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Wierzyø Bogu _ Wyganianie diabów
Wyganianie diabów to wyrzucanie niedowiarstwa Wiar
`

Kiedy nadejdzie ta chwila,
Kiedy odoŒŸ moj zbrojŸ
I zamieszkam w pokoju w Domu?
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
I potem zostaniemy zabrani do Domu!
Nie znam Œadnej niezmconej rado™ci na ziemi,
adnego spokojnego, udzielajcego schronienia domu;
Ten ™wiat jest pustyni nieszczŸ™cia;
Ten ™wiat nie jest moim Domem.
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
I zostaniemy zabrani do Domu!
Uciekam siŸ do odpocznienia w Jezusie Chrystusie;
On zaoferowa mi kres mojej wóczŸgi,
Abym siŸ opar na Jego piersi, szukajc pomocy,
AŒ On zaprowadzi mnie do Domu.
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
I zostaniemy zabrani do Domu!
Znalazem siŸ raz u boku mego Zbawiciela,
Nie bŸdŸ siŸ wiŸcej wóczy moimi drogami;
Wraz z Nim stawiŸ czoo zimnej fali ™mierci
I osignŸ mój Niebia§ski Dom!
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
BŸdziemy dziaaø, aŒ Jezus przyjdzie,
I zostaniemy zabrani do Domu!”
2
Teraz numer 227: Zgromadzanie piŸknych snopów”. Ja to lubiŸ
™piewaø dlatego, bo to jest pie™§ misyjna i ona mnie trochŸ _
poniekd mi dodaje zachŸty. 227 to numer pie™ni. W porzdku,
zatem, ostatni pie™ni teraz bŸdzie^ NuŒe, doczmy siŸ teraz
wszyscy do tego. Czy wy lubicie te stare pie™ni? Powiedzcie: Amen”,
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jeŒeli lubicie. [Zgromadzenie mówi: Amen” _ wyd.] Cudownie! W
porzdku, teraz wszyscy razem.
Wyjdziemy dzisiaj z rado™ci na pola Œniwa
Zbierajc snopy, o, cudowne snopy.
BŸdziemy pracowaø z caych si, od zarania do nocy
Zbierajc snopy, o, cudowne snopy.
Zbierajc snopy, cudowne snopy,
Zbierajc snopy, cudowne snopy;
O, chwaa bd› Panu.
Jeste™my w drodze do Kraju dnia bez ko§ca.
Zbierajc snopy, o, cudowne snopy.
Na górach, wzgórzach i dolinach,
bŸdziemy Œø zboŒe.
Zbierajc snopy, cudowne snopy;
Tak, bŸdziemy pracowaø daleko i blisko,
Nie bŸdziemy siŸ wahaø ani obawiaø.
Zbierajc snopy, cudowne snopy”.
3
Teraz wszyscy, ™piewajmy!
Zbierajc snopy, cudowne snopy,
Zbierajc snopy, zote snopy, cudowne zote snopy.
O, chwaa bd› Panu.
Jeste™my w drodze do Kraju dnia bez ko§ca.
Zbierajc snopy, cudowne snopy”.
4
Zaczekajcie chwileczkŸ. Teraz, kiedy przychodzimy ponownie do
tej czŸ™ci: Jeste™my w drodze do Kraju”, wskazujmy palcem
naprzód _ do Kraju dnia bez ko§ca, zbierajc snopy”. Spróbujmy
teraz ten refren. špiewajmy!
O, chwaa bd› Panu.
Jeste™my w drodze do Kraju dnia bez ko§ca.
Zbierajc snopy, cudowne snopy”.
5
OtóŒ, za™piewajmy to teraz jeszcze raz. Dobrze.
BŸdziemy ™piewaø i bŸdziemy siŸ modliø,
I bŸdziemy posuszni Gosowi naszego Mistrza.
Zbierajc snopy, o, cudowne snopy.
Kiedy idziemy do obcych krajów,
Czynic to, co nam nakazuje Pan.
Zbierajc snopy, cudowne snopy.
Zbierajc snopy, cudowne snopy.
Zbierajc snopy, cudowne snopy.
O, chwaa bd› Panu.
Jeste™my w drodze do Kraju dnia bez ko§ca.
Zbierajc snopy, cudowne snopy”.

WIERZYØ BOGU _ WYGANIANIE DIAB~ÓW

3

Powsta§my teraz, je™li chcecie.
O, Mistrzu ycia, widzimy Ciebie w KsiŸdze nazwanej Bibli, w
dramatycznym obrazie dzisiaj do poudnia, jak mogliby™my sobie
wyobraziø, Œe to by piŸkny niedzielny poranek, kiedy Ty siedziae™
na górze, zgromadzie™ Swoich uczniów wokó Siebie i nauczae™ ich,
mówic bogosawie§stwa _ po prostu te rzeczy, które powinni
czyniø. Ty powiedziae™: Bogosawieni cisi, albowiem oni
odziedzicz ziemiŸ. Bogosawieni ubodzy w duchu, albowiem ich
jest Królestwo BoŒe. Bogosawieni jeste™cie, gdy wam zorzeczyø i
prze™ladowaø was bŸd i kamliwie mówiø na was wszelkie zo, ze
wzglŸdu na Moje ImiŸ. Radujcie i weselcie siŸ, albowiem zapata
wasza obfita jest w Niebie”.
7
BŸdziemy siŸ teraz modliø tak, jak Ty nas uczye™. [Brat Branham
i zgromadzeni modl siŸ razem wedug ew. Mateusza 6, 9 - 13 _ wyd.]
Ojcze Nasz, który™ jest w niebie, ™wiŸø siŸ imiŸ Twoje.
Przyjd› Królestwo twoje, bd› wola twoja, jak w niebie,
tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpu™ø nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym
winowajcom.
I nie wód› nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zego.
Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwaa na wieki
wieków. Amen”.
8
Teraz mog klasy zajø swoje miejsca. Klasa dorosych niech siŸ
przesunie do przodu, jeŒeli moŒecie, podczas gdy modzie§cy zagraj
nam: Obok i Ogie§”. [Pianista i muzycy graj Obok i Ogie§”,
podczas gdy dzieci id do swoich klas. Puste miejsce na ta™mie _
wyd.]
9
OtóŒ, tutaj na przedzie jest kilka wolnych siedze§, gdyby kto™ z
was cakiem w tyle^ Wiem, Œe nasza kaplica nie jest^ Akustyka
tutaj nie jest zbyt dobra, poniewaŒ mamy belki wiŒce pomiŸdzy
kaŒdym z tych pilastrów i krokwie zwisajce w dó. Powstaje tu
echo. JeŒeli chcecie przyj™ø trochŸ bliŒej, jest tutaj kilka siedze§.
Jeste™cie tu mile widziani, kiedy teraz ™piewamy, je™li pragniecie.
10 Otwórzmy teraz 1. MojŒeszow 22. rozdzia, a potem otworzymy
równieŒ list do Rzymian, 4. rozdzia _ dla krótkiego poselstwa tylko
dzisiaj do poudnia przed usug uzdrawiania _ w naszym nauczaniu
szkoy niedzielnej. 1. MojŒeszowa 22.
11 Czy kto™ potrzebuje BibliŸ? Czy zapomnieli™cie swoje? JeŒeli tak,
to podnie™cie tylko swoj rŸkŸ, je™li pragniecie mieø BibliŸ, by z niej
studiowaø. Mamy ich tutaj pewn ilo™ø _ tam w tyle. Ucieszyliby™my
6
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siŸ, gdyby kto™ z od›wiernych, przyniós je wprost wam, je™li chcecie
BibliŸ. WidzŸ kilka podniesionych rk. Bracie Roy, czy by twoi
bracia weszli do ™rodka na chwilŸ i rozdali je, tamte w tyle. To jest
wa™ciwe. To jest ™wietne. [Brat Branham przerywa _ wyd.]
12 Pani Harvey tutaj, pani G. H. Harvey z Danville, Illinois? Czy
masz swojego syna ze sob? W porzdku. BŸdziemy siŸ za niego
modliø za chwileczkŸ. W porzdku, pani Harvey. W porzdku.
13 BŸdŸ teraz przemawia na chwilŸ, wzglŸdnie bŸdziemy mieø
lekcjŸ szkoy niedzielnej. Zazwyczaj miewamy tutaj lekcjŸ szkoy
niedzielnej. Lecz kiedy jestem w domu, wiecie, zazwyczaj^ oni
rezygnuj i pozwalaj mi urzdziø lekcjŸ szkoy niedzielnej z racji
modlenia siŸ za chorych. A zatem, nasz pastor przyniesie poselstwo
na dzisiejsze dopoudnie, zaraz po tej czŸ™ci naboŒe§stwa. I bŸdŸ siŸ
stara oddaø mu podium tak szybko, jak to tylko bŸdzie moŒliwe _
okoo jedenastej godziny, o ile Pan pozwoli.
14 OtóŒ, jest tutaj wiele pró™b. I ja _ modlŸ siŸ za was wszystkich
ustawicznie i wszŸdzie, a pragnŸ, Œeby™cie siŸ wy modlili za mnie.
15 Mam co™ _ powodem, dlaczego jestem w domu tak dugo o tej
porze jest to, Œe szukam BoŒej, Boskiej drogi dla mnie, gdzie mam siŸ
udaø na moje nastŸpne naboŒe§stwa, jak Mu to obiecaem czyniø.
OtóŒ, ja nie próbujŸ popŸdzaø Pana, poniewaŒ On wie wszystkie
rzeczy, lecz Ja Go proszŸ, Œeby mi pokaza wizjŸ o tym, co muszŸ
czyniø, wzglŸdnie gdzie mam siŸ udaø nastŸpnym razem. A od czasu,
kiedy przybyem z Afryki, otrzymaem tylko jedn wizjŸ, a byo to
pewnego poranka. Potem ona przysza jeszcze dwa lub trzy razy w
cigu dnia. I ja wierzŸ, Œe On jest teraz blisko.
16 Wizje przychodz zazwyczaj jakby w wizce. JeŒeli zauwaŒyli™cie
w Biblii, na^ nasi bracia w minionych czasach _ zazwyczaj pewna
ilo™ø wizji bya dana Danielowi albo Józefowi, a potem by pewien
okres czasu, w którym nie byo Œadnej.
17 Zastanawiaem siŸ czŸsto, czy mam urzdzaø moje naboŒe§stwa
tak, jak je urzdzam. ModlŸ siŸ po prostu, o, moŒe wezmŸ tuzin albo
dwa w cigu jednego wieczora, czy co™ w tym sensie, przy czym jest
ich tysice, którzy czekaj, i cigle przychodzi mi to na serce, Œe tego
nie powinienem tak czyniø, skoro Bóg da mi autorytet, abym gromi
choroby, abym zama moc szatana.
18 A w ™rodŸ wieczorem przed tygodniem przyszedem tutaj do
kaplicy, a bya tu grupa ludzi, którzy siŸ zgromadzili w niej, wiŸc ja
po prostu jakby pooŒyem runo przed Pana. I rzekem: Panie, ja
nigdy nie wyszedem^”
19 Ja zawsze _ wielokrotnie _ zawsze najpierw zadawaem tym
ludziom pytanie: Czy wierzycie? Jak mocno wy wierzycie? Czy
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wierzycie, Œe ja to potrafiŸ uczyniø?” i wszystkie inne, temu podobne
sprawy. A potem _ ja potem czekaem i wywoywaem ich na
podium, i czekaem tak dugo, aŒ ujrzaem wizjŸ _ zobaczyem
zupenie dokadnie, co siŸ dzieje, potem powiedziaem dokadnie to,
o co chodzio. Przebiegao to tak powoli, Œe z trudno™ci docieraem
do ludzi. Lecz przed kilku dniami zastanawiaem siŸ^
20 Wielokrotnie staem na podium, gdzie byo moŒe sto tysiŸcy ludzi.
I nim siŸ spostrzegem, co™ naprawdŸ ™miaego powstao we mnie i ja
kontynuowaem i wyzwaem tego demona, i wygnaem go. I
pomy™laem: To jest dziwne”. A potem tutaj _ zaczem my™leø^
Wielu z was czytao moj ksiŒeczkŸ, niewtpliwie wy wszyscy tutaj,
i jest w niej o wielu nie cierpicych zwoki potrzebach.
21 I ujrzaem to pewnego wieczora w Portlandzie, gdzie demon^ I,
o, moi drodzy! MŸŒczyzna, waŒcy okoo trzystu funtów bieg ku
podium i mówi: O, ty obudniku!” Powiedzia: Ja ci pokaŒŸ, jakim
ty jeste™ mŸŒem BoŒym”. On by obkanym czowiekiem _ z
zakadu. I on podbieg do podium i _ mia zamiar zamaø mi szyjŸ. A
piŸøset kaznodziejów po prostu wycofywao siŸ od niego. A on
zamachn siŸ swoj rŸk i rzek: PoamiŸ kaŒd ko™ø w twoim
ciele!” Ja waŒyem sto dwadzie™cia osiem funtów, a on okoo trzysta
i mia wielk wypuk klatkŸ piersiow, i och, jakim mocarnym
mŸŒczyzn on by, na pewno by zdolny wypeniø swoj gro›bŸ. A w
tym^ Wa™nie w trakcie tego, wiecie, byo tam co™, co przeszo na
mnie i ja po prostu podszedem tam, gdzie on sta. On rzek: Dzisiaj
wieczorem poamiŸ wszystkie ko™ci w twoim wtym ciele!”
22 Ja rzekem: Dlatego, Œe rzucie™ wyzwanie Duchowi BoŒemu,
dzi™ wieczorem padniesz na moje stopy _ w Imieniu Pa§skim”.
Byy tam przyniesione dwa proroctwa.
23 A on podbieg do mnie i powiedzia: Ja ci pokaŒŸ, na kogo stopy
padnŸ!” I plwa mi do twarzy, kiedy podszed do mnie i zamachn
siŸ swoj wielk piŸ™ci.
24 W tej wa™nie chwili powiedziaem: Szatanie, wyjd› z tego
czowieka” i on podniós swoje rŸce do góry, krzykn i pad na
poprzek moich stóp, tak iŒ policja musiaa go ™cignø.
25 OtóŒ, on nie mia Œadnej wiary we mnie. On mi nie wierzy. I ja
widzŸ, Œe jest potrzebne ™miae wyzwanie. Modliem siŸ za kaŒdego,
kto przyszed.
26 Onegdaj wieczorem byli tutaj ludzie _ pewna niewiasta nie
moga mówiø. Z chwil, gdy ta za moc zostaa wyzwana, ona mówia
normalnie.
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A bya tutaj pewna pani, która miaa wielkie wole na swojej szyi.
Ja po prostu podszedem do niej i powiedziaem: Szatanie, ja mam
wa™nie autorytet, by zamaø twoj moc. Ty musisz z niej wyj™ø”.
Powiedziaem: On odszed”. Zapytaem siŸ: Czy ty temu
wierzysz?”
A ona odrzeka: Tak”.
28 Ja powiedziaem: W porzdku, id› do domu i przyóŒ sznurek
wokó twojej szyi i zmierz j, zobaczysz jak wielka ona jest. A co
kaŒde trzy dni odetnij z tego sznurka kawaek, zobaczysz, jak ona
zacznie siŸ kurczyø”.
29 Pierwszego dnia ono byo tak duŒe, drugiego dnia mniej wiŸcej
takie, a trzeciego dnia tylko takie, a wiŸc skurczyo siŸ, rozumiecie.
Jest to wa™nie ten sznurek; aby to zademonstrowaø. Ona przyniosa
go tutaj na podium.
30 A kiedy ja zaczem suchaø, weszo to do akcji. I ja po prostu
proszŸ Boga, czy to jest Jego Bosk wol? A pewnego poranka
okoo^
31 Mam ma córeczkŸ, majc osiem, dziesiŸø miesiŸcy, ma SarŸ,
a ona jest sodkim, kochanym male§stwem. Nie mam wiele
sposobno™ci, by byø z ni. I ja j zepsuem, przyznajŸ to, po prostu
trzymam j na rŸkach przez cay czas. Wy czyniliby™cie tak równieŒ,
gdyby™cie nie mieli sposobno™ci zobaczyø tego maego kloca”
mio™ci czŸ™ciej, niŒ ja j widujŸ, wiecie, tylko tu i tam, kiedy jestem
w domu. WiŸc ja _ uwaŒam, Œe j bardzo zepsuem.
32 Przecinaj siŸ jej niektóre zbki i ona rzeczywi™cie zachorowaa.
Musiaa mieø równieŒ dyzenteriŸ. Obchodzi to teraz po okolicy.
SdzŸ, Œe i niektóre wasze rodziny j maj _ ona bya naprawdŸ
chora, wymiotowanie i dyzenteria. A wiŸc ona pakaa. Jej matka
bya tak zmŸczona, Œe siŸ nawet nie obudzia. Ja siŸ obudziem,
spaem w tylnym _ w drugim pokoju, a jej matka i ona spay tam, a
druga córeczka, maa Rebeka i ja spali™my w innym pokoju. A zatem
_ a Billy Paul by u swojej babci tego wieczora. WiŸc, ja siŸ
obudziem i syszaem^ Powiedziaem: Co sprawio, Œe siŸ tak
obudziem?”
33 Usyszaem Jego Gos, mówicy: Id› do waszego niemowlŸcia i
daj siŸ jej napiø wody”.
34 Wszedem do pokoju, a ona pakaa. Ona juŒ bardzo dugo
pakaa. Musiaa nie obudziø swojej matki, bŸdc w swoim maym
óŒeczku. Ja poszedem, wziem szklankŸ wody i wszedem do
pokoju. Male§stwo wypio niemal ca szklankŸ wody bŸdc w takim
stanie, majc ponadto dyzenteriŸ. Ja po prostu pomy™laem: Czy to
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nie jest mie, jak dobrym On jest, Œe to czyni!” To byo po raz drugi
wzglŸdnie po raz trzeci.
35 Pewnego razu byem w Sioux Falls, ona miaa dopiero trzy
miesice. LeŒaa na óŒku. Jej matka wysza, by rozmawiaø z
pewnymi lud›mi. A ja siŸ goliem, ot tak, przygotowujc siŸ do
pój™cia na naboŒe§stwo. I ja tam staem, goliem siŸ i usyszaem
Anioa Pa§skiego, mówicego: Chwyø twoje niemowlŸ, szybko”.
PooŒyem moj brzytwŸ i po™pieszyem do niej. I tylko pó minuty
pó›niej, a ona by umara. Bya na wysokim óŒku, mniej wiŸcej
takim. I obydwoma rczkami^ Po prostu przetoczya siŸ na bok i
przewrócia swoj gówkŸ _ jej maa gówka zwisaa w dó, jej rczki
_ po prostu siŸ ze™lizgiwaa. Musiaem podbiec naprawdŸ szybko, by
j chwyciø, wa™nie kiedy siŸ ze™lizgiwaa. Ona jest ™liczna, mia.
36 TrochŸ pó›niej od tego czasu _ bya tam pewna moda
dziewczyna. Ona tutaj prawdopodobnie siedzi dzisiaj do poudnia.
Nie widzŸ jej, lecz ona przychodzi od czasu do czasu. Ona jest
czonkiem ko™cioa w New Albany, bardzo sawnego ko™cioa,
znakomitego ko™cioa w New Albany. JuŒ tam byem. Ona
pragnie^ Ona jest umysowo chora, co™ w rodzaju psychoneurozy.
I ona nie moŒe _ nie odjedzie nawet z miasta, czy gdziekolwiek _
zaczyna pakaø i krzyczeø, i tak dalej. WiŸc ja _ modliem siŸ za ni
juŒ dwa lub trzy razy, lecz co™ nie pozwalao mi jako™ rzuciø
wyzwania temu demonowi. Ja nie wiem. Po prostu nie mogem tego
uczyniø. Ona jest dobr przyjaciók pewnej pielŸgniarki, która tam
mieszka w ssiedztwie. Oni tam przychodz. Jej stan siŸ pogarsza.
Bya w takim stanie juŒ okoo osiem lat.
37 WiŸc ona przysza pewnego dnia i powiedziaa^ Powiedziaem
jej, rzekem: Siostrzyczko, jedyna rzecz, któr wiem _ jest pewna
sprawa gdzie™ tam w przeszo™ci. Ja _ nie wiem, co to jest”.
Powiedziaem: Czy by™ moga przyj™ø?”
38 Ona powiedziaa: Mój pastor modli siŸ juŒ za mnie”. Dalej
powiedziaa: Mój pastor posa mnie tutaj i powiedzia: Id›
odwiedziø brata Billy, a zobaczysz, co on powie’.”
39 OtóŒ, ja powiedziaem: Hm, ja _ nie wiem, siostrzyczko” _
rzekem _ ja jestem taki sam, jak twój pastor”. Powiedziaem: Czy
wyznaa™ wszystkie swoje grzechy?”
Wszystkie”.
40 Nauczycielka szkóki niedzielnej _ miaa liczn klasŸ i czynia
dobr pracŸ. Lecz to po prostu ciŒyo nad ni. OtóŒ, ja _ nie
wiedziaem, co mam zrobiø. MoŒecie sobie wyobraziø, jak siŸ czuem.
Nie wiedziaem po prostu, co zrobiø.
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Zabrali™my j do pomieszczenia. Powiedziaem: W porzdku,
chod› dalej”. Kiedy ludzie przychodz, zostawiamy po prostu
wszystko. Zabraem j do pokoju. Usiadem i zaczem mówiø o
genealogiach i o pocztku _ o pierwotnych czasach i wszystkim, i
obserwowaem j. Byo to tego samego poranka. Bóg jest zawsze
obecny w rozstrzygajcej chwili, wiecie. A po pewnej chwili siŸ
rozejrzaem i przechodzia mi przed oczami wizja. Widziaem
samochód, jadcy bardzo szybko.
42 Rzekem: Twój stan ma co™ wspólnego z jakim™ samochodem”.
Ona odrzeka: Nie, nie miaam nigdy wypadku”.
43 Ja powiedziaem: Sied› tylko pokornie”. Powiedziaem: WidzŸ
ciŸ w samochodzie. Niemal zderzyli™cie siŸ z pocigiem”.
Ona, ona wyskoczya. KrzyknŸa: Och!”
44 Powiedziaem: Tak, nie bya™ ze swoim maŒonkiem. Bya™ z
innym mŸŒczyzn. Twój maŒonek by za morzem na wojnie w tym
czasie”. Mówiem dalej i zaczem ujawniaø ca t sprawŸ.
Powiedziaem: Oto sprawy, które popenia™ _ niemoralne sprawy!
Ty mu powiedziaa™ co™ o tym, lecz nie powiedziaa™ mu o tym
wszystkiego”. A ona zaczŸa szlochaø, trzymajc swoj twarz w
doniach ot tak. Powiedziaem: Niedawno miaa™ mieø teŒ operacjŸ,
z powodu twoich migdaków, a baa™ siŸ otrzymaø narkozŸ,
obawiajc siŸ, Œeby™ to moga wypowiedzieø _ z pod™wiadomo™ci”.
Ona tylko krzyknŸa i upada na podogŸ.
Powiedziaa: To prawda”.
Ja powiedziaem: Jak moŒesz w ogóle gdzie™ doj™ø z tym,
ciŒcym nad tob?”
Ona rzeka: Prosiam Boga, Œeby mi przebaczy”.
45 Powiedziaem: Ty nie zgrzeszya™ przeciwko Bogu. Zgrzeszya™
przeciw twemu mŸŒowi i przeciw ™lubowaniu”. Powiedziaem: Id› z
powrotem, zaatw t sprawŸ, a potem przyjd›. Potem mogŸ
zawadnø nad tym demonem, rozumiesz”.
46 Dalej powiedziaem: Nawiasem mówic, twój maŒonek” _
opisaem go, jak wyglda; nie widziaem go nigdy w moim Œyciu.
Powiedziaem: On ma to samo do wyznania tobie”. Powiedziaem:
OtóŒ, jeŒeli temu nie wierzysz, przedzwo§ do niego i powiedz mu,
by ci wyszed naprzeciw”. Ona wesza do pokoju i zatelefonowaa
mu. Spotkali siŸ na drodze.
47 I oto oni przychodz z powrotem, zy spywaj im po policzkach,
przebaczajc sobie wzajemnie. Ten demon j opu™ci i ona tam
zostaa uwolniona. Rozumiecie?
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OtóŒ, ja mógbym krzyczeø i woaø nad tym demonem, i wyganiaø
go, i czyniø wszystko moŒliwe, a one by nigdy nie ucieky, dopóki ta
sprawa nie zostaa zaatwiona. Rozumiecie? Widzicie, musicie
najpierw znale›ø przyczynŸ, zanim moŒecie znale›ø ™rodek zaradczy.
49 Idziesz do lekarza i mówisz: Boli mnie gowa”. Dobrze, on ci
moŒe da aspirynŸ, lecz ten ból znowu przyjdzie. Byø moŒe masz
niedomagania Œodka, które s przyczyn bólu gowy. MoŒe masz
gdzie™ zakaŒenie, które wywouje gorczkŸ, powodujc ci bóle
gowy, czy co™ innego. Musisz to ™ledziø wstecz _ lekarz musi zbadaø
t sprawŸ dogŸbnie, aŒ znajdzie t przyczynŸ, potem siŸ tego
pozbŸdziesz.
50 Tak jak dziurka w wiadrze _ jeŒeli do niego wlewasz wodŸ, ta
woda po prostu cigle uchodzi. Raczej najpierw zatkaj t dziurkŸ,
rozumiesz. I to jest^
51 OtóŒ, w tym wa™nie pokadam nadziejŸ. Co muszŸ uczyniø?
Zatem, najwiŸksz przyczyn _ jedn z nich w moim naboŒe§stwie
byo, Œe siŸ nie postarali™cie, abym siŸ za was modli. I ja siŸ
modliem i prosiem w modlitwie za nich wszystkich, lecz oni mówi:
OtóŒ, gdyby™ siŸ mnie tylko dotkn i gdyby™ uczyni to”, i racja _
oni widz, Œe siŸ dziej te rzeczy.
52 I to jest w porzdku. Biblia mówi: Na chorych rŸce wkadaø
bŸd, a oni wyzdrowiej”. Potem, kiedy to czowiek zacznie czyniø _
ja to próbowaem i przeprowadzano ich przez kolejkŸ modlitwy,
wkadaem na nich rŸce. Lecz je™li oni _ je™li ich Œycie nie jest
przeczesane przez Ducha šwiŸtego, by stwierdziø, czy nie ma w nich
jakiej™ przeszkody, to oni nie odczuwaj tego, Œe siŸ za nich
modliem. Tutaj siedzi mój sekretarz _ s to sprawy, o których
wiemy, otrzymujc listy. Czy to nie jest prawd? Oni sobie po prostu
my™l, Œe nie.
53 Zatem, ja jestem tutaj wystŸpujc przeciw czemu™. I ja wierzŸ, Œe
gdybym moŒe móg gosiø _ ja nie jestem bardzo kaznodziej, ale
gdybym móg skoniø ludzi do tego, aby zobaczyli, Œe siŸ musz
absolutnie oczy™ciø przed Bogiem, to wierzŸ, Œe wtedy miabym
autorytet Jezusa Chrystusa, by zamaø moc kaŒdego demona, który
istnieje.
54 Kiedy Piotr i Jan przechodzili koo drzwi, zwanych PiŸkne, oni
wcale nie zapytali tego czowieka, czy jest wierzcym, wzglŸdnie kim
on jest, czy cokolwiek w tej sprawie. Piotr powiedzia: Srebra i zota
nie mam, lecz co mam, to ci dam”. Powiedzia: W Imieniu Jezusa
Chrystusa z Nazaretu wsta§ i chod›”. On go podniós z ziemi i
przytrzyma go tam, aŒ jego kostki siŸ wzmocniy i on zacz chodziø.
48
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OtóŒ, tam znajduje siŸ co™, co ja studiujŸ. I pragnŸ, Œeby™cie siŸ
modlili za mn. W porzdku, czy to bŸdziecie czyniø _ po prostu
modliø siŸ? [Zgromadzenie mówi: Amen” _ wyd.] W porzdku.
Niech was Bóg bogosawi.
56 Otwórzmy teraz 1. MojŒeszow 22. Przeczytam co™ do tej lekcji,
przed usug modlitwy. W porzdku, rozpoczniemy od okoo^
Pozwólcie mi mówiø trochŸ na ten temat.
57 Powiem wam, co uczynimy. PragnŸ, Œeby™cie otworzyli równieŒ
do Rzymian 4. Mam zamiar nauczaø trochŸ o wierze. Tego wa™nie
trzeba nam wszystkim _ bardzo duŒo. NieprawdaŒ? [Zgromadzenie
mówi: Amen” _ wyd.] Wiara nie jest^ ona nie jest tylko
dowodem; ona jest substancj. Wiara sama jest substancj i
dowodem tych rzeczy, których zmysy ciaa nie stwierdz. I
my™laem, Œe moŒe nauczajc tego, pobudzŸ wasz wiarŸ, rozumiecie,
i podniosŸ j na ten poziom, na którym Bóg moŒe wej™ø do was i
bogosawiø was.
58 Zacznijmy teraz czytaø od okoo 6. wersetu z 22. rozdziau. Jest tu
mowa o Abrahamie. A on siŸ najpierw nazywa Abram; a potem
otrzyma swoje kapa§skie imiŸ, wzglŸdnie imiŸ oznaczajce ojca,
dziŸki czemu on sta siŸ Abrahamem, co oznacza ojcem narodów”.
Suchajcie teraz:
Abraham wzi drwa na caopalenie i woŒy je na syna
swego Izaaka, sam za™ wzi do rŸki ogie§ i nóŒ, i poszli obaj
razem”.
59 Co za dramatyczna scena tutaj, w dalekiej przeszo™ci _ tysic
osiemset siedemdziesit dwa lata przed przyj™ciem Pana. Bóg
pokazuje to w przedobrazie mówic _ przygotowujc siŸ podaø to
jako
podobie§stwo.
A
on,
Abraham,
by
starym,
dziewiŸødziesiŸcioletnim czowiekiem, a Sara _ wzglŸdnie Abraham
mia sto lat, a Sara dziewiŸødziesit. Byo to niemal czterdzie™ci lat
po okresie jej klimakterium, wiŸc Œycie w niej byo obumare. A Œycie
w Abrahamie byo równieŒ obumare _ stary mŸŒczyzna w tym
wieku.
60 A Bóg zjawi mu siŸ, kiedy mia dziewiŸødziesit dziewiŸø lat i
powiedzia: Abrahamie, chod› przede Mn i bd› doskonay”.
Pomy™lcie tylko _ w wieku stu lat! I On mu powiedzia, co siŸ stanie.
Powiedzia: Wszystkie narody bŸd bogosawione w tobie,
poniewaŒ ty bŸdziesz^ Ja ci dam syna _ z Sary”. Pomy™lcie sobie
teraz _ w wieku stu lat!
61 A potem, Biblia mówi, jak Abraham, wy wiecie, jak on ofia-^
skada swoj ofiarŸ i odgania od niej te ptaki, aŒ so§ce zaszo, i jak
55
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ciemno™ø zstpia nad to i Duch BoŒy zstpi i mówi do niego. A
Abraham uwierzy Bogu.
62 PragnŸ siŸ teraz zajmowaø tym tematem: Wierzyø Bogu”,
wzglŸdnie wziø Go za Jego Sowo.
63 OtóŒ, Abraham nie mia Œadnego wielkiego oboku ™wiadków, jak
my mamy dzisiaj, bo Abraham by sam Chaldejczykiem, pomimo
tego ojcem ydów. Lecz on by Chaldejczykiem z miasta Ur. I on
zosta wywoany spo™ród swego ludu, by pielgrzymowaø w obcym
kraju.
64 Jaki to piŸkny przedobraz chrze™cija§skiego chodzenia dzisiaj, bo
my musimy wyj™ø od naszych towarzyszy z tego ™wiata, Œeby
pielgrzymowaø do obcego kraju, wzglŸdnie obcego dla _ do
pierwotnego kraju, w którym pielgrzymowali™my. A tym Krajem, jak
to okre™lamy dzisiaj, jest chodzenie po chrze™cija§sku _ chodziø z
Chrystusem, oddzieliø samych siebie od rzeczy tego ™wiata.
65 A on to uczyni wiar i przebywa w obcym kraju, nie wiedzc
nawet, dokd idzie. Jedyna rzecz _ Bóg powiedzia: Wyjd›,
Abrahamie, i wejd› do tego kraju” i on poszukiwa Miasta, którego
Budowniczym i Stwórc jest Bóg.
66 Zatem, gdyby to by, jak powoaliby™my siŸ na to z naturalnego
Œycia _ gdybym powiedzia instynkt, jak nazwaliby™cie to ciele™nie;
lecz my to nazywamy prowadzeniem Ducha šwiŸtego”. Bóg go
wywoa spo™ród jego ludu, z tego kraju, z jego wasnej ojczyzny, z
jego rodziny. I on przebywa w obcych krajach wyznajc, Œe jest
pielgrzymem i cudzoziemcem, wygldajcym Miasta, szukajcym
Miasta. O, moi drodzy, jak to cigle przychodzi poprzez jego dzieci _
to dŒenie w poszukiwaniu Miasta, którego Budowniczym i Stwórc
jest Bóg! A Bóg mu bogosawi.
67 A potem, kiedy on by juŒ naprawdŸ stary, On powiedzia: OtóŒ,
Abrahamie, ty chodzie™ przede Mn bŸdc doskonaym” _ i jak On
bŸdzie mu bogosawi i jak go rozmnoŒy. Zatem, gdyby™my siŸ
patrzyli na t cielesn stronŸ, wiecie, byo dla niego niemoŒliw
rzecz, by mia to dziecko z Sar. Dlaczego? Wszystkie siy Œywotne
siŸ wyczerpay. Sara miaa dziewiŸødziesit lat, a Abraham sto.
68 Patrzcie, czy by™ to powiedzia dzisiaj lekarzowi, Œe jako
mŸŒczyzna w wieku stu lat bŸdziesz mia dziecko ze swoj
dziewiŸødziesiŸcioletni Œon? Czy wiesz, co by oni uczynili?
ZamknŸliby ciŸ gdzie™ w separatce dla psychopatów, mówic:
Patrzcie, ten stary mŸŒczyzna i stara pani _ im siŸ trochŸ
pomieszao gdzie™ tutaj u góry”. Lecz ty nie patrzysz na okoliczno™ci.
Ty patrzysz na obietnicŸ. Rozumiesz? JeŒeli zaczniesz patrzeø^
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OtóŒ, tak samo jest moŒe w przypadku tej pani w wózku
inwalidzkim tutaj, albo z niektórymi z was, chorujcymi na raka.
Lekarz mówi: Ty nie moŒesz wyzdrowieø”. NuŒe, jeŒeli temu
uwierzysz, to nie moŒesz wyzdrowieø. Lecz ty musisz patrzeø na
Bosk obietnicŸ.
70 Pewien stary mŸŒczyzna, który^ zawezwano nas do jego
miejscowo™ci. On powiedzia: Bracie, przyjd› siŸ modliø za moje
niemowlŸ, ono ma czarny dyfteryt garda, a usadowio siŸ to w sercu.
A kardiogram pokazuje, Œe jego serce cakiem ustao i ono umiera”.
71 OtóŒ, oni nie chcieli nas wpu™ciø, abym siŸ modli za to niemowlŸ.
Lecz kiedy on siŸ tam przedosta, wiecie, o, ten internista, lekarz
powiedzia: O, nie! Absolutnie nie! Nie moŒesz tego uczyniø.
Zostaw dzieci samym sobie; nie moŒesz tego uczyniø”.
72 Pomimo tego on wierzy Bogu i przekonywa. Ten mŸŒczyzna by
katolikiem. Powiedzia: OtóŒ, patrz, gdyby pacjent umiera, a byby
tutaj ksidz, by mu daø ostatnie pomazanie, czy by™ go wpu™ci?”
O, on nie ma dzieci”.
73 A zatem, to nie jest _ nie o to tu chodzi. To jest tak samo ™wiŸte,
jak ostatnie pomazanie, rozumiesz, z ko™cioa”.
W porzdku”.
74 W ko§cu wszed do pokoju i uklk na kolana obok tego
niemowlŸcia, i modli siŸ tylko prost, krótk modlitw; woŒy rŸce
na to niemowlŸ i powiedzia: Panie BoŒe Niebios i ziemi, który
stworzye™ wszystkie rzeczy, Ty dae™ nam Bosk moc do zamania
mocy szatana nad tym Œyciem. W Imieniu Jezusa Chrystusa, szatanie,
wyjd› z tego dziecka. Ono bŸdzie Œyø”. I odwróci siŸ.
75 Ojciec powiedzia: DziŸkujŸ Ci, Panie! DziŸkujŸ Ci!” Matka i
inni zaczŸli siŸ ™miaø i ™miali siŸ dalej.
76 Moda pielŸgniarka bya wyprowadzona z równowagi. Ona
rzeka: Suchaj, ty wiesz jak^” Powiedziaa: To jest w porzdku,
mieø wiarŸ, lecz to niemowlŸ umiera”. Powiedziaa: Jak moŒesz
postŸpowaø tak beztrosko w tej sprawie? Patrz” _ mówia dalej _
ty nie zrozumiae™ lekarza”. Powiedziaa: Lekarz powiedzia, Œe to
niemowlŸ umiera. Ono jest w stanie nieprzytomno™ci juŒ ponad jeden
dzie§”. Powiedziaa: Ty ›le zrozumiae™ lekarza”.
77 Ten stary patriarcha rzek: Nie, ja nie zrozumiaem ›le lekarza”.
Powiedzia: Ja syszaem, co on powiedzia. On powiedzia: To
niemowlŸ umiera’.”
78 Powiedziaa: No wiesz, widzisz przecieŒ, Œe ten kardiogram
pokazuje, iŒ jego serce jest w tym stanie” _ powiedziaa _ w caej
historii takie serce jeszcze nigdy nie zaczŸo funkcjonowaø na nowo”.
69
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Powiedziaa: To jest w porzdku mieø wiarŸ, lecz” _ rzeka _ ono
nie moŒe. Wiara nie moŒe teraz niczego dokonaø”. Rozumiecie?
79 Ten stary mŸŒczyzna spojrza z wycigniŸtym palcem na t
pielŸgniarkŸ i powiedzia: Pani patrzy na ten diagram. Ja patrzŸ na
BoŒ obietnicŸ”.
80 Ten chopak oŒeni siŸ wa™nie obecnie. W porzdku. On leŒa w
takim stanie ponad dwadzie™cia cztery godzin _ leŒa i nagle jego
serce zaczŸo funkcjonowaø. Choroba ustpia. [Brat Branham
strzeli swoimi palcami _ wyd.] Rozumiecie?
81 Kiedy jest dana obietnica BoŒa, Bóg Sam jest pod przysiŸg i jest
zobowizany zatroszczyø siŸ o kaŒd z Jego przysig. A Jego^ Bóg
nie jest wart wiŸcej niŒ jest warte Jego Sowo. JeŒeli to Sowo nie jest
skuteczne, to Bóg nie jest skuteczny. To jest Bóg. Czy temu
wierzycie? [Zgromadzenie: Amen” _ wyd.] To jest Bóg. Biblia
mówi: Na pocztku byo Sowo, a Sowo byo u Boga, a Sowem by
Bóg”. I ja nie jestem wart nic wiŸcej, niŒ moje sowo, ty teŒ nie jeste™
wiŸcej warty niŒ twoje sowo.
82 Gdybym mia gar™ø pszenicy, leŒcej tutaj w mojej doni, i
pooŒybym j na tej kazalnicy, nie byaby niczym wiŸcej, niŒ
pszenic, leŒc tutaj. Lecz zasiejcie t pszenicŸ do gleby, a ona
zrodzi moŒe buszel pszenicy. Widzicie? Lecz _ zarodek Œycia
znajduje siŸ w pszenicy _ lecz ta pszenica musi wpa™ø do gleby i
zbutwieø, jak powiedzia Jezus, wzglŸdnie Pawe, my™lŸ, Œe on to
powiedzia. Je™li ziarno pszenicy nie wpadnie do ziemi i nie
obumrze, ono samo zostaje”. Rozumiecie?
83 A zatem To jest Bóg, Jego Sowo. A kiedy to Sowo zakotwiczy siŸ
w sercu! O, gdybym móg tylko osignø, Œeby™cie to zrozumieli!
Kiedy to Sowo zakotwiczy siŸ tam, Ono zrodzi dokadnie to, co Ono
mówi. Ono wykona po prostu^ Jest to Bóg; Ono to musi wykonaø.
84 Lecz je™li powiesz po prostu: OtóŒ, ja wiem, Œe to Sowo tam jest,
tak, to siŸ zgadza”. LeŒy Go tam pena gar™ø, tak, lecz Ono bŸdzie
drzemaø. To siŸ zgadza, Ono nie bŸdzie dziaaø, poniewaŒ^ O, ja
_ ja czytam BibliŸ”.
85 Lecz dopóki Tego nie moŒesz zakotwiczyø i powiedzieø: Tak,
Panie, to jest dla mnie!” _ Wtedy siŸ co™ stanie. Musi siŸ staø. Do tej
chwili jest to tylko napisane Sowo. To siŸ zgadza. Lecz z chwil,
kiedy Ono zostanie zakotwiczone!
86 OtóŒ, Abraham nie patrzy na swoje ciao. Powiedzia: W
porzdku, Panie, bŸdziemy mieø dzieciŸ”. Mogliby™my siŸ tym
zajmowaø przez cae godziny, lecz nie chcemy zajmowaø zbyt wiele
czasu. Teraz on dochodzi do tego momentu, kiedy siŸ urodzi Izaak.
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I oto on wychodzi, potem gdy go otrzyma. I prawdopodobnie po
prostu^ Abraham mia prawdopodobnie sto dwadzie™cia lat, moŒe,
w tym czasie _ sto piŸtna™cie, sto dwadzie™cia lat. May Izaak mia
byø moŒe piŸtna™cie, moŒe osiemna™cie lat. A Bóg powiedzia: OtóŒ,
Abrahamie” _ rzek _ Ja chcŸ, aby™ wzi tego modzie§ca tam na
t górŸ i zoŒy go w ofierze”. OtóŒ, potem gdy go otrzyma i byo mu
obiecane, Œe bŸdzie ojcem narodów”, a obecnie tutaj jedyny
potomek, którego mia, a On powiedzia: Zabierz go na górŸ i zabij
go”. Podwójne do™wiadczenie! O, moi drodzy! Widzicie? OtóŒ, ja
wiem, Œe ty bye™ stary, a uwierzye™ Mi i Ja ci daem tego syna. A
teraz masz _ ty masz juŒ pewne pojŸcie o tym, Œe ta obietnica
zostanie wypeniona, poniewaŒ otrzymae™ chopca. Lecz teraz Ja
chcŸ, Œeby™ zabra tego chopca na górŸ i u™mierci go”.
88 OtóŒ, co gdyby Abraham powiedzia: Zatem, Panie, spójrz teraz,
pragnŸ CiŸ o co™ zapytaø. Ja jestem tutaj, byø moŒe sto dwadzie™cia
lat stary i otrzymaem tego syna. A biedna Sara z trudno™ciami sobie
radzi, ona jest tak stara i tak pomarszczona, i juŒ odchodzi niemal. A
oto jestem ja, stary mŸŒczyzna, muszŸ siŸ opieraø na lasce i chodziø
w ten sposób” _ byø moŒe ledwie potrafi chodziø. I ja jestem taki
stary, a ten chopak tutaj jest modym czowiekiem. Ja widzŸ, czego
Ty dokonae™, lecz co, czy Ty naprawdŸ chcesz, Œebym go u™mierci?
Po pierwsze, to _ rozerwie mi to serce. A potem _ jak bŸdŸ ojcem
narodów, a Ty go masz zamiar zabiø?”
89 Lecz Abraham siŸ nie zachwia. Powiedzia: Tak, Panie!” On
bierze syna i oto oni id. On nie wiedzia, jak. Nie byo jego spraw
stawiaø pytania. On by posuszny.
90 Ta pani tutaj moŒe powie: Jak ja bŸdŸ chodzia?” MoŒe bya™
kalek przez dugi czas, ja nie wiem. MoŒe kto™ inny by powiedzia:
OtóŒ, lekarz mi powiedzia, Œe ja nie mogŸ Œyø, bracie Branham. Ja
umrŸ”. Nie o tym my mówimy. To jest cielesna sprawa, rozumiecie.
JeŒeli bŸdziesz zwaŒa na cokolwiek z tego, to nie bŸdziesz Œy.
91 Musisz jednak patrzeø na obietnicŸ, któr da Bóg, a To jest
obietnica, rozumiesz, to twoje wnŸtrze!
92 To zewnŸtrzne jest grzechem. Czy to wiedziae™? Czy wiesz, Œe
twoje ciao jest grzechem? Dlatego nie próbuj udoskonalaø tego ciaa,
ono jest grzechem. Czy to wiedziae™? Ono byo zrodzone w grzechu,
uksztatowane w nieprawo™ci, przyszo na ™wiat mówic kamstwo”.
93 A ta dusza jest taka sama, dopóki dusza nie umrze i nie narodzi
siŸ potem na nowo z Boga. Potem ta dusza nie moŒe umrzeø. Dusza,
która grzeszy, ta umrze”. Lecz kto wierzy we Mnie, ma ywot
Wieczny”, zatem istnieje nie™miertelne Œycie, Œyjce w tym ciele.
OtóŒ, to jest jak struna schodzca z Niebios, jak rdze§ pacierzowy
87
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wewntrz czowieka. Zatem, to jest ta boska czŸ™ø, która kieruje tym
ciaem.
94 Lecz nim to ciao moŒe staø siŸ w ogóle doskonaym, Duch
doprowadzi go do podporzdkowania siŸ Bogu, by ciŸ ujarzmiø.
BŸdzie to ustawiczna walka, przez cay czas, powiedzia Pawe! My
nie otrzymamy nic wiŸcej niŒ on. Rozumiecie? Pawe powiedzia:
Kiedy chcŸ czyniø dobrze, to siŸ mnie ze trzyma”. Widzicie? I
ustawiczna walka jest w toku, ciao przeciw Duchowi.
95 I przychodzicie tutaj, patrzc na ciao. Lekarz powiedzia, a ja
wierzŸ^” Patrzcie, jak to grzeszne! Wtedy nie moŒesz suŒyø Bogu.
96 Musisz odrzuciø swoje zmysy. Bóg ci nie daje tych zmysów,
Œeby™ przy pomocy nich ufa Jemu. Twoje zmysy s tylko do tego,
by™ siŸ kontaktowa: wzrok, smak, dotyk, wŸch i such. Lecz dla
ciebie samego jest ten duch, który Œyje w tobie. A kiedy on zosta
odrodzony i ten stary czowiek umar, a nowy czowiek narodzi siŸ
na nowo, to jest czŸ™ø Boga. Potem stajesz siŸ Synem BoŒym,
potomkiem Stworzyciela. Potem moŒesz wierzyø w rzeczy
niemoŒliwe, poniewaŒ jeste™ stworzony z Boga, czynicego cuda. Ty
jeste™ czŸ™ci Niego.
97 Dla mnie byoby naturaln spraw piø _ mój ojciec pi. Byoby
dla mnie naturaln spraw Œuø tyto§. Mój ojciec to czyni, moja
generacja przede mn to czynia. Kto™ zapyta: Czemu nigdy nie
palie™ i nie pie™?”
98 OtóŒ, kiedy byem jeszcze chopakiem, zanim rozpoczem z tym,
Duch šwiŸty zstpi i powiedzia: Nie czy§ tego!” Tam jest
nawrócenie, widzicie, na pocztku.
99 A nawet bardzo daleko przedtem, owego poranka, gdy siŸ
urodziem, kiedy Anio BoŒy stan nad miejscem, gdzie siŸ
znajdowaem, to nasienie _ podczas gdy byem w ziemi _ zostao
przemienione, z kkolu.
100 Czy nie rozumiecie, co mam na my™li? Czy pojmujecie, co chcŸ
powiedzieø? Tam wewntrz jest duch i stamtd jest twoje
nie™miertelne ycie. Zatem, czowiek narodzony z Ducha BoŒego nie
popenia grzechu”. Potem przyjmujecie Pismo šwiŸte bez ogródek.
JeŒeli on^ Kiedy skadajcy ofiary zostanie raz oczyszczony, nie
ma juŒ poŒdliwo™ci do grzechu, ani Œadnej ™wiadomo™ci grzechu”.
W Starym Testamencie skadajcy ofiarŸ wszed do ™rodka i zoŒy
swoj ofiarŸ, lecz odszed z powrotem z t sam poŒdliwo™ci do
grzechu. Lecz tutaj, tutaj to jest, zrozumcie to _ list do ydów mówi:
Kiedy w tym wypadku wielbiciel kadzie swoje rŸce na gowŸ Syna
BoŒego, a jego grzechy zostaj oczyszczone przez po™wiŸcajc Moc
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BoŒ, to on juŒ nie ma Œadnej poŒdliwo™ci do grzechu”. O, tam
wa™nie znajduje siŸ ycie! To potem czyni ciŸ potomkiem Jahwe.
101 A potem szatan nie moŒe mi wyrzdziø krzywdy, nie krzywdzc
przy tym mego Ojca. Ty nie moŒesz skrzywdziø tej maej dziewczynki
tam, nie krzywdzc przy tym mnie, ja ci to powiem; nie moŒna
skrzywdziø twoich dzieci, nie krzywdzc przy tym ciebie. A zatem:
On nie chce, aby kto™ zgin lub cierpia”.
102 Lecz teraz, zanim to ciao tutaj, zanim to ciao moŒe doj™ø do
doskonao™ci, ono musi umrzeø, tak jak dusza umara.
103 Doskona BoŒ wol nie byo nigdy, Œeby kobiety i mŸŒczy›ni
rodzili dzieci na t ziemiŸ. Czy to wiedzieli™cie? Bóg Sam uczyni
czowieka z prochu ziemi. Po upadku^ Ja siŸ teraz nie chcŸ
sprzeczaø odno™nie tego, bowiem wy wiecie, Œe mam pewne bardzo
dziwne pogldy odno™nie tego. Lecz po upadku _ potem kobieta
urodzia dzieci na ten ™wiat. Bóg jej powiedzia: Dlatego, Œe
zabraa™ ycie z tej ziemi, musisz je rodziø na t ziemiŸ”. Patrzcie,
jakiego rodzaju Œycie to byo: wedug seksu, poŒdliwe, cielesne.
104 Lecz potem, kiedy to ciao umiera i idzie z powrotem do ziemi, do
prochu ziemi, potem Bóg zabierze z niego nie™miertelnego ducha do
Królestwa BoŒego, wzglŸdnie do Swego tronu, do Raju. A potem w
czasie Drugiego Przyj™cia Jezusa _ moja matka siedzca tutaj i mój
ojciec, który umar, nie bŸdzie musia oddaø tego innego ciaa, lecz
Bóg uksztatuje ciao, które jest doskonae i nie™miertelne, i nie moŒe
umrzeø.
105 Zatem Abraham bierze Izaaka i wyruszaj w kierunku góry.
Teraz 9. werset.
A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedzia,
zbudowa tam Abraham otarz i uoŒy drwa. Potem zwiza
syna swego Izaaka i pooŒy go na otarzu na drwach”.
106 OtóŒ, tuŒ przed odej™ciem _ widzŸ ich przed odej™ciem; nie
powiedzia Sarze, dokd id, poniewaŒ ona by krzyczaa. Ja wierzŸ,
Œe to bya wiara Abrahama, która dokonaa cudu w onie Sary,
poniewaŒ ona w to wtpia, a nawet siŸ ™miaa, kiedy On tak
powiedzia. Bya to wiara Abrahama.
107 Dlatego wa™nie jest powiedziane: Modlitwa wiary uzdrowi
chorego” _ indywidualna modlitwa. Wiele moŒe usilna, gorliwa
modlitwa sprawiedliwego”. O gdyby™ to tylko wiedzia, Œe w twojej
rŸce _ Chrystus da nam autorytet w Jego Imieniu, dziŸki temu, Œe
jeste™my chrze™cijanami, najpotŸŒniejsz bro§, jak kiedykolwiek
pozna ten ™wiat. Modlitwa _ ona wa™nie zmienia wszystko. Ona
zmieni zamiar Boga. Ona tak uczynia. Gdy zostaa oznajmiona
™mierø pewnemu czowiekowi, on siŸ modli, a Bóg powiedzia
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prorokowi: Id› z powrotem i powiedz mu, Œe go wysuchaem”.
Widzicie, wa™nie modlitwa, wytrwajcie!
108 Billy Graham mia niedawno wywiad. Mattsson-Boze wzi moj
ksiŒkŸ i jest dzisiaj tam u Billy Grahama na wywiadzie. I oni chc,
bym teraz pojecha za nim do Waszyngtonu, do tego wielkiego
audytorium. My je moŒemy otrzymaø. Lecz teraz _ czy to jest wol
Ojca?
109 Oni wa™nie posali ubiegego wieczora, bym przyby do Wa-^
albo przedwczoraj wieczorem, abym przyby do Seattle, odbywa siŸ
tam wielkie zgromadzenie, a chce tam teraz przyj™ø kapitan Al
Ferrar i inni, i posyaj po mnie, Œebym przyby. Oni maj
zgromadzenie ewangelizacyjne, chc mieø. Lecz czy to jest wol
Ojca? To jest kolejna sprawa.
110 Zatelefonowano mi, Œe maj wolne audytorium w Baltimore _
siedze§ dla dziesiŸciu tysiŸcy ludzi, nie trzeba zapaciø za nie ani
grosza. PiŸøset kaznodziejów z ich nazwiskami na li™cie _ mam j
teraz u siebie w domu: BŸdziemy je finansowaø, stuprocentowo.
Jeste™my wszyscy w modlitwie, wszŸdzie”.
111 OtóŒ, Ojcze, gdzie Ty chcesz, Œebym siŸ uda?” Rozumiecie? To
jest wa™ciwe. Powiedz mi teraz, a ja pójdŸ”. Rozumiecie? O to
chodzi.
Billy powiedzia: Czy wiesz, gdzie liczŸ na powodzenie?”
Odrzekem: Nie mam pojŸcia”.
112 Powiedzia: Urzdzam male§kie zgromadzenia”. On sysza o
tych zgromadzeniach. On wyjecha _ do maego namiotu, wyjecha
tam do Los Angeles i urzdza tylko mae zgromadzenia. A cae
Pónocno-zachodnie Kolegium udao siŸ do postu i modlitwy. I Bóg
posa tam okoo piŸtnastu reporterów róŒnych gazet, i skierowa ich
na jego zgromadzenie, i to siŸ rozeszo po caym pa§stwie.
113 Gdy ja na pocztku rozpoczem z tymi Œdaniami, powiedziaem
memu zborowi: Pozosta§cie leŒeø na swoich twarzach i módlcie
siŸ”. Bóg zacz dziaaø. Ni std ni zowd, usyszaem woania
przychodzce z Afryki, z caego ™wiata. Jak to tam dotaro? Ja nie
wiem. Modlitwy szy do góry.
Módlcie siŸ! Wierzcie, kiedy siŸ modlicie. O to chodzi. Wierzcie!
114 Abraham _ kiedy by stary, on wierzy. A Bóg powiedzia mu,
Œeby szed, i on by posuszny. A kiedy wychodzi, widzŸ go
zabierajcego sugi i mae muy, i oni wyruszyli, by doj™ø do góry
BoŒej. O, ja to po prostu miujŸ. Suchajcie tego. On powiedzia do
sug, on rzek: Pozosta§cie tutaj, w czasie gdy my tam pójdziemy, a
chopak i ja powrócimy”. O, o, moi drodzy! Wybaczcie mi, moje
wzruszenie ponosi mnie czasami. Chopak i ja wrócimy”. (Jak? Nie
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wiem. IdŸ tam na górŸ, by go zabiø”.) Zatem, kiedy on^ on wiedzia
jako™, jakim™ sposobem, Œe powróci, a oto mia nóŒ wetkniŸty za
swoim pasem.
115 I on woŒy drewno na ramiona Izaaka. A Izaak szed na wzgórze,
prowadzony przez Abrahama. PiŸkny przedobraz! Prowadzi swego
jedynego syna na wzgórze. I wa™nie na tym otarzu pooŒy swego
syna, który go niós na to wzgórze na swoich plecach. To przedobraz
Boga, posyajcego Swego Syna na GolgotŸ z drewnianym krzyŒem
na Jego plecach, z tym wa™nie krzyŒem, na który On zosta przybity
gwo›dziami i gdzie Bóg nie oszczŸdzi Swego Wasnego Syna”.
116 Mody Izaak rozejrza siŸ tam i powiedzia: Ojcze”, powiedzia,
tutaj jest otarz i ogie§, lecz” powiedzia gdzie jest ofiara?”
On powiedzia: Bóg zatroszczy siŸ o ofiarŸ dla Siebie”.
117 Zwiza swego jedynego, maego syna, rzuci go na otarz, doby
noŒa i zamachn siŸ, by mu odebraø Œycie. BoŒe, Ty mi go dae™”.
118 A kiedy go juŒ chcia pchnø noŒem, anio chwyci jego rŸkŸ i
powiedzia: Abrahamie, Abrahamie, powstrzymaj swoj rŸkŸ!”
119 Wa™nie w tej chwili mody baranek, baran, zabecza w puszczy
_ zaczepi siŸ swoimi rogami o jakie™ dzikie winoro™le. Abraham
szybko po™pieszy, chwyci barana, rozwiza wiŸzy swego syna; i w
zastŸpstwie za niego, rozumiecie, zabi barana.
120 Potem Bóg przemówi do Abrahama i powiedzia: Abrahamie,
teraz wiem, Œe Mnie miujesz. Nie wzbraniae™ siŸ ofiarowaø Mi
czegokolwiek”.
121 Spójrzcie teraz, przeczytajmy jako tekst 13. i 14. werset.
A gdy Abraham podniós oczy, ujrza za sob barana,
który rogami uwika siŸ w krzakach. Podszed tedy
Abraham, a wziwszy barana, zoŒy go na caopalenie
zamiast swego syna”.
122 Czy wiecie, Kim by ten baranek? By to Chrystus; ofiarowa Go
w zastŸpstwie.
I nazwa Abraham to miejsce: Pan obmy™li. Dlatego mówi
siŸ po dzi™ dzie§: Na górze PANA bŸdzie obmy™lone”.
123 Jahwe-jireh _ byo to pierwsze BoŒe zbawcze ImiŸ. Jahwe-jireh
znaczy tyle, co: Pan obmy™li ofiarŸ”.
124 Zatem, On by Jahwe-jireh, On by Jahwe-rapha, Jahwe-nissi, i
tak dalej. On mia siedem zoŒonych, zbawczych Imion. I w
zastŸpstwie za ludzkie Œycie wzi baranka, i zoŒy go w ofierze, jako
obmy™lon ofiarŸ, Œeby w Izaaku byy bogosawione wszystkie
narody, a przez Izaaka przyszed Chrystus. A my, bŸdc umarymi
w Chrystusie, stajemy siŸ Nasieniem Abrahama i jeste™my
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dziedzicami wedug obietnicy”. Tutaj to macie. A to sprawia, nie w
naszych ciaach; my jeste™my poganami w naszych ciaach, w
naszych ciaach jeste™my grzesznikami. Lecz w naszych duszach
zostali™my narodzeni na nowo przez tego samego Ducha, który
odpoczywa na wiernym Abrahamie, co w konsekwencji skania nas
do tego, Œe pragniemy ufaø Bogu, lecz ciao siŸ lŸka. O, jeŒeli jeste™my
dzieømi Abrahama, bd›my takimi, jakim by Abraham.
125 Zatem, Jahwe-jireh _ Pan obmy™li ofiarŸ”. On rzeczywi™cie
obmy™li ofiarŸ.
126 Teraz w li™cie do Rzymian 4. rozdzia, rozpocznijmy od 17.
wersetu:
(Jako napisano: Ojcem wielu narodów ustanowiem
ciŸ)^ nawiasy^ przed Bogiem, któremu uwierzy, który
oŒywia umare i który powouje te rzeczy, których nie ma, do
istnienia”.
127 Czy rozumiecie teraz? WiŸc my, jako chrze™cijanie, nie patrzymy,
nie dotykamy, nie widzimy, nie smakujemy, nie wchamy, nie
suchamy, gdy mówimy do Boga. My po prostu wierzymy Bogu; a to
zostao Abrahamowi poczytane za sprawiedliwo™ø.
128 OtóŒ, te zmysy s ™wieckimi narzŸdziami. Czy temu wierzycie?
[Zgromadzenie mówi: Amen” _ wyd.] Zatem, Bóg moŒe nimi
kierowaø, ja to przyznajŸ. Lecz one nie s nam dane do tego, aby™my
siŸ mogli kontaktowaø z naszym Niebia§skim Ojcem, bo On nie jest
w ludzkim ciele. Bóg jest Duchem. A my kontaktujemy siŸ z Nim w
duchu, we wierze _ wierzc. Gdyby™my teraz^ powiedzmy, Œe ja
mam^
129 Gdybym mia jakie™ wosy, miabym faliste wosy, dokadnie
takie, jak mój ojciec. Mój ojciec mia blisko osadzone, gŸbokie,
niebieskie oczy. Wielu ludzi mówi: Ty wygldasz jak twój ojciec”
albo wygldasz jak twoja matka”. OtóŒ, mam wiele rzeczy, które
cechuj moj rodzinŸ. Mój stary dziadek zbudowa tutaj kaplicŸ.
Niektórzy mówi: O, ty jeste™ dokadnie takim, jak twój dziadek.
Wygldasz, jak twój dziadek. Mówisz tak, jak on. Masz tak naturŸ,
jak on”. Co to jest? Jest to pewna skonno™ø, przekazywana poprzez
generacje aŒ do tej, w której ja jestem tutaj.
130 Ty wygldasz jak twoi rodzice, to jest w duŒym stopniu prawd.
Kiedy widzisz ma dziewczynkŸ, mówisz: Czy ona nie wyglda tak,
jak jej matka? Ona po prostu postŸpuje tak, jak jej matka”.
Zaobserwowali™cie to u ludzi.
131 Zatem, je™li jeste™my narodzeni z naszego Niebia§skiego Ojca,
Boga, Który powouje do istnienia te rzeczy, których nie ma”, to w
nas musi byø co™ podobnego do Tego. Rozumiecie? Dlatego wa™nie
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prawdziwy, po™wiŸcony chrze™cijanin, który jest cakiem wydany dla
Boga, patrzy na to, co powiedzia Bóg, zamiast na to, co widzi czy
czuje. To byby jeszcze ziemski czowiek. Gdyby™my chodzili wedug
ciaa, nie moŒemy siŸ podobaø Bogu. My chodzimy wedug Ducha.
Rozumiecie?
132 OtóŒ, Bóg wykona wszystko, wiŸcej niŒ byo Jego obowizkiem.
On posa proroków i kapanów. On posa _ On posa Swego Syna.
On posa Ducha šwiŸtego. On wykona wszystko, a nawet zoŒy
przysiŸgŸ na Samego Siebie, Œe On bŸdzie dokonywa tych spraw.
133 Zatem _ kiedy Bóg dostaje siŸ obficie i gŸboko tutaj do wnŸtrza!
Widzicie, czym wiŸcej otrzymacie z Boga tutaj do wnŸtrza, tym
bardziej wierzycie Bogu, poniewaŒ istnieje wiŸcej z Niego. A im
wiŸcej pielŸgnujecie to tutaj wewntrz, tym bardziej potraficie
wierzyø Bogu. Tak jak dziecko, kiedy ono jest male§stwem, moŒe wie
niewiele o Nim, lecz kiedy dojrzewa, zaczyna poznawaø wiŸcej Boga.
I tak jest, kiedy ten duch tutaj wewntrz przyjmuje naturŸ naszego
Niebia§skiego Ojca, Który jest Bogiem, tak jak ja przyjmujŸ naturŸ
mego ziemskiego ojca od moich ziemskich rodziców.
134 Spójrzcie teraz. O, ja To po prostu miujŸ! Suchajcie teraz.
^ przed Bogiem, który oŒywia umare, i powouje te
rzeczy, których nie ma, do istnienia”.
135 Czy wiecie co? Jak Bóg stworzy ziemiŸ, tŸ ziemiŸ, na której
siedzicie dzisiaj do poudnia? Ludzie nie chc wierzyø wiar. Jak
stworzy Bóg ziemiŸ? On j wypowiedzia. Amen. Czy to rozumiecie?
On powiedzia, a ™wiat powsta do istnienia. I ten ™wiat jest dzisiaj
do poudnia wypowiedzianym Sowem BoŒym, a On wierzy Swemu
Wasnemu Sowu.
136 Tutaj to jest! Obserwujcie to! A je™li Bóg _ a wy jeste™cie Jego
potomstwem i Bóg jest w was _ On bŸdzie wierzy Swemu Wasnemu
Sowu. ChociaŒ tego nie moŒna zobaczyø, dotknø, skosztowaø, czy
cokolwiek innego, bŸdziecie Temu wierzyø. Widzicie, co mam na
my™li? Bowiem Bóg w was bŸdzie wierzy Swemu Wasnemu Sowu.
Czy siŸ to zgadza? [Zgromadzenie mówi: Amen” _ wyd.] Potem nie
patrzycie na rzeczy, które widzicie. Patrzycie na te rzeczy, które Bóg
powiedzia.
137 Czowiek nie ma wiele zwyciŸstwa, kiedy siŸ zaamuje. Ja to
wiem, dokadnie. Bóg dokonuje cudów przy pomocy chirurga
fachowca, przy pomocy lekarstw. Bóg to czyni. Czowiek tego nie
czyni. Bóg to czyni. W Psalmie 103, 3. jest powiedziane: Jam jest
Pan, który leczŸ wszystkie twoje choroby”. Nie moŒe przyj™ø Œadne
inne uzdrowienie, tylko przez Boga.
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Kto™ powiedzia: Diabe moŒe uzdrowiø”. Diabe nie moŒe
uzdrowiø, on tylko moŒe ro™ciø sobie do tego pretensje.
139 Podobnie jak kto™, próbujcy siŸ rewanŒowaø menaŒerowi,
powiedzia: Patrz, bracie Branham” _ mówi _ otóŒ, mój Jezus
powiedzia: Wielu przyjdzie do Mnie w owym dniu i powie: Panie,
czy ja nie wyganiaem diaby w Twoim Imieniu?” i tym podobnie’.
OtóŒ” _ powiedzia _ to nie znaczy, Œe jeste™ chrze™cijaninem. On
mówi o tym: Te znaki bŸd towarzyszyø tym, którzy uwierz’.”
140 Ten brat powiedzia: Lecz chwileczkŸ tylko, to jest ta droga, wy
ko™cielna bando”. Powiedzia: Wy nie dostrzegacie prawdziwego
znaczenia Pisma šwiŸtego. Wy zawsze bdzicie w swoich sercach,
nauczajc jako Nauki tradycji ludzkich’.”
141 Oni nie dostrzegli, Œe On jest Synem BoŒym. Oni rzekli: On jest
Belzebubem”. Oni nie zrozumieli Pism, które jasno wskazyway na
to, Œe to jest Jezus.
142 On powiedzia: O, wy obudnicy” _ rzek _ potraficie
rozróŒniaø wygld nieba, lecz nie potraficie rozpoznaø znaków
czasu. Gdyby™cie je bowiem rozpoznali, poznaliby™cie i Mnie oraz
Mój dzie§ _ te znaki, które siŸ miay dziaø”.
143 I widzimy dzisiaj, Œe Bóg obieca w tych ostatecznych dniach, iŒ
te rzeczy bŸd siŸ dziaø. Co jest z lud›mi? Oni s ™lepi.
144 To demoniczna moc _ nawet w sferze ko™cielnej! Wy powiecie:
Jezus nigdy nie powiedzia czego™ takiego”.
Oni mówi: My wyganiamy diaby”.
145 Jezus powiedzia: Ja nie wiem nic o tym”. Oni mówili sprawy,
których nie czynili. O, my^
146 Kto™ powiedzia _ pewien denominacyjny ko™ció _ on
powiedzia: Niech kaznodzieja Branham uzdrowi jednego, a ja
uzdrowiŸ tuzin ludzi”.
Ja odrzekem: Gdybym ja sam uzdrowi jednego, ty mógby™
uzdrowiø tuzin”.
147 On powiedzia: Gdyby™ mia ten dar, o którym mówisz, Œe masz
taki” _ mówi _ to dlaczego nie idziesz do szpitala i nie powiesz:
Wy, wszyscy chorzy ludzie, powsta§cie i wyjd›cie std’?”
Powiedzia: Oni by ciŸ wszyscy musieli usuchaø”.
Ja powiedziaem: Czy jeste™ kaznodziej Ewangelii?”
On odrzek: Tak jest”.
148 Ja powiedziaem: Id› tam do szynkwasu z przemycanym
alkoholem i powiedz: Wy jeste™cie wszyscy zbawieni, wyjd›cie
std’.”
138
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On powiedzia: Ja mógbym, gdyby mi uwierzyli”.
Ja powiedziaem: Tak samo mógbym i ja”.
149 Tutaj to macie, wiara w Sowo! Widzicie? Czowiek nie moŒe
zbawiø nikogo. Jak zwiastowanie Ewangelii zbawienia nie czyni ciŸ
BoŒym zbawicielem, tak samo zwiastowanie BoŒego uzdrowienia nie
czyni mnie BoŒym uzdrowicielem, lecz jest to wiara w BoŒe
wypowiedziane Sowo.
150 I ja wiem, Œe niektórzy z nas maj wiŸcej wiary niŒ inni, a ci,
którzy maj obfito™ø wiary, powinni modliø siŸ za tamtych. Je™li
jednak nie Œyjecie wa™ciwego rodzaju Œyciem, to lepiej zostawcie t
sprawŸ w spokoju; diabe bŸdzie siŸ ™mia z waszej modlitwy. Lecz
je™li Œyjesz wa™ciwie i czynisz wa™ciwie, i postŸpujesz wa™ciwie, i
masz wiarŸ w Boga, szatan bŸdzie drŒa, kiedy ty mówisz, bowiem
Bóg przysig zobowizujc siŸ, Œe On zatroszczy siŸ o t modlitwŸ.
To prawda.
151 Suchajcie teraz. Abraham by teraz starym czowiekiem. O! BŸdŸ
to ™piesznie przebiera. By teraz starcem, podeszym w latach, w
wieku stu lat, pomimo tego Bóg da mu tego syna _ mia okoo
szesnastu do osiemnastu lat; a on mia moŒe sto osiemna™cie lub sto
dwadzie™cia lat. Bóg powiedzia: Teraz go zabierz tam na górŸ i
zabij go”.
152 A Abraham nie zachwia siŸ w wierze w obietnicŸ. Suchajcie
tego. On by jak Bóg, on mia czŸ™ø Boga w sobie, bowiem on wierzy.
Suchajcie 18. wersetu:
Abraham wbrew nadziei w nadziejŸ uwierzy^ (nie byo
co do tego Œadnej nadziei, jednak on) uwierzy w nadziejŸ, Œe
siŸ stanie ojcem wielu narodów, wedug tego, co mu
powiedziano: Tak bŸdzie nasienie twoje”.
153 Suchajcie teraz, 19. werset. WóŒcie na siebie garnitur,
podnie™cie kielich. ZwaŒajcie.
A nie bŸdc sabym w wierze, nie zwaŒa na ciao swoje
juŒ obumare^”
154 OtóŒ, jeŒeli twój ojciec, Abraham, którego jeste™ potomkiem
poprzez Chrystusa, nie zwaŒa na swoje wasne ciao, które byo juŒ
obumare, to co z twoim ciaem, które jest Œywe dzisiaj do poudnia?
Czy rozumiecie, co mam na my™li? A to byo, zanim przyszed
Chrystus, byo to, zanim zostaa zoŒona ofiara Pojednania, byo to
zanim odszed wielki obok ™wiadków, zanim przyszed Duch
šwiŸty, i Abraham uwierzy Bogu! Nie bŸdc sabym w wierze, nie
zwaŒa na swoje wasne ciao”. Nie zwaŒaj na swoj chorobŸ. ZwaŒaj
na to, co o tym powiedzia Bóg.
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Gdybym zwaŒa na moj, kiedy bracia Mayo powiedzieli mi ty
jeste™ wyko§czony”, to bym by wyko§czony. Lecz ja nie zwaŒaem
na moje ciao. Nie zwaŒaem na moj chorobŸ. Nie zwaŒaem na to,
co oni mówili. ZwaŒaem na to, co powiedzia Bóg.
156 Lecz kiedy byem ™lepy, chodziem tutaj wokoo w okularach, nie
mogem sobie nawet daø ostrzyc wosów; zdjem moje okulary u
fryzjera, a trzŸsa mi siŸ gowa, Œe sobie musiaem usi™ø, a fryzjer
musia na chwilŸ strzyc wosy komu™ innemu, potem znowu siadaem
do krzesa fryzjera i próbowa strzyc moje. Co gdybym zwaŒa na to?
Lecz ja nie zwaŒaem na ™lepotŸ moich oczu, kiedy siŸ dowiedziaem
o Bogu.
157 Kiedy mi lekarz powiedzia: Jeden kŸs twardego pokarmu
u™mierci ciŸ”. Kiedy ™cignem^ Moja matka siedzi tam jako
™wiadek. Oni mi dawali wywar z jŸczmienia i sok z przejrzaych
™liwek; Œyem na tym niemal cay rok. Oni mówili: Jeden kŸs
mocnego pokarmu zabiby go”.
158 Zaczem czytaø BibliŸ i znalazem Boga w mojej duszy.
Czytaem tam, gdzie jest powiedziane: Wszystko, o cokolwiek
by™cie siŸ modlili i prosili, tylko wierzcie, Œe otrzymacie, a speni siŸ
wam”.
159 Przy naszym stole siŸ nigdy nikt nie pomodli. Przypominam
sobie, Œe mój tata siedzia tam w rogu. Ja powiedziaem: Czy siŸ
mogŸ pomodliø?” Mama spojrzaa ponad stó i zaczŸa pakaø. A tata
nie wiedzia, co robiø.
160 Ja
powiedziaem: BoŒe!” PooŒyem BibliŸ na stole.
Powiedziaem: JeŒeli umrŸ, pójdŸ do Domu; ja ufam Tobie. Twoje
Sowo to mówi. MuszŸ albo zwaŒaø na to, co powiedzia lekarz, albo
zwaŒaø na to, co Ty powiedziae™. Ja przyjmowaem jego sowa przez
cay rok, a nie jest mi lepiej. Jest mi gorzej. JuŒ nie bŸdŸ wiŸcej
zwaŒa na to, co on mówi. Ja zwaŒam na to, co Ty mówisz”. I
poprosiem o bogosawie§stwo.
161 Mieli™my fasole i kukurydziany chleb, i cebulŸ. Wziem sobie z
nich peny pómisek i zaczem je je™ø. Kiedy pierwszy yk wszed do
mego Œodka, wydawao siŸ, Œe mnie to u™mierci. Musiaem trzymaø
moj rŸkŸ na moich ustach, Œebym tego nie zwymiotowa. A cigle
wracao mi to z powrotem, a ja to znowu poykaem; wrócio z
powrotem, a ja to znowu poknem. Lecz nie zwracaem uwagi na
mój Œodek. ZwaŒaem na to, co Bóg powiedzia odno™nie tego, nie
na to, co odczuwaem; a pieka mnie zgaga.
162 Wyszedem na ulicŸ i szedem po ulicy ot tak, a woda wyciekaa z
moich ust. Kto™ powiedzia: Jak siŸ czujesz, Billy?”
Ja odrzekem: Cudownie!”
155
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Dni przemijay, tygodnie przemijay; cigle tak chodziem.
Staem w rowie z moim Œodkiem w takim stanie, trzymajc moj
rŸkŸ ot tak. Ubijaem glinŸ ot tak; ™piewaem: O, jak miujŸ Jezusa!”
OdoŒyem to na bok, potem dorzuciem trochŸ wiŸcej gliny;
woaem: O, jak miujŸ Jezusa”. Odbijao mi siŸ tym pokarmem,
bray mnie mdo™ci, miaem zawroty gowy. Niemal nie mogem
pracowaø.
Kto™ powiedzia: Jak siŸ czujesz dzisiaj rano? Billy, czy jeste™
chory?”
Ja odrzekem: Nie. CzujŸ siŸ wspaniale”.
164 Potem pó›niej, kiedy skadaem o tym ™wiadectwo, kto™
powiedzia: Ty wówczas kamae™”.
165 Ja powiedziaem: Nie, nigdy. Ja nie mówiem o tych zmysach
tutaj w ciele; one s martwe. Braem pod uwagŸ Chrystusa,
wytryskujcego ze mnie”. Powiedziaem: Ja przyjmowaem to, co
On powiedzia, i czuem siŸ wspaniale dziŸki temu”.
166 Tutaj to macie. Nie zwaŒajcie na swoje wasne ciao. Nie
zwaŒajcie na choroby, bowiem one s z diaba. Racja. ZwaŒajcie na
BoŒ obietnicŸ.
167 Kto™ powiedzia niedawno: NuŒe, patrz, nie moŒesz gosiø
Boskiego uzdrowienia w Ofierze Pojednania”. Chytry, baptystyczny
kaznodzieja, który by tak czy owak zbyt oddalony od tego.
168 Ja powiedziaem: OtóŒ, ja siŸ nie bŸdŸ sprzecza z tob odno™nie
Ofiary Pojednania, wiem bowiem, Œe nie moŒesz w tym spoczø,
jeste™ bardzo fundamentalny”. Powiedziaem: Wiem, Œe nie masz
gdzie oprzeø sw stopŸ^ Oto masz jedno miejsce Pisma šwiŸtego z
okoo czterdziestu, ono ci wyja™ni ca t sprawŸ: On by zraniony za
nasze przestŸpstwa, starty za nasze nieprawo™ci, ka›§ pokoju
naszego bya na Nim, a Jego sino™ciami jeste™my uzdrowieni’.” Ja
powiedziaem: Gdzie to moŒesz zastosowaø, do Golgoty?”
169 Powiedziaem: Czy wierzysz w siedem zbawczych imion,
zoŒonych imion, naleŒcych do Jezusa. JeŒeli On taki nie by i nie
wypeni ich, i nie byo w Nim tych siedem zoŒonych imion, to On
nie by Jahwe-jireh. Istnieje Jahwe-jireh _ BoŒa obmy™lona ofiara’ i
wy to bŸdziecie musieli przyznaø albo powiedzieø, Œe On nie by
Synem BoŒym. WiŸc je™li On jest Jahwe-jireh, to On jest równieŒ
Jahwe-rapha _ uzdrowiciel’. Bowiem wszystkich siedem zoŒonych
imion: nasze zwyciŸstwo’, nasza chorgiew’, nasza tarcza’ i nasz
puklerz’, i nasze uzdrowienie’ i nasze zbawienie’, nasza obmy™lona
ofiara’ _ wszystko to znajdowao siŸ w Nim! A kiedy On umar na
Golgocie, On rozbroi nadziemskie wadze, wsta z martwych,
rozcign Swoje ramiona i rzek: Wykonao siŸ!’ Alleluja! Diaby
163
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drŒay, pieko siŸ trzŸso, jest to przedobraz pod kaŒdym wzglŸdem.
I On wsta z martwych w poranku wielkanocnym. Ja byem umary,
a oto ŒyjŸ znowu’. Oto On jest _ Jahwe-rapha, Jahwe-manasseh.
Jahwe-jireh _ BoŒa obmy™lana ofiara’.” On nie mia co powiedzieø.
170 Zatem, tam wówczas, jak Jezus powiedzia: Jako MojŒesz
wywyŒszy miedzianego wŸŒa na pustyni, tak musi byø wywyŒszony
Syn Czowieczy”. A je™li blask tej ™wiato™ci BoŒej wówczas w
przedobrazie, kiedy patrzyli na miedzianego wŸŒa, który by
symbolem^
[Nie nagrany odcinek ta™my _ wyd.]
171 On powiedzia: Ja muszŸ dotrzymaø mego sowa. Ty musisz
umrzeø”. Ten biedak by chory. On powiedzia: Co ci mogŸ podaø,
zanim ciŸ zabijŸ?”
Powiedzia: SzklankŸ wody”.
172 Poszed wiŸc i przyniós szklankŸ wody, a on j trzyma w swojej
rŸce, która mu tak drŒaa, Œe jej nie móg utrzymaø. A on powiedzia:
No, chwileczkŸ, gowa do góry”. On powiedzia: Ja ciŸ nie zabijŸ
ani ciŸ nie u™miercŸ, dopóki nie wypijesz tej wody”. A niewolnik
rzuci j na ziemiŸ. Co on teraz uczyni? JeŒeli on jest sprawiedliwym
czowiekiem _ jeŒeli nie dotrzyma swego sowa, to nie jest
sprawiedliwym czowiekiem, a jeŒeli dotrzyma swego sowa, to go
musi wypu™ciø na wolno™ø. Bez wzglŸdu na to, co mówi prawo tego
kraju.
173 A jeŒeli Jezus powiedzia: Jakiejkolwiek rzeczy pragniesz, kiedy
siŸ modlisz, wierz, Œe to otrzymasz”. On tego musi dotrzymaø, On jest
sprawiedliwym. Pojednanie czy nie Pojednanie, lecz to jest Jego
Sowo.
174 Pewien modzieniec chodzi niedawno do pewnego seminarium,
by siŸ nauczyø caej masy bredni, których siŸ nie powinien by uczyø.
WiŸc jego stara matka zachorowaa. Jeden z jej ssiadów naleŒa do
ko™cioa Penej Ewangelii. Oni przyprowadzili pastora do domu.
Powiedzia: Pozwól, Œe ci przyprowadzŸ naszego pastora, Œeby siŸ
modli za ciebie”. Powiedzia: On jest dobrym, sprawiedliwym
czowiekiem, i on wierzy w Boga, wiŸc niech przyjdzie i modli siŸ za
ciebie”.
WiŸc ona powiedziaa: Dobrze”.
175 Lekarz nie móg niczego dla niej uczyniø, zatem ten mody
czowiek tam przyszed, ten pastor, i modli siŸ za t starsz kobietŸ,
i woŒy na ni swoje rŸce zgodnie z listem Jakuba, wzglŸdnie wedug
ew. Marka 16: Na chorych rŸce ka™ø bŸd, a oni wyzdrowiej”. On
tam przyszed i woŒy swoje rŸce na tŸ kobietŸ i za kilka dni ona juŒ
chodzia, i krztaa siŸ koo swego domu, bya zdrowa.
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Kiedy jej syn powróci z kolegium, patrzcie, on by tak
szczŸ™liwy, wiecie, i on widzc swoj matkŸ tak szczŸ™liw,
powiedzia: Jak ci siŸ powodzi, matko?”
177 Ona odpowiedziaa: Po prostu fajnie”. Powiedziaa: O, synu,
zapomniaam ci co™ powiedzieø”. Powiedziaa: W czasie, kiedy nie
bye™ w domu przez te cztery lata” _ rzeka _ zachorowaam. I
wiesz, pani Taka-i-taka tutaj po drugiej stronie ulicy naleŒy do tego
zboru Penej Ewangelii”. Powiedziaa: Jej pastor przyszed i woŒy
na mnie rŸce wedug ew. Marka 16, i ja zostaam uzdrowiona”.
Powiedziaa: Lekarze nie mogli dla mnie nic uczyniø, kiedy miaam
ataki tej choroby”. Powiedziaa: Oto, jak zostaam uzdrowiona”.
178 On powiedzia: Hm, matko, pragnŸ ciŸ o czym™ poinformowaø”.
Powiedzia: Oczywi™cie, tam w kolegium uczyli™my siŸ o tym”.
Powiedzia: Ostatnich dziewiŸø wersetów z ew. Marka 16. nie jest
inspirowanych”. Dalej mówi: One tam zostay dodane przez
Watykan”. Powiedzia: Nie ma Œadnych danych historycznych o
tym, Œe to Sowo tam jest natchnione”.
A ta kobiecina powiedziaa: Chwaa Bogu! Chwaa Bogu!”
On powiedzia: Co siŸ z tob dzieje, matko?”
179 Ona rzeka: JeŒeli Bóg potrafi uzdrowiø mnie Sowami, które
nie s natchnione’, czego by On dokona tymi, które s natchnione?”
Tutaj to macie. JeŒeli On móg to uczyniø tymi nie natchnionymi’
Sowami, czego by On dokona tymi, które s natchnione?”
180 Kiedy
istnieje sze™øset siedemdziesit kilka obietnic,
skierowanych do Ko™cioa w ostatecznych dniach, Œe te rzeczy bŸd
siŸ dziaø, a Jego Moc jest po prostu ta sama! Jezus Chrystus, ten
sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Gdy siŸ modlisz, wierz, Œe otrzymasz
te rzeczy, których pragniesz. JeŒeli pozostaniecie we Mnie i w Moim
Sowie, pro™cie, o cokolwiek chcecie, a stanie siŸ wam. Sprawy, które
Ja czyniŸ i wy czyniø bŸdziecie, i wiŸksze nad te, kiedy Ja odejdŸ do
Mego Ojca. Oto jestem z wami zawsze, mianowicie aŒ do sko§czenia
™wiata. Gdzie dwaj lub trzej zgromadz siŸ w Moim Imieniu i zgodz
siŸ odno™nie czegokolwiek i poprosz, otrzymaj to”.
181 Zapomnij o tym, bracie. Jest BoŒ wol uczyniø to. Tak, to jest
tylko szatan, rabujcy ci twoje uzdrowienie. Wierz Jemu!
A wiar wbrew nadziei uwierzy, Œe siŸ stanie ojcem wielu
narodów zgodnie z tym, jak byo powiedziane, Œe takie
bŸdzie potomstwo twoje.
I nie zachwia siŸ w wierze, nie zwaŒajc na swoje ciao juŒ
obumare^”
176
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182 Bez wzglŸdu na okoliczno™ci. NiezaleŒnie od tego, co mówi kto™
inny. Co gdyby kto™ inny umar, kiedy ty otrzymasz t sam rzecz?
Nie zwaŒaj na to, rozumiesz.
^ majc okoo stu lat, ani na obumary Œywot Sary”.
183 Ona zaliczaa siŸ do tego. Bóg nie da obietnicy Sarze, On j da
Abrahamowi, lecz Sara bya w to wliczona. On da obietnicŸ w
Jezusie Chrystusie, a ja byem zaliczony w Nim, ty bye™ równieŒ.
Widzicie?
I nie zwtpi z niedowiarstwa w obietnicŸ BoŒ, lecz
wzmocniony wiar da chwaŸ Bogu.
Majc zupen pewno™ø, Œe cokolwiek On obieca, ma moc
i uczyniø.
I dlatego poczytane mu to zostao za sprawiedliwo™ø.
A nie napisano tego, Œe mu to poczytano tylko ze wzglŸdu
na niego^ (nie zostao to zaliczone tylko jemu),
Ale ze wzglŸdu na nas, którym ma to byø poczytane i którzy
wierzymy w tego, który wzbudzi Jezusa, Pana naszego z
martwych.
Który zosta wydany za grzechy nasze i wzbudzony z
martwych dla usprawiedliwienia naszego”.
184 O, bracie, to po prostu^ MogŸ tym uderzaø diaba po twarzy
trzysta sze™ødziesit piŸø dni w roku. Rozumiecie: Ty jeste™ kamc;
Tutaj jest Sowo. Ja jestem uzdrowiony”.
185 JeŒeli kto™ przychodzi i kadzie to na ciebie, gdyby kto™ z
otoczenia uczyni ci co™ szczególnego i ty by™ odzyska zdrowie, to ciŸ
nie inspiruje. Lecz to wa™nie siŸ liczy _ kto wierzy: Ja jestem teraz
uzdrowiony”.
186 Gdyby Bóg zstpi i uzdrowi mnie cakiem wprost na miejscu na
skutek cudu, nie byoby to tak wielkie, jak w tym wypadku, kiedy
mogŸ ujrzeø obietnicŸ BoŒ i przyjø j do mego serca, stanø tam i
powiedzieø: Jezus uzdrawia mnie teraz, poniewaŒ ja przyjem Jego
Sowo. Ono jest w moim sercu. On teraz wstawia siŸ za mn przed
Ojcem. Ja bŸdŸ zdrów”. To wa™nie Bóg miuje. Sta§ tam na Jego
Sowie i powiedz: To prawda! On uzdrawia mnie teraz, kaŒdego
dnia”.
187 Tak byo w przypadku jednej kobiety, która miaa wole. Mogem
to ogldaø _ powiedziaem jej tylko, Œeby co™ uczynia, a ono zniko.
Nie musiaem w ogóle kontynuowaø. Lecz ona bya szczŸ™liwa.
Powiedziaa: O, spójrz, spójrz!” A nastŸpnego dnia byo to mniej
wiŸcej tak wielkie. Dalszego dnia byo to zaledwie tak wielkie. Ona
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wziŸa to wszystko pod uwagŸ i rzeka: To, to nie moŒe byø ze”.
Lecz spójrzcie, widzicie, Œe to jest^Tutaj to macie.
188 Kiedy Eliasz zamkn niebiosa, Œeby deszcz nie pada w cigu
trzech lat _ uczyni to Eliasz, Œe nie pada deszcz przez trzy lata i
sze™ø miesiŸcy, a kiedy skoni swoj gowŸ miŸdzy swoje stare,
chude kolana _ gdyby on przyszed do waszych drzwi dzisiejszego
dopoudnia, prawdopodobnie wypŸdziliby™cie go. Skórka zwierzŸcia
na jego gowie, sterczca na wszystkie strony jak nie wiem co,
otulony ot tak w kawa starej owczej skóry, z dzbankiem oliwy i z
kijem w rŸku, i oto on przychodzi. To byo wszystko. Lecz kaŒdym
razem, kiedy on tam usiad, podkurczy swoje kolana, gowŸ skoni
miŸdzy swoje kolana i modli siŸ: BoŒe, te kopoty juŒ zostay
usuniŸte. Izrael pokutowa. Przyjd›, Panie, i ze™lij im deszcz”.
189 Jak ta niewiasta pewnego dnia, kiedy spado z niej brzemiŸ
grzechu, ja powiedziaem: Szatanie, ty jej juŒ nie moŒesz trzymaø”.
Absolutnie nie. To jest wa™ciwe.
190 Przyjd› Panie. W porzdku, ten kopot przemin”. On siŸ
modli sze™ø razy, potem znowu wychodzi. To go nie powstrzymao,
modli siŸ cigle dalej. To siŸ zgadza. A po chwili wychodzi Giezy,
jego suga. Spojrza i przyszed z powrotem, i powiedzia: O, widzŸ
may obok mniej wiŸcej wielko™ci ludzkiej doni”.
191 Patrzcie, niebiosa _ deszcz nie pada juŒ trzy lata i sze™ø
miesiŸcy. SpiŒowe niebo _ spiŒ mówi o BoŒym sdzie; spiŒowy
otarz. Sd nad narodem, który zapomnia o Bogu _ spiŒowe niebo.
Szkoda, Œe nie mamy czasu, by do tego przej™ø. Lecz ówczesne
niedowiarstwo uchwycio by to i odrzucio precz: OtóŒ, jeŒeli to jest
wszystko, co mi Ty potrafisz posaø!” Tak.
192 OtóŒ, co widzia Eliasz, kiedy zobaczy t pierwsz toczc siŸ
chmurkŸ? O, moi drodzy! On rzek: SyszŸ szum obfitego deszczu”.
Nie byo tam Œadnej chmury, wiŸkszej niŒ to. Czego mogaby ona
dokonaø, by nawodniø to pa§stwo? Patrzcie, je™li ten obok by
tak^ W przestworzach byo tak gorco, Œe ona by wyparowaa i
para by znika, ot tak. Lecz skoro tylko Eliasz zobaczy pierwszy
znak, to pierwsze, delikatne poruszenie, on rzek: SyszŸ szum
obfitego deszczu”, chociaŒ to bya tylko tak duŒa chmurka.
193 Bracie, ja wierzŸ, Œe wa™nie w tej chwili moc Ducha šwiŸtego
jest w tym pomieszczeniu, by uleczyø kaŒdego chorego czowieka,
który jest tutaj, jeŒeli moŒecie odczuø obok wielko™ci ludzkiej rŸki i
zawoaø, i krzyknø: SyszŸ szum doskonaego uzdrowienia”. Bóg
musi^
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JeŒeli to odrzucicie i powiecie: OtóŒ, ja nie otrzymaem niczego”,
to umrzecie _ gorce fale pieka i wtpliwo™ci zagasz to w waszej
duszy.
195 Lecz kiedy otrzymasz to mae ziarenko Nasienia, stój na Nim. Nie
jako skaa Gibraltaru, ale jako Skaa Wieków. Stój tam a usyszysz
szum obfito™ci deszczu. Ty jeste™ BoŒym dzieckiem. Szatan woŒy na
ciebie t dolegliwo™ø i ty to wiesz _ a Chrystus juŒ uzdrowi kaŒdego
z was.
196 Grzesznik przychodzi do otarza i mówi: Bracie Branham, ja _
o, ja pragnŸ, Œeby™ siŸ modli za mnie. Ja _ chcŸ byø dobrym, lecz ja
po prostu^ Módl siŸ za mnie” i odchodzi z powrotem na swoje
krzeso.
197 NastŸpnego wieczora mówiŸ: Ilu z was pragnie zostaø
zbawionych?” Oto, on znowu powstaje. Czy chcesz byø zbawiony,
mody czowieku?”
O, tak”.
OtóŒ, dlaczego nie jeste™ zbawiony?”
Ja nie wiem”.
198 Powiedziaem: Ty jeste™ po prostu^” Diabe trzyma tego
chopca. To wszystko. On pragnie czyniø dobrze, lecz istnieje pewien
duch, pewna moc, która mu nie pozwala postŸpowaø wa™ciwie.
199 OtóŒ, alleluja, tutaj to macie. Nic dziwnego^ Bóg nigdy nie
pozwoli prawdziwemu mŸŒowi BoŒemu powiedzieø, Œe mógby kogo™
uzdrowiø. Chrystus tego dokona, kiedy umar. Ja nie mógbym
nikogo zbawiø, wzglŸdnie nikt inny prócz Boga nie moŒe zbawiø
kogo™.
200 A Bóg nie moŒe ciŸ zbawiø, bowiem On to juŒ uczyni. Jedyn
rzecz, któr musisz zrobiø, jest przyjø to. To jest juŒ dokonane. Ja
nie zostaem zbawiony przed dwudziestu laty, zostaem zbawiony
przed dziewiŸtnastu stuleciami, lecz przed dwudziestu laty to
przyjem i zaakceptowaem. Gdybym tego nie uczyni, to za
pierwszy grzech, który bym popeni, Bóg wymazaby mnie z oblicza
ziemi, poniewaŒ On powiedzia, Œe to uczyni, i On musi dotrzymaø
Swej obietnicy. Ja zostaem uzdrowiony przed dziewiŸtnastu
stuleciami, lecz muszŸ to przyjø.
201 A jedyn rzecz, która mnie powstrzymywaa od tego, abym by
zbawiony, kiedy miaem dwana™cie lat, by duch, unoszcy siŸ nade
mn _ diabe, mówicy: Zaczekaj jeszcze chwilŸ”. To jest
powodem, dlaczego nie zostae™ zbawiony, kiedy osigne™ wiek
wasnej odpowiedzialno™ci. Duch, którego otrzymae™ wraz z
pospólstwem, on zwisa nad tob i cigle unosi siŸ nad tob. Ty
chciae™ czyniø dobrze. Nie ma czowieka, który ma swój umys w
194
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porzdku, któryby nie chcia czyniø dobrze, lecz istnieje co™, co mu
nie pozwala czyniø dobrze. Czy siŸ to zgadza? To jest diabe. Alleluja!
Chrystus zapaci za twoje uzdrowienie i zbawienie.
202 Zatem, tutaj to mamy. Przygotujcie siŸ. On poleci Swemu
Ko™cioowi wyganiaø te diaby. Tutaj to macie. W Moim Imieniu
diaby wyganiaø bŸd”. Wy nie bŸdziecie nikogo uzdrawiaø, lecz
bŸdziecie wyganiaø z nich diaby, Œeby mogli przyjø uzdrowienie,
które Ja juŒ odkupiem”. To siŸ zgadza.
203 Kaznodzieje stali na podium i zwiastowali EwangeliŸ, diaby
drŒay. MŸŒczyzna przychodzi do otarza z takim przekonaniem i
mówi: PragnŸ zostaø zbawiony”. On nie zbawi tego czowieka, on
wypŸdzi diaba, to siŸ zgadza, i ten czowiek zosta zbawiony. On
przyszed i przyj swoje zbawienie.
204 Tak samo jest z Boskim uzdrowieniem. Wy, chorzy ludzie tutaj
dzisiaj do poudnia wierzycie temu i narodzili™cie siŸ na nowo, i
jeste™cie synami i córkami BoŒymi. Chrystus was juŒ uzdrowi.
Jedyn rzecz, która was powstrzymuje od tego, aby™cie byli zdrowi
dzisiaj do poudnia, jest duch, zwisajcy nad wami, który wam nie
pozwala wyj™ø cakiem na wolno™ø i uwierzyø w BoŒ obietnicŸ, Œe
On tego juŒ dokona. To siŸ zgadza.
205 OtóŒ, to jest moje polecenie. To wa™nie Bóg da mi, to daje On
kaŒdemu kaznodziei Ewangelii, który uwierzy _ moc i autorytet, by
zdruzgotaø tego ducha. I ja wierzŸ caym moim sercem, Œe kaŒda
demoniczna moc, która znajduje siŸ tutaj w tej chwili, jest juŒ
zamana. NaprawdŸ tak wierzŸ. WierzŸ, Œe kaŒda chora osoba,
znajdujca siŸ tutaj w tej chwili, czuje siŸ o wiele inaczej. JeŒeli to
prawda, podnie™cie swoj rŸkŸ, wy, którzy byli™cie chorzy. Widzicie,
jest to^ Co siŸ dzieje? Ten diabe uciek od was. On musia uciec.
Wiara przychodzi przez suchanie, przez suchanie Sowa. Jezus
Chrystus umar za ciebie.
206 Ty moŒesz zostaø uzdrowiony w tej chwili, by wypeniø to
polecenie. Wy chorzy ludzie, którzy jeste™cie chorzy tutaj dzisiaj do
poudnia, albo przyszli™cie tutaj w takim stanie, podczas gdy ten
Duch odpoczywa na was, kiedy odczuwacie Ducha BoŒego^ Robi
siŸ pó›no, o, przepraszam, mój czas juŒ dawno przemin. Wy
wszyscy, którzy jeste™cie chorzy, którzy byli™cie chorzy, kiedy tutaj
przyszli™cie, pragnŸ, Œeby™cie przyszli tutaj, abym móg wypeniø
moje polecenie. Ja jestem zobowizany wobec mojego Pana.
207 A moje Œdania _ kiedy Anio BoŒy zjawi mi siŸ przy moim
urodzeniu i da mi polecenie, kiedy miaem dwana™cie lat, i wysa
mnie tutaj przed kilku laty, i rzek mi te rzeczy, i jest to
niezaprzeczalne dokoa caego ™wiata. Demony i bezboŒnicy, i
sceptycy i agnostycy, moderni™ci i komuni™ci, i wszyscy inni
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zwalczali to mówic, Œe to jest^ Niektórzy mówili, Œe to jest
spirytyzm”. Niektórzy mówili: To s dziea diaba”. A kto™ inny
powiedzia: To jest mentalna telepatia”. A za kaŒdym razem, kiedy
oni powstali, Wszechmogcy Bóg stan przede mn i przezwyciŸŒy
to. To siŸ zgadza. We›cie to, gdziekolwiek tylko chcecie, i do kaŒdego
narodu, do którego chcecie. W kaŒdym pa§stwie, do którego
przybyem, w kaŒdym mie™cie niemal musiaem zwalczaø t rzecz.
Mówi: To jest mentalna telepatia”.
208 Ja mawiaem: Zabierzcie std kaŒdego, kto my™li, Œe to jest
mentalna telepatia. We›cie std kaŒdego, kto wie cokolwiek o mnie.
Przywied›cie mi pacjenta”.
Mówi: To jest spirytyzm”.
209 Ja mówiŸ: WiŸc je™li ja przy pomocy spirytyzmu pozyskujŸ dusze
dla Jezusa Chrystusa i przezwyciŸŒam diaby, co wy czynicie z tym,
co macie? Sd›cie wedug ich owoców’, powiedzia Jezus wedug
nich poznacie je’. Czy widzieli™cie kiedykolwiek spirytystŸ
wyganiajcego diaby? Nigdy nie ujrzycie. I to jest wa™ciwe”. Ja
rzekem: Jezus powiedzia: Po owocach ich poznacie je’.”
Powiedziaem: W cigu kilku minionych lat pozyskaem z aski
BoŒej trzysta piŸødziesit tysiŸcy dusz dla Chrystusa. Czego wy
dokonali™cie?”
210 Pewien mŸŒczyzna spotka siŸ ze mn tutaj na zewntrz i
powiedzia, Œe pewna niewiasta powiedziaa mu, Œe ja jestem _ Œe
jestem diabem, a wszystko, co uczyniem, byo uczynione przez
diaba. Oni odeszli z tego zboru tutaj i mieli pewn grupŸ, za któr
polecieli, a teraz zostali odrzuceni.
211 Ja powiedziaem: Czego dokonali™cie? PokaŒcie mi owoce”.
ZaczŸo siŸ to tam, a Bóg to wykorzeni, mówic: KaŒda latoro™l,
której nie zasadzi nasz Niebia§ski Ojciec, zostanie wykorzeniona”.
212 Kiedy zaplanowaem t kaplicŸ tutaj na rogu i klŸczaem tutaj na
kupie cyga§skiego ziela i starych chwastów, jakby tuŒ za t
kazalnic dzi™ do poudnia; byo tu bajoro. Bóg powiedzia: Ja to
bŸdŸ bogosawi”.
Stali tu faszywi prorocy i mówili: Widziaem samochody
wjeŒdŒajce i wyjeŒdŒajce. I widziaem kamienie toczce siŸ jeden
od drugiego”. Byo to przed dwudziestu laty, a dzisiaj ona cigle stoi
i bŸdzie Œeglowaø dalej, poniewaŒ zostaa zbudowana tutaj na pocie
i zach modlitwy i obietnicy BoŒej. Ona przezwyciŸŒy.
Na tej skale Ja zbudujŸ Mój ko™ció, a bramy pieka nie
przemog go”. Tutaj to macie. Absolutnie, tak. Nie zwracajcie Œadnej
uwagi na to, co oni mówi. Dostaem swoj nauczkŸ, suchajc ludzi,
którzy nie wiedz, o czym mówi. Ja sucham jednej Osoby, to znaczy
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Wszechmogcego Boga. Jezus powiedzia: Odtd pro™cie w Moim
Imieniu i pro™cie Ojca w Moim Imieniu, a otrzymacie to”. Ja temu
wierzŸ.
213 Pewnego razu w Harlingen w Teksasie, ja^ od tego wa™nie
staraem siŸ uwolniø; spala to moje serce. Oni tam przyszli i mam to
w moim, nie, jest to w moim maym notatniku o róŒnych sprawach.
Tam jest napisane, Œe ja byem^ Œe bya tam FBI, by mnie
zdemaskowaø _ Œe jestem diabem. A kaznodzieje _ caa ich grupa
gdzie™ tam na pónocy w pobliŒu Houston _ przypomnŸ sobie t
miejscowo™ø za chwilkŸ _ wydali wielk ilo™ø traktatów i rozdali je
na tym zgromadzeniu po caym audytorium, i mówili, Œe ja jestem
Szymonem czarnoksiŸŒnikiem i wyganiam diaby tak, jak Szymon
czarnoksiŸŒnik _ przy pomocy czarów.
214 Zatem, dzisiaj wieczorem jest tutaj parŸ dziewczt, które tam
zostay uzdrowione, i one przyszy tutaj paczc i wszystko moŒliwe,
i mówiy: OtóŒ, ty powiniene™^” Ja powiedziaem^ One
mówiy, Œe pójd do domu, one siŸ bay. Powiedziay: FBI pochwyci
ciŸ, bracie Branham. Ta dziewczyna zostaa przywrócona do
zdrowych zmysów, kiedy widziae™ t wizjŸ nad ni”. I ja^ Ona
powiedziaa: Ja postpiam ›le, byø moŒe spowodowaam te
kopoty”.
215 Ja powiedziaem: O, ty siŸ obawiasz”. Powiedziaem: Widziaa™
Boga uzdrawiajcego, czy tak?” Ja rzekem: Obserwuj Go jako
Wojownika. Obserwuj go w boju, patrz, jak wielkim On jest. Patrz,
jak wielkim jest Bóg jako Wojownik w boju!”
216 Tego wieczora wyszedem na podium i powiedziaem: Wszyscy
w tym _ tutaj na mojej kampanii ewangelizacyjnej _ pan Baxter,
mój brat, i te dwie mode panie, które zostay uzdrowione, i ci, o
których kaznodzieje powiedzieli dzisiaj, Œe byli™cie razem z nimi,
pragnŸ, Œeby™cie wyszli z tego budynku”. Oni wyszli z budynku. Ja
powiedziaem: OtóŒ, mam tutaj kawaek papieru, mówicy, Œe
opiekun tego audytorium wyszed i pozbiera ich tysice z
samochodów _ wynaj mae meksyka§skie dzieci, by je pozbieray”.
Powiedziaem: Otrzymaem tutaj dzisiaj wieczorem ™wistek
papieru, który mówi, Œe jestem Szymonem czarnoksiŸŒnikiem i Œe
zostanŸ zdemaskowany przez FBI dzisiaj wieczorem”.
217 Powiedziaem: W porzdku, FBI, ja jestem na podium w Imieniu
Pana Jezusa Chrystusa; chod›cie teraz na podium i zdemaskujcie
mnie”. Powiedziaem: JeŒeli ja czyniŸ cokolwiek innego, niŒ to, co
mówi Biblia Wszechmogcego Boga, to przyjd›cie tu i zdemaskujcie
mnie”. Powiedziaem: Gdzie jeste™cie?” Siedziay tam tysice ludzi
i wszyscy pakali. Ja powiedziaem: Ja czekam na FBI. Wedug
waszej ulotki tutaj mieli™cie mnie zamiar zdemaskowaø dzisiaj

33

34

wieczorem”. W tej chwili zatrzymaem siŸ na kilka chwil i odczuem
tego ducha wychodzcego. Powiedziaem: To nie jest FBI, ja nie
jestem przestŸpc”. Powiedziaem: KaŒdym razem, kiedy agenci
FBI przyszli na moje naboŒe§stwo, zostali zbawieni. Ich szef zosta
zbawiony na moim naboŒe§stwie _ kapitan Al Ferrar”. Ja
powiedziaem, i, ach, powiedziaem: adna FBI nie czyni czego™
takiego”.
218 I rzekem: Tu chodzi o dwóch kaznodziejów odszczepie§ców”.
Rozejrzaem siŸ _ zwisaa tam _ a bya tam wielka czarna rzecz,
wiszca nad suchaczami. Widziaem jak siŸ podnosia ot tak _ na
drugi balkon. Powiedziaem: Siedz wa™nie tam _ jeden w biaym
garniturze, a jeden w siwym garniturze”. A oni spu™cili gowy, ot tak.
219 Ja powiedziaem: Nie spuszczajcie gów! My™laem, Œe mnie
macie zamiar zdemaskowaø. Wydaje siŸ, Œe jest na odwrót”.
Powiedziaem: Wy jeste™cie dwoma kaznodziejami odpadymi od
wiary. Nie macie nic wspólnego z goszeniem”. I powiedziaem:
NuŒe, je™li jestem Szymonem czarnoksiŸŒnikiem i wypŸdzam diaby
przy pomocy czarów, jak mówicie, a wy jeste™cie ™wiŸtymi i
sprawiedliwymi w Bogu, zejd›cie tu na podium. JeŒeli jestem
Szymonem czarnoksiŸŒnikiem, to padnŸ martwy. A jeŒeli wy
jeste™cie Szymonem, jeŒeli jeste™cie tymi zymi, to padniecie martwi.
Zejd›cie teraz na dó, zobaczymy, kto ma racjŸ”. To siŸ zgadza,
rzuciem im wyzwanie. Oni mieli cigle pochylone swoje gowy.
Powiedziaem: Nie schylajcie tak swoich gów”.
220 Dalej rzekem: NuŒe, ludzie, widzicie, kto ma racjŸ, a kto jest w
bŸdzie. Oni siŸ boj”. I tam oni wyszli _ sponad tego zgromadzenia
_ tak szybko, jak tylko potrafili. Powiedziaem: O, widzŸ, Œe oni
odchodz. Byø moŒe schodz tutaj na dó”. Oni wyszli z budynku tak
szybko, jak tylko potrafili _ po schodach na dó. Ja tam staem i
czekaem. Powiedziaem: Zobaczymy teraz. Niech oni przyjd na
podium. Niech Bóg pokaŒe, kto jest kto”. To siŸ zgadza.
Powiedziaem: JeŒeli ja jestem faszywy, to Bóg pokaŒe, Œe to jest
faszywe. JeŒeli mam racjŸ, Bóg zawsze po™wiadczy, Œe to jest
prawdziwe”.
221 Tak jak byo w Houston, kiedy ten baptystyczny kaznodzieja
rzek, Œe ja jestem demonem, i tak dalej, i widzicie, co siŸ dziao,
kiedy zstpi Anio Pa§ski.
222 OtóŒ, czy wiecie, co siŸ stao? Nigdy wiŸcej ich nie zobaczyli™my.
Tego wieczora Pan odniós tam zwyciŸstwo, o którym mówi siŸ cigle
w Harlington. Rozumiecie? Ja Pan zasadziem ich. Ja bŸdŸ ich
podlewaø we dnie i w nocy, Œeby ich nikt nie wyrwa z Mojej rŸki”.
Chod›cie teraz, chopcy, czy podejdziecie szybko do pianina?
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Niech chorzy ludzie, wzglŸdnie kto jest chory, przyjdzie teraz
szybko do otarza. Mamy tylko okoo dziesiŸciu minut tutaj i
pragniemy was uwolniø od kaŒdej demonicznej mocy, która unosi siŸ
wokó was, w Imieniu Pana Jezusa. Ja dajŸ im Moje ImiŸ oraz
autorytet”.
224 Staram siŸ to wypeniaø, poniewaŒ wierzŸ, Œe Bóg daje mi
polecenie, bym tak czyni. Ja w to wierzŸ. Gdybym móg tylko ludzi
pozyskaø, by w to uwierzyli! Zatem, je™li to nie odnosi sukcesów, to
wierzŸ, Œe Pan^ PooŒyem przed Nim runo; pójdŸ z powrotem,
dokadnie wedug tej wizji _ po prostu do jednego, dwóch lub trzech,
czy do ilu mogŸ dotrzeø w cigu wieczora.
225 Wy byli™cie na moich zgromadzeniach, kaŒdy z was, i nie
widzieli™cie choøby jeden raz, Œeby to nie byo doskonae. To wam
powie, gdzie jest wasz grzech. To jest jedyna rzecz, która to moŒe
uczyniø. Uzdrowienie juŒ jest wasze. Zatem, jedyn rzecz, która stoi
na przeszkodzie, jest grzech; moŒe jaka™ rzecz, któr popeniacie w
swoim Œyciu, która nie jest wa™ciwa, wzglŸdnie powstrzymuje was
jaki™ demon, który wam nie pozwoli wierzyø. OtóŒ, wiecie, Œe gdyby
tak nie byo, to Jezus powiedzia co™ zego. Wszystkie rzeczy s
moŒliwe temu, kto wierzy”. Czy siŸ to zgadza? [Zgromadzenie mówi:
Amen” _ wyd.] Zatem jest to zaleŒne od was, nie od Boga.
226 Gdybym tutaj powiedzia, gdybym powiedzia: Tutaj leŒy, je™li
chcecie _ potrzebujŸ dolarowy banknot”. My™lŸ, Œe mam jeden.
Dobrze. JeŒeli istnieje dolarowy banknot, to on jest juŒ przewidziany
dla potrzebujcego czowieka. JeŒeli tak jest, to on jest twój, je™li
przyjdziesz, by go wziø. Ja nie mam nic wiŸcej do uczynienia w tej
sprawie _ ja go tam pooŒyem. Czy siŸ to zgadza? [Zgromadzenie
mówi: Amen” _ wyd.]
227 Zatem Jezus _ kiedy On umar, On ciebie uzdrowi. On by
zraniony za nasze przestŸpstwa, a Jego sino™ciami zostali™my
uzdrowieni” _ czas przeszy. Teraz jest to zaleŒne od was. Przyjd›cie
i we›cie to, jest to wasze. Ja wierzŸ. W moim Imieniu diaby
wyganiaø bŸd”. Ja w to wierzŸ. On mi to pozwoli czyniø przedtem
i wierzŸ, Œe On pozwoli mi to czyniø dzisiaj do poudnia. Czy temu
wierzycie? [Zgromadzenie: Amen” _ wyd.]
228 W porzdku, niech ten koniec tutaj przesunie siŸ po prostu
cakiem do tyu w tym kierunku _ wy wszyscy tutaj na dole, Œebym
siŸ móg modliø _ kiedy siŸ modlŸ i wyganiam ze duchy, Œeby ci
ludzie mogli siŸ dostaø z powrotem na swoje krzesa, koo tej ™ciany.
JeŒeli chcecie, bracia, przesuwajcie siŸ wprost w tym kierunku.
229 Spójrzcie teraz tutaj. Na co by siŸ w ogóle zdao bawienie siŸ i
poowiczna wiara?
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Gdzie jest ta pani, która bya w tym wózku inwalidzkim? Ty,
pani. Na co ci jest przydatne siedzieø tam? Jezus Chrystus uzdrowi
ciŸ. Na pewno, On ciŸ uzdrowi.
231 Widziaem go prowadzcego jak™ kobietŸ przed chwil. My™lŸ,
Œe to jest ten mŸŒczyzna, stojcy tutaj i prowadzi moŒe swoj ŒonŸ _
ona jest kalek czy co™ takiego. Pani, nie musisz byø duŒej w takim
stanie.
232 Pewna pani powiedziaa, Œe ma tutaj ma dziewczynkŸ, mae
dziecko _ byo powaŒnie chore i miao wszelkiego rodzaju
dolegliwo™ci, i tym podobnie, guche, nieme i ™lepe, czy cokolwiek.
Nie musi byø w takim stanie duŒej.
Pochylmy nasze gowy. PragnŸ, aby™cie wierzyli.
233 O, BoŒe, nasz Niebia§ski Ojcze, ja przychodzŸ do Ciebie dzisiaj
do poudnia jako Twój suga. Panie, ja zwiastowaem Sowo. Jest to
Twoje Sowo, nie moje. I ja wiem, Œe Ty jeste™ tutaj, by uzdrowiø tych
ludzi i daø im uzdrowienie. Ja wierzŸ, Œe Ty to uczynisz, Drogi BoŒe.
I modlŸ siŸ do Ciebie, Œeby™ okaza miosierdzie. Panie,
u™wiadamiamy sobie, Œe te wizje _ one mog uczyniø tylko jedn
rzecz, mianowicie objawiø grzechy tych ludzi. Lecz, Panie BoŒe,
niechaj Duch šwiŸty czyni to wa™nie teraz. Niech On objawia
przeszkodŸ w kaŒdym sercu. JeŒeli jest jaki™ grzech w ich Œyciu, to
niech on zostanie przebaczony w tej chwili, Panie. ModlŸ siŸ w
Imieniu Jezusa Chrystusa. I niech ci _ z t grup tutaj jest tak, jak z
tamt innego wieczora _ niech kaŒdy z nich zostanie doskonale
wyzwolony. Niech oni zostan uzdrowieni dzisiaj do poudnia i
przyjd znowu we ™rodŸ wieczorem szczŸ™liwi, krzyczc i radujc
siŸ. Spenij to, Ojcze.
234 Teraz na podstawie autorytetu Twego Sowa wychodzŸ, by
wyganiaø diaby, by wypeniø Twoje Sowo, w Imieniu Jezusa
Chrystusa.
235 Zatem, szatanie, ja wiem, Œe ty trzymasz tych ludzi _ ciemna,
ponura, ohydna rzecz unosi siŸ nad nimi, mówic: OtóŒ, spróbujŸ
to”. Lecz ja ci pragnŸ powiedzieø: Ja stojŸ na ich miejscu _ miŸdzy
nimi a Bogiem dzi™ do poudnia. Ja stojŸ jako suga Wszechmogcego
Boga. Moje grzechy zniky dziŸki Krwi Jezusa Chrystusa, na skutek
BoŒej wiary, któr mam w Niego, jako Syna BoŒego. I ja Œdam, a
Biblia twierdzi to pierwsza, i ja mówiŸ jak Biblia, Œe On zniszczy na
Golgocie wszelk moc, któr ty kiedykolwiek miae™. A Biblia Œda,
Œeby Jego uczniowie wypeniali to polecenie, które On mia tutaj na
ziemi, aŒ do sko§czenia wieków. A ja jestem Jego uczniem, dlatego
przychodzŸ dzisiaj do poudnia jako reprezentant, reprezentujcy
Jezusa Chrystusa w Jego postŸpowaniu. Ja jestem posany na Jego
miejscu. A kiedykolwiek wywoam któr™ osobŸ, twoja moc bŸdzie
230
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zamana i ta osoba zostanie uwolniona, i odejdzie std, i zostanie
uzdrowiona. Wyzywam ciŸ teraz w Imieniu, w Imieniu Jezusa
Chrystusa dziŸki Jego Krwi; na tym stojŸ. A ty opuszczaj kaŒd
osobŸ, na któr wkadam moje rŸce. Nie w mojej ™witobliwo™ci, nie
w moim imieniu, bowiem moje imiŸ nie jest niczym dla ciebie, moja
™witobliwo™ø nie jest niczym, ja nie mam Œadnej. Ty nie uznasz
mojego imienia, lecz uznasz Jezusa i ty musisz wyj™ø z nich. I ja ci
mówiŸ, ja ciŸ wyzywam. A je™li ty próbujesz trzymaø kogokolwiek z
tych ludzi, niech na ciebie przyjdzie przekle§stwo od Boga. Wyjd› z
nich, usu§ swoj rŸkŸ z tych chrze™cijan. Twoj brudn rŸkŸ,
przynoszc choroby, dolegliwo™ci i kalectwo i czynic chorych
tych ludzi, i dajc im niemoce, odejmij od nich swoj rŸkŸ w Imieniu
Jezusa Chrystusa.
236 [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] W Imieniu Jezusa Chrystusa
Syna BoŒego _ proszŸ ciŸ, Œeby™ powsta w Jego Imieniu i odszed do
domu doskonale zdrowy, by uwielbiaø Boga. Powsta§. A ludzie mog
podnie™ø swoje gowy. [Brat Branham i zgromadzenie wielce
uwielbiaj Boga. Puste miejsce na ta™mie _ wyd.]
237 Wszechmogcy
BoŒe, Autorze Wiecznego ycia, Dawco
wszelkiego dobrego daru, ze™lij Twoje bogosawie§stwa na tego
czowieka, który stoi tutaj, wiedzc, Œe to jest jedyna okazja w jego
Œyciu, Œeby móg byø znowu normalnym czowiekiem. On chodzi o
tych kulach z powodu stanu swoich bioder i ko§czyn. On pragnie
wróciø do swego domu, by o tym ™wiadczyø ku chwale BoŒej;
przejecha wiele mil, by dotrzeø tutaj. I Ojcze, modlŸ siŸ, Œeby to bya
ta godzina, w której on powie w swoim sercu: Je™li inni mog, to ja
mogŸ równieŒ. I Ty umare™ za mnie, by mnie wyzwoliø, tak samo,
jak umare™ za innych”. Spenij to, Ojcze.
238 Dlatego ty demonie, który uczynie™ kalekim jego ciao, ja
przychodzŸ rzucajc ci wyzwanie wiary, by ciŸ wyzwaø w tym
pojedynku. Zaklinam ciŸ przez Jezusa, Syna BoŒego, wyjd› z tego
czowieka.
239 Bd›cie peni czci, wszŸdzie. Trzyma to brata. OtóŒ, chwileczkŸ
tylko, to nie jest Œaden z jego^ Nie bd›cie niespokojni,
przyjaciele. Obecno™ø Pa§ska jest blisko. Bd›cie tak peni
uszanowania, jak tylko moŒecie, wewntrz i na zewntrz. Ten biedny
czowiek przyby tutaj, on nigdy wiŸcej nie bŸdzie chodzi bez kuli,
jeŒeli mu Bóg teraz nie pomoŒe. To bŸdzie^ On przyszed tutaj, on
bŸdzie w gorszym stanie, niŒ by kiedykolwiek, je™li nie zostanie
uzdrowiony. Prawdopodobnie bŸd go musieli wynie™ø, je™li nie
zostanie uzdrowiony. Oczywi™cie, je™li szatan bŸdzie móg znale›ø
dosyø mocy, by go zaamaø, to on go zaraz zaamie, jeŒeli bŸdzie
móg. WiŸc teraz albo on go zaamie albo Bóg wyzwoli go i uczyni go
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doskonale zdrowym. Zatem, kaŒdy _ ilu z was tutaj wierzy, Œe Bóg
mnie posa, Œeby wypu™ciø na wolno™ø tego czowieka dzisiaj
wieczorem przez Jego Syna Jezusa Chrystusa? [Zgromadzenie mówi:
Amen” _ wyd.] W porzdku. Bd›cie teraz naprawdŸ peni
uszanowania, miejcie cigle wasze gowy skonione.
240 Ty wierzysz caym swoim sercem, panie. Ty wierzysz, Œe
we›miesz te stare kule i wrzucisz je do samochodu i odjedziesz do
domu, a jutro je we›miesz na swoje ramiŸ i bŸdziesz chodzi tam i z
powrotem po ulicach twego miasta, ™wiadczc o Bogu. Ty nie
masz^ ycie, które zostawie™ _ bracie, oddaj je ku chwale BoŒej.
Czy Mu bŸdziesz suŒy? Czy Mu bŸdziesz suŒy? Rozmy™lae™ o tym
i tak niedawno, (nieprawdaŒ?), ty my™lae™ o ™ci™lejszym chodzeniu z
Nim. Pewnego dnia powiedziae™: Gdybym ja^ Gdyby mnie tylko
Bóg uzdrowi, ja bym ™ci™lej chodzi z Nim”. To siŸ zgadza. Ty tak
powiedziae™.
241 Potem, jeszcze inna sprawa, kiedy bye™^ WidzŸ, Œe bye™
niedawno w samochodzie i rozmawiae™ z kim™ o tych sprawach. By
tam pewien czowiek, który siedzia na przednim siedzeniu, podczas
gdy ty siedziae™ na tylnym. Czy to prawda? Jechali™cie drog w dó,
przejechali™cie koo niewielkiego wzgórza, skrŸcili™cie w prawo,
kiedy o tym rozmawiali™cie. Czy to prawda? Ja nie czytam twoich
my™li, panie. To jest teraz Bóg. I ty teraz zaczynasz odczuwaø, o czym
ja mówiŸ. Teraz jest pora na twoje wyzwolenie.
242 Wszechmogcy BoŒe, teraz, kiedy moc Twojej Obecno™ci jest
tutaj, stoi tutaj, by wypu™ciø na wolno™ø tego czowieka. O, Wieczny
BoŒe, Autorze ycia, ze™lij Swoje bogosawie§stwa na niego, kiedy
bogosawiŸ go w Imieniu Twego Syna. Spenij to, Panie, przez
Jezusa Chrystusa.
243 Ty demonie, który uczynie™ kalek tego czowieka, mojego brata
_ on zoŒy swoje wyznanie. Jego sekretne sprawy zostay
wypowiedziane. On jest teraz tutaj, by móc chodziø. Ty go juŒ duŒej
nie moŒesz trzymaø. On pragnie uwielbiaø Boga. Ja przychodzŸ
rzucajc ci wyzwanie. W Imieniu Jezusa Chrystusa, na podstawie
daru uzdrawiania, udzielonego mi przez anioa, zaklinam ciŸ przez
Jezusa, Syna BoŒego, wyjd› z niego.
Tam _ on wa™nie wychodzi std. Miejcie cigle wasze gowy
pochylone, wszŸdzie.
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