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Przedmowa
Gdy czowiek Œyje i chodzi wiar, mam na my™li wiarŸ-substancjŸ,
on jest odizolowany od caego ™wiata i staje siŸ nowym stworzeniem w
Chrystusie. Teraz wchodzicie tutaj w materia Oblubienicy! Widzicie?
Wchodzicie teraz w stan Zachwycenia! To jest skierowane do kaŒdego
z nas, nie tylko do pastora, diakonów, czy czonków zarzdu, to jest
skierowane do laików, do kaŒdego czowieka, chodzcego po ™wiecie,
gdzie jest sam na sam z Bogiem. Jeste™ ochrzczony do tego Królestwa,
a nie ma tam nikogo oprócz ciebie i Boga! Rozumiesz? On wydaje
rozporzdzenia, a ty je wykonujesz! Cokolwiek On powie, to nie
wzbudza w tobie ani cienia wtpliwo™ci, ty idziesz prosto naprzód.
Je™li to Pan powie, nikt w ™wiecie nie potrafi ci tego wyperswadowaø,
ty idziesz wciŒ naprzód _ cigle tak samo. Teraz wchodzisz do
Doskonaej Wiary, zupenej doskonao™ci, która nie moŒe zawie™ø! Ta
wiara nigdy nie zawodzi! Tak, On by dla nich tajemniczym ze Swoj
Doskona Wiar! Tak samo jest teraz z tymi, którzy maj Doskona
WiarŸ _ oni s dla innych tajemniczymi!
Nazwali™cie mnie waszym pastorem” i susznie mówicie, bo nim
jestem. Je™li tedy ja, wasz pastor, zostaem potwierdzony przez Jezusa
Chrystusa, Œe wykonujŸ Jego dzieo, wtedy wierzcie mojemu Sowu.
Przez dokonanie tego czynu wiary, przez woŒenie na was moich rk
potŸpiem chorobŸ i dolegliwo™ci, które was trapi. Wierzcie w to, a
otrzymacie, o co prosicie, obojŸtnie, co to jest, bowiem wszystko jest
moŒliwe dla tych, którzy wierz! A gdy siŸ modlicie, wierzcie, Œe
otrzymacie to, o co prosili™cie. I ja naprawdŸ wierzŸ, Œe to otrzymam,
i w sercu przyjmujŸ uzdrowienie dla kaŒdego z was. PrzyjmujŸ je, bo
ono siŸ wykonao. WierzŸ w to! WierzŸ w to caym sercem!
Uczyniem to w pewnym celu. Uczyniem to z pewnym zamiarem.
DokonujŸ czego™ _ mianowicie biorŸ ten adunek wiary i idŸ zupenie
na pocztek, by w to wej™ø; rozumiecie, by podnie™ø wiarŸ do takiego
poziomu, jakiego jeszcze nigdy nie widzieli™cie. To nie jaka™ wiara,
lecz Wiara Doskonaa, rozwijajca siŸ tutaj w sercu! I obserwujcie
doskonaego Boga, z doskonaym sercem, dotrzymujcego doskonaej
obietnicy, w oparciu o Swoje doskonae Sowo, które jest ostrzejsze
niŒ obosieczny miecz i rozeznajce zamiary i my™li serca. Co to jest?
Dochodzimy teraz do doskonao™ci, poniewaŒ ludzie musz do niej
doj™ø ze wzglŸdu na Zachwycenie! Wa™nie to powstrzymuje Je teraz
_ oczekiwanie, aŒ ten Ko™ció wejdzie do tej Doskonaej Wiary ku
Zachwyceniu! Ja tego wygldam! To znaczy, Œe bŸdŸ siŸ musia
wyzbyø wielu rzeczy! To znaczy, Œe ty bŸdziesz musia zrobiø to samo,
ale razem nam siŸ to uda _ z BoŒej aski! Amen!
Wyjtek z Poselstwa Doskonaa Wiara”

Wiara jest substancj
` Otrzymali™my kilka nowych aparatów do nagrywania. Niemal
nie wiem kaŒdego wieczora, gdzie bŸdziemy nastŸpnie. To jest,
my™lŸ, trzecia zmiana miejscowo™ci w cigu ostatnich czterech
wieczorów. A nastŸpn podróŒ, my™lŸ, mamy jutro wieczorem. To
wa™nie jest bardzo niedobre _ po prostu podróŒowaø po okolicy z
miejscowo™ci do miejscowo™ci. Potem czowiek niemal^ Jest to po
prostu jakby kaŒdego wieczora na nowym miejscu i to sprawia
wielkie trudno™ci.
Ufam, Œe innym razem, kiedy znowu przyjadŸ do Oakland, wiecie,
moŒe bŸdziemy mogli tutaj wynajø co™ w rodzaju audytorium na
tydzie§ lub dwa. Wtedy moŒemy mieø prawdziwe zgromadzenia
ewangelizacyjne i rzeczywiste naboŒe§stwa. Czy w to nie wierzycie?
Tak, ja w to wierzŸ równieŒ.
Chodzi o to, Œe nasz harmonogram jest taki nieregularny. OtóŒ, ja
bym to powiedzia nastŸpujco: Jeste™my tylko jeden wieczór albo
dwa tutaj, a potem o sto mil dalej. Wa™nie kiedy mamy opanowan
sytuacjŸ i ludzie s w takim nastawieniu, Œe mog zaczø ogldaø
nadprzyrodzone dziaanie Boga, potem jest tak, Œe naboŒe§stwa
zostan przerwane i udajemy siŸ gdzie™ indziej _ dwie™cie, trzysta,
lub czterysta mil dalej i rozpoczynamy na nowo. I wa™nie wtedy,
kiedy ludzie s w stadium rozbudzenia, kiedy mogliby zostaø
uzdrowieni i mogoby siŸ dziaø wiele rzeczy^
2
WiŸc ja my™lŸ, Œe kiedy obecnie powrócŸ z Kanady, otóŒ, zanim
udamy siŸ do Meksyku, lub gdziekolwiek, my™lŸ, Œe po prostu
przygotujemy pomieszczenia dla zgromadze§ ewangelizacyjnych _
pozostaniemy okoo miesica w jednej miejscowo™ci, lub co™ w tym
sensie, Œeby™my mogli po prostu naprawdŸ osignø ludzi^ Kiedy
oni mog pozostaø wystarczajco dugo, aŒ niektórzy z tych, za
których siŸ modlili™my, bŸd _ zaczn przychodziø i zaczn
napywaø sprawozdania o uzdrowieniach _ Œe zostali w ten sposób
uzdrowieni, a te ™wiadectwa bŸd^
Podobnie jak w moim ojczystym mie™cie, w Jeffersonville, w
Indianie. Patrzcie, tam nie ma nikogo. Moi drodzy, skoro tylko
powrócimy do miasta, setki ludzi gromadz siŸ tumnie ze
wszystkich stron, poniewaŒ oni maj _ oni s^ Czowiek jest
usadowiony w jednej miejscowo™ci; nie jest cigle w podróŒy tak, jak
teraz jeste™my.
3
A zatem, przyjaciele, jest to juŒ okoo sze™ciu miesiŸcy, kiedy ja
podróŒujŸ niemal codziennie i kaŒdej nocy.
Dzisiaj miaem wspaniay dzie§ _ sam z Bogiem. Nie byo tam
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nikogo _ tylko Pan i ja. I ja stajŸ siŸ bardziej zrównowaŒony, kiedy
jestem sam na sam. OtóŒ, miaem juŒ piŸø naboŒe§stw przedtem, a
teraz mam przed sob odpoczynek: nastŸpnych piŸø naboŒe§stw. A
potem w miesicu maju mam dla siebie cay miesic _ udajŸ siŸ do
Skalistych Gór, gdzie, moi drodzy, bŸdŸ sam _ kiedy czowiek
wyglda trochŸ jakby^ Ja lubiŸ byø sam na sam z Bogiem. W ten
wa™nie sposób stwierdzam, Œe On jest tak drogim dla mnie. A potem
powrócŸ, by wyruszyø do Kanady.
4
OtóŒ, nie mamy zbyt duŒo czasu. O której godzinie musicie
zamknø to audytorium? O jedenastej? My™lŸ, Œe mówili, iŒ o
jedenastej trzeba zamknø audytorium.
PragnŸ wiŸc przemawiaø do was dzisiaj wieczorem tylko przez _
po prostu zajmŸ trochŸ wiŸcej czasu i bŸdŸ naucza Sowa wiary,
Œeby™cie siŸ mogli dowiedzieø, jak przychodziø do Boga.
Jest wiele tych wielkich i gŸbokich tematów, a ludzie twierdz,
Œe wiedz o tym wiele. A kiedy ostatecznie dojdzie do próby si, to oni
wiedz o tym bardzo mao. OtóŒ, to jest prawd. I pragniemy siŸ
dowiedzieø o kilku z tych spraw dzisiaj wieczorem.
A nawiasem mówic, po jutrze wieczorem w innym audytorium
pragnŸ podaø krótko _ w ogólnych zarysach mój Œyciorys; to znaczy,
o ile wy chcieliby™cie to usyszeø. Czy chcieliby™cie to usyszeø?
Pozwólcie zobaczyø wasze rŸce. To jest _ to jest po prostu ™wietne.
Czy oznajmiono, gdzie jest to audytorium?
5
[Przerwa w nagraniu _ wyd.] ^ Œeby™cie to mogli sensownie
zrozumieø, pragnŸ bowiem, Œeby™cie zostali uzdrowieni. Dlatego
wa™nie jestem tutaj. Ja^ Jest to wielka ofiara z mojej strony _ byø
tutaj, przyjaciele. Ja mam dom, rodzinŸ. Jestem prócz tego
nowicjuszem; jestem po prostu niemowlŸciem w tej pracy. UpynŸo
dopiero kilka miesiŸcy od czasu, gdy otrzymaem dar uzdrawiania.
Ja nie mam _ ja nie mam mego wasnego domu. Mieszkam po
prostu w dwu pokojach w maej chatce do L”. Moja Œona nosi wodŸ
po trosze niemal na odlego™ø poowy mieszkalnego bloku i znowu j
musi wynosiø z domu. Byy mi oferowane wspaniae domy w róŒnych
miastach, gdzie mi mówiono: Ja ci zbudujŸ dom warto™ci piŸciu
tysiŸcy dolarów, po prostu ci go dam”.
6
Przyjaciele, ja nie mam pieniŸdzy. Jestem _ Œyczybym sobie,
abym nie musia nigdy o tym rozmy™laø. I dlatego wa™nie, kiedy
wielu z was posya mi _ wy mi ofiarujecie swoje dary, to ja ich nie
przyjmujŸ. Bowiem nie chodzi mi o wasze finanse; pragnŸ pozyskaø
wasz ufno™ø. Jestem tutaj ku waszemu uzdrowieniu.
7
A kiedy mówiem o maym domku, Œonie i dwojgu dzieci, ja bym
_ wolabym byø razem z nimi dzisiaj wieczorem. Wa™nie w tej
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chwili jest jedenasta godzina i ten wierny malec jest na jej kolanach,
i modl siŸ za mn teraz. Ona wie, Œe wa™nie jest mniej wiŸcej pora,
by rozpoczø naboŒe§stwo. Mia stara matka, ona siŸ modli za mn.
Malutki chopiec, któremu umara matka, kiedy mia niespena dwa
lata _ on siŸ modli za mn. I kiedy przychodzŸ za kazalnicŸ,
odczuwam jako™ po prostu, Œe ich modlitwy bŸd wysuchane. A
wiem, Œe On jest blisko.
Wy nie wiecie, jak bardzo chciabym ich zobaczyø dzisiaj
wieczorem. Kiedy ich opuszczaem przy samolocie, odlatujc przed
kilku miesicami, trzymali siŸ mnie za marynarkŸ i pakali. Lekarz
w moim zborze rzek mi, Œe juŒ nie poŒyjŸ duŒej niŒ jeden rok.
Powiedzia, Œe przy tej szybko™ci, z jak dziaam, padnŸ pewnego
wieczora za kazalnic na atak serca. I mój may syn boi siŸ tego, wiŸc
po prostu paka, mówic: Tato, nie odjeŒdŒaj”.
8
Lecz co™ woa mnie do chorych i cierpicych. I przyjaciele, mogŸ
wam pomóc tylko wtedy, je™li mi wierzycie. Jedynie w tym wypadku
mogŸ dla was co™ uczyniø.
I wolabym byø tam dzisiaj wieczorem. Wy nie wiecie, jak bardzo
bym chcia^ Wielu z was wie, co to jest byø z dala od domu,
nieprawdaŒ? Lecz ja^ To jest^ Ja mówiŸ, Œe to jest tylko maa
chatka. Lecz nie trzeba wielkiego budynku, by mieø dom. To wa™nie
jego wewnŸtrzny charakter czyni dom! I jestem wdziŸczny za dom.
Zatem, niech was Bóg bogosawi. Módlcie siŸ wiŸc za mn, a ja
wam powiem o tym wiŸcej pojutrze wieczorem.
9
A teraz _ dzisiaj wieczorem, przyjaciele, je™li bŸdziecie tak
askawi, trzymajcie tych malców tak cierpliwych, jak tylko moŒecie,
a wy bd›cie tak samo cierpliwi. I darujcie mi wasz niepodzieln
uwagŸ _ tylko na kilka minut. I postaram siŸ wam wyja™niø wedug
moich najlepszych wiadomo™ci, dlaczego jestem tutaj dzisiaj
wieczorem, i w jaki sposób musicie przychodziø do Boga, Œeby
otrzymaø wasze uzdrowienie.
Ja wiele wycierpiaem i wiem, co to znaczy, byø chorym. I pragnŸ
wam pomóc. A mogŸ to uczyniø tylko wtedy, je™li mi bŸdziecie
wierzyø.
PragnŸ skorzystaø z tej sposobno™ci w tej chwili^ Mam tyle
spraw na my™li, a jestem zmŸczony i wyczerpany. Lecz pragnŸ
podziŸkowaø kaznodziei _ zapomniaem po prostu, jak siŸ nazywa _
który nam pozwoli mieø to audytorium dzisiaj wieczorem i my™lŸ, Œe
zrezygnowa ze swoich naboŒe§stw. Kaznodzieja Jack Walker. JeŒeli
on jest w™ród suchaczy _ bracie Walker, niech ci Bóg bogosawi,
mój bracie; tobie i twoim^ niech ci uczyni^ [Przerwa w nagraniu
_ wyd.]
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Ojcze, jestem tak wdziŸczny za t kolejn moŒliwo™ø dzi™
wieczorem, Œe mogŸ stanø przed Twoimi miymi lud›mi i
przemawiaø do nich o tym dniu i o tej godzinie, w której Œyjemy, tuŒ
przed przyj™ciem Twego umiowanego Syna, by zabraø std Ko™ció,
wywoany lud, który jest obmyty Krwi, narodzony po raz drugi, i
jest gotowy, by siŸ spotkaø z ™wiŸtym Bogiem! Zostaa dla nich
przygotowana droga przez Krew ™wiŸtego Chrystusa BoŒego!
Bogosaw nas dzisiaj wspólnie, kiedy czekamy na Twoj Bosk
Obecno™ø. I niechaj Anio, którego Ty posae™ do pomieszczenia owej
nocy, by mówi do Twego sugi _ dlatego jestem dzisiaj wieczorem
tutaj _ niechby On stan na kazalnicy obok Twego pokornego sugi
dzisiaj wieczorem i niechaj potwierdzi kaŒde sowo, które zostao
wypowiedziane. I niechby towarzyszyy wielkie znaki i cuda.
Bogosaw kaznodziejŸ, Ojcze, brata Walkera, który nam da to
audytorium dzisiaj wieczorem. Niech s bogosawieni on i jego
zborownicy. Daj mu sukcesy w Twojej usudze _ uczy§ go owocujc
gaŸzi! I niechby on pooŒy wiele trofeów u Twoich stóp w owym
wielkim dniu. Bogosaw kaznodziejŸ, który sponsoruje ten program
tu w mie™cie _ brata Mossa, i wszystkich innych wspópracujcych
kaznodziejów. O, BoŒe, niechby ich ko™cioy byy pomieniami ognia,
™wiadectwami ku chwale BoŒej w tych ostatecznych zych dniach, w
których my Œyjemy _ w cieniach _ tuŒ przed przyj™ciem tego
Sprawiedliwego.
O, mów dzisiaj wieczorem, Ojcze, w potŸŒny sposób do tych ludzi.
Niech tutaj jest wiara i niechaj Duch šwiŸty rozcignie Swoje
skrzyda ponad tym audytorium dzisiaj wieczorem. I niech przyjdzie
moc w takiej mierze, Œe zostanie dokonanych wiele, wiele
wspaniaych, cudownych uzdrowie§, Œeby Jego sawa moga siŸ
rozchodziø poprzez wszystkie rejony na pónoc i na poudnie po tym
zachodnim wybrzeŒu naszej pókuli ziemskiej. Bowiem prosimy o to
w Jego Imieniu i ku Jego chwale. Amen.
11 Zatem, przyjaciele, jak juŒ powiedziaem, tak wiele razy
zmieniamy miejsce. UwaŒam, Œe wielu z was nie syszao nigdy, jak
przychodzi dar Boskiego uzdrawiania. Lecz pragnŸ, Œeby™cie dzisiaj
wieczorem czynili jedyn rzecz, mianowicie by™cie mi wierzyli. JeŒeli
bŸdziecie wierzyø, zobaczycie chwaŸ BoŒ; jestem tego pewien. Nie
byo takiego sukcesu, jakiego siŸ spodziewaem w ostatnich kilku
wieczorach, chociaŒ ci kalecy, cierpicy, gusi, niemi, chromi^
Lecz idzie to bardzo powoli, wydaje siŸ, Œe tak jest od czasu, kiedy
dotarli™my na zachodnie wybrzeŒe.
Brat Charles Fuller rozmawia ze mn, kiedy byli™my w Long
Beach i on mi powiedzia: Bracie Branham” _ powiedzia _ oto
powód, dlaczego to zachodnie wybrzeŒe tutaj ma wszystko pod
10
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paszczykiem Boskiego uzdrawiania”. Powiedzia: Oni maj
czcicieli Niebieskiego Pomienia, oddaj cze™ø Bogu Ojcu i wszystko
dzieje siŸ pod paszczykiem Boskiego uzdrawiania”. Powiedzia: To
jest taki kamie§ obraŒenia”. OtóŒ, to^ Tak moŒe byø, przyjaciele,
ja nie wiem; lecz to nie anuluje BoŒej mocy do uzdrawiania.
12 [Przerwa w nagraniu _ wyd.]^ uwielbiania i Boskiego
Uzdrowiciela. A zatem, Œaden czowiek nie moŒe uczyniø jakiego™
cudu w Jego Imieniu, który by nie mówi jasno o Nim! To wa™nie On
powiedzia. WiŸc je™li kto™ prowadzi ludzi do uzdrowienia, jestem za
to wdziŸczny. Lecz ja naprawdŸ wierzŸ caym moim sercem, kiedy
przechodzimy do tego tematu dzisiaj wieczorem, Œe byø moŒe wy,
je™li nam tylko Bóg dopomoŒe, zrozumiecie to i zobaczycie, jaki jest
w rzeczywisto™ci ten dzie§ i czas, w którym Œyjemy. A potem to
zrozumiecie i bŸdziecie wierzyø.
13 Niech nam Bóg pomoŒe, kiedy teraz bŸdŸ czyta co™ z Pisma
šwiŸtego. Rozpoczniemy w li™cie do ydów, w 11. rozdziale, i
bŸdziemy czytaø pierwsze trzy wersety. Suchajcie bardzo uwaŒnie,
poniewaŒ moje sowa s tylko sowami ™miertelnika. One zawiod.
Lecz BoŒe Sowo nigdy nie zawiedzie. Ono jest zawsze prawdziwe.
A wiara jest gruntem tych rzeczy, których siŸ
spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych.
Albowiem przez ni ™wiadectwo otrzymali przodkowie.
Wiar rozumiemy, iŒ ™wiat jest sprawiony sowem BoŒym,
tak iŒ rzeczy, które widzimy, nie stay siŸ z rzeczy, które
widzimy, ale z niczego.
Wiar lepsz ofiarŸ ofiarowa Abel Bogu, niŒeli Kain, przez
któr ™wiadectwo otrzyma, Œe jest sprawiedliwy, jakoŒ sam
Bóg ™wiadectwo da o darach jego, a przez te umarszy
jeszcze mówi”.
14 System naga™niajcy jest ustawiony trochŸ za go™no^ [Puste
miejsce na ta™mie _ wyd.] W porzdku. My™lŸ, Œe teraz jest to moŒe
trochŸ lepsze: wywouje to trochŸ echo z^ Dobrze.
PragnŸ teraz zaczerpnø mój tekst z 3. roz-^ raczej z 3. wersetu,
mianowicie z ostatniej jego czŸ™ci: Bóg skada ™wiadectwo o jego
darach”. A mój temat znajduje siŸ w 1. rozdziale, raczej w 1.
wersecie, wybaczcie mi _ w 1. wersecie: Wiara jest gruntem tych
rzeczy, których siŸ spodziewamy i dowodem rzeczy niewidzialnych”.
15 Obecny czas, w którym Œyjemy, jest niespokojnym czasem, nie ma
nigdzie ani pokoju ani odpocznienia. Ludzie biegaj tam i z
powrotem poszukujc czegokolwiek tylko chc szukaø. Niemal
wszyscy potrafi pozyskaø sobie zwolenników. Bez wzglŸdu na to,
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czego nauczaj albo co my™l, kto™ ich bŸdzie sucha. I jest to czas,
o którym mówili prorocy.
Kiedy s ludzie godni, bŸd spoŒywaø skdkolwiek. Je™li dzieci i
ludzie goduj, to bŸd je™ø z kuba na odpadki, chociaŒ kiedy™
spoŒywali z piŸknie zastawionego stou. Lecz je™li s godni, to oni
gdzie™ bŸd je™ø. WiŸc ja my™lŸ, Œe prawdziwi kaznodzieje Ewangelii
powinni czuwaø i wychodziø, powinni podawaø ludziom wa™ciwe
rzeczy: pokarm we wa™ciwym czasie.
16 Zatem, ten mój temat^ Jak wam juŒ ™wiadczyem, Œe nie jestem
kaznodziej, mam zaledwie dar Boskiego uzdrawiania, który
pochodzi od Boga _ mówiŸ to pokornie. Nie mam nic z tym do
czynienia, Œe on by mi dany. Ja byem _ on by przeznaczony od
Boga przed wielu, wielu laty. Nie mam nic z tym wspólnego. [Puste
miejsce na ta™mie _ wyd.] ^ ziemia, która go wydaa. [Przerwa w
nagraniu _ wyd.]
17 To jest my™l przewodnia Pisma šwiŸtego. Wiara _ Kto
przychodzi do Boga, musi wierzyø, Œe On istnieje i wynagradza tych,
którzy Go pilnie szukaj! Bez wiary nie moŒna siŸ podobaø Bogu!”
Ten ™wiat zosta stworzony wiar. Rzeczy zostay wiar powoane
do istnienia. Bóg widzia po prostu t kroplŸ rosy, wiszc tam w
powietrzu, czy jakkolwiek to chcecie nazwaø, i On po prostu
przemówi i powiedzia: Niech siŸ stanie ™wiato”. I tam byo
™wiato. A potem On wyprowadzi na jaw ld i wysuszy go, i tak
dalej. To wszystko byo uczynione czynem wiary Boga. Cay ™wiat
zosta stworzony wiar.
Wy jeste™cie tutaj dzisiaj wieczorem wiar. Wielu z was
powiedziao swemu pracodawcy, Œe jutro powrócicie do pracy. Jak
wiecie, Œe wrócicie? Ty powiedziae™ Œonie: Po naboŒe§stwie bŸdŸ w
domu”. Jak wiesz, Œe bŸdziesz. Powiedziae™ moŒe temu czowiekowi
w taksówce, Œeby ciŸ zabra o jedenastej godzinie. Jak wiesz, Œe
bŸdziesz tutaj? Ty moŒesz byø juŒ w wieczno™ci przed jedenast
godzin dzisiaj wieczorem. Rozumiesz? Lecz to wszystko dzieje siŸ
wiar. Wszystko jest na podstawie wiary.
18 OtóŒ, tak wielu ludzi mówi o tym temacie _ o wierze, a tak mao
o niej wiedz! Suchajcie zatem, przyjaciele. Ja was miujŸ i chcŸ,
Œeby™cie to zrozumieli. Jest tak wielu ludzi, którzy mówi o wierze, a
nie znaj nawet podstawowej zasady wiary! Jeste™cie teraz razem i
ja _ byø moŒe nie spotkamy siŸ juŒ wiŸcej po tej stronie wieczno™ci.
Lecz ja^ Gdybym mia pomieszczenie, gdzie mogliby™my byø
razem i mógbym wam stopniowo przedstawiaø t sprawŸ, Œeby™cie
j mogli zrozumieø ja™niej, niŒ j teraz rozumiecie, poniewaŒ wielu z
was pomy™li sobie^ I wy _ prawdopodobnie wielu z was odniesie
ze wraŒenie z powodu mnie dzi™ wieczorem, kiedy siŸ staram jak
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najlepiej potrafiŸ, by wam to przekazaø, a wy sobie pomy™licie, iŒ
wywyŒszam samego siebie. Lecz tak nie jest, moi mili przyjaciele.
Jest to na wasz korzy™ø, jeŒeli wam to tylko potrafiŸ przekazaø,
Œeby™cie zrozumieli, co Bóg dla was uczyni.
19 OtóŒ, niektórzy _ wielu ludzi przechodzi przez kolejkŸ modlitwy
i oni mówi: O, ja mam wiarŸ, by zostaø uzdrowiony”.
I, przyjaciele, kiedy oni przechodz kolejk, wiem, Œe nie maj
dosyø wiary, by uzdrowiø ból zŸba. To siŸ zgadza. A niektórzy z nich
przechodz kolejk majc raka i mówi: Ja mam wiarŸ, by zostaø
uzdrowiony”, a oni nie maj wiary!
Moja lekcja z Pisma šwiŸtego mówi dzisiaj wieczorem: Wiara
jest substancj tych rzeczy, których siŸ spodziewamy, i dowodem
rzeczy, których nie widzimy”. Widzicie, ona jest substancj! Ona jest
czym™ bezpo™rednim, czym™, co rzeczywi™cie posiadasz, nie czym™, co
sobie tylko wyobraŒasz lub czym™, co mniemasz, Œe masz; lecz ona
jest pewnym, bezpo™rednim, rzeczywistym aktem, który masz! Czy
rozumiecie, co mam na my™li?
20 OtóŒ, niedawno tutaj^ Podam wam krótkie opowiadanie o
kim™, kto przyszed, Œeby™cie mogli zobaczyø, czym jest wiara. Wiara
jest sama w sobie darem! MoŒesz mieø jej czŸ™ø, lecz istnieje dar
wiary.
Tak samo, jak niektórzy z was, którzy pomazujecie chorych i
modlicie siŸ za nich, i macie rezultaty. To nie jest dar uzdrawiania;
to jest pewna porcja wiary. Lecz to nie jest bezpo™redni dar
uzdrawiania; bo istnieje tylko jeden bezpo™redni dar uzdrawiania.
Istnieje tylko jeden bezpo™redni dar wiary. Istnieje tylko jeden
bezpo™redni dar czynienia cudów, i tak dalej. Byo to wówczas w
Pi™mie šwiŸtym _ apostoowie go mieli. I wielu _ oni czynili potŸŒne
czyny^ Filip i wszyscy inni. Lecz to by jeden dar uzdrawiania.
21 Jak wtedy, gdy odjeŒdŒamy z miasta, wielu ludzi mówi^
ZauwaŒyem w niektórych miejscowo™ciach, gdy z nich odjechaem,
Œe potem moŒe piŸtnastu czy dwudziestu mówi: Pan da mi dar
uzdrawiania”. W porzdku, BoŒe bogosaw ich serca!
Niektórzy z nich mówi: Bracie Branham, czy woŒysz na mnie
swoje rŸce, Œebym móg otrzymaø dar uzdrawiania?”
yczybym sobie, Œebym móg. Ja bym poleci kaŒdemu z was
przej™ø zaraz t kolejk dzisiaj wieczorem. I ja bym powiedzia: W
Oaklandzie nie pozostaaby ani jedna chora osoba za kilka tygodni
od dzi™. To siŸ zgadza. Lecz daø go _ to nie moja sprawa. To jest^
[Przerwa w nagraniu _ wyd.]
22 Wiara jest substancj tych rzeczy, których siŸ spodziewamy,
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oraz dowodem tych rzeczy, których nie widzimy”. We›my t czŸ™ø
Pisma šwiŸtego: substancj tych rzeczy, których siŸ spodziewamy”.
S trzy rzeczy: Nadzieja, mio™ø i wiara. Czy siŸ to zgadza? OtóŒ,
nadzieja jest jednym elementem, wiara jest innym elementem, a
mio™ø jest innym elementem. Miosierdzie jest mio™ci.
Widziaem wielu ludzi przechodzcych kolejk, miych ludzi,
prawdziwych chrze™cijan, ale nie mieli dosyø wiary, by zostaø
uzdrowieni; a jaki™ grzesznik przechodzi kolejk i ma wiarŸ, by
zostaø uzdrowiony! Rozumiecie?
Jest to cakiem inny element. Nie chodzi o to, jak dobrze suŒysz
Bogu; jest to pewien element, który posiadasz ty sam! PragnŸ,
Œeby™cie to teraz zrozumieli, poniewaŒ to jest na wasz korzy™ø.
23 Przed kilku tygodniami tutaj _ byo to przed kilku miesicami,
byem w domu tylko kilka nocy. I moi drodzy, okoo trzystu ludzi
zgromadzio siŸ w domu i dookoa na podwórzu owego dnia, a okoo
drugiej godziny nad ranem Œona zaprowadzia mnie do óŒka. A
kiedy leŒaem po prostu w poprzek óŒka, moi drodzy, moje nogi
zdrŸtwiay i bolay^
LeŒaem tam i usyszaem samochód, podjeŒdŒajcy przed dom. I
rzekem: O, moja droga, tam co™ przyjeŒdŒa”.
A ona rzeka: Dobrze, suchaj, ja idŸ do drzwi”.
A kiedy ona sza do drzwi, ja zasnem.
I syszaem, jak kto™ mówi: OtóŒ, to dziecko jest chore juŒ dugi
czas”. A mae niemowlŸ krzyczao tak, Œe to nawet nie brzmiao jak
czowiek, co™ jak _ wy, którzy czytacie moj broszurŸ: Niebia§ska
Wizja”^ Ilu z was suchaczy czytao j? Zobaczmy _ Niebia§ska
Wizja”? Widzicie, co™ w tym sensie.
To mae dzieciŸ _ ono miao okoo o™miu do dziesiŸciu tygodni. I
ono byo _ ono wcale nie przestawao krzyczeø. A jego matka
powiedziaa: OtóŒ, ja^ PodróŒowali™my cay dzie§ i ca noc, by
tutaj przybyø”. Powiedziaa: Wiedzieli™my, Œe on _ brat Branham
mia byø w domu i przynie™li™my to niemowlŸ”.
24 Moi drodzy, takie biedactwo _ ja nie mogem spaø. I ja tam
wyszedem i modliem siŸ za to dzieciŸ. Usiadem tam na krze™le na
chwilkŸ i rozmawiaem z t matk. Oni przybyli z dalekich stron, z
pónocnego Ohio. A kiedy tam siedzieli™my, przyjaciele, to
male§stwo przestao pakaø. Ono przedtem krzyczao we dnie w
nocy. O, to jest dla mnie warte wiŸcej niŒ wszystkie pienidze na tym
™wiecie.
I wtedy _ ja spojrzaem, a matka zaczŸa pakaø. Wielkie zy
spyway na ma derkŸ, stary tata siedzia tam ubrany w spodnie
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robocze, prawdopodobnie zuŒy poka›n czŸ™ø swoich pieniŸdzy, by
przyjechaø. On podszed do mnie i obj mnie swoimi ramionami, i
powiedzia: Ja ciebie miujŸ, bracie Branham”.
Moi drodzy, jedno z najlepszych serc, jakie kiedykolwiek biy,
byo pod t star, niebiesk koszul. To siŸ zgadza.
25 Nie chodzi o to, jak jeste™ ubrany; chodzi o to, co masz wewntrz
w sobie! To siŸ zgadza. I wiedziaem wówczas, Œe on to my™li
naprawdŸ. To nie bya obuda. On to my™la z caego swego serca; on
mnie miowa. I spojrzaem na to niemowlŸ, a matka, kiedy wszedem
do innego pokoju, ona bya^ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.]^
ono siŸ po prostu ™miao do nas. I przyjaciele, to jest w caej peni
warte tego, nieprawdaŒ? To siŸ zgadza. To jest warte tego
wszystkiego. A potem oni powiedzieli^ Moja Œona powiedziaa:
OtóŒ, przygotujŸ ci kawŸ, czy co™ dla ciebie, je™li sobie Œyczysz”.
A oni rzekli: Dobrze, my zaczekamy na chwilŸ”.
A moja Œona powiedziaa: Dobrze, zatem^”
Ja powiedziaem: Powiem ci, co trzeba zrobiø. Ja siŸ pooŒŸ na
tym krze™le, a ty poóŒ tŸ matkŸ wraz z nim do óŒka i ™pijcie na
chwilŸ”.
26 A wiŸc pooŒyli™my ich do óŒka, a ja siedziaem w krze™le,
starajc siŸ trochŸ odpoczø, zanim nastanie dzie§. Lecz zaraz potem
podjecha dalszy samochód i mody mŸŒczyzna podszed do drzwi. I
on zawoa: Bracie Branham?”
Ja odrzekem: Tak”. Próbowaem siŸ obudziø.
On powiedzia: Ja wiem, Œe jeste™ bardzo ™picy”.
Ja odrzekem: Tak”.
On rzek _ powiedzia mi: Ja jestem z Morengo, Indiana”. Dalej
rzek: Moja moda siostra umiera na zapalenie ™lepej kiszki; ona ma
byø operowana dzisiaj rano”. Zapyta: Czy przyjedziesz do niej?”
OtóŒ, to^[Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] ^ i w moim starym
gruchocie, Fordzie, który czeka na mnie tam w Houston _ cay jego
bok jest otuczony moimi kolanami, w który tukem moimi kolanami
ot tak, Œebym nie zasn, kiedy jechaem, by siŸ modliø za chorych
ludzi. OdjeŒdŒaem z jednego naboŒe§stwa i jechaem na nastŸpne. A
potem wyjechaem na pola, majc rŸkŸ wysuniŸt przez drzwi
samochodu i mówiem: Niech ci Bóg bogosawi, niech ci Bóg
bogosawi” i zdrowo zasnem.
Nigdy nie zapomnŸ, kiedy pewnego dnia jechaem z Houston.
Tam byo^ Syszaem warkot samochodu i wiedziaem, Œe jestem
na zej stronie szosy, lecz nie mogem siŸ ocknø. Rozumiecie?
Siedziaem tam piŸtna™cie dni i nocy modlc siŸ za chorych ludzi
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i widziaem cudowne rzeczy. Lecz, o, moi przyjaciele, jeŒeli moje
Œycie bŸdzie krótkie, byø moŒe kto™ inny pozostanie, bo ja odejdŸ.
27 I ten mŸŒczyzna powiedzia _ modzieniec, on rzek: Moja moda
siostra^” On mi powiedzia, Œe naleŒy do ko™cioa. Nie bŸdŸ tu
wymienia jego nazwy, poniewaŒ to nie jest wskazane; i ja nie
krytykujŸ religii kogo™ innego. Mimo wszystko ten ko™ció jest moim
najgorszym wrogiem. Oni twierdz, Œe nie ma czego™ takiego, jak
Boskie uzdrowienie, i tak dalej.
I ja byem w moim zborze, w baptystycznym ko™ciele w Milltown,
gdzie siŸ udaem, by tam urzdziø zgromadzenia ewangelizacyjne.
Wielu z was widziao tŸ broszurŸ, pod tytuem: Jezus Chrystus ten
sam wczoraj i na wieki”.
W niej jest mowa o pewnej modej dziewczynie, która waŒya
zaledwie czterdzie™ci siedem funtów _ miaa dwadzie™cia siedem lat,
a waŒya czterdzie™ci siedem funtów. Nazywaa siŸ Georgie Carter,
miaa gru›licŸ; a ona naleŒaa do tego samego ko™cioa. I ona rzeka,
Œe ludzie w ssiedztwie mówili: Niech^” Ona leŒaa na swoich
plecach juŒ dziewiŸø lat i sze™ø miesiŸcy. A oni mówili: Niech ona
odzyska zdrowie, a my temu uwierzymy”.
Jednak, moi przyjaciele, ona jest moj pianistk w ko™ciele
baptystycznym w Milltown dzisiaj wieczorem. Lecz czy oni wierz?
Nie. Choøby nawet kto™ wsta z martwych, oni w to nie uwierz.
28 A nawiasem mówic, pewien mŸŒczyzna leŒa w kostnicy _ trzej
lekarze orzekli jego ™mierø. Kiedy ja wszedem do pomieszczenia,
gdzie on siŸ znajdowa _ dzisiaj wieczorem je›dzi lokomotyw
Pensylwania, a oni i tak nie wierz. To jest prawd. To prawda. Oni
nie uwierz.
Nasta czas, kiedy oczy ludzi s tak za™lepione troskami tego
™wiata i innymi troskami, Œe oni nawet nie widz Boga. On jest
wielokrotnie wprost miŸdzy nimi, a oni przechodz koo Niego,
podobnie jak byo w dniach Chrystusa, a oni Go nie zobaczyli.
29 A zatem, ta pani _ wzglŸdnie ten mŸŒczyzna raczej powiedzia:
Czy pojedziesz?”
Ja odrzekem: Tak jest”.
On rzek: MoŒe bŸdzie lepiej, je™li ciŸ zabiorŸ z sob”.
Ja odrzekem: Nie, bŸdŸ siŸ stara nie zasnø”.
A Œona zaczŸa pakaø. Ona powiedziaa: Nie, kochanie, ty
gdzie™ za™niesz”.
Ja powiedziaem: Nie, ja bŸdŸ w porzdku, kochanie”. I
wsiadem do mego starego samochodu i zaczem powoli zjeŒdŒaø w
dó. Powiedziaem sobie: BŸdŸ go obserwowa”. ZjeŒdŒajc w dó
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szczypaem siŸ _ ksaem moje palce i braem ™linŸ, i przecieraem
sobie ni oczy i tym podobnie, starajc siŸ nie zasnø. Wiem, Œe to
brzmi bardzo niehigienicznie, lecz ja czyniem wszystko moŒliwe
starajc siŸ dojechaø do tej dziewczyny.
30 I jechali™my okoo o™miu mil star drog do góry do wiejskiego
terenu, a tam leŒaa moda dziewczyna, co™ koo osiem-^
siedemnasto- czy osiemnastoletnia. I ona tam leŒaa w okropnym
stanie. Kiedy wszedem do pokoju, bya naprawdŸ nerwowa i
powiedziaa: O, i ty jeste™ bratem Branhamem?” Ona rzeka^
Ja powiedziaem: Czy wierzysz, siostro?”
Ona odrzeka: O, tak, ja wierzŸ”. Powiedziaa: Ja _ ja _ ja
wierzŸ”. Dalej rzeka: Nie zwaŒam na to, co mówi mój ko™ció”. Ona
naleŒaa do tego samego ko™cioa, do którego naleŒaa Georgie
Carter. Powiedziaa: Nie dbam o to, co mówi mój ko™ció. Ja wierzŸ.
Ja wierzŸ”.
A wiŸc oni _ mŸŒczyzna _ ojciec wszed do ™rodka i u™cisn ze
mn do§. I on _ wzi mnie i podprowadzi do jej óŒka. On
powiedzia: ProszŸ pana” _ rzek _ ona ma byø operowana dzisiaj
rano”. Dalej rzek: Ona jest^ Obawiamy siŸ, Œe ona nie wytrzyma
tej podróŒy”. Powiedzia: Musimy j zawie›ø daleko _ do New
Albany w Indianie”.
Byo to niemal czterdzie™ci mil do najbliŒszego szpitala i ona
musiaa jechaø okoo o™miu mil przez wiejski teren _ po prostu, o
moi drodzy, pomiŸdzy rzŸdami potów, drog w dó, gdzie
przejeŒdŒay ko§skie powozy _ Œeby tam dotara. I, otóŒ, ja juŒ
asystowaem i pomagaem przy operacjach, wiŸc^
31 [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] ^ i to byo^ Wiedziaem, Œe
to dziecko nie moŒe i™ø do szpitala. Ona by umara, zanim siŸ tam
dostanie. MoŒe siedz tutaj obecnie lekarze _ zazwyczaj przychodz
tu lekarze, by suchaø naboŒe§stwa. Miaa spuchniŸty bok i on
zmienia siŸ na kolor czerwony; jej ™lepa kiszka miaa przepuklinŸ i
lada chwila moga pŸknø.
OtóŒ, wielokrotnie szedem z lekarzem Adairem, lekarzem z
naszego miasta, który chodzi do naszego zboru. Przeprowadzali™my
operacjŸ i on zrobi ciŸcie i otworzy wnŸtrzno™ci. Czasem wyszy na
stó, a czasami wyjmowa kiszki i popryska je, i obmy; zapobiega,
aby nie doszo do zapalenia otrzewnej. Nacina otwór w ksztacie V i
wkada we§ rurkŸ, by odsczaø ropŸ. Czasem oni odzyskiwali
zdrowie.
Lecz ta dziewczyna nie moga^ Jej ™lepa kiszka by pŸka, a ona
musiaa przebyø trzydzie™ci mil lub wiŸcej. Ona by umara, zanim by
tam dotara.
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OtóŒ, przyjaciele, ta dziewczyna patrzya na mnie i ona rzeka:
O, bracie Branham, czy my™lisz, Œe ja bŸdŸ Œya?”
A ja powiedziaem: Ja wierzŸ, Œe bŸdziesz”. Lecz ona rzeka^
Ja powiedziaem: NuŒe, czy wierzysz?”
Ona odrzeka: O, tak, tak, ja wierzŸ. Oczywi™cie, nie dbam o to,
co mówi mój zbór. Ja _ ja wierzŸ. Georgie Carter powrócia do
zdrowia”. Dalej rzeka: Ja równieŒ powrócŸ do zdrowia. Obawiam
siŸ tej operacji”, rozumiecie, i tym podobnie.
Niektórzy ssiedzi zgromadzili siŸ w ich domu.
33 Spójrzcie teraz. Oto, co wam teraz pragnŸ przekazaø na ten
temat. Ta dziewczyna my™laa, Œe wierzy, tak samo jak wielu z was,
którzy przyjdziecie do kolejki modlitwy dzisiaj wieczorem. Wy
my™licie, Œe wierzycie _ lecz ona nie wierzya.
OtóŒ, wiele z was ma kobiece kopoty, a moŒe jest to po prostu co™
innego _ byø moŒe wrzód w Œodku. I ty _ musisz podjø swoj^
MoŒesz mieø jeszcze trochŸ czasu.
Lecz ta dziewczyna _ ona musiaa byø w krytycznej sytuacji. Jej
Œycie byo zagroŒone. Co™ trzeba byo uczyniø. WiŸc ja powiedziaem:
Siostro, ja nie chcŸ raniø twoich uczuø, lecz ty _ ty nie wierzysz”.
OtóŒ, jest to dokadnie tak, jak mówi ten brat tutaj, gdy kto™ ma
podniesion gowŸ, bez wzglŸdu na to, gdzie jeste™ w budynku^ Ja
tego nie mówiŸ, przyjaciele, pamiŸtajcie, ja wam to mówiŸ tylko dla
waszego dobra. To nie jestem ja, lecz Bóg. Ja wiem, kiedy macie
podniesion swoj gowŸ; ja to czujŸ. Czy jeste™cie za mn,
gdziekolwiek jeste™cie^ Jak pewna niewiasta ubiegego wieczora,
siedzca z podniesion gow za mn. Ja to wiedziaem przez cay
czas. A wiŸc, to jest sprawa miŸdzy Bogiem a indywidualnym
czowiekiem. Rozumiecie? Nic na to nie poradzŸ. Oni przeszkadzaj
ludziom. Wiele razy przeszkadzaj pewnym sprawom.
34 WiŸc potem ta dziewczyna powiedziaa: O, ja wierzŸ, ja wierzŸ,
bracie Branham”. OtóŒ, ona sobie my™laa, Œe wierzy.
Patrzcie, ona miaa nadziejŸ. Lecz wiara jest substancj tych
rzeczy, których siŸ spodziewamy i dowodem tych rzeczy, których nie
widzimy! Czy rozumiecie, co mam na my™li?
WiŸc ja powiedziaem: Siostro, to jest zwyky przypadek”.
Powiedziaem: Mógbym zajø trochŸ wiŸcej czasu i daø ci moŒe
czas, Œeby™ przyjŸa przynajmniej tyle wiary i wysza z ni. Lecz ty
musisz natychmiast po™wiŸciø temu uwagŸ _ w tej chwili. Bowiem ja
bŸdŸ szczerym wobec ciebie. Ty nie doŒyjesz tego, by zobaczyø
szpital”.
OtóŒ, jej rodzicie nie bardzo zdawali sobie z tego sprawŸ w tej
32
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chwili. Lecz ja raczej bŸdŸ szczerym wzglŸdem was, oznajmiŸ wam
prawdŸ^ Czy by™cie nie woleli, Œebym by szczerym wobec was? I
pamiŸtajcie, przyjaciele, ja nie walczŸ z ciaem i krwi; to jest
duchowa moc. Ja muszŸ byø szczerym przed Wszechmogcym
Bogiem. Rozumiecie? I dlatego, Œe sobie zdajŸ sprawŸ z
niebezpiecze§stwa dla mojego wasnego Œycia, a nie tylko mojego,
lecz waszego^ A wiŸc, ona rzeka, Œeby chciaa _ Œe wierzy, lecz
nie wierzya.
OtóŒ”, powiedziaem: popatrz”. PragnŸ, aby™cie na to zwrócili
uwagŸ i pragnŸ, aby™cie byli naprawdŸ ostroŒni teraz i rozwaŒali
kaŒde sowo, Œeby™cie to mogli odróŒniø _ co™ niewielkiego, na co
Bóg zezwoli wówczas. ZobaczŸ, czy macie wiarŸ. Ja powiedziaem:
Siostro, ty nie masz wiary”.
Ona powiedziaa: O, kaznodziejo Branham, ja mam wiarŸ, by
wierzyø wszystkiemu”.
35 [Przerwa w nagraniu _ wyd.] ^ Je™li masz wiarŸ, pragnŸ ciŸ
prosiø i pokazaø ci raczej, Œe ty nie masz wiary. Suchaj teraz i
uchwyø kaŒde sowo z tego. W tym pokoju zwisa z Œyrandola
sznurek, a na ko§cu tego sznurka bya bransoletka, a ona miaa^
Bya to biaa obrczka z maymi czerwonymi kawakami
wsadzonymi do niej _ dziecko bawio siŸ z ni prawdopodobnie,
wiecie _ hu™taa siŸ w tym pokoju. Byø moŒe niektórzy z was musicie
uspokajaø swoje dzieci w ten sposób _ hu™taø czym™ w kóko, by siŸ
z tym bawiy, by je zabawiø.
36 I zobaczyem t ma obrczkŸ, zwisajc w dó. Byo to^
Rzekem tej modej pani, powiedziaem: Jak daleko jeste™ od tej
obrczki?”
Ona rzeka: W przybliŒeniu piŸtna™cie stóp”.
Ja powiedziaem: Teraz wszyscy doro™li tutaj, wy wszyscy
odwróøcie siŸ, proszŸ, do mnie plecami”. Dalej powiedziaem: Nie
bŸdzie tu teraz czynione nic, co by kogo™ skrzywdzio. Ja muszŸ po
prostu rozmawiaø z t dziewczyn, poniewaŒ ona to musi teraz
pojø”.
I dlatego wa™nie wchodzŸ do tych spraw dzisiaj wieczorem u
was. Mamy jeszcze dwa nastŸpne wieczory i co™ musi zostaø
uczynione. Rozumiecie? Nie chcŸ, Œeby™cie teraz odeszli i mówili o
tym co™ zego, bo moŒe bŸdziecie musieli odpowiadaø za to przed
Sdem. A wiŸc rzekem: Co™ trzeba natychmiast uczyniø”. Dalej
rzekem: OtóŒ, wy rodzice, odwróøcie siŸ, proszŸ, plecami”.
Niektórzy ssiedzi siedzieli u niej i oni siŸ wszyscy odwrócili do
mnie plecami, i odwrócili swoje krzesa.
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Ja powiedziaem tej modej kobiecie: OtóŒ, ty mi mówisz, Œe
masz wiarŸ ku uwierzeniu wszystkiemu?”
Ona odrzeka: Tak jest, proszŸ pana”.
Ile dni nie spoŒywaa™ juŒ pokarmu?”
A ona odrzeka: Okoo trzech dni” _ rzeka _ nie mogŸ znie™ø
nawet wody w moim Œodku”. I wiecie, co to jest zapalenie ™lepej
kiszki; a ona miaa równieŒ gorczkŸ.
37 I ja powiedziaem: Zatem, jeŒeli wierzysz caym swoim sercem i
udowodnisz mi teraz, Œe masz wiarŸ^ Spójrz teraz wprost na t
bransoletkŸ” _ a ona wisiaa tam w powietrzu _ i spraw, by ta
bransoletka obrócia siŸ raz i drugi w tym pokoju. Potem spraw,
niech siŸ obróci wstecz i do przodu, a potem niech siŸ zatrzyma, a ja
uwierzŸ, Œe masz wiarŸ”.
Ona odrzeka: O, bracie Branham” _ rzeka _ aleŒ, dlaczego
mnie prosisz o co™ takiego?”
Powiedziaem: Chciaem zobaczyø, czy masz wiarŸ”. Dalej
rzekem: Jezus powiedzia: Wszystkie rzeczy s moŒliwe, je™li
wierzysz’.”
38 OtóŒ, to jest po prostu zwyczajna wiara, przyjaciele. Magicy
uŒywaj jej wielokrotnie, by pataø figle i tak dalej _ rozbijaø
szklanki, i tym podobnie. To siŸ bŸdzie dziaø, je™li wierzysz. Lecz ja
pragnŸ daø podoŒe waszej _ tej my™li o wierze, Œeby™cie wiedzieli, o
czym mówiŸ. I pragnŸ, Œeby™cie teraz siedzieli cicho, aby™cie to
zrozumieli. Ocknijcie siŸ, Œeby™cie wiedzieli, o co chodzi, kiedy
sko§czŸ o tym mówiø.
39 Wtedy ona powiedziaa: No wiesz, bracie Branham, nikt nie
moŒe tego uczyniø”.
Ja powiedziaem: O tak, kaŒdy, kto wierzy, moŒe to uczyniø”.
A ona rzeka: OtóŒ, ja nie wierzŸ, Œe kto™ mógby to uczyniø”.
Ja rzekem: My™laem, Œe powiedziaa™, iŒ wierzysz, Œe wszystko
jest moŒliwe”. Widzicie, jak ona zostaa na tym przyapana _
wa™nie tam. Powiedziaem: Ty powiedziaa™, Œe wierzysz we
wszystko. ChcŸ, Œeby™ mi to udowodnia”.
A ona rzeka: Ja nie wierzŸ, Œeby by kto™, kto to potrafi uczyniø;
to jest materia, bracie Branham”. Ona rzeka: Czy ty mógby™ to
uczyniø?”
Ja odrzekem: Tak, proszŸ pani”.
A ona rzeka: OtóŒ, czy bym moga zobaczyø, jak siŸ to robi?”
Ja odrzekem: Je™li pragniesz”.
A ona rzeka: PragnŸ”.
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Potem, oczywi™cie, skierowaem mój umys na bransoletkŸ i
poleciem jej obserwowaø j, a nie mnie. Podobnie, jak wiele razy na
naboŒe§stwie _ wezmŸ jakie™ zezowate dziecko, które macie na tym
naboŒe§stwie, wy je przyniesiecie tutaj na podium, nawet siŸ nie
pomodlŸ za nie, pozwólcie mi tylko patrzyø wprost do jego oczy, ot
tak, i sprawiŸ, Œe jego oczy patrz siŸ prosto. Lecz kiedy odwrócŸ
moj gowŸ^ [Przerwa w nagraniu _ wyd.]
41 I posuŒyem siŸ tym, by to zilustrowaø. Ona siŸ wrócia _
my™laa, Œe siŸ nie dostanie z powrotem przez kolejkŸ, trwao to dwa
lub trzy dni, nim siŸ dostaa z powrotem. Lecz kiedy przysza tym
razem, ona rzeka: Bracie Branham, ty mi powiedziae™, bym
wrócia do kolejki”.
S tam setki ludzi, zgromadzajcych siŸ wszŸdzie, stojcych w^
Od wczesnego rana przychodz z zewntrz przesikniŸci wilgoci,
wchodz do ™rodka, bym siŸ za nich modli. A potem, kiedy Bóg
uzdrowi jej oczy wówczas, jej oczy siŸ wyprostoway i widziaa
normalnie. Odesza radujc siŸ. Rozumiecie? Taka jest róŒnica
miŸdzy wasz wiar a BoŒ wiar.
42 A zatem, oczywi™cie, utkwiem mój wzrok w tej bransoletce _ co
moŒecie sami uczyniø, je™li nie bŸdziecie wtpiø w swoim sercu _ i
ona siŸ zaczŸa obracaø. A potem obrócia siŸ wstecz i do przodu,
dookoa, poprzecznie, i zatrzymaem j.
Ona rzeka: Bracie Branham” _ rzeka _ to jest spirytyzm”.
Ja powiedziaem: My™laem sobie, Œe moŒe powiesz co™ takiego”.
Moi drodzy, czy to nie jest dziwne, Œe ludzie, którzy wyznaj, iŒ
znaj Boga, wiedz o Nim tak mao. Czy siŸ to zgadza?
Ona rzeka: Ty wiesz, my naleŒymy do ko™cioa Chrystusowego”.
Wybaczcie mi, nie chciaem tego powiedzieø. Wybaczcie mi, ludzie z
ko™cioa Chrystusowego, nie chciaem tego powiedzieø. Rozumiecie?
Tak czy owak, ona rzeka: My mówimy tam, gdzie mówi Biblia, a
milczymy tam, gdzie Biblia milczy”.
Wiecie, wy macie ten slogan. Ja go kwestionowaem kilka razy.
Ja rzekem: W porzdku”.
Ona rzeka: Czego™ takiego nie moŒna pokazaø w Biblii; ani nic
podobnego”.
Ja powiedziaem: My™laem sobie, Œe to wa™nie powiesz”. Dalej
rzekem: Z pewno™ci to jest w Biblii”.
A ona rzeka: OtóŒ, ja nigdy^ Ja w to nie wierzŸ”.
W porzdku”_ powiedziaem _ ty w to nie wierzysz?”
Ona rzeka: Nie, pokaŒ mi, gdzie to jest w Biblii”.
40
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Ja powiedziaem: Pewnego dnia Jezus przechodzi koo drzewa,
On chcia na nim znale›ø trochŸ owoców. Nie byo na nim owoców.
On woŒy na nie przekle§stwo i to drzewo zaczŸo usychaø. A kiedy
przechodzili koo tego drzewa w poudnie, ono byo uschniŸte. Piotr
to zauwaŒy i powiedzia: Jak szybko to drzewo uscho! A On
powiedzia: Gdyby™cie powiedzieli w swoim sercu do tego drzewa,
Œeby siŸ wyrwao i rzucio siŸ w morze, a nie wtpiliby™cie w to, ono
by was usuchao.’ Czy On to powiedzia?” Dalej powiedziaem: On
powiedzia: Je™liby™cie rzekli tej górze: Przenie™ siŸ, a nie wtpili w
to w sercu swoim, stanie siŸ to wkrótce’.” Czy On to powiedzia?
Oczywi™cie, Œe powiedzia. Ja rzekem: Ja wiem, Œe twój niewierzcy
pastor, próbujc usprawiedliwiø swoje niedowiarstwo powiedzia, Œe
to bya góra grzechu. Ja sam chodziem do szkoy. Lecz On klŸcza u
Góry Oliwnej. Bya to Góra Oliwna. Gdyby™ rzek w swoim sercu,
Œeby siŸ przeniosa, a nie wtpiby™ w to^” Powiedziaem: O ile
wiŸksza bya ta wiara?”
On równieŒ powiedzia: Gdyby™cie mieli wiarŸ jako ziarno
gorczyczne^”
Ja powiedziaem: OtóŒ, je™li wiara wymiarów ziarna
gorczycznego przeniosaby tŸ górŸ, o ile mniejsz wiarŸ musiaaby™
mieø, by poruszyø t bransoletk?”
44 Czy rozumiecie, co mam na my™li? OtóŒ, czŸsto siŸ dziwiem,
dlaczego On powiedzia: Ziarno gorczyczne. Byø moŒe wtrcŸ tutaj t
my™l. Ziarno gorczyczne jest najmniejszym miŸdzy wszystkimi
nasionami. To siŸ zgadza. Lecz nic nie moŒe siŸ skrzyŒowaø z
nasieniem gorczycy. Ona jest wycznie gorczyc. Nie moŒna jej
skrzyŒowaø z kapust ani z niczym innym, i sprawiø, Œeby rosa. Ona
jest wycznie gorczyc. Gdyby™ miaa tylko tyle wiary, zupenej
wiary, nie pomieszanej z czym™ innym, to pro™, cokolwiek chcesz, a
bŸdzie ci dane. Lecz nie moŒe to byø niezdecydowanie. Musi to byø
autentyczna gorczyca, o ile wiecie, o czym mówiŸ. Dobrze. I ja
powiedziaem: O ile wiŸcej wiary byoby trzeba do tego?”
Wiesz” _ powiedziaa _ suchaj, pragnŸ ciŸ o co™ zapytaø”.
Ona rzeka: Czy Bóg porusza ni albo to diabe porusza ni?”
Ja odpowiedziaem: Ani jeden z nich nie porusza ni”.
Ona rzeka: Zatem, jak ona siŸ w ogóle poruszya?”
Ja powiedziaem: Ja ni poruszyem”.
Ona powiedziaa: Hm, ty bye™ oddalony od niej o piŸtna™cie
stóp lub wiŸcej”.
Ja odpowiedziaem: Nie. To moja wiara poruszya ni”.
Rozumiecie? Je™li poprosisz o cokolwiek, a nie wtpisz w to^ Czy
rozumiecie, co chcŸ powiedzieø?
43
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[Zakócenia w nagraniu _ wyd.] ^ wiara, lecz ty masz
swobodn moraln wolno™ø do podejmowania decyzji, ty jeste™
ludzk istot. Ty siŸ moŒesz sprzeciwiø temu w swoim sercu i ja bym
ciŸ nie móg dotknø, gdyby™ potrzebowa. Jezus nie móg uczyniø
wielu potŸŒnych spraw _ dlaczego? [Zgromadzenie mówi: Z
powodu niedowiarstwa” _ wyd.] Racja. Widzicie, jak mao ludzie
wiedz o _ jak mao ludzie wiedz o wierze? Jest to zdumiewajce,
przyjaciele, stwierdziø, jak mao ludzie wiedz o niej. Oni mówi o
niej tak wiele, a pomimo tego wiedz o niej tak mao!
46 Potem ona powiedziaa: OtóŒ, czy mi chcesz powiedzieø^
Która czŸ™ø ma do czynienia z Bogiem _ ta czŸ™ø tam?”
Ja powiedziaem: OtóŒ, popatrz, tam do pokoju zstpi anio i
rzek mi, Œe dawno przedtem, nim siŸ urodziem, byem przeznaczony
do tego, by mieø dar Boskiego uzdrawiania. I On zstpi i powiedzia
mi w pokoju pewnej nocy, Œe Bóg posa ten dar, a by to dar Boskiego
uzdrawiania dla ludzi. A je™li potrafiŸ pozyskaø ludzi, by mi
uwierzyli (uwierzyli mi) i bŸdŸ szczerym, kiedy siŸ bŸdŸ modli, to nic
nie ostoi siŸ przed t modlitw”.
Dalej powiedziaem: Dlatego mówic twarz w twarz z t
nadprzyrodzon Istot _ ja temu wierzŸ caym moim sercem. A je™li
potrafiŸ ciŸ nakoniø, Œeby™ mi wierzya caym swoim sercem, to
wa™nie porusza Boga i potem jeste™ uzdrowiona. Twoja wiara ciŸ
wyratowaa”. Czy rozumiecie, co mam na my™li? Wasza wiara _
kiedy uwierzyli™cie _ wyratowaa was! Nie do czego doszli™cie w
podnieceniu i co my™leli™cie w swoim umy™le, lecz to, co rzeczywi™cie
wiecie _ wa™nie to jest dowodem rzeczy niewidzialnych! Czy
rozumiecie, co mam na my™li?
Wtedy ta dziewczyna rzeka: Bracie Branham, teraz naprawdŸ
wiem, Œe istnieje co™ wiŸcej niŒ to, gdzie dotychczas dosiŸgam”. Ona
rzeka: BŸdŸ próbowaø caym moim sercem, a Bóg niech siŸ zmiuje
nade mn”. Dalej rzeka: Pozwól mi wierzyø”.
I potem ujem j za rŸkŸ. Z jej zapalonej ™lepej kiszki wychodzia
wibracja; pomodliem siŸ za ni i ona ustaa natychmiast.
Powiedziaem: Niech ci Bóg bogosawi, siostro. Twoja wiara
uzdrowia ciŸ teraz”.
47 W kilka chwil pó›niej siedziaem w krze™le i zasnem. So§ce
wschodzio; musiaem po prostu trochŸ odpoczø przed powrotem do
domu, poniewaŒ siŸ baem, Œebym siŸ móg rozbiø gdzie™ na drodze i
mieø wypadek. I ja tam siedziaem; a oni zatelefonowali karetce
pogotowia i powiedzieli im, Œe juŒ nie trzeba jechaø. Kiedy zostaem
obudzony przez kogo™ z tej rodziny, patrzcie, ta dziewczyna juŒ nie
bya w óŒku i jada pó kwarty lodów. I ona nie potrzebowaa noŒa
od tego dnia do dzisiaj. Ona staa na werandzie i machaa na Do
45
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widzenia”. Ona powiedziaa: Do widzenia, bracie Branham”. Jej
™wiadectwo pojawio siŸ w Zwiastunie Prawdy” niedawno. Pani
Edith Wright z Milltown, wzglŸdnie z Depaw, w Indianie _ to bya
ona tam wówczas.
48 W porzdku. Widzicie teraz, czym jest wiara. Jest to co™^
Spójrzcie, przyjaciele. Ja wiem, Œe wy wszyscy jeste™cie _ wiecie
przynajmniej tyle: Nasze ciao jest kierowane przez piŸø zmysów.
Czy siŸ to zgadza? Dobrze. Ono ma piŸø zmysów we wszystkim,
które kieruj tym ludzkim ciaem. Suchajcie teraz naprawdŸ
uwaŒnie i skierujcie na to wasz uwagŸ. Te zmysy _ piŸø zmysów,
czy siŸ to zgadza? Wzrok, smak, dotyk, wŸch, such, czy to prawda?
Tych piŸø zmysów kieruje caym ludzkim ciaem. Czy to prawda?
Wzrok, smak, dotyk, wŸch i such. OtóŒ, Œaden z nich nie mówi nic o
wierze. Wiara jest szóstym zmysem znanym niektórym ludziom jako
umysowa telepatia, czy jakkolwiek to chcecie nazwaø. Nazywaj j
wielu nazwami, lecz dla mnie jest to wiara. A ona przewyŒsza
wszystkich piŸø zmysów ludzkiego ciaa. Czy rozumiecie, co mam na
my™li? [Przerwa w nagraniu _ wyd.] ^wielka^
Wiara jest jedynym bezpo™rednim i stanowczym zmysem, i ona
jest szóstym zmysem. Wiara jest wiŸcej niŒ wzrokiem. Wiara jest
wiŸcej niŒ dotykiem. Czowiek nie odczuwa wiary dotykiem.
Czowiek nie wykrywa wiary smakiem. Czowiek nie wykrywa wiary
wŸchem. Czowiek nie widzi wiary. Wiara jest substancj tych
rzeczy, których siŸ spodziewamy i dowodem tych rzeczy, których nie
widzimy!
49 Czy widzicie tutaj t BibliŸ? Ja teraz chcŸ t BibliŸ. Ja teraz na
ni patrzŸ. Ja j teraz chcŸ. Wiara jest substancj tych rzeczy,
których siŸ spodziewam i dowodem tych rzeczy, których nie widzŸ.
Rozumiecie, co mam na my™li?
Oto, my™lŸ, Œe w mojej kieszeni mam stary nóŒ Barlow, który
noszŸ od lat. Ja teraz nie widzŸ tego noŒa. Nie czujŸ tego noŒa. Nie
potrafiŸ go wykryø smakiem. Nie potrafiŸ go wykryø wŸchem.
Pomimo tego wiem, Œe ten nóŒ tam jest. Jak to mogŸ wiedzieø?
PoniewaŒ wierzŸ, Œe on w niej jest. OtóŒ, jeŒeli go tam nie ma _ wiara
go tam woŒy, jeŒeli go tam nie ma.
To was szokuje, ja wiem. Lecz to jest prawd. JeŒeli wierzycie, to
wszystko jest moŒliwe. Wy siŸ obawiacie wziø Boga za Sowo,
przyjaciele. Wy siŸ boicie. OtóŒ, moŒe zostawiem ten nóŒ leŒeø na
szafie, gdzie zmieniaem moje odzienie przed chwil. Lecz je™li ten
nóŒ jest na pewno na szafie w tej chwili i je™li wierzŸ caym moim
sercem, to on bŸdzie w mojej kieszeni. To was szokuje. Lecz Bóg
potrafi go tam woŒyø, je™li temu wierzycie.
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Oto _ pragnŸ wam co™ pokazaø. Chod› tutaj, kaznodziejo Kidson.
Czy to jest siostra Marse? Czy by™ powstaa na chwilŸ?
PragnŸ wam co™ przekazaø, przyjaciele. ProszŸ, sta§ wprost tutaj.
I je™li ci to nie przeszkadza _ to nie jest robienie publicznego pokazu
dla ciebie, siostro, lecz to jest ku chwale BoŒej.
Popatrzcie teraz, przyjaciele. PragnŸ wam co™ pokazaø. Ja wierzŸ,
Œe przede mn stoi niewiasta. Czy mogliby™cie mi powiedzieø, Œe siŸ
mylŸ? [Brat Kidson odpowiada: Nie” _ wyd.] Lecz^ [Czy nie
syszysz Œadnej kobiety?” _ wyd.] Nie, nie syszŸ Œadnej kobiety.
[Czy nie czujesz Œadnej kobiety?” _ wyd.] Absolutnie nie. Ja nie
wiem, jak wiem, Œe ona tam jest. [Czy nie wykrywasz smakiem
Œadnej kobiety?” _ wyd.] Nie. [Jak moŒesz powiedzieø, Œe tam jest
niewiasta?” _ wyd.] PoniewaŒ zmys wzroku mówi mi, Œe widzŸ
niewiastŸ. [Hm, dobrze, czy jeste™ pewien?” _ wyd.] Jestem
przekonany, Œe tam stoi niewiasta. Czy wierzycie, Œe mam racjŸ?
[Tak” _ wyd.] Suchacze, czy my™licie, Œe mam racjŸ? NuŒe, czy to
moŒliwe, Œe bym siŸ móg myliø? Tak. KaŒdy z nas moŒe byø ™lepym.
To moŒe byø wizja. PamiŸtajcie, tych piŸø zmysów ciaa nie jest tak
bezpo™rednich. Wiara jest przekonana, stanowcza.
51 Ja teraz wiem, Œe tam stoi kobieta, poniewaŒ zmys wzroku mówi
mi, Œe tam stoi kobieta. Czy rozumiecie, co mam na my™li? OtóŒ, wy
my™licie, Œeby™cie mi to mogli wyperswadowaø _ powiedzieø mi, Œe
tam nie stoi Œadna kobieta. Spróbujcie zatem. Spróbujcie mi
powiedzieø, Œe ja nie patrzŸ na kobietŸ, stojc przede mn. Wy
my™licie, Œe by™cie mi to mogli wyperswadowaø? Absolutnie nie,
poniewaŒ ten zmys wzroku jest bezpo™redni i ja patrzŸ na tŸ kobietŸ,
i wiem, Œe ona tam stoi. Lecz jedyn rzecz, któr to wiem, jest zmys
wzroku. PragnŸ, aby™cie teraz zwaŒali. Ja teraz zamknŸ moje oczy.
Teraz siŸ dotykam rŸki kobiety. [Przerwa w nagraniu _ wyd.]
52 MogŸ powiedzieø, Œe to jest kobieta. Ona ma na gowie damski
kapelusz. Ona ma kobiece wosy; jest to rŸka kobiety. Wiem, Œe to jest
kobieta, poniewaŒ siŸ jej dotykam. Czy my™licie, Œeby™cie mi to mogli
wyperswadowaø? [Nie” _ wyd.] HŸ? To jest bezpo™rednie; ja wiem,
Œe to jest kobieta. Jestem do niej odwrócony plecami, lecz pomimo
tego wiem, Œe to jest kobieta. Rozumiecie? PoniewaŒ zmys dotyku
mówi mi, Œe tam jest kobieta. Czy rozumiecie, co mam na my™li?
Zatem, wzrok powiedzia mi, Œe ona tam jest teraz. Ja siŸ jej nie
dotykam. To jest zmys wzroku. Ja wiem, Œe ona tam stoi teraz, bo siŸ
na ni patrzŸ. Zamykam moje oczy. Wiem, Œe ona tam teraz stoi
dlatego _ nie dlatego, Œe j widzŸ, lecz dotykam siŸ jej rŸki. Ja wiem,
Œe ona tam stoi. Nie widzŸ jej, lecz dotykam siŸ jej. Zmys dotyku
oznajmia mi, Œe tam stoi kobieta. Czy rozumiecie, co mam na my™li?
53 WiŸc wiara jest substancj tych rzeczy, których siŸ spodziewamy,
50
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i dowodem, rozumiecie _ jest wrŸcz przekonana, tak samo jak mój
wzrok jest przekonany, tak samo jak mój dotyk jest przekonany^
Ona jest dowodem tych rzeczy, których nie widzimy, po prostu tak
stanowczym, jak to istnieje. Czy rozumiecie, co mam na my™li?
Tak wielu ludzi próbuje doprowadziø samych siebie do
podniecenia i mówi: O, ja mam wiarŸ”. Lecz, przyjaciele, nie ma jej
tam. Gdyby bya, ona by reagowaa. Rozumiecie? Czy wiecie, co mam
na my™li?
54 Spójrzcie zatem^ DziŸkujŸ ci, siostro Marse i niech ci Bóg
bogosawi.
Suchajcie teraz. OtóŒ, widziaem kobietŸ _ mój zmys wzroku mi
powiedzia, Œe ona tam jest. Wiedziaem wiŸc, Œe ona tam jest _ na
podstawie zmysu wzroku. Zamknem moje oczy; nie widziaem
niczego. Potem siŸ jej dotknem, a zmys dotyku powiedzia mi, Œe
ona tam jest. Zmys dotyku by tak samo bezpo™redni, jako zmys
wzroku, poniewaŒ to byo bezpo™rednie potwierdzenie.
Zatem, wiara jest bezpo™rednim potwierdzeniem rzeczy, których
nie widzimy, nie dotykamy, nie smakujemy, nie wchamy ani nie
syszymy. Spójrzcie teraz tutaj. Ja teraz zamknŸ moje oczy.
ZwaŒajcie.
55 To by sok z pomara§czy. [Brat Kidson mówi: Ty nie widzisz
Œadnych pomara§czy” _ wyd.] O nie. [Ty nie syszysz Œadnych
pomara§czy” _ wyd.] Wcale nie. [Ty siŸ nie dotykasz Œadnych
pomara§czy” _ wyd.] Nie. [Ty nie wchasz pomara§czy” _ wyd.]
Absolutnie nie. [Co sprawia, Œe sobie my™lisz, iŒ to s pomara§cze?”
_ wyd.] PoniewaŒ je skosztowaem. [Czy jeste™ tego pewny?” _
wyd.] Jestem przekonany, Œe to by sok z pomara§czy. To nie bya
cytryna; nie byo to winogrono. Nie by to grejpfrut. By to sok
pomara§czowy _ na skutek zmysu smaku. Ja go nie wchaem, nie
syszaem go, nie dotykaem siŸ go, nie widziaem go; lecz zmys
smaku powiedzia mi, Œe to jest sok pomara§czowy. Czy my™lisz, Œe
mam racjŸ? [Masz racjŸ” _ wyd.]
Z pewno™ci tak. Patrzcie, zmys smaku udowodni, Œe to jest sok
pomara§czowy. OtóŒ, bez wzglŸdu na to, jak bardzo mi chcecie
wmówiø, Œe to bya woda, ja wiem, Œe to by sok pomara§czowy.
Skosztowaem go. Rozumiecie? Wy mogliby™cie go skosztowaø
równieŒ i je™li macie zmys smaku, poznacie, Œe to jest to samo. A je™li
macie wiarŸ, bŸdziecie wiedzieø to samo, o czym ja mówiŸ. Patrzcie
teraz tutaj jeszcze raz, patrzcie teraz tutaj.
Ja wcham perfumy. To s perfumy. [Brat Kidson mówi: Nie
widzisz ich” _ wyd.] Nie widzŸ Œadnych perfum. [Nie syszysz ich”
_ wyd.] Nie syszŸ Œadnych perfum. [Nie czujesz ich smakiem” _
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wyd.] Nie czujŸ ich smakiem. [Nie dotykasz siŸ ich” _ wyd.] Nie
dotykam siŸ ich. [Co sprawia, iŒ sobie my™lisz, Œe to s perfumy?” _
wyd.] PoniewaŒ je czujŸ wŸchem. [Amen” _ wyd.] To siŸ zgadza.
Zmys wŸchu mówi mi, Œe przed moim nosem byy perfumy.
[Zakócenie w nagraniu _ wyd.]^ mi? Spróbuj to. W porzdku,
wiem, Œe to byy perfumy. Nie widziaem ich, prawda? Czy je
widziaem? Miaem zamkniŸte moje oczy. Czy je czuem smakiem?
Nie, nie miaem ich w moich ustach. Czy siŸ ich dotykaem? Nie
miaem moich rk w pobliŒu nich, ani niczego innego. Jak je zatem
poznaem? Czy je syszaem? Nie, powchaem je i to byo
bezpo™rednim dowodem, Œe to s perfumy. Ja to wiem. [Przerwa w
nagraniu _ wyd.]
56 Zatem^ [Brat Kidson mówi: Nie dotykasz siŸ muzyki” _ wyd.]
O nie. [Nie rejestrujesz muzyki smakiem” _ wyd.] Absolutnie nie.
[Co zatem sprawia, Œe sobie my™lisz, iŒ to jest muzyka?”_ wyd.] Ja
j syszŸ i wiem, Œe to jest muzyka. [Jeste™ tego pewny?” _ wyd.]
Jestem przekonany. Ta pani gra: Tylko Mu wierz”. Czy my™lisz, Œe
mam racjŸ? [Tak, ty masz racjŸ” _ wyd.] Spróbujcie mi to
wyperswadowaø. Ja jej nie widzŸ. Nie czujŸ jej smakiem. Nie
dotykam siŸ jej. Nie wcham jej. Lecz syszŸ j. Czy byem o tym
przekonany? Skd wiem, Œe mam racjŸ? Dlaczego?
57 Zatem, istnieje piŸø zmysów ciaa. One s stanowczo
przekonane, nieprawdaŒ? Wy wiecie, kiedy siŸ to dzieje. Wy wiecie.
Teraz siŸ patrzysz na suchaczy. Ty wiesz, Œe siŸ patrzysz na mnie.
OtóŒ, zatem przyjaciele, wiara^ Tutaj to jest. Wiara jest
substancj tych rzeczy, których siŸ spodziewamy i dowodem tych
rzeczy, których nie widzimy. Ona jest stanowcza. Ty to wiesz. Nie
trzeba, Œeby ci kto™ mówi co™ wiŸcej o tym. Ona to oznajmia tak
stanowczo, jak którykolwiek z tych pozostaych piŸciu zmysów
ciaa. Czy wiecie, co mam na my™li? Ilu z was ogólnie zrozumiewa to,
co chcŸ powiedzieø? Pozwólcie zobaczyø wasze rŸce. Widzicie,
widzicie?
58 Nie chodzi o to, w co siŸ zmuszacie wierzyø. Na przykad, ja
próbowabym zmusiø siŸ do wiary w to, Œe syszŸ muzykŸ. Ja bym
tego nie czyni! MoŒe zmuszabym siŸ wierzyø w to, Œe wcham
perfumy. Nie ma ich tam po prostu. MuszŸ to czyniø absolutnie. Czy
rozumiecie, co mam na my™li?
A wiara jest tym przekonaniem. Ona jest stanowczym czynem!
Wy to wiecie. O, moi drodzy, mam nadziejŸ, Œe zrozumiewacie to, co
chcŸ powiedzieø.
59 Widzicie, ona jest substancj tych rzeczy, których siŸ
spodziewamy i dowodem rzeczy, których nie widzimy. Wy tego nie
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widzicie, wy tego nie smakujecie. Kto™ powie: Ja siŸ wcale nie czujŸ
lepiej”.
OtóŒ, o co chodzi? Dlaczego siŸ nie czujesz lepiej? Je™li masz twoj
wiarŸ, niechaj ci siŸ stanie wedug twojej wiary! Czy siŸ to zgadza?
Rozumiesz?
Bez wzglŸdu na to, jak siŸ czujesz, jeste™ uzdrowiony mimo
wszystko! NiezaleŒnie od tego, co widzisz, jeste™ uzdrowiony mimo
wszystko. Czy rozumiesz, co mam na my™li? To jest^ Ty to wiesz.
Nic nie moŒe ci to wyjø z twego serca. Ty to wiesz. Jest to po prostu
stanowczy czyn, wprost tam. O, moi drodzy.
Gdyby™cie to tylko mogli zrozumieø, przyjaciele, co™ by siŸ stao.
Gdyby™cie tylko wiedzieli, o czym ja mówiŸ, co™ by zareagowao w
tej chwili. Rozumiecie? To jest pewne. Jest to wprost tam, tak pewne,
jak tych innych piŸø zmysów. One s z naturalnego czowieka. Wiara
jest od Boga. Naturalny czowiek moŒe siŸ myliø, lecz Bóg nie moŒe
siŸ myliø. O, moi drodzy.
60 Patrzcie, to by sprawio, Œe zaczniemy krzyczeø. Pomy™lcie o tym.
Ludzie mi mówi, Œe maj wiarŸ, a mówi, Œe nie potrafi uwierzyø
w Boskie uzdrowienie? Przyjaciele, jeŒeli nie wierzycie w Boskie
uzdrowienie, to jeste™cie zgubieni. To siŸ zgadza. Jak bŸdziecie
wierzyø, je™li nie moŒecie mieø dosyø wiary, Œe Bóg uzdrawia to ciao,
by Go uwielbiao? O ileŒ wiŸcej wiary bŸdzie musieli mieø, Œeby
wierzyø, iŒ Bóg we›mie to stare, ™miertelne i uczyni z niego
nie™miertelne, by je zabraø do góry! To jest bezpo™rednie Boskie
uzdrowienie. O, moi drodzy, w dniu sdu bŸd okropne
rozczarowania _ przy zmartwychwstaniu. To prawda.
61 Wiara^ Musimy doj™ø do tego stadium, aŒ zostaniemy
przeniesieni, tak jak Enoch! To siŸ zgadza. Wiara _ ™wiadectwo, Œe
siŸ podoba Bogu. Czy Enoch nie^ Nasze nastŸpne miejsce Pisma
šwiŸtego mówi, Œe Enoch dziŸki wierze mia ™wiadectwo, Œe siŸ
podoba Bogu. Czy siŸ to zgadza? A Biblia mówi: Bez wiary nie
moŒna siŸ podobaø Bogu”. WiŸc musicie mieø t sam wiarŸ, któr
wierzycie i wiecie^ [Przerwa w nagraniu _ wyd.]
62 Dar uzdrawiania, nie dar czynienia cudów, chociaŒ wiele cudów
dzieje siŸ razem z tym. Lecz jest to dar uzdrawiania _ ludzie zostaj
uzdrowieni. Oni wychodz, bym siŸ za nich modli, oni powracaj. I
moi drodzy, oni zostaj uzdrowieni. Czekajcie, aŒ odjadŸ z tego
miasta, przyjaciele. Po moim odje›dzie usyszycie przez dugi czas
ludzi, przychodzcych do ko™cioa i mówicych: OtóŒ, ten rak _ on
znikn”. Ta guchota, któr miaem _ patrzcie, ja teraz syszŸ”.
Moje schorzenie, wiecie, ono mnie wa™nie opu™cio”.
63 Jest to po prostu takie proste. Jest to co™, do czego nie potrafisz
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doj™ø przez twoje usiowanie. To nie jest podniecenie. ZauwaŒyem,
Œe ludzie przychodz do kolejki modlitwy, zaczynaj siŸ po prostu
trz™ø i mówi: O, BoŒe, alleluja! Amen! Chwaa Bogu!”
Nie czy§ tego! Ty stajesz na przeszkodzie wierze! Ty
przeszkadzasz Bogu! Podejd› peen czci i tylko podnie™ swoj rŸkŸ
do góry i wierz. To jest wszystko. Wiara _ ty siŸ do tego nie
podniecasz. Wiara jest czym™, co juŒ jest w twoim sercu. Tylko
przyjd› i wierz! Czy rozumiecie, co mam na my™li?
O, przyjaciele, moi drodzy, ja was miujŸ. Nie mówibym do was
tak bezpo™rednio, gdybym was nie miowa. Lecz ja was miujŸ tak
bardzo, Œe nie chcŸ ogldaø, aby™cie to przegapili. Rozumiecie? Wy _
musicie to zrozumieø.
64 I suchajcie teraz, przejdŸ teraz szybko do mego tekstu, Œeby™my
siŸ mogli po™pieszyø. Bóg zoŒy ™wiadectwo o darze Abla. Bóg
zawsze skada ™wiadectwo o Swoim darze. Czy siŸ to zgadza?
PragnŸ, Œeby™cie teraz zwrócili uwagŸ. Kiedy dzieci izraelskie
byy w niewoli przez czterysta dwadzie™cia lat tam w Egipcie,
przeprowadzeni tam z powodu Józefa _ kiedy tam przybyli^
Niebawem powsta inny faraon, który nie zna Józefa. I potem lud
dosta siŸ do niewoli. I oni musieli budowaø domy ze somy i z cegie,
i róŒne rzeczy ze somy i ™cierniska. A wtedy oni zaczŸli krzyczeø do
Boga o wyzwoliciela. Czy siŸ to zgadza? I oni woali i woali. A Bóg
wyznaczy wyzwoliciela _ czy siŸ to zgadza _ MojŒesza.
65 A kiedy MojŒesz dorós do wieku dojrzao™ci, wyszed i zobaczy
dwu Egipcjan znŸcajcych siŸ nad Hebrajczykiem, i on zabi
Egipcjan i pogrzeba ich. A nastŸpnego dnia, kiedy spotka
Hebrajczyków, walczcych miŸdzy sob _ No co” _ powiedzieli oni
_ czy nas zabijesz tak, jak zabie™ Egipcjanina?”
Suchajcie teraz, bd›cie cichymi lud›mi. MojŒesz, który by
wa™nie wyzwolicielem, BoŒym darem dla ludzi _ oni go nie
zrozumieli. Czy rozumiecie, co mam na my™li? Oni nie zrozumieli
MojŒesza. A MojŒesz my™la z pewno™ci, Œe oni zrozumiej, iŒ on jest
darem dla nich, by ich wyzwoliø. Lecz oni nie zrozumieli.
A teraz, przyjaciele, nie zrozumcie mnie ›le. Obym to powiedzia
z poszanowaniem w moim sercu, wiedzc, Œe zdŒam do wieczno™ci i
pewnego dnia stanŸ przed sdem.
Tysice ludzi nie dostrzegaj ich daru. Widzicie? Oni tego nie
mog zrozumieø. I oni bŸd patrzeø i powiedz: O, on jest tylko
czowiekiem”.
To jest prawd. By to Bóg, czy MojŒesz, który wyzwoli ten lud?
By to Bóg w MojŒeszu. Rozumiecie? Oni woali o wyzwoliciela. A
kiedy Bóg posa im wyzwoliciela, oni go nie dostrzegli, poniewaŒ
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byo to przez czowieka. Lecz to nie by czowiek. By to Bóg w
czowieku! [Przerwa w nagraniu _ wyd.]
66 ^ Który przebywa we Mnie. To On czyni te sprawy”.
Rozumiecie? Lecz On by BoŒym Darem dla ™wiata. Bóg Go da dla
ciebie i dla mnie. Czy siŸ z tego nie radujecie? Spójrzcie, Bóg go da.
Zatem ludzie, którzy uwierzyli, Œe Go Bóg da, mog zostaø
zbawieni. Lecz ci, którzy temu nie wierz, nie mog zostaø zbawieni.
Czy siŸ to zgadza?
I w Œaden inny sposób nie moŒna wej™ø do Królestwa, tylko przez
Niego. Czy siŸ to zgadza? Zatem, je™li temu wierzycie, moŒecie zostaø
zbawieni. Lecz je™li temu nie wierzycie, nie moŒecie zostaø zbawieni,
bo On jest Darem BoŒym.
Patrzcie, Pismo šwiŸte mówi: aden czowiek^ Wiemy, Œe Bóg
by w Chrystusie, bo Œaden czowiek nie mógby czyniø tych rzeczy,
które On czyni, je™liby Bóg nie by z nim”. Czy siŸ to zgadza?
WiŸc co to byo? Bóg po™wiadcza, Œe to by Jego jednorodzony
Syn. Czy to prawda? Bóg to po™wiadcza; On powiedzia: To jest Mój
Syn”. On powiedzia: JeŒeli Mi nie wierzycie, to wierzcie sprawom,
które Ja czyniŸ”. Czy siŸ to zgadza? On powiedzia: Ten czowiek
™wiadczy sam o sobie” _ wiecie, jak brzmi to miejsce Pisma _ lecz
je™li on skada ™wiadectwo, a to, co on mówi, nie jest prawd, to Mi
nie wierzcie. Lecz je™li Ja ™wiadczŸ i to, co mówiŸ, jest prawd, Mój
Ojciec to po™wiadczy”.
A je™li ja mówiŸ wam o darze Boskiego uzdrawiania, a Bóg o tym
nie skada ™wiadectwa, zostawcie to; jest to ze. Lecz je™li to Bóg
po™wiadcza, wierzcie, Œe to jest BoŒy dar dla was! To siŸ zgadza. Czy
rozumiecie, co mam na my™li?
67 Przykro mi, Œe to muszŸ przedstawiaø w ten sposób, przyjaciele,
lecz ufam, Œe potraficie czytaø miŸdzy rzdkami. ZwaŒajcie teraz.
Widzicie, jest to BoŒy dar. Kiedy Jezus, kiedy On odszed^ On
zosta zabrany do góry. Wielu ludzi, którzy przyszli do Jezusa, nie
zostao uzdrowionych. On siŸ modli za wieloma, którzy nie mieli z
tego rezultatów, poniewaŒ oni nie wierzyli. Oni nie wierzyli, Œe On
by BoŒym Synem. Oni rzekli: Patrzcie, On siŸ Sam czyni Bogiem.
On wybacza grzechy ™wiata; to jest blu›nierstwo”. Czy tego nie
rozumiecie?
Oni tak mówili o Eliaszu. Oni mówili to samo o MojŒeszu. No
wiesz, woleliby™my umrzeø w Egipcie, niŒ byø przyprowadzeni tutaj
i umrzeø z godu na pustyni”.
Widzicie, BoŒy posaniec by zawsze odrzucany. Wy wiecie, o
czym ja mówiŸ, nieprawdaŒ? Mam nadziejŸ, Œe wiecie, przyjaciele.
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Niech Bóg bogosawi wasze serca. PragnŸ, aby™cie to zrozumieli,
przyjaciele.
68 OtóŒ, oni potrzebowali wówczas Zbawiciela. Bóg posa
Chrystusa na ™wiat jako Zbawiciela.
Potem, kiedy Jezus std odchodzi, wielu miych BoŒych ludzi
byo chorych i cierpicych. Bóg da Piotrowi dar Boskiego
uzdrawiania. OtóŒ, to _ ludzie zostali uzdrowieni, poniewaŒ Bóg
skada ™wiadectwo przez Piotra o darze Boskiego uzdrawiania, tak
samo, jak skada ™wiadectwo przez Eliasza jako proroka, przez
MojŒesza jako wyzwoliciela, przez Chrystusa jako Syna. On skada
™wiadectwo przez Piotra jako uzdrowiciela. Czy tak czyni? I ci
ludzie zrozumieli to. I oni zgromadzili takie masy ludzi, Œe Piotr nie
móg siŸ nawet modliø za kaŒdego z nich i oni wiedzieli, Œe ten
aposto by BoŒym darem dla nich. A on nie potrzsa im nawet rk
mówic: Niech ci Bóg bogosawi”. Oni brali ludzi z budynku na
zewntrz i kadli ich na ulicy, Œeby chociaŒ tylko cie§ Piotra
przeszed przez nich, a oni zostali uzdrowieni. Czy to prawda?
Dlaczego? Bowiem oni wiedzieli, Œe Piotr by darem uzdrawiania,
posanym od Boga do ludzi. O, mam nadziejŸ, Œe to rozumiecie,
przyjaciele ^?^ Widzicie, by to BoŒy dar. Co teraz? PragnŸ was
zapytaø: Czy to by Piotr, który uzdrawia? [Przerwa w nagraniu _
wyd.]
69 Bóg nie jest w materialnych sprawach. Bóg jest w ludziach! Duch
šwiŸty nigdy nie zstpi na organizacje; On zstpi na ludzi! I tak
wielu ludzi mówi dzisiaj: Oni nie naleŒ do mojej wiary”. OtóŒ, je™li
masz wiarŸ Chrystusow, jest to wszystko to samo. Bóg siŸ nie
troszczy o^ Twoja organizacja nie ma dla Niego znaczenia. A
ludzie doszli do tego, Œe to jest wszystko wielki zorganizowany ™wiat.
I to _ dlatego chciabym to raczej mieø w audytorium.
JeŒeli to jest w ko™ciele unitarian, to trynitarianie nie przyjd.
JeŒeli to jest w ko™ciele trynitarian, nie przyjd unitarianie. Je™li to
jest w metodystycznym ko™ciele, bapty™ci nie przyjd. JeŒeli to jest w
ko™ciele baptystycznym, to metody™ci nie przyjd. Jedno ciao^
Kto™ powiedzia: Czy powinni™my teraz daø siŸ ochrzciø ponownie,
aby™my mogli przyj™ø i prosiø o modlitwŸ za nas?”
O aski, to jest tak poga§skie, jak to tylko moŒliwe! To siŸ zgadza.
Nie. Bowiem przez jednego Ducha jeste™my wszyscy ochrzczeni w
jedno ciao, to prawda, bez wzglŸdu na to, kim jeste™cie i gdzie
jeste™cie. To siŸ zgadza. WiŸc wcale nie zaleŒy na tym, w jakiej
organizacji jeste™cie. Wy nie musicie naleŒeø do baptystycznego
ko™cioa, do metodystycznego ko™cioa albo do zielono™witkowców,
czy cokolwiek to jest. Musicie mieø wiarŸ w Boga! To siŸ zgadza.
OtóŒ, a szczerze mówic, nie musicie naleŒeø do Œadnego ko™cioa.
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Lecz je™li zostaniesz uzdrowiony i znowu zaczniesz grzeszyø,
przyjdzie na ciebie jeszcze co™ gorszego, niŒ za pierwszym razem!
Chod› zatem gdzie™ do zboru i suŒ Bogu! Bóg ciŸ nie uzdrawia
dlatego, aby mia z tego chwaŸ diabe. On ciŸ uzdrawia ku Swojej
chwale!
70 Spójrzcie teraz, jak ludzie zawodz. MojŒesz odczuwa _
wyobraŒam sobie, jak on odczuwa. On po prostu niechŸtnie
wychodzi, by co™ ludziom bezpo™rednio powiedzieø, bo sobie my™la,
Œe to bŸdzie wywyŒszanie samego siebie. On sobie my™la, Œe ludzie
powiedz: NuŒe, spójrzcie na tego czowieka”.
Mamy tego tak duŒo na ™wiecie dzisiaj. Mieli™my duŒo ludzi,
którzy przychodzili i mówili: Bóg uczyni to i On uczyni tamto”, ale
Bóg nie po™wiadcza tego. Lecz je™li Bóg skada ™wiadectwo, to On
bŸdzie respektowa Swój dar. Czy siŸ to zgadza?
71 Absolutnie tak. Bóg honorowa dar Abla. On honorowa dar
MojŒesza. A MojŒesz sobie my™la, Œe ludzie to zrozumiej. Lecz oni
nie zrozumieli.
A dzisiaj, z pewno™ci, wydaje siŸ, jakby czowiek nie przybliŒy
siŸ bliŒej, niŒ wy jeste™cie w tej chwili, w poznaniu tego, o czym ja
mówiŸ. W porzdku, lecz to przechodzi ponad gowami wiŸkszo™ci
ludzi! WiŸc, przyjaciele, ja was miujŸ i pragnŸ, Œeby™cie to dobrze
zrozumieli.
OtóŒ, kiedy oni woali o wyzwoliciela, Bóg posa wyzwoliciela, a
oni go nie dostrzegli. MojŒesz by BoŒym darem dla Izraela. Czy temu
wierzycie?
72 I dalej _ prorok Eliasz _ oni byli darem BoŒym. Wielu z nich _
powstali faszywi prorocy. Wprost w dniach Eliasza powstali
faszywi prorocy, lecz Bóg zoŒy ™wiadectwo o proroctwie Eliasza.
JeŒeli to jest od Boga, Bóg to po™wiadczy. I tam by Eliasz, a on by
BoŒym darem dla Izraela. Czy w to wierzycie?
On by nawet pastorem Achaba. On by pastorem Jezabeli. Ona
nie chciaa przyznaø, Œe on jest jej pastorem, lecz wa™nie on
powiedzia jej, w jakim stanie ona Œyje. To siŸ zgadza. On by jej
pastorem. Ona go nienawidzia, lecz pomimo tego on by
przygotowanym przez Boga darem dla niej wówczas, by jej oznajmiø
jej grzechy, a ona go nie dostrzega. Czy wiecie, o czym ja mówiŸ?
73 Potem przyszed Jezus. A Jezus^ Suchajcie. Jezus by BoŒym
darem dla Izraela, dla ™wiata. Czy siŸ to zgadza? Jezus by BoŒym
darem. Bóg tak umiowa ™wiat, Œe da Swego jednorodzonego
Syna”. Czy w to wierzycie? [Przerwa w nagraniu _ wyd.]
I nie byli to apostoowie. Czy my™licie, Œe MojŒesz by
wyzwolicielem dlatego, Œe to by MojŒesz _ jego rozum i jego
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inteligencja? Patrzcie, on powiedzia, Œe jest mŸŒem niewymownych
ust. By to Bóg w MojŒeszu _ dar dla ludzi. By to Bóg w Chrystusie.
On powiedzia: To nie jestem Ja, to jest Mój Ojciec, który przebywa
we Mnie”.
Dlatego wa™nie Marta powiedziaa: Panie^” (w kazaniu z
ubiegego wieczora) Powiedziaa: Wiem, Œe Ty jeste™ Chrystusem,
Synem BoŒym, który mia przyj™ø na ™wiat”. Ona temu uwierzya.
Tamci ludzie teŒ uwierzyli w Niego.
74 Popatrzcie na Piotra, gdy szed wokoo, wiecie, on by
™miertelnikiem. On siŸ urodzi z grzesznego ciaa, tak samo jak ja i ty.
To siŸ zgadza. Lecz ludzie potrzebowali uzdrowiciela, wiŸc by im
posany _ Bóg posa Piotra, by czyni to specyficzne dzieo. Jan by
mio™ci. Piotr nie mia w swoim sercu tej mio™ci, któr mia Jan.
Jan by BoŒym agentem mio™ci. Rozumiecie?
Spójrzcie tutaj, kiedy On wzi Piotra, Jakuba i Jana _ wiarŸ,
nadziejŸ i mio™ø^ Czy nie rozumiecie? Ci obdarowani ludzie _ ci
trzej _ wiara, nadzieja i mio™ø^
Nadzieja bya w Jakubie; on wa™nie zaprowadzi ad w ko™ciele.
Wiara bya w Piotrze. A mio™ø bya w Janie. Wiara, nadzieja i mio™ø
_ byli to przedstawiciele Boga na ziemi.
A ludzie leŒeli w cieniu Piotra i zostali uzdrowieni! O,
przyjaciele! O, moi drodzy! Nie my™lcie sobie, Œe ja krzyczŸ na was,
przyjaciele. MoŒe sobie my™licie, Œe jestem podniecony, lecz ja nie
jestem. PragnŸ wam jednak bliŒej przedstawiø moj my™l, Œeby™cie
zrozumieli, o czym mówiŸ.
75 Zielono™witkowcy modl siŸ obecnie od trzydziestu lub
czterdziestu lat o dar uzdrawiania.
yjemy w czasach, kiedy mamy najlepsz medyczn wiedzŸ, jak
mieli ludzie kiedykolwiek. Mamy najlepsze szpitale, jakie mieli™my
kiedykolwiek. Mamy najlepszych lekarzy, jakich mieli™my
kiedykolwiek. Mamy najlepsze lekarstwa, jakie kiedykolwiek
zaŒywali™my. A mamy wiŸcej chorób, niŒ mieli™my kiedykolwiek.
S tysice i setki tysiŸcy drogich ™wiŸtych BoŒych, którzy cierpi
dzi™ wieczorem. I oni woaj i woaj, i woali wiele lat do Boga, by
przywróci dar uzdrawiania do Ko™cioa. A kiedy Bóg poruszy
orbitami przed trzydziestu siedmiu laty, i przeznaczy go i posa go,
wiele setek ludzi przechodzi koo niego nie rozpoznajc go,
przyjaciele.
76 Obecnie siŸ to urzeczywistnio. NiechŸtnie to mówiŸ. BoŒe zmiuj
siŸ. Patrzcie, przyjaciele, po caym pozostaym kraju, w Phoenix, w
Houston, w San Antonio, w Arkansasie, po caym kraju, tysice jest
uzdrawianych _ przechodz przez kolejkŸ modlitwy z wszelkiego
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rodzaju chorobami i dolegliwo™ciami. Oaklandzie, rozpoznaj swój
dzie§! Pewnego dnia spotkam was przed BoŒym trybunaem
sdowym i poznacie, Œe wam ™wiadczyem o prawdzie Boga
Wszechmogcego. Woali™cie o to. Co takiego? JeŒeli wy, jeŒeli temu
bŸdziecie wierzyø tak, jak to respektujecie, Bóg po™wiadczy Swoje
dary. To siŸ zgadza. On to uczyni dla Abla. On to uczyni dla Eliasza.
On to uczyni dla MojŒesza. On to uczyni dla Piotra. On to uczyni
dla Pawa. On to uczyni dla wszystkich i On bŸdzie to czyni jeszcze
dzisiaj.
Kiedy w czasie Zielonych šwit na pocztku zacz zstŸpowaø
chrzest Duchem šwiŸtym, ludzie mówili: To jest fanatyzm”. Lecz
Bóg ™wiadczy o tym, Œe On jest takim. Dlatego jestem u was dzisiaj
wieczorem, poniewaŒ wiem, Œe to jest rŸka BoŒa. Wielu z nich
zboczyo z tym do jakiego™ -izmu, lecz istnieje autentyczny artyku
Zielonych šwit. Bóg to po™wiadczy. To jest prawd. A to samo On
uczyni dzisiaj w inny sposób. [Przerwa w nagraniu _ wyd.]
77 Poszedem do drogerii. A kiedy wszedem do ™rodka, zauwaŒyem
pewnego czowieka, patrzcego na mnie trochŸ dziwnie. Chodziem
miŸdzy pókami w drogerii i wyszedem z niej, a miaem korek do
butelki. Nie zapomniaem o nim. I cigle miaem na sobie mój
mundur.
A on pooŒy swoj^ Ten mŸŒczyzna pooŒy swoj rŸkŸ na
moim ramieniu i spojrza na mnie. On powiedzia: ProszŸ pana” _
powiedzia _ widzŸ, Œe pan jest funkcjonariuszem”. Powiedzia:
Pomy™laem sobie, Œe zadam panu pytanie”. Powiedzia: MoŒe
sobie pan my™li, Œe ja jestem trochŸ zwariowany”.
A ja powiedziaem: O co chodzi, proszŸ pana?”
On powiedzia: Ja mieszkam w Paducah, Kentucky”. Dalej
powiedzia: Przed okoo dwoma laty upadem na zdrowiu”. On
powiedzia: W ubiegym tygodniu miaem szczególny sen”. On
rzek: šnio mi siŸ, Œe mam siŸ udaø do Jeffersonville, Indiana, i
odnale›ø kogo™ imieniem Branham, by siŸ modli za mn”. Zapyta:
Wiesz, czy tutaj mieszkaj jacy™ Branhamowie, czy nie?”
Moi drodzy, nie wiecie, jak siŸ czuem. Pomy™laem sobie: O, Bóg
to po™wiadcza”.
Odpowiedziaem: Tak, proszŸ pana”. Rzekem: Wiem, Œe
Branhamowie mieszkaj tutaj”.
On zapyta: Wiesz, czy tutaj jest kto™, kto siŸ modli za chorych?”
Ja powiedziaem: Ja nim jestem”.
On tylko spojrza na mnie ot tak i zy zaczŸy mu siŸ toczyø po
policzkach. On mnie po prostu wzi za rŸkŸ. Ja go wziem za rŸkŸ,
zdjem mój kapelusz, pooŒyem mój kapelusz i strzelbŸ na ziemiŸ,
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uklŸknem na poboczu drogi i zaczem siŸ modliø za nim wprost
tam na ulicy.
Kiedy powstaem, staa tam matka, podtrzymujca mae dziecko,
a mŸŒczy›ni mieli zdjŸte kapelusze, czekajc podczas modlitwy.
W Jeffersonville stao siŸ wiele rzeczy i oni wiedzieli, co siŸ dzieje.
A gdy wstali™my, oni tam wszyscy stali majc pochylone swoje
gowy, suchajc modlitwy.
Ja powstaem. A ten brat _ on mnie obj swoimi ramionami i
zacz mnie poklepywaø, ot tak. Nie widziaem go od owego dnia aŒ
do dzisiaj. Bóg go uzdrowi.
78 Byem równieŒ tam w Houston, w Teksasie, na zgromadzeniach
kaznodziei Kindsona. Pewnego dopoudnia staem tam, o, moi
drodzy, jak sobie my™laem, i modliem siŸ. Mieli™my tam dzienne
naboŒe§stwo i setki ludzi przychodzcych do kolejki, zostao
uzdrowionych.
A nagle wbiega tam pewna pani. O, ten budynek by mniej wiŸcej
tak dugi, jak to audytorium tutaj na parterze. A ta pani wbiega do
tylnej czŸ™ci pomieszczenia. Ona miaa maego chopca w swoich
ramionach i usiada. Bya naprawdŸ niespokojna. A kolejka
modlitwy _ nawet po czterech obok siebie _ przechodzili wokoo.
I ona powstaa; ona rzeka: ChwileczkŸ tylko, chwileczkŸ tylko”.
I wszyscy siŸ zatrzymali.
Ona powiedziaa: Ja nie chcŸ zatrzymywaø tej kolejki modlitwy,
lecz pragnŸ wam powiedzieø^”
Ona bya naprawdŸ nerwowa i trzŸsa siŸ _ podniecona nieco.
79 Ona powiedziaa: Ja mieszkam tam na zachodniej stronie
Houstonu”. OtóŒ, Houston jest dosyø wielkim miastem, ma kilka mil
w poprzek, a my byli™my po jego wschodniej stronie. Ona
powiedziaa: Dzisiaj rano moja ssiadka, matka tego maego
dziecka” _ mówia _ jej ojciec by starym metodystycznym
kaznodziej”. Powiedziaa: On nie Œyje juŒ dwadzie™cia lat”. I
powiedziaa: Zanim on umar, chodzi po okolicy i zwiastowa,
mówic, Œe pewnego dnia Bóg da ten dar z powrotem do ko™cioa dla
pogan, zanim siŸ sko§czy okres pogan, tak samo jak On uczyni
ydom”.
I powiedziaa: Jego dzieciŸ _ ta córka _ to jest jej dzieciŸ”.
Powiedziaa: Ona jest powaŒnie osabiona”.
I powiedziaa: Dzisiaj rano po wyczyszczeniu swego domu, ona
postawia swoj miotŸ ze szmat do ™cierania prochu i leŒaa w
nogach óŒka na poprzek, i odpoczywaa”. Dalej powiedziaa: Nagle
miaa sen. Widziaa powstajcy wielki czarny obok”. I ona rzeka:
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Schodzi w dó z tego oboku, a on zacz siŸ wycofywaø”. I
powiedziaa: Tam przyszed jej nieŒyjcy ojciec. I on powiedzia:
Powsta§, we› dzieciŸ i udaj siŸ do Kaplicy Ewangelii w Houston.
Jest tam dar Boskiego uzdrawiania’.”
OtóŒ, ona my™laa, Œe to jest tylko sen; nigdy nie syszaa o
Kaplicy Ewangelii w Houston. WiŸc ona tam po prostu leŒaa przez
chwilŸ i znów zasnŸa, i ™nio siŸ jej to po raz drugi. Wielki czarny
obok przyszed. Jej nieŒyjcy ojciec zstpi prosto na dó z tego
oboku. Ona powiedziaa: OtóŒ, to jest dziwne; ™nio mi siŸ o ojcu po
raz drugi”. Powiedziaa: On rzek: We› to dzieciŸ”. WiŸc ona wstaa
z óŒka i napia siŸ trochŸ, krztaa siŸ trochŸ po mieszkaniu i posza
z powrotem do óŒka _ leŒaa tam znowu. A kiedy wrócia do óŒka,
™nio siŸ jej to po raz trzeci. Przyszed wielki czarny obok. A jej^”
[Przerwa w nagraniu _ wyd.]
80 Przedzwonili do biura nagra§, by stwierdziø, czy tam nie maj
czego™ odno™nie tego snu. Ja nie wierzŸ we wszystkie sny. WiŸc on
potem przedzwoni, lecz powiedzia: Modzie§cy wasi widzenia
widzieø bŸd, starcy wasi sny ™niø bŸd”.
A potem ona przedzwonia do biura nagra§, a on jej powiedzia:
Tak, Kaplica Ewangelii w Houston znajduje siŸ na zachodniej
stronie, na sze™ødziesitej siódmej ulicy”. I on powiedzia:
Wschodnia sze™ødziesita siódma ulica”.
A ta pani, ta matka bya tak saba, Œe nie moga^ OtóŒ, to
dziecko byo _ miao chorobŸ Heine-Medina _ jego mae nóŒki byy
kalekie. A ona nie moga przynie™ø tego dziecka.
Lecz ona miaa ssiadkŸ, a ta ssiadka przesiadaa siŸ zmieniajc
autobusy i samochody, aŒ tam dotara i wysiada z samochodu okoo
dwa bloki mieszkalne od tego ko™cioa. A sta tam pewien policjant.
I ona go zapytaa: Czy wiesz, gdzie tutaj jest Kaplica Ewangelii w
Houston?”
Odpowiedzia: Tak, proszŸ pani. Wprost tam, gdzie stoi ten tum
ludzi na ulicy” _ rzek _ oni maj naboŒe§stwo uzdrowieniowe”.
81 Ta biedna kobiecina bya tak saba, kiedy tam dotara, ona _
moŒecie sobie wyobraziø, jak siŸ ona czua, wesza prosto do ™rodka
i zobaczya to. I ona mi to powiedziaa. Ja powiedziaem: Przynie™
mi to dziecko”.
O, moi drodzy, wy wiecie, co siŸ stao, nieprawdaŒ? Oczywi™cie. I
ja my™laem, chociaŒ nawet ludzie _ anioowie z niebios wiedz o
tym. Bóg to po™wiadczy. Jego dziea bŸd oznajmione, bez wzglŸdu
na to, co ludzie my™l o tym! To siŸ zgadza. To prawda, przyjaciele.
Niech Bóg bogosawi wasze serca.
82 Byem tutaj w Camden, w Arkansasie, z bratem Adamsem. SdzŸ,
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Œe jeden z braci Adamsów jest tutaj dzi™ wieczorem. A w jego
miejscowo™ci _ on mnie wycign _ mieli™my tysice
uczŸszczajcych na naboŒe§stwa. A oni mnie wycignŸli z
naboŒe§stwa pewnego dnia. I syszaem, jak kto™ cigle woa:
Zmiuj siŸ, zmiuj siŸ! O, gdzie jeste™, kaznodziejo?”
Ja siŸ odwróciem, a brat Adams rzek: Nie moŒesz siŸ
zatrzymaø”. By to Murzyn, wiecie.
W Arkansasie nawet dotychczas, jeŒeli czowiek u™ci™nie do§ z
Murzynem, to go wtrc do wiŸzienia. WiŸc tacy oni s, takie prawo
tam maj. MoŒna z nim rozmawiaø, lecz nie moŒna na niego woŒyø
rk.
OtóŒ, to nie jest wa™ciwe. Nie jest. On jest czowiekiem, takim
samym jak ja albo ty, lub ktokolwiek inny. To siŸ dokadnie zgadza.
Ja nie wiem, co sobie o tym my™licie, lecz pragnŸ zrzuciø to brzemiŸ,
które leŒy na mojej duszy z powodu tego. To siŸ zgadza. Oczywi™cie.
Ja stojŸ po stronie Abrahama Lincolna i to jest w porzdku. I
patrzcie^
83 Ten biedny Murzyn sta tam i krzycza: O, kaznodziejo!”
Brat Adams powiedzia: Chod›my dalej, bracie Branham”.
Powiedzia: Mój drogi, spójrz na ten tum” _ powiedzia _ oni siŸ
przepychaj koo ciebie”. I oni mnie wycignŸli z tego tumu. Nie
chcieli postŸpowaø szorstko, lecz starali siŸ mnie stamtd zabraø,
bowiem, przyjaciele, czasami czowiek porusza siŸ miŸdzy lud›mi, a
oni go niemal zadepcz na ™mierø. WiŸc oni miŸ po prostu
wycignŸli. Ja ich miujŸ. Niech Bóg bogosawi ich serca.
Chciabym tam po prostu staø i dotknø siŸ kaŒdego z nich i
modliø siŸ za nich, aŒ po prostu _ aŒ mi brakuje tchu.
Ubiegego wieczora, kiedy odchodziem z budynku, musieli mnie
niemal pooŒyø do samochodu. Nawet moje serce i wszystko we mnie
trzŸso siŸ po prostu i skakao.
84 Wy sobie nie zdajecie sprawy, jakie to jest wytŸŒenie, trzymaø te
demony, kiedy one wychodz i one s w pomieszczeniu. A czowiek
jest za to odpowiedzialny. Co, je™li siŸ co™ wydarzy w budynku?
Wiecie, oni zamkn czowieka w wiŸzieniu i na dobre przerw
zgromadzenia. Czy tak jest? Rozumiecie, co mam na my™li? Wy nie
wiecie, jak mam za to odpowiedzialno™ø. I byø tutaj _ a taki
zmŸczony po sze™ciu miesicach podróŒowania.
85 Potem powiedziaem: Zaczekajcie chwileczkŸ”.
A on po prostu krzycza, biedaczysko. Mia swój kapelusz w rŸce,
by siwowosy. On woa: Kaznodziejo! Kaznodziejo!”
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Jego Œona powiedziaa: Ty nie moŒesz i™ø do niego, kochanie. Ty
nie moŒesz i™ø do niego”.
A ja rzekem: Zaczekajcie chwilŸ. ChwileczkŸ tylko”.
Rozejrzaem siŸ wiŸc wokoo i spojrzaem na niego. Powiedziaem:
O co chodzi, proszŸ pana?”
I brat Adams i inny mŸŒczyzna wziŸli mnie z powrotem tam,
gdzie on by. I ja powiedziaem: O co chodzi?”
On mówi: Kaznodziejo! Kaznodziejo!”
Widzicie, on mnie trzyma ot tak. Powiedzia: Kaznodziejo!”
PooŒy swoj rŸkŸ na mnie.
Ja powiedziaem: Sucham?”
86 On powiedzia: ChwileczkŸ tylko, kaznodziejo”. On powiedzia:
Ja przebyem dug drogŸ, by przybyø tutaj”. On powiedzia:
Przedwczoraj wieczorem” _ mówi _ moja stara mama _ ona nie
Œyje juŒ niemal dwadzie™cia lat”. I powiedzia: Ona bya kobiet
chrze™cijank. A ja byem ™lepym wiŸcej niŒ dwana™cie lat”. On
powiedzia: A ubiegego wieczora, wzglŸdnie przedwczoraj
wieczorem ™nio mi siŸ^ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] Œe Bóg
posa Swój dar Boskiego uzdrawiania, a byo to w Camden, w
Arkansasie, i ja nie ™miem pozwoliø na to, Œeby™ mnie omin”.
Powiedzia: Kaznodziejo, proszŸ, nie omijaj mnie!”
Czy my™licie, Œebym go móg ominø? NiezaleŒnie od tego, kim on
by. To jest Bóg. Nie dbam o to, na jak dugo wtrc mnie do
wiŸzienia.
87 Stanem wiŸc przy tym biednym, starym mŸŒczy›nie, chwyciem
do rk jego rŸce. Jego oczy zostay wypalone na skutek wybuchu.
Chwyciem go za rŸce i modliem siŸ za niego. Jego Œona tak pakaa,
aŒ zy spyway jej w dó po paszczu. Ona tam stoi.
Kiedy siŸ sko§czyem modliø, on po prostu _ jego czy _ on
spoglda tak bardzo zdumiony. Rozglda siŸ wokoo, zacz mrugaø
swoimi oczami _ powiedzia: Kochanie, czy to nie jest samochód
stojcy wprost tam?” A by to nasz samochód, w którym siedzieli™my.
~zy potoczyy siŸ z jego oczu _ wypyway mu z oczu. On zacz
podnosiø swoje rŸce i radowa siŸ.
O, bracie, Bóg zoŒy ™wiadectwo o Swoich darach. Niebo i ziemia
moŒe przemin, lecz Bóg bŸdzie dziaa. BŸdzie kto™, kto to przyjmie,
absolutnie tak, jeŒeli przyjdziesz i bŸdziesz mia poszanowanie do
tego, co Bóg uczyni dla ciebie! To siŸ zgadza. Bóg bŸdzie skada
™wiadectwo o Swoim darze. Wa™nie teraz jest czas, by rozpoczø.
88 Suchajcie, niedawno byem tam w Illinois. I suchajcie, kiedy
mówiem o tym Murzynie, przyszo mi to na my™l. Tam byo^
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Byem w wielkim koloseum. Wielu z was wie, o czym ja mówiŸ.
Rozgldaem siŸ tam i widziaem róŒne rzeczy. Zobaczyem starego
Murzyna z ma obwódk biaych wosów wokó jego gowy; on
przychodzi ot tak, patrzc. A po chwili przyszed do pewnej rzeczy.
Zatrzyma siŸ. Zdj swój kapelusz. Trzyma go za sob. Pochyli
swoj gowŸ. I widziaem, Œe siŸ modli.
Podszedem wiŸc do niego, kiedy siŸ sko§czy modliø.
Powiedziaem: ProszŸ pana” _ rzekem _ ja jestem kaznodziej”.
Powiedziaem: Widziaem, jak siŸ pan modli. Co byo tak bardzo
wstrzsajcego w tej skrzynce?”
On spojrza na mnie _ jego biedne, stare, pomarszczone,
stwardniae policzki, a zy toczyy mu siŸ z boku po policzkach. On
powiedzia: Kaz-^ Pastorze” _ powiedzia on _ tylko tam
popatrz”.
Wstaem wiŸc i spojrzaem tam, a wygldao to jak jakie™ stare
odzienie, leŒce tam. Powiedziaem: WidzŸ tylko odzienie”. I to
wa™nie widzi po prostu wielu ludzi _ te naturalne znaki.
Powiedziaem: WidzŸ tylko odzienie”.
On powiedzia: Czy zauwaŒye™ t okrg plamŸ na nim,
pastorze?”
A ja odrzekem: O, tak”.
On powiedzia: CzujŸ to wprost tutaj na moim boku”.
Powiedzia: Tam s blizny od niewolniczego pasa. To jest krew
Abrahama Lincolna”. Dalej rzek: Krew Abrahama Lincolna zdjŸa
ze mnie pas niewolnika. Dlaczego nie miabym zdjø mego kapelusza
i nie zmówiø modlitwy?”
89 I ja my™lŸ dzisiaj wieczorem, Œe je™li Murzyn za wolno™ø i swoje
prawa potrafi zdjø kapelusz przed krwi Abrahama Lincolna, co
powinni™cie czyniø wy, chrze™cijanie, przed Krwi Jezusa Chrystusa!
Rozumiecie? O, przyjaciele, spodziewaem siŸ, Œe bŸdziecie mieø
wiŸcej wiary tutaj w Oaklandzie i w L. A. równieŒ.
Powiem wam: Ci ludzie, którzy to przyjŸli niedawno, to Hiszpanie
w Arizonie. Oni zaraz zrozumieli t my™l. Oni poznali, Œe to by BoŒy
dar dla nich. Oni przyszli zaraz na podium. I widziaem te drogie
stare matki Hiszpanki, które zemdlay i upady na podogŸ, i
wycigniŸto je z kolejki modlitwy, zanim mogy dotrzeø do mnie. Oni
temu uwierzyli.
Jedna z nich przysza _ ona miaa nawet sen o tym, Œe ona^ Nie
umiaa nawet mówiø po angielsku. I ona widziaa t nadprzyrodzon
IstotŸ stojc tam. (Ty masz tutaj ten list, czy tak?) Wielu^
Dlaczego? Bóg bŸdzie skada ™wiadectwo o Swoim darze. Czy siŸ to
zgadza? O, przyjaciele, wy wiecie, o czym ja mówiŸ. Czy rozumiecie

38

MÓWIONE S~OWO

teraz, o czym mówiŸ? Wiara temu wierzy. Chod›cie, to nie jest
czowiek; to jest Bóg w czowieku. Wy wiecie, co mam na my™li.
90 [Przerwa w nagraniu _ wyd.] ^ proszŸ, o BoŒe, niechby ludzie
przyszli dzisiaj wieczorem tak samo, jak przychodzili w dniach
apostoów. Niechby przyszli, zdajc sobie sprawŸ z tego, Œe to jest dla
nich apostolski czas. To jest obecnie ta godzina, o któr oni prosili _
Duch šwiŸty w postaci uzdrowienia dla ich cia. Spenij to, drogi
BoŒe. Niechby wielu ludzi zostao uzdrowionych dzisiaj wieczorem.
OkaŒ miosierdzie, Ojcze.
I niechby kaŒdy, kto przychodzi dzisiaj wieczorem, przychodzi
tak, jak oni przechodzili koo Twego pokornego sugi, Szymona
Piotra. I oni _ pooŒono ich w jego cieniu i zostali cakiem
uzdrowieni, bowiem oni rozpoznali Boga w czowieku. Niechby
rozpoznali Boga, tak jak Go rozpoznali w MojŒeszu. Bóg by w
Chrystusie, jednajc ™wiat z Sob Samym. Niechby dzisiaj
rozpoznali Boga w Jego ludzie. Spenij to, drogi Ojcze. OkaŒ teraz
miosierdzie i pobogosaw kaŒdego z nich.
I, drogi BoŒe, modlŸ siŸ o tej porze za moim maym zborem tam w
domu, który ma naboŒe§stwo dzisiaj wieczorem, paczc i proszc,
Œebym powróci do domu. O, BoŒe, ludzie zgromadzaj siŸ tam z
róŒnych czŸ™ci kraju^ Zatroszcz siŸ o mojego maego osieroconego
syna. Czy Ty bŸdziesz askawy, drogi BoŒe?
O, jestem tutaj poza domem, dokadajc wszelkich stara§ i
próbujc to najlepsze z mojej strony, drogi BoŒe, by byø posusznym
temu, co mi byo polecone czyniø. I niechby ci ludzie zobaczyli,
Ojcze, jaka to jest ofiara, i co Ty uczynie™ dla ludzi. I niechby oni
rozpoznali ten dzie§ i wielu zostao uzdrowionych, Œeby powrócili do
zdrowia z chorób i ™wiadczyli o tym w caym tym mie™cie. Bowiem
prosimy o to w miym Imieniu Jezusa Chrystusa, Twego
umiowanego Syna. Amen.
91 Przyjaciele, one po prostu spadaj _ z jednej strony na drug. O,
jak bardzo bym sobie Œyczy, Œeby™cie mogli _ wy _ wiem, Œe
moŒecie. Niech Bóg bogosawi wasze serca. Ja mam po prostu
zaufanie, Œe macie wiarŸ.
špiewajmy teraz wszyscy, kiedy orkiestra gra, wszyscy razem:
Tylko Mu wierz”. Podnie™cie teraz wszyscy swoje gosy wysoko.
špiewajmy.
Tylko Mu wierz, Tylko Mu wierz,
Wszystko moŒliwym jest,^
(To jest w porzdku, ja bŸdŸ z tyu, w cieniu, za mikrofonem
^?^ PrzejdŸ teraz tutaj na praw stronŸ.)
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^ tylko Mu wierz
Wszystko moŒliwym jest, tylko Mu^”
92 ChwileczkŸ, teraz. Czy wierzycie, Œe Bóg jest pomiŸdzy nami
dzisiaj wieczorem? Czy temu wierzycie? Czy wierzycie, Œe On posa
wam ludzi, którzy woali o wyzwolenie? Wierzycie, Œe On wam posa
uzdrowienie? Czy temu wierzycie caymi waszymi sercami?
špiewajmy to zatem, z rŸk na sercu, mówic:
Panie, ja wierzŸ, Panie, ja wierzŸ,
Wszystko moŒliwym jest, Panie ja wierzŸ.
Panie, ja wierzŸ, o, Panie, ja wierzŸ,
Wszystko moŒliwym jest^”
93 [Przerwa w nagraniu _ wyd.] ^ godzina przysza. Wierzymy, Œe
Ty wkrótce przyjdziesz. Ty posae™ Twój dar, by uwielbiø Twoje
™wiŸte DzieciŸ. On wyciga swoj šwiŸt rŸkŸ, by uzdrawiaø za
po™rednictwem Swego Ko™cioa. PomóŒ tym ludziom tutaj dzisiaj
wieczorem. Kiedy muzyka gra sodko i agodnie, niech oni wierz.
Ojcze, je™li powiedziaem co™ ›le, wybacz mi. ModlŸ siŸ, Œeby™ Ty
pozwoli ludziom zrozumieø, Œe to jest czas, o którym Ty ™wiadczye™.
I niechby poznali, Œe ja, Twój suga, nie przyszedem z powodu
mojego pragnienia; to byo Twoj wol, Œe ja powinienem by przyj™ø,
Ojcze. I niechby oni odrzucili wszelki sceptyczny umys, kaŒd
nieufn my™l, i przyszli dzi™ wieczorem i zostali uzdrowieni. Bowiem
prosimy o to w Imieniu Jezusa i ku Jego chwale. Amen.
Czy odrzucili™cie teraz wszelk nieufn my™l? Czy zapomnieli™cie
wszystkie wasze sceptyczne my™li? Czy przyjdziecie, by zostaø
uzdrowieni dzisiaj wieczorem? Czy temu wierzycie? Powiedzcie:
Amen” wszyscy, którzy^ Niech was Bóg bogosawi, przyjaciele.
94 Oni teraz maj zamiar zrobiø zdjŸcie. I ja wam powiem, co siŸ
dzieje z tymi zdjŸciami. Ja ich wieszam w moim pokoju. KaŒdego
wieczora, kiedy jestem w domu, modlŸ siŸ za nimi. Ilu z was pragnie,
Œebym siŸ modli za wami, kiedy patrzŸ na to zdjŸcie? Niech Bóg
bogosawi twoje serce.
Nie przegapcie na pewno naboŒe§stwa jutro wieczorem i
nastŸpnego naboŒe§stwa _ dzieje mego Œycia _ chcŸ, aby™cie to
usyszeli nastŸpnego wieczora. I niech was teraz Bóg bogosawi,
kiedy stoimy na chwilŸ peni poszanowania; oni chc zrobiø zdjŸcie.
Teraz wam fotograf powie, co macie czyniø. [Fotograf mówi: ProszŸ,
czy usiedliby™cie teraz, suchacze?” _ wyd.] Gdyby ci na balkonie
powstali, byoby to o wiele lepsze, przedstawiao by siŸ to o wiele
lepiej. Czy to nie jest prawd, fotografie, gdyby oni powstali, byoby
to o wiele adniejsze zdjŸcie? Szczególnie na balkonie, czy siŸ to
zgadza? Przedstawia to lepszy obraz^ W porzdku, niech ci na
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balkonie powstan. Oni chc, Œeby ci na balkonach powstali,
wszŸdzie dookoa. To jest ™wietne ^?^ w obecno™ci ^?^
[NastŸpnie przebiega kolejka modlitwy, lecz brat Branham
odszed od mikrofonu i nie moŒna tego w peni zrozumieø, i
nastŸpujcy tekst nie jest kompletny _ wyd.]
95 Wiar Abel ofiarowa Bogu warto™ciowsz ofiarŸ niŒ Kain; przez
to on otrzyma ™wiadectwo, Œe jest sprawiedliwym _ Bóg
po™wiadczy Swój dar. Niebia§ski Ojcze, ja Ci dziŸkujŸ za Twoje
™wiadectwo teraz, ™wiadczce o tym, co Ty uczynie™ przez naszego
miego Jezusa. Niechby Anio, który mówi do mnie owego wieczora
w pomieszczeniu, by blisko Twego sugi teraz, by potwierdziø to
Sowo wieloma znakami i cudami, które Mu towarzysz. Zdajemy
sobie sprawŸ z tego, Œe szatan jest^ I niechby wielu ludzi zostao
uzdrowionych dzisiaj wieczorem i niechby ich wiara zostaa
podniesiona w tym czasie, by uwierzyø temu ™wiadectwu. I niech
zostan uzdrowieni z wszelkiego rodzaju chorób. Zmu™ kaŒdego
ducha, Œeby by podporzdkowany Twemu sudze; prosimy o to ku
chwale BoŒej w Imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
96 Zatem ^?^ BoŒ wol jest uzdrowiø j ^?^ tuŒ zanim
^?^ drŸczenie ^?^ siostry. Zaklinam ciŸ przez Jezusa
^?^
Wszechmogcy BoŒe, modlŸ siŸ, Œeby™ pobogosawi nasz
siostrŸ, która cierpi i niechby sobie u™wiadomia w tej chwili, Œe to
jest ^?^ Ty po™wiadczysz ludziom o Twoim darze. Wyjd› z niej,
ty demonie, w Imieniu Jezusa Chrystusa!
Jak teraz moŒesz ^?^ Czy wierzysz, Œe Bóg ci powiedzia
^?^ Czy wierzysz caym swoim sercem, siostro? Drogi BoŒe, to
niemoŒliwe, Œeby ona nie zostaa uzdrowiona _ a ona mówi, Œe
wierzy caym swoim sercem. Ty mi powiedziae™, Œe je™li pozyskam
ludzi, aby mi uwierzyli, Œe Ty mnie posae™ w tym celu, i je™li bŸdŸ
szczerym w modlitwie, to Œadna choroba nie ostoi siŸ przed t
modlitw. O, BoŒe, w wiŸcej niŒ jedenastu stanach ™wiadczyem juŒ
o Twoim darze. A teraz siŸ modlŸ, Ojcze, Œeby™ Ty darowa ^?^
naszej siostrze, aby bya zaliczona do tych, którzy maj wiarŸ. Wyjd›
z niej, ty ^?^
97 [Przerwa w nagraniu _ wyd.] ^?^ Niebia§ski Ojcze,
rozmy™lam o tych za morzem, jak Ty dziaae™ przez tych
umiowanych ™wiŸtych ^?^ Jak Ty ^?^ upokorzyli siŸ, aby
wierzyø Bogu^ I modlŸ siŸ, Œeby™ Ty pobogosawi naszego
drogiego brata, kiedy on zbliŒa siŸ^ On jest w potrzebie ^?^
ProszŸ, o, BoŒe, zmiuj siŸ nad nim. Wyjd› z niego, demonie, w
Imieniu Jezusa Chrystusa! ^?^ Czy teraz wierzysz caym swoim
sercem? ^?^
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Chod› ^?^ To jest prawd. Ty chcesz byø zdrowym,
nieprawdaŒ? Czy wierzysz, Œe Bóg syszy modlitwŸ brata Branhama?
W porzdku.
Niebia§ski Ojcze, kiedy ta modziutka dziewczynka jest ^?^
mae niebieskie oczy patrz do góry w kierunku ^?^ i ™miej siŸ
^?^ wiarŸ, by wierzyø, Œe ona otrzyma to, o co prosia. A ta
wibracja ^?^ Bd› mio™ciw tej ^?^ Ty demonie, wyjd› z niej
w Imieniu Jezusa Chrystusa.
^?^ moje serce ^?^ Nasz Niebia§ski Ojcze, bd›
mio™ciwy tej miej dziewczynce, która cierpi dzisiaj wieczorem, a Ty
jeste™ tutaj, by j uzdrowiø. [Przerwa w nagraniu _ wyd.]
98 Czy wierzysz ^?^ Niebia§ski Ojcze, bd› mio™ciwy naszej
siostrze, która cierpi ^?^ Ty wiesz wszystko ^?^ O, ^?^
u™wiadomiø sobie, Œe Wszechmogcy Bóg ma ^?^ Pan, a On
™wiadczy o Swoim ^?^ Ty, demonie ^?^ opu™ø j ^?^w
Imieniu Jezusa Chrystusa! Amen.
Drogi BoŒe ^?^ Ja wierzŸ w to, co oni ^?^ ModlŸ siŸ,
Ojcze, dzisiaj wieczorem za moim drogim bratem, który cierpi _
szatan próbuje go pozbawiø Œycia. Bogosaw go, drogi BoŒe ^?^
Wyjd› z niego, ty demonie, w Imieniu Jezusa Chrystusa ^?^ wy
tam na balkonach, miejcie cigle pochylone wasze gowy, proszŸ. To
go opu™cio, a potem weszo zaraz z powrotem do niego. I ja
wiedziaem, Œe kto™ mia podniesion swoj gowŸ. Nie czy§cie tego
^?^
Zatem, chwileczkŸ tylko ^?^ Pochylcie wasze gowy i
wierzcie caym waszym sercem.
Niebia§ski Ojcze, Ty obiecae™ ^?^ uzdrawiaø ludzi.
Odczuwam, Œe ten wielki posaniec, ten uzdrawiajcy Anio BoŒy stoi
blisko kazalnicy w tej chwili. Dlatego wszelk wiar, któr Ty masz
^?^ poniewaŒ mój brat jest w ^?^ jak ten demon, który
przyszed, by go przedwcze™nie posaø do grobu. Wyjd› z niego i
^?^ w Imieniu Jezusa Chrystusa ^?^ Wszelka wibracja w
mojej rŸce ustaa ^?^ Id›, niech ciŸ Bóg ubogosawi wszelkim
^?^
99 [Te sowa trudno zrozumieø _ wyd.] ^?^ Gdyby tak byo, to
by wibrowao ^?^ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] Id› i wierz,
mój bracie ^?^ wszystkie sprawy teraz? ^?^ MogŸ ogldaø
^?^ w tej chwili. WidzŸ ciŸ ^?^ Biblia mówi jasno ^?^
je™li wierzysz, bowiem wszystkie rzeczy s moŒliwe, je™li wierzysz
^?^ Tysic dziewiŸøset lat upynŸo; On wstpi na wysoko™ci i
On rozda dary ludziom, a obecnie Bóg cigle ™wiadczy o Swoim
darze. Dlatego w posusze§stwie do tego, co mi byo polecone
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^?^ StrofujŸ tego demona: Wyjd› z niego w Imieniu Jezusa
Chrystusa! ^?^
MoŒe pozwolŸ odpoczø suchaczom. Podnie™cie swoje gowy.
Je™li kto™ z was chciaby zobaczyø^ Ilu z was syszao moje
wyja™nienia o tym, czym s wibracje ^?^ podnie™cie wasze rŸce.
Ilu z was tutaj rozumie, jak przychodzi ten dar _ ta wibracja na
mojej rŸce, podnie™cie swoj rŸkŸ. Wszyscy widzicie, co to jest
^?^
100 [NastŸpujce sowa trudno zrozumieø _ wyd.] ^?^ po prostu
ten czowiek ^?^ Widzicie tych ^?^ My™laem, Œe jestem
^?^ ta wibracja tutaj. Rozumiecie? Lecz to jest ^?^ Pochylcie
teraz wszyscy swoje gowy i módlcie siŸ ^?^ PamiŸtajcie teraz, to
moŒe przej™ø z jednego na drugiego, wiŸc miejcie na pewno
pochylone swoje gowy ^?^
Niebia§ski Ojcze, bd› mio™ciwy, BoŒe, naszej ukochanej
siostrze, która ma prawo, Ojcze, dzisiaj wieczorem zostaø
uzdrowiona. Ona przysza, by zaŒdaø jej przywileju, danego jej od
Boga, Œeby zostaa uzdrowiona Zbawicielem, Jezusem z Nazaretu.
Dlatego, Ojcze, daj Twojemu sudze wiarŸ. Obym by w stanie
podnie™ø siŸ do góry w tej chwili, do góry do tego ^?^ t wiar
^?^ A teraz w Imieniu Jezusa Chrystusa strofujŸ ciŸ, szatanie:
Opu™ø j! ^?^
ProszŸ, nie podno™cie swoich gów, przyjaciele. To teraz
przeszkadza tej pani. To jest bardzo _ musi to byø rak zamiast
kobiecych kopotów, poniewaŒ on jest bardzo, bardzo rozdraŒniony.
Miejcie teraz pochylone wasze gowy ^?^ Czy wierzysz caym
swoim sercem? Ty wierzysz caym swoim sercem, Œe ja to mogŸ
uczyniø dziŸki Jezusowi Chrystusowi! Czy wierzysz, Œe musisz czyniø
tylko jedno _ po prostu wierzyø ? ^?^ Gdzie™ tam s podniesione
gowy, przyjaciele. Miejcie cigle pochylone wasze gowy! ^?^
Drogi Niebia§ski Ojcze, bd› mio™ciwy naszej^ [Przerwa w
nagraniu _ wyd.]
101 WiŸc je™li siŸ co™ dzieje tam po tej ^?^ w ten sposób, teraz, co
by siŸ stao, gdyby™ miaa ^?^ Rozumiesz? Ja siŸ po prostu dziwiŸ
czasami. Chciabym pój™ø do waszych domów, lecz ja ^?^ gdzie™
tam kto™ umiera i pragnie, Œebym przylecia samolotem, wynajmuje
^?^ Jedna niewiasta telefonowaa z ^?^ Missouri,
powiedziaa _ odoŒya suchawkŸ i uklŸka przy telefonie i pakaa,
proszc mnie, bym siŸ modli ^?^ Œebym by przy telefonie, nie
zawieszajc suchawki z powodu niej ^?^ Chciaa wynajø
samolot, Œebym przylecia prosto do Missouri, gdzie umierao mae
dzieciŸ ^?^ [Zakócenia w nagraniu _ wyd.] ^?^
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Moi drodzy, to jest wzruszajce, lecz co moŒna _ co moŒe
czowiek uczyniø? To by sprawio, Œeby™ straci swój rozum, gdyby™
pomy™la ^?^ [Zakócenia w nagraniu _ wyd.] ^ takie sprawy
przychodz zewszd.
Rozmawiaem z moj Œon i ona powiedziaa, Œe to s po prostu
masy ludzi i wszystko moŒliwe, o, moi drodzy. Tysic piŸøset listów
przyszo od ludzi w cigu dziesiŸciu dni do mego^?^ [Zakócenia
w nagraniu _ wyd.]
102 OtóŒ, ta moda dziewczyna jest ™lepa, nie ma wibracji w jej rŸce.
Ona jest kalek i oczywi™cie, to nie wywouje wibracji, po prostu
choroba bakteryjna. Ja teraz bŸdŸ musia po prostu wierzyø ^?^
[Zakócenia w nagraniu _ wyd.] WierzŸ, Œe Bóg j uzdrowi! ^?^
Czy temu wierzycie? PamiŸtajcie zatem, mówiŸ ^?^ Ja nie chcŸ,
Œeby™cie ^?^ Bóg bŸdzie mówi do nas ^?^ wieczorów, muszŸ
to powiedzieø zborowi, moŒecie podaø kilka ™wiadectw o tych
sprawach.
Miejcie teraz wasze gowy pochylone, a ja poproszŸ Boga caym
moim sercem, Œeby^ PamiŸtajcie, ja nie jestem uzdrowicielem: to
jest Bóg.
Maa dziewczynko, ty miujesz Jezusa, prawda, droga? OtóŒ, ja
poproszŸ Jezusa, aby™ znowu moga widzieø, Œeby™ moga chodziø
^?^ Drogi Jezu, Ty BoŒy Synu, ze™lij Twoje Boskie
bogosawie§stwa na t dziewczynkŸ i niechaj znowu widz te oczy,
które s teraz ™lepe; niechaj to ciao, które jest teraz kalekie, powróci
znowu do zdrowia. ModlŸ siŸ, Ojcze, Œeby™ to Ty darowa w Imieniu
Twego umiowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Czy widzisz te ™wiata
^?^ Widzisz to? Spójrz teraz tam ^?^ Spójrz teraz w
kierunku mnie ^?^ Spójrz do góry. Widzisz to? Czy widzisz ten
cie§ tutaj?
W porzdku, moŒecie podnie™ø swoje gowy, suchacze.
[Zakócenia w nagraniu _ wyd.] ^?^ soczewki i wszystko byo po
prostu cakiem zakryte jakby ^?^ Lecz tam nastaje takie
skurczenie siŸ^ Kiedy co™ umiera, kurczy siŸ to. Czy siŸ to zgadza?
W oczach tego dziecka nastao takie skurczenie, Œe ona widzi te
™wiata w pomieszczeniu i moŒe rozpoznaø moj rŸkŸ przed swoj
twarz ^?^ Popatrz w tym kierunku. [Zakócenia w nagraniu _
wyd.]
103 [Nagranie jest niewyra›ne _ wyd.] ^?^ Powiedzmy wszyscy:
Chwaa Panu”. ^?^ O, moi drodzy ^?^ Opublikujemy teraz
jej ™wiadectwo w gazetce, Œe ona widzi, aby™cie to mogli zobaczyø.
Jak siŸ nazywa, siostro? Ronna Mae Promise. Zwróøcie na to uwagŸ
w gazetce ^?^
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Twój rak jest ^?^ W porzdku. Ilu z was teraz wierzy? Niech
Bóg bogosawi twoje serce ^?^
Teraz jest tutaj guchoniemy. Tam jest wibracja ^?^ w jego
rŸce. W porzdku. Pochylcie wszyscy wasze gowy. OtóŒ, tutaj jest
wibracja. MogŸ rozpoznaø, w któr stronŸ to ^?^ [Puste miejsce
na ta™mie _ wyd.] ^ poóŒ na to twój znak ^?^ musi to byø
wiara, po prostu moja wasna wiara, by w to wierzyø. PragnŸ,
Œeby™cie teraz wszŸdzie pochylili wasze gowy.
Ilu z was w tym audytorium wierzy, Œe ja to mogŸ uczyniø dziŸki
Jezusowi Chrystusowi, czy podniesiecie swoj rŸkŸ? W porzdku.
Dobrze, jeŒeli jest tutaj tylu wierzcych, zobaczycie chwaŸ BoŒ.
Pochylcie wasze gowy, wszŸdzie.
104 [Kto™ mówi, Œe nie powiedzia bratu Branhamowi, jaki ma
problem ten mŸŒczyzna _ wyd.]
Nie musisz nam to mówiø, przyjacielu. To jest wiadome. U Boga
nie ma Œadnych sekretów; a On objawia Swoje sekrety Swoim
sugom. Ty widziae™ sprawy, które siŸ dziay _ nawet naogi i tym
podobne sprawy. Przed kilku minutami przechodzi tu czowiek,
który mia pewien naóg. Kiedy spojrzaem na niego, nie chciaem
tego okre™laø sowami. Choroby weneryczne czy naogi _ ja tego nie
muszŸ mówiø. Rozumiecie, jedynie, Œe to chcecie ode mnie. Je™li mnie
poprosicie, je™li chcecie wiedzieø^ Oczywi™cie, skoro to tylko
uczynie™, odczuem t wibracjŸ ^?^ tampony w jego uszach.
Pochylcie teraz wszyscy wasze gowy; bd›cie naprawdŸ mili i
cisi, i bd›cie peni czci, a ujrzycie chwaŸ BoŒ.
105 Niebia§ski Ojcze, o, muszŸ tylko wpa™ø do tego miasta i zaraz
odjeŒdŒaø. I widocznie to jest ^?^ mniej wiŸcej w tym czasie,
kiedy pozyskamy ludzi do takiego stanu, Œe oni zaczynaj wierzyø i
dziej siŸ wielkie sprawy, potem musimy znowu odjeŒdŒaø. ModlŸ
siŸ, Œeby™ Ty moŒe dopilnowa sprawy i posa nas tu znowu.
A teraz stoi tutaj przede mn _ ten czowiek stoi tutaj, a szatan
mu pewnego razu zatka uszy i skoni go, Œeby wkroczy przed
samochód, czy co™ takiego, Œeby mu zmiaŒdŒy nogi, o, próbowa
wyrzdziø tŸ krzywdŸ temu biednemu bratu, lecz my jeste™my tutaj,
Œeby go uzdrowiø, Ojcze.
A zatem _ mówiem tym ludziom dzisiaj wieczorem o
odwiedzinach Anioa BoŒego. Potwierd› to Ty teraz przed ich
oczyma, poniewaŒ ta linia wiary bŸdzie siŸ musiaa rozpoczø^
[Zakócenia w nagraniu _ wyd.]
106 [NastŸpna czŸ™ø bya na poprzednio nagranej ta™mie razem z tym
przemówieniem _ wyd.]
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Teraz mój dobry przyjaciel, brat F. F. Bosworth, zagra nam solo
na trbce. Bracie Bosworth!
[Brat Bosworth gra solo _ wyd.]
Moi drodzy, to byo bardzo piŸkne, bracie Bosworth. My sobie to
na pewno cenimy. I zastanawiam siŸ, podczas gdy stroisz swój
instrument, czy by™my mogli posuchaø krótkiego refrenu: Tam,
gdzie na krzyŒu”. To jest mój ulubiony refren. Chciabym wiedzieø,
czy by™ go zagra. Dobrze, bracie Bosworth.
[Brat Bosworth gra: Tam, gdzie na krzyŒu” _ wyd.]
Moi drodzy, to brzmi jak w starych czasach rozbudzenia, przed
wielu laty. Powiedzcie, my siŸ naprawdŸ cieszymy tutaj z powodu
tych maych odwiedzin brata i siostry McAnally dzi™ wieczorem.
Chciabym wiedzieø, bracie Hooper, czy masz jakie™ sowo, czy by™
po prostu chcia co™ powiedzieø do mikrofonu teraz. [Brat Hooper
mówi kilka sów _ wyd.]
Tak jest. Brat McAnally jest kolejnym najlepszym owc dzików
w kraju. On jest najlepszym, kiedy ja odchodzŸ.
Dobrze. Chciabym usyszeø co™ od mojej Œony tutaj. W porzdku,
kochanie, co masz na sercu?
[Siostra Meda Branham mówi: Jestem oczywi™cie wdziŸczna za
ten przywilej, który mam, Œe mogŸ byø w Arizonie, i cieszŸ siŸ z tego
zaszczytu, Œe mogam siŸ spotkaø z takimi przyjaciómi, jak brat i
siostra McAnally.” _ wyd.]
Bracie Bosworth, co sobie my™lisz o Arizonie i o tych ludziach
tutaj?
[Brat Bosworth mówi kilka sów _ wyd.]
[Brat McAnally mówi o polowaniu na dziki _ wyd.]
[Brat Bosworth gra nastŸpne solo _ wyd.]
Bracie Mac, za wszystko, co dla nas uczynie™ od czasu, gdy
jeste™my tutaj w tej podróŒy misyjnej _ a ufam Wszechmogcemu
Bogu, Œe pewnego dnia bŸdziemy znowu razem. Niech ci Bóg
bogosawi, bracie. Zawsze chciaem usyszeø gos twojej Œony.
Siostro McAnally, moŒe bŸdŸ oddalony o wiele mil, lecz kiedy to
bŸdziesz graø, pomy™l o mnie.
[Siostra McAnally mówi kilka sów _ wyd.]
Dobrze, serdeczne dziŸki, siostro McAnally. To byo bardzo,
bardzo mie. O, ona jest po prostu trochŸ nie™mia niewiast. Ja to
pomimo tego lubiŸ. Bracie Bosworth, czy masz nastŸpne solo na tej
starej trbce? My po prostu _ chcieliby™my po prostu usyszeø
jeszcze jedno dla brata Mac i jego bli›nich. Niech ci Bóg bogosawi,
bracie. Dobrze, bracie Bosworth.
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[Brat Bosworth gra nastŸpne solo _ wyd.]
PiŸknie, bracie Bosworth. Serdeczne dziŸki. Bracie Hooper, czy
masz jeszcze co™ do powiedzenia? Nie masz niczego? Kochanie, o, moi
drodzy. Mac, powiedz nam co™ szybko przez ten mikrofon, czy
chcesz?
[Brat McAnally mówi jeszcze kilka sów o polowaniu _ wyd.]
Dobrze, fajnie. Czy chcesz co™ powiedzieø, bracie Bosworth?
Powiedz co™ jeszcze.
[Brat Bosworth mówi minutŸ i pó _ wyd.]
`

