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Przedmowa
Tego Ko™cio#a s#ug% zosta#em zgodnie z postanowieniem
Boga, powziŸtym co do mnie ze wzglŸdu na was, abym w
pe#ni rozg#osi# S#owo BoŒe,
TajemnicŸ, zakryt% od wieków i od pokole§, a teraz
objawion% ™wiŸtym jego.
Im to chcia# Bóg daø poznaø, jak wielkie jest miŸdzy
poganami bogactwo chwa#y tej tajemnicy, któr% jest
Chrystus w was, nadzieja chwa#y.
Jego to zwiastujemy, napominaj%c i nauczaj%c kaŒdego
cz#owieka we wszelkiej m%dro™ci, aby stawiø go doskona#ym
w Chrystusie Jezusie”.
Kol. 1: 25-28
Ale gdy siŸ upodoba#o Bogu, który miŸ od#%czy# z Œywota
matki mojej, i powo#a# z #aski swojej,
Aby objawi# Syna swego we mnie, abym go opowiada#
miŸdzy poganami, wnetŒe nie radzi#em siŸ cia#a i krwi;
Gal. 1: 15-16
To jest ta sama moc _ ten sam Chrystus! Alleluja. Niech sobie
fundamentali™ci _ niech ludzie, którzy siŸ zapieraj" mocy BoŒej,
mówi" sobie, Œe to jest b&Ÿdne; lecz ta sama moc, która Sowem
powoaa ™wiat do istnienia, jest w tych ludziach, którzy maj4 Ducha
šwiŸtego. To siŸ zgadza. MŸŒczy›ni i kobiety, jest czas, aby™my
stwierdzili, kim jeste™my. Diabe& próbuje trzymaø was gdzie™ z ty&u i
mówi wam, Œe jeste™cie niepozornymi, przydeptanymi. Lecz nie
jeste™cie. Wy jeste™cie synami i córkami BoŒymi. Bóstwo nie jest w
Niebie; Ono jest w was! Alleluja.
Ja wiem, iŒ sobie my™licie, Œe jestem zwariowany, lecz pozwól, Œe
ci co™ powiem, bracie. Kiedy sobie u™wiadomisz, Œe Wszechmog4cy
Bóg mieszka w tobie, jest to w porz4dku. .Moje Pycie _ Ja dajŸ Zoe”
_ Pycie BoŒe jest w ludzkiej istocie.
Bóstwo Jezusa Chrystusa” _ 49-1225 p. 80

Wierz"cy w S&owo i Duch musz" byø jedno. Czy to pojmujecie?
Wierz4cy, Sowo i Duch šwiŸty s4 absolutnie jedno. JuŒ nie my™lisz
swoimi wasnymi my™lami; nie posugujesz siŸ swoim wasnym
umysem. Czy to nie jest cudowne? Zmys Chrystusowy jest w tobie.
Rozumiesz? Ten zmys Chrystusowy w tobie bŸdzie przyjmowa
Sowo dokadnie tak, jak On je przyjmowa, poniewaŒ On by
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Sowem. I je™li zmys Chrystusa jest w tobie, to jeste™ Sowem. Jeste™
Œyj4cym BoŒym Sowem, reprezentantem Jego tutaj na ziemi, to siŸ
zgadza, kontynuuj4cym to dzieo. Ko™ció& powinien byø takim. A
kiedy tak jest, to Biblia jest zamanifestowana znowu, jak w czasach
pierwszych uczniów, dok&adnie tak, jak w uczniach. Ta Biblia Œyje
ponownie w tobie.
Mówione s#owo jest oryginalnym nasieniem” _ 62-0318m p. 42-3

I przypomnijcie sobie, On zabroni uczniom zwiastowaø lub
czyniø cokolwiek, dopóki oni nie weszli w moc Ducha šwiŸtego.
.Czekajcie w mie™cie Jeruzalem, aŒ zostaniecie wyposaŒeni moc4 z
wysoko™ci.” Rozumiecie? Nie wolno wam wyj™ø, dopóki to juŒ nie
bŸdziecie wy, lecz Bóg. Ludzie zobacz4 odzwierciedlenie Jezusa
Chrystusa w was. Wtedy ludzie uwierz4, poniewaŒ to nie bŸdziecie
wy, bŸdzie to On.
Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki” _ 63-0604 p. E-42

Nie powinni™my pozyskiwaø nawróconych do chrze™cija§stwa
przez rz"dzenie, lecz przez objawienie Chrystusa w nas, tak jak Bóg
by& w Chrystusie. Tak jak Bóg by w Chrystusie, tak Chrystus jest w
tobie. To, co Bóg czyni w Chrystusie, to Chrystus czyni w tobie. Te
znaki, które Bóg czyni w Chrystusie, czyni Chrystus w tobie. O, czy
to nie jest piŸkne? O, moi drodzy. Ja to lubiŸ.
Jezus powiedzia, Œe w tym czasie (to znaczy w naszym czasie) _
w tym czasie (kiedy to objawienie zostanie oznajmione) poznacie, Œe
Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie, Ja w was, a wy we Mnie.
(Kiedy to objawienie zostanie zamanifestowane); w tym dniu
poznacie, Œe Ja i Ojciec jeste™my Jedno. Ja jestem w Ojcu, a Ojciec
jest we Mnie. Kiedy to objawienie zostanie ujawnione, wtedy Ja
jestem w was a wy we Mnie.
Chrystus jest objawion% tajemnic% Boga” _ 63-0728 p. 65-3

Patrzcie, Chrystus w tobie _ to czyni Go centrum Gycia _
objawienia. Rozumiecie? Pycie Chrystusa w tobie czyni Go centrum
objawienia. Chrystus w Biblii czyni BibliŸ kompletnym objawieniem
Chrystusa. Chrystus w tobie czyni ciŸ kompletnym objawieniem tego
wszystkiego.
Widzimy teraz, Œe ta obietnica siŸ wype&nia. Chrystus, prawdziwe
Zwierzchnictwo, wchodzi do Swojej Oblubienicy, czyni4c te same
sprawy, które On czyni na pocz4tku, przygotowuj4c i wypeniaj4c
Swoje Sowo, jak On czyni& wówczas w ew. Jana 14, 12: IKto wierzy
we mnie, sprawy, które Ja czyniŸ, i on czyniø bŸdzie.”
Chrystus jest objawion% tajemnic% Boga” _ 63-0728 p. 83-2
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Co to jest? Nie ci ludzie; Zwierzchnictwo i Cia&o sta&y siŸ Jedn"
jednostk". Jest to Bóg zamanifestowany w Swoim ludu. Dlatego
wa™nie m4Œ i Œona juŒ nie s4 dwojgiem; oni s4 jedno. Bóg i Jego
Ko™ció s4 Jedno: Chrystus w tobie, BoŒe wielkie objawienie,
(Chwa&a Bogu), nawet nosisz Jego ImiŸ. Jego ImiŸ brzmi: Jezus _
Pomazaniec. On nazywa siŸ Jezus dlatego, bo On jest Pomaza§cem. I
jest to Namaszczone Cia&o Chrystusa, okazuj"ce zamanifestowanego
Boga tak, jak okazywa&o Go tamto Cia&o.
Chrystus jest objawion% tajemnic% Boga” _ 63-0728 p. 85-3

Je™li Pycie Jezusa Chrystusa przebywa w tobie, to jeste™
zidentyfikowany z Nim. Jest to Chrystus w tobie _ nie jaki™ cz&onek
ko™cio&a lub system _ lecz moc zmartwychwstania. Jest to Duch
šwiŸty jako Znak na tobie, Œe twoje Œycie mówi .amen” na kaŒde
miejsce Pisma šwiŸtego _ na obietnice, zapisane w nim.
Wtedy to juŒ nie jeste™ ty. Jeste™ Chrystusowy. Nie my™lisz swoimi
my™lami. Nie posugujesz siŸ swoimi my™lami. Mówisz: IJa my™lŸ”,
ale nie przychodzi ci twoja my™l. To Pycie, które byo w Chrystusie,
jest w tobie. Zmys, który by w Chrystusie, jest w tobie. Te dziea,
które byy w Chrystusie, s4 w tobie i Sam Chrystus jest w tobie. Ty
umare™; twoje Œycie jest ukryte przez Chrystusa w Bogu,
zapieczŸtowane tam przez Ducha šwiŸtego. JuŒ nie naleŒysz do
siebie.
Znak” _ 63-1123e p. 123

Ko™ció jest gotowy. On jest zapieczŸtowany, gotowy do odej™cia.
Przyjdzie wielkie wylanie Ducha šwiŸtego, o tak, by porwaø ten
Ko™ció i zabraø go do niebios. Absolutnie, tak. Widzicie bowiem,
Ko™ció&, S&owo, Oblubienica^ A Chrystus _ Jego usuga jest w Jego
Oblubienicy, która jest Jego Ciaem, niebia§skim Ciaem, wzglŸdnie,
chciaem powiedzieø Jego nadprzyrodzonym Ciaem, duchowym
ciaem tutaj na ziemi. Jego Duch jest w Niej, manifestuj4c Swoje
Pycie na zewn4trz do tego stopnia, Œe On i Ko™ció staj4 siŸ jedno na
uroczysto™ø wesela. Widzicie, oni staj" siŸ jedno. On ich zabiera _
tylko ma&" garstkŸ w ostatecznych dniach.
šwiat siŸ znowu rozpada” _ 63-1127 p. 174

Przypomnijcie sobie, Biblia mówi: .Wy jeste™cie Œyj4cymi,
pisanymi listami, czytanymi przez wszystkich ludzi.” OtóŒ, wielu
ludzi nie bŸdzie czytaø Biblii. Lecz Bóg uczyni ciebie Œyj4cym
reprezentantem. Jeste™ chodz4cym listem, powiniene™ byø chodz4c4
Bibli4. Chrystus w tobie! Powiniene™ byø chodz4cym Sowem
BoŒym.
Wp#ywy” _ 64-0215 p. 26

PRZEDMOWA

5

Obecno™ø Jezusa Chrystusa, który powinien o™wiecaø ko™ció, aby
pozna, Œe w tych ostatecznych dniach, kiedy wyznania wiary i
denominacje, i -izmy, i wszystkie inne zaguszyy cakiem Sowo, a
Jezus _ Sowo jest na zewn4trz ko™cioa, widzimy Go jednak
przychodz4cego wprost miŸdzy ludzi i identyfikuj4cego Samego
Siebie, zgodnie z Jego obietnic4: Iw ostatecznych dniach, kiedy Syn
Cz&owieczy zostaje objawiony”. On zosta& objawiony w chrzcie; On
zosta& objawiony w Boskim uzdrawianiu; tutaj On jest w Jego
ostatnim atrybucie.
W Biblii nie pozosta&o juŒ nic innego do urzeczywistnienia siŸ,
prócz przyjŸcia piŸtna bestii; ale wy macie PieczŸø BoŒ4!
Zidentyfikowany Chrystus wszystkich wieków” _ 64-0617 p. 202

To znaczy, Œe On siŸ zmieni&; On Iwla& Samego siebie do” _
amen! _ do innej maski, do innej postaci. Nie wysz&a z niego inna
osoba, nazwana Duchem šwiŸtym, lecz to by& On Sam. Czy to
pojmujecie? On Sam przela Samego Siebie do ludzi: Chrystus w was!
Jakie to piŸkne, jak cudowne, kiedy o tym my™lŸ _ Bóg przela
Samego Siebie do ludzkiej istoty, do wierz4cego; wla siŸ.
Ods#oniŸcie Boga” _ 64-0614m p. 78

Przyjmij wiŸc Chrystusa do swego serca; to jest prawdziwy^
Chrystus i Duch šwiŸty to jedno i to samo. Duch šwiŸty, IChrystus”
to IPomazaniec”. Duch šwiŸty jest tym Namaszczeniem, a ty jeste™
tym namaszczonym. Rozumiesz? Jest to Chrystus w tobie,
namaszczaj4cy ciŸ. Czy rozumiesz, co chcŸ powiedzieø?
Duch šwiŸty jest Istot4; On jest Bogiem, Bogiem w tobie, t4
Osob4, Bogiem, która zapalia pomieniem ca4 twoj4 istotŸ. Jeste™
przemieniony; jeste™ nowym stworzeniem. Jakakolwiek ma&a rzecz,
która jest z&a _ On ci powie, Œe to jest z&e; wtedy tego zaniechaj, nie
czy§ tego. IOjcze, nie chcia&em tego uczyniø. Wybacz mi.”
Rozumiesz? I tym w&a™nie jest Duch šwiŸty.
Pytania i odpowiedzi” _ 64-0830m p. 1079-82

W tych ostatecznych dniach prawdziwy Ko™ció& Oblubienica
(Nasienie Chrystusa) dojdzie do Kamienia Szczytowego i Ona bŸdzie
super ko™cio&em, super ras", kiedy zbliŒa siŸ do Niego. Ci w
Oblubienicy bŸd4 tak bardzo podobni do Niego, Œe bŸd4 Jego
wiernym podobie§stwem. Dzieje siŸ tak dlatego, aby siŸ z&"czyli z
Nim. Oni bŸd" jedno. Oni bŸd4 wiern4 manifestacj4 Sowa Œyj4cego
Boga.
Pergamo§ski wiek Ko™cio#a” _ str. 171-1
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Bóstwo Jezusa Chrystusa
Bracie Graham, dziŸkujŸ ci. Dzie§ dobry wszystkim i ŒyczŸ
b&ogos&awionych šwi"t BoŒego Narodzenia kaŒdemu z was. Jeste™my
tak szczŸ™liwi, Œe moŒemy byø dzisiaj do po&udnia znowu tutaj w
kaplicy, by mieø spo&eczno™ø z t" mi&", niewielk" grup".
2
Dyskutowa&em w&a™nie z bratem Grahamem o tej sprawie. On
rzek&: IBracie Bill, czy masz co™ na swoim sercu dzisiaj do
po&udnia?”
3
Ja odpowiedzia&em: ITylko Chrystusa”. Amen. To wszystko. My
Go zawsze mamy. A wiŸc to w&a™nie cechuje nas _ mamy Jego.
4
Przyjecha&em wczoraj pó›no po po&udniu z Dallas, gdzie
mieli™my jedno z najchwalebniejszych naboŒe§stw. A ta sprawa, o
któr" siŸ teraz modlili™my, odbŸdzie siŸ niebawem. JuŒ s" obrady o
tym _ mianowicie z powodu ogólnopa§stwowych naboŒe§stw
ewangelizacyjnych. Wszyscy kaznodzieje, którzy byli tam wczoraj,
wzglŸdnie kilka ostatnich dni _ mieli tam kaznodziejów, czy
us&uguj"cych wszystkich formatów i kalibru, i spotkali™my siŸ razem
w Dallas na konferencji z powodu tego. I by&o tam oko&o piŸtnastu,
czy osiemnastu kaznodziejów, którzy us&uguj" zborom od trzech do
piŸtnastu tysiŸcy, a moŒe do dwudziestu tysiŸcy s&uchaczy. Na
przyk&ad: Raymond T. Richey, i Bosworth, i Oral Roberts, i Jackson,
i wszyscy, którzy tam byli.
5
Brat Jackson _ na jego naboŒe§stwie niedawno wieczorem
piŸøset ludzi otrzyma&o Ducha šwiŸtego w jednej chwili, wiŸc to jest
po prostu cudowne.
6
Spotkali™my siŸ wszyscy wczoraj _ innego dnia, by uzgodniø plan
dzia&ania na ten rok, wierzymy bowiem, Œe Bóg jest tutaj, by czyniø
Swoje dzie&o i rozbudziø ™wiat tak, jak tego nigdy przedtem nie
widzia&. WierzŸ, przyjaciele, Œe w&a™nie wstŸpujemy do czego™
wspania&ego. A ci kaznodzieje, którzy prawdopodobnie bŸd"
us&ugiwaø kaŒdego wieczora nastŸpnego lata, jeŒeli Pan pozwoli _ co
najmniej kaŒdego wieczora bŸdzie us&uga gdzie™ _ piŸtna™cie lub
szesna™cie us&ug, a moŒe jeszcze wiŸcej _ rozbij" w tym samym
czasie po ca&ych Stanach Zjednoczonych wielkie namioty, które
pomieszcz" do o™miu czy dziesiŸciu tysiŸcy ludzi.
7
O, po prostu musimy mieø teraz zgromadzenia ewangelizacyjne.
JuŒ s" obrady w tej sprawie. Setki i setki ludzi otrzymuj" teraz
chrzest Duchem šwiŸtym i wchodz" do Królestwa BoŒego. Nie jest to
co™, czego siŸ spodziewamy trochŸ pó›niej, lecz dzieje siŸ to juŒ teraz.
Bóg to czyni w&a™nie teraz.
1
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[Brat Snelling pyta siŸ brata Branhama odno™nie mikrofonu _
wyd.] Tak jest, ja _ tak, bracie Graham. To jest ta sprawa, któr" ja
zawsze^ Dobrze. Wy wiecie, brat Graham i ja wspó&pracujemy
razem tak dobrze _ on jest taki wysoki, a ja taki niskiego wzrostu.
WiŸc ja^ [Brat Snelling mówi: IOn obiera te owoce na niŒszych
ga&Ÿziach, a ja obieram wszystkie na wyŒszych ga&Ÿziach”. Brat
Branham i zgromadzenie ™miej" siŸ _ wyd.] Czasami muszŸ go
poprosiø, Œeby mi kilka strz"s&, aby spad&y^ [Puste miejsce na
ta™mie _ wyd.]
9
DziŸkujŸ ci, bracie Graham. Jeszcze sobie tego nie wyobrazi&em
^?^ ten Ogie§. Chcemy Go mieø na o&tarzu, nieprawdaŒ? Amen.
O, ja s"dzŸ^
Niedawno wieczorem tam gdzie siedzieli™my _ by&o tam tysi"ce
ludzi i wszyscy klaskali w swoje d&onie i uwielbiali Boga _
przeŒyli™my po prostu tak" chwalebn" chwilŸ i mieli™my ten Ogie§
wprost na o&tarzu.
10 I jeste™my bardzo szczŸ™liwi, Œe moŒemy og&osiø zgromadzenia
ewangelizacyjne nastŸpnego lata^
11 Ja teraz bŸdŸ w tym zborze tutaj _ u brata Grahama i was
wszystkich przez nastŸpnych osiem czy dziesiŸø dni, jak s"dzŸ _ na
ile mi wiadomo, i pragnŸ byø na kaŒdym naboŒe§stwie, jeŒeli bŸdŸ
móg&. WiŸc ja bŸdŸ^
12 St"d bŸdziemy odjeŒdŒaø do Houston w Teksasie, na wielki
stadion. Maj" tam wielki budynek _ pomie™ci siedemna™cie tysiŸcy
ludzi i spodziewamy siŸ po prostu wspania&ych chwil.
13 Stara&em siŸ urz"dziø dla nas wszystkich kolejkŸ modlitwy, lecz
nie uda&o nam siŸ po prostu _ jeden kaznodzieja na jednym miejscu,
a inny w kolejce modlitwy, lecz, moi drodzy, to po prostu nie bŸdzie
funkcjonowaø w ten sposób i brat Jaggers musi kontynuowaø.
14 PragnŸ og&osiø jeszcze jedn" rzecz. Brat Jaggers sta& i zajmowa&
takie stanowisko, jak my to czynili™my w Calgary. On^ Misyjni
bapty™ci oraz bapty™ci swobodnej woli, i wszyscy (wiecie, w Teksasie
jest pe&no baptystów) stali za nim, lecz fundamentalni bapty™ci
powstali przeciwko temu programowi. I ach, jak oni opisali go
obszernie w gazecie, i wszystko moŒliwe. OtóŒ, on _ napisali mu
pytania biblijne, wiŸc im odpowiedzia&. I mieli^ Potem nie mieli
juŒ Œadnego dowodu, ale pewna polityczna grupa wyst"pi&a, wiecie,
oni tego nie chcieli opublikowaø w gazecie. WiŸc brat Jaggers _
zwo&ali™my tam zgromadzenie i zesz&o siŸ siedemdziesi"t piŸø
wspó&pracuj"cych kaznodziejów z tego miasta, zrobili™my fotokopiŸ
tego i napisali™my: ICzy to jest wolno™ø mówienia? Czy to jest
8
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wolno™ø prasy?” _ co™ w tym sensie i rozes&ali™my to. I ta gazeta
straci&a dziesiŸø tysiŸcy abonentów nastŸpnego poranka.
15 WiŸc oni przyszli p&acz"c, na kolanach, i mówili: IMy to
opublikujemy w gazecie _ za darmo po prostu, nie musicie nam
zap&aciø ani grosza”.
16 O, bracie, s&uchaj _ zborze. By& czas, kiedy Imieszkali™my w
pobliŒu torów kolejowych; juŒ tam nie mieszkamy. Obecnie
mieszkamy przy Ulicy Alleluja”. Tak jest. Rozro™li™my siŸ w miliony.
Dawniej by&o nas tylko kilkaset, lecz rozro™li™my siŸ do milionów _
obecnie miliony. A z&"czeni razem jeste™my najmocniejszym
ko™cio&em, jeŒeli chodzi o ilo™ø, jaki jest w Stanach Zjednoczonych;
to siŸ zgadza _ o, my™lŸ, Œe na ca&ym ™wiecie. Tylko w ubieg&ym roku
pozyskali™my milion piŸøset tysiŸcy nawróconych. Pomy™lcie o tym _
milion i piŸø set tysiŸcy nawróconych spo™ród ludzi pe&nej Ewangelii
wed&ug ogólnej statystyki za ubieg&y rok. O, my siŸ obecnie
rozrastamy.
17 A te ma&e gazety i inne media mówi", Œe nie mówiliby o
katolikach, oni siŸ ich obawiaj". Widzicie, oni siŸ to bali
opublikowaø. Lecz my siŸ teraz rozrastamy liczebnie. My mamy
prawo. ZaŒ"dajmy wiŸc danego nam od Boga prawa. To siŸ zgadza.
WiŸc w tym roku bŸdziemy kontynuowaø i z Bogiem _ nasz" Pomoc"
i nasz" Tarcz", urz"dzimy _ spróbujemy to najlepsze z naszej strony,
by urz"dziø zgromadzenia ewangelizacyjne. Ja teraz^
18 [Kto™ mówi do brata Branhama _ wyd.] O, tam na górze? Wszyscy
bŸdziecie mi musieli powiedzieø, kiedy mam sko§czyø. Tam na górze,
wprost tam na górze. W porz"dku. MogŸ wyj™ø w tym kierunku i
spojrzeø wstecz.
19 I jest tak dobrze _ ilu z was czuje siŸ dobrze z powodu šwi"t
BoŒego Narodzenia? Powiedzcie: IAmen”. [Zgromadzenie mówi:
IAmen” _ wyd.] O, moi drodzy. To jest czas radowania siŸ _ czas,
kiedy wszyscy moŒemy siŸ zej™ø razem i uwielbiaø Chrystusa.
20 I ja nie mam poselstwa _ ani krzty. Ja tylko otworzy&em BibliŸ
tutaj, kiedy tam rozmawiali™cie. Otworzy&em j" tutaj; powiedzia&em:
IGdzie by&o urodzenie Chrystusa?” Niemal wszyscy mówi" o tym
obecnie, a wiŸc bŸdŸ musia& po prostu czytaø przez chwilŸ i potem
znale›ø co™, i po prostu toczyø siŸ ko&o tego, aŒ Duch Pa§ski ujawni
nam co™.
21 Rozpocznijmy wiŸc teraz w ew. ~ukasza; 1. rozdzia& ew. ~ukasza.
To jest pocz"tek _ urodzenie Chrystusa. Przeczytamy co™ z tego tutaj
i bŸdŸ naucza& czego™ na podstawie S&owa, jeŒeli mogŸ. Nie wiemy,
co Pan uczyni dla nas, lecz ufamy po prostu, Œe On poda nam wielkie
b&ogos&awie§stwo.
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Wiecie, s&ysza&em wasz" audycjŸ radiow"; by&a ™wietna.
Kontynuujcie j" tylko dalej _ zwiastujcie S&owo.
23 Mówi&em w&a™nie bratu Grahamowi tam w pokoju: IJeŒeli by&
kiedykolwiek czas, Œe chrze™cijanie potrzebuj" jeden drugiego, jest to
w&a™nie teraz, w&a™nie teraz”. Cokolwiek czynicie, od&óŒcie na bok
wszystko, poniewaŒ ja wierzŸ z &aski BoŒej^ BŸdŸ o tym w&a™nie
mówi& kilka minut _ mianowicie jak bardzo potrzebujemy jeden
drugiego w&a™nie obecnie.
24 Ten wielki^ Ja wierzŸ, Œe stoimy teraz przed^ Czy mnie
s&uchacie? [Zgromadzenie mówi: IAmen” _ wyd.] W porz"dku.
Stoimy teraz przed _ patrzymy siŸ na najwiŸkszy dramat, który by&
wystawiony kiedykolwiek w dziejach ludzko™ci _ odbywaj"cy siŸ
tutaj przed nami. Tutaj jest najwiŸksze pole misyjne na ™wiecie i ten
dramat, który Bóg ma zamiar odegraø w&a™nie teraz; bowiem to jest
alarmuj"ce, kiedy rozgl"damy siŸ po ™wiecie i widzimy, jak te sprawy
dzia&aj" wspólnie. O, co™ siŸ lada chwila wydarzy, przyjacielu. To, o
czym rozmawiali™my i g&osili™my, jest teraz bezpo™rednio tutaj. JuŒ
siŸ to rozpoczyna, wszŸdzie, zaczyna siŸ to rozwijaø.
25 WidzŸ pewien wielki obraz, który chcia&bym wam przedstawiø
dzisiaj do po&udnia. WidzŸ baranka pas"cego siŸ tam na polu. To
ma&e stworzonko staje siŸ nerwowe, ono po prostu _ co™ go niepokoi.
Spogl"dam do trzciny, bŸd"cej tuŒ za nim i widzŸ lwa skradaj"cego
siŸ z &atwo™ci", rozumiecie, uderzaj"cego swoim ogonem w ziemiŸ i
gotuj"cego siŸ do skoku.
26 Taki jest ko™ció& tam na polu misyjnym. Ciemno™ø komunizmu
pcha siŸ do ca&ego ™wiata, zamykaj"c go jakby w wielkim cieniu.
27 I to jest prawo kontrastu. Zanim nastanie dzie§ _ zawsze przed
nastaniem dnia jest najciemniej, poniewaŒ nastaje brzask dnia i
wypycha ciemno™ci. Jest to prawo kontrastu, rozumiecie _
mianowicie najciemniej jest przed brzaskiem dnia.
28 My znajdujemy siŸ w tej samej sytuacji obecnie. Przed brzaskiem
dnia jest w&a™nie najciemniej _ wielkie cienie ciemno™ci wpychaj"
siŸ, by wype&niø Pismo šwiŸte, mówi"ce o cz&owieku grzechu. Czy
zauwaŒyli™cie, Œe w&a™nie w tym czasie šwi"t BoŒego Narodzenia
wszystkie komunistyczne kraje zamiast posy&aø widokówki z
Chrystusem w Œ&óbku, wysy&aj" ma&e broszury Stalina, umieszczaj"
na nich obraz Stalina, cz&owieka, który sprzeciwia siŸ i wywyŒsza
ponad wszystko, co siŸ zwie Bogiem, i tak dalej, porywaj"c wielk"
czŸ™ø ™wiata do swoich szpon. I jeszcze jedna sprawa _ wszystko to
dzieje siŸ, Œeby siŸ wype&ni&o Pismo šwiŸte.
29 A potem jeszcze jedno _ pragnŸ, aby™cie zauwaŒyli jeszcze inn"
rzecz, która siŸ wype&nia. Ci ludzie, którzy s" formalni _ w tych
22
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formalnych ko™cio&ach, wystŸpuj" przeciw temu przebudzeniu. A
Biblia mówi: IOni maj" formŸ poboŒno™ci, lecz zapieraj" siŸ jej
mocy. Od takich siŸ odwróø”.
30 I oni zajmuj" swoje stanowisko. Komunizm zajmuje swoje
stanowisko. Chwa&a Bogu, Duch šwiŸty zajmuje Swoje stanowisko.
Tak. IKiedy wróg nadci"ga jako powód›, wtedy Ja podniosŸ
sztandar przeciwko niemu”. To siŸ zgadza. RównieŒ Ko™ció& zaj"&
swoje stanowisko _ mam na my™li Ko™ció& Ducha šwiŸtego.
31 OtóŒ, to jest wszystko, czym jestem zainteresowany, przyjaciele,
kiedy jestem tutaj. Tam na zewn"trz bŸdŸ siŸ modli& za chorych. Lecz
tutaj jestem zainteresowany jedn" rzecz", a mianowicie narodzonym
na nowo BoŒym Ko™cio&em. To siŸ zgadza. Tym w&a™nie jestem
zainteresowany ponad wszystko. Nie interesuj" mnie statuty i
diakoni i tak dalej, wzglŸdnie regulaminy ko™cio&ów. Interesuje mnie
chrzest Duchem šwiŸtym, który zstŸpuje na Ko™ció& w tym czasie, w
którym Œyjemy. To jest zasadnicza sprawa i tego w&a™nie wygl"damy.
32 Módlmy siŸ teraz.
33 Niebia§ski Ojcze, zst"p dzisiaj do po&udnia pomiŸdzy nas. Spe&nij
to, Panie, i niechby Duch BoŒy przej"& do Swoich r"k t" us&ugŸ.
B&ogos&aw to dzie&o tutaj, Panie. B&ogos&aw naszego brata, brata
Grahama. BoŒe, daj mu s&owa m"dro™ci dzi™ wieczorem w audycji
radiowej, by móg& zatrz"™ø lud›mi zwiastowaniem S&owa. Spe&nij to,
Panie, i niech grzesznicy p&acz", uklŸkn" w swoim pokoju i oddaj"
swoje serca Chrystusowi. JeŒeli s" tutaj jacy™ niewierz"cy dzisiaj
rano albo kto™, kto nie przyj"& Chrystusa, niech oni przyjd" równieŒ.
34 I rozpocznij teraz przebudzenie w sercach ludzi _ dzisiaj do
po&udnia, Panie. Niechby to by& czas odnowienia, czas, w którym
Duch zostanie odnowiony. I, Ojcze, modlimy siŸ o to w ten sposób.
Przyjd› i we› nas za rŸkŸ, kaŒdego z nas i id› razem z nami t"
™cieŒyn" tutaj. PokaŒ nam ten wielki obraz, który jest wystawiony
tutaj, objawiaj"cy Twoje tajemnice sercom ™wiŸtych dzisiaj do
po&udnia, aby™my mogli zobaczyø, co jest tuŒ przed nami. I kiedy
wyjdziemy potem, Panie, w zbroi BoŒej, oby™my wyszli jako dzielni
Œo&nierze, by stawiø czo&o nieprzyjacielowi. Lecz jak mogliby™my mu
stawiø czo&o, gdyby™my nie znali jego taktyki? WiŸc pomóŒ nam j"
zrozumieø dzisiaj do po&udnia i pokaŒ nam jego przedpola tam,
aby™my wiedzieli, gdzie mamy siŸ z nim spotkaø. Bowiem prosimy o
to w Imieniu Jezusa. Amen.
35 Czytajmy _ 2. rozdzia&, czytajmy to.
I sta#o siŸ w owe dni, Œe wyszed# dekret cesarza Augusta,
aby spisano ca#y ™wiat.

BÓSTWO JEZUSA CHRYSTUSA

11

Pierwszy ten spis odby# siŸ, gdy Kwiryniusz by#
namiestnikiem Syrii.
Szli wiŸc wszyscy do spisu, kaŒdy do swego miasta.
Poszed# teŒ i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei,
do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego Œe by# z
domu i z rodu Dawida,
Aby by# spisany wraz z Mari%, po™lubion% sobie ma#Œonk%,
która by#a brzemienna.
I gdy tam byli, nadszed# czas, aby porodzi#a.
I porodzi#a syna swego pierworodnego, i owinŸ#a go w
pieluszki, i po#oŒy#a go w Œ#obie, gdyŒ nie by#o dla nich
miejsca w gospodzie”.
36 To by&o teraz pod&oŒe, aŒ dojdziemy do tej czŸ™ci, któr" chcia&bym
siŸ pos&uŒyø dzisiaj do po&udnia. Wy wszyscy _ b"d›cie po prostu w
Duchu Pa§skim.
37 My jeste™my dzisiaj _ na ca&ym ™wiecie obchodzi siŸ uroczy™cie
urodzenie Jezusa, co sta&o siŸ obecnie po prostu tradycj". Jezus nie
urodzi& siŸ 5. grudnia, nic podobnego _ ani 25. grudnia. Wiemy, Œe to
jest niemoŒliwe. Na wzgórzach Judei jest pe&no ™niegu w tym czasie,
wiŸc jak mog&oby tak byø? Jezus normalnie wed&ug astrologii i tak
dalej, i wed&ug wszystkich ›róde& urodzi& siŸ pierwszego _ oko&o
pierwszego kwietnia, a wiŸc na wiosnŸ. Lecz to jest dzie§, co jest w
porz"dku, po prostu wyznaczony na pami"tkŸ, by uwielbiaø Jego
przyj™cie na ten ™wiat.
38 Jednym z najwiŸkszych darów, które Bóg kiedykolwiek da& na ten
™wiat, by& Jezus Chrystus, który^ My to wiemy. A zatem, pragnŸ
mówiø dzisiaj do po&udnia na temat Jego Bóstwa _ Kim On jest. Tak
wielu uwaŒa Go za ma&e NiemowlŸ leŒ"ce tam w Œ&óbku, i tak dalej.
Lecz to by& tylko jeden obraz, po prostu jeden z tego rozwijaj"cego
siŸ dramatu, maj"cego przedstawiø, Kim On w rzeczywisto™ci jest _
Jego Bóstwo.
39 I On mówi& w Pi™mie šwiŸtym o Swoim przyj™ciu; by&o o nim
mówione od czasu Jana. Ca&kiem na pocz"tku, mianowicie w 1.
MojŒeszowej by&o prorokowane, Œe Nasienie kobiety zetrze g&owŸ
wŸŒa, obiecuj"c to DzieciŸ _ Jezusa Chrystusa. I wszyscy prorocy
mówili o Nim, niemal kaŒdy prorok, który zosta& kiedykolwiek
wpisany do Biblii, mówi& o Jego pierwszym i drugim przyj™ciu _
kiedy On mia& przyj™ø na ™wiat.
40 Jezus przychodzi trzy razy. Po raz pierwszy przyszed&, by odkupiø
Swój Ko™ció&. On przychodzi po raz drugi, by zabraø Swój Ko™ció&.
On przyjdzie po raz trzeci razem ze Swoim Ko™cio&em. Wszystko w
Biblii przebiega trzykrotnie _ trójki _ lecz wszystko w jednym
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Chrystusie. On^ PamiŸtajcie _ po raz pierwszy, by odkupiø Swój
Ko™ció&, po raz drugi, by przyj"ø Swój Ko™ció&, po raz trzeci razem ze
Swoim Ko™cio&em, jako Król i Królowa.
41 OtóŒ, lecz podczas Jego pierwszego przyj™cia _ bŸdziemy mówiø
o tym przez chwilŸ, a potem o Jego pobycie tutaj; a potem o Jego
drugim przyj™ciu; o Jego _ a potem o trzecim przyj™ciu, jeŒeli Pan
pozwoli.
42 OtóŒ, w tamtych dniach by&o wielkie prze™ladowanie przeciw
ko™cio&owi. Cesarz August wymy™li& wielki plan _ zrobiø spis
wszystkich ludzi. I to dzia&o siŸ tylko w jednym celu _ aby siŸ
wype&ni&o wielkie BoŒe proroctwo.
43 Kiedy widzisz co™ w Biblii, co brzmi po prostu trochŸ mistycznie
i trochŸ podejrzanie dla ciebie, to musisz uczyniø jedn" rzecz: Daj
tylko Bogu trochŸ wiŸcej czasu. Bóg siŸ nie ™pieszy. To my jeste™my
w po™piechu. Daj tylko Bogu trochŸ czasu, a zobaczysz te stare
prorocze ko&a zŸbate pojawiaj"ce siŸ wprost na widowni. One wyjd"
na jaw, podobnie jak wywo&ywane zdjŸcie.
44 Tak jak powiedzia& kto™ pewnego dnia, on rzek&: IBóg _ kim On
by&?” Kiedy On by& tam wówczas przed milionami i milionami lat,
wtedy On nie by& _ tak jak ta przestrze§ tutaj; a potem On skupi& siŸ
do Logos, i potem On wyszed& z Logos i wst"pi& do Chrystusa.
Widzicie, jest to po prostu Bóg zstŸpuj"cy w ten sposób na ziemiŸ,
potem odchodz"cy znowu do Boga z powrotem. Czy nie rozumiecie,
co chcŸ powiedzieø? Po prostu kr"Œy _ zstŸpuje w dó& z przestrzeni,
z wieczno™ci; skupia siŸ razem, wchodzi do Logos, a to Logos
zstŸpuje na ziemiŸ do cz&owieka, potem powraca znowu z powrotem
w jednym celu, by odkupiø tego cz&owieka, który upad&.
45 OtóŒ, dlatego w&a™nie On przyszed& _ aby byø Odkupicielem. A
zanim Bóg móg& byø Odkupicielem, On musia& byø zgodnie z prawem
krewnym Odkupicielem. On musia& staø siŸ naszym krewnym.
46 I Bóg na pocz"tku stworzy& pierwszego cz&owieka. On go uczyni&
z ducha. A duch jest niewidzialn" czŸ™ci" cz&owieka, której nie
widzicie. OtóŒ, Bóg stworzy czowieka na Swoje wasne
podobie§stwo. Czy mnie s&uchacie? [Zgromadzenie mówi: IAmen” _
wyd.] W porz"dku. Bóg uczyni& cz&owieka na Swoje w&asne
podobie§stwo. IA Bóg jest Duchem” _ mówi Biblia. I pierwszy
czowiek, który zosta stworzony, sprawowa wadzŸ nad caym
stworzeniem, tak samo jak Duch šwiŸty sprawuje wadzŸ nad
Ko™cioem dzisiaj. On przewodzi& stworzeniu. On przewodzi&
zwierzŸtom.
47 Lecz nie by&o nikogo, kto by uprawia& ziemiŸ, wiŸc Bóg stworzy&
cz&owieka z prochu ziemi. A ten cz&owiek _ On da& mu moŒe rŸce,
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podobne do ma&pich; da& mu moŒe stopy, podobne do nied›wiedzich.
Cokolwiek On czyni& _ On to po prostu zestawi& razem i uczyni&
cz&owieka. Lecz ten cz&owiek _ On w&oŒy& do niego tego
nie™miertelnego ducha, który nigdy nie umrze w tym cz&owieku, i
cz&owiek sta& siŸ czym™ wyŒszym od zwierzŸcia _ on sta& siŸ
cz&owiekiem.
48 Potem ten cz&owiek tutaj _ my™lŸ, Œe z powodu tego w&a™nie
atei™ci i niektórzy inni stoj"cy woko&o sprzeczaj" siŸ. Lecz przysz&a
godzina, kiedy Bóg rzuci& na to Swoje šwiat&o; nasta& tutaj czas,
kiedy Bóg czyni& te sprawy. To siŸ zgadza. A wiŸc teraz, kiedy oni siŸ
sprzeczaj": IOtóŒ, jego stopa wygl"da jak nied›wiedzia, a jego rŸce
jak &apy ma&py, i tak dalej”, to próbuj" powiedzieø, Œe ich przodek
powsta& w ten sposób. To z tym nie ma nic wspólnego.
49 To jest cia&o w roli przybytku, w którym on po prostu Œyje; ono
powróci do prochu ziemi. Lecz duch jest nie™miertelny, on pochodzi
od Boga. To jest to podobie§stwo Boga. Bóg jest Duchem.
50 Ten cz&owiek utraci& swój pierwotny stan w ogrodzie Eden. Jego
stosunek, spo&eczno™ø z Bogiem zosta&a tam przerwana z powodu
grzechu i niewiary. Niewiary w co? W S&owo BoŒe. Ewie zosta&
wymalowany jaki™ obraz i by&o jej powiedziane, jak o wiele
inteligentniejsze to bŸdzie, jeŒeli ona po prostu odrzuci S&owo BoŒe i
Ispojrzy tutaj, by tego dociekaø rozumem”. Tak nie moŒecie czyniø.
Bóg^
51 Jest wielka róŒnica miŸdzy rozumowaniem a BoŒym S&owem.
BoŒe S&owo jest prawdziwe; rozumowanie jest fa&szywe. Nie moŒecie
niczego wyrozumowaø. To siŸ zgadza. Nasz umys& nie jest _
rozumiecie, on jest niewystarczaj"cy, ani nigdy nie bŸdzie
wystarczaj"cy, by poj"ø wieczn" m"dro™ø Boga. I dlatego nie moŒecie
tego dociekaø rozumem, musicie temu po prostu wierzyø.
52 A zatem, tam wówczas zosta& ten obraz wymalowany przez
naszego pierwszego ojca i matkŸ, a oni upadli. I to przerwa&o
spo&eczno™ø z Bogiem i zostali wypŸdzeni z ogrodu Eden. Od tego
czasu Bóg zacz"& nawo&ywaø chodz"c tam i z powrotem w ogrodzie i
szukaj"c Swego zgubionego dziecka.
53 I potem jedynym sposobem, jak Bóg móg& go kiedykolwiek
odkupiø _ musia& siŸ staø _ On Sam musia zst4piø na ziemiŸ i
odkupiø go; nie kto™ inny _ nie móg& pos&aø kogo™ innego. On nie
móg& pos&aø anio&a; to by nie by&o w&a™ciwe. Lecz Bóg móg& odkupiø
cz&owieka tylko w jeden sposób _ On Sam musia& zst"piø na ziemiŸ,
by go odkupiø.
54 JeŒeli kto™ grzeszy tutaj i, moi drodzy, ja by&bym sŸdzi" tej grupy
ludzi, i mia&bym kompetencje w&adzy s"dowej nad wami wszystkimi,

14

MÓWIONE S~OWO

i gdybym ja^ Gdyby kto™ zgrzeszy&, a ja bym powiedzia&: IOtóŒ,
bracie Graham, chcŸ, aby™ ty zap&aci& tŸ cenŸ”. To by nie by&o
sprawiedliwe. Gdybym powiedzia&, Œeby mój w&asny syn mia&
zap&aciø t" cenŸ, to by jeszcze nie by&o sprawiedliwe. Móg&bym
post"piø sprawiedliwie tylko wtedy, gdybym ja sam zaj"& jego
miejsce. I co? Ja by&bym tym, który przeszed& przez s"d, a zatem,
gdybym chcia& odkupiø cz&owieka, to sam musia&bym zaj"ø jego
miejsce. Czy mnie ci"gle s&uchacie? [Zgromadzenie: IAmen” _ wyd.]
55 Spójrzcie teraz, pragnŸ, aby™cie co™ zauwaŒyli. Potem, kiedy to
siŸ sta&o, Bóg móg& odkupiø cz&owieka tylko w jeden sposób _ On
Sam musia& zst"piø na ziemiŸ i zaj"ø jego miejsce. I to byo prawo
odkupienia, które byo dane MojŒeszowi: musia to uczyniø krewny
odkupiciel. Po pierwsze musia& to byø cz&owiek, który by& godzien,
cz&owiek który by& wart tej ceny i prócz tego cz&owiek, który by
z&oŒy& publiczne ™wiadectwo i odkupi& utracone mienie kogo™, kto
upad&. I tylko Bóg by& godzien. On zst"pi& na ziemiŸ przed oko&o
dziewiŸtnastoma stuleciami w postaci DzieciŸcia, urodzonego w
Œ&óbku, zacienionego przez Ducha šwiŸtego, nie urodzonego na
skutek seksualnej poŒ"dliwo™ci. On by Bogiem. BoŒa Krew bya w
Nim.
56 Dziecko ma zawsze krew jego ojca, nigdy jego matki. My to
wszyscy wiemy. Bez^ Naucza&em tego juŒ przedtem tutaj wiele
razy. I wy wiecie, Œe niemowlŸ nie ma w sobie ani krzty krwi swojej
matki, ani trochŸ. Nic podobnego. Ono ma zawsze krew ojca.
57 Kwoka moŒe z&oŒyø jajko, lecz je™li ono nie jest zap&odnione, to
siŸ nie wylŸgnie. Nie waŒne, jak ™liczne jest to jajko i jak bardzo je
ona zagrzewa, ono bŸdzie zawsze nie zap&odnione. Ono tam bŸdzie
leŒeø i ulegnie skaŒeniu, to siŸ zgadza, o ile kogut nie obcowa& z kur",
bo zarodek Œycia przychodzi od koguta.
58 Dlatego kiedy Maria, która nie pozna&a mŸŒa _ ona by&a z
MŸŒem, Bogiem, Wszechmog"cym Jahwe i On j" zacieni&. I Bóg jest
Stwórc", który stworzy& komórkŸ Krwi w &onie Marii, która w ogóle
nie pozna&a mŸŒa. I to zrodzi&o twórcz" Krew Boga, by nas odkupiø z
naszego Œycia, bowiem rodzimy siŸ na ziemiŸ na skutek seksualnej
poŒ"dliwo™ci.
59 I potem ta Krew broczy&a z Œy& Emanuela na krzyŒu Golgoty, i
dzi™ ma t" sam" zbawiaj"c", odkupiaj"c", ™wiŸt" moc, któr" mia&a
owego dnia, kiedy zosta&a przelana na Golgocie. Czy temu wierzycie?
[Zgromadzenie mówi: IAmen” _ wyd.] Amen. OtóŒ, to siŸ zgadza.
My jeste™my odkupieni przez Krew BoŒ". Biblia mówi, Œe zostali™my
kupieni Krwi" i odkupieni przez Boga _ BoŒ" w&asn" Krwi".
60 Jak mog&a to byø BoŒa Krew? Bóg nie ma Krwi. Jak to mog&o byø?
PoniewaŒ to by&a BoŒa twórcza Krew, któr" On stworzy&, by odkupiø
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nas, i przyszed&, i zamieszka& w tym samym ciele, które On stworzy&.
Dlatego On nie móg&^ Bóg musia wycierpieø pokuszenia; On by
nie móg& cierpieø pokus. On musia& wycierpieø seksualne pokuszenia.
Musia& wycierpieø wszelkiego rodzaju pokuszenia _ byø kuszony
przez diab&a, w bogactwach i mocach, i w&adzach, i tak dalej. On to
wszystko musia& wycierpieø. Aby to móg uczyniø, On nie móg byø
jako Bóg w Duchu; On musia byø Bogiem w ciele.
61 OtóŒ, ja mówiŸ dzisiaj rano o Bóstwie Chrystusa, aby™cie
wiedzieli, Kim On jest, Komu oddajemy dzisiaj cze™ø: nie
niemowlŸciu w Œ&óbku, nie Santa Klausowi, lecz oddajemy cze™ø
Wszechmog"cemu Bogu w Bóstwie Jego Syna.
62 ZauwaŒcie wiŸc, ta Krew zst"pi&a i by&a _ i by& to Jezus Chrystus.
Sam Bóg wyszed& z Ducha i wst"pi& do Jezusa Chrystusa. A Biblia
mówi, Œe .Bóg by w Chrystusie, jednaj4c ™wiat z Sob4 Samym”. Czy
siŸ to zgadza? Sam Bóg, Jahwe, przebywa& w Chrystusie i sta& siŸ
Krewnym dla nas, poniewaŒ On urodzi& siŸ w ludzkim ciele tak jak
my. Czy siŸ to zgadza? Te komórki Krwi zosta&y stworzone przez
Boga, a komórki cia&a rozwija&y siŸ w &onie Marii, która urodzi&a to
DzieciŸ. I Bóg zst"pi& na ziemiŸ, i Œy& w ludzkim ciele, i by& kuszony
pod kaŒdym wzglŸdem, tak samo jak my jeste™my. Czy temu
wierzycie? W porz"dku.
63 OtóŒ, potem kiedy to uczyni&, On dobrowolnie odda& Swoj" Krew.
On tego nie musia& uczyniø. On z&oŒy& t" ofiarŸ. On móg& odej™ø
prosto do Chwa&y. On móg& zostaø przemieniony, podobnie jak na
Górze Przemienienia _ odszed&by do Niebios i nie umar&by za nas.
Lecz bŸd"c ochotnym umrzeø za nas On dobrowolnie odda& Swoj"
Krew na Golgocie. To siŸ zgadza. I On wzi"& na siebie^ On by&
MŸŒem bole™ci, do™wiadczonym w cierpieniu i On z&oŒy& publiczne
™wiadectwo.
64 W ksiŸdze Ruty jest piŸkny obraz tego, jak Boaz, bŸd"c
przedobrazem Chrystusa _ jak Ruta uda&a siŸ do obcego kraju. Ona
odesz&a z kraju jako odstŸpca i przyprowadzi&a z powrotem ze sob"
_ mam na my™li Noemi _ i przyprowadzi&a RutŸ. A kiedy Ruta
powróci&a z ni" _ ona by&a z kraju Moaba. I kiedy ona tam przysz&a,
by&a Moabitk". To dok&adnie przedstawia OblubienicŸ z pogan,
Ko™ció&.
65 I gdy ona odesz&a razem z Noemi, Noemi powiedzia&a jej _
uca&owa&a j" i powiedzia&a jej, aby sz&a z powrotem do swego ludu.
Ona rzek&a: IJa pójdŸ z tob" do twego ludu. Niech twój lud jest moim
ludem i niech twoje mieszkanie jest moim mieszkaniem, niech twój
Bóg jest moim Bogiem, i nic innego prócz ™mierci nie od&"czy nas.
Gdzie ty umrzesz, tam umrŸ i ja. Gdzie ty zostaniesz pogrzebana, tam
i ja zostanŸ pogrzebana”.
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OtóŒ, tutaj jest obraz Ko™cio&a z pogan przychodz"cego do
Chrystusa. Bowiem my byli™my kiedy™ obcymi, z dala od Boga; tylko
Gydzi mieli zostaø zbawieni. Lecz my, bŸd4c umarymi w Chrystusie,
stajemy siŸ Nasieniem Abrahama i jeste™my dziedzicami zgodnie z
obietnic4, a Chrystus ma OblubienicŸ z Pogan. To siŸ dok&adnie
zgadza.
67 Zatem, aby odkupiø, aby Boaz móg& odkupiø utracony maj"tek
Noemi _ to by& utracony maj"tek Izraela^ Wtedy musia& wyj™ø
Moab, a kiedy on wyszed&^ Boaz raczej, a kiedy on wyszed&, on
musia& zdj"ø swój sanda& przed bram" miasta, przed starszymi, by
z&oŒyø publiczne ™wiadectwo, Œe on odkupi& t" utracon" niewiastŸ i
jej maj"tek. A kiedy to uczyni& wówczas, odkupuj"c j" z powrotem,
otrzyma& wtedy równieŒ swoj" oblubienicŸ, niewiastŸ, której on
wygl"da&. On musia& najpierw odkupiø tamt" niewiastŸ, aby móg&
otrzymaø oblubienicŸ. Czy to nie widzicie?
68 I to samo uczyni& Chrystus. On z&oŒy& publiczne ™wiadectwo u
bram Jeruzalem, kiedy by& biczowany, uderzany, zraniony, i by&
prowadzony na GolgotŸ _ na wzgórze Golgoty i zbroczy& to wzgórze
Swoj" W&asn" Krwi" na publiczne ™wiadectwo, Œe On odkupi& ca&y
upad&y maj"tek od samego pocz"tku i odkupi& Swój lud z
przekle§stwa grzechu i ze szpon piek&a.
69 A wiedz"c, Œe ona bŸdzie potrzebowa&a czego™ wiŸcej w
ostatecznych dniach, niŒ to, co ma obecnie, On rzek&: INie zostawiŸ
was smutnych. BŸdŸ siŸ modli& do Ojca, a On da wam innego
Pocieszyciela, którym jest Duch šwiŸty. On pozostanie z wami na
zawsze. Jeszcze maluczko, a ™wiat Mnie juŒ wiŸcej nie zobaczy; lecz
Ja idŸ do Niebios, aby to wszystko przygotowaø, i Ja przyjdŸ z
powrotem i bŸdŸ z wami, nawet w was, aŒ do sko§czenia tego
wieku”. O tym w&a™nie ja mówiŸ. Je™li mnie s&yszycie, to powiedzcie:
IAmen”. [Zgromadzeni mówi": IAmen” _ wyd.] To siŸ zgadza. O
tym wa™nie mówiŸ teraz _ o Nim, przychodz4cym znowu w Swojej
mocy.
70 Wieki up&ywa&y: IO, Kim On jest?” Moi drodzy, dzisiaj do
po&udnia ludzie my™l" o jakim™ ma&ym obiekcie uwielbiania, o
jakim™ ma&ym Œ&óbku tam wówczas, o jakim™ ma&ym^
71 Ale ja nie my™lŸ o tym. Ja my™lŸ o Chrystusie _ nadziei chway w
naszych sercach dzisiaj do poudnia przez Ducha šwiŸtego. To siŸ
zgadza.
72 O, potŸpiony przez ten ™wiat^ Bóg przychodzi& na ten ™wiat;
kiedy On przychodzi&, ™wiat Go zawsze nienawidzi&. IJak by&o w
dniach Noego, tak bŸdzie w czasie przyj™cia Syna BoŒego”. My
jeste™my w tym czasie, przyjaciele.
66
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I zwróøcie teraz uwagŸ: IJeszcze maluczko, a ™wiat Mnie juŒ nie
zobaczy, lecz wy Mnie zobaczycie, bo Ja bŸdŸ z wami, mianowicie w
was, aŒ do sko§czenia ™wiata”. To siŸ zgadza. On jest obecnie tutaj. I
w tych dniach _ jak Jego wielki obraz kr"Œy& zawsze i sprawi&, Œe
sta&a siŸ ta sama rzecz, któr" widzimy obecnie. Ten wielki dramat
jest wystawiony i my jeste™my teraz gotowi zobaczyø, jak dziej" siŸ
wielkie rzeczy.
74 Ko™ció& zosta& wyjŸty z ko&yski. To prawda. Zielono™wi"tkowcy
ko&ysali go wtedy _ przed kilku laty _ wówczas kiedy ludzie rzucali
kamieniami i szydzili sobie, i na™miewali siŸ z niego, lecz on dorós&
teraz do dojrza&o™ci. To siŸ dok&adnie zgadza. Ta godzina jest tutaj.
Alleluja. To siŸ zgadza. Tym w&a™nie jestem zainteresowany _
zobaczyø BoŒy Ko™ció&, zbieraj"cy siŸ teraz razem. Byli™my bici z
zewn"trz i z wewn"trz, lecz nadchodzi godzina, kiedy Bóg zarzuci na
nas swój koc, by nas poci"gn"ø do ™rodka, podczas gdy nieprzyjaciel
jest w bramach. Alleluja. Tak jest.
On siŸ teraz wstawia za Swoim ludem. Daniel powiedzia&: ITe
wielkie sprawy ostatecznych dni _ kiedy siŸ urzeczywistni" te
rzeczy, moi drodzy, mŸŒowie wiary bŸd" potem czyniø wielkie,
bohaterskie czyny _ w tym czasie”.
75 I ta godzina nasta&a teraz, kiedy jest wystawiony ten wielki
dramat BoŒy o pó›nym deszczu. Joel powiedzia&: II stanie siŸ w
ostatecznych dniach, Œe wylejŸ Mego Ducha na wszelkie cia&o; i
synowie wasi i córki wasze prorokowaø bŸd". Nawet na s&ugi i na
s&uŒebnice wylejŸ w one dni Ducha mego. I ukaŒŸ znaki na niebie w
górze i na ziemi poniŒej, i s&upy ognia i dymu. A stanie siŸ, zanim
przyjdzie wielki i straszny dzie§ Pa§ski, Œe ktobykolwiek wzywa&
Imienia Pa§skiego, zbawiony bŸdzie”.
76 Jezus powiedzia& tutaj: ITe znaki, które Ja czyniŸ, i wy czyniø
bŸdziecie, i wiŸksze niŒ te, bo Ja idŸ do Mego Ojca”. Alleluja.
Alleluja. Tutaj Ono mówi o tym. I to S&owo mówi dalej: IJe™li
pozostaniecie we Mnie, a Moje S&owa pozostan" w was, pro™cie,
cokolwiek chcecie, a bŸdzie wam dane”.
77 Przed kilku laty ludzie tutaj w s"siedztwie mówili: IWy ludzie w
tej kaplicy jeste™cie ekstrawaganckimi religijnymi fanatykami. Wy
jeste™cie takimi i takimi, i owakimi. Jeste™cie zwariowani!”
78 Lecz, o, moi drodzy, my stali™my na tej Skale, na Prawdzie, na
chrzcie Duchem šwiŸtym i obecnie moc Wszechmog4cego Boga
odpoczywa na nas, i Ko™ció wychodzi na jaw. Alleluja! ^?^ Ja
po prostu pragnŸ zatrz"™ø ca&" t" spraw", wszŸdzie. Bracie, ona jest
juŒ na porz"dku dziennym. Ona jest w toku. To siŸ zgadza.
79 Jego Bóstwo _ Kim On jest? Niektórzy my™l", Œe On jest tylko
73
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ma&ym niemowlŸciem tam wówczas. On jest tym, Kto stan"& na tym
niewidzialnym podium, o, moi drodzy, wyci"gn"& Swoje rŸce i
powiedzia&: INiech siŸ stanie ™wiat&o” i sta&o siŸ ™wiat&o. To by& Jezus
Chrystus. IBo On by& na ™wiecie i ™wiat zosta& stworzony przez
Niego, ale Go ™wiat nie pozna&”. On by& i On jest Bóstwem Boga.
Spójrzcie, co On czyni& wówczas. O, jakie to nadprzyrodzone sprawy,
jakie by&y okrzyki, kiedy On czyni& te nadprzyrodzone rzeczy, by
stworzyø te rzeczy, które istniej" obecnie z rzeczy, których nie by&o
_ On przemówi& i sta&o siŸ.
80 I ta sama moc, ten sam Chrystus^ Alleluja. Niech sobie
fundamentali™ci, niech ludzie, którzy siŸ zapieraj" mocy BoŒej,
mówi" sobie, Œe to jest b&Ÿdne; lecz ta sama moc, która Sowem
powoaa ™wiat do istnienia, jest w tych ludziach, którzy maj4 Ducha
šwiŸtego. To siŸ zgadza. MŸŒczy›ni i kobiety, jest czas, aby™my
stwierdzili, kim jeste™my. Diabe& próbuje trzymaø was gdzie™ z ty&u i
mówi wam, Œe jeste™cie niepozornymi, przydeptanymi. Lecz nie
jeste™cie. Wy jeste™cie synami i córkami BoŒymi! Bóstwo nie jest w
Niebie; Ono jest w was! Alleluja.
Ja wiem, iŒ sobie my™licie, Œe jestem zwariowany, lecz pozwól, Œe
ci co™ powiem, bracie. Kiedy sobie u™wiadomisz, Œe Wszechmog4cy
Bóg mieszka w tobie, jest to w porz4dku. .Moje Pycie _ Ja dajŸ Zoe”
_ Pycie BoŒe jest w ludzkiej istocie.
81 On sta& tam wówczas; On jest Stworzycielem wszystkich rzeczy.
On stworzy& Œycie, Œaby, i wszystkie te kaczki, kury, zwierzŸta,
stworzy& wszystko. .Wszystko przez Niego powstao, a bez Niego nic
nie powstao, co powstao”. Przez Kogo? Przez Chrystusa, Bóstwo.
.On zesa na ziemiŸ plagi w owym czasie w Egipcie”. Kto? Chrystus.
.On zamkn4 paszcze lwów. On zagasi moc ognia. Oni uniknŸli
ostrza miecza. Oni wskrzeszali martwych z grobu”. Kto? Chrystus. O,
moi drodzy, kto to by&? Kto to jest? Chrystus, Bóstwo!
82 I bracie, siostro, to Bóstwo jest w tobie. IJeszcze maluczko, a
™wiat Mnie juŒ wiŸcej nie zobaczy, lecz wy Mnie zobaczycie, bo Ja
bŸdŸ z wami, mianowicie w was, aŒ do sko§czenia tego wieku”.
Chrystus w Œ&óbku? Nie. Chrystus w was! Alleluja! My nie oddajemy
czci Chrystusowi w Œ&óbku, lecz Chrystusowi w was, Duchowi
šwiŸtemu, tej nadziei Pycia, alleluja, Stworzycielowi, Samemu
Bogu, mieszkaj4cemu w ludzkiej istocie. IJeszcze siŸ nie objawi&o,
czym bŸdziemy^ lecz zobaczymy Go takiego, jakim On jest”.
BŸdziemy podobni do Niego ^?^
Nie maj" miejsca dla Niego.
83 Ludzie tutaj w okolicy mówi", Œe s" Chrystusowi, Œe ich ko™ció&,
do którego chodz", jest Chrystusowy. A co siŸ sta&o ubieg&ego
wieczora? Otwórzcie ich podarunki z okazji šwi"t BoŒego
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Narodzenia. Zobaczmy, co tata _ pod choinkami u wielu ludzi by&a
ubieg&ego wieczora duŒa skrzynka piwa. Nie ma miejsca dla Jezusa,
wszystko dla piwa. Otwórzcie podarunki dla mam _ talie kart. Nie
ma miejsca dla Chrystusa; karty. To prawda. Zamiast ma&ej Biblii
lub czego™ podobnego dla dzieci, jest jaka™ detektywistyczna
broszura albo co™ podobnego. Nie ma miejsca dla Jezusa. Zamiast i™ø
do ko™cio&a oni id" na przedstawienia, ta§ce, i wszystko moŒliwe, a
nazywaj" siŸ chrze™cijanami.
84 Bracie, kiedy Bóstwo Boga w postaci Ducha šwiŸtego wchodzi do
ludzkiego serca, Ono wyrywa wszystko, czego Chrystus nie stworzy.
Wy wiecie, Œe to jest Prawd4.
85 O, Chrystus _ nadzieja Chway w tobie, nie w ko&ysce, w tobie!
To by&o kiedy™; Bóg by& wówczas na pocz"tku, potem On przyszed& w
MojŒeszu, On przyszed& w dzieciach Izraela, On przyszed& w ko&ysce.
Lecz ludzie obecnie oddaj" Mu cze™ø, jak komu™ prehistorycznemu w
dalekiej przesz&o™ci, podczas gdy Chrystus jest w was. On jest dzisiaj
tutaj _ Syn BoŒy poruszaj"cy siŸ _ Jego wielki Ko™ció& posuwaj"cy
siŸ naprzód.
86 Dzisiaj ko™ció& spotyka siŸ na kolacjach _ podaj" zupy i
paszteciki, i patrz" siŸ, kto ubiera siŸ najlepiej, kto chodzi do
ko™cio&a z wielk" parad" i okaza&o™ci", kto ma najlepszy ko™ció&,
najlepsze siedzenia, kto potrafi graø to, kto potrafi zrobiø tamto, i nie
ma miejsca _ przez ca&y czas maj" do czynienia co™ innego, zamiast
siŸ modliø. Oni siŸ juŒ wiŸcej nie umiej" modliø. Oni maj" co™ innego
do czynienia; nie umiej" siŸ modliø. Oni po prostu nie umiej"
mi&owaø _ s&uŒyø Bogu tak, jak Mu dawniej s&uŒyli. INie by&o dla
Niego miejsca w gospodzie”. I taki jest czas ko§ca, przyjaciele. INie
ma dla Niego miejsca w gospodzie”. Oczywi™cie, ja wiem, co gospoda
oznacza&a, lecz ja to odnoszŸ do naszego ko§cowego czasu.
87 Lecz Biblia mówi: IW tym dniu, kiedy zakwitnie migda&owe
drzewo, Œ"dza ludzka ustanie, poniewaŒ on idzie do domu wiecznego,
a p&acz"cy snuj" siŸ ulicami; albo zerwie siŸ srebrny sznur i rozbije
siŸ dzban nad ›ród&em”. O, &aski, mój przyjacielu^
88 Lecz prorok powiedzia& równieŒ: ICzasu wieczora bŸdzie
šwiat&o”. To siŸ zgadza. šcieŒkŸ do chwa&y znajdziecie z pewno™ci".
To siŸ zgadza. Nasta& czas wieczora. Ko™ció&, który by& kiedy™
odziany, jak to male§stwo w Œ&óbku ^?^ zawsze tak by&o, ale
obecnie dochodzi do tego stanu, iŒ ludzie u™wiadamiaj4 sobie, Œe
Bóstwo i moc Wszechmog4cego Boga Œyje w ludzkiej istocie.
89 O, bracie, siostro, pozwól, Œe ci powiem w Imieniu Jezusa. Co, czy
mnie jeszcze s&uchacie? [Zgromadzeni mówi": IAmen” _ wyd.] O,
moi drodzy, pozwólcie, Œe wam co™ powiem!
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Przychodzi czas, w którym mŸŒczy›ni i kobiety s" niemal
podobni. Oni siŸ ubieraj" tak samo, Œe cz&owiek nie moŒe odróŒniø
kobiety od mŸŒczyzny. To siŸ zgadza. Dziej" siŸ obecnie wszystkie
rzeczy, o których Biblia mówi, Œe siŸ bŸd" dziaø. To siŸ zgadza,
ludzie. To jest prawd". Czy to prawda? [Zgromadzeni mówi":
IAmen” _ wyd.] Czy to prawda? [IAmen” _ wyd.] I oni wiedz", Œe to
jest prawda. Oni postŸpuj" podobnie, wygl"daj" podobnie, mówi"
podobnie, rozmawiaj" podobnie. Biblia mówi, Œe tak w&a™nie bŸdzie.
On powiedzia&: IW ostatecznych dniach nastan" czasy trudne.
Albowiem ludzie bŸd" mi&owaø samych siebie wiŸcej niŒ Boga;
wiaro&omcy, fa&szywi oskarŒyciele”. Czy to mamy tutaj? To siŸ
zgadza.
91 O, chwa&a b"d› Bogu. Odczuwam jednak, Œe co™ dzieje siŸ w mojej
duszy. O, kiedy spojrzŸ tutaj na zewn"trz^ IJako by&o w dniach
Noego, tak bŸdzie w czasie Przyj™cia Syna Cz&owieczego”. Noe mia&
kilku wiernych w tamtym czasie. Bóg ma kilku wiernych dzisiaj.
Nadchodzi ta godzina, ten wielki dramat jest wystawiony.
92 MŸŒczy›ni i kobiety, jeŒeli Duch šwiŸty mieszka w was, to
Chrystus, który urodzi& siŸ przed dziewiŸtnastoma stuleciami, wszed&
do ludzko™ci. On nie pozosta& w ko&ysce.
93 A dzisiaj w ten pamiŸtny dzie§ Jego urodzin, co oni czyni"? Bior"
jakie™ drzewko, zetn" je i robi" z niego choinkŸ _ dla dzieci. Lecz oni
my™l"^ To jest w porz"dku, ja nie uderzam przeciwko temu. Lecz
chodzi o to, Œe oni wiŸcej czasu po™wiŸcaj" choince niŒ Chrystusowi.
94 Kris Kringle biega po kraju. Kim on by&? Jaki™ Niemiec, katolicki
™wiŸty sprzed wielu lat _ stary cz&owiek, który chodzi& po okolicy i
czyni& dobrze. A dzisiaj sta&o siŸ to niemal kultem. To siŸ zgadza.
Je™li chodzi o mnie, jest to w porz"dku, opowiadaø o tym dzieciom,
wzglŸdnie cokolwiek chcecie czyniø. Lecz chodzi o to, Œe tak &atwo
moŒna wpa™ø do tych kolein po drugiej stronie i usun"ø Chrystusa, t"
rzeczywist", zasadnicz" rzecz z šwi"t BoŒego Narodzenia. I ludzie
przyjmuj" Kris Kringle, zamiast rzeczywistych šwi"t BoŒego
Narodzenia; to siŸ zgadza: INie ma dla Niego miejsca w gospodzie”.
95 Wszystkie story s" ™ci"gniŸte w dó& _ gdyby™my mieli czas. Ja
wiem, Œe siŸ robi pó›no i robi siŸ pó›no.
96 Lecz spójrzcie, przyjaciele, ten czas nasta& i jest obecnie, kiedy
wielki BoŒy dramat jest wystawiony tutaj przed nami. Syn BoŒy,
który by& w ko&ysce, jest obecnie w sercu. On jest Bóstwem Boga. On
jest Bogiem, Stworzycielem. On powo&a& wszystko ^?^ INa
™wiecie by& i ™wiat zosta& stworzony przez Niego, ale Go ™wiat nie
pozna&”.
97 I o to w&a™nie chodzi dzisiaj w ko™ciele. Nadzieja Chwa&y _
90
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chrzest Duchem šwiŸtym wszed& do serc ludzi, a oni nie rozpoznaj",
kim On jest. Oni my™l", Œe chodzi o jakie™ przy&"czenie siŸ do
ko™cio&a, czy co™ podobnego.
98 Lecz to jest Bóg, Stworzyciel, Œyj4cy w tobie i daj4cy ci ca4 t4
moc. I ty posiadasz wszystko, co On mia&. WiŸc On jest w tobie, aby™
siŸ powstrzymywa od zego, aby™ czyni dobrze, aby™ siŸ wystrzega
zego i ucieka siŸ do sprawiedliwo™ci, aby™ siŸ odwraca od pokus.
Wszelka zo™ø, nienawi™ø, sprzeczki, zawi™ø, i tak dalej _ uciekaj od
tego, bo to usunie Go z twego serca. JeŒeli Go przyjmiesz, obejmij Go
i miuj Go, i trzymaj Go w swoim sercu, i miuj Go. MówiŸ wam,
ko™ció z4czony razem w tego rodzaju mocy ma moc zwi4zaø
niebiosa, uzdrawiaø chorych, otwieraø oczy ™lepych. Alleluja. Gusi
mówi4 _ niemi mówi4, a gusi sysz4, kalecy chodz4, ™lepi widz4.
Dlaczego? To jest rozpoznanie mocy Wszechmog4cego Boga w twoim
sercu. Tam On jest _ Bóstwo.
99 Czy Go mi&ujecie? [Zgromadzeni mówi": IAmen” _ wyd.] Nic
dziwnego, Œe poeta powiedzia&:
IZdumiewaj"ca &aska! Jak s&odki to d›wiŸk,
Która zbawi&a takiego nieszczŸ™nika jak ja!
Kiedy™ by&em zgubiony, lecz teraz znaleziony,
By&em ™lepy, lecz teraz ogl"dam Go”.
100 Drogi bracie, siostro, jeŒeli nie masz chrztu Duchem šwiŸtym
dzisiaj do po&udnia, biegnij do Królestwa BoŒego tak szybko, jak
potrafisz. Teraz jest czas pieczŸtowania. Nieprzyjaciel nadci"ga jak
powód›; On podnosi sztandar przeciwko niemu. Ten dramat jest
wystawiony; Ko™ció idzie do Domu, to jest absolutnie pewne.
Rozumiecie? Nie masz juŒ wiele czasu, by czekaø, przyjacielu. Nie
masz juŒ tyle czasu, by czekaø. Lepiej przyjd› teraz. Raczej to uczy§
dzisiaj (to siŸ zgadza), kiedy jeszcze jest dzisiaj. Uczy§ to teraz!
101 PamiŸtajcie, przyjaciele, moŒe wydaje siŸ to dziwne. Dla ™wiata i
religijnych dostojników nie by&o to nigdy popularne; zawsze by&o to
niepopularne _ te drogi BoŒe, poniewaŒ diabe& jest ksiŸciem mocy na
powietrzu. On ma wszystkie te w&adze w swoich rŸkach. KaŒdy rz"d
jest pod w&adz" diab&a _ wed&ug tej Biblii. Diabe& powiedzia&, Œe tak
jest. To siŸ zgadza. On sprawuje w&adzŸ nad wszystkimi rz"dami.
102 A Biblia mówi: IRadujcie siŸ wszyscy ™wiŸci anio&owie i wy
™wiŸci na ziemi, bo królestwa tego ™wiata sta&y siŸ królestwami
naszego Boga i Jego Chrystusa, i oni _ On bŸdzie rz"dzi&”.
103 Szatan zabra& Jezusa na szczyt góry, pokaza& mu wszystkie
królestwa ™wiata i powiedzia&: IOne s" moje, a ja Ci je dam”.
104 A Jezus powiedzia&: IId› precz, szatanie”. To siŸ zgadza. On siŸ
nie przejmowa&^
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On powiedzia&: IGdyby Moje Królestwo by&o z tego ™wiata,
móg&bym zawo&aø legiony anio&ów, lecz Moje Królestwo nie jest z
tego ™wiata; Moje Królestwo jest w Niebiosach”.
106 On powiedzia& teŒ: .Królestwo BoŒe jest wewn4trz was”. Dlatego
wiŸc legiony i moce wspieraj4cych ™wiŸtych anioów s4 w tobie,
alleluja, je™li zostae™ wrodzony do Bóstwa Chrystusa przez chrzest
Duchem šwiŸtym! Tak jest.
107 Kim jeste™ dzisiaj do po&udnia? Kim jest Jezus Chrystus? On jest
w tobie na tyle, na ile Mu pozwolisz. On dok&ada wszelkich stara§,
próbuj"c dostaø siŸ do ciebie, wej™ø do ciebie dzisiaj. A ty siŸ
odsuwasz na bok i zastanawiasz siŸ, i patrzysz siŸ, i gapisz, i
wycofujesz siŸ do ty&u po chwili. Nie czy§ tego. Wyruszaj prosto do
Królestwa BoŒego! Ta godzina jest tutaj. Alleluja.
108 O, jak ja Go mi&ujŸ. On przyjdzie pewnego z tych dni. Ja Go
pragnŸ zobaczyø. Czy wy nie? Ja Go pragnŸ zobaczyø. WierzŸ, Œe Go
zobaczymy. Czy wy nie? On jest teraz tutaj. Jego moc dzia&a.
109 Co sprawia, Œe ludzie wo&aj" i krzycz", i ci"gle dalej? O co chodzi?
Jest to Duch šwiŸty, dzia&aj"cy w nich. Gdyby sobie to tylko mogli
u™wiadomiø i obj"ø Go, obj"ø Ducha šwiŸtego, wierzyø Mu i
przycisn"ø Go do swojej piersi. Gyø w&a™ciwie i nie czyniø niczego, co
by Mu przeszkadza&o. Powiedz: IO, Panie Jezu, ja pragnŸ Ciebie.
PragnŸ, aby™ Ty stan"& przy mnie. Ja bŸdŸ sta& przy Tobie, Ojcze”. A
kiedy to powiesz, On po prostu usiuje wej™ø do ciebie. On chce byø
w twoim wnŸtrzu! Duch šwiŸty zaleca Mu ciebie przez cay czas.
110 OtóŒ, przyjaciele, ja wiem, Œe to jest prawd". Wiem, Œe ludzie nie
u™wiadamiaj" sobie, kim s". KaŒdy cz&owiek tutaj moŒe Œyø ponad
grzechem, moŒe Œyø bez grzechu, Œyø w Bogu. BŸdziesz pope&nia&
b&Ÿdy, lecz Krew Chrystusa wybaczy ci. IOjcze, wybacz im, bo oni
nie wiedz", co czyni"”. Czy siŸ to zgadza? Ta sama moc Chrystusa,
który zawis na krzyŒu Golgoty, ten sam Bóg, który Go wzbudzi w
dniu zmartwychwstania, jest w tobie teraz _ w was, którzy macie
Ducha šwiŸtego. O, czy Go nie mi&ujecie? O, moi drodzy. S&uchajcie
Jego G&osu, nawo&uj"cego dzisiaj!
111 Przyci™nij Go mocno do swojej piersi i powiedz _ o, mocno, do
swojej piersi i powiedz: IOtóŒ, Panie Jezu, ja by&em trochŸ obojŸtny,
lecz w tym dniu šwi"t BoŒego Narodzenia u™wiadamiam sobie, Kim
Ty jeste™ teraz. Dawniej uwielbia&em CiŸ jako ma&e niemowlŸ w
Œ&óbku. Widzia&em CiŸ tam wówczas jako ma&e DzieciŸ przed
dziewiŸtnastoma stuleciami i my™la&em: IO, gdybym tylko móg& siŸ
udaø do Jeruzalem!”
112 Dzisiaj odprawiaj" naboŒe§stwa pasyjne i wszystko moŒliwe,
robi" procesjŸ do Œ&óbka, do tej miejscowo™ci, gdzie On siŸ urodzi&,
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do tego samego Œ&óbka. Lecz, przyjaciele, nie chodzi o to miejsce
wówczas, gdzie On siŸ urodzi&, chodzi o to tutaj, gdzie On siŸ urodzi.
Bóg zesa Go do kaŒdego z nas, a Jego Œyj4ca Istota mieszka w nas.
O, Stwórca, ten, który stworzy ™wiat, stworzy teŒ niebiosa, stworzy
ziemiŸ, stworzy czowieka, jest bezpo™rednio w kaŒdym czowieku,
który ma chrzest Duchem šwiŸtym dzisiaj! O to chodzi. To jest
tajemnica! I widzisz Ducha šwiŸtego w sobie; On jest nadziej4
chway!
113 I spójrzcie tutaj w Starym Testamencie, jak siŸ powo&ywa&em na
to wiele razy, kiedy zawarto umowŸ, ona zosta&a rozerwana na dwoje
nad martwym cia&em zwierzŸcia. I te dwie czŸ™ci umowy musia&y
pasowaø do siebie _ musia&y siŸ jakby zazŸbiaø jedna z drug".
114 A dzisiaj Bóg zawar umowŸ, nie dlatego, Œe ty bye™ dobrym, nie
dlatego, Œe przy4czye™ siŸ do ko™cioa, nie dlatego, Œe bye™ dobrym
czonkiem spoecze§stwa. MoŒesz byø nie wiem jak dobry; moŒesz
Œyø czystym Œyciem; moŒesz chodziø do ko™cioa kaŒdego dnia;
moŒesz skadaø ofiarŸ kaŒdego dnia, moŒesz oddawaø czŸ™ø swoich
pieniŸdzy; moŒesz zrezygnowaø z wszystkich grzechów ™wiata i z
wszystkiego, i Œyø tak sprawiedliwie i wiernie, jak tylko potrafisz, a
ominiesz niebo tak daleko, jak wschód jest od zachodu. To siŸ
zgadza. Nie jeste™my zbawieni dziŸki naszej dobroci, lecz jest to Jego
aska, Œe zostali™my odkupieni, bowiem Bóg chcia mieø synów i
córki. Dobroø nie zrobi ich nimi. Duch šwiŸty czyni ich nimi! Gdyby
tak nie byo, On by nie musia posyaø Ducha šwiŸtego.
115 Jak móg&by Duch šwiŸty byø kompletny, gdyby nie^ wzglŸdnie
jak mog&aby byø umowa kompletna? Jezus powiedzia&: IJa odchodzŸ,
lecz Ja przyjdŸ znowu i bŸdŸ z wami, a mianowicie w was. Módlcie
siŸ do Ojca, a On da wam Ducha šwiŸtego. On pozostanie na
zawsze”.
116 A ludzie zapisuj" siŸ do ksiŸgi ko™cio&a, próbuj"c obróciø now"
stronicŸ Œycia w dniu šwi"t BoŒego Narodzenia, próbuj" przej™ø na
drug" stronŸ ko™cio&a i z&oŒyø jak"™ daninŸ do Œ&óbka tam po drugiej
stronie, podczas gdy Duch šwiŸty popycha ciŸ wprost do w&a™ciwego
Œycia i do S&owa BoŒego. A oni chodz" woko&o tacy ™lepi i mówi":
IOtóŒ, to jest banda ekstrawaganckich religijnych fanatyków”. Tak
samo jak by&o w dniach Noego, tak samo jest dzisiaj.
117 Przyj™cie Syna BoŒego przybliŒa siŸ bardzo. To siŸ zgadza. I tylko
ci, którzy s4 napenieni Duchem šwiŸtym, w których Œyje
Nie™miertelne Pycie, tacy wa™nie zostan4 zabrani st4d, to jest
absolutnie pewne.
118 By&o co™ szczególnego w tej zwyk&ej arce w dniach Noego, która
p&ywa&a po wodach. By&a to przyci"gaj"ca moc z góry, która by&a
ca&kiem na szczycie, na który ™wieci&a chwa&a BoŒa z niebios ^?^
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I mówiŸ ci dzisiaj, przyjacielu, s&uchaj mego S&owa. Istnieje
przyci4gaj4ca moc, nie ko™cio&a, nie pastora, lecz z chwa&y _ ten
chrzest Duchem šwiŸtym poruszaj4cy siŸ w dó w tym kanale Pycia,
by poci4gn4ø Ko™ció do góry. Co to jest? Moc BoŒa, dostŸp do Jego
Pycia, Zoe!
120 IZnaki, które ja czyniŸ, i wy czyniø bŸdziecie; i wiŸksze nad te
czyniø bŸdziecie”. On by& prze™ladowany, na™miewano siŸ z Niego,
szydzono, i On umar&, i poszed& do grobu. Lecz On by& autentycznym;
On mia& Ducha BoŒego w Sobie i Bóg Go wskrzesi&. JeŒeli pójdziemy
t" sam" drog", to tak wyjdziemy. O, alleluja. Ja Go mi&ujŸ.
121 Czy mnie s&yszycie? [Zgromadzenie mówi: IAmen” _ wyd.) Czy
Go mi&ujecie? Czy Go mi&ujecie ca&ym swoim sercem? Czy On nie jest
cudowny? O, moi drodzy.
Oczy widzia#y, uszy s#ysza#y, co zosta#o zapisane w
BoŒym S#owie”.
Czy On nie jest cudowny, wspania&y^
Pochylmy nasze g&owy.
122 Niebia§ski Ojcze, o, Jezu, ja wygl"dam tej wielkiej godziny.
WidzŸ, Œe ona nadchodzi. WidzŸ, Œe nigdzie nie ma nadziei. WidzŸ, Œe
ten wiek robi postŸpy. WidzŸ wielkie czerwone ™wiat&a komunizmu,
poruszaj"ce siŸ po ca&ej ziemi. WidzŸ, Œe formalne ko™cio&y zajmuj"
swoje stanowiska przeciw Twemu Ko™cio&owi, próbuj"c ich potŸpiø,
mówi"c: IBoskie uzdrowienie jest z&e. Jest to tylko kupa fanatyzmu”.
W naszym w&asnym Bia&ym Domu jest og&oszenie, Œe Go trzeba
zamkn"ø^
123 Lecz, o, BoŒe, pewnego dnia siedzia&em tam i widzia&em tych
™wiŸtych ludzi, wszyscy ja™niej"cy moc" BoŒ"; patrzy&em siŸ na ich
twarze i widzia&em chwa&Ÿ BoŒ". Oni mogli byø jak Hebrajscy
m&odzie§cy przy ognistym piecu. IMy siŸ nie pok&onimy. Nie. Nasz
Bóg potrafi nas wyzwoliø. Ty przyjdziesz szybko, Panie Jezu”.
124 I widzŸ, Œe ta godzina nadchodzi, kiedy ILudzie przybieraj"
pozór poboŒno™ci, lecz zapieraj" siŸ jej mocy. Tych siŸ wystrzegaj”.
Ty powiedzia&e™, Œe Duch mówi tak o ostatecznych dniach. I tutaj
jeste™my _ w tym czasie dzisiaj.
125 Tutaj jest nasz ma&y zbór, Panie, mŸŒczy›ni i kobiety, którzy CiŸ
mi&uj", jak wierzŸ. I modlŸ siŸ BoŒe, Œeby ten Duch, który nape&ni&
serca wielu w minionych czasach, zst"pi& teraz g&Ÿbiej i wiŸcej. Niech
odrzuc" wszelk" z&o™ø, wszelkie k&ótnie, wszystko, co nie jest
podobne Tobie, i podejd" dzisiaj nie do Œ&óbka, lecz na GolgotŸ;
niezupe&nie na GolgotŸ, lecz do Chrystusa, nadziei chway, Bóstwa
Boga, wspaniao™ci BoŒej, mocy BoŒej, która jest obecnie w naszych
sercach, próbuj4c nas wyci4gn4ø z rzeczy tego ™wiata, aby On móg
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nas zabraø z tej ziemi do lepszego kraju pewnego dnia. BoŒe, spe&nij
to dzisiaj. Wys&uchaj modlitwŸ Twego s&ugi i mów do ludu.
126 JeŒeli jest tutaj kto™ zgubiony, kto™ nie maj"cy Ducha šwiŸtego,
niech Go otrzymaj" od Ciebie dzisiaj do po&udnia. Spe&nij to, drogi
BoŒe, bo prosimy o to w Imieniu Twego drogiego umi&owanego Syna,
Jezusa, który przed dziewiŸtnastoma stuleciami urodzi& siŸ w Œ&óbku,
który trzydzie™ci trzy lata pó›niej cierpia& na Golgocie za nasze
grzechy, który wst"pi& na wysoko™ci parŸ dni potem, czterdzie™ci dni
pó›niej. On zosta& przyjŸty do chwa&y, potem _ dziesiŸø dni pó›niej
przyszed znowu w mocy Ducha šwiŸtego i obecnie Œyje w Ko™ciele.
I wkrótce przyjdzie z t" sam" moc", która Go wskrzesi&a _ Duch
šwiŸty w Ko™ciele, by Go zabraø do góry. O, BoŒe, przyjd›! Czy
przyjdziesz, by zbawiø Ko™ció&? Bowiem prosimy o to w Jego Imieniu.
127 Kiedy macie pochylone wasze g&owy, bŸdziemy ™piewaø:
INawo&uje dzisiaj”. JeŒeli jest tutaj kto™ bez Chrystusa, bez Boga,
bez nadziei, czy przyjdziesz teraz?
INawo&uje dzisiaj!
Nawo&uje dzisiaj!
Jezus nawo&uje,
On wo&a &agodnie dzisiaj.
Jezus wo&a &agodnie dzisiaj,
Nawo&uje dzisiaj!”
128 Czy jeste™ bez Boga, bez nadziei, bez Chrystusa? Czy zdajesz
^?^ Œe po prostu nie masz Œycia pe&nego Boga? Czy nie
przyjdziesz?
I^ coraz dalej?
Wo&a (On wo&a) dzisiaj!
Nawo&uje dzisiaj!
Jezus (&agodnie nawo&uje dzisiaj)
On &agodnie nawo&uje dzisiaj”.
129 S&uchajcie. Ojciec jest tutaj i On pragnie was zbawiø, jeŒeli nie
jeste™cie zbawieni ^?^ Lecz s&uchajcie, przyjaciele, pragnŸ co™
uczyniø dzisiaj do po&udnia dla was, kiedy stoicie tutaj. PragnŸ,
Œeby™cie po prostu zamknŸli swoje oczy; pragnŸ zaci"gn"ø zas&onŸ i
pozwoliø wam gdzie™ spojrzeø. Zrobimy ma&" wizytŸ dzisiaj do
po&udnia ^?^ mocno. Mam zamiar zaci"gn"ø zas&onŸ _ tylko dla
tych, którzy siedz" w tej kaplicy, m&odzi i starzy, i wszyscy.
130 PragnŸ spojrzeø na drug" stronŸ ku bramom piek&a na krótk"
chwilŸ dzisiaj rano. Oni tam na dole wiedz", Œe tutaj na górze jest
czas šwi"t BoŒego Narodzenia. Oni wiedz", co czynili, kiedy by&y
šwiŸta BoŒego Narodzenia. Niektórzy z nich pili, niektórzy z nich
zbijali b"ki, niektórzy szli do ko™cio&a, niektórzy sobie drwili,
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niektórzy sobie kpili. Co gdyby ich wlok"cy siŸ ko™cisty szkielet móg&
siŸ z powrotem dostaø do drzwi tego zboru dzi™ do po&udnia? Wy
wiecie, nastŸpne šwiŸta BoŒego Narodzenia moŒecie byø juŒ tam.
MoŒecie tam byø za rok od nastŸpnych šwi"t.
PamiŸtajcie, Œe macie do czynienia z ludzkimi duszami; macie do
czynienia z duchowymi sprawami. I kaŒdy z was musi zdaø rachunek
w Dniu S"du. Ja mogŸ byø tylko szczerym. MogŸ tylko powiedzieø,
je™li nie przyjŸli™cie Chrystusa dzisiaj do po&udnia, Œe On stoi u
otwartych drzwi waszego serca.
131 A wy, którzy macie Ducha šwiŸtego, pamiŸtajcie, wy bŸdziecie
s"dzeni na podstawie tego, co z Nim uczynili™cie. Byø moŒe
przyjŸli™cie Chrystusa przez Ducha šwiŸtego, lecz bŸdziecie
potŸpieni. KaŒdy cz&owiek bŸdzie s"dzony wed&ug uczynków, które
czyni& w swoim ciele. Kiedy przyj"&e™ Ducha šwiŸtego, co uczyni&e™
z Nim? Czy mówi&e™ o twoim s"siedzie? Czy czyni&e™ z&e rzeczy?
132 JeŒeli czyni&e™, to pamiŸtaj _ ja bym rozpocz"& Œycie na nowo w
tej chwili. Powiedz: IPanie Jezu, dzisiaj _ od tej chwili bŸdŸ tym,
czym Ty chcesz, Œebym by&. ZdajŸ sobie sprawŸ z tego, Œe ta
nie™miertelna czŸ™ø Boga, Duch BoŒy, Œyje w moim ciele. A jeŒeli ja
_ jeŒeli postŸpowa&em ›le, wybacz mi teraz. Ja pragnŸ _ ja chcŸ^
O rety, ja chcŸ byø lepszym”. Ilu z was tutaj jest dzisiaj w takim
stanie i chcieliby™cie podnie™ø swoj" rŸkŸ, pokazuj"c ^?^ IJa
pragnŸ rozpocz"ø na nowo, bracie Branham”. Ja mam moj"
podniesion" równieŒ, wiecie; pragnŸ rozpocz"ø na nowo. PragnŸ
uczyniø dla Niego wiŸcej w nastŸpnym roku. Czy siedzisz ^?^
133 Teraz jedno z najsmutniejszych wydarze§, które kiedykolwiek
s&ysza&em^ M&oda dama, bardzo sympatyczna m&oda kobieta. Ona
Œy&a w dobrym domu, opowiadano jej o Chrystusie. Jej ojciec
powiedzia&: IJa tutaj z ni" nie wytrzymam”. Bowiem ona ^?^
Ona spotyka siŸ z t" warstw" spo&eczn" ludzi, poniewaŒ ona jest^
NuŒe, pamiŸtajcie, kiedy ^?^ nie moŒna siŸ pogodziø z tym, Œe
cz&owiek zobaczy samego siebie w tej rzeczy, nazwanej ^?^ Lecz
ona otrzyma&a najlepsze wykszta&cenie. Kiedy wyrwie siŸ z tej starej
spo&eczno™ci i pójdzie za innymi fajnymi warstwami spo&ecznymi
ludzi, to dozna jakiego™ ataku serca. Ca&e jej wykszta&cenie nie by&o
do niczego przydatne; ona odesz&a gdzie™^
134 Któr" drog" kroczysz dzisiaj do po&udnia? W czym siŸ øwiczysz?
Nie dbam o to, do której grupy naleŒysz, pewnego dnia wrócisz do
wieczno™ci. A bez Chrystusa, bez Ducha šwiŸtego twoja dusza jest
zgubiona. PamiŸtaj o tym.
135 Nie moŒesz zostaø zbawiony inaczej, jak tylko przez przyjŸcie
Chrystusa, Ducha šwiŸtego. JeŒeli On jest w tobie, On jest moc4
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BoŒ4. Pyj przez Niego. On jest Bogiem w tobie. Biblia mówi i my
dziŸkujemy Bogu^ jest nade mn", o, BoŒe. A Jezus powiedzia&^
Faryzeusze odpowiedzieli mówi"c: ITy robisz samego siebie
Bogiem”.
On powiedzia&: ICzy nie jest napisane w waszym Zakonie: VWy
jeste™cie bogami’?”
136 Dawno temu On zrobi& MojŒesza bogiem faraonowi. I On uczyni
ciebie bogiem dla ludu. To siŸ zgadza. A wy jeste™cie dzisiaj rano
pisanymi listami BoŒymi. Wasze Œycia s4 z Boga i s4 nawet ™wi4tyni4
Ducha šwiŸtego.
137 Spójrzcie tutaj, przyjaciele, nie przegapcie tego. Nie pozwólcie,
Œeby to po prostu przesz&o ko&o was, jak co™ mistycznego ^?^ Czy
to uczynicie?
138 Ojcze, przychodzimy dzisiaj do po&udnia, jako Twoje pokorne
dzieci. U™wiadamiam sobie, Œe Œyjemy w ostatecznej godzinie, na
ko§cu czasu. Co™ moŒe siŸ wydarzyø kaŒdej chwili. MŸŒczy›ni,
kobiety, ch&opcy, czy dziewczyny bŸd"cy tutaj s" bez Boga. I ja siŸ
modlŸ ku Tobie, Ojcze, b"d› mi&o™ciwy. ModlŸ siŸ do Ciebie, Œeby™
by& mi&o™ciwy tym, którzy to przyjŸli i u™wiadamiaj" sobie teraz, Œe
Ty jeste™ blisko, w ich sercach. I zdaj" sobie sprawŸ z tego, Œe ma&e
rzeczy tego ™wiata, troski o Œycie ^?^ ModlŸ siŸ, BoŒe, Œeby kaŒdy
z nich dzisiaj do po&udnia by& rzeczywi™cie po™wiŸcony Tobie na te
nadchodz"ce dni, które maj" nastaø, i ^?^ jak d&ugo bŸdziemy
jeszcze czekaø przed Twoim Przyj™ciem. My wierzymy, Œe Ono jest
zupe&nie blisko teraz. A po chwili ^?^ jeste™ zbawiony i wierzysz
w to ^?^
139 My™lŸ o tych m&odych ludziach owego wieczora tam przy o&tarzu,
próbuj"cych dost"piø zbawienia, lecz oni juŒ przekroczyli t" liniŸ:
Nie ma dla nich odkupienia, oni przepadli, nie mogli zostaø
zbawieni.
140 Ojcze, modlŸ siŸ w&a™nie, Œeby™ ty pob&ogos&awi& kaŒdego z nich,
kiedy jeszcze pozosta& czas, Ojcze, aby to mogli przyj"ø dzisiaj.
Bowiem prosimy o to w Imieniu Jezusa Chrystusa, Amen.
141 Powsta§my. Ilu z was mi&uje Go ca&ym swoim sercem? Czy nie
chcecie przyj™ø trochŸ bliŒej do Niego i mi&owaø go po prostu jeszcze
trochŸ wiŸcej? špiewajmy: IWszystko dajŸ dzi™”, kiedy podniesiemy
nasze rŸce do Niego dzisiaj do po&udnia ^?^ Czy to uczynicie?
Akompaniuj nam trochŸ _ czy bŸdziesz tak &askawa, siostro?
IWszystko dajŸ (wszystko dajŸ), (wszystkie twe na&ogi,
wszystkie twoje drogi)^ oddajŸ (wszystko dajŸ dzi™).
Wszystko Tobie, mój b&ogos&awiony Zbawco,
Wszystko dajŸ dzi™”.
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Czy my™lisz to naprawdŸ?
IWszystko dajŸ (wszystko dajŸ dzi™),
Wszystko dajŸ (wszystko dajŸ dzi™).
Wszystko Tobie, mój b&ogos&awiony Zbawco,
Wszystko dajŸ dzi™”.
142 O, Ojcze, zmi&uj siŸ. My Ciebie mi&ujemy tak bardzo, Panie.
Pewnego z tych dni zabrzmi tr"ba. Ja moŒe bŸdŸ gdzie™ na polu
misyjnym. Panie, ja bŸdŸ wtedy rozmy™la& o zborze. Kiedy wiatry
zaczn" d"ø, ™wiat zacznie siŸ trz"™ø, niektórzy powiedz": ICo siŸ
dzieje?” Niebo stanie siŸ czerwone, godzina s"du jest blisko. Ja
pomy™lŸ: IO, gdzie jest brat Graham? Gdzie s" wszyscy moi
domownicy?” Lecz, Ojcze, potem us&yszymy d›wiŸk, jak nigdy
przedtem _ Tr"bŸ _ anio& zatr"bi na Tr"bie. O, BoŒe, ci którzy weszli
do komnaty ™mierci, powstan" z martwych. Rozlegn" siŸ okrzyki:
ICo siŸ dzieje z ziemi"? Nie moŒemy staø spokojnie. Ona siŸ trzŸsie”.
I wtedy zostaniemy zachwyceni wspólnie do góry, by siŸ spotkaø z
Tob" na powietrzu.
143 O, Ojcze, je™li ™mierø przyjdzie po nas przed tym czasem, mam na
my™li naturaln" ™mierø na tej ziemi, od&"czenie st"d tutaj, oby™my
weszli do tej komnaty z dzieln" wiar", odziawszy siŸ szat" Chrystusa,
Duchem šwiŸtym. Pewnego dnia musimy tam przyj™ø, Ojcze. I
u™wiadamiam sobie, Œe ja równieŒ muszŸ i™ø t" drog". Ona jest
bezpo™rednio gdzie™ przede mn" _ ta godzina, kiedy wst"piŸ do
komnaty ™mierci. Gdy us&yszŸ mój wyrok, nie chcŸ tam i™ø jak tchórz.
PragnŸ i™ø tak, jak Ty szed&e™, Panie. Nie bŸdŸ siŸ stara& odziaø t"
star" szat", lecz w&oŒŸ na siebie szatŸ Chrystusa _ Ducha šwiŸtego,
tak jak Pawe&, i powiedzieø: Išmierci, gdzieŒ jest Œ"d&o twoje?
Grobie, gdzieŒ jest zwyciŸstwo twoje?” WejdŸ do tej ciemnej
komnaty miŸdzy tych, którzy umarli, by potem us&yszeø G&os
Archanio&a, który zabrzmi, i my zostaniemy wywo&ani spo™ród
umar&ych, by siŸ znów spotkaø z naszymi umi&owanymi.
144 O, Panie, je™li to zaprzepa™cimy w tym Œyciu, to Œycie nie by&o dla
nas niczym; nie dopisali™my. Lecz je™li znajdziemy Tego, Który jest
drogi naszym sercom, wtedy znale›li™my ca&y zamys& BoŒy.
145 O, jak bardzo mi&ujemy Go dzisiaj do po&udnia. Niechby wszyscy
chrze™cijanie zobaczyli dzisiaj t" wizjŸ szybko, Panie. Robi siŸ juŒ
pó›no i ja siŸ modlŸ, Œeby™ im Ty pozwoli& ogl"daø t" wizjŸ, aby siŸ
dzisiaj uchwycili Gycia i Œyli na zawsze, bowiem prosimy o to w
Imieniu Jezusa. Amen.
146 Czy mi&ujecie siŸ wzajemnie? [Zgromadzeni mówi": IAmen” _
wyd.] Odwróøcie siŸ i u™ci™nijcie rŸce z kaŒdym i powiedzcie: INiech
ci Bóg b&ogos&awi. Niechaj Chrystus jest z tob"”. Zamiast
ISzczŸ™liwych šwi"t” mówcie: INiech Chrystus bŸdzie z tob"”,
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kiedy siŸ odwracacie. Nie wychod›cie teraz jeszcze, odwróøcie siŸ
tylko i powiedzcie: INiech Chrystus bŸdzie z tob"”. Niech Chrystus
bŸdzie z tob". IWszystko^” ChwileczkŸ tylko.
IWszystko Tobie, mój b&ogos&awiony Zbawco,
Wszystko dajŸ dzi™”.
147 Patrzcie, my™la&em sobie, Œe juŒ jest po dwunastej. Jest po
jedenastej. My™la&em, Œe juŒ jest dwadzie™cia minut po dwunastej. Po
prostu^ [Pewna siostra mówi: IPozosta§my tu nastŸpn" godzinŸ”
_ wyd.] Co wy na to? Amen.
148 Czy wszyscy mi&uj" Pana? Powiedzcie: IChwa&a b"d› Panu”!
[Zgromadzeni mówi": IChwa&a b"d› Panu!” _ wyd.] Miejmy teraz
krótk" chwilŸ, w tej chwili teraz, powiedzcie trzy lub cztery s&owa
™wiadectwa, na przyk&ad: IMi&ujŸ Jezusa”. ProszŸ, nie mówcie wiŸcej
niŒ tyle. [Kto™ mówi: IMi&ujŸ Jezusa” _ wyd.] To jest w&a™ciwe. Kto™
inny jeszcze. [Wielu ludzi mówi: IMi&ujŸ Jezusa!” _ wyd.] Chwa&a
b"d› Bogu! [Wielu mówi: IMi&ujŸ Jezusa!”] Ja Go mi&ujŸ, Ja Go
mi&ujŸ. O, Jezu.
IJezu, Zbawco, b"d› mi przewodnikiem
Poprzez burzliwe morza Œycia.
Nieznane fale tocz" siŸ przede mn".
Kryj"ce ska&y i ^?^
B"d› mi map" i kompasem”.

