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Czy znajdŸ wiarŸ, kiedy powrócŸ?
` Czy wiecie, Œe ja chcŸ^ Dobry wieczór, przyjaciele. Cieszymy
siŸ, Œe tu moŒemy byø znowu dzisiaj po poudniu _ wzglŸdnie dzisiaj
wieczorem, by mieø ten wieczór dla kaznodziejów, który wam juŒ
dawno obiecaem. I przykro nam, Œe jutrzejszy wieczór jest naszym
ostatnim wieczorem, lecz ja^ Musimy po prostu jechaø dalej.
Wa™nie spotkaem siŸ z innym mŸŒczyzn, który ma tutaj przyj™ø po
jutrze wieczorem _ kaznodzieja Mr. Cain. I on ma siŸ podjø usugi
we czwartek wieczorem, i bŸdzie dalej gosi. Pawe Cain. Nazywa siŸ
Cain, my™lŸ, Œe to byo Cain, Cain, C-a-i-n.
2
My™lŸ, Œe po mojej ubogiej gramatyce ubiegego wieczora _ jest
mi przykro z powodu tego, co powiedziaem ubiegego wieczora.
BŸdŸ was musia przeprosiø za t ubog gramatykŸ. Ja nie^
chciaem powiedzieø, Œe wieloryb zwymiotowa go na brzeg”, a nie
_ ja nie mogem^ Czuem siŸ dzisiaj bardzo upokorzony z powodu
tego. Przyapaem siŸ na tym; nie chciaem tego tak powiedzieø.
Prawdopodobnie byem cakiem podniecony i nie zauwaŒyem, co
mówiŸ. WiŸc przykro mi z powodu tego, nie chciaem tego tak
powiedzieø.
3
WiŸkszo™ø z nas w tym ostatnim tygodniu albo w cigu ostatniego
tygodnia _ miaem bardzo miych suchaczy. A jutro wieczorem
spodziewamy siŸ, Œe to bŸdzie nasz _ ufamy, Œe to bŸdzie mimo
wszystko najwspanialszy wieczór z tych ewangelizacyjnych
zgromadze§, które s obecnie w toku. PragnŸ spróbowaø jutro
wieczorem, jeŒeli to bŸdzie moŒliwe, zobaczyø, ilu ludziom mogŸ
usugiwaø. A potem, nastŸpnego wieczora, dobrze, brat Cain
przejmie t usugŸ, by usugiwaø ludziom.
4
A zgromadzenie kaznodziejów przed lud›mi mamy dlatego, bo
chcŸ zebraø pastorów i lokalnych kaznodziejów przed ludzi do^
Boskie uzdrowienie byo wielokrotnie bardzo mylnie wykadane
_ o Boskim uzdrowieniu _ Œe tylko pewni ludzie maj prawo modliø
siŸ za chorych, a ci zostan uzdrowieni. Lecz to jest ›le zrozumiane.
KaŒdy, kto wierzy w Boskie uzdrowienie, ma prawo modliø siŸ za
chorych. Rozumiecie? I to nie jest dla jednego czowieka albo jednego
ewangelisty, jest to dla kogokolwiek, dla kaŒdego.
5
Zacna grupa kaznodziejów jest tutaj dzisiaj wieczorem. A je™li
nie s pastorami lokalnych zborów, to ufam, Œe w cigu nastŸpnych
kilku tygodni Bóg poleci im wyruszyø gdzie™ na pole misyjne, by siŸ
modliø za chorych. Gdybym móg w jakikolwiek sposób albo gdybym
mia autorytet do tego, by ich wysaø, ja bym to na pewno chŸtnie
uczyni. Bowiem je™li kaŒdy z nich wyruszy, to przyjd do grupy
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ludzi, którzy s w potrzebie i na pewno kto™ zostanie gdzie™
uzdrowiony. A jeŒeli zostanie uzdrowiona choøby jedna osoba, o to
wa™nie chodzi. Moi drodzy, co gdyby t jedn osob bye™ ty.
Rozumiesz?
6
ZauwaŒyem, Œe w gazetce brata Lindsay’a Gos uzdrawiania” _
jest w niej wielu, wielu kaznodziejów. My™lŸ, Œe kaŒdy kaznodzieja,
który chce byø przedstawiony w tej gazetce, który siŸ stara czyniø
wa™ciwie, moŒe mieø z pewno™ci swój program w tej gazetce. Ja
my™lŸ, Œe takie jest stanowisko brata Lindsay’a.
ZauwaŒyem, Œe to tam publikuj przez cay czas _ wielu, wielu.
A kaŒdy z nich _ oni maj w tej gazetce artykuy o róŒnych ludziach,
którzy zostali uzdrowieni, kiedy oni modlili siŸ za nich. WiŸc ja to
zestawiem wszystko razem _ czy by to nie byo wielkie
zgromadzenie? To by byo naprawdŸ wielkie zgromadzenie. Zatem,
jeden z nas nie moŒe siŸ modliø za wszystkich chorych; i trzeba nam
o wielu, wielu, wielu wiŸcej takich.
7
Ufam Bogu, Œe po tym zgromadzeniu wielu ludzi, wielu
kaznodziejów, którzy nie po™wiŸcili caego czasu do pracy dla Pana
w swoich zborach^ UwaŒam, Œe pastor, jeŒeli jest powoanym do
tego, by byø pastorem, to powinien byø pastorem. I chcŸ, Œeby
wszyscy ludzie wiedzieli, Œe ten pastor ma tak samo prawo modliø siŸ
za chorych, jak kaŒdy inny czowiek _ ma tak samo prawo.
8
Uzdrowienie _ nie ma nikogo na ™wiecie^ Zrozumcie to teraz
naprawdŸ dobrze. Nie ma na ™wiecie nikogo, kto by móg uczyniø
cokolwiek dla was w sprawie Boskiego uzdrowienia _ jedynie was
moŒe pozyskaø do wiary w to, co Jezus juŒ uczyni. Rozumiecie?
Ludzie mówi: Ja mam moc do uzdrawiania w moich rŸkach.
Wkadam^” To jest bŸdne. Nie ma czego™ takiego. NuŒe, usu§cie
to _ wyzbd›cie siŸ tego po prostu. JeŒeli tak kto™ mówi, to wiecie,
Œe oni s^
Oni mog byø szczerzy, lecz nie znajc siŸ na rzeczy wykadaj ›le
BoŒe warunki Boskiego uzdrowienia. To siŸ zgadza. Bo nikt, bez
wzglŸdu na to, kim jest, nikt nie moŒe uczyniø tego, co Jezus juŒ
uczyni. Bowiem uzdrowienie jest zawarte w odkupieniu _ te
bogosawie§stwa odkupienia. Jednym z nich jest Boskie
uzdrowienie, a Jezus zapaci za nie pen cenŸ na Golgocie. Ty
musisz je tylko przyjø!
9
Ja _ bez wzglŸdu na to, jak wiele modlibym siŸ za ciebie,
bŸdcego grzesznikiem _ moje modlitwy mogyby ci pomóc i moje
przekonywanie mogoby ci pomóc. Lecz nie potrafibym przebaczyø
jednego z twoich grzechów. Bóg to juŒ uczyni; ty to musisz przyjø
w Chrystusie! Kiedy Jezus umar, On zbawi kaŒdego _ jeŒeli chodzi
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o Boga. Bowiem On zapaci pen cenŸ za odkupienie czowieka. A
my tylko _ lecz^
10 OtóŒ, nie my™lcie sobie, Œe ja jestem uniwersalist wierzcym, Œe
wszyscy s zbawieni i bŸd zbawieni. Ja tak nie wierzŸ, absolutnie
nie. Ja wierzŸ, Œe wszyscy ci _ jeŒeli chodzi o Boga, to wszyscy zostali
zbawieni, bo Jezus zapaci pen karŸ za grzechy, kiedy On umar!
JednakowoŒ nie bŸdzie ci to do niczego przydatne, dopóki tego
nie przyjmiesz. Rozumiesz? Ty to musisz zaakceptowaø! I nie chodzi
o to, jak bardzo krzyczysz, jak bardzo prosisz, jak wiele
przekonujesz; chodzi tu o serce oddane Bogu i o wiarŸ, wierzc, Œe
On to juŒ uczyni.
Nawet nasze wezwania do otarza, które mamy, zgromadzajce
ludzi wokó otarza _ w czasach biblijnych tego nie czyniono. To jest
tradycja naszych ludzi, która pochodzi pierwotnie z ko™cioa
metodystycznego. Lecz spójrzcie, jest to dobra rzecz. Ja nie lubiŸ tej
pokuty z suchymi oczami. Chciabym zobaczyø kogo™, kto powstanie
i jest mu rzeczywi™cie przykro z powodu tego, co uczyni i my™li to
naprawdŸ.
Lecz niezaleŒnie od tego, jak wiele siŸ modlisz, nie bŸdzie ci
przebaczone, dopóki nie uwierzysz, Œe ci jest przebaczone. Potem
wyznajesz, Œe ci jest przebaczone i Œyjesz jak ten, któremu jest
przebaczone.
I nikt nie bŸdzie tego pomimo tego wiedzia, bez wzglŸdu na to,
jak bardzo krzyczysz, jak wiele siŸ modlisz, jak bardzo wydajesz
okrzyki, jak wiele razy mówie™ jŸzykami, czy cokolwiek czynie™ _
pomimo tego nie jest ci przebaczone, dopóki owoce Ducha w tobie
nie skadaj o tym ™wiadectwa. Bowiem Wedug ich owoców
poznacie je”. To siŸ zgadza. Wedug ich owoców^”
11 BŸdzie odkupione ciao. Wielu z nas ludzi mówi: OtóŒ, ten
czowiek tam bŸdzie, poniewaŒ syszaem, jak krzycza i uwielbia
Pana. Czasami lubimy oceniaø czowieka podug tego, lecz tak nie
powiedzia Jezus. Czasami mówimy: O, oni to osign, poniewaŒ
byli tak napenieni, Œe mówili jŸzykami”. To jest pomimo tego
bŸdne. To jest w porzdku, lecz pomimo tego jest to bŸdne.
Krzyczenie jest równieŒ w porzdku. Lecz czowiek tam wejdzie
tylko wtedy, kiedy _ jest to wedug owoców Ducha. Wedug ich
owoców poznacie je”.
12 Drzewo moŒe mieø korŸ sykomory na sobie, lecz je™li ono rodzi
jabka, jest to jabo§. To siŸ zgadza. Jest to jabo§, poniewaŒ sok _ to
Œycie we wnŸtrzu tej jaboni _ tej sykomory, zostao zmienione na
Œycie jaboni i ona rodzi jabka, w nieco^
Bez wzglŸdu na to, co demonstrujesz na zewntrz, o ile to wnŸtrze
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tutaj jest Duchem šwiŸtym, bŸd to owoce Ducha: BoŒa cierpliwo™ø,
dobroø, agodno™ø, cierpliwo™ø, delikatno™ø, wiara, pow™cigliwo™ø.
Szatan potrafi podrobiø wszelkiego rodzaju dar i wszelkiego
rodzaju manifestacjŸ, ale on nie potrafi miowaø. Bóg jest mio™ci!
To siŸ zgadza. Rozumiecie? Szatan nie potrafi miowaø.
Kiedy widzisz pokornego czowieka i miujcego, i dobrego dla
swoich ssiadów, i dobrego obywatela, dobrego towarzysza i dobrego
czowieka, i chrze™cijanina, penego mio™ci i pokory, obserwuj tego
czowieka. Rozumiesz? To siŸ zgadza. On jest hojny i dobroczynny,
ma BoŒ cierpliwo™ø. Ty go moŒesz obmawiaø _ to jest w porzdku,
on ci wybacza; nie ma to dla niego Œadnego znaczenia. Oto _ to jest
prawdziwy czowiek, obserwuj go tylko. Rozumiesz? Ten czowiek
znosi to cierpliwie, on jest wzorem.
13 Lecz bez wzglŸdu na to, jak bardzo kto™ krzyczy w zborze, i jak
bardzo on czyni to i tamto, i owo, a pomimo tego nie posiada tego _
Pawe mówi: Choøbym mówi jŸzykami ludzkimi i anielskimi,
choøbym mia wszystkie te inne sprawy, choøbym mia dosyø wiary,
by przenosiø góry i zrozumiabym wszystkie tajemnice BoŒe” _ i
uko§czybym wszystkie seminaria, i wiedzia to wszystko _ do góry
i w dó _ z jednej i z drugiej strony _ a nie mam mio™ci, nie jest mi
to do niczego przydatne”.
14 Niedawno zatelefonowaa mi moja córeczka, kiedy byem tutaj
innym razem. To mi podsunŸo pewn my™l. Ona rzeka: Tato, ja
chcŸ, Œeby™ powróci do domu”.
A ja odrzekem: Kochanie, ja ci posaem ma lalkŸ z Teksasu”.
Ona powiedziaa _ ona ma wa™nie cztery lata. Powiedziaem:
Posaem ci ma lalkŸ, kochanie”.
Ona powiedziaa: Ja j otrzymaam, tato”. I ja rzekem _ ona
rzeka: Ja chcŸ, Œeby™ wróci do domu, tato”.
A ja powiedziaem: OtóŒ, kochanie, ja ci posaem maego
zajczka tam z Chattanooga”.
Ona rzeka: Ja go otrzymaam, tato. Lecz” _ powiedziaa _ ja
chcŸ, Œeby™ ty przyjecha do domu”. Rozumiecie?
A ja powiedziaem: Dobrze, kochanie, ja _ tata^”
Ona rzeka: Tato, ja ciŸ kocham i lubiŸ podarunki, które mi
dajesz, lecz ja chcŸ tatŸ”.
15 O to chodzi. Wszystkie te dary s cudowne, lecz ja chcŸ Ojca. Ja
lubiŸ te dary, wysuchanie i manifestacje, uwielbianie Boga i
krzyczenie, i uzdrawianie, i mówienie jŸzykami, i wykadanie
jŸzyków, i wszystkie te inne dary. LubiŸ usi™ø i obserwowaø je. Ja
ich nie mam, lecz lubiŸ je obserwowaø czynne w Ko™ciele. Lecz
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ponad to wszystko pragnŸ Jezusa. Ja pragnŸ Jego. Jego dary s
™wietne, lecz ja pragnŸ DawcŸ _ tutaj do serca. Rozumiecie? To siŸ
zgadza.
16 WiŸc Pawe powiedzia, Œe byo moŒliwe czyniø te rzeczy nie
majc Dawcy _ Choøbym mówi jŸzykami ludzkimi i anielskimi, a
nie miabym mio™ci, nic mi to nie pomoŒe”. Widzicie, rozumiecie? W
porzdku.
Zatem, miujcie siŸ wzajemnie. Ponad wszystko, co czynicie,
miujcie siŸ wzajemnie! A gdy miujecie jedni drugich, bŸdziecie
miowaø Boga. Rozumiecie? Miujcie siŸ wzajemnie a bŸdziecie
miowaø Boga! Bo Bóg jest mio™ci.
Czowiek, który chodzi w mio™ci, manifestuje ycie! Za™
doskonaa mio™ø wyrzuca precz wszelki strach. Potem, je™li Go
moŒesz wziø za Jego Sowo, a nie obawiasz siŸ ni trochŸ odno™nie
tego, powiedz: Panie, ja Ciebie miujŸ; wiem, Œe Ty mi odpowiesz, bo
Ty obiecae™, Œe odpowiesz, i ja po prostu wiem, Œe Ty to uczynisz”.
Rozumiecie? I to usuwa precz wszelki strach.
17 OtóŒ, dzisiaj wieczorem mówiŸ po prostu przez chwilŸ w ten
sposób, Œeby™cie wiedzieli, iŒ te rzeczy, które siŸ dziej i maj miejsce
na naboŒe§stwie, s tylko potwierdzeniem Jego Obecno™ci, bŸdcej
tutaj.
I On jest _ On nie jest zobowizany odpowiedzieø tylko na moj
modlitwŸ czy na modlitwŸ pastora. On bŸdzie odpowiada na
modlitwŸ kaŒdego czowieka w tym budynku czy gdziekolwiek
indziej na tej ziemi, który wierzy, Œe On odpowie na modlitwŸ. I moŒe
staø tutaj jaki™ czowiek i byø tak bardzo obdarowany od Boga, a
jednak nie moŒe uczyniø dla ciebie niczego, dopóki najpierw nie
uwierzysz, Œe on to potrafi uczyniø.
18 PragnŸ przeczytaø tylko krótkie miejsce Pisma šwiŸtego, zanim
wyraŒŸ t my™l. List do ydów 11, 1.
A wiara jest gruntem tych rzeczy, których siŸ
spodziewamy, i dowodem rzeczy niewidzialnych”.
Zatem, wiara jest gruntem. Ona nie jest tylko jak™ fikcj albo
my™l, ona jest rzeczywist substancj. Ona jest czym™, co jest tak
samo rzeczywiste, jak kaŒdy inny zmys ciaa. Istnieje piŸø zmysów,
które kieruj tym ciaem i s dwa zmysy, które kieruj
wewnŸtrznym czowiekiem. A mianowicie wiara i niedowiarstwo
kieruje wewnŸtrznym czowiekiem, a wzrok, dotyk, smak, wŸch i
such kieruj zewnŸtrznym czowiekiem.
19 OtóŒ, my™lŸ, Œe ostatnim razem miaem tutaj pewn demonstracjŸ
i pokazaem wam, jak dziaaj te róŒne zmysy.
Na przykad, podobnie jak we wierze, ty by™ powiedzia^ OtóŒ,
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ty nie musisz widzieø wiar. Ty powiesz: Ta sukienka jest biaa”.
Wy wszyscy, którzy macie dobry wzrok, wiecie, Œe je™li wasz zmys
jest w porzdku, to on mówi, Œe ona jest biaa.
A oni teraz mówi: Wiara? _ widzenie to wierzenie! Ilu z was
syszao kiedykolwiek to wyraŒenie? Pozwól mi to zobaczyø, a ja
temu uwierzŸ”. O, ja wam mogŸ udowodniø, Œe to jest ze. To jest
niedobre. Widzieø, to tylko jedna^
20 Chod› tutaj na chwilŸ, kaznodziejo Kopp, je™li bŸdziesz askaw.
Sta§ wprost tutaj. Obserwujcie, proszŸ, t demonstracjŸ. Sta§ zaraz
tutaj plecami do mnie. ChcŸ, aby™cie obserwowali, czy widzenie jest
wierzeniem, czy nie.
OtóŒ, ja wierzŸ, Œe przede mn stoi mŸŒczyzna w garniturze na
sobie, w niebieskim garniturze i ma czerwon róŒŸ na klapie swojej
marynarki.
Ilu z was _ ilu z was wierzy, Œe mówiŸ prawdŸ? Zobaczmy teraz,
czy temu wierzycie? Ja _ okre™liem to bŸdnie. By to go›dzik
zamiast róŒy, lecz ja^ [Brat Kopp mówi: Zatem widzenie nie jest
wierzeniem, prawda?”_ wyd.] To siŸ zgadza.
Ilu z was wierzy, Œe przede mn stoi mŸŒczyzna? Pozwólcie
zobaczyø wasze^ Wy wiecie, Œe on stoi przede mn. W porzdku.
NuŒe, ja równieŒ wiem, Œe on tam stoi dlatego, Œe mogŸ _ dlatego, Œe
go widzŸ. Mój wzrok jest w porzdku i ja wierzŸ memu wzrokowi. I
jestem wdziŸczny za mój wzrok.
Pewnego razu byem ™lepy, tak ™lepy, Œe zaledwie dostrzegaem
obiekty, i musieli mnie prowadziø za rŸkŸ. Moje oczy widz teraz
dobrze, poniewaŒ Jezus Chrystus mnie uzdrowi. I ja wierzŸ mojemu
wzrokowi.
I on tam stoi, poniewaŒ go widzŸ.
21 Teraz jest absolutnie niemoŒliwe, Œebym go widzia, czy siŸ to
zgadza? Jestem odwrócony do niego plecami. Lecz on tam jest cigle.
Czy chcecie siŸ sprzeczaø ze mn, Œe go tam nie ma? Spróbujcie mi to
po prostu wyperswadowaø. Nie mogliby™cie tego uczyniø. Zatem, jest
to ten sam mŸŒczyzna stojcy tam. Dlaczego?
ZauwaŒyem, Œe ma kawaek papieru w swojej rŸce; on tam cigle
jest. Rozumiecie? I on^
Jest to ten sam czowiek. ChociaŒ go nie widzŸ, pomimo tego
wiem, Œe on tam jest. Jak wiem, Œe on tam jest? Ja siŸ go dotknem,
czy siŸ to zgadza? Zatem widzenie nie jest wierzeniem, prawda?
Dotykanie jest wierzeniem w tym wypadku. OtóŒ, ja bym siŸ
sprzecza z wami ca noc, Œe to jest brat Kopp.
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22 PragnŸ teraz, Œeby™ zacz mówiø, po prostu powtarzaø Pismo
šwiŸte, kiedy ci powiem.
Ja teraz nie widzŸ brata Koppa, nie dotykam siŸ brata Koppa.
Zacznij cytowaø Pismo šwiŸte. [Brat Kopp mówi: Objawienie 1, 7”
_ wyd.] Brat Kopp tam stoi. Ja siŸ go nie dotykam, nie widzŸ go. Czy
chcecie sprzeczaø siŸ ze mn? Ja wiem, Œe on tam stoi. Dlaczego? Ja
go syszaem. Zatem widzenie nie jest wierzeniem, prawda?
Zapomnijcie wiŸc o tym. Niech was Bóg bogosawi.
Widzicie? Zatem, widzenie jest tylko jednym z zmysów. A wzrok,
smak, dotyk, wŸch i such, to s^ Bóg nie zamierza, Œeby czowiek
przy ich pomocy rozpozna Boga. Bóg uczyni czowieka na pocztku
na Swoje wasne podobie§stwo, a Bóg jest Duchem. Ew. Jana 4: Ci,
którzy Mu oddaj cze™ø, powinni Mu oddawaø cze™ø w Duchu i w
prawdzie”.
23 Lecz potem, kiedy czowiek zosta woŒony do ludzkiego ciaa,
wtedy Bóg da mu piŸø zmysów, by siŸ kontaktowa nie z Bogiem,
lecz z tym ziemskim przybytkiem. Te rzeczy _ te zmysy ciaa s
tylko do tego, by ujawniaø albo kontaktowaø siŸ z ziemskimi
rzeczami tutaj na ziemi, nie z niebia§skimi rzeczami.
A zatem twój wewnŸtrzny czowiek to duch, który ma dwa
zmysy: wiarŸ i niedowiarstwo.
24 ZwaŒajcie teraz. Wiara jest substancj, ujawniajc to samo, co
mówi moje oczy, to samo, co mówi mój dotyk, to samo, co mówi mój
such, czy mój wŸch. Rozumiecie? Wiara jest substancj rzeczy,
których siŸ spodziewamy, dowodem rzeczy, których nie widzicie, nie
smakujecie, nie dotykacie, nie wchacie, nie syszycie. Czy
rozumiecie, co mam na my™li? One s bezpo™rednie.
25 A zatem, trzeba powiedzieø, a czujŸ siŸ po prostu trochŸ
niedobrze, Œe to muszŸ powiedzieø _ iŒ okoo dziewiŸødziesit
procent ludzi, którzy przychodz na podium, ma nadziejŸ zamiast
wiary. Rozumiecie? Wy tylko _ wy^
Syszaem ludzi, którzy przychodz i mówi: Bracie Branham, ja
mam wszelk wiarŸ, jaka istnieje na ™wiecie”. O, moi drodzy, to jest
bardzo duŒo. W porzdku.
Jezus siŸ nie pyta, czy On znajdzie poszanowanie, kiedy powróci.
On siŸ nie pyta, czy znajdzie ™wiŸtych; On siŸ nie pyta, czy znajdzie
sprawiedliwo™ø; lecz Jezus siŸ pyta, czy znajdzie to wa™nie, w
obronie czego chcŸ stanø: Czy znajdŸ wiarŸ, kiedy powrócŸ?”
26 Wiara _ musicie wierzyø. A na skutek wiary _ wiara moŒe siŸ
oprzeø rozsdnie i sensownie w sprawie Boskiego uzdrowienia
jedynie na napisanym BoŒym Sowie. To jest ten Fundament.
Ja jestem wielkim analfabet, lecz wierzŸ, Œe je™li czowiek

54

MÓWIONE S~OWO

usidzie sobie i nie próbuje siŸ po prostu sprzeczaø, lecz bŸdzie siŸ
stara byø bratem, to ja wierzŸ, Œe nie ma w kraju biskupa, który by
potrafi prze™cignø mój wasny wykad Boskiego uzdrawiania _
pokazaø go w tej Biblii. WierzŸ, iŒ potrafiŸ udowodniø, Œe je™li
obecnie nie ma Boskiego uzdrawiania, to kiedy czowiek umrze, jest
z nim koniec na zawsze _ nie ma dla niego juŒ niczego. Ono jest
zadatkiem naszego odkupienia! Ono jest^
27 Mamy wiŸc zadatek naszego zbawienia. A zbawienie byo
zarówno fizyczne jak i duchowne! On powiedzia niewie™cie, kiedy
siŸ dotknŸa rbka Jego szaty _ On powiedzia: Twoja wiara ocalia
ciŸ” _ fizycznie j ocalia. Ona zostaa poratowana fizycznie _ ona
miaa krwotok. I ona wierzya, Œe gdyby siŸ Go tylko moga dotknø,
to zostanie uzdrowiona.
OtóŒ, taka bya jej wiara. A Jezus poda do tego wykad w jedyny
moŒliwy sposób, mianowicie powiedzia: Ja to mogŸ uczyniø jedynie
wtedy, je™li wierzysz, Œe Ja mogŸ”. Czy siŸ to zgadza? Je™li wierzysz,
Œe Ja to potrafiŸ uczyniø” _ czy to prawda? On to powiedzia ™lepemu
czowiekowi, kiedy oni weszli do ™rodka. On powiedzia: Czy
wierzysz, Œe Ja to potrafiŸ uczyniø?”
On odrzek: Tak, Panie”.
Wtedy On dotkn siŸ jego oczu i powiedzia: Wedug twojej
wiary (czy siŸ to zgadza?) niech ci siŸ stanie”.
28 PragnŸ teraz, aby™cie zwrócili na to szczególn uwagŸ. Bóg nie
powinien by mieø tego, lecz widocznie On to zawsze musia mieø _
jaki™ obiekt, na który mogliby ludzie patrzeø, jaki™ obiekt, podobnie
jak w wypadku spiŒowego wŸŒa.
OtóŒ, oni nie powinni byli tego mieø, oni powinni byli wierzyø
Bogu. Lecz na upamiŸtnienie tego, Œe tam bya ofiara pojednania,
wzglŸdnie miaa przyj™ø, o czym mówi ten spiŒowy wŒ^ WŒ
mówi o grzechu, spiŒ mówi o sdzie _ juŒ o sdzie; spiŒowy wŒ
reprezentowa spiŒowy otarz: grzech juŒ potŸpiony i osdzony.
Podobnie jak Eliasz wyszed i powiedzia _ a Giezy rzek: Patrz,
nieboskon jest jak spiŒ” _ sd. SpiŒ zawsze mówi o sdzie. SpiŒowy
wŒ _ wŒ mówi o grzechu. On zosta przybity na pal, co
wskazywao na to, Œe grzech zostanie przybity na pal, na drzewo
pewnego dnia w wielokrotnym celu.
Kiedy spiŒowy wŒ zosta wywyŒszony na pustyni, byo to na
odpuszczenie grzechów i uzdrowienie ciaa. Czy siŸ to zgadza? Jezus
powiedzia: Jako MojŒesz wywyŒszy wŸŒa na pustyni, tak musi byø
wywyŒszony Syn Czowieczy”_ z tego samego powodu. Jeden by
symbolem, a drugi by rzeczywistym odpowiednikiem tego symbolu.
A wy mi chcecie powiedzieø, Œe w tym symbolu byo wiŸcej
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bogosawie§stw niŒ w jego rzeczywistym odpowiedniku? Nie
mogoby tak byø.
29 WiŸc ja nie bŸdŸ _ nie bŸdziemy musieli w to wchodziø, bowiem
wy tego nauczacie razem z tymi ewangelistami i pastorami, i tak
dalej, i wiecie, Œe to jest prawd _ mianowicie uzdrowienie jest
zawarte w ofierze pojednania.
Uzdrowienie^ Choroba jest atrybutem grzechu. A kiedy Jezus
u™mierci grzech, albo zoŒy ofiarŸ pojednania za grzech, On
odpokutowa teŒ za kaŒdy jego atrybut! Wszystko, co byo wówczas
spowodowane upadkiem _ Jezus za to odpokutowa.
O, moi drodzy, to sprawia, iŒ odczuwamy, Œe nasze metodystyczne
ko™ci zaczynaj nas swŸdziø. Spójrzcie. Nie chcŸ juŒ rozpoczynaø
goszenia. O, moi drodzy. Nie bŸdŸ zaczyna.
30 Kiedy spiŒowy wŒ zosta wywyŒszony na pustyni, byo to na
znak, Œe Bóg powiedzia, ktokolwiek spojrzaby na wŸŒa we wierze,
zostanie uzdrowiony z uksze§ wŸŒy, a oni zostali poksani przez
wŸŒe dlatego, bo szemrali przeciw MojŒeszowi i Bogu; oni zgrzeszyli.
WiŸc Bóg zoŒy ofiarŸ pojednania za grzech. I wówczas ich
choroby byy atrybutem ich grzechu. Czy to rozumiecie? Ukszenie
wŸŒa, które u™miercao ludzi, byo atrybutem grzechu, który oni
popenili. A kiedy Je^ Kiedy Bóg zoŒy ofiarŸ pojednania za ich
grzech, przynioso to ten atrybut _ ich uzdrowienie! Czy rozumiecie,
co mam na my™li?
Kiedy Jezus odpokutowa za grzech, On odpokutowa za choroby.
On by zraniony za nasze przestŸpstwa, a Jego sino™ciami jeste™my
uzdrowieni”.
Aposto powiedzia: Którego sino™ciami zostali™my (czas
przeszy, juŒ) uzdrowieni”. Jest to juŒ dokonane; cena zostaa
zapacona!
31 Ludzie przychodzili teraz i patrzyli na t ofiarŸ pojednania i
zostali uzdrowieni. Po pewnym czasie jednak ta rzecz staa siŸ
boŒkiem dla ludzi. I prorok pobieg, wzi t rzecz, zdj j i
pokruszy, poniewaŒ ludzie kaniali siŸ wŸŒowi zamiast Bogu,
którego on reprezentowa.
WiŸc potem Bóg przygotowa inn drogŸ dla ludzi. On postawi
anioa, który zstŸpowa co pewien czas i wchodzi do sadzawki i
poruszy te wody. Czy sobie to przypominacie? A kto wstpi do tej
sadzawki pierwszy, zosta uzdrowiony z jakiejkolwiek choroby,
któr mia. Widzicie?
Dlaczego oni nie mogli zostaø uzdrowieni w jakikolwiek inny
sposób? Oni musieli mieø co™, na co mogli patrzyø, co™, w co mogli
wierzyø, co™, co wasze oczy mog widzieø. W porzdku.
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Kiedy minŸy te czasy, przyszed Jezus. On by BoŒym
Sztandarem. I On zosta wywyŒszony. On wstpi na wysoko™ci i
rozda dary z powrotem ludziom. I ludzie otrzymali chrzest Duchem
šwiŸtym, aby siŸ sami stali czŸ™ci Bóstwa.
OtóŒ, to jest niezbyt dobrze przedstawione. Lecz to jest wedug
Sowa. MŸŒczyzna lub kobieta, który jest zrodzony z Ducha BoŒego,
jest czŸ™ci Boga. Amen! Wy jeste™cie synami BoŒymi i córkami
BoŒymi! Czy Jezus nie powiedzia: Czy to nie jest napisane w
waszych Pismach, w waszych prawach, Œe bogami jeste™cie?” Nie by
przebaczaø teraz grzechy, lecz jeste™cie synami i córkami BoŒymi,
ograniczonymi wedug waszej wiary.
33 I wa™nie ten Bóg, który wówczas na pocztku przytoczy ziemiŸ,
ksiŸŒyc i gwiazdy _ czy On stworzy je z rzeczy widzialnych albo z
niewidzialnych? Z tych rzeczy^ A skd On wzi materia, by je
stworzyø? On je powoa do istnienia Swoim Sowem. On powiedzia:
Niech siŸ stanie”. I tak siŸ stao _ Bóstwo. I ta _ pewna porcja tego
Bóstwa przebywa w sercu kaŒdego narodzonego na nowo
chrze™cijanina. Alleluja. Zatem, jak On powiedzia: Pro™cie,
cokolwiek chcecie, a bŸdzie wam dane”. Tutaj to macie.
Bóstwo _ Ono przypado na nich w Dniu PiŸødziesitym. Ono
cigle przypada! W porzdku.
34 Ludzie zostaj odrodzeni, staj siŸ nowym stworzeniem, s
zapieczŸtowani do Królestwa BoŒego Duchem šwiŸtym! ycie
Chrystusa przeniknŸo do nich. Wszystko ich picie i niemoralne
naogi, i wszystko inne wyszo z nich.
Mio™ø BoŒa jest jak notariusz: bierze piecztkŸ i odbija j, aŒ
napis na tej piecztce zostanie odbity na papierze ponad podpisem.
O, moi drodzy. A kiedy Chrystus zapisa twoje imiŸ do KsiŸgi ycia
i Duch šwiŸty wyciska PieczŸø tam wewntrz, aŒ ycie Chrystusa
zostanie uksztatowane w tobie, (alleluja!) i stajesz siŸ Bóstwem.
MŸŒczy›ni i kobiety s synami i córkami BoŒymi! Jeszcze siŸ nie
objawio, czym bŸdziemy, lecz wiemy, Œe bŸdziemy podobni do
Niego. Albowiem ujrzymy Go takim, jakim On jest” _ bŸdziemy mieø
ciao podobne do Jego wasnego chwalebnego ciaa! I oczekujemy na
nasze doskonae odkupienie! Amen. Czy temu wierzycie?
35 Nasze ciaa wzdychaj, a my mamy dziedzictwo! I jeste™my
dzieømi obecnie, dziedzicami Królestwa, o, moi drodzy, królami i
kapanami Boga ofiarujcymi duchowe ofiary!
Co czyni kapan? Skada ofiarŸ. Czym jest ofiara _ duchowa
ofiara? To wa™nie czyni ci synowie i córki, którzy s królami i
kapanami, nie posiadaj tego jeszcze zupenie, lecz skadaj ofiary,
32
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ofiarujc Bogu duchowe ofiary: owoce naszych warg, oddajce
chwaŸ Jemu, amen _ owoce naszych warg.
Ty powiesz: Bracie Branham, nie chce mi siŸ po prostu oddawaø
Mu chwaŸ”. To jest wa™ciwa pora, by Mu zoŒyø ofiarŸ. Chwal Go
mimo wszystko. Królowie i kapani, synowie i córki, ofiarujce
duchow ofiarŸ _ owoce naszych warg, oddajcych chwaŸ Jego
Imieniu.
36 Podczas
gdy wzdychamy, zasoniŸci w tym przybytku
upokorzenia, mamy zadatek naszego doskonaego, zupenego
odkupienia z powrotem do stanu, w jakim byli™my na pocztku,
kiedy Bóg stworzy Adama w ogrodzie Eden. Mamy przedsmak
Boskiej chway na skutek chrztu Duchem šwiŸtym, orze›wienie
przychodzce z Obecno™ci BoŒej, by podlewaø Ko™ció, aby rós w
asce! A kiedy jeste™my chorzy, mamy odkupienie, bogosawie§stwo
_ atrybuty ™mierci Chrystusa _ Boskie uzdrowienie jako pierwszy
znak dla nas, Œe pewnego dnia to ™miertelne przyoblecze
nie™miertelno™ø! O, tak! Amen! O, moi drodzy, wspaniae! On jest
tutaj, by to uczyniø. Gloria!
[Pewna siostra mówi jŸzykami, inna siostra podaje wykad _
wyd.] Jezus^ [Druga siostra mówi jŸzykami; inna siostra podaje
wykad. Trzecia siostra mówi jŸzykami; inna siostra podaje wykad
_ wyd.]
37 Bogosawiony niech bŸdzie Pan. OtóŒ, to Duch šwiŸty
przemówi; pora, by rozpoczø kolejkŸ modlitwy. Ci kaznodzieje
stoj tutaj, bowiem to jest wieczór dla kaznodziejów. Jestem tak
wdziŸczny, kiedy syszŸ to poselstwo, potwierdzajce wa™nie to, co
ja powiedziaem przed chwil. Ja przeczytam to, co^
Ilu z was zna tych kaznodziejów tutaj na podium? Pozwólcie
zobaczyø wasze rŸce. Czy znacie tych kaznodziejów? Ilu z was wie, Œe
ci mŸŒczy›ni siedzcy tutaj s kaznodziejami Chrystusa, Boga?
NieduŒo z was. OtóŒ, oni s BoŒymi dzieømi. To jest wieczór, który ja
_ my dali™my im do usugi, Œeby Bóg bogosawi i uzdrawia ludzi,
kiedy oni bŸd siŸ za nich modliø.
38 ChcŸ teraz przeczytaø jeszcze co™ ze Sowa. Suchajcie ostatniego
poselstwa, które wyszo z ust naszego Zbawiciela, i potem wierzcie.
Ew. Marka, rozdzia 16, poczwszy od 14. wersetu:
Na koniec ukaza siŸ jedenastu uczniom, gdy siedzieli u
stou, i gani ich niewiarŸ i zatwardziao™ø serca, Œe nie
uwierzyli tym, którzy go widzieli wskrzeszonego z
martwych.
I rzek im: Idc na cay ™wiat, go™cie ewangeliŸ
wszelkiemu stworzeniu”.
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OtóŒ, wielu ludzi nazywa Je po prostu Sowem. Sowo jest
prawd. Lecz Sowu towarzysz znaki. Pawe powiedzia:
Ewangelia przysza do nas” _ co™ w tym sensie _ nie tylko w
Sowie, lecz w mocy i demonstracji Ducha šwiŸtego”. UdowodniŸ
wam teraz, Œe o tym wa™nie on mówi. Suchajcie:
^ go™cie ewangeliŸ wszelkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, bŸdzie zbawiony, ale
kto nie uwierzy, bŸdzie potŸpiony.
A takie znaki bŸd towarzyszyø tym, którzy uwierzyli: W
Imieniu moim demony wyganiaø bŸd, nowymi jŸzykami
mówiø bŸd.
WŸŒe braø bŸd, a choøby co™ trujcego wypili, nie
zaszkodzi im. Na chorych rŸce ka™ø bŸd, a ci wyzdrowiej.
A gdy Pan Jezus to do nich powiedzia, zosta wziŸty w
górŸ do nieba i usiad po prawicy Boga.
Oni za™ poszli i wszŸdzie kazali, a Pan im pomaga i
potwierdza ich sowo znakami, które mu towarzyszyy”.
Amen.
40 Ilu z was byo tutaj na innych naboŒe§stwach w tym tygodniu?
Pozwólcie teraz zobaczyø wasze rŸce po _ w caym budynku,
wszŸdzie. Widzicie, czego dokona Duch šwiŸty, nieprawdaŒ?
Wa™nie tutaj przy tym podium by czowiek, który by kalek wiŸcej
niŒ piŸødziesit czy sze™ødziesit lat. Kalecy powstali i wyszli z tego
budynku normalni i zdrowi. Ci, którzy byli ™lepi od maego dziecka,
nie tylko mistycznie _ my™lc, lecz otrzymali swój wzrok i odeszli. I
te rzeczy _ Duch šwiŸty by tutaj i objawia tajemnice ludzkich serc
za kaŒdym razem doskonale, powiedzia kaŒdej osobie jej chorobŸ i
co jej dolega, i^ Czy siŸ to zgadza? To jest prawd.
41 OtóŒ, nie byo to dlatego, Œe ja byem tutaj; byo to dlatego, Œe On
jest tutaj. Rozumiecie? On jest tutaj. On jest teraz tutaj _ dzisiaj
wieczorem.
I przebrali™my _ po prostu mieli™my okoo piŸødziesit ludzi, lecz
ilu z was tutaj pragnie, bym siŸ za was modli dzisiaj wieczorem.
PragnŸ zobaczyø wasze rŸce, niezaleŒnie od tego, gdzie siŸ
znajdujecie w tym budynku. Prawdopodobnie jest tutaj ponad
trzysta albo czterysta ludzi, moŒe piŸøset ludzi, którzy pragn
modlitwy.
42 Zatem, dzisiaj wieczorem, jak oznaj-^ jak to zostao
oznajmione, dzi™ wieczorem znowu _ wierzŸ, Œe wszyscy bŸd mieli
okazjŸ. JeŒeli jeden bŸdzie zmŸczony, nastŸpny moŒe tu stanø. I
moŒemy rozpoczø w tej chwili, kiedy jest jeszcze wcze™nie _ jak
my™lŸ _ i modliø siŸ za kaŒdego, kto pragnie, bym siŸ za niego modli.
39
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A zatem _ pragnŸ, Œeby™cie mi wierzyli, szczerze, drodzy
chrze™cijanie, ja niemal nie mogŸ^
Byø moŒe mnie nie lubicie, lecz ja nie rozumiem, jak mogliby™cie
cigle nie wierzyø, Œe wam mówiem prawdŸ. To jest^ Byø moŒe
mnie nie lubicie. Wy mówicie: OtóŒ, ja nie lubiŸ^ SdzŸ, Œe brat
Branham ma racjŸ, lecz ja go po prostu nie lubiŸ”.
OtóŒ, to jest _ to s wasze _ cokolwiek sobie o tym my™licie.
PragnŸ, Œeby™cie mnie lubili.
43 A je™li jest tutaj kto™, kogo ja nie lubiŸ, patrzcie, ja bym to
próbowa z nim zaatwiø! I ja bym siŸ stara byø szczerym i
postŸpowaø jak chrze™cijanin, na ile mnie tylko staø, czy jestem w
moim domu, czy gdziekolwiek. WszŸdzie, gdzie siŸ udajŸ _ zawsze
staraem siŸ postŸpowaø wa™ciwie, i staraem siŸ Œyø tym, o czym
przemawiam i o czym mówiŸ. Wolabym raczej, by kaŒdy czowiek
Œy dla mnie kazanie, niŒ aby mi je wygosi. Bowiem my jeste™my
pisanymi listami, czytanymi przez wszystkich ludzi! Wolabym
raczej Œyø nienagannie i mieø moje nazwisko nieskalane, Œeby mój
Mistrz móg powiedzieø: On jest chrze™cijaninem”, a ludzie, Œeby teŒ
mówili: On jest chrze™cijaninem. Nie wiem o Œadnej rzeczy ani go
nigdy nie widziaem czyniø ›le”. A je™li _ wzglŸdnie co™ podobnego.
44 JeŒeli teraz mam _ je™li znalazem u was upodobanie, a wierzŸ, Œe
Bóg wam udowodni poprzez te rzeczy, o których wam ™wiadczyem
przez trzy tygodnie obecnie, Œe ja wam ™wiadczyem o prawdzie. A
Bóg szed za mn i po™wiadcza, Œe ja wam mówiem prawdŸ. Czy siŸ
to zgadza? NuŒe, co do tego nie ma Œadnych wtpliwo™ci. To jest
prawd. I ja _ nigdy, nigdy w Œyciu nie próbowaem wiŸcej wyraziø
moich uczuø wobec ludzi, niŒ obecnie _ próbujŸ was pozyskaø,
aby™cie mi wierzyli.
45 Ja to mówiŸ, drogi chrze™cijaninie, Œe je™li ty bŸdziesz^ OtóŒ,
je™li jeste™ grzesznikiem bŸdcym tutaj i wyznasz swoje grzechy lub
je™li popenie™ co™ zego w swoim Œyciu, je™li bŸdziesz prosi Boga,
Œeby ci wybaczy, a potem bŸdziesz przechodzi tutaj, bym siŸ za
ciebie modli, wierz caym swoim sercem, Œe Bóg ciŸ uzdrowi! I bez
wzglŸdu na to, co ci dolega, kiedy podejdziesz do tego podium^
OtóŒ, je™li jeste™ _ jeŒeli jeste™ ™lepy, poóŒ swoje rŸce na swoje oczy,
a skoro tylko zostan woŒone na ciebie rŸce, powiedz: Panie, ja
przyjmujŸ mój wzrok”. A je™li ten czowiek jest guchy albo sabo
syszy, niech kto™ znajdujcy siŸ obok niego, pouczy go _ powie mu,
Œe kiedy bŸd przechodziø przez podium, niech trzyma swoje rŸce na
uszach, i tym podobnie, a potem, kiedy dotrze tutaj, niech powie:
Panie, ja przyjmujŸ mój such.”
Ci, którzy s chorzy _ wielu z was tutaj otrzymao pomoc
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lekarsk. Pomoc lekarska nie moŒe wam pomóc, szczególnie kiedy
macie kopoty z sercem albo raka, i tak dalej.
Oni siŸ mocno usiuj _ lekarska wiedza. Ja siŸ za nich modlŸ.
Nie przeminie ani jeden dzie§, Œebym siŸ nie modli, aby Bóg da do
rk ludzi co™ gdzie™ _ Œeby znale›li co™, by pomóc tym ludziom.
UwaŒam, Œe nie moŒemy byø prawdziwymi chrze™cijanami, je™li tego
nie czynimy. To jest prawd. Czy mogliby™cie sobie wyobraziø
jakiego™ biednego czowieka, dla którego by kto™ móg co™ uczyniø,
by mu pomóc? Kiedy mówicie: Modlisz siŸ za lekarsk nauk?” O,
tak. To mam na my™li.
46 Miejcie teraz wasze serca skierowane na Boga. Sam Bóg
posugiwa siŸ róŒnymi ™rodkami. Izajasz wyszed i wzi jaki™ okad,
który by sporzdzony z fig i przyoŒy je Ezechiaszowi, by wyleczyø
jego czyraki. A wiele rzeczy byo maczanych w wodzie. Jezus teŒ
przyoŒy trochŸ bota na oczy czowieka _ bota _ t wa™nie rzecz,
z której pochodzi medycyna i inne rzeczy.
Medycyna nie uzdrawia. aden lekarz nie mógby powiedzieø, Œe
medycyna uzdrawia. Medycyna tylko asystuje przyrodzie. Bóg jest
jedynym Lekarzem, jaki istnieje. To siŸ zgadza.
OtóŒ, wówczas, kiedy Jezus przyszed na ziemiŸ, byo wielu
lekarzy. On nie potŸpi ani jednego z nich, nie powiedzia nic na ten
temat. Oni s na miejscu. A w obecnym czasie, kiedy Œyjemy na
ziemi, na której s miliony i miliardy ludzi, a ziemia jest pena
zarazków i chorób, co by™my sobie poczŸli na tym ™wiecie, gdyby™my
nie mieli tych rzeczy? [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.]
47 Zatem, drodzy chrze™cijanie, ludzie, je™li macie ludzkie serce,
patrzcie na te sprawy wa™ciwie. OtóŒ, zaŒywanie lekarstw czy
czegokolwiek przeszkadza waszej wierze, trzyma was z dala od tego.
Rozumiecie? Lecz ja wam powiem^
Wiem, Œe teraz powiecie: Hm, znam lekarzy, którzy siŸ
na™miewaj z Boskiego uzdrowienia”.
Ja równieŒ znam takich. Lecz znam takŒe kaznodziejów, którzy
siŸ z niego na™miewaj. To siŸ zgadza. Wielu z nich na™miewa siŸ z
tego. Szczerze mówic _ by byø szczerym wobec was i mojej Biblii,
znalazem wiŸcej kaznodziejów niewierzcych w Boskie
uzdrowienie, niŒ lekarzy. Bowiem wielu, wielu znakomitych lekarzy
przychodzi do mnie, abym siŸ za nich modli. I siadamy w pokoju
sam na sam i rozmawiamy. Nie syszaem dotychczas nikogo, kto by
mi nie powiedzia: Patrz, bracie Branham, ja wierzŸ”. A szczególnie
pewien chirurg _ on powiedzia: PooŒyem ludzi na stole” _ mówi
dalej _ kiedy oni wa™nie przestali oddychaø. ZdjŸli™my ich z niego,
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a po chwili oni rozpoczŸli _ oni zaczŸli znowu oddychaø i powracaø
do zdrowia. Kto to uczyni?” _ zapyta on.
Ja powiedziaem: Bóg”.
On powiedzia: Masz racjŸ”. Powiedzia: My moŒemy wyciø
™lep kiszkŸ, która jest pŸkniŸta, lecz nie potrafimy wyleczyø tego
miejsca, gdzie j wyciŸli™my. Bóg to musi uczyniø”.
Dentysta potrafi wyrwaø zb, lecz kto uzdrowi ten zŸbodó?
Medycyna nie buduje tkanki. Medycyna jedynie utrzymuje to
miejsce w czysto™ci. Lekarz moŒe wstawiø ko™ø do twojej rŸki, lecz
on nie moŒe wyprodukowaø wapnia i tych skadników, które lecz t
rŸkŸ. Musi to uczyniø Bóg. To siŸ zgadza.
48 I podobnie jak w ramach zielono™witkowego ko™cioa^ O, ja
tego nie chcŸ mówiø, moŒe mnie juŒ tak nie bŸdziecie miowaø. Lecz
je™li siŸ powstrzymacie od fanatyzmu i zostawicie to dziaaø jasno i
wyra›nie, to ten zewnŸtrzny ™wiat zapragnie tego, co wy posiadacie!
To siŸ zgadza. Gdyby™cie pozwolili _ dodawali do zboru codziennie
takich, którzy maj byø zbawieni, i nie czynili rozamów w waszych
maych denominacjach i nie sprzeczali siŸ miŸdzy sob (!), to Ko™ció
odszedby juŒ dawno do chway! To siŸ zgadza! Amen! To prawda!
Amen! DziŸkujŸ wam.
49 I to jest jedynym celem mojej usugi _ ujrzeø BoŒy Ko™ció
zespolony razem! Rozumiecie? Wcale nie gra roli, w co wierzy kto™
inny, to jest w porzdku.
JeŒeli jeste™ narodzonym na nowo z Ducha BoŒego, to jeste™
chrze™cijaninem! Rozumiesz? Bowiem jeste™ narodzonym na nowo.
Rozumiesz? Lecz musisz siŸ narodziø na nowo! Musisz siŸ narodziø z
Ducha šwiŸtego, On musi wej™ø do twego Œycia i to ciŸ czyni
chrze™cijaninem! On ciŸ zapieczŸtuje aŒ do dnia twego odkupienia!
Jak dugo Œyjesz wa™ciwie i zachowujesz Go w sobie, osigniesz
to _ Efezów 4, 30: Nie zasmucajcie BoŒego Ducha šwiŸtego, którym
jeste™cie zapieczŸtowani” _ aŒ do nastŸpnego zgromadzenia
ewangelizacyjnego? AŒ do dnia waszego odkupienia”. To siŸ zgadza.
50 Duch šwiŸty ™wiadczy i przyjmuje ciebie, a Bóg przyjmuje ciebie
i kadzie na ciebie Swoj PieczŸø i On ciŸ pieczŸtuje!
Dawniej pasaem trochŸ bydo. Przypominam sobie, gdy
spŸdzali™my roczniaki w czasie piŸtnowania. WyjeŒdŒali™my na pola
i musieli™my im zarzuciø lasso i przytrzymaø ich, wziø wielkie,
rozpalone Œelazo do piŸtnowania i wyj™ø i przytknø je do niego; on
rycza i parska na chwilŸ. Lecz bracie, on by na stae popiŸtnowany.
Wiedzieli™my, do kogo on naleŒy.
51 Czasami które™ ucieko tam na drug stronŸ i ukrywao siŸ gdzie™
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w zaro™lach przez pewien czas. Ale kiedy Duch šwiŸty wypali caego
diaba z ciebie, to od tego czasu wiesz, po której jeste™ stronie! To siŸ
zgadza.
Zdejmiesz mu pŸta, on bŸdzie biega niemal jak szalony, lecz on
jest popiŸtnowany, bracie.
Ja wam mówiŸ, widziaem, jak wstawali od otarza i równieŒ
biegali jak szaleni, tak szybko, jak tylko potrafili. Lecz oni byli
popiŸtnowani. Kiedy ciŸ Duch šwiŸty raz zapieczŸtuje do Królestwa
BoŒego, to co™ siŸ z tob stao i bŸdziesz to pamiŸta, aŒ do ko§ca
swego Œycia! To siŸ zgadza. NiezaleŒnie od tego, gdzie siŸ udasz,
bŸdziesz o tym cigle pamiŸta i bŸdziesz trapiony obawami aŒ do
dnia twojej ™mierci, je™li odtd nie bŸdziesz suŒy Bogu. To siŸ
zgadza.
Tak, podobnie jak goŸbica, która wyfrunŸa z arki. Ona
wyfrunŸa, ale nie moga znale›ø odpoczynku dla swoich stóp, aŒ
przyleciaa z powrotem i zapukaa do drzwi arki. Ona powrócia.
52 OtóŒ, te znaki, które Bóg pozwala i czyni, to jest Duch šwiŸty
tutaj, dziaajcy w™ród ludzi. On jest teraz tutaj. On wie wszystko, co
macie na sercu. On wie o was wszystko. On jest w tej chwili obecny
tutaj.
53 Lecz patrzcie, je™li chodzi o uzdrowienie czowieka, ja nie
potrafibym tego uczyniø, ani nikt inny. Jezus nie móg uzdrowiø
nikogo, jedynie je™li oni najpierw uwierzyli, Œe to jest On. A nie byo
w Nim Œadnej mocy, dopóki oni nie uwierzyli, Œe w Nim jest moc.
Pewni ludzie pewnego razu chcieli mieø co™ osobliwego.
Zawizali Mu szmatŸ wokó Jego twarzy i uderzali Go trzcin po
gowie i mówili: OtóŒ, je™li Ty jeste™ prorokiem, to prorokuj i
powiedz nam, kto CiŸ uderzy”. On nawet nie otworzy Swoich ust i
nie powiedzia ani sowa. On nie robi dla nikogo klauna! Nie, On by
Synem BoŒym!
Lecz biedna, pokorna kobiecina, która naprawdŸ wierzya w
Niego, a miaa krwotok, prze™liznŸa siŸ poprzez tum i dotknŸa siŸ
Jego szaty, a On powiedzia: Moc wysza ze mnie”.
Chodzi zatem o nastawienie, z jakim ty przychodzisz! A kiedy
przychodzisz dzisiaj wieczorem, jak mógby™ suchaø, gdyby tu nie
byo kaznodziei, i jak mógby kaznodzieja kazaø, gdyby nie by
posany?
PragnŸ teraz, Œeby™cie sobie u™wiadomili, iŒ gównym powodem,
dlaczego jestem tutaj teraz, jest przedstawiø wam pewne zjawisko
BoŒe.
OtóŒ, wy nie mogliby™cie przyj™ø tutaj, gdybym ja nie wiedzia, co
wam dolega. Nie mogliby™cie stanø tutaj.

CZY ZNAJD£ WIAR£, KIEDY POWRÓC£?

63

54 Siedziaem wprost za stoem i rozmawiaem z kaznodziejami,
kiedy spoŒywaem pokarm razem z nimi przy stole i wyszedem na
zewntrz i objem ich ramieniem; a byo mi powiedziane, iŒ oni Œyj
w cudzoóstwie!
A on powiedzia: Bracie Branham, proszŸ, nie _ och, nie _ módl
siŸ do Boga, Œeby^” i tym podobnie.
Czowiek nie moŒe sobie w tym wypadku pomóc. Jest to dar,
który mi Bóg da, to jest moje. I ja siŸ nim pragnŸ posugiwaø, bŸdc
po prostu tak peen szacunku i peen czci, jak tylko potrafiŸ, i tylko
by uwielbiø Jego. I cokolwiek On mi oznajmi, chcŸ tym wywyŒszyø
tylko Jego. Rozumiecie?
55 Lecz ja bym móg staø i modliø siŸ za was aŒ do tego samego czasu
w nastŸpnym roku, a to by wam nic nie pomogo, dopóki najpierw nie
przyjmiecie Jezusa Chrystusa za swego Zbawiciela! A gdyby
ktokolwiek z tych kaznodziejów stojcych tutaj stan na moim
miejscu, a wy by™cie przyszli i wierzyli, Œe Bóg wysuchuje ich
modlitwy, zostaliby™cie uzdrowieni tak samo, jak w wypadku, gdyby
Sam Jezus sta tutaj i modli siŸ za was!
To s twarde sowa, nieprawdaŒ? Lecz to jest prawd. On da
Swemu Ko™cioowi wszelk moc i autorytet, który On mia, a wy siŸ
po prostu obawiacie dziaaø na tym! NuŒe, czy temu wierzycie?
56 Spójrzcie, jeŒeli Bóg potwierdzi jako prawdŸ to, co ja
powiedziaem, pragnŸ was o co™ poprosiø. Czy kaŒda osoba, która
przysza tutaj na podium, kiedy usiedli™my i rozmawiaem z nimi
przez chwilŸ _ przechodziem wstecz w ich Œyciu, wziem niektóre
sprawy i ujawniem, tak Œe _ po prostu ujawniem je i powiedziaem,
co oni uczynili w swoim Œyciu, i jakie mieli kopoty, i wszystko po
prostu zupenie doskonale^ Czy siŸ to zgadza? JeŒeli jest tak, Œe wy
wszyscy jeste™cie tutaj, Œeby byø ™wiadkami dla innych, podnie™cie
swoj rŸkŸ, jeŒeli widzieli™cie, Œe to^ Tutaj to macie. Zawsze, na
kaŒdym zgromadzeniu, gdziekolwiek, odkd tego Œdaem przed
ponad czterema laty, byo to zawsze dokadnie takie same. Wy którzy
mi towarzyszyli™cie na naboŒe§stwach juŒ od dugiego czasu, na
róŒnych naboŒe§stwach, podnie™cie swoje rŸce. Zobaczymy, czy tak
byo wszŸdzie i gdziekolwiek na innych naboŒe§stwach. Rozumiecie?
Zatem, to wskazuje na to, Œe tutaj jest jaka™ nadprzyrodzona Istota.
Czy to prawda?
57 Spójrzcie tylko na tych ludzi, którzy zostali uzdrowieni.
Przypatrzcie siŸ tym rzeczom, które siŸ dziay. Spójrzcie na tego
starego brata, kongresmana (nie ma go tutaj dzi™ wieczorem), który
by kalek sze™ødziesit sze™ø lat, bŸdc sparaliŒowany od biódr w
dó. Siedzia na wielkich zgromadzeniach dawniej _ w czasach Billy
Sunday’a i wszystkich tych wielkich mŸŒów, i dalej w czasie Pawa
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Radera i Redigara _ mŸŒów, którzy nauczali o Boskim uzdrowieniu
w tym wieku. MŸŒczy›ni _ pan Freeman i pan Ogilvie, i wielu
innych, którzy gosili Boskie uzdrowienie, którzy siŸ go ujŸli i modlili
siŸ za niego, i tym podobnie. Lecz On siŸ tego po prostu nie potrafi
uchwyciø.
A potem, kiedy tutaj przyszed, a ja wszedem do pomieszczenia
_ nigdy w moim Œyciu nie widziaem ani nie syszaem o tym
czowieku, a ujrzaem tam przychodzc wizjŸ, widziaem go jako _
w wysokim trybunale sdowym, i tym podobnie, i przemawia tam. I
zastanawiaem siŸ, gdzie to byo.
Rozgldaem siŸ kilka minut wokoo i przemówiem do maej
dziewczynki ciemnego koloru skóry, leŒcej tam po tej stronie.
Potem, za kilka minut zobaczyem lekarza stojcego tam, majcego
co™ na swojej gowie, i zacz co™ opisywaø, a ta pani zaczŸa pakaø.
Spojrzaem do tyu i wa™nie to zobaczyem, a potem widziaem
tego mŸŒczyznŸ wychodzcego, i ten mŸŒczyzna powiedzia: OtóŒ,
jeŒeli Bóg jest tutaj i zna moje Œycie wstecz, jest to prawd!” I on
odrzuci swoje kule i odszed do domu cakiem normalny,
rozumiecie? To byo w lutym. On chodzi tutaj kaŒdego wieczora. Lecz
dzisiaj wieczorem _ on musia przemawiaø dzi™ wieczorem i bŸdzie
tutaj znowu jutro wieczorem.
58 On napisa kaŒdemu królowi, my™lŸ, kaŒdemu gubernatorowi, do
kongresu, prezydentowi, Churchillowi, i wszystkim innym posa
™wiadectwo o tym. A Król George z Anglii ma zamiar, my™lŸ, Œe mu
posya znowu swoje ™wiadectwo. Mam fotokopiŸ podziŸkowania
króla Georga za moj modlitwŸ i inne rzeczy, kiedy zosta
uzdrowiony z wielostronnej sklerozy. A inni wielcy mŸŒowie tego
narodu, wypeniajc^
59 OtóŒ, staraem siŸ byø tak szczerym, staraem siŸ byø tak
prawdomównym, na ile mnie tylko staø.
Zatem, proszŸ, moi przyjaciele, chrze™cijanie, przyjmijcie teraz
moje sowo. Ja teraz mówiŸ na podstawie autorytetu Anioa BoŒego,
który przychodzi coraz bliŒej do mnie _ przez cay czas tutaj na
podium i na podstawie Sowa BoŒego, które napisali mŸŒowie,
których Jezus Chrystus natchn do pisania, je™li ktokolwiek z was
przechodzcy t kolejk chce _ a ci mŸŒowie i ja stoimy tutaj
wkadajc rŸce na ciebie, wierzc, Œe zostaniesz uzdrowiony, Œe
bŸdziesz zdrowym czowiekiem _ je™li teraz moŒesz w to uwierzyø i
je™li siŸ moŒesz zdobyø na tyle wiary, chod› i do™wiadcz tego _
wyznawaj to mimo wszystko i trzymaj siŸ tego, aŒ siŸ to stanie!
Rozumiecie?
60 Czy teraz wierzycie, Œe wam powiedziaem prawdŸ? Wszelkie
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zasugi naleŒ Wszechmogcemu Bogu. Ewangelia, któr goszŸ,
skupia siŸ zdecydowanie na Sowie BoŒym. A te znaki, które On
obecnie podaje, s wypenieniem tego, co On obieca: Sprawy, które
Ja czyniŸ, i wy czyniø bŸdziecie”.
61 A teraz, wy kaznodzieje tutaj, kiedy siŸ zaczniecie modliø za
chorych _ prawdopodobnie nigdy nie bŸdziecie i byø moŒe nie bŸdzie
to w moim wieku, nigdy dla tych spraw; a nie próbujcie tego, dopóki
nie wiecie, Œe Bóg mówi. Wtedy siŸ co™ stanie! Lecz wy jeste™cie
kaznodziejami, jeste™cie dzieømi BoŒymi, a ludzie s chorzy.
Spójrzcie tam na te setki ludzi. Wyruszcie, zacznijcie dziaaø,
módlcie siŸ za chorych, sko§cie ich do tego, by zaczŸli wierzyø!
Budujcie ich wiarŸ, wkadajcie na nich wasze rŸce. Macie prawo
Œdaø tego. Id›cie i czy§cie to w Imieniu Pa§skim, kaŒdy z was.
Rozumiecie? Id›cie na drogi i miŸdzy opotki, na boczne drogi,
wszŸdzie i go™cie t EwangeliŸ.
62 Wielu z was kaznodziejów, którzy tam jeste™cie, którzy tu
przyszli™cie pó›no i nie byli™cie przedstawieni na podium, czy§cie to
samo. Wyruszcie gdzie™, nawet wy, niewiasty, w waszym ssiedztwie,
id›cie do szpitali, módlcie siŸ za chorych, wierzcie w to, øwiczcie
wasz wiarŸ i uczy§cie szybko co™ dla BoŒych dzieci, zanim przyjdzie
Jezus!
Nie mówcie teraz: OtóŒ, byø moŒe nie potrafibym, bracie
Branham, powiedzieø im sekretne sprawy ich serc i wszystko to,
tamto i owo”.
Nie musisz. Nie musisz tego czyniø. Ty siŸ modlisz za chorego. To
jest sprawa ewangelisty tutaj, który daje inspiracjŸ. Czowiek musi
byø urodzony pod pewnym znakiem, by to czyniø. Czowiek musi byø
ustanowiony do tego, by to czyniø! Czowiek musi otrzymaø
rozporzdzenie, by czyniø pewn rzecz! To byo dane daleko wstecz,
moŒe przed tysicami lat, ja nie wiem.
63 Lecz to teraz nie ma nic do czynienia z uzdrowieniem; to nie czyni
kogo™ bardziej sprawiedliwego, niŒ pozostaych! Jest to po prostu
co™, odno™nie czego pragnŸ byø prawdomównym i szczerym wobec
was. Kiedy stanŸ tam w górze na sdzie, bŸdŸ musia stanø twarz
w twarz temu, co teraz mówiŸ. Rozumiecie? Nie próbujcie czego™
podrabiaø!
JeŒeli ten czowiek modli siŸ za ludzi, którzy siŸ trzymaj za uszy
i skacz do góry i w dó, i krzycz, nie próbujcie go podrabiaø. Id›cie
i czy§cie to, co wam Pan poleca czyniø. JeŒeli On mówi: Id› do
szpitala, uklŸknij tam i módl siŸ cicho”, id› i uczy§ to. JeŒeli On
mówi: Id› tam i módl siŸ za kogo™ w tym budynku”, kiedy ich
chorzy s tutaj, a nasze naboŒe§stwa s w toku, id› tam wnet i módl
siŸ za nich. To jest wa™ciwe.
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To jest dar, dar Ducha šwiŸtego. DziewiŸø duchowych darów
dziaa w Ciele. A dzisiaj wieczorem moŒe to byø na tej osobie, jutro
wieczorem na tamtej osobie, na kim™ tam. I czy§ to, co ci poleca
czyniø Duch šwiŸty. Bowiem to s dary, dziewiŸø darów, które s w
Ciele, dziaajc w Ciele wszŸdzie. A Ciao powinno wspópracowaø
razem _ byø zespolone razem. Usu§my wszelki ŒuŒel” i w ten
sposób siŸ to stanie. Amen. Wszelkie róŒnice^
65 Niech was teraz wszystkich Bóg bogosawi. My™lŸ, Œe mój syn
rozda tutaj karty modlitwy dzisiaj. My™lŸ, Œe rozda piŸødziesit
kart. Z” _ gdzie ona jest? Z” od 1 do 50 _ my™lŸ, Œe je Billy rozda,
tak. Czy siŸ to zgadza, Paul? Z-1”^
Powodem, dlaczego nazywam go Paul w domu i wszŸdzie w
Indianie _ moje imiŸ brzmi równieŒ Billy, a jego _ a on jest Billy,
wiŸc muszŸ go nazywaø Paul, Œeby ludzie wiedzieli, o kogo chodzi, o
kim mówimy.
Zatem, on rozda piŸødziesit kart. Chciabym, Œeby ci^
Zobaczmy teraz, ilu z was tutaj na polowych óŒkach i na noszach
ma te karty _ w tym rzŸdzie tutaj. WidzŸ w tej chwili tylko jednego
na noszach. My™lŸ, Œe siŸ nie dostae™ do ™rodka dzisiaj po poudniu.
Byli™my _ nie powrócili™my w porŸ. Lecz teraz, ja wam powiem, co
uczynimy. Poza tym bŸdziemy siŸ staraø pomodliø za wszystkich.
66 Zatem, ta pani, leŒca tutaj na óŒku polowym, chwileczkŸ tylko.
Ty masz kartŸ modlitwy, siostro. Czy wierzysz caym swoim sercem?
Tak, ty wierzysz. Czy wierzysz, Œe Bóg ciŸ uzdrowi? Czy wierzysz, Œe
On jest tutaj, by ciŸ uczyniø zdrow? ChcŸ, Œeby™ siŸ patrzya w tym
kierunku. PragnŸ ciŸ poprosiø tak pokornie, jak tylko umiem jako
kaznodzieja. Ty _ widzŸ, Œe tam masz kartŸ modlitwy. OtóŒ, ja ciŸ
nie potrafiŸ uzdrowiø, moja droga siostro, lecz mogŸ ci powiedzieø,
je™li mi Bóg pozwoli, co ci wa™nie dolega. Czy temu wierzysz? Czy
wierzysz, Œe Bóg pozwoli mi to uczyniø? I ty wiesz, siostro, Œe ja
niczego o tobie nie wiem, lecz chcŸ, Œeby™ siŸ patrzya w tym
kierunku i po prostu wierzya caym swoim sercem. Czy wierzysz? W
porzdku. Czy mi wierzysz, jako BoŒemu sudze? Staram siŸ wa™nie
skoniø ciŸ do rozmowy ze mn, podobnie jak Mistrz u studni.
Rozumiesz? Tak, ty masz guzy, nieprawdaŒ? Tak, masz. Czy nie masz
równieŒ dolegliwo™ci serca? Czy to prawda? W porzdku. Ostatnio
jeste™ bardzo wyczerpana, siostro, nieprawdaŒ? Czy nie powstaniesz
po prostu z twego óŒka, by pój™ø teraz do domu wierzc?
67 Ona przyjmuje swego Uzdrowiciela i uzdrowienie, wstaje z tych
noszy! Oni j podnosz, by jej pomóc powstaø. Tutaj j macie. Amen!
Powiedzmy teraz: Chwaa bd› naszemu Niebia§skiemu Ojcu!”
MoŒesz obecnie dziŸkowaø Panu z caego swego serca.
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OtóŒ, ta pani miaa kartŸ modlitwy. Czy jest tutaj kto™, kto nie ma
karty modlitwy? PragnŸ, Œeby™cie podnie™li wasze rŸce, gdziekolwiek
jeste™cie w tym budynku, je™li nie macie karty modlitwy. Dobrze,
chwileczkŸ tylko. Dobrze, bd›cie teraz peni poszanowania. NuŒe,
wy, którzy nie otrzymali™cie karty modlitwy i nie wiecie niczego o
mnie, i nie mieli™cie kontaktu ze mn, pragnŸ, Œeby™cie siŸ po prostu
patrzyli w tym kierunku i wierzyli _ gdziekolwiek teraz jeste™cie.
ChwileczkŸ tylko.
68 Tak, ta pani, która siedzi tam w róŒowej sukience. Ty siŸ patrzysz
w tym kierunku, siostro _ ty nie otrzymaa™ karty modlitwy,
prawda? Cierpisz z powodu raka. Czy to nie jest prawd? Powsta§ na
swoje nogi. Id› teraz do domu i bd› zdrow, i zapomnij o twoim
raku. On odszed od ciebie, siostro. Nie masz juŒ Œadnego.
69 Czy wierzycie Panu? Wy, ludzie, którzy macie te karty modlitwy
Z” od 1 do 50, ustawcie tutaj do góry kolejkŸ w numerycznym
porzdku _ 1, 2, 3, 4, 5, i cigle dalej w ten sposób. Kiedy siŸ czowiek
modli za chorych i rozmawia z nimi _ im wiŸcej siŸ modlŸ, im duŒej
rozmawiam z t osob, tym wiŸcej o niej wiem.
70 Mam zamiar poprosiø moich usugujcych braci, je™li chc, by
stanŸli tuŒ za mn na chwilŸ.
Powodem, dlaczego rozmawiaem z kim™ nie posiadajcym karty
modlitwy _ niektórzy z nich my™l sobie, wiecie, Œe patrzc na kartŸ
modlitwy, o której ta osoba my™li _ Œe to bŸdzie umysowa telepatia.
Lecz tak nie jest. Jest tak _ ja biorŸ tych, którzy nie maj karty
modlitwy. Na tym nie zaleŒy. Ktokolwiek spo™ród suchaczy _ to nie
ma Œadnego znaczenia; wy to wiecie. Ludzie przychodz tutaj i
opowiadaj sprawy, które uczynili, kiedy byli maymi dzieømi, i tak
dalej. Czy siŸ to zgadza? I to nie jest mentalna telepatia kogokolwiek.
Jest to moc Wszechmogcego Boga.
Zatem, je™li temu nie wierzycie, nie bŸdzie wam to do niczego
przydatne. Lecz je™li temu wierzycie, jest to dla was uzdrowieniem.
Bd›cie wszyscy peni czci.
Przyprowad›cie teraz tych z kartami modlitwy Z-1 do Z-50. I
niech siŸ ustawi w kolejno™ci podug numerów, wprost tutaj: Z-1 do
Z-50. A zaraz potem, kiedy ci przejd, ustawimy w kolejce
wszystkich z tego przej™cia, którzy pragn, bym siŸ za nich modli,
nastŸpnie wszystkich pragncych modlitwy z tego przej™cia, potem
wszystkich pragncych modlitwy z tamtego przej™cia i wszystkich
tam z tyu, którzy pragn, bym siŸ za nich modli. I przeprowadzajcie
ich tutaj wokoo i módlmy siŸ za kaŒdego dzisiaj wieczorem. Czy
wierzycie, Œe to moŒemy uczyniø? Czy to przyjmiecie jako wasze
uzdrowienie? Zatem, niech teraz powstan najpierw ci, którzy maj
karty modlitwy.
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W porzdku siostro, czy wierzysz caym swoim sercem? Chorujesz
na gru›licŸ, nieprawdaŒ, siostro? Miaa™ gru›licŸ przez dugi czas.
Czy to prawda? Jak wiedziabym, co ci dolega, gdyby nie byo tutaj
Boga? Wsta§ i pozwól _ patrz na mnie, proszŸ, chwileczkŸ, pragnŸ z
tob rozmawiaø.
OtóŒ, ty jeste™ obc; po prostu przysza™ tu na podium. A kiedy siŸ
rozejrzaem i spojrzaem na ciebie, co™ z ciebie mówio.
MówiŸ ci, siostro, ty siŸ równieŒ bardzo martwisz, nieprawdaŒ?
HŸ? Miaa™ to juŒ przedtem. Czy to prawda? I ty odzyskaa™ zdrowie,
a boisz siŸ, Œe to znowu przyszo na ciebie. Czy siŸ to zgadza? PragnŸ,
Œeby™ std odesza dzi™ wieczorem i wierzya caym swoim sercem, Œe
to sko§czyo siŸ i ty odzyskasz zdrowie. Czy mi wierzysz? Chod›
tutaj.
Nasz niebia§ski Ojcze, bogosawimy nasz siostrŸ ku jej
uzdrowieniu dzisiaj wieczorem, w Imieniu Twego Syna, Jezusa
Chrystusa. Amen.
NuŒe, popatrz siostro, przesta§ siŸ martwiø. Odejd› z podium,
jedz pokarm i przeŒywaj radosny czas w Panu, i bd› zdrowa.
72 W porzdku. Niech wszyscy s teraz tak peni czci, jak tylko
mog byø. ChwileczkŸ tylko. PragnŸ po prostu, Œeby to namaszczenie
zstpio na mnie a potem poproszŸ kaznodziejów, aby wystpili tutaj
wokó mnie, ot tak, Œeby™my mogli rozpoczø modlitwŸ za chorych.
73 Jutro wieczorem pragniemy, Œeby siŸ wszyscy ustawili tutaj w
kolejce _ tak blisko siebie, jak to tylko moŒliwe, Œeby™my mogli
rozeznawaø wszystko, jeŒeli bŸdziemy mieø t moŒliwo™ø. Po prostu,
Œeby to^ My siŸ to dowiemy, a Duch šwiŸty bŸdzie tutaj, by mówiø
z nami. A teraz _ On jest teraz tutaj. Odczuwam jednak, Œe to
namaszczenie zstpio kilka razy naprawdŸ gŸboko. Zatem, Ono
pójdzie, by dziaaø na ludziach.
W porzdku, przyprowad›cie pacjenta.
74 Czy jeste™ pacjentem, panie? W porzdku. Wygldasz raczej
blady; ty jeste™ _ musisz byø chyba chory. Czy mi wierzysz, jako
BoŒemu sudze? Czy wierzysz, czy ty wierzysz, panie? Dobrze. Ty
cierpisz z powodu dolegliwo™ci serca, nieprawdaŒ, bracie? Odejd›
teraz z tego podium: Pan Jezus Chrystus z Nazaretu ciŸ uzdrawia.
75 Niech wszyscy s peni poszanowania, wszyscy niech s tak peni
czci, jak tylko mog byø teraz. W porzdku, wa™nie, nikt^ ProszŸ,
bd›cie peni czci. Tylko na chwilŸ teraz. NuŒe, bd›cie wszyscy
peni czci.
76 Jak siŸ panu powodzi? Ty Go miujesz, nieprawdaŒ? Jak to
cudowne. Ty masz dobrego, zacnego ducha, mój bracie. Bóg ci bŸdzie
bogosawi. A ta wielka rzecz, o której my™lae™, Œeby™ siŸ jej móg
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pozbyø _ tej gru›licy _ ty siŸ bŸdziesz czu fajnie i ™wietnie, a Bóg
ciŸ uzdrowi. On to juŒ uczyni. MoŒesz wiŸc teraz odej™ø z podium.
Id› na pola misyjne, na które chciae™ siŸ udaø, i niech ciŸ Bóg
bogosawi, mój bracie!
77 Powiedzmy: Chwaa Panu!” _ wszyscy. Przyprowad›cie mi
pacjenta.
Jak siŸ teraz czujesz, siostro? OtóŒ, jeste™my sobie wzajemnie
obcy, prawda, siostro? Nigdy w moim Œyciu ciŸ nie widziaem.
Kto™^ Oni ci dali kartŸ modlitwy i masz na niej numer _ ty siŸ
ustawia™ w kolejce wedug twego numeru na niej. Czy siŸ to zgadza?
I ja _ Bóg wie, Œe ja nie wiem, co masz napisane na swojej karcie
modlitwy; to nie ma dla mnie znaczenia. Ja nie wiem. Lecz bŸdŸ w
stanie rozpoznaø przy pomocy tego daru, który mi da Bóg, co ci
dolega. Czy to przyjmiesz? A je™li ja bŸdŸ w stanie dziŸki mocy Ducha
šwiŸtego, którego teraz odczuwasz^ Czy siŸ to zgadza? Masz wiele
kopotów.
Pozwól, Œe ci teraz co™ powiem, kiedy ciŸ widzŸ. Ogldam to w
wizji. Ty chodzisz dziwnie; jest to co™^ Jest to artretyzm,
nieprawdaŒ? Czy siŸ to zgadza? To prawda. Jest to kwas w twojej
krwi, który sprawia, Œe ty^ Twoje czonki coraz bardziej
sztywniej, czy to prawda? Czasami masz juŒ tego dosyø, szczególnie
wcze™nie rano, kiedy wstajesz. Czy siŸ to zgadza?
Czy mi uwierzysz, jako BoŒemu prorokowi? Odejd› z podium i
mów, Œe jeste™ zdrow!
78 Kaznodzieje
przejd›cie tu, chod›cie bezpo™rednio tutaj.
Kaznodzieje, ustawcie siŸ tutaj do kolejki, proszŸ. Ja nie chcŸ
wchodziø w to zbyt gŸboko, zanim siŸ to stanie. W porzdku.
Niech ci Bóg bogosawi, moja matko, i uzdrowi ciŸ.
79 Niech teraz kaznodzieje przejd wprost tutaj i ustawi siŸ w
kolejce. Gdzie jest ten kaznodzieja, ewangelista, brat Cain, który nie
mia swego imienia^ Tak, jest to modlcy siŸ król, Cain. JeŒeli on
tu jest, niech _ przyprowad›cie go tutaj równieŒ. Ustawcie siŸ tu w
kolejce, kaznodzieje, w podwójnej kolejce, bezpo™rednio tutaj po tej
stronie teraz. Wszyscy ustawcie siŸ po prostu w kolejce w tym
kierunku tutaj; tak, to jest wa™ciwe, wprost tutaj na dó.
Teraz wy, ludzie, stojcy tam w kolejce^ NuŒe, od›wierni,
pragnŸ, Œeby™cie czuwali nad kolejk. Od›wierni _ tutaj na górze na
przedzie. PragnŸ, Œeby™cie czuwali nad kolejk modlitwy. A skoro
tylko ta kolejka przejdzie, niech tamci powstan, a potem ci tutaj.
I kaŒdy z was teraz, wspólnie, uczy§my zobowizanie. Wszyscy,
którzy pragniecie zostaø uzdrowieni dzisiaj wieczorem, poóŒcie
swoj rŸkŸ na serce.
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Wszechmogcy BoŒe, wysuchaj modlitwŸ Twego sugi. Ty nas
widzisz, Ty widzisz wróbelka, który upadnie, i ja wiem, Œe widzisz
tych ludzi. I ja siŸ modlŸ, Ojcze, Œeby™ Ty uzdrowi kaŒdego z nich. A
teraz razem z nimi powierzamy samych siebie Tobie ku uzdrowieniu
ciaa, w Imieniu Jezusa Chrystusa, Syna BoŒego. Amen.
80 Niech BoŒe bogosawie§stwa odpoczn na was wszystkich, kiedy
przychodzicie. Bd›cie teraz peni czci. Niech kilku kaznodziejów
ustawi siŸ teraz tutaj w kolejce, równieŒ tutaj po tej stronie, bracia,
w podwójnej kolejce tutaj. I pragnŸ, Œeby™cie mogli wkadaø
wasze^
Niech ta pani stoi tam, to jest w porzdku, Billy. To jest w
porzdku, niech kaznodzieje stoj wa™nie tam. W porzdku.
NuŒe, chod›cie tu bracia, je™li wszyscy chcecie siŸ dostaø do
kolejki; ustawcie siŸ tutaj w kolejce i stójcie w modlitwie.
81 PragnŸ teraz, by suchacze zobaczyli, Œe staram siŸ, jak najlepiej
potrafiŸ, by postawiø Jezusa i moich braci przed was. Widzicie? Ja
miujŸ tych mŸŒów. Oni s BoŒymi sugami; oni s synami BoŒymi.
Je™li pójdziemy do nieba, jeste™my po prostu^
W porzdku, bracie Cain, wyjd› wprost tutaj teraz i sta§ tutaj,
aby™ siŸ równieŒ móg modliø za tych ludzi. PragnŸ, Œeby™ stan
bezpo™rednio tutaj.
Brat Cain bŸdzie tu przedstawiony w nadchodzcych wieczorach.
OtóŒ, pragnŸ, Œeby™cie go przyszli suchaø. A teraz _ my teraz stoimy
tutaj, by siŸ modliø za chorych. Niech wszyscy s teraz tak peni czci,
jak tylko mog byø, kiedy ci ludzie zaczynaj przychodziø^
PragnŸ teraz, ludzie, Œeby™cie patrzyli w tym kierunku. Dzisiaj
wieczorem zostanie uzdrowionych wielu ludzi, poniewaŒ ci
kaznodzieje bŸd wkadaø na nich rŸce, a Bóg ich uzdrowi zgodnie z
ich wiar.
82 Zatem, ten dar rozpoznawania, i tak dalej, jak mówiŸ _ tylko
dlatego, Œe on nie przypad na tych braci^ MoŒe nigdy nie
przypadnie; ja my™lŸ, Œe siŸ tak nie stanie, jak dugo ja ŒyjŸ. Kiedy ja
odejdŸ, to on prawdopodobnie zstpi na kogo™. Lecz patrzcie _
dlatego, Œe Duch šwiŸty, ten sam Anio juŒ to powiedzia. WiŸc ja
wiem, Œe to jest _ to bŸdzie w ten sposób.
83 ZwaŒajcie teraz. Jednak ci mŸŒowie s powoani od Boga, by siŸ
modliø za chorych, tak samo jak jest powoany ktokolwiek,
rozumiecie, jak ktokolwiek. Teraz, kiedy oni wkadaj swoje rŸce na
chorych, pragnŸ, Œeby™cie obserwowali teraz, jak nasz skromny brat
Cain tutaj i inni wkadaj swoje rŸce na chorych _ takŒe ci pastorzy.
Obserwujcie, co siŸ dzieje z chorymi. JeŒeli oni bŸd wierzyø i odejd
z tego podium, to zostan uzdrowieni.
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Kalecy pooŒ swoje laski tutaj. Polowe óŒka, które tu przynie™li
od›wierni _ zostaw swoje óŒko leŒeø tutaj. Usu§ je na bok, na inne
miejsce i odejd›. Te wózki inwalidzkie _ popchnijcie wózki
inwalidzkie w tym kierunku i odejd›cie w tym kierunku.
Czy to uczynicie? Czy bŸdziecie wierzyø Bogu? Czy Go
przyjmujecie? Przyjaciele, przesta§cie siŸ teraz bawiø, chod›cie tu!
Pójd›my do Boga w tej chwili!
W porzdku. PragnŸ wa™nie trochŸ namaszczenia, Œebym móg
widzieø, co siŸ dzieje. NuŒe, chwileczkŸ tylko, kiedy ja wycofam siŸ
tutaj, Œeby™cie mogli obserwowaø kaznodziejów zgromadzajcych
siŸ, przy czym ja bŸdŸ po prostu jednym z nich _ kadcym rŸce na
chorych. Bd›cie teraz peni czci.
Zatem, kto jest pacjentem? Gdzie jest pacjent?
84 Czy jeste™ pacjentk, siostro? W porzdku, chod› tutaj. Ty wiesz,
Œe nie ma Œadnej czno™ci miŸdzy mn i tob. Ja nie wiem niczego o
tobie. Czy siŸ to zgadza?
OtóŒ, to bŸdzie trudniejsza sprawa. Oczywi™cie, stoi tutaj grupa
kaznodziejów, a kaŒdy _ róŒne ludzkie duchy poruszaj siŸ.
Teraz bracia, je™li chcecie, bd›cie po prostu naprawdŸ peni czci
i nie kierujcie swego umysu na mnie, tylko siŸ patrzcie.
PragnŸ siostro, Œeby™ siŸ patrzya w tym kierunku, na mnie, i
wierz caym swoim sercem. W porzdku. Czy mnie przyjmujesz jako
BoŒego proroka? Czy wierzysz, Œe to, co ja mówiŸ, jest prawd? Ty
wierzysz.
WidzŸ pani, stojc przede mn. Ty masz wiele niedobrych
rzeczy. Miaa™ jeden kopot, który ciŸ martwi dugi czas, i cierpisz z
powodu artretyzmu. Czy siŸ to zgadza? Stare kobiece dolegliwo™ci
trapiy ciŸ przez dugi czas. Czy siŸ to zgadza? Dobrze, podnie™ swoje
rŸce w ten sposób i powiedz: Panie Jezu, ja Ciebie teraz przyjmujŸ
jako mojego osobistego Lekarza, w tej chwili. I mój Lekarzu, jestem
teraz uzdrowiona Twoimi sino™ciami”.
Podnie™ swoje rŸce i powiedz: Chwaa Panu”. Podnie™ teraz
swoj nogŸ do góry i w dó, w ten sposób. Nie masz juŒ wiŸcej
artretyzmu, siostro! Kobiece kopoty ustay i ty odchodzisz std
zupenie zdrowa!
85 W porzdku, przyprowad›cie tutaj nastŸpnego pacjenta.
Chod› tutaj, pani. OtóŒ, ty jeste™ dla mnie obc, nieprawdaŒ?
PragnŸ, Œeby™ siŸ odwrócia w tym kierunku, tylko trochŸ, w t
stronŸ. Ja ciŸ nie znam i ty mnie nie znasz. Jeste™my sobie cakiem
obcy. Lecz ty zdajesz sobie sprawŸ z tego, Œe co™ siŸ tutaj dzieje,
nieprawdaŒ? Ty to wiesz. I kiedy rozmawiam z tob, ty wiesz, Œe
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jeste™ kontaktowana przez jak™ istotŸ z nadprzyrodzon sfer. Czy
siŸ to zgadza?
OtóŒ, przede mn jest zastawiony stó z pokarmem, a jaka™
kobieta odmawia go przyjø. Ty masz niedomagania Œodka. Czy to
prawda? Id› i jedz, co tylko zechcesz; Jezus Chrystus ciŸ uzdrowi.
86 NuŒe, moi przyjaciele, chrze™cijanie, czy wierzycie, moi bracia?
Czy wierzycie, Œe Duch BoŒy jest w™ród nas? Czy siŸ zatem
zgromadzicie tutaj dookoa?
Wszyscy w audytorium, majc swoje gowy pochylone, módlmy
siŸ teraz, kiedy ci ludzie przechodz przez kolejkŸ modlitwy _ teraz,
kiedy oni przechodz. W porzdku. Pochylcie wszyscy swoje gowy i
módlcie siŸ.
špiewajcie: Tylko Mu wierz” _ wy tam, kiedy oni przechodz.
Kaznodzieje, wkadajcie teraz wasze rŸce na chorych, kiedy oni
przechodz. Bd›cie teraz wszyscy pogrŒeni w modlitwie, kiedy
™piewamy:
Tylko Mu wierz^”
Wierz teraz, kiedy przechodzisz kolejk modlitwy!
`

