś 
więcej niż prorokiem. Był posłańcem. Słowo, które przyniósł, było Bogiem dla tego pokolenia 
- ale on powiedział, że jest moim bratem - i wierzę w to.

Bóg nawiedził to pokolenie - z więcej niż prorokiem - z posłańcem z przesłaniem, aby 
zapowiedzieć drugie przyjście Jezusa Chrystusa.
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