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Demonologia
fizyczna sfera
` ^ z pomoc Pana bŸdziemy sami kontynuowaø to
zgromadzenie. Dlatego cieszŸ siŸ bardzo, kiedy widzŸ, Œe ono
posunŸo siŸ trochŸ dalej _ z tego jednego powodu. WierzŸ, Œe Pan
nam w tym pomoŒe.
OtóŒ, wiecie, Œe to s^ MiujŸ mój zarzd. Mam kilku miych
braci: Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, wszyscy, którzy s _ mam
ich piŸciu. Baron von Blomberg. Oni s po prostu ™wietnymi mŸŒami,
lecz zawsze cechuje to pewna rzecz _ gdy zbierze siŸ grupa mŸŒczyzn
razem, jeden ma to, a drugi ma co™ innego. Czasami jest to w
sprzeczno™ci do tego, co ja sobie my™lŸ. WiŸc ja _ czujŸ siŸ teraz
wolny, kiedy moŒemy przeŒywaø wspaniae chwile, uhm, po prostu
zakasaø nasze rŸkawy i zagŸbiø siŸ w tym i spoŒywaø. Ja _ my™lŸ o
zakasaniu naszych rŸkawów i przeŒywaniu wspaniaych chwil^
[Puste miejsce na ta™mie _ wyd.]
Moj pierwsz Bibli bya przyroda. Poznaem Boga dziŸki
przyrodzie. I ja umiaem owiø ryby! Moi drodzy, ja lubiem owiø
ryby. A czy ty lubisz owiø ryby, synku, chopcze? Je™li lubisz owiø
ryby i miujesz swoj matkŸ, bŸdzie z ciebie dobry chopiec. I nawet
moje nawrócenie nie wyjŸo tego cakiem ze mnie. Tak wiŸc, pewnego
dnia byem w górach i owiem zapamiŸtale ryby. OtóŒ, mówiŸ to po
prostu dlatego, Œeby z tego skorzysta ten may chopciec, oraz inne
mae dzieci, siedzce wokoo, oczywi™cie, i ja byem na ryby tam w
górach. ~owiem pstrgi. I ach, w okresie wiosny jest to cudowne.
Szedem wzduŒ rzeki i zawsze^ zaraz w nastŸpnej toni byy
pstrgi, wiecie, ot takie, i ja po prostu uwielbiaem Pana i
przeŒywaem wspaniay czas, od czasu do czasu krzyczaem, i
zarzucaem moj linkŸ. Jestem zwolennikiem krzyczenia. Amen, na
pewno jestem. Wiem bowiem, Œe co™ mnie uchwyci i ja^[Puste
miejsce na ta™mie _ wyd.]
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Tam na pónocy jest wiele nied›wiedzi, w stanie New Hampshire.
Mam tam mae obozowisko, gdzie chodzŸ owiø ryby. I miaem tam
rozpiŸty may namiot, stary namiot turystyczny, w którym
mieszkaem. A czarny nied›wied› jest najwiŸkszym psotnikiem, jaki
istnieje. Tak wiŸc stara nied›wiedzica i dwa nied›wiadki wdary siŸ
do mojego namiotu i spustoszyy go.
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OtóŒ, co my™lisz maa dziewczynko tam w tyle, z rudymi wosami,
tam w tyle _ co miaem zrobiø z tym nied›wiedziem? Miaem go
wytropiø, nieprawdaŒ?
4
Lecz suchajcie, co zrobia nied›wiedzica. Ona rozerwaa mój
namiot, wesza do ™rodka, wszystko porozrzucaa i poŒara cay mój
pokarm, który tam miaem, i miaa siŸ po prostu dobrze. Zatem,
kiedy tam przyszedem, to ona odesza. Ona nawoywaa swoje
nied›wiadki i jeden nied›wiadek uciek razem z ni. A ten drugi nie
chcia uciekaø, on tam po prostu siedzia. By odwrócony do mnie
plecami, ot tak, i on co™ robi. A ja nie miaem niczego w moim rŸku,
tylko ma siekierkŸ, któr z kilku starszymi zboru, którzy tam byli,
wycinaem chaszcze. OtóŒ, ona odesza mniej wiŸcej na odlego™ø _
o, my™lŸ jak do tego supa telefonicznego tam na zewntrz, i usiada.
Ona piszczaa na tego maego nied›wiadka, ale on nie zwraca na to
Œadnej uwagi. Cigle tam siedzia.
5
Pomy™laem: Co teŒ robi ten malec?” Podszedem trochŸ bliŒej.
Baem siŸ jednak podej™ø zbyt blisko, obawiajc siŸ, Œe mnie
podrapie. Zatem, ja _ nie mogem zobaczyø Œadnego drzewa, a wiem,
Œe ona potrafi siŸ równieŒ wspinaø, wiŸc nie chciaem podchodziø
zbyt blisko do niej, znam bowiem naturŸ nied›wiedzicy. WiŸc _
podszedem po prostu trochŸ bliŒej. I czy wiecie, co siŸ stao?
6
OtóŒ, ja lubiŸ nale™niki. Ilu z was chopców lubi nale™niki? O,
ludzie! O, starzy chopcy równieŒ, widziaem, jak podnie™li swoje
rŸce. Wszyscy lubimy nale™niki, ja je teŒ po prostu miujŸ i lubiŸ je
polewaø miodem. BŸdc baptyst, wiecie _ on wa™nie zachowuje
nas, aby™my Œyli rzetelnie, wiecie _ jest to miód, wiecie. Suchajcie
wiŸc, ja ich nie pokrapiam, ja je naprawdŸ chrzczŸ. Polewam je tak
obficie, aŒ siŸ staj naprawdŸ dobre i ciŸŒkie. Nie pokrapiam ich
tylko trochŸ tu i trochŸ tam. Polewam je rzeczywi™cie tak, aŒ cakiem
nasikn miodem.
7
A zatem, jak wiecie, miaem tam kubeek miodu _ pó galonowy
kubeek miodu. A nied›wiedzie bardzo lubi miód. WiŸc ten
nied›wiadek wlaz do namiotu, zdj pokrywkŸ z tego kubeka
miodu i siedzia tam sobie ot tak, obejmujc ten may kubeek miodu
ot tak. On mia^ A on nie wiedzia, jak go ma je™ø, jak jedliby™cie
go wy, wiecie, wiŸc on po prostu wtyka swoj apkŸ do niego i
oblizywa j ot tak, i liza j. I on siŸ odwróci, by spojrzeø na mnie,
a sier™ø koo jego maych oczu bya cakiem zlepiona w kaki i jego
brzuszek by tak ™liski, jak tylko móg byø _ upaprany od miodu.
Siedzia sobie tam po prostu, zanurza swoj apkŸ i liza miód ot
tak, tak zapamiŸtale, jak tylko potrafi.
3
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O, moi drodzy, pomy™laem sobie o dobrym staromodnym
naboŒe§stwie Ducha šwiŸtego, kiedy po prostu otworzyli™my to
wiaderko, wtykali™my nasz rŸkŸ do niego i lizali w uniesieniu”. Po
prostu cigle nabierali™my i lizali ochoczo.
9
I czy wiecie, co byo w tym niesamowitego? Kiedy ten malec
najad siŸ do syta, pu™ci ten kubeek na ziemiŸ i uciek stamtd, i czy
wiecie, co siŸ stao? Nied›wiedzica i drugi nied›wiadek zaczŸli go
oblizywaø, usuwajc tak z niego ten miód.
10 Zatem, moŒe nasze naboŒe§stwo bŸdzie czym™ w tym rodzaju,
mam nadziejŸ, Œeby™my to po prostu mogli cigle opowiadaø innym,
a Chwaa Pa§ska przypadaaby na nas. Dobrze.
11 CieszŸ siŸ, Œe widzŸ te mae dzieci. ChcŸ wam co™ takiego
powiedzieø. I moŒe jutro po poudniu bŸdziemy mieø wiŸcej czasu i
bŸdŸ móg wiŸcej przemawiaø. A teraz bŸdŸ mówi o czym™ do taty i
mamy.
12 I bŸdziemy mówiø na temat Demonologia”. W Psalmie 103, 1 - 3.
_ bŸdziemy czytaø te wersety. Niemal kaŒdy kaznodzieja, ksidz
wzglŸdnie czytelnik Biblii zna je na pamiŸø.
Bogosaw duszo moja Panu, i wszystko, co we mnie,
imieniu Jego šwiŸtemu.
Bogosaw duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich
dobrodziejstw jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie
choroby twoje”.
13 PragnŸ, aby™cie zauwaŒyli, Œe tam byo wszystkie’ _ Który
odpuszcza wszystkie twoje nieprawo™ci, Który uzdrawia wszystkie
twoje choroby”. Czy moŒemy teraz pochyliø nasze gowy na chwilŸ?
14 Niebia§ski Ojcze, my Ci dziŸkujemy dzisiaj po poudniu za to, Œe
jeste™my tutaj. DziŸkujemy Ci za te mae dzieci, siedzce wokoo, oni
s mŸŒczyznami i kobietami jutra, jeŒeli jeszcze bŸdzie jutro, o ile
Jezus bŸdzie zwleka. A zatem, Ojcze, modlimy siŸ, Œeby™ nas Ty
pobogosawi, kiedy bŸdziemy mówiø na temat Twego Sowa i o
wielkim wrogu, szatanie, którego mamy. Modlimy siŸ, BoŒe, Œeby™
nam pozwoli postawiø liniŸ frontu _ zmechanizowan jednostkŸ
mocy BoŒej tutaj, która mu stawi opór dzisiaj wieczorem na kaŒdym
calu jego ziemi, Panie, i pokaŒe mu, Œe on nie ma w ogóle Œadnych
legalnych praw, Œe Chrystus pokona go zamiast nas tam na
Golgocie, gdy On umar, i On zniweczy nadziemskie wadze i zabra
szatanowi wszelk moc, któr on mia. BoŒe, daj nam teŒ teraz
mdro™ø i zrozumienie, Œeby™my wiedzieli i mogli wyja™niø ludziom,
8
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jak mog siŸ dowiedzieø _ jak mog zostaø zbawieni i pokonaø
szatana. Modlimy siŸ o to w Imieniu Jezusa. Amen.
15 Teraz bŸdziemy kilka minut mówiø na temat Demonologia”.
Syszycie tak wiele o demonach. OtóŒ, prawdopodobnie jutro po
poudniu zako§czymy. Chciaem mimo wszystko po™wiŸciø dwa dni
z tego tygodnia, by gosiø na ten temat. Wa™nie^ wzglŸdnie dwa
dni popoudniowych naboŒe§stw, by mówiø o tym.
16 Zatem, po pierwsze: Czym jest demon? Syszycie, Œe tak wiele
ludzi mówi o demonie. OtóŒ, okre™lenie demon, diabe” _ wszystko
pochodzi z jednego sowa, a w jŸzyku angielskim ono brzmi
drŸczyciel”. Osobnik, który drŸczy, to diabe _ zo™nik. On
mówi^ Dzisiaj Biblia jest dla wiŸkszo™ci _ dla wielu ludzi jest
jak™ star ksiŒk, któr czytali dziadek i babcia, czy co™
podobnego _ Ona nie ma wiele znaczenia, ona jest dla starych
ludzi, i tak dalej”. Lecz to jest ze. Ona jest dla kaŒdego. A demony
to drŸczyciele, którzy nas drŸcz.
17 Zatem, istniej demony, które wchodz do duszy czowieka i to
s, wedug frazeologii byyby to _ to by byo w^ Ja bym
powiedzia jednak, Œe demon, który wchodzi do duszy, jest czym™, co
drŸczy duszŸ.
18 Wiele razy moŒecie ogldaø osobŸ byø moŒe obkan. OtóŒ, ona
moŒe byø nawrócon osob, napenion Duchem šwiŸtym, a pomimo
tego byø cakiem obkan. Rozumiecie? To siŸ zgadza, to nie ma nic
do czynienia z dusz. Jest to drŸczyciel, rozumiecie, co™, co ich
drŸczy.
19 Zatem, wszystkie choroby _ musimy najpierw zaznaczyø, Œe
wszystkie choroby pochodz od diaba. Bóg nie jest autorem
choroby. adna choroba nie przychodzi od Boga. Bóg czasami
pozwala szatanowi gnŸbiø ciŸ chorob jako biczem, Œeby ciŸ
przyprowadziø z powrotem do Domu BoŒego, gdy Mu jeste™
nieposuszny. Lecz choroba _ w jej pocztkach ona pochodzi od
diaba. Czy mogliby™cie sobie wyobraziø czowieka, który by wierzy,
Œe Bóg, nasz Niebia§ski Ojciec, byby autorem czego™ takiego jak
choroba i ™mierø? OtóŒ, nie, On nie jest, nigdy nie by ani nigdy nie
bŸdzie. Bóg zezwala na ™mierø z powodu nieposusze§stwa. Bóg
zezwala na ™mierø. Lecz jak powiedzia jeden pisarz: šmierø moŒe
uczyniø tylko jedno _ Bóg zaprzg j do powozu i ona nas,
wierzcych, cignie do Obecno™ci Boga”. Lecz sowo ™mierø oznacza
odczenie”.
20 Jezus powiedzia: Kto sucha Moich Sów i wierzy w Tego, który
Mnie posa, ma ywot Wieczny”. On takŒe powiedzia: Jam jest
zmartwychwstanie i ywot, kto wierzy we Mnie, choøby teŒ umar,
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Œyø bŸdzie, a ktokolwiek Œyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”.
I my odnosimy ciaa jedni drugich _ te nie™wiŸte do naszych grobów.
Lecz on nie umrze na wieki”.
21 OtóŒ, jeŒeli zwrócicie uwagŸ, kiedy On mówi o ~azarzu,
powiedzia: ~azarz ™pi”.
22 Uczniowie, mŸŒczy›ni tacy jak my, powiedzieli: O, jeŒeli on ™pi,
to powraca do zdrowia. On ma na my™li, Œe odpoczywa” _ tak oni
my™leli.
23 Lecz On przyszed i przemówi do nich w ich jŸzyku, On rzek:
On jest martwy’, jak wy my™licie”. Lecz powiedzia: Ja go idŸ
obudziø, wzbudziø”. Rozumiecie? Rozumiecie? Kiedy jeste™cie^
24 šmierø oznacza odczyø”. OtóŒ, gdyby kto™ z was, kto™ z waszej
rodziny umar, czy co™ takiego, on jest _ jeŒeli on jest nawrócony, to
nie jest martwy. Oni s martwi z ludzkiego punktu widzenia. Lecz
oni s po prostu oddzieleni od nas i znajduj siŸ w Obecno™ci BoŒej.
Oni nie s martwi, nie mog umrzeø, dla nich jest rzecz niemoŒliw
umrzeø. Jezus powiedzia: Kto sucha moich sów i wierzy w Tego,
który Mnie posa, ma ywot Wieczny i nie przyjdzie na sd, lecz
przeszed ze ™mierci do ycia”. WiŸc on nie moŒe umrzeø. Wszystko,
co jest nie™miertelne, co jest wieczne, nie moŒe zaginø. To jest
nieskazitelne ycie. On Je ma, bowiem Bóg mu Je da. A wiŸc, bez
Œadnych zasug _ Ono nie jest uwarunkowane, Bóg mu Je daje.
25 Bóg woa. aden czowiek nie moŒe przyj™ø do Boga, je™li go Bóg
nie powoa. Jezus powiedzia: aden czowiek nie moŒe przyj™ø do
Mnie, je™li go najpierw Mój Ojciec nie powoa, nie pocignie”. Czy siŸ
to zgadza? WiŸc to jest Bóg we wszystkim. MoŒe jutro po poudniu
rozpatrzymy to trochŸ bardziej, poniewaŒ pragnŸ wam przedstawiø
sprawŸ choroby tak, aby™cie to zrozumieli.
26 By czas, kiedy zostali™my zapodnieni w naszym pradziadku. Wy
to wiecie. Lekarz to wie. OtóŒ, a wy równieŒ _ czytelnicy Biblii. Wy
wiecie, kiedy ten zarodek Œycia zacz siŸ w waszym pradziadku
stawaø zarodkiem, i on wyszed poprzez waszego dziadka, a potem
do waszego ojca, potem do waszej matki i do tego, czym jeste™cie
obecnie. To siŸ zgadza, nawet Pismo šwiŸte tak naucza. Tutaj jest to
miejsce Pisma dla was, je™li chcecie. Ja wierzŸ, Œe Ono mówi, iŒ Lewi
zapaci dziesiŸcinŸ, gdy by jeszcze w lŸd›wiach Abrahama, który
by jego pradziadkiem. Czy siŸ to zgadza? Lecz widzicie, ten zarodek
powsta juŒ tam wówczas.
27 Lecz twoja dusza zostaa stworzona przed zaoŒeniem ™wiata,
kiedy Bóg stworzy czowieka na Swoje wasne podobie§stwo; ducha
ludzkiego; nie czowieka na Jego wasne podobie§stwo, lecz ludzi na
Swoje wasne podobie§stwo. Rozumiecie? A potem uczyni ich
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mŸŒczyzn i kobiet, nim On w ogóle mia czowieka z prochu ziemi.
yczybym sobie, Œeby™my mogli dzisiaj po poudniu po™wiŸciø nasz
czas i przej™ø z powrotem do tego. Zobaczyø po prostu, jak Bóg^
OtóŒ, jest to miŸdzy wierszami, lecz je™li to zrozumiecie, jest to w
zgodno™ci z cao™ci. Rozumiecie? Jak to Bóg uczyni na pocztku, co
On wówczas uczyni, jak On zstpi na ziemiŸ i jak On stworzy
czowieka na Swoje podobie§stwo, a potem to Bóg odwróci i Sam
sta siŸ na podobie§stwo czowieka, by odkupiø ludzi.
28 Zatem, kiedy Bóg stworzy czowieka na Swoje podobie§stwo, on
by duchowym czowiekiem. I byo tak, Œe nie byo nikogo, kto by
uprawia glebŸ. Potem On stworzy czowieka z prochu ziemi. OtóŒ,
archeolodzy, itd., ci ludzie, którzy robi wykopaliska w ziemi i
wygrzebuj stare ko™ci, i tym podobnie, i wierz w ewolucjŸ^ Ja
wierzŸ we wa™ciwego rodzaju ewolucjŸ. Czowiek rozwija siŸ sam z
siebie, lecz nie wszystko z jednej komórki. Absolutnie nie, bowiem
ptak jest ptakiem juŒ od czasu, gdy Bóg stworzy go jako ptaka, a
mapa bya map, a czowiek by czowiekiem. Oczywi™cie. To siŸ
zgadza.
29 OtóŒ, rozmawiaem tutaj z lekarzem, kiedy byem wówczas w
Louisville. On powiedzia: No wiesz, bracie Branham!” Ja mówiem
o tym, jak tubylcy w Afryce _ jak oni spoŒywaj pokarm, po prostu
id nad brzeg^ Och, niektóre najokropniejsze rzeczy, jakie
kiedykolwiek widziaem _ jak oni spoŒywaj pokarm! Po prostu
bior z ziemi rzeczy, które s zakaŒone i s w nich robaki _ po prostu
je wytrzŸs _ robaki i wszystko moŒliwe. Jest im to wszystko jedno.
Rozumiecie? Oni mówi^ pij cokolwiek, obojŸtne, co to jest. On
powiedzia: Lecz bracie Branham, oni nie s ludzkimi istotami”.
Ja powiedziaem: O, tak, oni s. Oni s na pewno lud›mi”.
30 Powiedziaem: Stworzeniem, najbliŒszym ludzkiej istocie ze
strony zwierzt jest szympans. Przez cztery tysice lat próbowali™cie
osignø, Œeby ten szympans co™ wymamrota, a on tego nie potrafi
uczyniø” _ powiedziaem _ poniewaŒ on nie umie rozmy™laø. On
nie ma niczego, czym by móg rozmy™laø. O, moŒna go nauczyø
niektórych rzeczy, takich jak jeŒdŒenie na koniu, hetta i wi™ta, albo
wkadaø okulary, albo paliø cygaro, albo utrzymywaø równowagŸ na
rowerze, je›dziø na koniu, czy co™ podobnego, lecz to jest tylko jak
hetta i wi™ta dla konia albo dla psa, czy co™ w tym sensie. Ja
powiedziaem: On jest zwierzŸciem”.
31 Lecz wy mnie posyacie z powrotem do Afryki, do najdzikszego
szczepu, jaki tam istnieje, a jest to szczep karowatych Pigmejów”.
Dalej mówiem: Prawdopodobnie jego pra-pra-pra-pradziadek nie
widzia nigdy biaego czowieka, itp. Jedyn rzecz, któr on wie _
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on nawet nie wie, która jest prawa, a która lewa rŸka. Jedyn rzecz,
któr on wie, to potrzeba jedzenia i on je, cokolwiek dostanie do rk,
czy to jest ludzkie miŸso, czy cokolwiek innego, to mu jest obojŸtne,
gównie, Œe ma co je™ø. Lecz dajcie mi go, gdy ma piŸø lat, a w wieku
piŸtnastu lat bŸdzie dobrze mówi po angielsku i bŸdzie mia dobre
wyksztacenie. Dlaczego? On ma duszŸ. Bóg uczyni go ludzk istot
i on ma tak samo prawo usyszeø EwangeliŸ, przynajmniej raz w
Œyciu, tak jak my mamy j zwiastowan tutaj cigle i po caej
Ameryce, zwiastujemy ludziom cigle na nowo i na nowo, i prosimy,
i przekonujemy, i czynimy wszystko moŒliwe. Niech on j tylko raz
usyszy, a obserwujcie, jak on z paczem pobiegnie do otarza i to
szybko”. Rozumiecie? O, tak!
32 I to wa™nie odczuwam dzisiaj w moim sercu, bracie, kiedy
rozmy™lam o Afryce i o tych biednych czarnych rŸkach _ podnosz
je do góry i mówi: Bracie Branham, mów jeszcze raz o Jezusie!” O,
aski! Co™ nurtuje we mnie i ponie. Skoro tylko uzbieram dosyø
pieniŸdzy, to siŸ tam udam _ to wa™nie czyniŸ z kaŒdym groszem,
który dostanŸ, ze wszystkim, Bóg wie, prócz tego co mam na
wyŒywienie. A wiŸkszo™ø mojego odzienia daj mi ludzie. I biorŸ
tylko tyle, Œeby mi starczyo na Œycie, tak skromnie, jak tylko
potrafiŸ, a resztŸ dajŸ na fundusz misyjny, który zaatwiy urzŸdy, i
nawet nie pacŸ z tego podatku z dochodów. AŒ uzbieram okoo trzy,
cztery lub piŸø tysiŸcy dolarów wyruszŸ tam na drug stronŸ i bŸdŸ
zwiastowa EwangeliŸ ludziom, wiem bowiem, Œe w owym dniu bŸdŸ
musia za nich odpowiadaø. I bŸdŸ wiedzia, z czego zdajŸ rachunek.
33 Zazwyczaj robiem tak, Œe kiedy siŸ udaem do jakiego™ miasta i
urzdziem wielkie zgromadzenie, a uzbierao siŸ duŒo pieniŸdzy _
oni mieli wielkie zgromadzenia ewangelizacyjne i zebrali tysice
dolarów, ja je dawaem Czerwonemu KrzyŒowi, i tak dalej. NuŒe, nie
chcŸ ich ostro krytykowaø, lecz je™li kto™ jedzie po ulicy w
samochodzie za cztery tysice dolarów, ze spink z wielkim
diamentem na krawacie, palc cygaro, majc piŸøset dolarów na
tydzie§ z pieniŸdzy, które chorzy ludzie^ O, nie! Absolutnie nie! A
na tych _ i skoro tylko odjedziecie z miasta, oni mówi:
ekstrawaganccy religijni fanatycy” i tym podobnie, i drwi sobie, i
poniŒaj religiŸ, w obronie której stoimy. O, nie!
34 Ja to sam przyjmujŸ i przed Bogiem, jako moim SŸdzi, dajŸ to na
zwiastowanie Ewangelii za granic, wiem zatem, Œe w owym dniu
bŸdŸ^ kiedy bŸdŸ musia zdaø rachunek z mego szafarstwa, Œe to
byo dawane wa™ciwie. To siŸ dokadnie zgadza, bowiem zdajŸ sobie
sprawŸ z tego, Œe jako traktujŸ ludzi, tak traktujŸ Boga. Po prostu
moje nastawienie wobec was jest moim nastawieniem do Chrystusa.
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A wasze nastawienie wobec mnie, jest tak samo nastawieniem do
Chrystusa, to siŸ zgadza.
35 Zatem, widzŸ ludzi w takim stanie i widzŸ jak ta ludzka istota
wtedy, a obecnie z nie™mierteln dusz, która nie moŒe umrzeø, nie
moŒe zaginø, nie moŒe nic innego niŒ mieø ywot Wieczny, który
suwerenny Bóg, wedug Swojej wasnej woli da wam. A teraz _
zatem ja teraz^
36 Pozwólcie, Œe to troszeczkŸ skorygujŸ, wzglŸdnie co™ powiem.
Kto™ ma zamiar odej™ø i mówi: Brat Branham jest kalwinist”. Nie,
ja nie jestem. Jestem kalwinist na tyle, na ile kalwinista mie™ci siŸ
w Biblii. Lecz kiedy kalwinista wykracza poza ramy Biblii, to jestem
arminianinem, rozumiecie. Ja wierzŸ w ™witobliwo™ø, a jestem
równieŒ zwolennikiem kalwinistów, lecz obydwa ruchy _ jeden sta
siŸ odamem i uda siŸ w tym kierunku, a drugi sta siŸ innym
odamem i uda siŸ w tamtym kierunku. Czy to nie byo zadaniem
KsiŸgi do Efezjan _ przyprowadziø to z powrotem i umie™ciø na
wa™ciwym miejscu, tam gdzie to umie™ci Bóg, inaczej byliby™my
wszyscy w zamieszaniu. Obydwa ruchy maj doktrynŸ, lecz one
podupady z powodu niej, oba, to znaczy pielgrzymi ™witobliwo™ci i
kalwini™ci, równieŒ arminianie. OtóŒ, kalwini™ci mieli co™
prawdziwego. Ja wierzŸ, Œe nauka kalwinistów^
37 Ja temu wierzŸ _ w zapewnienie _ wierzŸ, Œe Ko™ció ma Wieczne
Zapewnienie. KaŒdy czytelnik Biblii to wie, bowiem Bóg juŒ
powiedzia, Œe On stanie tam bez skazy. Czy siŸ to zgadza? Zatem On
tam bŸdzie. Czy siŸ to zgadza? Ko™ció jest zabezpieczony na wieki.
Zatem, nastŸpn spraw jest, czy wy jeste™cie w Ko™ciele. JeŒeli
jeste™cie w Ko™ciele, w porzdku, jeste™cie zabezpieczeni przez
Ko™ció, lecz raczej pozosta§cie w Ko™ciele. A jak siŸ dostaniecie do
Ko™cioa? Przez u™ci™niŸcie doni? Nie. Przez zapisanie waszego
nazwiska do ksiŸgi? O, nie. Przez jednego Ducha jeste™my wszyscy
ochrzczeni w jedno Ciao”. A to Ciao, które Bóg osdzi na Golgocie,
byo Ciaem Jezusa Chrystusa, i my jeste™my ochrzczeni do tego
Ciaa przez jednego Ducha. Mamy Wieczne Zapewnienie, jak dugo
jeste™my w Ciele Chrystusa, nic nas nie moŒe odczyø, nic nas nie
moŒe tknø. JeŒeli odejdziesz, to odejdziesz z wasnej woli. Lecz z
tak pewno™ci _ jeŒeli jeste™ w Ciele Chrystusa, z tak pewno™ci,
jak Jezus wsta z martwych, ty powstaniesz równieŒ. Bóg tego juŒ
dokona.
38 Ty nie moŒesz grzeszyø. O, ty^ MoŒe jestem grzesznikiem w
twoich oczach, lecz je™li jestem w Chrystusie, Bóg tego nie widzi,
poniewaŒ moje grzechy zostay odpokutowane, Jego Krew
odpokutowaa moje grzechy. Rozumiecie? Ja nie mogŸ grzeszyø. Kto
siŸ narodzi z Boga, nie popenia grzechu, bowiem on nie moŒe
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grzeszyø. Nasienie BoŒe pozostaje w nim”. Rozumiecie? On jest zaraz
ochotny _ jeŒeli popeni jaki™ bd, on jest na pewno zaraz ochotny
wyznaø to. JeŒeli jest prawdziwym chrze™cijaninem, on to wyzna.
JeŒeli to zakrywa, to pokazuje, Œe przede wszystkim niczego nie ma.
To siŸ zgadza. On przede wszystkim niczego nie ma. Lecz je™li jest
prawdziwym chrze™cijaninem^
39 Zatem, tutaj _ je™li zasiejecie ziarno pszenicy do gleby, ono
bŸdzie zawsze ziarnem pszenicy. Kkol moŒe byø wszŸdzie koo
niego i wszystko moŒliwe, lecz jak dugo ono takim pozostanie,
bŸdzie cigle ziarnem pszenicy. Czy siŸ to zgadza? A je™li czowiek
jest naprawdŸ zrodzony z Ducha BoŒego, on nie jest raz wewntrz a
raz na zewntrz, i tam i z powrotem, i raz tam w ™wiecie, a raz tutaj.
O nie. Nie, nie. Czowiek nie jest kkolem jednego dnia, a ziarnem
pszenicy nastŸpnego dnia. Bóg nie ma czego™ takiego na roli. O tak,
je™li jeste™ zrodzony z Ducha BoŒego, to od tego czasu aŒ do twojego
odej™cia jeste™ chrze™cijaninem, a zatem jeste™ nie™miertelny, wraz z
Bogiem. To siŸ zgadza _ jeŒeli jeste™ w Ko™ciele.
40 Zatem, mówmy teraz o tej ™miertelnej stronie. OtóŒ, jak mógby
czowiek w takim stanie, na takim poziomie, byø kiedykolwiek
chorym? Jest tak dlatego, poniewaŒ wasze ciao nie zostao jeszcze
odkupione. Wasze ciao nie jest odkupione. Bez wzglŸdu na to, jak
bardzo _ jak dobrym jeste™ i jak po™wiŸconym i ™wiŸtym, jak bardzo
masz Ducha šwiŸtego, to jest tylko twoja dusza. A twoja dusza
jeszcze nie jest cakiem doskonaa. Ona ma tylko bogosawie§stwo,
obietnicŸ BoŒ, co jest zadatkiem naszego zbawienia. Lecz jeŒeli
teraz nie mamy Œadnego zadatku naszego zmartwychwstania,
Œadnego Boskiego uzdrowienia, to nie bŸdŸ mia Œadnej pewno™ci,
ani niczego, co by mi potwierdzao, Œe istnieje zmartwychwstanie.
41 Tak samo jeŒeli Chrystus nie Œyje w moim sercu _ jeŒeli to muszŸ
przyjmowaø z jakiego™ rodzaju psychologicznej sprawy, znajdujcej
siŸ gdzie™ tam, jeŒeli muszŸ wierzyø czemu™ takiemu gdzie™, otóŒ,
potem bybym trochŸ sceptyczny odno™nie tego. I dlatego wa™nie
tam w Afryce, kiedy oni przychodz, przychodz tam misjonarze
prowadzc tysice tych tubylców, a oni nie™li mae gliniane boŒki i
wszystko moŒliwe. Jest tak dlatego, poniewaŒ oni usyszeli tylko t
psychiczn stronŸ Biblii. To siŸ zgadza. W moim wasnym zborze s
bapty™ci, metody™ci, prezbiterianie, i chodzili tam wszyscy, lecz
kiedy oni zobaczyli moc BoŒ demonstrujc siŸ, to zaatwio
sprawŸ! Potem oni wiedzieli, Œe Bóg jest Bogiem.
42 OtóŒ, wiŸc co daje pocztek tej chorobie? Zatem, najpierw jest to
duch, zanim siŸ to staje chorob, dokadnie tak samo, jak ty bye™
duchem, nim siŸ stae™ ludzk istot. Ja siŸ teraz posuŒŸ bratem
Willettem tutaj jako przykadem. Bracie Willett, by czas, kiedy ty i
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ja nie byli™my niczym. A potem _ najpierw Bóg da nam Œycie. I
przyjmijmy, powiedzmy, Œe gdybym zrobi rozkad twego ciaa dzi™
po poudniu, to ty siŸ skadasz z masy komórek, trzymajcych siŸ
razem dziŸki atomom. A zatem, pewnego dnia te atomy ulegn
skaŒeniu, jeŒeli Jezus bŸdzie zwleka, i ty powrócisz do prochu. One
bŸd dokadnie takie same, jakie byy na pocztku, ulotni siŸ do
powietrza. Lecz kiedy powróci twój duch, te atomy zgromadz siŸ
znowu razem wraz z tym duchem i wydaj na ™wiat innego brata
Willett’a, cakiem podobnego do tego, tylko modego, takiego jakim
by w kwiecie swego Œycia.
43 Kiedy czowiek ma ponad dwadzie™cia piŸø lat, znajduje kilka
zmarszczek i pojawia siŸ kilka siwych wosów. Tak bŸdzie, poniewaŒ
™mierø depcze ci po piŸtach. I ona ciŸ pewnego dnia zabierze. Bez
wzglŸdu na to, kim jeste™; ona ciŸ zabierze. Lecz ona stopniowo^
Dostaniesz siŸ gdzie™ tutaj do kta, a Bóg wydostanie ciŸ z tego kta,
ty siŸ dostaniesz do tego kta tutaj i ™mierø ciŸ niemal capnie, i znów
tutaj, ale po pewnym czasie ciŸ dosiŸgnie. Lecz potem, ™mierø moŒe
uczyniø tylko jedno, ona zbierze swoje obfite Œniwo, i potem, kiedy
wykona wszystko, co ona moŒe uczyniø^ JeŒeli Bóg da ci to Œycie
i ty bye™ w kwiecie swego wieku majc okoo dwudziestu trzech lat,
to kiedy powstaniesz z martwych w zmartwychwstaniu, przyjdziesz
znowu dokadnie taki, jakim bye™ w wieku dwudziestu trzech lat
albo dwudziestu piŸciu, zanim zaczŸa przejawiaø siŸ ™mierø. šmierø
pochonie wszystko, co moŒe. Ona siŸ tam rozpoczŸa, lecz ty
przyjdziesz ponownie dokadnie taki, jakim bye™.
44 Zatem, je™li kaŒda z komórek w twoim ciele _ rozóŒmy je teraz
komórkŸ po komórce, komórkŸ po komórce, i poóŒmy je oddzielnie
tutaj na podium _ badajc kaŒd komórkŸ w twoim ciele dojdziesz
do malutkiego zarodka, który by twoim pocztkiem _ nie moŒna go
zobaczyø goym okiem. Musisz siŸ patrzyø przez mikroskop. Ja
widziaem zarodek Œycia pod mikroskopem. On wyglda jak
male§ka niteczka. A pierwsza rzecz, która siŸ pojawi na tym zarysie
krŸgosupa, jest malutki wŸzeek. Jest to pierwsza maa komórka,
która narasta na przedzie tego zarodka.
45 OtóŒ, gdybym mia wziø t jedn _ pojedyncz komórkŸ, z
której wywodzi siŸ kaŒdy z was, male§k komórkŸ _ zarodek^
Czym jest zarodek! Zarodek to malutka _ najmniejsza komórka.
OtóŒ, co jest jako nastŸpne? Ja ciŸ teraz rozebraem na najmniejsze
czstki i doszedem do tej jednej malutkiej komórki, a pomimo tego
ciebie jeszcze nie znalazem. Po prostu pooŒyem twoje komórki
oddzielnie. OtóŒ, potem, nastŸpnie _ komórki krwi i komórki ciaa, i
jakiekolwiek jeszcze s, rozoŒyem je wszystkie tutaj, lecz jeszcze
nie mam ciebie. Doszedem teraz do jednego zarodka. Dobrze, zrobiŸ
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teraz rozkad tej malutkiej komórki. NuŒe, gdzie ty jeste™? To twoje
Œycie. A Œycie tworzy pierwsza komórka, która bya zarodkiem,
potem kaŒde wedug swego rodzaju: pies wedug psa, ptak wedug
ptaka, czowiek wedug czowieka _ rozwijanie siŸ komórek _
komórka za komórk, komórka za komórk, dochodzc do tego,
czym ty jeste™ _ ludzk istot, rozwijajc siŸ z komórek. OtóŒ, to
postanowi Bóg _ Œeby tak byo.
46 Lecz co teraz, w przypadku choroby raka? Mówmy o niej przez
chwilŸ. OtóŒ, Bóg daje ci twoje Œycie. I powiedzmy, Œe jeste™cie tutaj
dzisiaj, ja jestem tutaj _ nie ma niczego na mojej rŸce, lecz po jakim™
czasie moŒe siŸ na niej pojawiø rak. OtóŒ, jak siŸ tam dosta ten rak?
Zastanówmy siŸ, czym jest rak, rozóŒmy go teraz na czstki,
zbadajmy go. OtóŒ, on jest równieŒ zespoleniem komórek. Czy to
wiedzieli™cie? Nowotwór, katarakta, kaŒda z tych rzeczy to komórki.
One nie maj ustalonej formy. Niektóre siŸ rozaŒ, a niektóre
wygldaj jak pajk, a niektóre wygldaj _ biegn jak Œyy _
czerwony rak podobny do dugich czerwonych nici, przechodzcych
przez ciao. A potem jest róŒowy rak, który zazwyczaj wystŸpuje na
piersi kobiety, jak nale™niki, leŒce jeden na drugim, a potem zaczn
wyaziø na zewntrz. I one rosn po prostu wszŸdzie.
47 Nowotwory s czasami niesymetryczne w jednym kierunku _
dugie, poduŒne i wszystko moŒliwe. One nie maj ustalonego
ksztatu, bowiem wyraŒaj ducha, który nie ma ksztatu. Lecz jest to
rozwijanie siŸ komórek, jest to pewna ilo™ø komórek, które s
powiedzmy w tobie w tej chwili jako nowotwór albo rak _ po prostu
rozwijajce siŸ komórki, one siŸ cigle rozrastaj i poŒeraj _
wysysaj z ciebie Œycie, Œyjc dziŸki obiegowi krwi. Katarakta
pochania ™luz w oku i przerasta go na wskro™, i zakrywa go sob,
za™lepiajc twoje oko. Niektóre z nich przychodz, a nie przedostaj
siŸ^ podobnie jak gru›lica, która przychodzi po prostu jako
malutki zarodek. Wielko™ø zarodka nie ma Œadnego znaczenia _ z
tak samo wielkiego zarodka powstaje so§ albo pcha. Widzicie,
wielko™ø zarodka nie ma znaczenia.
48 Niektóre z nich przybieraj postaø ciaa, a niektóre w ogóle nie.
A niektóre wcale nie wchodz do komórek. Niektóre staj siŸ
duchem, drŸcz duszŸ. Postaramy siŸ przebraø tŸ czŸ™ø _ zostawiŸ tŸ
czŸ™ø na jutrzejsze popoudnie, o ile mogŸ _ gdzie ta dusza-duch
przychodzi, i jak tutaj pod tym ona^
49 OtóŒ, przyjaciele, ja tego nie mówiŸ z jakiego™ psychologicznego
punktu widzenia, mam do czynienia z demonami juŒ wiele lat i wy to
wiecie. Gdyby™cie tylko wiedzieli, co siŸ czasami dzieje w nocy, kiedy
siŸ zako§czy naboŒe§stwo. Wy nie wiecie. PamiŸtaj, kiedy wystpisz
przeciw jakiemu™ duchowi, to jest lepiej, gdy wiesz, o czym mówisz.
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Nie stój tam tylko robic sceny, poniewaŒ to jest do niczego
przydatne. Lecz kiedy ciŸ demon musi naprawdŸ usuchaø, on to
uzna. Nie chodzi o to, jak go™no krzyczysz, ani jak bardzo
pomazujesz olejem. Chodzi o to, co jest tutaj wewntrz _ to on uzna;
to jest Prawd. Jezus mu powiedzia: Wyjd›”. Rozumiecie?
50 Przypomnijcie sobie, uczniowie go wyrzucali i uwijali siŸ,
próbujc go wygnaø, i czynili wszystko moŒliwe. Oni powiedzieli:
Dlaczego nie mogli™my go wygnaø?”
51 On odrzek: Z powodu waszego niedowiarstwa”. On powiedzia:
Wyjd› z niego”. Ten chopak pad na ziemiŸ i mia najgorsze
paroksyzmy, jakie mia kiedykolwiek. Rozumiecie? Widzicie, one
rozpoznaj autorytet.
52 Spójrzcie na tych modzie§ców wówczas, na tych próŒniaków,
którzy widzieli Pawa, wyganiajcego diaby. Oni powiedzieli: My
moŒemy czyniø to samo” _ synowie pewnego kapana. WiŸc oni siŸ
tam udali i rzekli: My potrafimy wyganiaø diaby”. Dz. Ap. 19. Oni
poszli do pewnego czowieka, który miewa paroksyzmy epilepsji, i
rzekli: Zaklinamy ciŸ przez Jezusa, wyjd› z niego”. Diabe
powiedzia^ NuŒe, w Imieniu Jezusa, którego gosi Pawe!”
53 Diabe powiedzia: OtóŒ, ja znam Jezusa i znam Pawa, lecz kim
wy jeste™cie?” Wy wiecie, co siŸ stao. Rzuci siŸ na tych mŸŒczyzn,
potarga ich odzienie i oni zostali pobici na kwa™ne jabko, i wybiegli
na ulicŸ.
54 Te same demony Œyj dzisiaj. Istnieje wiele fanatyzmu. Dzisiaj
wieczorem jest to ko™ció. Obecnie jest w kraju wiele fanatyzmu pod
paszczykiem Boskiego uzdrawiania. Trzeba temu zamknø usta.
Ono wa™nie przynosi wiele ha§by tej prawdziwej sprawie. Dlatego
wa™nie macie takie ciŸŒkie zmagania. Dzisiaj istnieje wiele bredni,
zwanych religi, którym trzeba zamknø usta. To nic innego niŒ
kulty! To wa™nie sprawia, Œe Ko™ció BoŒy ma taki ciŸŒki bój z tym.
Lecz my jeste™my Ameryk i tak wa™nie bŸdzie siŸ dziaø. Bóg mówi,
Œe pszenica i pncze, oraz ciernie rosn razem. Nie próbujcie ich
wyrywaø. Pozwólcie im rosnø razem, lecz po owocach ich poznacie
je. Tam nie ma owoców, wiecie, tam nie ma Œadnego ycia, nie ma
tam niczego.
55 Obserwujcie teraz t komórkŸ. Powiedzmy na przykad _ w
wielu wypadkach czerwony rak atakuje zazwyczaj ono kobiety, jej
potuczenia, i tak dalej. Zatem to _ we›my to teraz _ tego osobnika
_ rozóŒmy jego komórki _ tego raka. OtóŒ, rak^
56 Wszystko w tej naturalnej sferze symbolizuje to duchowe. Czy
zdajecie sobie z tego sprawŸ? Wszystko w tym cielesnym symbolizuje
mimo wszystko to duchowe.
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Na przykad jak to: Kiedy jeste™my zrodzeni do Ciaa Chrystusa,
s potrzebne trzy elementy do naszego znowuzrodzenia. S to te trzy
elementy, które wyszy z Œycia Chrystusa, kiedy On umar. Z Jego
ciaa wysza wówczas woda, Krew i Duch. Czy siŸ to zgadza? Trzy
elementy. I przez te wa™nie elementy przechodzimy, kiedy siŸ
narodzimy na nowo: usprawiedliwienie, po™wiŸcenie i chrzest
Duchem šwiŸtym. OtóŒ, to wszystko moŒe siŸ staø w jednym akcie,
lecz jest potrzebne^ Lecz ty moŒesz byø w stanie
usprawiedliwienia nie bŸdc po™wiŸconym. I moŒesz wierzyø w Pana
Jezusa Chrystusa, a cigle nie™ø z sob swoj nieczysto™ø. Lecz
moŒesz rzeczywi™cie Œyø zarówno usprawiedliwionym i czystym
™wiŸtym Œyciem, a bez Ducha šwiŸtego. Rozumiecie, Biblia mówi w
1. Jana 5, 7: Trzej s, którzy skadaj ™wiadectwo w Niebiesiech,
Ojciec, Syn i Duch šwiŸty^ i Ojciec, Sowo i Duch šwiŸty”, którym
jest Syn, a ci trzej s jedno. A trzy s, które skadaj ™wiadectwo na
ziemi: woda, Krew i Duch, a one s ku jednemu”. Nie s jedno, lecz
ku jednemu s. Nie moŒecie mieø Ojca, nie majc Syna; nie moŒecie
mieø Syna, nie majc Ducha šwiŸtego, bowiem oni s nieodczni.
Trójca jest w jednym.
58 Nie syszŸ o tym w naszej okolicy, lecz syszy siŸ o tym wiele po
caym kraju _ jedn z najwiŸkszych spraw w zielono™witkowych
grupach jest zamieszanie w tej jednej prostej sprawie. I miaem
zebranych ich naczelnych przedstawicieli i udowodniem im, Œe
wszyscy wierz tej samej sprawie. Jest to diabe, który jest miŸdzy
nimi; to jest wszystko. Gdyby ten wielki zielono™witkowy ko™ció
odrzuci swoje bahe tradycje i zjednoczyli siŸ razem w jeden
bogosawiony Ko™ció BoŒy, nastaoby Zachwycenie. Lecz jak dugo
szatan potrafi ich trzymaø w rozamie, s zaatwieni. To jest jego
sposób dziaania. I oni absolutnie wierz w to samo.
Jedni mówi: OtóŒ, to jest To”.
59 Ja powiedziaem: Dobrze, jeŒeli to jest To, potem To jest to”.
WiŸc tutaj to macie. Zatem, to jest wszystko to samo. Lecz tutaj to
macie _ w tej potrójnej trójcy Boga. OtóŒ _ zatem Bóg w Swojej
jedno™ci. Bóg Ojciec, Syn i Duch šwiŸty. My teraz nie mówimy nasi
Bogowie”, jak poganie. Jest to nasz Bóg”. Rozumiecie? Jest to
potrójna Istota Boga.
60 Zwróøcie teraz uwagŸ, szatan jest równieŒ w trójcy. I jego moce
s w trójcy.
61 Lecz zwróøcie teraz uwagŸ _ wtedy, kiedy woda, Krew i Duch
sprawia znowuzrodzenie. Czy siŸ to zgadza? Zwróøcie teraz uwagŸ.
To wa™nie przedstawia znowuzrodzenie. Co przedstawia naturalne
urodzenie _ nim przyjdzie znowuzrodzenie? Patrzcie, wy matki^
57
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Kiedy siŸ rodzi dzieciŸ, co pojawia siŸ najpierw? Woda. NastŸpn jest
krew. NastŸpnie, widzicie, to wydaje na ™wiat Œycie, rozumiecie, to
wydaje na ™wiat czowieka. Woda, krew, duch.
62 Zatem, rak _ zajmijmy siŸ nim przez naszych nastŸpnych _
zostao nam jeszcze okoo piŸciu minut, jak sdzŸ. Zajmujmy siŸ
rakiem przez nastŸpnych _ okoo piŸø minut. Kim jest ten osobnik?
Co on reprezentuje? On jest poŒeraczem padliny. On przedstawia
sŸpa, poŒerajcego padliny. A rak powstaje najczŸ™ciej z powodu
potuczenia, podczas którego jaka™ komórka zostaa uderzona i ona
zostanie naruszona. I ta maa komórka, znajdujca siŸ tam, staje siŸ
odszczepie§cem. O, to jest wielkie sowo jak na baptystŸ,
nieprawdaŒ? W porzdku, lecz ona staje siŸ renegatem _ ta komórka.
Ja jestem baptyst, który wierzy w odstŸpstwo.
63 Kto™ powiedzia pewnego dnia tam na zgromadzeniu w Arkansas,
on rzek: Bracie Branham” rzek^ By to nazarejczyk, on zosta
uzdrowiony. Mia swoje _ chodzi wprost po ulicach miasta ze
swoimi kulami na ramieniu. On rzek: Czy wiesz co? Powiedzia:
Kiedy przyszedem tutaj po raz pierwszy” _ mówi _ my™laem, Œe
ty^ syszaem ciŸ goszcego i my™laem, Œe jeste™ nazarejczykiem”.
Dalej mówi: Potem widziaem, Œe wiŸkszo™ø z tych ludzi bya
zielono™witkowcami i kto™ mi rzek, Œe jeste™ zielono™witkowcem.
A teraz mówisz, Œe jeste™ baptyst”. I rzek: Ja tego nie pojmujŸ”.
64 Ja powiedziaem: O, to jest atwa sprawa”. Powiedziaem: Ja
jestem zielono™witkowym, nazarejskim baptyst”. To siŸ zgadza.
Tak jest. W porzdku. Zatem, my jeste™my jedno w Jezusie
Chrystusie przez Ducha šwiŸtego, czynicego nas jedno. To siŸ
zgadza.
65 Zwróøcie wiŸc uwagŸ, ta maa komórka staje siŸ odszczepie§cem,
kiedy zostanie naruszona. A te mae _ inne mae zarodki wyruszaj,
by j zwalczyø, same ginc, i to jest przyczyn powstania ropy w
ropieniu. Wa™nie ci malutcy Œonierze walcz o twoje Œycie. One tam
™piesz, by zaatakowaø ten jad _ te moce demoniczne, które siŸ tam
próbuj zgromadziø, i oddaj swoje Œycie. Tak wa™nie jest, to jest
ich^ mnóstwo martwych malutkich Œonierzy _ ta ropa, która jest
potem w twojej krwi^ które s w tym ropieniu, które oddaj swoje
Œycie, by ocaliø twoje.
66 OtóŒ, z chwil, gdy jaka™ maa komórka tam wewntrz jest
wadliwa i ten demon zacznie siŸ rozwijaø, on zaczyna siŸ rozrastaø,
on zacznie rozmnaŒaø komórki. On tworzy ciao zupenie tak samo,
jak wasze niemowlŸta zaczynaj siŸ rozwijaø w waszym onie, tak
jak ty rozwijae™ siŸ w swojej matce. Komórka na komórce, komórka
na komórce, w róŒne strony, gdziekolwiek, tylko Œe nie maj Œadnej
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postaci, ani nic podobnego do ludzkiej istoty _ wedug jej natury.
Jest tak po prostu na skutek tego ducha _ on siŸ rozrasta w
jakimkolwiek kierunku. A zaczyna siŸ to od komórki na komórce,
komórki na komórce.
67 A potem, ni std ni zowd, zaczniesz sabnø i czujesz siŸ chory.
Idziesz do lekarza, a on ciŸ zbada. MoŒe tego nie potrafi znale›ø. Je™li
to znajdzie, moŒe to wytnie. Je™li to potrafi wyciø doszczŸtnie, to
dobrze, on to usun. Lecz je™li tego nie moŒe usunø doszczŸtnie _
jeŒeli to jest w gardle albo gdzie™, gdzie to nie moŒe zostaø usuniŸte
doszczŸtnie, to jedna maa czsteczka tego bŸdzie Œyø zaraz dalej.
Rozumiecie, poniewaŒ to nie jest tak, jak by™ sobie odci rŸkŸ i na
tym sprawa zaatwiona, wzglŸdnie odciby™ cokolwiek^ Mam na
my™li, gdyby™ odci cae ciao, a zostawi tam swoj rŸkŸ, patrz, ona
by nie moga Œyø. Lecz _ rozumiecie, to nie ma takiej formy Œycia,
jak wy macie. Jest to dziaajca moc demoniczna.
68 I zwróøcie teraz uwagŸ, wy to nazywacie _ lekarz nazywa to
rakiem”. Bóg nazywa to diabem”. Spójrzcie na dzisiejszy czas.
Oni to po prostu bior^ Skd siŸ wziŸo to sowo rak? Ono siŸ
wywodzi z aci§skiego sowa uŒywanego w terminologii lekarskiej, a
znaczy tyle co krab”. Krab, którego widujecie na brzegu morskim,
który ma wszystkie te nogi. Tak wa™nie on czyni _ on siŸga tymi
ramionami i rozchodzi siŸ. Sowo rak znaczy tyle, co krab. On siŸ
dostaje do wnŸtrza, zagnie›dzi siŸ i wysysa krew w trakcie swego
rozwoju, jak o™miornica, czy co™ podobnego. Patrzcie, nowotwór,
katarakta i inne choroby _ kaŒda z nich wywodzi siŸ z zarodka. A
ten zarodek musi byø ciaem. A zanim on moŒe byø ciaem, on musi
byø Œyciem. Zanim on moŒe stworzyø _ wzglŸdnie zaczø siŸ
rozwijaø i utworzyø wiŸcej komórek, on musi byø Œyciem. Czy to jest
poprawne? Skd zatem wywodzi siŸ ten rak? Kto _ skd on
przyszed? On nie by w tobie tutaj przed jakim™ czasem, lecz moŒe
teraz jest w tobie. Skd on siŸ wzi? Jest to inne Œycie, odróŒniajce
siŸ od twojego Œycia, Œyjce w tobie. I ono drŸczy, wyczerpuje twoje
siy zdrowotne. Dlatego wa™nie Jezus nazwa go diabem”.
69 Oni to dzisiaj nazywaj epilepsj _ mówi epilepsja”. Patrzcie
_ epilepsja w Biblii _ Jezus nazwa j diabem”. Kiedy przyszed
ten czowiek z chopcem, który upada na ziemiŸ i pieni siŸ na
ustach, i czyni wszystko moŒliwe, On powiedzia: On ma diaba, a
ten czŸsto wrzuca go do ognia i do wody”.
70 Obecnie oni dodali poloru jego imieniu i nazwali go epilepsj,
lecz to jest diabe. A Jezus powiedzia: Diable, wyjd› z tego
dziecka!” Tak wa™nie jest. OtóŒ, epilepsja jest zazwyczaj
spowodowana schorzeniem nerek. MoŒe przejdziemy do tego trochŸ
pó›niej. Rozumiecie? Ono powoduje epilepsjŸ, uremiŸ.
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Zwróøcie teraz uwagŸ w tym _ potem ta komórka znajduje siŸ
tam _ jest to diabe. On rozwija pewne Œycie; on siŸ rozrasta, staje siŸ
wiŸkszym i wiŸkszym. On ma tylko jeden obowizek, mianowicie
zabraø ci Œycie. Po to wa™nie posa go diabe _ ukróciø twoje dni,
Œeby™ nie doŒy ani siedemdziesiŸciu lat.
72 OtóŒ, ja sobie ceniŸ kaŒdego lekarza. O, tak. Wszelka medyczna
nauka _ niech ich Bóg bogosawi za pomoc, któr juŒ od dawna
™wiadcz ludziom. To jest wa™ciwe. Co by™cie zrobili dzisiaj na
™wiecie bez niej? Ja dziŸkujŸ Bogu za wiedzŸ lekarzy. DziŸkujŸ Bogu
za mój samochód. Gdyby Bóg nie pozwoli nauce wyprodukowaø dla
mnie samochód, byoby dla mnie uciŒliwe chodziø tutaj piechot.
DziŸkujŸ za elektryczne ™wiata i za mydo, którym myjŸ moje rŸce,
za pastŸ do zŸbów, któr czyszczŸ moje zŸby, oczywi™cie. DziŸkujŸ
mu za wszystko, poniewaŒ wszystkie dobre rzeczy przychodz od
Boga.
73 Lecz pozwólcie, Œe wam powiem: ani jedno lekarstwo nie
wyleczyo jakkolwiek chorobŸ. I nie ma Œadnego lekarza, jedynie, Œe
to jest jaki™ znachor _ lecz prawdziwy lekarz wam powie, Œe oni nie
twierdz, Œe s uzdrowicielami. Wa™nie w klinice braci Mayo, wielu
z was^ Miaem tam wywiad dwu lub trzykrotnie, odno™nie
pacjentów, którzy odeszli z niej nieuleczalnie chorzy^ Czy
czytali™cie Reader’s Digest”, listopadowe wydanie? Ilu z was
czytao listopadowe wydanie _ ten artyku o mnie w czasopi™mie
Reader’s Digest”? Widzicie? I oni mnie tam zaprosili, by
przeprowadziø ze mn wywiad odno™nie tego niemowlŸcia, które oni
zostawili zrezygnowani. Powiedzieli: To siŸ nie mogo staø”. Lecz
Duch šwiŸty przemówi do mnie i powiedzia mi, jak siŸ to
urzeczywistni, i stao siŸ tak. W porzdku. Oni mnie tam obecnie
zaprosili. I wprost nad drzwiami pomieszczenia, w którym Jimmy i
ci Mayo zazwyczaj bywaj, jest wielki napis, mówicy: My nie
twierdzimy, Œe jeste™my uzdrowicielami. Utrzymujemy tylko, Œe
asystujemy przyrodzie. Jest tylko jeden Uzdrowiciel, jest to Bóg”.
Oni s najlepszymi na ™wiecie. Obecnie mamy równieŒ szarlatanów,
tak. To siŸ zgadza. Mamy równieŒ niektórych kaznodziejów
szarlatanów. W porzdku, tak siŸ dzieje po obu stronach.
74 ZauwaŒcie, lecz kaŒdy czowiek, który twierdzi, Œe jest
uzdrowicielem, jest kamczuchem, poniewaŒ on tego nie moŒe
uczyniø. Bowiem Biblia mówi: Jam jest Pan, Który przebaczam
wszystkie twoje grzechy i uzdrawiam wszystkie twoje choroby”.
75 Bywaem juŒ w róŒnych gabinetach. A w moim pokoju^
przyszli do mnie niektórzy z najlepszych lekarzy z caego pa§stwa.
Nie znacie przeszo™ci w Œyciu czowieka, przyjaciele, by wiedzieø, co
siŸ dziao i róŒne sprawy, których nie mówiŸ publicznie. Ludzie
71
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przychodz po kryjomu i nie my™lcie sobie, Œe na tym ™wiecie nie ma
jeszcze wielu Nikodemów, z pewno™ci tak, s ich tysice. Oni siŸ
temu przypatruj i przychodz na naboŒe§stwo. Siedz tam w
koszulce trykotowej bez rŸkawów lub w czym™ takim _ nazwiska
cieszce siŸ saw, i czowiek byby zdumiony _ siedz wprost na
naboŒe§stwie. Za kilka dni wócz siŸ w pobliŒu dyskretnie i
zatelefonuj albo po™l kogo™, by zrobi wywiad. I siedz wprost tam
i mówi: Bracie Branham, wierzŸ, Œe To jest Prawda”. Oni s
lud›mi, tak samo, jak my. Oczywi™cie, a pragnieniem kaŒdego
czowieka _ i oni patrz poza t ciemn zasonŸ na drug stronŸ,
przez któr musz przej™ø pewnego dnia.
76 Lecz choroby raka i inne s absolutnie diabami zagnieŒdŒonymi
w ludzkim ciele, rozwijajc siŸ i poŒerajc Œycie czowieka.
77 OtóŒ, gdybym postŸpowa jak lekarz, gdybym to móg wyciø i
pooŒyø to na ziemiŸ^ WzglŸdnie, jak by™my powiedzieli po prostu
jako przykad: Ty sam byby™ chorob raka na tej ziemi. Zatem, tutaj
jest Boskie uzdrowienie. Gdybym ciŸ chcia ocaliø w ten sposób, jak
to czyni lekarze, musiabym po prostu cigle wyczyszczaø twoje
ciao, lub wyskrobywaø w jaki™ sposób, aŒby niemal cakiem zniko
z tej ziemi. Nie byoby go juŒ wiŸcej _ po prostu tak lekarz usuwa z
ciebie nowotwór. Lecz w przypadku Boskiego uzdrowienia _ gdyby™
by rakiem, po prostu bym wywoa z ciebie Œycie, a ty Œyby™ dalej.
Twoje Œycie by ciŸ opu™cio, lecz twoje ciao byoby tutaj, dokadnie
takie same, jakie ono byo.
78 OtóŒ, tutaj wa™nie wzrok i czas s najgorszym nieprzyjacielem
Boga w Boskim uzdrowieniu. Nie wiem, czy brat Baxter dojdzie
kiedykolwiek do tych spraw na naboŒe§stwie. Usiedli™my i
wyja™niaem to jemu i bratu Bosworth, cigle na nowo. Lecz oto, co
siŸ stao. WtpiŸ, czy wielu ludzi pojmuje to, poniewaŒ po pewnym
czasie zaczynam stwierdzaø, Œe ludzie przychodz z powrotem i
mówi: Ja miaem moje uzdrowienie, bracie Branham, dwa lub trzy
dni, lecz odeszo ode mnie poniekd _ ono mnie opu™cio”. I ja to
stwierdzam, i my™lŸ, iŒ tak jest dlatego, Œe oni nie urzdzaj tego
zgromadzenia wa™ciwie. Ludzie temu nie rozumiej. Miaem
czowieka, który przyszed na podium i by totalnie ™lepy _ mieli
raka i katarakty w swoich oczach, a kiedy siŸ za nich pomodliem,
czytali tŸ BibliŸ, odeszli, a za trzy lub cztery dni byli tak samo ™lepi,
jak przedtem. Co siŸ stao? KaŒdy wie, Œe kiedy Œycie wyszo z
jakiego™ ciaa, ono siŸ przez pewien czas kurczy. Czy to prawda?
79 Ktokolwiek tutaj, kto zabi kiedykolwiek jelenia albo aniŸ, czy
co™ podobnego? Oczywi™cie. W porzdku. Wy go zwaŒycie dzisiaj
wieczorem, wy owcy, znajdujcy siŸ tutaj, moi przyjaciele. Ubijecie
jelenia i rzucicie go na wagŸ, i mówicie chopcom, ile on waŒy.
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Zwróøcie uwagŸ! Rano bŸdzie o kilka funtów lŒejszy, niŒ ubiegego
dnia. Kiedy umrze czowiek, to w zakadzie pogrzebowym wyjm mu
najpierw sztuczne zŸby lub oko, cokolwiek on ma, wyjm to,
poniewaŒ on siŸ kurczy i wypchnie to, bo ludzkie ciao siŸ kurczy.
KaŒde inne ciao siŸ kurczy. Kiedy Œycie wyjdzie z komórki, ona
zaczyna maleø i kurczyø siŸ. Tak siŸ bŸdzie dziaø okoo
siedemdziesit dwie godziny. A potem ona zaczyna puchnø.
Zostawcie pieska, który zosta przejechany tutaj na drodze.
Zostawcie go tam leŒeø na so§cu mniej wiŸcej trzy dni i obserwujcie,
co siŸ dzieje _ on jest wiŸkszym psem, niŒ jakim by kiedykolwiek.
Po prostu napuchnie. Czy siŸ to zgadza?
80 OtóŒ, dokadnie tak samo dzieje siŸ, kiedy demon zostanie
wypŸdzony z chorego czowieka. Pierwszych kilka dni: O, ja siŸ
czujŸ cudownie”. Potem on zacznie mówiø: Jestem, jestem bardziej
chory, niŒ byem kiedykolwiek. Straciem moje uzdrowienie”. Z tak
pewno™ci, jak wiara usuwa tŸ chorobŸ, tak niewiara przynosi j z
powrotem. Tak, jak wiara j zabija, tak niewiara j oŒywia. Jezus
powiedzia: Kiedy nieczysty duch wyjdzie z czowieka, przechadza
siŸ po pustych miejscach i powraca z siedmiu innymi diabami. A
je™li pan tego domu nie stoi tam, by broniø swych drzwi, to on zaraz
wejdzie do ™rodka. A panem twego domu jest twoja wiara. Ona
mówi: Trzymaj siŸ z dala!” To jest wa™ciwe.
81 Lecz obserwujcie teraz pacjenta, który zosta uzdrowiony _
zwyky^ o ile to nie jest jaki™ nadzwyczajny cud. Bowiem Boskie
uzdrowienie, a cud to dwie róŒne sprawy. Boskie uzdrowienie to
jedna sprawa, a cud to inna sprawa. Lecz zwyky przebieg Boskiego
uzdrowienia, kiedy zostaje wygnany nieczysty duch _ demon raka,
kiedy on odejdzie z czowieka _ o! Zatem _ albo we›miemy co™
innego, aby to byo dla was bardziej widoczne _ powiedzmy
kataraktŸ. Co siŸ stao, kiedy ten czowiek^ Je™li bŸdziecie
obserwowaø ™lepego czowieka _ nie wiem, czy mieli™my tutaj kogo™
takiego, czy nie, w dodatku z katarakt oczu. Ja ich pozostawiam
staø przez kilka minut. Dlaczego? By siŸ zaczŸo jej kurczenie
wzglŸdnie zanikanie. MówiŸ im, Œeby przyszli ponownie i dali nam
™wiadectwo. O, moi drodzy! Oni wspaniale widz. O, moi drodzy!
Po prostu dobrze widzŸ! Tak! Ja^” Co siŸ stao? To Œycie odeszo.
Katarakta siŸ kurczy i zanika. OtóŒ, tak siŸ bŸdzie dziaø przez kilka
dni. On mówi: O, jest mi coraz lepiej”.
82 A po pewnym czasie zaczyna odczuwaø bóle gowy. Nie czuje siŸ
tak dobrze. Wstaje z óŒka nastŸpnego dnia: Ja znowu tracŸ mój
wzrok”.
83 Kto™ powiedzia: Uhm, on tylko wpad w podniecenie _ ta grupa
ekstrawaganckich religijnych fanatyków doprowadzia go do
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podniecenia”. Nie wierzcie temu! To jest kamstwo diaba. JeŒeli
temu uwierzycie, to staniecie siŸ na nowo ™lepymi.
Lecz je™li po prostu wytrwacie, mówic: Nie, Panie, ja wierzŸ”.
84 Co siŸ potem dzieje? To obce ciao nabrzmiewa przez pewien
okres czasu. Ono znowu zakryje wzrok. Ten rak w ciele bŸdzie
nabrzmiewaø. Czowiek znowu zacznie odczuwaø bole™ci i
dolegliwo™ci. Potem stanie siŸ okropnie chorym, strasznie chorym.
Dlaczego? Ta wielka naro™l martwego ciaa znajduje siŸ w tobie _
jest martwa.
85 Czowiek idzie ponownie do lekarza, a on mówi: O, to jest
nonsens. Ten rak znajduje siŸ wprost tam. Ja go widzŸ”. Oczywi™cie,
on tam jest, lecz jest martwy. Alleluja!
86 Obieg krwi musi teraz wyczy™ciø ciao. KaŒde uderzenie serca
rozprowadza krew po caym ciele i ona usuwa t infekcjŸ.
Oczywi™cie, to sprawia, Œe siŸ czujesz chory. Co gdyby™ mia kawa
miŸsa tkwicego gdzie™ w tobie, wzglŸdnie dugiego jak wŒ,
wzglŸdnie co™ wielko™ci twego palca, a tkwicego tam wewntrz, a
byoby to martwe _ taka duŒa ilo™ø martwego miŸsa, a ono jest
zepsute? OtóŒ, oczywi™cie, twój obieg krwi musi to wyczy™ciø, kiedy
pompuje poprzez to. Lecz tam jest martwe ciao _ ta rzecz, która tam
tkwi, poniewaŒ odeszo z niej Œycie. Moc BoŒa przez wiarŸ wygnaa
je z niego. Jest to demon, on musi odej™ø.
87 Lecz caa sprawa w tym, Œe ludzie nie s poinstruowani; oni
odchodz zrezygnowani, a ten sam diabe stoi tam zaraz, by ich
znowu zajø. Je™li Bóg powie ci co™ tutaj na podium przez Swego
Ducha, pod inspiracj, to nie wtp w to, bo przyjdzie na ciebie
jeszcze co™ gorszego, powiedzia On. Bowiem Jezus powiedzia:
Ostatni stan tego czowieka by siedem razy gorszy niŒ na
pocztku”. Czy siŸ to zgadza? Kiedy nieczysty duch wyszed z
czowieka, wóczy siŸ po bezwodnych miejscach i powraca z siedmiu
innymi diabami. Nie dawaj wiŸc miejsca niewierze, trzymaj siŸ Tego
mocno. Wierz Temu caym swoim sercem. Powiedz: O, nie! Ja siŸ nie
zachwiejŸ! Bez wzglŸdu na to, jak bardzo zachorujŸ, to nie ma z tym
nic wspólnego”. Potem, zanim siŸ spostrzeŒesz, zaczniesz byø _
zacznie siŸ to wyczyszczaø. Wszystko bŸdzie potem w porzdku.
Widzicie, to jest martwe. Operacja, podczas której lekarz wyjby to
z ciebie _ ten sam nowotwór znajduje siŸ w tobie, lecz nie ma w sobie
Œycia.
88 Ty powiesz: ycie w tym, bracie Branham _ czy ono mi zabierze
Œycie?” O, nie. Tamto Œycie jest innym Œyciem niŒ twoje. Wa™nie
wam pokazaem, Œe czowiek jest Œyciem i staje siŸ istot, a tamto jest
Œyciem i staje siŸ istot. Ty jeste™ z Boga, a tamto jest z diaba. Czy
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rozumiecie, co chcŸ powiedzieø? Demonologia. OtóŒ, powinni™cie
zobaczyø, jak ta rzecz wyglda, kiedy stoicie i patrzycie na to.
89 O, moi drodzy, przepraszam, jest niemal trzecia trzydzie™ci.
Przykro mi. Patrzcie, przyjaciele. O, czego potrzebuje ten ™wiat!
90 JuŒ okoo siedem lat nauczam tego po caej Ameryce urzdzajc
te zgromadzenia uzdrowieniowe. Mam wa™nie dobry zamiar, by
znowu zaczø po caym kraju nauczaø Biblii oraz o demonologii _
jak ludzie mog zrozumieø, co trzeba czyniø. I to jest powodem,
dlaczego oni chodz na te zgromadzenia i wiele razy jaki™
czowiek^ JeŒeli tego ludzie nie rozumiej, to oni wychodz i
wielokrotnie^ NuŒe, pamiŸtajcie, czowiek, który wystpi i mówi,
Œe ma dar uzdrawiania _ ten dar uzdrawiania by w tobie, jeŒeli
zostae™ uzdrowiony. Ty wa™nie nim jeste™. KaŒdy dar jest czynny
dziŸki wierze. I niezaleŒnie od tego, jak wiele otrzymaem daru
Boskiego uzdrawiania, ja temu wierzŸ caym moim sercem, lecz ty
mógby™ staø tutaj, i je™li nie masz tej samej wiary, to ona ci nie jest
do niczego przydatna. Ja mógbym siŸ modliø za ciebie wiele godzin,
tygodni i miesiŸcy. Nie s to kaznodzieje majcy dar Boskiego
uzdrawiania, to jeste™ ty wa™nie, który wierzysz w uzdrowienie _
masz dar Boskiego uzdrowienia, poniewaŒ to dzieje siŸ we wierze.
We wierze! KaŒde dziaanie Boga jest dziŸki wierze.
91 Caa zbroja BoŒa jest dziŸki wierze. My nie mamy Œadnej
naturalnej rzeczy tego ™wiata. Wszystko w chrze™cija§skim ko™ciele
jest dzieem wiary. Spójrzcie na zbrojŸ BoŒ: mio™ø, rado™ø, pokój,
™wiŸt cierpliwo™ø, dobroø, cicho™ø, agodno™ø, cierpliwo™ø. Czy siŸ
to zgadza? Wszystko nadprzyrodzone, nic naturalnego. WiŸc my nie
patrzymy na rzeczy naturalne, poniewaŒ dziaamy w sposób
nadprzyrodzony. A jedyna rzecz, na której to moŒemy oprzeø, jest
wiara, moŒemy to oprzeø na tym, co Bóg powiedzia, bo to jest
Prawda, a my patrzymy na to niewidzialne. I my powoujemy sowem
do istnienia te rzeczy, których nie ma, podobnie jak czyni Abraham,
kiedy otrzyma^ Amen! Abraham uwaŒa te rzeczy, których
jeszcze nie byo, za istniejce, tak jak czyni Bóg. Majc sto lat nie
zachwia siŸ odno™nie obietnicy BoŒej na skutek niedowiarstwa.
92 Potrafibym po prostu wyobraziø to sobie, czy wy nie? Widzicie,
Sara wstaa pewnego poranka. Bóg powiedzia: Abrahamie!”
Powiedzia: Abrahamie, ty bŸdziesz mia dzieciŸ”.
93 Sara wstaa. On powiedzia: Jak siŸ czujesz, Saro?” To jest
mieszany tum, lecz suchajcie.
adna róŒnica”.
94 Dobrze, chwaa Bogu, my je bŸdziemy mieø!” Zatroszcz siŸ o
pieluchy i klamerki, i wszystko inne, przygotuj je”.
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W porzdku, upyn kolejny miesic. Saro, jak siŸ czujesz?”
adna zmiana”.
Upyn rok. Saro, jak siŸ ma ta sprawa?”
adna zmiana”.
UpynŸo dziesiŸø lat. adna zmiana”.
UpynŸo dwadzie™cia piŸø lat. adna zmiana”.
95 Abraham, zamiast osabnø, stawa siŸ cigle mocniejszym.
Wiedzia przez cay czas, Œe to bŸdzie raczej cud, poniewaŒ on
uwierzy Bogu i nie zachwia siŸ odno™nie obietnicy BoŒej z
niedowiarstwa. On powiedzia: My je bŸdziemy mieø!” I pewnego
poranka ta niewiasta, Sara, zaczŸa nabrzmiewaø”. I potem urodzi
siŸ jej may Izaak, bowiem Abraham uwierzy Bogu i on patrzy na te
rzeczy, uwaŒa te rzeczy, których nie byo, za istniejce.
96 Nie w oparciu o uczucia, nie w oparciu o wzrok. Czowiek nie
chodzi na podstawie uczuø albo wzroku. Chodzi w oparciu o wiarŸ.
A kiedy Bóg co™ o™wiadczy _ powiedzia: O cokolwiek prosisz,
kiedy siŸ modlisz, wierz, Œe to otrzymasz, i trzymaj siŸ tego”. Bóg tak
powiedzia, tak musi siŸ staø! Amen. Demony!
Wiara w Ojca, wiara w Syna,
wiara w Ducha šwiŸtego _ trzej w Jednym.
Demony bŸd drŒeø, a grzesznicy siŸ obudz.
Wiara w Jahwe zatrzŸsie wszystkim”.
To siŸ zgadza. O, moi drodzy! Z pewno™ci tak jest! Miejcie wiarŸ
w Boga. Patrzcie na Niego. Bd›cie niezachwiani. Stójcie wprost
tam. Bóg tak powiedzia.
97 A demony _ czym one s. One s duchowymi istotami. OtóŒ,
lekarze mówi: Ty masz raka, ty masz gru›licŸ, ty masz kataraktŸ,
ty masz zapalenie opucnej, ty masz to”. To jest diabe! To jest Œycie,
a za tym Œyciem jest duch. Ilu z was wie i potrafi zrozumieø, Œe rak,
katarakta, to ma _ to jest^ Jest to duch, który ma w tym Œycie.
OtóŒ, nic nie moŒe mieø Œycia bez ducha, rozumiecie, wiŸc musi byø
Œycie, by w tym gdzie™ funkcjonowaø.
98 Nawet to drzewo tam ma w sobie Œycie. Caa nauka tego ™wiata
nie potrafi zrobiø jednego ›d›ba trawy. Czy to wiedzieli™cie? Oni
zrobi co™, co wyglda podobne do niego, lecz nie mog znale›ø
chemicznego wzoru Œycia. To jest Bóg. Rozumiecie? Jezus powiedzia
do tego drzewa: Bd› przeklŸte. Nie masz Œadnego owocu i nigdy
nie bŸdziesz mieø Œadnego”. Oni tam przechodzili. Byo okoo ósmej
godziny rano. Szli z powrotem okoo jedenastej godziny, kiedy szli na
obiad, a Piotr powiedzia: Patrzcie na to drzewo, ono jest martwe od
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korzeni”. Dlaczego? Jezus skarci Œycie, które byo w tym drzewie,
które byo w korzeniach, i ono cae umaro. Alleluja!
99 Ten sam Chrystus moŒe skarciø raka _ od korzeni, i cay
nowotwór umrze. To drzewo tam stao dokadnie tak samo, jak przed
kilku godzinami, lecz stwierdzili, Œe li™cie zaczŸy odpadaø, a potem
zobaczyli, Œe jego kora zaczŸa siŸ uszczyø i zaczŸa odpadaø
patami, dzie§ za dniem i tydzie§ za tygodniem i po pewnym czasie
nie pozostao z tego drzewa ani krzty. Alleluja! Rak, nowotwór,
katarakta, czy cokolwiek innego bŸdzie musiao ustpiø, kiedy
Chrystus przemówi. On wygania diaby. I On powiedzia: W moim
imieniu diaby wyganiaø bŸd, nowymi jŸzykami mówiø bŸd, wŸŒe
braø bŸd, a choøby pili co™ ™miertelnego, nie zaszkodzi im to. JeŒeli
woŒ swoje rŸce na chorych, to oni wyzdrowiej”.
100 Czy Go miujecie? Przykro mi, Œe was trzymaem ca godzinŸ
tutaj dzisiaj po poudniu _ siedzieli™cie tutaj. Czy miujecie Pana?
OtóŒ, co siŸ stanie teraz, kiedy przyjmiecie Chrystusa jako waszego
Uzdrowiciela i uwierzycie w swoim sercu, Œe co™ siŸ stao z wami i
wierzycie, Œe jeste™cie uzdrowieni? Czy bŸdziecie wierzyø, Œe jeste™cie
uzdrowieni? Nie pozwólcie diabu, Œeby wam przyfastrygowa co™
innego. Wytrwajcie tylko.
Lekarzu” _ mówisz _ lekarzu, jak to wyglda?”
On mówi: Patrz, jest to tam cigle”.
101 W swoim sercu wiesz _ ty wiesz, co siŸ stao. Ni std ni zowd on
powie: Popatrz, zastanawiam siŸ, co siŸ z tym stao?”
102 Potem powiesz: Patrz, doktorze, ja ci to powiem. Oto, co siŸ stao
_ Jezus Chrystus uzdrowi mnie. To siŸ zgadza. Jezus Chrystus
uzdrowi mnie”.
103 W porzdku, pochylmy teraz na chwilŸ nasze gowy. Bracie
Willett, czy by™ przyszed tutaj na chwilkŸ, bracie?
104 Niebia§ski Ojcze, jeste™my wdziŸczni za Krew Chrystusa. I byø
moŒe twój suga, Panie, nie posuguje siŸ mdro™ci, mówic tak
dugo. Lecz moŒe czujŸ siŸ tak jak Pawe, który gosi przez ca noc
pewnej nocy. Pewien modzieniec spad z okna i zabi siŸ. A ten
aposto, majc Sowo BoŒe w swoim Œyciu, poszed i pooŒy swoje
ciao na tego modzie§ca _ Œycie wrócio do niego i on znowu Œy.
105 Drogi BoŒe, u™wiadamiam sobie, Œe so§ce tej wielkiej cywilizacji
zachodzi obecnie, jest juŒ pó›na pora, poudnie dawno minŸo,
padaj wieczorne cienie. Wielka šwiato™ø promieniuje z Królestwa
BoŒego, by zajø miejsce tej wielkiej ciemno™ci, przychodzcej na
ziemiŸ. BoŒe, zdajŸ sobie sprawŸ z tego, Œe z kaŒdym dniem jestem
starszy. Pozwól mi wyj™ø, Panie, daj mi siy, pomóŒ mi opowiadaø t
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wielk PrawdŸ wszŸdzie. PomóŒ nam jutro po poudniu, Œeby™my to
mogli wiŸcej zrozumieø.
106 I, drogi BoŒe, pobogosaw t niewielk ilo™ø suchaczy dzisiaj po
poudniu. Dzisiaj wieczorem, kiedy siŸ zgromadz na naboŒe§stwo
uzdrowieniowe, niechaj kaŒdy mŸŒczyzna i kaŒda kobieta podejd
do siebie wzajemnie i niech zaczn rozmawiaø, mówic: NuŒe, tutaj
jest _ nie wtp wiŸcej. My rozumiemy, skd to pochodzi. Wiemy, Œe
to jest diabe. Wiemy, Œe kiedy on odchodzi, on musi odej™ø na rozkaz
BoŒy. On musi uciec. Bóg tak powiedzia. On musi odej™ø”. Zatem,
niech oni odejd szczŸ™liwi, radujc siŸ, Œdajc swego uzdrowienia.
Niechaj nic wiŸcej nie stanie im w drodze. Id›cie po prostu, wierzc.
107 I, BoŒe, niech ten may zbór tutaj oraz te wspópracujce ko™cioy
maj rozbudzenie po tym zgromadzeniu, Panie, które poniesie to po
prostu dalej, i wiele setek dusz zostanie wprowadzonych do
Królestwa BoŒego. Spenij to, Ojcze. Niechaj mŸŒczy›ni i kobiety
znajdujcy siŸ tutaj z caego pa§stwa i z innych miejscowo™ci, niech
zabior to Poselstwo do swoich zborów, i niechaj przeŒywaj
staromodne rozbudzenie. Daruj tego, Panie. Przebacz nam nasze
grzechy obecnie. PomóŒ nam byø Twoimi sugami. W Imieniu Jezusa
Chrystusa. Amen.
108 Chciabym wiedzieø, kiedy tu siedzicie, czy tutaj w tym budynku
jest dzisiaj jaki™ grzesznik, któryby powiedzia: Bracie Branham,
pamiŸtaj o mnie w modlitwie”? Czy by™ chcia _ czy podniósby™
swoj rŸkŸ? Czy tutaj jest jaki™ grzesznik? Ja nie^ Niech ci Bóg
bogosawi, pani. Czy tam? Niech ci Bóg bogosawi, panie? Ty teŒ i
ty, i ty; niech ci Bóg bogosawi. Chciabym wiedzieø, czy wy^
OtóŒ, to jest dla was.
109 Widzicie, ja nie jestem zwolennikiem chodzenia miŸdzy
suchaczami. Ja nie krytykujŸ innych, którzy to czyni. Nie jestem
zwolennikiem chodzenia miŸdzy suchaczami, próbujc kogo™
przycignø. Rozumiecie? Nikt nie moŒe przyj™ø, je™liby go nie
pocign Ojciec. Rozumiecie? To siŸ zgadza. Wy go tam po prostu
przycigniecie przeciw jego woli. Rozumiecie? Lecz je™li Bóg puka do
twego serca, to jeste™ najbardziej uprzywilejowanym czowiekiem na
tej ziemi. Wy po prostu nie wiecie, do ilu ludzi juŒ przemawiaem.
`

