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Demonologia
religijna sfera
` DziŸkujŸ ci. Chciabym wiedzieø, ilu z was zna t krótk pie™§,
kiedy was pozdrawiam najgorŸtsz chrze™cija§sk spoeczno™ci i
mio™ci Chrystusow dzisiaj, ilu zna ten krótki refren: On troszczy
siŸ o ciebie”? Czy go znacie? Dobrze, zobaczmy, czy go potrafimy
za™piewaø. Czy go znasz, siostro? Tak, znasz.
On troszczy siŸ o ciebie,
On troszczy siŸ o ciebie;
Kiedy ™wieci so§ce lub jest cie§,
On troszczy siŸ o ciebie”.
O, to jest ™wietne, spróbujmy to teraz jeszcze raz.
On troszczy siŸ o ciebie,
On troszczy siŸ o ciebie;
Kiedy ™wieci so§ce lub jest cie§,
On troszczy siŸ o ciebie”.
2
Nasz Niebia§ski Ojcze [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.]^
wierzymy, Œe Ty troszczysz siŸ o nas i zamanifestowae™ Twoj
mio™ø do nas tak dalece, Œe posae™ Swego wasnego umiowanego
Syna, niewinnego Syna BoŒego, Œeby zaj miejsce winnych
grzeszników. Jak bardzo dziŸkujemy Ci, Œe Ty troszczye™ siŸ o nas i
dbae™ o nas, by to uczyniø. I my sobie to tak bardzo cenimy, Panie.
Cieszymy siŸ, Œe zgromadzili™my siŸ tutaj dzisiaj po poudniu pod
baldachimem niebios i prosimy o Twoje bogosawie§stwa dla tego
naboŒe§stwa. Daruj, Panie, Œeby kaŒdy mŸŒczyzna i kaŒda kobieta,
chopiec czy dziewczyna, którzy s tutaj, mogli teraz studiowaø
gŸboko w Pi™mie šwiŸtym. My stawiamy czoo temu ™wiatu, który
jest pod wadz szatana. I, Ojcze, modlimy siŸ, kiedy studiujemy moc
demonów i co one czyni ludziom, Œeby™ Ty da nam wielk wiarŸ, i
niech siŸ dzieje wiele wielkich cudów i znamion. Bowiem prosimy o
to w Imieniu Chrystusa i ku BoŒej chwale. Amen.
3
Rozpatrujemy to dzisiaj po poudniu i przejdziemy szybko do
tego, my™lŸ, Œe zaczŸli™my o piŸtna™cie minut wcze™niej. Jest to cigle
na temat: Demonologia”.
4
A teraz _ wa™nie przed chwil otrzymaem wiadomo™ø od moich
przyjació, bracie Beeler, i wyruszam do Afryki w poowie lipca.
WiŸc na tym sprawa zaatwiona, mamy to teraz ustalone. A brat
Baxter nie moŒe wyjechaø tym razem, wiŸc ja bŸdŸ musia wyruszyø
do Afryki sam. Zatem, udajc siŸ tam z^ byø moŒe^ Musicie siŸ
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teraz modliø za mn, Œeby mi Pan pomóg, poniewaŒ bŸdŸ tego teraz
naprawdŸ potrzebowa tam w™ród^ Spodziewam siŸ co najmniej
dwustu tysiŸcy ludzi na tym naboŒe§stwie.
5
Mam tutaj zanotowan pewn wizjŸ. PragnŸ, aby™cie i wy,
suchacze, mieli z tego korzy™ø. Wydarzyo siŸ to w grudniu. Pewnego
poranka byem w pokoju, kiedy wszed tam Anio Pa§ski. Ja^
Rozumiecie, kiedy byem tam wówczas, byem nieposuszny Bogu i
nabawiem siŸ ameb. KaŒdy wie, czym s ameby. S to pasoŒyty,
które niemal u™mierc czowieka. I to dlatego, Œe zrobiem co™, co mi
Bóg zabroni uczyniø. Ilu z was syszao juŒ o tym? SdzŸ, Œe
niektórzy z was, obecnych tutaj. Wiem, Œe suchacze z okolicy tej
kaplicy syszeli juŒ o tym, co siŸ stao. Bóg mi powiedzia, Œebym siŸ
uda do pewnej miejscowo™ci i Œebym siŸ trzyma z dala od tej
miejscowo™ci, a potem powróci do innej miejscowo™ci. A ja
pozwoliem kaznodziejom, Œeby mi to wyperswadowali. OtóŒ,
kaznodzieje s wspaniali i oni s moimi braømi, lecz czowiek musi
zwaŒaø na to, co mówi Bóg. To siŸ zgadza. Rozumiecie, czowiek ma
jedno posannictwo.
6
Ilu z was przypomina sobie, Œe pewnego razu byo dwóch
proroków w Biblii? A jeden z nich _ Pan mu powiedzia: Id› do
pewnej miejscowo™ci, a nie id› _ nie chod› do^ a powróø inn
drog”, i tak dalej. I powiedzia: Nie spoŒywaj pokarmu ani nie pij,
kiedy tam bŸdziesz”.
7
A inny prawdziwy prorok wyszed mu na spotkanie i powiedzia:
Pan spotka siŸ ze mn, potem gdy spotka siŸ z tob”. I powiedzia:
Wstp do mego domu”. I ten prorok usucha tego, co mu powiedzia
inny prorok i na skutek tego zgin. Rozumiesz, czy§ to, co ci Bóg
rozkazuje czyniø, bez wzglŸdu na to, co mówi ktokolwiek inny.
8
Teraz jeste™my _ w tej wizji On^ Ona mnie obudzia
trzynastego wrze™nia, wzglŸdnie grudnia. I kiedy siedziaem na
brzegu mego óŒka, zastanawiaem siŸ nad tym, co bŸdzie w mojej
przyszo™ci. Kiedy wówczas powróciem tutaj, chcieli mnie zamknø
w szpitalu dla chorób zaka›nych _ te pasoŒyty mnie niemal
wyko§czyy. I poddano mnie badaniom, kiedy wyldowaem w
naszym kraju. I z aski BoŒej pozwolono mi po prostu odej™ø do
domu, poniewaŒ to jest bardzo rozpowszechnione. I ja siŸ modliem i
udaem siŸ do tych kaznodziejów, i powiedziaem: Pan mi
powiedzia, Œebym nie szed w t stronŸ”.
Powiedzieli: O, Bóg mówi do kogo™ innego oprócz ciebie”.
9
Ja powiedziaem: Kore my™la tak równieŒ pewnego razu”. A
zatem _ lecz poszedem i wziem kilka zezwole§, i pooŒyem je im
u stóp, i rzekem: PamiŸtajcie, w Imieniu Pana, jeŒeli udamy siŸ w
tamt stronŸ, zako§czy siŸ to fiaskiem, i my wszyscy za to
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zapacimy”. I zapacili™my! O, moi drodzy! Niewiele brakowao, a
pomarliby™my. WiŸc potem, wracajc z powrotem^
10 Czowiek musi siŸ zmagaø z tak wielu rzeczami w tych obcych
krajach. Na przykad uksi ciŸ maa pcha i to ci spowoduje
natychmiast gorczkŸ. A to malutkie stworzonko _ kiedy ciŸ uksi i
czujesz swŸdzenie, nie moŒesz tego podrapaø. Popatrzysz i je™li to
jest malutki czarny robak, nie wycigaj go. On ma ma gówkŸ,
któr wwierca siŸ do skóry, obraca siŸ w ten sposób i przyczepia siŸ.
Gdyby™ go wyciga, oderwaby™ mu gowŸ, a w niej jest wirus i on
by ciŸ sparaliŒowa. WiŸc nie drap go ani go nie wycigaj, we› po
prostu trochŸ sada _ on oddycha swoimi plecami, kapnij na niego, a
on wyjdzie.
11 Jest tam równieŒ may komar, on nie wydaje Œadnego d›wiŸku _
lata sobie w powietrzu i tylko siŸ ciebie dotknie. To wystarczy, juŒ
masz malariŸ.
12 A potem istnieje tam wŒ, którego nazywaj mamba. JeŒeli ciŸ
uksi, to Œyjesz zaledwie okoo dwóch minut po jego ukszeniu.
13 Istnieje tam teŒ Œóta kobra _ czowiek Œyje okoo piŸtnastu
minut po jej ukszeniu. A jedna z nich bya tak blisko mego syna, Œe
mógby jej pooŒyø rŸkŸ na gowie _ juŒ siŸ podniosa do ataku,
zanim siŸ zoŒyem do strzau, ot tak.
14 Istnieje tam równieŒ czarna kobra. O, jest tam po prostu wszystko
moŒliwe! A potem niebezpiecze§stwo od dzikich zwierzt,
oczywi™cie _ lwy, tygrysy czy lamparty, i wszystko moŒliwe, z czym
trzeba walczyø w dŒungli. A prócz tego choroby _ s tam po prostu
wszelkiego rodzaju choroby.
15 I czowiek musi stawiø czoo temu wszystkiemu, kiedy siŸ tam
uda. Poza tym s tam równieŒ szarlatani, wyzywajcy czowieka na
kaŒdym kroku, rozumiecie, i wszystkie ich zabobony, i tym podobne
rzeczy. Lecz jak to cudowne, kiedy widzimy, jak nasz Pan po prostu
machniŸciem rŸki przepŸdza to wszystko na obie strony i potem
moŒna i™ø dalej. I owego dnia _ przypominam sobie, Œe tam staem,
jak, hm, co siŸ wydarzyo _ opowiem wam to kiedy™ na innym
zgromadzeniu, poniewaŒ pragnŸ przej™ø do mego tematu na
dzisiejsze popoudnie _ Demonologia”.
16 Lecz teraz _ rozmy™laem wa™nie o tym, kiedy tam siedziaem:
Jaki bŸdzie koniec? A kiedy wrócili™my z za morza, wiem, Œe
mieli™my tam okoo stu tysiŸcy nawróconych, kiedy tam byli™my. A
stary brat Bosworth podszed do mnie. Powiedziaem _ ja rzekem:
No cóŒ, bracie Bosworth?”
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On odrzek: Ja jestem tak dumny z ciebie, bracie Branham!”
Dalej powiedzia: Ty jeste™ z pewno™ci na pocztku swego Œycia”
_ powiedzia.
18 Powiedziaem: OtóŒ, ja my™lŸ, Œe siŸ wszystko sko§czyo”.
Rzekem: Mam juŒ ponad czterdzie™ci lat i my™lŸ, Œe bojowaem
dobry bój i zako§czyem bieg”.
19 On powiedzia: Ponad czterdzie™ci lat?” Powiedzia: Ja byem
w tym wieku, zanim siŸ nawróciem”. Dalej rzek: Cigle czujŸ siŸ
dobrze”. On by juŒ dosyø blisko swojej osiemdziesitki i po
prostu^
Pomy™laem sobie: Hm, byø moŒe to jest cakiem wa™ciwe”.
20 A on rzek: No, ty jeste™ obecnie cakiem nowym Branhamem,
wiesz teraz, jak lepiej pokierowaø swoimi zgromadzeniami i
wszystkim innym”. Powiedzia: Wa™nie, jeŒeli kiedykolwiek
uderzysz w AmerykŸ we wa™ciwy sposób, za pomoc wa™ciwie
zorganizowanych zgromadze§, kiedy moŒesz pozostaø sze™ø lub
osiem tygodni na jednym miejscu i urzdzisz je tam, i ogosisz w
okolicy”, powiedzia: to moŒesz czego™ dokonaø dla naszego Pana”.
Rozmawiali™my dalej w ten sposób i byo to bardzo, bardzo mie.
21 Potem, po pewnym czasie widziaem wizjŸ, kiedy byem w
Ameryce, i ona przysza do mnie, i wrócia mnie z powrotem do
Afryki, i pokazaa mi to samo naboŒe§stwo, odbywajce siŸ tam na
przedmie™ciach Durbanu. A te pierwsze naboŒe§stwa przeszy do
historii; przechodzi to na Zachód. Potem odbyway siŸ drugie
naboŒe§stwa, a kiedy siŸ tak stao, one byy jeszcze wiŸksze, niŒ te
pierwsze naboŒe§stwa. A On^ Usyszaem okrzyk, a Anio
zstŸpowa z Niebios; On mia wielk šwiato™ø.
22 A Anio Pa§ski, który stoi przy nas tutaj, który sta i zawsze stoi
po mej prawicy _ tam po tej stronie. A On tam sta i On by _ On siŸ
tam przechadza, a ja widziaem tego czowieka stojcego poniŒej.
On jest _ On nie jest^ OtóŒ, to nie jest wizja, kiedy Go czowiek
oglda. Jest to po prostu tak rzeczywiste, jak kiedy siŸ patrzycie na
mnie. Wiecie, moŒecie Go syszeø, chodzcego i rozmawiajcego z
wami. A gdy On^ Cokolwiek, On jest po prostu tak rzeczywisty,
jak^ to nie jest jaka™ wizja. Ten mŸŒczyzna tam po prostu stoi tak
samo jak wy. Jego gos jest zupenie taki sam, jak mój lub wasz. Lecz
wizja to co™, co siŸ pojawia przed wami i wy to ogldacie, ot tak. Ten
czowiek po prostu podchodzi i stoi tam.
23 WiŸc On mi powiedzia, co siŸ ma wydarzyø. I On to powiedzia.
Ten Anio zstpi i On mi powiedzia, abym siŸ odwróci i patrzy w
tym kierunku. Wygldao to teraz na Indie. I nie mówiŸ, Œe to byo w
Indiach, lecz byo to blisko. Byli to jednak Hindusi.
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Bowiem afryka§czycy to wielcy, tŸdzy, ciŸŒcy, jakby tu™ci ludzie.
Niektórzy z nich maj niemal siedem stóp wzrostu i waŒ, och,
dwie™cie osiemdziesit albo trzysta funtów _ krzepcy. Szczep Zulu,
dalej Shunghi i Bazuda, i ach, jest tam wiele róŒnych szczepów.
Owego dnia siedziao tam piŸtna™cie róŒnych szczepów, do których
przemawiaem.
25 Powiedziaem jedno sowo, na przykad: Jezus Chrystus, Syn
BoŒy” i mogem siŸ i™ø napiø wody, zanim to przeszo przez
wszystkich tumaczy. Jeden powiedzia^ I wszelkiego rodzaju
d›wiŸki! Dawniej my™laem, kiedy syszaem zielono™witkowców,
mówicych jŸzykami, Œe moŒe jeden mówi jakiego™ rodzaju
d›wiŸkiem, a drugi innym. Jak mogoby tak byø w ogóle? Lecz ja
wierzŸ, Œe Biblia ma racjŸ, a wiem, Œe Ona j ma, kiedy mówi: Nie
ma Œadnego d›wiŸku, który by nie mia jakiego™ znaczenia”. Na
przykad niektórzy z nich mówili _ jeden z nich: Blrr, blrr, blrr,
blrr” i to znaczyo Jezus Chrystus, Syn BoŒy”. Inny znów mówi:
Cluk, cluk, cluk, cluk” i to znaczyo Jezus Chrystus, Syn BoŒy” w
jego jŸzyku. WiŸc bez wzglŸdu na to, jakiego rodzaju to jest d›wiŸk,
on ma gdzie™ jakie™ znaczenie. To siŸ zgadza. Bez wzglŸdu na to,
jakiego rodzaju to jest d›wiŸk, on dla kogo™ gdzie™ co™ oznacza. A
kiedy On by^ Oni to w ten sposób wyraŒali.
26 I zauwaŒyem, kiedy ten Anio zstpi, tam po mojej lewej stronie
zobaczyem mnóstwo mŸŒczyzn, wygldali jakby byli owiniŸci
prze™cieradem, ot tak, a ono owijao i zwizywao dookoa jak w
wypadku maego niemowlŸcia w pieluszkach. I tak byo. I mogem
ogldaø, jak daleko mogem wzrokiem siŸgnø, nie byo nic innego
niŒ ludzie. A potem ten Anio zapali wielkie oscylujce ™wiato i
zacz nim koysaø tam i z powrotem, ot tak. Nigdy w moim Œyciu nie
widziaem tylu ludzi!
27 A potem ten inny Anio przyszed naprawdŸ blisko do mnie i On
powiedzia: Na tym naboŒe§stwie jest ich trzysta tysiŸcy”. Mam to
tutaj zanotowane. A wy zapiszcie to na jakim™ kawaku papieru,
podobnie jak wam powiedziaem o tym maym chopcu, który zosta
wskrzeszony w Finlandii. Zanotujcie to na pustej kartce w waszej
Biblii czy gdzie™ indziej, Œe tam bŸdzie zgromadzenie a na tym
zgromadzeniu _ usyszycie to przez jakie™ ™rodki przekazu _ trzysta
tysiŸcy ludzi przybŸdzie na to zgromadzenie. Zobaczcie teraz, czy to
nie jest prawd. Ono bŸdzie trzy razy wiŸksze, niŒ byo to inne.
Rozumiecie? Trzysta tysiŸcy ludzi przyjdzie na zgromadzenie. I ja
jestem po prostu tak szczŸ™liwy, Œe tam mogŸ dotrzeø, Œe nie wiem,
co mam czyniø, bowiem ja lubiŸ pozyskiwaø dusze dla naszego Pana.
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I tam _ widziaem, jak pewnego razu przyszo trzydzie™ci tysiŸcy
nieokrzesanych pogan do Jezusa Chrystusa podczas jednego
wezwania do otarza _ trzydzie™ci tysiŸcy prymitywnych pogan.
29 Przejd›my
teraz szybko do naszego tematu. Wczoraj
studiowali™my technikŸ demonów. Rozmy™laem dzisiaj o tym, jak
dziaa Bóg. Wy nie wiecie, jak to przynosi wolno™ø _ wywizaø siŸ
z tego. OtóŒ, ja nie jestem nauczycielem i daleko mi do tego, by byø
wykadowc Biblii. I jestem^ moje wyksztacenie jest ograniczone,
sko§czyem tylko siedem klas, wiŸc to jest^ A to _ przestaem
chodziø do szkoy przed okoo dwudziestu piŸciu laty, wiŸc to jest juŒ
dawno. I nie mam _ nie miaem wiele wyksztacenia, lecz wszystko
co wiem, otrzymujŸ dziŸki inspiracji. A je™li ta inspiracja nie zgadza
siŸ z Bibli, to ona jest niewa™ciwa. Rozumiecie? Musi to byø zgodne
z Bibli. Bez wzglŸdu na to, jaka to jest inspiracja. Musi to przyj™ø _
tutaj jest BoŒy fundament. Nie zosta pooŒony Œaden inny
fundament, prócz Tego. A To jest wa™nie _ gdyby to, co ja powiem,
byo w sprzeczno™ci do Tego, to niech moje sowa s kamstwem,
poniewaŒ To jest Prawda. Rozumiecie? Rozumiecie? A choøby jaki™
anio powiedzia wam co™, co by siŸ odróŒniao od Tego, to Pawe
powiedzia: Niech wam bŸdzie przeklŸty”. Nawet anio ™wiato™ci!
OtóŒ, istnieje wiele doniosych spraw. Ja tylko^ jedyne^
Wybraem dwa dni, by przekazaø ten temat ludziom _ to znaczy
wczoraj i dzisiaj _ te popoudniowe zgromadzenia.
30 OtóŒ, powodem, dlaczego to uczyniem jest to, Œe chciaem
zobaczyø, czy Bóg mi dopomoŒe. Co™ leŒy mi na sercu. A mianowicie,
Œeby po tym wspaniaym Poselstwie i kiedy Bóg Sam potwierdzi jako
PrawdŸ w Jego Sowie to, co ja powiedziaem. Przez Jego Sowo
najpierw, a potem przez znaki i cuda. Zatem, ja uwaŒam, Œe jestem
zobowizany wobec Boga przynie™ø t PrawdŸ Ewangelii ko™cioowi.
To siŸ zgadza. Oni s na skutek podziaów rozproszeni do tak wielu
róŒnych organizacji i sekt, Œe to jest ze. My wszyscy jeste™my BoŒymi
dzieømi, kiedy jeste™my narodzeni na nowo. To jest^ Rozumiecie?
A prawd jest, iŒ Bóg chce, aby™my poznali, Œe jeste™my Jego
dzieømi.
31 Zatem, pamiŸtajcie, kamienie ™wityni Salomona s obciosywane
po caym ™wiecie. I oto przychodzi jeden kamie§ obrócony w ten
sposób, drugi kamie§ obrócony w inny sposób, jeden obciosany w ten
sposób, a drugi w inny sposób, lecz kiedy one zeszy siŸ razem, nie
byo tam sychaø ani bzykania piy ani odgosów mota, wszystko
pasowao dokadnie na swoje miejsce. Bóg by Instruktorem tego.
32 Bóg ma ko™ció, nazywany Zbory BoŒe, a inny nazywa siŸ Ko™ció
BoŒy, inny nazywa siŸ tak, a trzeci znów tak, lecz kiedy wszyscy
zejdziemy siŸ razem, bŸdziemy jedn wielk grup braterskiej
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mio™ci, a Bóg umie™ci j^ zgromadzi ten Ko™ció razem i zabierze
Go do góry, do Niebios.
33 KaŒdy sawny obraz, zanim zostanie powieszony w galerii, musi
zostaø najpierw powieszony w hali krytyków. Ten czowiek, który go
namalowa^ WzglŸdnie, przepraszam, nie mogŸ sobie przypomnieø
jego nazwiska _ namalowa Ostatni WieczerzŸ, tak czy owak, a
po™wiŸci temu cae swoje Œycie. On namalowa ten obraz. I my™lŸ, Œe
upynŸo okoo dwudziestu lat wzglŸdnie dziesiŸø lat, miŸdzy
namalowaniem Chrystusa a Judasza. I czy zdali™cie sobie sprawŸ z
tego, Œe w tym synnym obrazie ten sam czowiek, który pozowa do
namalowania Chrystusa, dziesiŸø lat pó›niej pozowa do
namalowania Judasza? To siŸ zgadza. Tak byo. DziesiŸø lat grzechu,
a ze sawnego ™piewaka w operze, który pozowa do Chrystusa, upad
na poziom Judasza. Czowiekowi nie trzeba do tego dziesiŸciu lat,
wystarczy dziesiŸø minut, a stanie siŸ z nim tak samo. To zmieni jego
charakter na grzeszny. Lecz pomimo wszystko ten obraz przeszed
przez wszystkich krytyków.
34 I to wa™nie ja my™lŸ o BoŒym Ko™ciele _ o tej grupie tak
nazwanej. OtóŒ, nie mówiŸ tego w ogóle po to, by krytykowaø.
eglowaem juŒ po siedmiu morzach i jestem w mojej trzeciej
podróŒy dookoa ™wiata, a ludzie mówi: Ekstrawagancki religijny
fanatyk, ekstrawagancki religijny fanatyk!” I ja szukaem po caym
™wiecie, a nie znalazem jeszcze Œadnego ekstrawaganckiego
religijnego fanatyka. To jest po prostu przezwisko, które diabe
przyfastrygowa ludziom. To wszystko. Nie ma czego™ takiego jak
ekstrawagancki religijny fanatyk. Mam dane statystyczne o kaŒdym
z sze™ciuset sze™ødziesiŸciu o™miu róŒnych ko™cioów, jakie istniej i
s zorganizowane na tym ™wiecie, a ani jeden z nich nie nazywa siŸ
Ekstrawaganccy religijni fanatycy”. A s to dane statystyczne z
urzŸdów. Nie ma Œadnego ko™cioa Ekstrawaganckich religijnych
fanatyków”, o którym bym wiedzia. WiŸc jest to po prostu co™, co
tak nazwa diabe. Lecz teraz _ w tym wszystkim _ wszystkie te
sprawy _ Bóg namalowa obraz. A pewnego dnia te mae, niepozorne
zbory, które byway poza marginesem _ niektórzy z was^
35 Ja obserwujŸ tych siwowosych mŸŒczyzn. Mój syn wczoraj _ ja
byem w pokoju, studiujc, a przyszed do nas pewien kaznodzieja i
powiedzia: Chciabym u™cisnø do§ z twoim tat”. Oczywi™cie,
mój syn by wychowywany przez brata Baxtera i innych, którzy po
prostu zaraz mówi szybko: Nie” i na tym sprawa zaatwiona,
szybko. Ja tego nie lubiŸ. Rozumiecie? Bez wzglŸdu na to, czy ja^
Oczywi™cie, nie mogŸ suŒyø zarówno ludziom i Bogu. Lecz ja my™lŸ
_ lubiŸ u™cisnø do§ z moimi braømi. ChŸtnie to czyniŸ. To ma
pewne znaczenie _ lubiŸ u™cisnø do§ kaznodziei. Nie tylko
kaznodziei, lecz kaŒdemu dziecku BoŒemu. LubiŸ to czyniø. Nie
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wiedziaem o tym, dopiero moja Œona powiedziaa mi o tym trochŸ
pó›niej. OtóŒ, gdyby on powiedzia temu kaznodziei: Zaczekaj
chwileczkŸ, on jest w tylnym pokoju na modlitwie i ja zobaczŸ, co on
powie”. OtóŒ, to _ tak byoby lepiej. WiŸc ja mu udzielam ma
naganŸ z powodu tego _ Œeby tak nie czyni. Rozumiecie?
36 A wiŸc to jest prawd, czowiek nie moŒe po prostu zaraz wyj™ø,
jak powiedzia ten brat przed chwil. JeŒeli tak czyniŸ, potem w nocy
jestem ostrzegany, rozumiecie. Ludzie zaczn mówiø i kaŒdy ma
moŒe jak™ chorobŸ, a kiedy zaczn o tym mówiø, jest tam szybko
Anio Pa§ski, by o tym powiedzieø.
37 Tam siedzi kto™ patrzcy wprost na mnie w tej chwili, kto wie, Œe
to jest prawd _ sprzed zaledwie kilku minut albo okoo godzinŸ i
pó temu. Pewna pani, siedzca tutaj, która nie wiedziaa, co to byo,
kiedy Anio Pa§ski mówi do niej pewnej nocy i powiedzia jej co™, a
ona tego nie moga zrozumieø. Lecz dzisiaj siŸ to urzeczywistnio,
wiŸc ona teraz wie, co to znaczyo, kiedy On mówi do niej. I ja tam
staem rozmawiajc z ni, a Anio Pa§ski poszed wprost do
przeszo™ci i powiedzia jej, na czym polega jej kopot i co to
wszystko znaczyo, i co ona o tym my™laa, i o jednym z jej miych, i
jak Bóg przemówi, i powiedzia, Œe On to potwierdzi, i o tym, co siŸ
wydarzy. WiŸc stanie siŸ to dokadnie w ten sposób. Rozumiecie, Bóg
tak powiedzia.
38 OtóŒ, zatem, a co w tych kilku przypadkach, kiedy kaŒdy^ a
potem _ a kaŒda wizja po prostu osabia czowieka jeszcze wiŸcej,
rozumiecie. I nie zdajŸ sobie z tego sprawy, ale kiedy przyjdŸ do
zboru wieczorem, jestem po prostu cakiem wyczerpany i po prostu
nie wiem niemal, co zrobiø. Módlcie siŸ za mn teraz, rozumiecie,
poniewaŒ to siŸ cignie z jednego naboŒe§stwa do nastŸpnego, do
kolejnego. Gdyby to byo jedyne naboŒe§stwo, byoby inaczej _
gdybym teraz odszed do domu i nie podjbym siŸ niczego przez
kilka miesiŸcy, wychodzibym z domu z wŸdk i chodzi owiø ryby,
lecz ja muszŸ i™ø z jednego naboŒe§stwa zaraz na drugie _ z jednego
bezpo™rednio na drugie, rozumiecie. To wa™nie to sprawia.
39 I módlcie siŸ wszyscy _ wy, suchacze tutaj w tyle, w audytorium.
Oni mi powiedzieli ubiegego wieczora, Œe ja^ [Puste miejsce na
ta™mie _ wyd.] Nie byo odezwy na wezwanie. OtóŒ, to jest dosyø
niebezpieczne, rozumiecie. Kiedy to powiedzieli, otóŒ, czasami jest
tak, Œe te ™wiata nie ™wiec _ znajduje siŸ pomiŸdzy tym jaka™
ciemna plama.
40 I ja obserwowaem Anioa Pa§skiego, kiedy On sta tutaj, i ja to
odczuwam. Potem odczujŸ, Œe On odchodzi ode mnie i ja zwaŒam _
On odejdzie ode mnie i On przejdzie gdzie™ na inne miejsce i stanie
tam na chwilŸ, a ja Go widzŸ. I On za™wieci ™wiatem i przyjdzie
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wizja. Potem ogldam t wizjŸ. ZwaŒam na to, jakiego wygldu
osoba znajduje siŸ w pobliŒu. I ja znajdujŸ t osobŸ, i potem mówiŸ.
To wa™nie siŸ dzieje. Tak wa™nie to przebiega. Czowiek nie musi
tego mówiø nikomu, lecz to jest _ to wa™nie siŸ dzieje, rozumiecie.
To wszystko jest w duchowej sferze.
41 Potem, je™li ta osoba nie reaguje, byoby to jak gdybym tutaj
czyta BibliŸ, a on mówi: To nie ma Œadnego znaczenia” i odchodzi
od tego. Rozumiecie? WiŸc to jest naprawdŸ za rzecz. Bd›cie wiŸc
czujni, suchajcie, zwaŒajcie na to. Kiedy On mówi, odpowiadajcie.
Rozumiecie, bd›cie po prostu gotowi odpowiedzieø, w kaŒdej
chwili.
42 A zatem, moja Œona i brat Beeler, i wielu z nich mówio mi o tym
dzisiaj do poudnia, Œe by wywoany mŸŒczyzna w sprawie jego
brata, który znajdowa siŸ gdzie™ w tarapatach, i tak dalej, a ten
mŸŒczyzna nie zareagowa na to wezwanie, wiŸc nie moŒna byo
pomóc w tej sprawie. Wtedy to jest miŸdzy Bogiem i czowiekiem. Ta
wizja mnie opu™cia, potem nie mogem tego wiŸcej stwierdziø,
poniewaŒ on nie odpowiedzia. ZwaŒajcie wiŸc na to i bd›cie czujni.
43 We›my teraz ten temat Demonologia” i mówmy o demonach.
OtóŒ, suchacze, kiedy jest mowa o demonach”, to ludzie zaraz
zaczn my™leø: O, to jaki™ fanatyzm, czy co™ takiego!” Lecz demony
s tak samo rzeczywiste, jak anioowie, one s tak samo realne.
44 Diabe jest tak rzeczywistym diabem, jak Jezus Chrystus jest
Synem BoŒym. Lecz on jest diabem! Niebiosa s tak samo
rzeczywisto™ci. A jeŒeli nie ma takiej rzeczy, jak pieko, to nie ma
takiej rzeczy, jak Niebiosa. A jeŒeli nie ma Wiecznej bogo™ci^
wiecznej kary raczej, to nie ma i Wiecznej bogo™ci. JeŒeli nie ma
dnia, to nie ma nocy. Rozumiecie? Lecz z tak pewno™ci, jak istnieje
dzie§, tak istnieje noc. Skoro jest^ Z tak pewno™ci, jak istnieje
chrze™cijanin, tak musi istnieø i obudnik. Z tak pewno™ci, jak
istnieje kto™, kto jest autentycznie od Boga, tak istnieje kto™, kto to
podrabia. Rozumiecie? Jest to po prostu dokadnie za i przeciw,
czarne i biae, cigle dalej poprzez Œycie _ w kaŒdej sprawie _
prawdziwe i faszywe, wszŸdzie. Istnieje faszywa ewangelia, istnieje
teŒ prawdziwa Ewangelia. Istnieje prawdziwy Chrzest, istnieje
faszywy chrzest. Istnieje pozorna wiara, istnieje teŒ rzeczywista.
Istnieje prawdziwy ameryka§ski dolar, istnieje równieŒ faszywy
ameryka§ski dolar. Istnieje autentyczny chrze™cijanin, istnieje teŒ
autentyczny obudnik, rozumiecie, jest to po prostu podrabianie.
Stwierdzacie wiŸc, Œe to wszystko idzie razem. OtóŒ, my tego nie
potrafimy oddzieliø; Bóg zsya deszcz.
45 Moi drodzy, pozwólcie, Œe siŸ tutaj na chwilŸ zatrzymam. Ilu
kaznodziejów jest tutaj, podnie™cie wasze rŸce. WszŸdzie,
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kaznodzieje, pozwólcie zobaczyø wasze rŸce. Dobrze, niech was Bóg
bogosawi, bracia. OtóŒ, zatem, nie bierzcie tego teraz za naukŸ, lecz
teraz, zanim zbliŒymy siŸ do tego Œyciowego tematu, powiem wam
co™. Ilu zielono™witkowców jest tutaj? Podnie™cie wasze rŸce.
WszŸdzie dookoa _ czy wszyscy jeste™cie zielono™witkowcami? W
porzdku. Powiem wam, co przeŒyem, kiedy po pierwszy raz
przyszedem do was _ do waszych krŸgów. Byem wa™nie tutaj na
pónocy w Indianie w pewnej miejscowo™ci imieniem Mishawaka.
Pierwsza grupa zielono™witkowców, których zobaczyem kiedy™,
nazywaa siŸ Zielono™witkowe Zgromadzenia Jezusa Chrystusa, jak
my™lŸ, czy co™ w tym sensie _ wspaniali ludzie. Obecnie siŸ
zorganizowali i nazywaj siŸ Zjednoczonymi Zielono™witkowcami.
Oni siŸ odczyli od pozostaych z powodu spornej kwestii odno™nie
wodnego chrztu. To ich nie czyni Œadnymi obudnikami. Jest tam
wielu autentycznych i to naprawdŸ autentycznych, narodzonych na
nowo z Ducha šwiŸtego chrze™cijan w ich szeregach. A Bóg da im
Ducha šwiŸtego, bowiem dali siŸ ochrzciø w ImiŸ Jezusa”, a da
równieŒ Ducha šwiŸtego innym _ ochrzczonym w Ojca, Syna i
Ducha šwiŸtego”. WiŸc Bóg daje Ducha šwiŸtego tym, którzy Mu s
posuszni. Kto Go zatem otrzyma? Ten, kto Mu by posuszny. Tutaj
to macie.
46 JeŒeli po prostu zapomnicie o tym i zostawicie ich takimi, jakimi
chc byø, a wy pójdziecie naprzód i bŸdziecie braømi _ to wszystko.
Nie^ Przyczyn tego wszystkiego byy rozamy, odseparowanie siŸ,
rozumiecie, rozamy, rozerwanie, rozerwanie braterstwa, wysuwanie
atutów i odseparowanie siŸ. O, nie, my nie jeste™my odseparowani,
my jeste™my jedno. To siŸ zgadza.
47 Lecz kiedy tam staem, obserwowaem tych ludzi. OtóŒ, ja _
wa™nie wyszedem z regularnego, niewielkiego Poudniowego
Baptystycznego Ko™cioa, wiecie, obserwowaem tych ludzi, kiedy
wszedem do ™rodka, a oni klaskali swoimi rŸkami, krzyczc: Jeden
z nich, jeden z nich, cieszŸ siŸ, bo mówiø ™miem, Œem jeden z nich!”
48 Pomy™laem: Nie do wiary! Co™ takiego!” Ni std ni zowd, oto
przechodzi kto™ przez pomieszczenie, ta§czc tak mocno, jak tylko
potrafi. Ja pomy™laem: Co to za zwyczaje w ko™ciele! Nigdy nie
syszaem o czym™ takim”. Obserwowaem ich cigle w kóko,
zastanawiajc siŸ: Hm, co siŸ to w ogóle dzieje z tymi lud›mi?”
49 OtóŒ, syszeli™cie juŒ, jak opowiadaem mój Œyciorys, gdzie
nadmieniem o tym zgromadzeniu tam. Lecz jest jedna sprawa,
której jeszcze nigdy nie powiedziaem, nie powiedziaem jej przed
publiczno™ci. WiŸc oni^ OtóŒ, je™li to chcecie wymazaø z waszego
magnetofonu, no cóŒ, moŒecie tak uczyniø. W porzdku. Zatem,
podczas tego dawaem baczenie i pomy™laem teraz: Hm, ci ludzie
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s najszczŸ™liwszymi lud›mi, jakich widziaem kiedykolwiek w
moim Œyciu”. Oni siŸ nie wstydzili z powodu ich religii. My bapty™ci
wstydzimy siŸ po prostu trochŸ od czasu do czasu, wiecie,
rozumiecie. A kiedy oni id siŸ modliø, wiecie, chowi siŸ za
wentylator, wiecie, i _ i^ lecz my^ Lecz ci ludzie nie tak, bracie,
oni mieli swoj religiŸ w caym wnŸtrzu i na zewntrz, i wszŸdzie
wokó siebie.
50 OtóŒ, przypominam sobie ten wieczór, kiedy wstpiem na
podium. Byo powiedziane: Wszyscy kaznodzieje na podium!” Bya
to konferencja. Oni j musieli urzdziø tutaj na Pónocy z powodu
segregacji, z powodu dyskryminacji rasowej w poudniowych
stanach. I oni siŸ tam wszyscy spotkali _ ze wszystkich stron. WiŸc
ja siedziaem tam na podium, a on powiedzia^ OtóŒ, byo tam^
Suchaem wszystkich kaznodziejów przez cay dzie§ i tego
wieczora, a mówiono, Œe wystpi jaki™ stary kaznodzieja, on by
starym kolorowym czowiekiem, mia tylko malutk obwódkŸ
wosów wokó swej gowy, w wielkim, starym, dugim paszczu
kaznodziejskim z rozdzielonymi poami, wiecie, z aksamitowym
konierzem, a byo tak gorco. Ten stary czowieczyna wystpi tam
ot tak i on powiedzia: Moje drogie dzieci”. On mówi: ChcŸ wam
powiedzieø” i zacz skadaø ™wiadectwo. Ja byem jednym z
najmodszych, siedzcych tam na podium. WiŸc potem on
powiedzia: Ja wam mówiŸ!” Zaczerpn swój tekst z ksiŸgi Joba:
Gdzie ty bye™, gdy Ja zakadaem grunty ziemi? Powiedz Mi, gdzie
one s umocowane”.
51 Wszyscy inni kaznodzieje zwiastowali o Chrystusie, jak to
regularnie czyni; ja ich suchaem i cieszyem siŸ z tego. Lecz nie tak
ten staruch! On wróci wstecz, okoo dziesiŸø tysiŸcy lat przedtem,
zanim w ogóle mia swój pocztek ™wiat. On uda siŸ do góry do
niebios i zstpi wprost na dó poprzez przestworza, mówic o tym,
co siŸ tam dziao. Podczas gdy oni zwiastowali cigle o tym, co siŸ
dziao w okresie przej™ciowym, on gosi o tym, co siŸ dziao w
Niebiosach. On przedstawi Chrystusa z powrotem na tŸczy na
horyzoncie _ gdzie™ tam po drugiej stronie w Wieczno™ci. Patrzcie,
ten staruch nie gosi wiŸcej niŒ piŸø minut, a co™ go uchwycio, on
wyskoczy do powietrza, stukn swoimi obcasami o siebie i
krzykn: HejŒe, ha!” On tam mia tyle miejsca, jak ja tutaj na
podium. Powiedzia: Wy tu nie macie dosyø miejsca dla mnie, abym
móg gosiø” i odszed.
52 OtóŒ, pomy™laem sobie: JeŒeli to wprawia w takie podniecenie
starucha w wieku okoo osiemdziesiŸciu lat, co to uczyni ze mn?”
Tego wa™nie chcŸ. Tego wa™nie pragnŸ.
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Lecz co mnie tam uchwycio? OtóŒ, mówimy teraz o demonach.
Co mnie uchwycio? Obserwowaem dwu mŸŒczyzn. Jeden siedzia na
jednej stronie, a drugi na drugiej. A kiedy przypad Duch šwiŸty, ci
mŸŒczy›ni powstali i mówili w jŸzykach i krzyczeli tak, aŒ im siniay
usta, i ja sobie pomy™laem: O, mój drogi, gdybym to tylko móg
mieø”. Widzicie, jakie to cudowne. O, to jest wa™ciwe, ja to po prostu
miujŸ. No cóŒ, wyszedem _ do pola kukurydzy. Opowiadaem wam
juŒ mój Œyciorys, czytali™cie o tym w ksiŒce. Spaem ca noc, a
nastŸpnego poranka przyszedem z powrotem. Pomy™laem wiŸc, Œe
to wybadam _ mam sposób, jak czyniø pewne sprawy, o których nikt
nie wie prócz Boga i mnie. Polega to na tym, Œe biorŸ jakie™
podobie§stwo i idŸ, by siŸ skontaktowaø z duchem tego czowieka.
Wy to widzicie wprost tutaj na podium. Rozumiecie? A wiŸc potem
zaczem rozmawiaø z jednym z tych mŸŒczyzn. Widziaem ich, oni
siedzieli blisko siebie i oni po prostu trzymali siŸ za rŸce i ta§czyli, i
krzyczeli. I ja pomy™laem: O, mój drogi, wydaje mi siŸ to
autentyczne!”
54 I chwyciem do rŸki jedn z jego rk, i powiedziaem: Dzie§
dobry, panu”.
55 A on odrzek: Dzie§ dobry”. Bardzo miy czowiek, dŒentelmen.
On powiedzia^ Ja powiedziaem: Czy jeste™ kaznodziej?”
On rzek: Nie, proszŸ pana. Jestem tylko zwykym czonkiem”.
56 I zaczem z nim krótk rozmowŸ, abym móg nawizaø kontakt
z jego duchem, rozumiecie. On tego nie wiedzia, nikt tego nie
wiedzia. Nigdy nie mówiem o tym, upynŸo wiele lat, zanim o tym
uczyniem wzmiankŸ. WiŸc oni^ Lecz okazao siŸ, Œe to brzmiao
prawdziwie, zupenie doskonale, jak chrze™cijanin _ ten mŸŒczyzna
by absolutnie ™wiŸtym BoŒym. Pomy™laem: Bracie, to jest
™wietne”.
57 Lecz dziwna rzecz, kiedy chwyciem za rŸkŸ tego drugiego
mŸŒczyznŸ, byo to na odwrót. On nawet Œy z kobiet, która nie bya
jego Œon. To siŸ zgadza. I widziaem w wizji, jak siŸ to przybliŒao
do mnie. Pomy™laem sobie: O, mój drogi, tak nie moŒe byø”. A ten
czowiek^ Pomy™laem: OtóŒ, zatem ten duch miŸdzy nimi jest
faszywy, i to jest wszystko”.
58 WiŸc owego wieczora, kiedy te^ poszedem na zgromadzenie, a
te bogosawie§stwa spaday. Modliem siŸ do Boga, a Duch šwiŸty,
Anio Pa§ski po™wiadczy, Œe to by Duch šwiŸty. I ten sam Duch,
który zstpi na tego mŸŒczyznŸ, zstpi i na tamtego mŸŒczyznŸ. A
kiedy Duch šwiŸty przypad, obaj powstali i obaj krzyczeli, i woali,
i uwielbiali Pana, i mówili jŸzykami, i ta§czyli. Ja powiedziaem: Ja
_ ja _ ja tego po prostu nie mogŸ pojø, Panie, ja^ oni _ nie mogŸ
tego zobaczyø w Biblii, Œe to mogoby byø wa™ciwe”. Rzekem wiŸc:
53
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MoŒe jestem wprowadzony w bd”. Rozumiecie? Powiedziaem^
Zatem, tutaj, ja _ jestem ™ci™le fundamentalnym _ w Biblii. Musi to
byø To, rozumiecie. I powiedziaem: Panie, ty znasz moj sytuacjŸ i
ja to muszŸ zobaczyø w Twoim Sowie. Ja _ nie mogŸ tego zrozumieø,
kiedy Duch šwiŸty przypadnie na tego czowieka i Duch šwiŸty
przypadnie na tamtego czowieka, a jeden z nich jest ™wiŸtym, a
drugi jest obudnikiem. I ja wiem, Œe jest”. I ja to wiem bez^
Mógbym zabraø tego czowieka na osobno™ø i udowodniø mu to,
albo wywoaø go wprost tam i powiedzieø mu o tym.
59 Tak samo mógbym to powiedzieø temu czowiekowi, siedzcemu
wprost tutaj ubiegego wieczora, który nie by nikim innym niŒ
oszustem, o ile kto™ taki siedzia juŒ kiedykolwiek tutaj. I ja go
miaem wywoaø, lecz on by powsta i zaczby siŸ sprzeczaø,
zostawiem go wiŸc w spokoju ze wzglŸdu na zgromadzenie. Lecz ja
go poznaem. O, tak. By tam jeden, dwaj tacy siedzieli tam cakiem
w tyle pewnego wieczora, a naleŒ do pewnego ko™cioa wprost tutaj
w mie™cie. Prawdziwi krytycy! Ja ich widziaem. Lecz gdybym tak
uczyni, zaczŸyby siŸ kopoty. Widziaem, Œe siŸ tak dziao wiele
razy. Ja ich po prostu zostawiem, rozumiecie. To jest w porzdku.
Bóg wie, On jest sŸdzi. Pozwólcie mi ich raz wywoaø, a potem
zobaczycie, co siŸ bŸdzie dziaø, rozumiecie, zostawicie to w spokoju.
Tak jak ten demon _ ja wcale nie wywoywaem tego demona. On po
prostu przyszed do mnie i wyzwa mnie. Wa™nie wtedy Bóg zacz
dziaaø, rozumiecie, to siŸ zgadza, i widzieli™cie, co siŸ stao. Dobrze.
Lecz ja to po prostu zostawiem w spokoju. Komplikowao to
zgromadzenie, poniewaŒ ten duch atakowa wprost na mnie przez
cay czas, rozumiecie. A wiŸc ja po prostu cigle kontynuowaem.
60 Lecz ci mŸŒczy›ni wówczas _ nie mogem tego zrozumieø. A byo
to dwa lata pó›niej, lub trzy, kiedy byem tutaj na pónocy w Green’s
Mill, Indiana, w rezerwacie skautów. Byem w starej jaskini z dala od
ludzi, gdzie chodzŸ siŸ modliø. I bŸdc tam powiedziaem: Panie, nie
mogŸ zrozumieø, co siŸ stao z t grup ludzi. Najwspanialsi ludzie,
jakich spotkaem kiedykolwiek w moim Œyciu, a nie mogŸ zrozumieø,
jak mógby tam byø faszywy duch, kiedy to byo^ potem. Ty znasz
szczero™ø mego serca. Ty wiesz, jak ja Ciebie miujŸ i jak Ci suŒyem.
I ten sam Duch, który jest tutaj ze mn, odpoczywa na tych
ludziach. I oto On by na tym czowieku tam zupenie tak samo”. Nie
mogem wiŸc tego zrozumieø.
61 A Pan zstpi w Swojej asce i pokaza mi to. Oto, dlaczego tak
byo. Przede wszystkim musi to byø zgodne z Pismem šwiŸtym. On
powiedzia: We› do rŸki swoj BibliŸ”. I ja podniosem moj BibliŸ.
I my™lŸ, Œe trzymaem tŸ BibliŸ moŒe dziesiŸø minut bez Œadnego^
nie przychodzio Œadne Sowo. Czekaem po prostu kilka minut.
Syszaem Go, mówicego ponownie: Otwórz list do Hebrajczyków
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6. i zacznij czytaø”. I uczyniem tak. A kiedy doszedem do tego, gdzie
jest powiedziane: Deszcz pada czŸsto na ziemiŸ, by j podlewaø i
przygotowaø, uŒy›niø j, Œeby bya^ lecz która rodzi cienie i osty,
bliska jest przekle§stwa i na koniec bywa spalona”. I w tej wa™nie
chwili to zrozumiaem.
Pomy™laem: Tutaj to jest. DziŸki bd› Bogu! Tutaj to jest”.
Widzicie?
62 Zatem, Jezus powiedzia: Wyszed siewca rozsiewajc nasienie”,
nieprawdaŒ? OtóŒ, wy wszyscy tutaj jeste™cie chrze™cijanami.
Wszyscy podnie™li™cie swoje rŸce, tak czy owak, zielono™witkowcy,
znowuzrodzeni chrze™cijanie. W porzdku, oni^ A On powiedzia:
Wyszed siewca, rozsiewajc nasienie, a gdy spa (jego ™mierø w
miŸdzyczasie, rozumiecie), a kiedy spa, przyszed nieprzyjaciel i
zasia kkol na to pole pszenicy”. Czym jest kkol? To chwasty,
ciernie i tym podobne rzeczy. Zatem, A gdy gospodarz (kaznodzieja)
zobaczy ten rosncy kkol _ oni powiedzieli: ,Pozwól nam go
powyrywaø’. On powiedzia: Nie, nie. Powyrywaliby™cie równieŒ
pszenicŸ. Zostawcie je ró™ø razem’.”
63 Tu na zewntrz jest pole pszenicy. Rosn tam i pncze, pokrzywy,
cuchnce ziele, i wszystko moŒliwe. Czy siŸ to zgadza? Lecz w tym
wszystkim ro™nie równieŒ pszenica. CzŸsto przychodzi na ziemiŸ
deszcz, by j podlaø. OtóŒ, po co pada deszcz? Nie po to, by podlaø
pokrzywy. ZwaŒajcie teraz i zwróøcie na to szczególn uwagŸ. Nie po
to, by podlaø pokrzywy. Deszcz jest posany dla pszenicy, lecz
pokrzywy i chwasty s tak samo spragnione, jak pszenica. I ten sam
deszcz, który pada na pszenicŸ, pada równieŒ na chwasty. I ten
brzydki chwast powstanie wyprostowany, ot tak, i bŸdzie siŸ cieszy
i radowa, tak samo jak maa pszenica powstanie i wyprostuje siŸ.
64 Lecz po ich owocach poznacie je”. Tutaj to macie. Rozumiecie?
Zatem, ten sam Duch šwiŸty moŒe pobogosawiø obudnika. To
zbija z tropu niektórych arminianów, lecz to jest Prawda. To jest
Prawda. Potem to nazywacie ™witobliwo™ci, przy czym ja równieŒ
wierzŸ w ™witobliwo™ø. JednakowoŒ ten sam Duch _ ten deszcz
spada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, lecz wedug ich
owoców poznacie ich”.
65 JeŒeli wyjrzŸ tutaj na zewntrz i idŸ, by zebraø pszenicŸ, to mam
pszenicŸ, lecz chwasty s cakiem opltane wokoo niej. I one Œyj z
tego samego deszczu, który spad dla pszenicy. Ten deszcz nie by
posany dla chwastów, on by posany dla Pszenicy. Lecz ten deszcz
padajcy na pole pszenicy^ chwasty, znajdujce siŸ na polu
pszenicy, korzystaj tak samo z tego deszczu, jak pozostae ro™liny. I
ten sam deszcz, który daje Œycie pszenicy, daje Œycie i chwastom.
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Wszystkie rzeczy w naturalnej sferze symbolizuj to duchowe,
jak to nauczali™my. Tutaj to jest _ demonologia, demony,
podrabiajce chrze™cija§stwo, pomimo tego otrzymuj równieŒ
bogosawie§stwo. To nie jest zbierane mleko, bracia, jeŒeli to
moŒecie przyjø. Rozumiecie? Rozumiecie? W porzdku. To jest
Prawda.
67 Zatem, ja nie jestem dzisiaj zbawiony dlatego, Œe umiem
krzyczeø. Nie jestem zbawiony dlatego, Œe siŸ czujŸ tak, jak bym by
zbawiony. Jestem zbawiony dlatego, bo speniam warunki tej Biblii.
Jezus powiedzia: Kto sucha Moich sów i wierzy w Tego, który
Mnie posa, ma ywot Wieczny i nie pójdzie na potŸpienie, lecz
przeszed ze ™mierci do ycia”. Ja temu wierzŸ. To siŸ zgadza. I na
tych warunkach jestem zbawiony, poniewaŒ Bóg tak powiedzia.
68 Gdyby on powiedzia mi, Œe zostaem zbawiony, poniewaŒ kto™
rzek: PotŸŒny szumicy wiatr uderzy mnie w twarz” _ to byoby
cudowne, lecz ja pragnŸ wiedzieø, skd pochodzi ten potŸŒny
szumicy wiatr, zanim on uderzy mnie w twarz, rozumiecie. Zatem,
jakim Œyciem bŸdziesz Œy, kiedy ten potŸŒny szumicy wiatr
przypad na ciebie? Rozumiesz? Patrz, wedug twoich owoców moŒna
ciebie rozpoznaø. Zatem, demony mog dziaaø wprost pomiŸdzy
chrze™cijanami. Czy temu wierzycie? Spójrzcie na Pawa _ Pawe
powiedzia^
69 OtóŒ, tutaj wa™nie ruch mormonów Ko§cowego Deszczu^
JeŒeli kto™ z tego ruchu jest tutaj, wybaczcie mi, jeŒeli mówiŸ co™
przeciwko wam. Nie chciabym mówiø nic wiŸcej przeciw wam niŒ
przeciw Zborom BoŒym, czy którymkolwiek _ przeciw baptystom i
wszystkim innym. To, co jest Prawd, jest Prawd. Odchylili™cie siŸ
dziŸki temu, Œe robicie proroków z tych mŸŒczyzn, którzy nie s
prorokami. Prorocy nie s dziŸki temu, Œe woŒono na nich rŸce i
wysano; oni siŸ jako prorocy urodzili. Rozumiecie? W Biblii istnieje
dar proroctwa. W tym wa™nie popenili™cie swój bd _ nie
rozróŒniacie daru proroctwa od proroka. To dar!
70 Bóg czŸstokroø i wieloma sposobami mówi do ojców przez
proroków. W tych ostatecznych dniach mówi przez Swego Syna,
Jezusa Chrystusa”. Ciao Chrystusa ma dziewiŸø duchowych darów,
funkcjonujcych w nim. Ten dar moŒe byø na tej niewie™cie dzisiaj
wieczorem _ proroctwo _ i byø moŒe potem nigdy wiŸcej do ko§ca
jej Œycia. On moŒe byø na tej niewie™cie nastŸpnego wieczora, a
nastŸpnym razem moŒe byø na tym mŸŒczy›nie, moŒe byø na tamtym
w tyle nastŸpnym razem. To nie czyni jej prorokiem, to nie czyni
nikogo prorokiem. To jest dar proroctwa w tobie.
71 A zanim ten czowiek, wzglŸdnie to proroctwo moŒe byø podane
do zboru, ono musi byø rozsdzane przed dwoma lub trzema
66

16

MÓWIONE S~OWO

rozsdzajcymi duchowo. Czy siŸ to zgadza? Wedug tego teraz _
Pawe powiedzia: Wy wszyscy moŒecie prorokowaø, jeden po
drugim”. JeŒeli co™ zostanie objawione temu czowiekowi, niech
tamten milczy. OtóŒ, z tego by potem powstaa caa gromada
proroków, zgodnie z dzisiejszym nauczaniem. No, zielono™witkowy
ko™ciele _ my wprowadzili™my do tego wielki baagan. I dlatego
wa™nie Bóg nie moŒe wej™ø do wewntrz _ dopóki nie naprawimy
tej rzeczy i to na podstawie Biblii. To siŸ zgadza. Musicie obraø
wa™ciw ™cieŒkŸ. Jak bŸdziecie budowaø dom nie patrzc na plan?
Rozumiecie? Musicie wa™ciwie rozpoczø.
72 Zatem, jeŒeli chodzi o proroka _ nigdy nie zobaczyli™cie, Œeby
kto™ stan przed Izajaszem, MojŒeszem. Jeden stan, Kore,
pewnego dnia, i chcia z nim dyskutowaø, a Bóg powiedzia: Oddziel
siŸ, Ja otworzŸ ziemiŸ”. Prorok siŸ takim urodzi. Dary i powoania
s nieodwoalne. To jest predestynacja BoŒa, juŒ od niemowlŸcia.
Wszystko byo cakiem w porzdku przez cay czas, to co on
powiedzia, byo dokadn prawd i zostao potwierdzone i
urzeczywistnione. Jest to Sowo BoŒe _ przychodzi do proroka. Lecz
dar proroctwa jest w zborze.
73 Wy teraz powiecie: OtóŒ, prorocy byli w Starym Testamencie”.
O, nie! Nowy Testament mia proroków.
74 Agabus by takim _ by prorokiem Nowego Testamentu.
Spójrzcie na Ducha proroctwa, który tam przypad i powiedzia
Pawowi o nich. Tutaj przychodzi Agabus z Jeruzalem i odnalaz
Pawa, zwiza siŸ jego pasem i odwróci siŸ, i powiedzia: TAK
MÓWI PAN, ten mŸŒczyzna, który nosi ten pas, zostanie zwizany
kajdanami, kiedy przyjdzie do Jeruzalem”. Agabus, który powsta i
powiedzia _ przepowiedzia, co siŸ stanie, by prorokiem, nie
czowiekiem, posiadajcym dar prorokowania.
75 A dar uzdrawiania i wszystkie te dary, mój zielono™witkowy
przyjacielu _ wy to pomieszali™cie. Te dary s czynne w zborze,
podlegaj kaŒdej osobie, która jest w zborze, kaŒdemu, kto jest
wchrzczony do tego ciaa. Przez jednego Ducha jeste™my wszyscy
ochrzczeni^” A Biblia mówi^
Hm, ja mam dar uzdrawiania”.
76 OtóŒ, Biblia mówi: Wyznawajcie swoje upadki jedni przed
drugimi i módlcie siŸ jedni za drugimi”. KaŒda osoba modli siŸ za
kogo™ innego. My nie jeste™my rozdzielon grup; jeste™my
kolektywn, zgromadzon grup. Rozumiecie? Zatem, w ten wa™nie
sposób demony czasami dziaaj.
77 Obserwujcie teraz, co powiedzia Pawe: JeŒeli kto™ mówi
jŸzykami, a inny wykada, cokolwiek on powie, niech bŸdzie
najpierw rozsdzane, zanim zbór moŒe to przyjø”.
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Zatem, to nie bŸdzie cytowanie Pisma šwiŸtego, czy co™
podobnego. Bóg siŸ nie powtarza. Lecz bŸdzie to ostrzeŒenie dla
ko™cioa. JeŒeli potem dobrze rozsdzajcy powie: Przyjmijmy to. W
porzdku, to byo od Pana”. Drugi powie: Przyjmijmy to”. Niech na
zeznaniu dwóch lub trzech ™wiadków opiera siŸ kaŒda sprawa.
Potem to zbór przyjmuje i idzie siŸ na to przygotowaø. JeŒeli siŸ nie
urzeczywistni to, co byo powiedziane, to macie faszywego ducha
miŸdzy wami. To siŸ zgadza. A jeŒeli siŸ to urzeczywistni, to
dziŸkujcie Bogu, Duch BoŒy jest miŸdzy wami. Rozumiecie? Zatem,
w tym wa™nie musicie byø czujni i ostroŒni. WiŸc nie próbujcie
wywieraø nacisku. Ja nie mogŸ sam sprawiø, Œebym mia brzowe
oczy, kiedy mam niebieskie, rozumiecie. MuszŸ byø zadowolony
majc niebieskie oczy. Zatem, oto gdzie demony dziaaj we sferze
duchowych ludzi.
79 Teraz przychodzi nam tutaj co™ gŸbokiego i mam nadziejŸ, Œe to
nie jest zbyt gŸbokie. Zatem w 1. Samuelowej 28, pragnŸ tutaj
przeczytaø w tej chwili co™ z Pisma šwiŸtego. PragnŸ, aby™cie
suchali uwaŒnie. ChcŸ wam przedstawiø demony” _ pokazaø wam,
jak one dziaaj wprost w ko™ciele i jak szatan ma falsyfikat kaŒdej
prawdziwej rzeczy, która istnieje. Teraz moŒecie zobaczyø, zgodnie z
Bibli, Œe demony przychodz pomiŸdzy chrze™cijan i podrabiaj.
80 I wielokrotnie orzekli™my ludzi za chrze™cijan, kiedy oni mówili:
Ja wierzŸ w Jezusa Chrystusa”. Patrzcie, diaby wierz w to samo i
drŒ”. To nie jest znakiem, Œe jeste™ zbawiony. Jednego z tych
wieczorów pragnŸ przej™ø do wybrania, a potem zobaczycie, co
oznacza zbawienie. Rozumiecie? PragnŸ zaznaczyø, Œe czowiek
przede wszystkim albo po wszystkim nie musia nic uczyniø w tej
sprawie, wzglŸdnie niczego nie moŒe uczyniø w tej sprawie. Bóg
zbawia czowieka bezwarunkowo. Czowieku, to przenika gŸboko,
nieprawdaŒ? Mógbym to po prostu równie dobrze wydostaø z
waszego organizmu, kiedy jeste™my przy tym. W porzdku.
81 Abraham by pocztkiem naszej wiary. Czy siŸ to zgadza?
Dobrze, Abraham mia obietnicŸ. Czy Bóg powoa Abrahama
dlatego, Œe by moim zdaniem wielkim czowiekiem? O nie. On
wyszed z Babilonu, Œy w kraju Chaldea, w mie™cie Ur, a Bóg go
powoa i zawar z nim Swoje przymierze, bezwarunkowo. Ja ciŸ
zbawiŸ. I nie tylko ciebie, Abrahamie, lecz twoje Nasienie” _
bezwarunkowo!
82 Bóg zawar przymierze z czowiekiem, a czowiek zawsze amie
swoje przymierze. Czowiek nigdy nie dotrzyma swego przymierza z
Bogiem. Zakon nie by przestrzegany. Oni nie potrafili przestrzegaø
zakonu. Chrystus przyszed i On Sam naruszy zakon [uzdrawia w
sabat _ t.] PoniewaŒ aska juŒ obmy™lia Zbawiciela _ MojŒesz
78
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przygotowa drogŸ ucieczki i wa™ciwie dopiero potem uciekli; a
nastŸpnie ludzie, po tym, oni cigle chcieli czego™ dokonaø. Czowiek
zawsze próbuje uczyniø co™, by zbawiø samego siebie, chociaŒ tego
nie moŒe uczyniø. Taka jest jego natura. Skoro tylko stwierdzi w
Ogrodzie Eden, Œe jest nagi, zrobi sobie jakie™ fartuszki z figowych
li™ci. Czy siŸ to zgadza? Lecz stwierdzi, Œe nie byy przydatne do
niczego. Czowieka nie moŒe zbawiø nic, co potrafi sam uczyniø. Bóg
was zbawi, bezwarunkowo _ na przestrzeni wszystkich wieków. A
wiŸc kiedy jeste™cie zbawieni, to jeste™cie zbawieni.
83 Spójrzcie na Abrahama. Ten czowiek by tam, wyszed, a Bóg da
mu kraj _ PalestynŸ i powiedzia mu, by z niego nie odchodzi.
KaŒdy yd, który odszed z Palestyny, by odstŸpc. Bóg mu
powiedzia, aby tam pozosta. JeŒeli ci Bóg powie, Œeby™ uczyni co™
innego, a ty tego nie uczynisz, to jeste™ odstŸpc. Czy siŸ to zgadza?
Dobrze. Przysza posucha, by wypróbowaø wiarŸ Abrahama. A
Abraham zamiast tam pozostaø _ nie, on tam nie móg pozostaø, on
uciek _ wzi SarŸ i szed okoo trzysta mil (szkoda, Œe nie mam
czasu, by do tego przej™ø), do innego kraju.
84 A kiedy tam dotar, natrafi tam na tego wielkiego króla,
Abimelecha. On by modym czowiekiem i szuka dla siebie
ukochan, wiŸc on znalaz ŒonŸ Abrahama i zakocha siŸ w niej. A
Abraham powiedzia: Powiedz mu, Œe jeste™ moj siostr, a ja
jestem twoim bratem”.
85 To siŸ podobao Abimelechowi, wiŸc on powiedzia: W
porzdku, zabierzemy j po prostu tam do zamku”. I ja sdzŸ, Œe
kobiety wystroiy j, a on chcia j pojø za ŒonŸ nastŸpnego dnia.
86 Abimelech by dobrym czowiekiem, sprawiedliwym mŸŒczyzn.
I tej nocy, kiedy on spa, Pan zjawi siŸ przed nim i powiedzia:
Jeste™ juŒ jak umary”. On powiedzia: Ten czowiek jest^ Ta
kobieta, któr zabrae™, by j po™lubiø, jest Œon innego mŸŒczyzny”.
ZwaŒajcie teraz: on innego mŸŒczyzny”.
87 Patrzcie, on powiedzia: Panie, Ty znasz uczciwo™ø mego serca”
_ sprawiedliwy, ™wiŸty czowiek. Ty znacz uczciwo™ø mego serca.
Ten mŸŒczyzna powiedzia mi, Œe to jest jego siostra. A czy ona sama
nie powiedziaa mi: To jest mój brat’?”
88 On powiedzia _ Bóg powiedzia: Ja poznaem uczciwo™ø twego
serca i dlatego nie pozwoliem ci zgrzeszyø przeciw Mnie. Lecz to jest
Mój prorok!” Alleluja!
89 Czym on by? Odstpi od wiary i by trochŸ kamicym
kanciarzem. Czy siŸ to zgadza? O nie, nie ma maych, biaych
kamstw; s to albo czarne kamstwa, albo to nie s w ogóle
kamstwa. Ten czowiek siedzia tam na zewntrz i mówi czcze
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kamstwo, mówic, Œe to jest jego siostra, podczas gdy to bya jego
Œona, odpowiada wymijajco i odstpi od wiary.
90 A tutaj by sprawiedliwy czowiek stojcy przed Bogiem i
powiedzia: Panie, Ty znasz moje serce”.
91 Lecz ja nie wysucham twojej modlitwy, Abimelechu, ale oddaj
mu^ oddaj j z powrotem i niech on modli siŸ za ciebie. On jest
Moim prorokiem, Ja go wysucham”. Tak, odstŸpca, kamca: Lecz to
jest Mój prorok”. Czy to prawda? To jest wedug Biblii.
92 OtóŒ, nie posuniemy siŸ tutaj zbyt daleko na stronŸ kalwinistów:
raz w asce, na zawsze w asce”, bo siŸ dostaniecie do nieaski.
Rozumiecie? NuŒe, chwileczkŸ tylko, po™wiŸcimy czas w tym
tygodniu, by to przedstawiø i pokazaø, jak to jest zrównowaŒone.
Lecz nie my™l, Œe tylko dlatego, iŒ uczynie™ co™ zego, przepade™ na
zawsze. Ty jeste™ dzieckiem BoŒym, jeste™ narodzony z Ducha
BoŒego _ jeste™cie synami i córkami BoŒymi, a wasze owoce bŸd
skadaø ™wiadectwo o sobie. Tutaj to macie.
93 Zatem, tutaj oni s, znajduj siŸ w tym kraju. PragnŸ tu teraz
przeczytaø 6. werset.
I radzi siŸ Saul Pana, ale mu nie odpowiedzia Pan ani
przez sny, ani przez Urim, ani przez proroków.
PrzetoŒ rzek Saul do sug swoich: Szukajcie mi niewiasty,
która miaaby ducha wieszczego, a pójdŸ do niej i dowiem siŸ
przez ni^ (Mógbym tu zaraz teraz zwróciø na co™ uwagŸ,
gdyby to^: Poszukajcie mi niewiasty, majcej wieszczego
ducha”.)^ I rzekli sudzy jego do niego: Oto, niewiasta w
Endor, majca ducha wieszczego.
Tedy odmieni odzienie swoje Saul, a oblókszy siŸ w inne
szaty, szed sam i dwaj mŸŒowie z nim, a przyszli do
niewiasty w nocy, i rzek: WróŒ mi, proszŸ przez ducha
wieszczego, a wywied› tego, kogo ci powiem.
I rzeka do niego niewiasta: Oto ty wiesz, co uczyni Saul,
iŒ wygadzi wieszczki i czarowników z ziemi; przeczŒe ty
sido kadziesz na duszŸ moj, aby™ mnie na ™mierø poda?
I przysig jej Saul przez Pana, mówic: Jako Œywy Pan, Œe
nie przyjdzie na ciŸ karanie dla tego.
Tedy rzeka niewiasta: KogóŒ ci mam wywie™ø? A on rzek:
Wywied› mi Samuela.
A widzc niewiasta Samuela zawoaa gosem wielkim, i
rzeka niewiasta do Saula, mówic: PrzeczŒe miŸ zdradzie™,
gdyŒ ty jeste™ Saulem?
I rzek jej król: Nie bój siŸ; cóŒe™ widziaa? I rzeka
niewiasta do Saula: Widziaam bogi wystŸpujce z ziemi.
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Tedy rzek do niej: Co za osoba jego? I rzeka: MŒ stary
wyszed, a jest odziany paszczem. (To by ten paszcz
proroka, oczywi™cie, rozumiecie.)^ I pozna Saul, Œe to by
Samuel, i schyliwszy siŸ twarz ku ziemi, pokoni mu siŸ.
Zatem rzek Samuel do Saula: Przecz mi nie dasz spokoju,
wzbudzajc mnie? Odpowiedzia mu Saul: Jestem uci™niony
bardzo, gdyŒ Filistynowie walcz przeciwko mnie, a Bóg
odstpi ode mnie i nie odpowiada mi wiŸcej ani przez
proroków, ani przez sny; przetoŒ przyzwaem ciŸ, aby™ mi
oznajmi, co mam czyniø.
I rzek Samuel: CzemuŒ mnie tedy wzywasz, gdyŒ Pan
odstpi od ciebie, a przestawa z nieprzyjacielem twoim.
I uczyni Pan, jako ci powiedzia przez miŸ, i wyrwa Pan
królestwo z rk twoich, a da je bli›niemu twemu
Dawidowi”.
94 OtóŒ, wielu z was jest z tym zapoznanych. Pragniemy teraz
przej™ø wprost do tego i BoŒe, dopomóŒ nam teraz przez kilka chwil,
Œeby™my siŸ mogli w to zagŸbiø. ZwaŒajcie teraz. By pewien
czowiek, Saul, który by kiedy™ uwaŒany za proroka, poniewaŒ
prorokowa razem z prorokami. Czy siŸ to zgadza, nauczyciele? OtóŒ,
tutaj ten czowiek by odstŸpc. Czy to prawda? Lecz pamiŸtajcie, co
mu powiedzia Samuel _ Œe bŸdzie razem z nim nastŸpnego dnia.
Umar przedwcze™nie, rozumiecie. W porzdku, je™li nie bŸdziecie
zwaŒaø na Boga, to Bóg zabierze was z tej ziemi.
95 Spójrzcie tam do listu do Koryntian, jak Pawe doprowadzi tych
ludzi do porzdku. On powiedzia: Najpierw dziŸkujŸ Bogu za was,
Œe nie ma miŸdzy wami takich rzeczy, i tak dalej, i Œe wam nie
schodzi na Œadnym duchowym darze”. Powiedzia im, kim oni s _
na jakiej pozycji w Chrystusie. Potem zacz uderzaø w nich motem
_ przygada im z powodu ich kobiet kaznodziejek i jak oni
postŸpowali, i jak spoŒywali WieczerzŸ przy Stole Pa§skim. A jeden
mŸŒczyzna wspóŒy nawet ze sw macoch i on bŸdc w Chrystusie
powiedzia do tego czowieka: Oddajcie go diabu na zatracenie
ciaa, Œeby dusza moga zostaø zbawiona”. Widzicie, to jest wa™ciwe
_ oddajcie go. Biblia mówi: Z tego powodu wielu jest chorych i
sabych miŸdzy wami, a wielu zasnŸo (umaro przedwcze™nie) z
powodu grzechu. Bóg usun czowieka z drogi; to dobry znak, Œe by
chrze™cijaninem, lecz zosta po prostu zabrany”.
96 ZauwaŒcie wiŸc, Saul by tutaj uwaŒany za jednego z proroków
albo spo™ród proroków, poniewaŒ on prorokowa. A teraz on odpad
od wiary, poniewaŒ by nieposuszny Bogu, a jego królestwo zostao
mu wyrwane z rŸki i przekazane do rŸki Dawida, którego Bóg
nama™ci przez Samuela dzbankiem oleju.
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Zwróøcie uwagŸ, wówczas mieli trzy sposoby, jak siŸ dowiedzieø
róŒnych spraw od Boga; pierwszym by prorok, drugim by sen, a
trzeci rzecz byo Urim i Tummim. A Œaden nie da odpowiedzi.
OtóŒ, wy wiecie, kim jest prorok, i wiecie, czym jest duchowy sen,
wiecie teŒ, czym byo Urim i Tummim. Czy wiecie co? Pewnego dnia
zapytaem pewnego czowieka odno™nie Urim, a ten czowiek nie
móg mi odpowiedzieø, co to byo _ Urim i Tummim. Oczywi™cie, by
to Bóg, dajcy odpowied›.
98 Lecz widzicie, diabe robi podrobienie kaŒdego z nich.
Czarownik, faszywy prorok i wróŒenie z krysztaowej kuli^
Widzicie zatem, Urim i Tummim wisiao tutaj na napier™niku
Aarona, a to Urim i Tummim odpoczywao na tych kamieniach. I oni
to powiesili w ™wityni. A kiedy nie byli pewni, to szli przed Boga i
™wiato byskao w odpowiedzi na tym Urim i Tummim _ czy to byo
wol BoŒ, czy nie. OtóŒ, jeŒeli Urim i Tummim nie dao
odpowiedzi^ OtóŒ, to bya odpowied› bezpo™rednio od Boga.
Zatem, dzisiejsze Urim i Tummim _ wróŒbita wzi krysztaow
kulŸ na wzór Tego _ faszyw rzecz. Bóg jest w trójcy, BoŒa moc jest
w trójcy; a diabe jest w trójcy i jego moce s w trójcy. MogŸ to teraz
udowodniø przy pomocy Biblii. A tym Urim i Tummim jest dzisiaj
tylko krysztaowa kula, któr siŸ diabe dzisiaj posuguje. A faszywy
prorok w dzisiejszym czasie, ten, którego mamy obecnie, by
czarownikiem, wzglŸdnie wróŒbit, który tam po drugiej stronie _
po stronie diaba zaj miejsce proroka. Czy rozumiecie, co mam na
my™li?
99 Zatem, tym Urim i Tummim dzisiaj jest ta Biblia. JeŒeli kto™
poda proroctwo albo sen, a ono nie wytrzymuje porównania albo nie
wydaje odd›wiŸku BoŒej Biblii, jest to faszywe, nie wierzcie temu.
100 Niedawno przyszed do mnie pewien mŸŒczyzna z Indii, gdzie oni
mieli zamiar siŸ udaø, miy mody kaznodzieja, i on powiedzia:
Bracie Branham, przybyem tutaj”. I powiedzia: Pewna niewiasta
miaa Ducha šwiŸtego” _ mówi dalej _ ona bya najmilsz,
najprzyjemniejsz kobiet”. On rzek: A ona bya zamŸŒna po
czwarty raz i Œya ze swoim czwartym maŒonkiem. A ja
powiedziaem: OtóŒ, jak to moŒe byø, Panie?’” I powiedzia:
Poszedem do niego i rzekem: O, chwaa Bogu!’ Odrzek: Alleluja,
chwaa Panu’.” Po prostu czowiek tego pokroju, wiecie. Powiedzia:
Alleluja! Chwaa Panu”. Powiedzia: Pan mi rzek: Oto ci dam
sen”. I powiedzia: šnio mi siŸ, Œe moja Œona _ widziaem j Œyjc
w cudzoóstwie. I ona przysza z powrotem do mnie i powiedziaa: O,
czy mi wybaczysz, Wiktorze? Czy mi przebaczysz? Ja nie^’ No
wiesz, ja odrzekem: Oczywi™cie, ja ci wybaczŸ i przyjmŸ ciŸ z
powrotem’.” On rzek: OtóŒ, tak wa™nie uczyniem”. Powiedzia:
Widzisz, ja wybaczam”.
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Ja powiedziaem: Wiktorze, twój sen by bardzo miy, lecz da ci
go diabe”.
On rzek: Dlaczego?”
102 Ja powiedziaem: On nie wytrzymuje porównania z BoŒym
Sowem. Ona Œyje w cudzoóstwie. Absolutnie. Ona nie moŒe Œyø z
czterema mŸŒami. To siŸ zgadza. JeŒeli opu™ci tego, a wróci do swego
pierwszego, to jest jeszcze bardziej pogrŒona w grzechu niŒ bya
przedtem. Ona musi teraz Œyø samotnie aŒ do ko§ca swego Œycia”.
Powiedziaem dalej: Ty to wiesz. To nie wytrzymuje porównania z
BoŒym Sowem, wiŸc jej^ twój sen by faszywy”. I powiedziaem:
On nie wytrzyma porównania z Tym”.
103 JeŒeli prorok powiedzia proroctwo i oni mówili, a chcieli
zobaczyø, czy to proroctwo jest prawdziwe, przedoŒyli to przed
Urim i Tummim. I je™li Gos BoŒy byska ™wiatami na Urim i
Tummim, byo to absolutn Prawd. A je™li kto™ podaje wykad,
przynosi sen, przynosi co™ z Biblii, wzglŸdnie co™ innego, a nie
wytrzymuje to porównania z BoŒ Bibli, jest to faszywe. Tam jest
Urim i Tummim dzisiaj. BoŒe Sowo mówi i jest to bezpo™redni Gos
BoŒy, tak jak byo Urim i Tummim, nim Biblia zostaa napisana.
Amen! Alleluja! CzujŸ siŸ nieco religijnie w tej chwili. I nie
uwaŒajcie mnie za fanatyka, jeŒeli tak czynicie. Ja wiem, wiem na
czym jestem. Nie jestem podniecony. To siŸ zgadza.
104 Tutaj jest Prawda, BoŒe Sowo! Nie dbam o to, jaki sen miae™ i
jakie proroctwo przynosisz; jeŒeli to nie jest BoŒe Sowo _ jest to
faszywe, jeŒeli to nie wytrzymuje porównania z tym Sowem. To
wa™nie jest kopotem dzisiaj: jeden ma sen, jeden ma wizjŸ, jeden ma
jŸzyk, jeden ma objawienie. Lecz to wszystko zostao tak popltane i
wszystko moŒliwe _ wy macie denominacje i wszystko jest
naruszone. Musicie to wszystko przynie™ø do ostatecznego
fundamentu, a jest nim BoŒe Sowo. To jest prawd.
105 Ko™cioy bŸd budowaø na jednym, mówicym: O, Jezus
przychodzi na biaym koniu. Ja wiem, widziaem Go w wizji” _ i oni
zaoŒ takiego rodzaju ko™ció. O, alleluja, On przychodzi na
oboku”, oni go uczyni tego rodzaju. Czyni rozamy, odseparowuj
siŸ i nazywaj siŸ wzajemnie grzŸdami myszoowów” i spelunk
wszy”, i tym podobnie. Patrz, bracie, przede wszystkich wskazuje to
na to, Œe twoje serce nie jest w porzdku z Bogiem, kiedy to czynisz.
To siŸ zgadza. My jeste™my braømi. Musimy przylgnø jeden do
drugiego. Potrzebujemy siŸ wzajemnie.
106 Spójrzcie teraz, Saul odpad od wiary i oto przychodzi. Bóg
odwróci od niego Swoj twarz i on przyszed i dowiadywa siŸ od
proroka. Prorok poszed i próbowa prorokowaø, a Bóg przerwa
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czno™ø, nie da mu wizji. Prorok wyszed i rzek: Nie mogŸ, On mi
nie powiedzia niczego o tobie”.
107 OtóŒ, potem on powiedzia: Panie, daj mi sen”. Noc po nocy
upywaa, ale nie przyszed Œaden sen.
108 Potem poszed przed Urim i Tummim i powiedzia: O BoŒe! Ja
próbowaem u proroków, próbowaem ™niø, teraz mi Ty pomóŒ. Czy
to uczynisz?” Przerwana czno™ø, nie za™wiecio Œadne šwiato.
109 Potem siŸ uda do czarownicy, podej, zdegradowanej, a on
poszed do niej i przekrad siŸ tam w przebraniu. A ta czarownica
wychodzi i wzywa ducha Samuela.
110 Ja teraz wiem, o czym my™licie _ wielu powie: To nie by
Samuel”. Lecz Biblia mówi, Œe to by Samuel, wiŸc to by Samuel. To
dziwne, jak to zrozumiaem, nieprawdaŒ? Lecz to by Samuel, Biblia
mówi, Œe to by on.
111 A ta czarownica potrafia go wywoaø i ona wywoaa Samuela.
A Samuel by gdzie™ indziej, lecz by ™wiadomy tego, co siŸ dziao, i
cigle tam sta w swoim paszczu proroka na sobie. Zatem, bracie,
kiedy umrzesz, nie jeste™ martwy, ty gdzie™ Œyjesz, gdzie™ indziej.
112 Pozwólcie, Œe siŸ zatrzymam na chwilŸ, by trochŸ wiŸcej doj™ø do
sedna tej demonologii. Ona bya demonem, lecz ona bya w ™cisym
kontakcie ze ™wiatem duchów. OtóŒ, dzisiaj jest wielu spirytystów,
którzy rzeczywi™cie wiedz wiŸcej o ™wiecie duchów, niŒ ludzie,
którzy wyznaj, Œe s chrze™cijanami. Jednak ona bya demonem. W
czasach biblijnych bya to ta sama sprawa.
113 Kiedy Jezus by tutaj na ziemi, byli tam ci profesorzy i uczeni w
Pi™mie i nauczyciele, kilku z tych najlepszych, jacy istnieli _ z
lepszych seminariów, niŒ potrafiliby™my przedstawiø dzisiaj, ™wiŸci,
sawni ludzie, jakimi musieli byø. Je™li by znaleziony Lewita, musia
siŸ okazaø bez zmazy, sprawiedliwy pod kaŒdym wzglŸdem. Pomimo
tego ten czowiek nie wiedzia o Bogu wiŸcej, niŒ królik o rakietach
do ™niegu. Kiedy przyszed Jezus, on Go nie rozpozna i nazwa
Jezusa diabem”. On powiedzia: On jest Belzebubem, ksiŸciem
diaba”. Czy siŸ to zgadza?
114 A wówczas przyszed tam najpodlejszy demon, który mia
zwizanego czowieka tam w™ród grobowców, i tym podobnie, a oni
woali _ sam diabe powiedzia: My wiemy, Kim Ty jeste™. Ty jeste™
Synem BoŒym, Tym šwiŸtym”. Czy siŸ to zgadza? Czarownice i
czarnoksiŸŒnicy _ diaby rozpoznay Go jako Syna BoŒego; podczas
gdy kaznodzieje, wyksztaceni w seminarium teologicznym uznali
Go za Belzebuba. Kto mia racjŸ, diabe czy kaznodzieja? Diabe mia
racjŸ. I bracie, dzisiaj nie zmienio siŸ to zbyt wiele. Oni nie
rozpoznaj mocy BoŒej.
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Bez wzglŸdu na to, ile otrzymae™ nauczania, ty to moŒesz
wkuwaø do siebie. Bóg nie jest w wielkich sowach, Bóg jest w
szczerym sercu. Ty moŒesz ™piewaø albo mówiø wielkie sowa, jak nie
wiem co, ale to ciŸ nie prowadzi bliŒej do Boga. MoŒesz staø i øwiczyø
siŸ, jak wyrecytowaø swoje kazanie i mówiø te sprawy, to ciŸ nie
zbliŒa do Boga. MoŒesz siŸ uczyø ze sowników, a nawet spaø ze
sownikiem, a to ciŸ pomimo tego nie zbliŒa do Boga. Pokorne,
podporzdkowane serce, w prostocie _ to wa™nie zbliŒa ciŸ do Boga.
I to jest prawd. Amen! Pokorne serce Bóg miuje. Zatem, nie zaleŒy
na tym, czy znasz abecado, to nie gra roli. Tylko pokorne serce! Bóg
mieszka w pokornym sercu; nie w wyksztaceniu, nie w szkoach, nie
w teologii, seminariach, ani we wszystkich innych lokalach; nie w
wielkich sowach ani w humanistycznych instytutach. Bóg mieszka
w ludzkich sercach. Im bardziej potrafisz siŸ uniŒyø, im prostszym
jeste™, tym wiŸkszym moŒesz siŸ staø w oczach BoŒych.
116 Pozwólcie, Œe wam co™ przekaŒŸ. WidzŸ, Œe wasze pola tutaj s
pene pszenicy. Peny kos pszenicy zawsze siŸ pochyla. Mode
niedorozwiniŸte ›d›bo stoi wyprostowane, natrzsa siŸ, jakby
wszystko wiedziao, ale nie ma tego w kosie. Tak wa™nie ma siŸ
sprawa z wieloma jegomo™ciami, którzy sobie my™l, Œe maj tego
wiele w swojej gowie, ale nic w swoim sercu. šwiŸta gowa pochyli
siŸ przed t Moc, uznaje Jezusa Chrystusa za Syna BoŒego i wierzy
Jego dzieom.
117 I On jest tym samym wczoraj”. O, oni Go uznaj, oczywi™cie z
historycznego punktu widzenia. Lecz to nie jest kwestia historii.
Ludzie powstaj i mówi: O, ja wierzyem w Dzie§ PiŸødziesity,
kiedy oni mieli to wielkie wylanie, i tym podobne rzeczy”, i maluj
sobie jaki™ ogie§. Marzncy czowiek nie moŒe siŸ jednak ogrzaø przy
namalowanym ogniu. Namalowany ogie§ nie grzeje. Tym wa™nie oni
byli. Jakie to jest dzisiaj, jeŒeli On jest tym samym wczoraj, dzisiaj i
na wieki? Jest to namalowany ogie§. Jaki™ jegomo™ø, marzncy na
™mierø mówi: Spójrzcie na ten wielki ogie§, który oni mieli”.
Patrzcie, to was nie ogrzeje.
118 To, co oni czynili w Dniu PiŸødziesitym, co mieli na pocztku
Nowego Testamentu, to mamy i dzisiaj! Kiedy Bogu uda siŸ
wyprasowaø” t sprawŸ i zestawiø Ko™ció razem, przyjdzie
Zachwycenie. Lecz my nie moŒemy siŸ nawet zdobyø na wiarŸ w
uzdrowienie, nie mówic juŒ o Zachwyceniu, poniewaŒ jeste™my
cakiem wypaczeni, jedni w tym kierunku, drudzy w tamtym
kierunku, i: Doktor Taki-i-taki powiedzia, Œe To byo to. OtóŒ, mój
kaznodzieja powiedzia, Œe On by Tym”.
119 Przed chwil pewna kobieta powiedziaa: On jest tylko
oszustem”. Powiedziaa: Mój ksidz powiedzia mi tak”. yczybym
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sobie, gdyby jej ksidz przyszed tutaj raz, zobaczyliby™my, kto jest
oszustem. Tak. Zobaczymy, kto jest oszustem. Chod›, spróbuj to.
120 Niedawno tutaj w Harlington, w Teksasie _ mieli™my tam
naboŒe§stwo, a oni mieli wielkie napisy na swoich samochodach
owego wieczora, kiedy tam przybyem, mówice, Œe tam jest FBI, by
mnie zdemaskowaø jako oszusta. WiŸc, moda dziewczyna zostaa
uzdrowiona gdzie™ w pónocnym Teksasie, ona bya daleko na
pónocy, my™lŸ, Œe okoo tysic mil, daleko na pónocy w pobliŒu
Panhandle, a to siŸ dziao daleko na poudniu w Harlington, na dole
przy granicy. Brat Baxter przyszed i powiedzia: Bracie Branham”
_ powiedzia _ jeszcze nie widziae™ takiego rozgardiaszu, jaki tam
jest _ okoo czterech do piŸciu tysiŸcy ludzi”. I powiedzia: A
potem, wszŸdzie dookoa jest FBI i ma zamiar przyapaø ciŸ na
podium dzisiaj wieczorem, i zdemaskowaø ciŸ”.
Odrzekem: Dobrze, ja siŸ oczywi™cie cieszŸ z tego”.
121 On powiedzia: Czy znasz t mod dziewczynŸ, która zostaa
uzdrowiona onegdaj wieczorem?”
122 Przyszedem do domu, wszedem do mego pokoju i usyszaem, Œe
kto™ pacze _ i rozgldaem siŸ wokoo. Pomy™laem sobie, Œe to jest
moŒe kto™, kto zosta zaatakowany. Bya to dziewczyna. Spojrzaem
do tyu i powiedziaem _ wróciem i powiedziaem: Co ci jest,
panienko?” I byy to dwie mode dziewczyny, stojce tam, w wieku
okoo siedemnastu, osiemnastu lat kaŒda, obejmoway siŸ ramionami
i pakay.
123 Powiedziaa: Bracie Branham!” Wiedziaem wiŸc, Œe one mnie
znaj. Powiedziaa: My _ przyprowadziam j tutaj z dalekich
stron”. Mówia: Ona musi i™ø do zakadu dla obkanych”. A ta
moda dziewczyna bya na moim zebraniu tam w Lubbock, Teksas. I
rzeka: Wiedziaam, Œe je™li mi siŸ w ogóle uda przyprowadziø j
tutaj, a ty bŸdziesz siŸ za ni modli, to wierzŸ, Œe Bóg j uzdrowi”.
124 OtóŒ, pomy™laem: Jaka to wiara!” I rzekem: Dobrze, zatem
siostro, czy moŒesz j przyprowadziø^” I w tej chwili rzekem:
Przyjechali™cie tu w Œótym samochodzie sportowym, nieprawdaŒ?”
Ona odpowiedziaa: Tak”.
A ja powiedziaem: Twoja matka jest kalek”.
Ona odpowiedziaa: To siŸ zgadza”.
I powiedziaem: Ty naleŒysz do ko™cioa metodystycznego”.
Ona rzeka: To jest dokadn prawd”.
125 A ja powiedziaem: W drodze tutaj omal siŸ nie przewróciy™cie.
Ty i ta dziewczyna ™miay™cie siŸ, kiedy przejeŒdŒay™cie odcinek
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drogi, gdzie bya poowa betonu a poowa asfaltu, i ty przejeŒdŒaa™
przez zakrŸt”.
Ona rzeka: Bracie Branham, to prawda”.
Ja powiedziaem: TAK MÓWI PAN, ta dziewczyna jest
uzdrowiona”.
126 NastŸpnego dnia wprawiaa miasto w podniecenie, chodzc po
ulicach i mówic kaŒdemu o tym. Oczywi™cie, oni jej tam nie znali,
czy ona bya w ogóle w takim stanie, czy nie. I potem, owego dnia
ja^ brat Baxter rzek: Bracie Branham” _ mówi _ te
dziewczyny s tam na dole i nios swoj walizŸ”. A bya jedna
sprawa, o której on nie wiedzia, a ja wiedziaem. Nasze ™rodki
finansowe wyczerpay siŸ cakiem. Nie pozwoliem mu mówiø o tym.
Lecz jedna z tych dziewczyn zoŒya w ofierze dziewiŸøset dolarów
poprzedniego wieczora i pooŒya te pienidze na wierzch. OtóŒ, on
nie wiedzia i nie wie o tym do dnia dzisiejszego, lecz ja to
wiedziaem, rozumiecie. Bowiem ja^ Bóg mi powiedzia, Œe to
bŸdzie w porzdku.
127 Brat Baxter powiedzia: Bracie Branham” _ mówi _ pozwól
mi raczej zebraø ma kolektŸ”. Powiedzia: Oni tu mieli kilku tych
Boskich uzdrawiaczy, którzy po prostu zebrali kolektŸ od tych
ludzi”.
128 Ja powiedziaem: Nic z tego. O nie, nie bŸdziesz tego czyni.
Bracie Baxter, jeŒeli kiedykolwiek wybierzesz tak pienidze, to
bŸdzie pora, Œe sobie u™ci™niemy donie jako bracia i ja bŸdŸ
kontynuowa samotnie. Rozumiesz?” Powiedziaem: Nie czy§ tego”.
Powiedziaem: Bóg jest wa™cicielem trzody na tysicach wzgórz i
wszystko naleŒy do Niego. Ja naleŒŸ do Niego. On zatroszczy siŸ o
mnie”.
On powiedzia: W porzdku”.
129 I tego samego wieczora on powiedzia: Bracie Branham, spójrz
tutaj. Kto™^ Spójrz tutaj! Tutaj wewntrz jest koperta, nie ma na
niej nazwiska, a jest w niej dziewiŸøset dolarów w banknotach.
Dokadnie tyle, ile potrzebujemy na uregulowanie zalego™ci”.
Ja powiedziaem: Bracie Baxter”.
On rzek: Wybacz mi”.
130 Wiedziaem wiŸc, Œe to bya ta dziewczyna. A potem _
nastŸpnego dnia brat Baxter powiedzia: Bracie Branham, one s
tam na dole, nios swoje odzienie i pacz”.
Ja powiedziaem: O co chodzi?”
Powiedzia: Lepiej zejd› na dó i zobacz siŸ z nimi”.
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Zszedem na dó _ do pokoju, w którym siŸ znajdoway.
Zapytaem: W którym pokoju one s?” Poszedem tam i zapukaem
do drzwi. Syszaem, Œe pacz. Zapukaem do drzwi, a ta
dziewczyna podesza do drzwi i powiedziaa: O, bracie Branham,
tak mi przykro”. Ona rzeka: Ja ci spowodowaam wszystkie te
kopoty”.
Ja powiedziaem: Kopoty? O co chodzi, siostro?”
Ona rzeka: Och, ™cignŸam na ciebie FBI”.
A ja powiedziaem: O, czy to prawda?”
132 Ona odpowiedziaa: Tak”. Powiedziaa: UwaŒam, Œe za duŒo
™wiadczyam o tym po caym mie™cie, i tym podobnie”.
Ja powiedziaem: Nie”.
133 A ona rzeka: Bracie Branham, FBI znajduje siŸ tam, jest tam i
maj ciŸ zamiar zdemaskowaø dzisiaj wieczorem”.
134 Powiedziaem: Dobrze, jeŒeli czyniŸ co™ zego, to trzeba, Œeby to
zostao wykryte”. Rozumiecie? Powiedziaem: Oczywi™cie. Je™li
goszenie Ewangelii trzeba zdemaskowaø, dobrze, uczy§my to.
Rozumiesz?” I dalej rzekem: Ja _ ŒyjŸ na podstawie tej Biblii, a
czego nie mówi ta Biblia^ To jest moja Obrona, bezpo™rednio tutaj,
rozumiesz”. I powiedziaem, a ona^
Ona rzeka: OtóŒ” _ mówia _ Jest mi po prostu przykro, Œe
zrobiam to, co zrobiam”.
Ja odrzekem: Ty nie uczynia™ niczego, siostro”.
Ona rzeka: Dobrze, czy siŸ tam nie boisz pój™ø?”
A ja rzekem: Nie”.
Ona rzeka: OtóŒ, jest tam FBI”.
135 Ja powiedziaem: To dobrze, ja ich zaprosiem na moje
zgromadzenia juŒ przedtem i oni zostali zbawieni”. Powiedziaem:
Pan Al Ferrar”.
136 Kapitan Al Ferrar _ wielu z was wie o jego nawróceniu tam w
Tacoma, Waszyngton, zosta zbawiony wprost w strzelnicy na
jarmarku. Przyszed na zgromadzenie i powiedzia: šledziem tego
czowieka przez dwa lata. Syszaem o finansach i dawaem na to
baczenie, i sprawdziem to wszystko”. I powiedzia: To jest Prawda,
wy nie suchacie dzisiaj wieczorem fanatyka, suchacie Prawdy”.
Dalej rzek: Jeden czowiek z szeregów policji _ skoniem lekarza,
Œeby zbada jego dziecko, i posaem je do kolejki modlitwy” _ i
mówi _ temu dziecku byo dokadnie powiedziane, co mu dolega i
co siŸ mu wydarzyo. A on powiedzia: Za osiem dni bŸdzie z
powrotem w szkole _ to paraliŒ dzieciŸcy’.” I mówi dalej: Ósmego
dnia to dziecko szo znowu do szkoy”. Powiedzia: Ja go ™ledziem
131
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przez dwa lata” _ przed dziesiŸciu tysicami ludzi. Tam jest to
wszystko, tam, w waszej ksiŒce jest zdjŸcie tego na zgromadzeniu w
Seattle. On powiedzia: PragnŸ, Œeby™cie wszyscy wiedzieli, Œe nie
suchacie jakiego™ religijnego trajkotania, wy suchacie Prawdy”.
Kapitan Al Ferrar. A nastŸpnego dnia przyprowadziem go do
Chrystusa i on otrzyma chrzest Duchem šwiŸtym na strzelnicy _
tam w tym wielkim pomieszczeniu.
Ja powiedziaem: Byø moŒe ten czowiek uczyni to samo”.
WiŸc ona rzeka: Czy siŸ tam nie boisz pój™ø?”
137 Ja powiedziaem: Obawiaø siŸ? No wiesz, oczywi™cie, Œe nie! Na
pewno nie. Dlaczego miabym siŸ obawiaø, kiedy Bóg posa mnie,
Œebym to czyni? On jest Tym, który bojuje ten bój, nie ja”.
Powiedziaem wiŸc: PragnŸ teraz, Œeby™cie siŸ wszyscy trzymali z
dala od tego”. I potem, ja^
138 Poszli™my na zgromadzenie owego wieczora, to audytorium byo
przepenione. A jego zarzdca wyszed i powiedzia: Kaznodziejo
Branham, ja wynajem dziesiŸciu meksyka§skich chopców”. Dalej
rzek: Spójrz tam: Kaznodzieja Branham zostanie zdemaskowany
przez FBI dzisiaj wieczorem jako religijny fanatyk’,” czy co™ w tym
sensie. I rzek: Jest to na kaŒdym z tych samochodów”. Powiedzia:
Wynajem dziesiŸciu meksyka§skich chopców, by to pozrywali i
przynie™li tu”. Powiedzia: O, chciabym przydybaø tego gagatka!”
139 Ja powiedziaem: Nie martw siŸ, Bóg go przydybie, zobaczysz”.
Powiedziaem: Zostaw go tylko w spokoju”.
140 Poszedem wiŸc dalej. I tego wieczora, kiedy weszli™my do
™rodka, nigdy tego nie zapomnŸ _ weszli™my do ™rodka, a brat
Baxter ™piewa: Tylko Mu wierz”. On powiedzia: OtóŒ, brat
Branham mówi, Œeby™my dzisiaj wieczorem opu™cili ten budynek”.
Powiedzia: Ja pójdŸ zupenie do tyu i tam usidŸ”. On rzek: Oni
go maj zamiar zdemaskowaø dzisiaj wieczorem tutaj na podium”. I
on rzek: Widziaem go juŒ w wielu zaŒartych walkach i widziaem,
Œe Bóg zajmuje jego miejsce”. Powiedzia: IdŸ sobie teraz usi™ø do
tyu”.
141 Ja wyszedem na podium i powiedziaem: Wa™nie czytaem
tutaj krótk ulotkŸ, Œe mam zostaø zdemaskowany dzisiaj wieczorem
tu na podium”. Powiedziaem: PragnŸ, Œeby agenci FBI wystpili
teraz do przodu i zdemaskowali mnie tu na podium”. Powiedziaem:
Ja stojŸ tutaj w obronie Ewangelii; pragnŸ, Œeby™cie przyszli i
zdemaskowali mnie”. I czekaem. Powiedziaem: Byø moŒe nie s
tutaj jeszcze”. Ja wiedziaem, na czym stojŸ. On pokaza mi juŒ
przedtem w moim pokoju po drugiej stronie, co siŸ bŸdzie dziaø,
zanim z niego wyszedem, rozumiecie. I powiedziaem: MoŒe
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zaczekam na chwileczkŸ. Czy moŒemy za™piewaø jaki™ refren?” I kto™
wystpi na podium i za™piewa solo.
142 Ja powiedziaem: Panie agencie FBI, jeste™ tu w ™rodku czy na
zewntrz? Ja czekam, Œeby zostaø zdemaskowany. Czy by™ wystpi
do przodu?” Nikt nie przyszed. Zastanawiaem siŸ cigle, gdzie oni
siŸ znajduj. Pan powiedzia mi przedtem, o co chodzio. Byli to dwaj
kaznodzieje odszczepie§cy i ja _ dawaem na to baczenie.
Zobaczyem czarny cie§, zwisajcy w kcie. JuŒ wiedziaem, gdzie to
byo. Spojrzaem w tym kierunku, a on siŸ podniós do góry i unosi
siŸ ponad galeri w ten sposób. By tam mŸŒczyzna w niebieskim
garniturze i drugi w siwym.
143 Powiedziaem: Przyjaciele, to nie jest FBI. Co miaoby FBI do
czynienia z goszeniem Biblii?” Powiedziaem: Oczywi™cie, Œe nie.
To nie s dwaj agenci FBI, by mnie zdemaskowaø. Lecz tutaj jest to
zdemaskowanie _ oni siedz tam na balkonie _ ci dwaj kaznodzieje
wprost tam”. A oni spu™cili swoje gowy. Ja powiedziaem: Nie
spuszczajcie tak gów!” Dwaj wielcy mŸŒczy›ni z Teksasu chcieli
wyj™ø na górŸ i schwytaø ich. Ja powiedziaem: Nie bracia, to nie
jest sprawa ciaa i krwi, sied›cie tylko spokojnie. Bóg siŸ o nich
zatroszczy”.
144 Ja powiedziaem: NuŒe, bracia, spójrzcie, kiedy jeste™cie tam na
balkonie, spójrzcie w tym kierunku”. Dalej mówiem: JeŒeli^ Wy
mówili™cie, Œe ja jestem Szymonem czarnoksiŸŒnikiem, Œe siŸ
zajmujŸ czarami, Œe zaczarowaem ludzi”. Powiedziaem: JeŒeli ja
jestem Szymonem czarnoksiŸŒnikiem, to wy jeste™cie mŸŒami
BoŒymi. Zstpcie teraz na to podium i je™li ja jestem Szymonem
czarnoksiŸŒnikiem, niech mnie Bóg u™mierci. A jeŒeli jestem BoŒym
prorokiem, to zejd›cie na dó i niech Bóg u™mierci was. Zobaczymy
teraz, kto jest prawdziwy, a kto faszywy. NuŒe, zejd›cie teraz na dó.
Za™piewamy refren”. Oni uciekli z tego budynku i odtd juŒ ich
nigdy nie zobaczyli™my. Rozumiecie? Ja rzekem: Chod›cie, jeŒeli ja
jestem Szymonem czarnoksiŸŒnikiem, niech mnie Bóg u™mierci. A
jeŒeli jestem BoŒym prorokiem, to Bóg u™mierci was, kiedy
przyjdziecie na to podium. JeŒeli ja mam prawdŸ przed Bogiem, Bóg
was u™mierci na tym podium”. Oni nie byli tacy gupi. To siŸ zgadza.
Oni mieli wiŸcej rozumu w gowie. Oni juŒ o tym syszeli z innych
miejscowo™ci. To siŸ zgadza. WiŸc nie my™lcie nigdy inaczej, niŒ Œe
Bóg jest cigle Bogiem; On odpowiada.
145 Zatem, ta czarownica z Endor _ ona wywoaa ducha Samuela i
Saul rozmawia z Samuelem. Wy siŸ teraz moŒe dziwicie, jak siŸ to
mogo staø. Nie moŒe to byø czynione dzisiaj. Absolutnie nie, bowiem
krew woów i kozów czekaa tylko na czas wypenienia siŸ. Kiedy
jaki™ czowiek umar w owych dniach^ Kaznodzieje, wesprzyjcie
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mnie, je™li uwaŒacie, Œe To jest wa™ciwe. Kiedy kto™ umar, on umar
w czasie, gdy dla zado™øuczynienia ofiarowano zwierzŸta i jego
dusza odesza do Raju. I tam pozostawa aŒ do dnia odkupienia. Jego
dusza znajdowaa siŸ tam.
146 Pozwólcie, Œe wam tutaj namalujŸ may obrazek. Ilu z was czytao
mój artyku, wzglŸdnie artyku, który napisano o mnie w Reader’s
Digest” tutaj, zdaje siŸ w pa›dzierniku^ W listopadowym
numerze? W porzdku. Czy zwrócili™cie uwagŸ, jak to byo? Czy
zwrócili™cie uwagŸ, Œe okoo dwa lub trzy tygodnie przedtem _ o tym
wielkim, sawnym medium tutaj, któr badali juŒ od duŒszego czasu
_ panna Pepper? Czytali™cie? Czy to kto™ w ogóle czyta _ artyku o
pannie Pepper w czasopi™mie Reader’s Digest”. Czy to nie jest
dziwne, jak te dwa duchy^
147 Ile mam jeszcze czasu? JuŒ niewiele tylko. Dwadzie™cia minut
po^ bŸdŸ siŸ musia po™pieszyø. Ja wiem, Œe macie^ Patrzcie,
wybaczcie mi, na chwilŸ.
148 Wiecie, Œe istnieje wiele faszu. Istnieje to prawdziwe i faszywe
_ we wszystkim. JeŒeli dam ci dolar i powiem: Jest to dobry dolar?”
I ty by™ spojrza na niego _ musiaby wygldaø cakiem podobny do
rzeczywistego dolara, inaczej by™ temu nie da wiary. Czy siŸ to
zgadza? WiŸc musiaby to byø naprawdŸ dobry falsyfikat.
149 A jeŒeli Jezus powiedzia, Œe te dwa duchy bŸd w ostatecznych
dniach tak blisko siebie, Œe zwiodoby to samych wybranych, gdyby
to byo moŒliwe^ religijni ludzie. PamiŸtajcie zatem. OtóŒ, nie ma
niczego tam na zewntrz w tych starych, chodnych, formalnych _ w
chodnych, formalnych tam na zewntrz. Oni maj tylko formŸ
poboŒno™ci, rozumiecie. Lecz te dwa duchy s rzeczywistymi
duchami, one bŸd tak blisko siebie, Œe zwiodoby to nawet
wybranych _ jak one dziaay obok siebie w ostatecznych dniach.
Czy to Jezus powiedzia? On tak powiedzia.
150 Zwróøcie teraz uwagŸ, przyjaciele, narysujŸ wam may obraz.
PragnŸ, Œeby™cie tutaj patrzyli przez chwilŸ. I darujcie mi wasz
niepodzieln uwagŸ, poniewaŒ ja wam podam podobie§stwo, a
potem to zrozumiecie.
151 Zatem, w Reader’s Digest” _ byo tam podane, Œe ja staem tam
na zewntrz, mieli™my dwa tysice siedemset ludzi, czekajcych na
to, bym siŸ za nich modli _ stali tam na zewntrz. Przeczytajcie ten
artyku. A pewien czowiek przyby z Kanady i on mia maego
chopca, z którym by juŒ w klinice Mayo oraz u Johna Hopkinsa _
powaŒna choroba mózgu, która wykrzywia jego mae rczki do
wewntrz, ot tak, a jego nogi skurczya pod nie, i oni orzekli: Nie
moŒna nawet przeprowadziø operacji ani nic innego nie moŒna
uczyniø”.
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WiŸc on go zabra z powrotem do Kanady. On powiedzia:
Jeszcze nie jestem pokonany”. We›cie listopadowy numer Reader’s
Digest” i jest to tam nazwane Cud Dony Mortona”. A potem on
powiedzia, Œe to^ W nim jest podane, Œe ten czowiek powiedzia:
Jeszcze nie jestem pokonany, poniewaŒ znam uzdrawiajcego
wiar, Williama Branhama, który sprawi, Œe dwaj moi przyjaciele,
którzy byli gusi i niemi, mówi i sysz”.
153 I oni telefonowali, próbujc stwierdziø, gdzie ja jestem _ w
Ameryce jeszcze. A ja byem tam, w Costa Mesa, w Kalifornii. I
je™li^ Ten artyku, kiedy go czytacie, bd›cie przygotowani, Œe
bŸdziecie pakaø. Serce wam po prostu pŸknie _ jak on jecha przez
zaspy ™nieŒne i wszystko moŒliwe z tym chopcem. On powiedzia:
Bd› ostroŒny, Donny”. Powiedzia: OtóŒ, nie jeste™my pokonani”.
Ten chopczyk nie potrafi siŸ niemal nawet u™miechnø, takie mia
dolegliwo™ci. Powiedzia: My nie jeste™my pokonani, bŸdziemy
prosiø Boga. Udamy siŸ do proroka BoŒego i poprosimy go”.
154 WiŸc oni potem podróŒowali _ poprzez ™niegi. I w ko§cu przybyli
tam na poudnie, a matka jechaa z nimi, ale nie mieli dosyø
pieniŸdzy, by polecieø samolotem, posali wiŸc matkŸ z powrotem.
Chopiec i tatu™ musieli jechaø autobusem _ i jak oni przebyli ca
drogŸ z Winnipegu w Kanadzie do Costa Mesa, w Kalifornii. I oni
tam dotarli, zaamani, i ojciec opowiada, jak musia mu wymieniaø
mae pieluchy _ may chopiec, okoo siedmio czy o™mioletni, po
prostu zupenie bezsilny. I jak on by _ nie mieli nawet moŒliwo™ci,
by co™ zje™ø, ani niczego, i mówi, Œe jego may syn móg go tylko
suchaø, jak opowiada, a potrafi rozpoznaø, w którym kierunku
jego oczy patrzyy oraz, Œe on by _ on siŸ próbowa u™miechnø,
wiecie. I wiecie, on mu opowiada o róŒnych widokach, które widzia
w caej Ameryce.
155 A kiedy przybyli tam do Kalifornii, powiedzieli w biurze
podróŒy, co tam przyjechali odwiedziø. A on powiedzia: Wy
przyjechali™cie odwiedziø Boskie co?” I wielki znak zapytania.
156 Oczywi™cie, mogliby™cie sobie wyobraziø, co Ameryka mówia o
tym, rozumiecie. Widzicie, tacy jeste™my, rozumiecie _ Jeste™my
tacy mdrzy! Wiemy wszystko, wiecie, i nie musicie nam niczego
mówiø. Mamy to wszystko zanotowane”. Rozumiecie?
157 A zatem: Boskie co? Przychodzicie z tak dalekich stron, z
Winnipegu w Kanadzie?” Wiecie, oni my™leli, Œe to byo okropne.
158 Mimo wszystko jaki™ dziennikarz zatrzyma samochód i posa
ich tam. I on powiedzia, Œe kiedy przyszli do kolejki modlitwy, tam
gdzie ona bya urzdzona, powiedzia, Œe dwa tysice siedemset ludzi
czekao, bym siŸ za nich modli. Lecz powiedzia, Œe kiedy ujrzeli
tego zdeformowanego, malutkiego chopca i tego biednego tatŸ z
152
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kaszkietem na jego gowie, w postrzŸpionym paszczu, powiedzia, Œe
kaŒdy po prostu ustpi na bok i da mu swoje miejsce. Kiedy
przyszed na podium^
159 Jest to niezgodne z reguami zatrzymaø sobie kartŸ modlitwy.
KaŒdy musi przyj™ø na naboŒe§stwo i otrzymaø swoj wasn kartŸ.
JeŒeli kto™ zosta przyapany w kolejce modlitwy, Œe zamienia swoj
kartŸ z kim™ innym, to ta karta zostaa uniewaŒniona. Rozumiecie?
Bowiem ty musisz przyj™ø i wysuchaø instrukcji, i wiedzieø, jak j
otrzymaø. To jest zaleŒne od ciebie. Nie moŒesz jej otrzymaø dla
kogo™ innego. Ty musisz przyj™ø i otrzymaø j sam, wiŸc suchaj.
Jaka™ wielka persona powiedziaa: Je™li, hm, ja nie wierzŸ bardzo w
t rzecz, lecz byø moŒe, jeŒeli on mnie uzdrowi, to ja^” Rozumiecie
i to sprawia potem zamieszanie na podium, wiŸc oni po prostu
wywoaj t rzecz, zanim siŸ tam dostanie.
160 Zatem, kiedy ten chopiec zacz, wzglŸdnie ojciec zacz i™ø na
podium _ przed lud›mi, Billy poprosi go o jego kartŸ modlitwy. On
nie mia Œadnej. Powiedzia: W takim razie przykro mi, proszŸ
pana”. Rzek: BŸdziesz musia poczekaø”.
161 On powiedzia: W porzdku”. Powiedzia: BŸdŸ czeka”.
Powiedzia: StanŸ po prostu w kolejce, tak jak inni”. Powiedzia:
Nie wiedziaem, Œe to muszŸ uczyniø”.
162 A ja mówiem do kogo™ i przypadkowo to usyszaem. Widziaem,
jak ten ojciec odchodzi i powiedziaem: O co chodzio?”
On powiedzia: On nie mia karty modlitwy”.
A Kto™ powiedzia do mnie: Przyprowad› go z powrotem”.
163 Powiedziaem wiŸc: Przyprowad› go tutaj”. I ten ojciec
podszed, a zy spyway mu po twarzy, by nieogolony. I on podszed
na podium, i oto, co podawa Reader’s Digest”. Rozumiecie? Ja nie
zadaem Œadnych pyta§, lecz patrzyem prosto w twarz tego dziecka,
powiedziaem mu, skd byo, Œe byo w Mayo klinice, i wszystko o
tym, na czym polegay jego kopoty, jak bardzo ono byo chore, i
wszystko inne.
164 A wtedy jego ojciec zacz pakaø i zacz odchodziø. I mówi, Œe
zacz odchodziø z podium _ odwróci siŸ i powiedzia: To siŸ
zgadza, proszŸ pana”. On zapyta: Lecz czy moje dziecko bŸdzie w
ogóle Œyø?”
165 Ja powiedziaem: Tego nie mogŸ powiedzieø”. Powiedziaem:
Zaczekaj chwileczkŸ”. Zobaczyem pojawiajc siŸ wizjŸ.
Powiedziaem: Nie bŸdziesz chcia temu uwierzyø, poniewaŒ
zarówno w klinice Mayo i Hopkinsa powiedzieli ci, Œe nie moŒna
przeprowadziø tej operacji w jego mózgu, lecz ja ci powiem, co masz
czyniø. Ty _ jutro, id› po prostu dalej z tym dzieckiem. W cigu
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nastŸpnych trzech dni spotkasz czarnowos kobietŸ na ulicy, a ta
kobieta zagadnie ciŸ, co jest z tym dzieckiem. A potem ona ci powie
o pewnym modym lekarzu tutaj w kraju, który umie przeprowadziø
t operacjŸ, a ty temu nie bŸdziesz wierzy, poniewaŒ w klinice Mayo
odmówili ci i rzekli, Œe to jest niemoŒliwe do zrobienia’. Lecz to jest
jedyna moŒliwo™ø, któr ma twoje dziecko _ na skutek mocy BoŒej,
z aski BoŒej i przez t operacjŸ. OtóŒ, je™li wierzysz, Œe jestem Jego
prorokiem, id› i uczy§ tak, jak ci mówiŸ”. Tak jak przyoŒenie fig na
Ezechiasza, i tym podobnie.
On powiedzia, Œe siŸ odwróci, powiedzia: DziŸkujŸ ci” i
odszed.
166 MinŸy dwa dni lub wiŸcej i on znajdowa siŸ na ulicy owego dnia,
a pewna pani podesza do niego i zapytaa: Co jest z twoim
dzieckiem?”
167 Odpowiedzia: Ono ma schorzenie mózgu”. I on mówi dalej w
ten sposób. I, otóŒ, oni uwaŒali, Œe to byo strasznie ze, wiecie.
168 Zatem, on powiedzia, Œe po kilku chwilach stao siŸ co™. Ona
rzeka: ProszŸ pana, ja znam kogo™, kto potrafi przeprowadziø t
operacjŸ”.
169 On
powiedzia: Suchaj, pani, bracia Mayo odmówili
zrezygnowani i rzekli, Œe tego nie moŒna uczyniø”. Powiedzia:
Pewien czowiek tutaj, imieniem brat Branham, modli siŸ za nie”.
Powiedzia: On siŸ modli za to dziecko”. On rzek: ChwileczkŸ
tylko! Czarnowosa, ubrana w siwy paszcz”. I powiedzia: To jest
ona”. Powiedzia: Gdzie jest ten lekarz?” I ona mu powiedziaa.
Zabra je tam, ten lekarz przeprowadzi operacjŸ i dziecko odzyskao
zdrowie.
170 OtóŒ, to byo opublikowane w Reader’s Digest”, rozumiecie. A
bracia Mayo zawoali mnie na wywiad w tej sprawie. Powiedzieli:
Kaznodziejo Branham, co uczynie™ temu dziecku?”
171 Ja powiedziaem: Nic. Nawet go nie dotknem. Powiedziaem
mu tylko to, co mi Bóg powiedzia dla niego. Ten czowiek usucha
tego”.
172 Teraz ta dziwna rzecz w caej tej sprawie _ okoo dwa tygodnie
potem, wzglŸdnie dwa lub trzy tygodnie przedtem pojawi siŸ w
Reader’s Digest” artyku o Pannie Pepper _ moŒe miesic
przedtem. OtóŒ, ona jest autentyczn czarownic, wzglŸdnie
medium. Zatem, tutaj jest co™ rzeczywistego, a tam jest kto™, kto to
podrabia. Oni znali tŸ kobietŸ juŒ od 1897 roku. Ona ma obecnie
ponad sto lat _ w Nowym Jorku _ jest gucha jak pie§. Reader’s
Digest” opublikowa^ My™lŸ, Œe to wyszo okoo dwa miesice albo
miesic przed artykuem o mnie, i moŒecie to sobie wyszukaø _ na
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pocztku jesieni. Pan Baxter mia to tutaj pewnego dnia. Gdybym o
tym pomy™la, polecibym mu^ Gdybym wiedzia, Œe o tym bŸdŸ
mówi, miabym to przy sobie. I mogŸ siŸ o to wystaraø dla was. Jest
to opublikowane na dwunastu czy czternastu stronicach. Ona bya
po prostu zwyk gospodyni domow. A pewnego dnia wpada w
trans, kiedy przeŒywaa cierpienia, i zaczŸa rozmawiaø ze zmarymi.
I oni mieli tŸ kobietŸ wszŸdzie po caym ™wiecie. Zabrali j do Anglii.
Zmieniali jej nawet wielokrotnie odzienie, i badali, czy w tym nie jest
jaka™ gafa, i tym podobnie, i przybyli tam, przebrali kogo™, dajc mu
jak™ maskŸ na twarz, pewnego Greka, a on odgrywa Anglika. A ona
mu wszystko powiedziaa o tym. I on chcia, Œeby ona wywoaa
jednego z jego martwych wspólników.
173 OtóŒ, jedyna rzecz, rozumiecie _ po caym ™wiecie, i oto, co poda
tam Reader’s Digest” _ tutaj kilka wieczorów temu, wzglŸdnie
kilka miesiŸcy temu, jedna z tych spraw zostaa zdemaskowana.
Pewien czowiek rzekomo pocaowa rŸkŸ ducha swojej matki, a
nastŸpnego dnia zostao udowodnione na policji, Œe on pocaowa
tylko pótno do przecedzania sera. Wielu ludzi podrabia medium. S
to tylko ci zwykli czytelnicy, siedzcy tam na skraju ulicy, którzy nie
s w ogóle medium. Oni nie s niczym innym niŒ faszywymi
podrabiaczami. Lecz istnieje prawdziwe medium.
174 A my religijni ludzie, mamy wielu podrabiaczy po obu stronach.
Zachowujcie siŸ teraz cicho przez kilka minut.
175 Zwróøcie teraz uwagŸ, owa panna Pepper jest prawdziwym
medium. A to czasopismo mówi: Oto jest jedna rzecz, której
moŒemy byø pewni, mianowicie kiedy czowiek umrze, on nie jest
martwy, on gdzie™ Œyje, bo ta kobieta przywouje ich duchy z
powrotem i rozmawiaj z lud›mi”.
176 NuŒe, co ona czyni, bracie Branham? Czy temu wierzysz?” Tak
jest. Biblia tak mówi, dlatego wa™nie w to wierzŸ. WiŸc ona jest z
diaba. Spirytyzm to sztuczka diaba. ZwaŒajcie teraz, obserwujcie
te dwa^
177 Mieli™cie potem widzieø te listy, które napyway do mnie, potem
gdy artyku o mnie wyszed po artykule o niej. Czy to nie jest dziwne,
Œe tuŒ przed ko§cem czasu Bóg mówi te sprawy, a Reader’s Digest”
wychodzi w kaŒdym jŸzyku pod so§cem. Rozumiecie? ZauwaŒcie,
czy to nie jest dziwne, Œe te dwa artykuy zostay opublikowane jeden
po drugim?
178 Teraz przychodz mi listy, mówice: Bracie Branham, to
udowadnia, Œe nie jeste™ niczym innym niŒ medium. To jest dowodem
tego. Spójrz tutaj, ty powiedziae™ tej kobiecie, gdzie ona znajdzie^
Spójrz na tŸ kobietŸ!”
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Ja odrzekem: Zaczekajcie chwileczkŸ. Napisaem oficjalny list”
_ przepraszam _ by go wysaø ludziom”. Powiedziaem: Jak mao
wiecie, wy, kaznodzieje!” Rzekem: Zamiast chrzciø swoje ciao,
trzeba wam ochrzciø wasze mózgi”. To siŸ zgadza. Wy siŸ nie
zastanawiacie nad tymi sprawami. Nie próbujecie to rozwaŒaø”.
180 Tak samo czynili oni wówczas. Oni widzieli Jezusa, wiedzieli, Œe
On móg _ On zna tajemnice ich serc, On wiedzia, co czynili. A oni
rzekli: On jest przywódc diabów, On jest Belzebubem, najlepszym
wróŒbit na ™wiecie”. Oni siŸ nie zatrzymali, by siŸ spróbowaø
zastanowiø nad tym, by zobaczyø, Œe to jest Syn BoŒy. Oni nie byli na
tyle duchowni, by to poznaø. Tak wa™nie jest, oni czytali o tym.
Oczywi™cie, Jezus mia przyj™ø do Jeruzalem, jadc na mule, i tak
dalej, ale oni wygldali drugiego przyj™cia.
181 I tak samo jest dzisiaj! Oni patrz ponad t prawdziw rzecz.
Alleluja! To siŸ zgadza. Wiem, Œe Bóg jest tutaj dzisiaj po poudniu i
wiem, Œe wam zajmujŸ wiele czasu, lecz powinni™cie to zrozumieø,
przyjaciele. Je™li siŸ juŒ nigdy wiŸcej nie zobaczymy, to musicie
wiedzieø, czym s demony, musicie wiedzieø, co jest Prawd a co
faszem. A jest to tak blisko siebie, Œe musicie oddzieliø t sprawŸ.
182 PamiŸtajcie wiŸc, to nie bŸdzie co™ tam na zewntrz, co™ daleko
po tej stronie, tak jak faryzeusze, albo co™ daleko po tamtej stronie.
Jest to wprost tutaj, we drzwiach, cakiem blisko tego. Dawajcie na
to baczenie. Gdybym teraz wzi^
183 We›my te dwie sprawy. Gdybym wyj i da wam teraz dolara _
gdybym wam teraz da faszywego dolara _ posuŒmy siŸ
podobie§stwem, Œeby™cie to mogli zrozumieø. Pierwsz rzecz, któr
uczyniby™, je™li jeste™ mdrym czowiekiem _ gdyby™ wzi do rŸki
dolara i spojrza na niego, to najpierw go dotykasz i sprawdzasz, z
czego on jest zrobiony. Czy siŸ to zgadza? BŸdziesz patrzy na to, z
czego on jest zrobiony. BŸdziesz patrzy na jego warto™ø. Prawdziwy
dolar nie jest sporzdzony z papieru, jest czŸ™ciowo z papieru i
czŸ™ciowo z jedwabiu, rozumiecie. A przede wszystkim bŸdziesz
musia stwierdziø jego warto™ø. To jest pierwszy znak rozpoznawczy.
184 A teraz postawmy j na t stronŸ; i umie™ømy Pana na t stronŸ;
to dotyczy nas.
185 Spójrzcie zatem, pierwsza rzecz, na któr musicie zwróciø uwagŸ,
wszystko^ Zwróøcie uwagŸ na ten artyku. W cigu piŸødziesiŸciu
kilku lat jej wróŒenia i wywoywania duchów zmarych, ona ani razu
nie nadmienia o Bogu, o Chrystusie, o Boskim uzdrowieniu, o
wyzwoleniu, o sdzie, ani o niczym. Nie ma w tym nic innego niŒ
swawola i fantazja.
186 Lecz po tej stronie jest to ustawicznie Bóg, sd, przychodzcy
Jezus, Boskie uzdrowienie, BoŒa moc i wyzwolenie. Spójrzcie na
179

36

MÓWIONE S~OWO

warto™ø tego. Nie zobaczycie, Œeby wróŒbici i czarownice gosili
EwangeliŸ. Co siŸ dzieje z lud›mi? Nie do wiary! ZauwaŒcie!
187 I trzeba uczyniø jedn rzecz, je™li chcesz stwierdziø, czy to jest
prawdziwy dolar, czy nie _ je™li on wyglda tak bardzo podobny do
niego, to zdejmij z niego cyfry i po™lij go z powrotem do mennicy. A
je™li tam stwierdz cyfry, które temu odpowiadaj, otrzymasz w
zamian za niego srebrnego dolara. Czy siŸ to zgadza?
188 Dobrze, zatem bracie, we› to, co ona czynia i porównaj to z
Bibli, i stwierdzisz, Œe to jest czarownica z Endor.
189 A we›cie to, co siŸ dzieje tutaj. Stwierdzicie, Œe to ma pokrycie w
tej KsiŸdze tutaj _ w Mennicy: Jezus Chrystus ten sam wczoraj,
dzisiaj i na wieki”. Oczywi™cie, to samo Jego dzieo! On nie
przyszed, by robiø gupstwa i niedorzeczno™ci z lud›mi. Byo to dla
czyjego™ dobra, by komu™ pomóc, by ich prowadziø do Boga. Amen!
Nie mówiŸ amen” samemu sobie, lecz amen oznacza niech tak
jest”. I ja jestem, ja Jej wierzŸ. Wiem, Œe Ona jest Prawd.
190 Zwróøcie wiŸc uwagŸ, tutaj to macie. Teraz szybko, poniewaŒ nie
chcŸ was trzymaø zbyt dugo.
191 Tutaj _ pozwólcie, Œe wam podam taki may obraz do tego, may
duchowy obraz. Tutaj jest pewien strumie§ przechodzcy
bezpo™rednio tutaj, prosto na dó w tym kierunku _ przechodzi
poprzez Œycie. Obserwujcie teraz, jak sobie toruje drogŸ. Darujcie mi
teraz wasz niepodzieln uwagŸ, aby™cie tego nie przeoczyli. Prosto
na dó, ot tak. OtóŒ, w tym maym kanale tutaj przebywaj
™miertelne istoty, ty i ja. Zatem, w tym _ spójrzmy, co to jest. Jest to
masa gupstw i wszystkiego moŒliwego, lecz tu i tam moŒna zobaczyø
™wiato. Widzicie ciemno™ø na ulicach, jest to rozwizo™ø i
awanturowanie siŸ, diaby opanowuj ludzi. O, oni siŸ piŸknie
ubieraj, moi drodzy, s na takim wysokim poziomie kulturalnym,
jak to tylko moŒliwe, uczeni z wysok ogad, lecz pomimo tego jest
to diabe. Pomimo tego znajduj siŸ tam równieŒ narodzeni na nowo.
192 OtóŒ, ci ludzie w tym kanale s pod wpywem dwu róŒnych stron.
OtóŒ, na tej stronie, posuwajc siŸ w tym kierunku, istnieje trójca. A
na tej stronie, posuwajc siŸ znów w tym kierunku, jest teŒ trójca.
193 Zatem, na pierwszym _ na tej stronie s dusze niesprawiedliwych
_ kiedy czowiek umrze, idzie na pewne miejsce i czeka na sd. Jezus
poszed i gosi tym duszom, które tam byy w wiŸzieniu. Na
nastŸpnym poziomie s demony. Na dalszym jest diabe i pieko.
Kiedy posuwamy siŸ do góry, na pierwszym poziomie s to duchy,
duchy zmarych ludzi, którzy nigdy nie pokutowali. One oczekuj na
sd. One umiej tylko gupstwa i szale§stwa, które oni czynili.
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No, a tutaj wyŒej _ ci chrze™cijanie s pod wpywem z góry. To
jest podobie§stwo. Tutaj u góry jest inny Duch, Duch šwiŸty, Duch
Czowieczy _ Jezusa Chrystusa. Duch šwiŸty, Duch šwiŸty wywiera
wpyw na Swój ko™ció w tej sferze ™miertelno™ci.
195 Diabe przy pomocy tych duchów wywiera wpyw na czowieka.
Spójrzcie teraz, na dalszym poziomie s anioowie. Na nastŸpnym
jest Bóg. OtóŒ, kaŒdy ™miertelnik tutaj jest pod wpywem jednego z
tych ™wiatów. Czy rozumiecie, co mam na my™li?
196 Zatem, co uczynia ta kobieta? Ona siŸ przedostaa do tej sfery i
ona rozmawiaa z tymi opŸtanymi przez demony lud›mi, którzy na
pocztku _ duchy tych upadych anioów, które nie pokutoway
wówczas na pocztku i pozwolili, Œeby ich istoty byy opŸtane przez
nie, i oni czekaj na sd.
197 A ci tutaj ponad tym s pod wpywem Ducha BoŒego i s
narodzeni na nowo z Niego. Diabe ma swoich proroków, a Bóg ma
Swoich. Czy rozumiecie, co mam na my™li? Jest to wpyw i wedug
niego idziemy. Zatrzymajcie siŸ, by to rozpoznaø. Jezus, kiedy On by
tutaj na ziemi^
198 OtóŒ, dzisiaj On nie mógby siŸ przebiø do tej sfery i wydostaø
sprawiedliwego czowieka z tej sfery. On by tego nie móg uczyniø,
bo ci sprawiedliwi ludzie, nie s tam, gdzie byli dawniej _ w Raju.
Absolutnie nie. Raj zosta zniesiony, kiedy Krew Jezusa usunŸa go.
Spójrzcie tutaj. Moi drodzy!
199 Gdybym móg pomy™leø o tym, jak Jezus, kiedy On umar, poszed
i gosi duszom, które byy w wiŸzieniu. On umar jako grzesznik,
chociaŒ nie zna grzechu, jednak nasz grzech zosta woŒony na
Niego. A Bóg z powodu tych grzechów posa Go do pieka. Biblia
mówi, Œe tam poszed i gosi tym duszom.
200 Niektórzy ludzie mówi: Bracie Branham, nie mogŸ tego
zrozumieø”. Mówi: Jezus wsta z martwych trzeciego dnia. On
umar w pitek po poudniu i wsta z martwych w niedzielŸ rano,
patrz, On by martwy tylko jeden dzie§”.
201 On powiedzia: W cigu tego czasu”, bowiem On mia jedno
miejsce Pisma šwiŸtego w Biblii, na którym móg stanø. PoniewaŒ
Dawid, czowiek, który pó›niej równieŒ odpad, lecz on by
zbawiony, ale bŸdc prorokiem pod inspiracj Boga, powiedzia:
Nie zostawiŸ Jego duszy w piekle ani nie pozwolŸ, Œeby Mój šwiŸty
oglda skaŒenie”. I On wiedzia, Œe za trzy dni i noce to ciao zacznie
ulegaø skaŒeniu. A Bóg powiedzia prorokowi: On nie oglda
skaŒenia”. WiŸc^ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] Alleluja! On
wzi BoŒe Sowo. On pokona Nim szatana kaŒdym razem. On
pokona ™mierø na podstawie Sowa BoŒego. Alleluja! On pokona
™mierø. A kiedy Go u™miercili i On umar jako grzesznik, moje i twoje
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grzechy byy woŒone na Niego i On zstpi na dó _ mogŸ Go
ogldaø, jak puka do tych drzwi tam.
A te zgubione dusze wyszy i powiedziay: OtóŒ, Kim Ty jeste™?”
202 On powiedzia: Dlaczego nie suchali™cie Enocha? Dlaczego nie
suchali™cie tych innych proroków, którzy gosili?” One zostay
potŸpione. Ja jestem Synem BoŒym, który raz Œy. Ja _ Moja Krew
zostaa przelana. PrzychodzŸ, by wam powiedzieø, Œe wypeniem to,
co prorocy mówili o Mnie”. Szed cigle w dó, omin demony _
prosto do pieka. Wyrwa diabu klucze pieka i ™mierci, powiesi je
u Swego boku i zacz powracaø. Alleluja!
203 Nasta wczesny poranek. Alleluja! Narysujmy tutaj may obraz.
Wcze™nie rano _ bya tam inna grupa, znajdujca siŸ tutaj powyŒej
_ w Raju. Oni tam obecnie nie s.
204 OtóŒ, wy wielcy katoliccy przyjaciele, którzy wierzycie w
orŸdowanie ™wiŸtych, jeŒeli rozmawiacie ze ™wiŸtym w waszym
ko™ciele, ten czowiek jest grzesznikiem, on jest w piekle albo czeka
tam po drugiej stronie na swój sd. A jeŒeli on by ™wiŸtym, to jest w
chwale BoŒej i nie moŒe wróciø z powrotem. To siŸ zgadza, mogŸ to
udowodniø. Krew woów nie usunŸa grzechu, lecz Krew Jezusa
oddzielia od nas grzechy.
205 Ogldam Jezusa wystŸpujcego tam, gdzie by Raj, tam by stary
Abraham, Izaak i Jakub, i inni _ Samuel i wszyscy pozostali,
znajdujcy siŸ tam. SyszŸ, jak On puka do drzwi. [Brat Branham
puka w kazalnicŸ _ wyd.] Amen! O, ja to miujŸ. To mnie stawia na
nogi, czujŸ siŸ teraz poniekd religijnie. WidzŸ Go patrzcego tam i
syszŸ, jak mówi: Kto siŸ tam znajduje? Kto tam?” On odrzek: Ja
_ to mówi Abraham. Kto tam?”
206 Ja jestem Nasieniem Abrahama”. Amen. WidzŸ, Œe Abraham
podchodzi do drzwi i otwiera je. On powiedzia: Ja jestem
Nasieniem Abrahama”.
Daniel powiedzia: Spójrzcie tam na to! Tam jest Kamie§, który
widziaem _ wyciŸty z góry”.
207 SyszŸ, jak ludzie mówi: Oto On! Widziaem Go, jako proch pod
Jego stopami, oboki siŸ posuwaj, kiedy baranki^ li™cie klaskay
swoimi rŸkami i oni wszyscy krzyczeli”. O, widzŸ róŒnych ludzi tam
w Raju, czekajcych na Niego.
208 SyszŸ, jak On mówi: Wychod›cie! Wzeszo ™wiato dzienne nad
Jeruzalem, musicie std wyj™ø. Pójdziemy do góry, poniewaŒ
ufali™cie krwi byków i kozów, czekajc na czas Mojej Krwi. Lecz
Moja Krew zostaa przelana tam na Golgocie. Ja jestem
uciele™nionym Synem BoŒym. Wszelkie dugi grzechów zostay
zapacone, wychodzimy std!” Alleluja! Chwaa Bogu!
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WidzŸ, Œe Abraham chwyci SarŸ za rŸkŸ i oto oni wychodz
stamtd! _ w ew. Mateusza 27. Kiedy on wyszed, syszŸ, Œe
zatrzyma siŸ na chwilŸ tam w pobliŒu Jeruzalem. I ni std ni zowd
widzŸ Kaifasza i innych stojcych na ulicy i mówicych: Mówiono
mi, Œe ten czowiek wsta z martwych. Powiedzcie mi, kim jest ten
czowiek, idcy tam? Ten modzieniec z t mod dziewczyn?”
210 JuŒ nie by wiŸcej stary _ by to Abraham i Sara. I oni znikli. Oni
patrzyli: Kto™ nas obserwuje”. Oni potrafili zniknø tak samo, jak
On przeszed przez mur, w tego samego rodzaju ciele. Alleluja! To siŸ
zgadza. Tutaj byli wszyscy prorocy i inni, chodzc dookoa i
ogldajc to miasto.
211 A Jezus prowadzi ich prosto do góry, wzglŸdnie do góry ponad
gwiazdy, ksiŸŒyc, oboki, i wiód pojmanych wiŸ›niów, i rozda dary
ludziom. Jezus siedzi dzisiaj po prawicy Ojca, wystpi tam i usiad,
aŒ wszyscy Jego przeciwnicy stan siŸ Jego podnóŒkiem.
212 A dzisiaj, mój drogi chrze™cija§ski przyjacielu, demony dziaaj
na kaŒdym kroku. A z drugiej strony wyrusza zaraz Duch BoŒy, by
przeciwdziaaø w kaŒdym czasie. Alleluja! Tutaj to macie. Gazety i
czasopisma i wszystko inne oznajmia to _ oni to obserwuj, lecz nie
mog zrozumieø, co to jest. Co to jest? Jest to przedobraz tej wielkiej
próby si, która odbŸdzie siŸ wkrótce miŸdzy Bogiem i diabem.
Sta§cie po BoŒej stronie i bd›cie w porzdku w waszych sercach.
Amen.
213 Niedawno tutaj _ byem na pónocy w Toledo, Ohio, mieli™my
tam naboŒe§stwo. PragnŸ juŒ zako§czyø.
214 Czy rozumiecie, co mam na my™li, mówic o demonach? One
dziaaj. One s bardzo religijne _ tak samo religijne! O, oni chodz
do ko™cioa kaŒdej niedzieli, powtarzaj Apostolskie Wyznanie
Wiary” i ™piewaj pie™ni pochwalne. O, moi drodzy, tak religijni, jak
tylko mog byø. Bracie Branham, ty chcesz powiedzieø, Œe to jest
prawd?”
215 Taki wa™nie duch powiesi Jezusa Chrystusa na krzyŒu. A Jezus
powiedzia: Wy jeste™cie z waszego ojca, diaba”.
216 Obecnie niektórzy z nich mówi: O, Rosja to antychryst”. Nigdy!
Rosja nie jest antychrystem. Antychryst bŸdzie tak bardzo religijny,
Œe to by zwiodo nawet wybranych, gdyby to byo moŒliwe.
PamiŸtajcie, Bóg zabiera Swego mŸŒa, lecz nie Swego Ducha. Diabe
zabiera swego mŸŒa, lecz nie swego ducha. Zatem, tam oni s _
zróbcie, jak uwaŒacie, ja jestem odpowiedzialny tylko za PrawdŸ.
217 Demony dziaaj! Wczoraj omawiaem ich w fizycznej sferze,
dzisiaj pokazujŸ ich wam w duchowej sferze _ gdzie one siŸ znajduj
w religijnej sferze, gdzie one znajduj siŸ w tej chwili, nazywane
209

40

MÓWIONE S~OWO

chorob raka, i nazywaj ich tym, tamtym i owym. Lecz ja wam
udowodniem w oparciu o BibliŸ, Œe to s demony! OtóŒ, w
dzisiejszym czasie one s tutaj znowu w religijnej sferze, bardzo
religijne, bardzo poboŒne.
218 JeŒeli zaczniesz rozmy™laø, bracie _ Kain na samym pocztku by
bardzo religijnym czowiekiem. Ezaw by bardzo religijnym
czowiekiem. Judasz by bardzo religijnym czowiekiem. Jest to
religia. Nie jest to ten ™wiat na zewntrz, jest to wprost w jej ramach.
Obserwujcie to, demonologia! Byø moŒe trochŸ pó›niej, innym razem
uda mi siŸ zagŸbiø w to trochŸ bardziej, robi siŸ nam pó›no.
219 Nie potŸpiajcie nikogo. Miujcie wszystkich. JeŒeli nie potrafisz
miowaø z caego swego serca, to nie ma w tobie Chrystusa.
220 W Toledo, Ohio, wszedem do maej restauracji _ spoŒywaem
pokarm w pewnym lokalu, w maym Dunkard lokalu, w miym
lokaliku. Oni byli tacy mili. Owego popoudnia mieli zamkniŸte, by
pój™ø na naboŒe§stwo szkoy niedzielnej. A skoro mieli zamkniŸte,
musiaem i™ø na drug stronŸ ulicy do maego ™wieckiego lokalu i
wszedem tam. I wiem, Œe to jest nielegalne, uprawiaø gry hazardowe
w Ohio. A sta tam pa§stwowy policjant, swoim ramieniem
obejmowa dziewczynŸ, jego rŸka zwisaa tutaj na jej piersi i gra na
automacie do gier. Prawo naszych stanów i pa§stwa zupenie
zignorowane _ jak to Œaosne!
221 Ja ufam Chrystusowi _ tej niezachwianej Skale, na której stojŸ.
Wszystkie inne grunty s grzskim piaskiem. Nic innego nie
pozostao. To siŸ zgadza.
222 Spojrzaem tam do tyu, a bya tam piŸkna, moda pani,
prawdopodobnie nastolatka _ w wieku dziewiŸtnastu, osiemnastu
czy dziewiŸtnastu lat. A co oni czynili _ ci modzie§cy tam w tyle
wokó tego stou _ to byo okropne. Ja tam usiadem. I ku mojemu
wielkiemu zdziwieniu _ usiadem wa™nie tam, gdzie przysza pewna
pani. Ona powiedziaa: Czy siŸ chcesz przysi™ø?”
Ja powiedziaem: DziŸkujŸ, chciaem zje™ø ™niadanie”.
223 A kiedy siedziaem na krze™le, siedziaa tam starsza pani, tak
stara jak moja matka, majc piŸødziesit piŸø do piŸødziesit osiem
lat. Miaa na sobie krótkie, skpe, bezboŒne szorty, które one nosz.
224 One twierdz, Œe im to daje ochodŸ. Naukowcy mówi: Jeste™cie
zwariowane”. Oczywi™cie, Œe tak nie jest. Wy po prostu chcecie
pokazywaø swoj nago™ø. To jest wstyd i ha§ba. Dama nie woŒy ich
na siebie. Kobieta woŒy, lecz dama nie.
225 A potem, wiŸc potem oni^ ona tam bya, siedziaa tam. Jej
biedne ciao byo sflaczae. Miaa taki fiokowy lakier na paznokcie,
czy jak to nazywacie, na swoich wargach. I krótko przystrzyŒon
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fryzurŸ, tak jak mŸŒczyzna, ca najeŒon, co Biblia nazywa
obrzydliwo™ci. A kobieta, któr mŸŒczyzna^
226 Biblia stwierdza, Œe je™li kobieta strzyŒe swoje wosy, to mŒ ma
prawo rozwie™ø siŸ z ni, poniewaŒ nie jest uczciwa wobec niego.
Musimy siŸ tu zebraø i gosiø BibliŸ którego™ dnia. Ona mówi: Je™li
ona strzyŒe swoje wosy, zniesawia swego mŸŒa”. JeŒeli ona
przynosi ha§bŸ, to powinna zostaø odprawiona. Ty nie moŒesz
po™lubiø innej, lecz moŒesz j odprawiø. Fiuu! Czowieku, to brzmi
bardzo twardo, ja to odczuwam. Lecz to jest Prawda.
227 O, dawniej bywao tak, Œe mieli™my to w sferach napenionych
Duchem šwiŸtym, lecz wyzbyli™my siŸ skrupuów. Pewien stary brat
mawia: Popu™cili™my cugli, wyzbyli™my siŸ skrupuów i zawieramy
kompromis z grzechem. Popu™cili™my cugli i owce wyszy na
zewntrz”. Lecz jak siŸ kozy dosay do ™rodka? Popu™cili™cie cugli.
To wa™nie byo przyczyn, wyzbyli™cie siŸ skrupuów, ™wiat i
ko™ció zmieszay siŸ razem. Tak samo jak Moabczycy i ci inni, i
Balaam _ jak on pozwoli im zawieraø maŒe§stwa miŸdzy sob.
Dokadnie tak samo jest wa™nie dzisiaj. I ko™ció jest cay pokalany,
a zielono™witkowy wiek jest wiekiem Laodycji _ staje siŸ letnim i
zostaje wyplutym z ust BoŒych. A z caej tej masy Bóg wywouje
Swoj resztkŸ, zabiera J do Domu, to siŸ dokadnie zgadza,
dokadnie tak jest _ poprzez odrodzenie.
228 I ona tam bya, siedziaa tam, pomadka do ust po caej jej twarzy,
i ona bya caa tak wymalowana. I ona to miaa tutaj ponad oczami,
to czarne paskudztwo, a ona siŸ pocia i spywao jej to w dó. I ta
biedna, stara kobieta miaa juŒ moŒe prawnuki. I ona tam siedziaa z
dwoma starymi mŸŒczyznami, a jeden z nich mia wielki, stary szalik
wokó swej szyi, a byo to w czerwcu. Siedzia tam i on powsta, a by
trochŸ pijany, a ona popijaa równieŒ i rozgldaa siŸ wokoo.
229 Pomy™laem: O, BoŒe! BoŒe, dlaczego Ty po prostu nie zgadzisz
tego z powierzchni ziemi? Dlaczego tego nie uczynisz? Czy moja maa
Sharon^ moje niemowlŸ, moja maa Sara i moja maa Rebeka musi
wyrastaø w tej generacji, Œeby musiaa stawiaø czoo takiej
wulgarno™ci?” Pomy™laem: Spójrz, tutaj na zewntrz, w tych
parkach i tym podobnie, co siŸ tam dzieje”. Pomy™laem: O, BoŒe!
O, radujŸ siŸ, Œe Ty zabrae™ Sharon, skoro to byo Twoj wol. Czy
moja maa Rebeka i maa Sara musi wyrastaø wpo™ród takiego
brzydactwa?” Przy czym ludzie nazywaj ich^ ™piewaj w chórze
i tym podobnie. I pomy™laem: Czy to nie jest ha§b?” Pomy™laem
sobie: BoŒe, jak moŒe Twoja šwiŸta sprawiedliwo™ø znosiø to?
Wydaje siŸ, Œe Twoje sprawiedliwe oburzenie wybuchnie i zniesie ten
lokal z powierzchni ziemi”.
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Potem usyszaem Anioa Pa§skiego, mówicego: Chod› na
osobno™ø”. I ja tam poszedem. A kiedy sko§czy mówiø ze mn,
czuem siŸ jak inny czowiek: Dlaczego j potŸpiasz?”
Ja powiedziaem: Spójrz na to, jaka ona jest”. I oto, co On^
231 Zobaczyem wizjŸ. Ujrzaem ziemiŸ, podobn do naszej, okrg
_ inn ziemiŸ. Lecz ta ziemia tutaj, ona ma wokó siebie tŸczŸ, a bya
to Krew Chrystusa, która chroni przed BoŒym gniewem. On nie
mógby na to patrzeø, On by zniszczy t rzecz zaraz, poniewaŒ On
powiedzia: Tego dnia, którego spoŒyjecie z niego, umrzecie”. WiŸc
On by j zniszczy.
232 WiŸc ja tak samo my™laem. Zobaczyem samego siebie. ChociaŒ
nie czyniem czego™ takiego, pomimo tego byem grzesznikiem. A
zatem Krew Jezusa Chrystusa funkcjonuje dla nas jako zderzak.
Rozumiecie? Mianowicie, kiedy ja zgrzeszyem, moje grzechy
uderzay w Niego i kaleczyy Jego drog gowŸ i mogem zobaczyø zy
i Krew, spywajc po niej. Przebacz Mu, Ojcze, bo on nie wie, co
czyni”. I gdy popeniem co™ innego i uderzyo to w Niego. Przebacz
Mu, Ojcze”.
233 Gdyby Go to kiedykolwiek ominŸo, to bybym zniszczony. I
gdybym nie przyj Jego aski, to tego dnia, kiedy moja dusza
poŒegluje na drug stronŸ, jestem juŒ osdzony _ odrzuciem j. Nie
pozostaoby nic innego, niŒ sd. Osdzony _ juŒ zostaem osdzony.
Bóg powiedzia: Tego dnia, którego spoŒyjecie z niego, pomrzecie”.
Zostaniesz osdzony przed trybunaem sdowym tego popoudnia z
powodu twojego nastawienia wzglŸdem Chrystusa.
234 I potem pomy™laem: Tak, to siŸ zgadza”. I widziaem, Œe
pewnego dnia przywlokem siŸ do Niego. Widziaem tam leŒc moj
star ksiŸgŸ grzechów _ w niej znajdowao siŸ wszystko. I
widziaem, Œe zrobiy to moje grzechy, powiedziaem wiŸc: Panie,
czy mi Ty przebaczysz?”
235 SiŸgn Swoj rŸk do Swego boku, wyj trochŸ Krwi i napisa
na jej wierzchu i rzek: Przebaczone”. Wrzuci j do morza
zapomnienia, by o tym wiŸcej nie pamiŸtaø. Ona na zawsze
przepada! On powiedzia: Ja ci przebaczyem, lecz ty j potŸpiasz”.
To zmienio mój pogld. Rzekem: Panie, okaŒ miosierdzie”.
236 Kiedy wyszedem z tego, poszedem tam z powrotem i usiadem.
Powiedziaem: Dzie§ dobry, madam”.
Ona rzeka: O _ cze™ø”.
237 I powiedziaem: JeŒeli mi wybaczysz” _ powiedziaem _ ja
jestem kaznodziej Branhamem, usugujcym”.
Ona powiedziaa: O, przepraszam, przepraszam, kaznodziejo
Branham”.
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Powiedziaem: Pani” i mówiem jej o tym wszystkim.
Powiedziaem: Ja tam staem i potŸpiaem ciŸ, my™lc, co to za
okropna rzecz. Byø moŒe masz dzieci”.
Ona odrzeka: Mam”.
239 Zapytaem: Co spowodowao, Œe tak ›le postŸpujesz?” I ona mi
zaczŸa odsaniaø swoje dzieje, które rozdzieray serce.
Powiedziaem: Ja _ pytaem siŸ Boga, dlaczego On nie zmiót
czego™ takiego z ziemi. Ty jeste™ tutaj z tymi dwoma pijanymi
mŸŒczyznami i sama jeste™ pijana”. I powiedziaem: Pewnego dnia
ta Krew, która powstrzymuje BoŒy gniew z dala od ciebie _ ty
umrzesz pewnego dnia i potem jeste™^ Masz teraz swobodn,
moraln wolno™ø do podjŸcia decyzji _ moŒesz J odrzuciø albo
przyjø”. I powiedziaem: Lecz pewnego dnia twoja dusza przejdzie
tam na drug stronŸ, gdzie juŒ wiŸcej nie ma aski. A jeŒeli umrzesz
w swoich grzechach, to juŒ jeste™ osdzona i pójdziesz do pieka”.
240 I wiecie co? Ta kobieta zsunŸa siŸ z tego krzesa w tej restauracji
i mieli™my takie modlitewne naboŒe§stwo, jakiego jeszcze nigdy w
Œyciu nie syszeli™cie, i ona przysza do Chrystusa. Co to byo? Nie
potŸpiajcie ich, go™cie im EwangeliŸ. Oni s opŸtani przez demony;
oni s ™miertelnikami w tej sferze. Oni s pod wpywem tego tutaj.
Wpyw, wywierany na nas, przychodzi z góry. Zastanówmy siŸ, czego
moŒemy dokonaø naszymi talentami, by pozyskaø innych dla
Chrystusa.
241 Nasz Niebia§ski ojcze, dziŸkujemy Ci za Twoj dobroø i askŸ.
Przykro mi, Panie; byø moŒe ci ludzie _ trzymaem ich tutaj tak
dugo. Lecz skoro to jest ostatnie z tych popoudniowych
naboŒe§stw, chciaem im powiedzieø o tych demonach”, a
nasiekaem” tego zbyt duŒo na jednym miejscu _ w jednym
przemówieniu, lecz moŒe bŸd to mogli pozbieraø, tu i tam, i
zrozumieø to, co chciaem powiedzieø. Ty znasz intencje mojego
serca, kiedy to przynoszŸ.
242 Niech ci ludzie odejd std dzisiaj po poudniu, mŸŒczy›ni i
kobiety, niechaj zwaŒaj na kaŒde swoje posuniŸcie, lecz niech Œyj
szczŸ™liwi i wolni. Niechaj wiedz, Œe Bóg ich zbawi i niech patrz
na Niego, zapomn o wszystkich swoich -izmach i tym podobnych
rzeczach, które ich otaczaj, i Œyj peni pokoju i trze›wo, i w boja›ni
BoŒej. A potem, BoŒe, jeŒeli Ty chcesz siŸ nimi posuŒyø do
czegokolwiek, Ty moŒesz mówiø do nich bezpo™rednio i posaø
gdziekolwiek Ty chcesz, Œeby szli, wzglŸdnie cokolwiek Ty chcesz,
Œeby czynili. Niechby ludzie byli pokorni i znale›li Chrystusa w
swoich sercach. Przebacz nam, Panie, nasze sabe strony _ kaŒdego
z nas.
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I my wiemy, Œe szatan chodzi wokoo jako ryczcy lew, wszŸdzie,
poŒerajc co tylko zechce, noszc paszczyk religii. O, BoŒe, te biedne
mae dzieci, spójrz na nie, wszŸdzie. One s otwarte i wystawione na
wpyw ludzi. I modlŸ siŸ do Ciebie, BoŒe, Œeby™ im by mio™ciwy i
zbawi wszystkich zgubionych, i uzdrowi chorych. I BoŒe, zdajemy
sobie sprawŸ z tego, Œe te stare demony choroby przychodz na
Twoje dzieci, lecz Ty zoŒye™ ofiarŸ pojednania, która tam leŒy, by
siŸ zatroszczyø o to. A wszystkie te diaby które ich skoniy do
popenienia grzechu _ Ty zoŒye™ ofiarŸ pojednania, która tam leŒy,
by siŸ o to zatroszczyø. I ja siŸ modlŸ, Œeby™ nam tego darowa w
Imieniu Jezusa. Amen. Chciabym wiedzieø, czy tutaj jest^
`

