Pytania i odpowiedzi na temat
1. MojŒeszowej
ƒ Zatem, jeŒeli ktokolwiek ma jakie™ pytania, które by chcia zadaø, patrzcie,
podajcie je po prostu teraz, niech je przyniesie które™ dziecko, czy jakkolwiek to
chcecie uczyniø. WzglŸdnie, byø moŒe, jeŒeli zako§czymy^ Mam ich tutaj
okoo sze™ø na jednej stronicy, a potem tutaj, potem mamy jeszcze dwa tam.
„ OtóŒ, chcemy to stwierdziø. Czynimy to z tego powodu, Œeby siŸ dowiedzieø,
co zaprzta umysy ludzi, o czym oni rozmy™laj. Rozumiecie? A to wa™nie
czyni zbór dobrym i silnym. Musicie przeŒywaø takie chwile, podobnie jak gdy
wyczesujecie opiany, wiecie, i usunø wszystkie te rzeczy z drogi, aby™cie siŸ
mogli posuwaø równomiernym krokiem naprzód. Zatem, z tego powodu mamy
od czasu do czasu wieczór pyta§ _ aby siŸ tego dowiedzieø”.
… WiŸc jeŒeli s jakie™ pytania, które^ OtóŒ, tym razem otworzyem to w
nieco wiŸkszym zakresie. I powiedziaem^ OtóŒ, zazwyczaj mawiaem tak:
NuŒe, jeŒeli kto™^ po prostu co™ odno™nie Pisma šwiŸtego _ odpowiem.
Zapytajcie o to”. (DziŸkujŸ ci, bracie.) I powiedziaem: Po prostu cokolwiek
odno™nie Pisma šwiŸtego _ odpowiem”. Rozumiecie, i ja bym na to
odpowiedzia. Lecz dzisiaj wieczorem powiedziaem^
† Wy wiecie, potem wpadn do mnie na chwilŸ i mówi: Bracie Bill” _
zapytuj mnie _ co my™lisz, je™li Taki-i-taki uczyni tak-i-tak rzecz, czy to
jest chrze™cija§stwo?”
‡ OtóŒ, to jest poniekd wywieranie nacisku na kogo™. Lecz ja powiedziaem:
Niech to maj dzisiaj wieczorem”. Widzicie, to jest w porzdku. Tak wiŸc
moŒemy po prostu stwierdziø, czy by wywierany jakikolwiek nacisk.
ˆ O, czujŸ siŸ naprawdŸ dobrze dzisiaj wieczorem. Kosiem trawŸ cae
popoudnie na polu w sonecznym upale, czujŸ siŸ wiŸc rzeczywi™cie dobrze.
‰ Mamy teraz wkrótce zgromadzenia, nie zapomnijcie o tym. Od dwudziestego
trzeciego sierpnia do pitego wrze™nia na stadionie w Chicago. Spodziewamy
siŸ tam wspaniaych chwil w Panu. A zostao to teraz ogoszone wszŸdzie i pisz
o tym wszystkie inne gazety. I oczekujemy wspaniaych chwil.
Š OtóŒ, mam jedno, dwa, trzy, cztery, piŸø, sze™ø, my™lŸ _ na jednej stronicy
tutaj. A one wszystkie dotycz niejako tej samej rzeczy _ wówczas, w 1. KsiŸdze
MojŒeszowej.
‹ OtóŒ, pierwsze dotyczy 1. MojŒ. 1. 26, wzglŸdnie 1, 26 - 28; oto, gdzie ten
czowiek z tym^ oni zadali pytanie, jakie to bŸdzie. Co _ co to pytanie^
Mam na my™li, Œe zada to pytanie, przepraszam. I my to pragniemy najpierw
przeczytaø. NuŒe, oni to tutaj wypisali. JeŒeli to chcecie ™ledziø wstecz, to jest w
porzdku. Jest tu powiedziane: Bóg stworzy czowieka, mŸŒczyznŸ i kobietŸ
stworzy On”. Widzicie? A potem on ma jako nastŸpne 1. MojŒeszow^ albo
on albo ona _ kto™ tu ma 1. MojŒeszow 2. 7: On uksztatowa czowieka z
prochu ziemi”. To jest inne miejsce. Ja je wszystkie przeczytam, aby™my je mogli
zestawiø tutaj razem, Œeby™cie to mogli zrozumieø. Zatem, ta pierwsza _ ta
pierwsza czŸ™ø tego pytania brzmi:
1.

Bóg stworzy czowieka _ mŸŒczyznŸ i kobietŸ. Stworzy czowieka _
mŸŒczyznŸ i kobietŸ”. NuŒe, ja my™lŸ, Œe to jest pierwszy punkt. OtóŒ,
w 1. MojŒ. 2, 7. jest powiedziane: On uksztatowa”, (podkre™lone)
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lecz najpierw On stworzy”. On to zatem^ on to ma podkre™lone. I
On uksztatowa” (podkre™lone) czowieka z prochu ziemi i tchn w
jego nozdrza”, i tak dalej. NuŒe, na czym polega róŒnica albo gdzie jest
zwizek w powyŒej wymienionych miejscach Pisma?
ƒ‚ OtóŒ, to jest^ Je™li sobie to teraz zanotowali™cie, 1. MojŒ. 1. 26 do 28, oraz
1. MojŒ. 2, 7. NuŒe, jest to bardzo draŒliwa sprawa i ja _ ja byø moŒe nie^ Ja
mam tylko moje wasne pojŸcie odno™nie tego, wiŸc podam wam to po prostu w
ten sposób, jak ja odczuwam odno™nie tego. A je™li jeste™cie innego zdania,
dobrze, to jest po prostu ™wietne.
ƒƒ PragnŸ powiedzieø komplement bratu Neville z powodu ™wietnych
odpowiedzi, które on da na te pytania tam. NuŒe, one s fajne.
ƒ„ Zatem, tutaj w 1. MojŒeszowej 1, 26. Bóg uczyni czowieka na Swoje Wasne
wyobraŒenie. A je™li zwrócili™cie uwagŸ, we›miemy to, aby™cie to mogli
przeczytaø i 26^ Je™liby™cie chcieli czytaø razem ze mn, ucieszybym siŸ,
gdyby™cie to czytali i sprawdzali mnie.
Potem rzek Bóg: Uczy§my czowieka na obraz nasz, podobnego do
nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad
bydem, i nad ca ziemi, i nad wszelkim pazem pezajcym po ziemi.
I stworzy Bóg czowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzy go.
Jako mŸŒczyznŸ i niewiastŸ stworzy ich”.
ƒ… To jest obecnie^ Syszaem roztrzsanie tej sprawy juŒ wiele razy i na
caym ™wiecie powstaj dyskusje na ten temat. Teraz w 1. MojŒ. 2. 7, zwróøcie
uwagŸ na to, co On uczyni tutaj. W porzdku, tutaj To jest:
Uksztatowa Pan Bóg czowieka z prochu ziemi i tchn w nozdrza
jego dech Œycia. Wtedy sta siŸ czowiek istot Œyw”.
ƒ† OtóŒ, jakiego rodzaju uksztatowanie^ Ten czowiek chce zadaø pytanie:
Jaki zwizek ma to miejsce z 1. MojŒeszowej 1, 26 z 1. MojŒeszow 2, 7?
Bóg stworzy dwoje ludzi. I kim by ten czowiek, a kim^ Jaki to ma
zwizek? Co^ Jaki to ma zwizek w Pi™mie šwiŸtym?
ƒ‡ OtóŒ, zatem, jeŒeli bŸdziecie teraz bacznie zwaŒaø, w 1. MojŒ. 1. 26, we›my
najpierw t pierwsz czŸ™ø. Bóg powiedzia: Uczy§my”. NuŒe, uczy§my” _
my, to jest^ Uczy§my czowieka na nasze wyobraŒenie”. Nasze _ oczywi™cie,
zdajemy sobie sprawŸ z tego, Œe On mówi do kogo™, On mówi do innej istoty.
Uczy§my czowieka na nasze wasne wyobraŒenie, wedug naszego
podobie§stwa i niech oni panuj nad zwierzŸtami polnymi”.
ƒˆ JeŒeli zwrócicie uwagŸ, w stworzeniu _ pierwsz rzecz, która zostaa
stworzona, byo oczywi™cie ™wiato. Rozpatrujc dalej kolejno™ø stworzenia _
ostatni istot, która zostaa stworzona, byo co? Czowiek. A kobieta zostaa
uczyniona po mŸŒczy›nie. W porzdku, pierwsz^ Ostatni istot, która
zostaa stworzona w BoŒym stworzeniu, jest rodzaj ludzki.
ƒ‰ Lecz kiedy Bóg stworzy Swego pierwszego czowieka, jeŒeli zauwaŒyli™cie,
On go stworzy na podobie§stwo Samego Siebie _ on zosta stworzony na
wyobraŒenie Boga. A kim jest Bóg? OtóŒ, jeŒeli potrafimy stwierdziø, kim jest
Bóg, moŒemy siŸ dowiedzieø, jakiego rodzaju czowieka On uczyni.
ƒŠ Teraz w ew. Jana 4. rozdzia i ja bŸdŸ^ przeczytamy to, co Jezus mówi do
tej niewiasty w^ o ile by™cie zechcieli otworzyø to miejsce. Ja nie miaem
wiele czasu i nie zapisaem ich sobie naleŒycie, muszŸ to po prostu zaczerpnø z
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pamiŸci. A wy je teraz wyszukajcie, jeŒeli to bŸdŸ móg szybko znale›ø.
Rozpocznijmy zatem w 4. rozdziale gdzie™ koo 14. wersetu:
Lecz kto by pi tŸ wodŸ, któr Ja mu dam, nie bŸdzie pragn na
wieki; ale ta woda, któr ja mu dam, stanie siŸ w nim studni wody
wyskakujcej ku Œywotowi wiecznemu.
Rzeka do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnŸa,
ani tu czerpaø chodzia.
Rzek jej Jezus: Id›, zawoaj mŸŒa swego^
Odpowiedziaa niewiasta^”
ƒ‹ Ja my™lŸ, Œe to musimy wziø trochŸ powyŒej teraz, by stwierdziø _
stwierdziø to, co pragnŸ, Œeby™cie tutaj zobaczyli. MoŒe nie, moŒe mi siŸ to uda
znale›ø tutaj dalej _ to, co chcŸ zobaczyø. Co mówicie? 23. i 24. werset. W
porzdku.
Wy chwalicie^ (o to chodzi)^ Wy chwalicie, co nie wiecie, a my
chwalimy, co wiemy; albowiem zbawienie jest z ydów. (i to siŸ zgadza,
rozumiecie)
Aleø idzie godzina^ Aleø idzie godzina i teraz jest, gdy prawdziwi
chwalcy (ydzi i poganie) bŸd chwaliø Ojca w duchu i w prawdzie.
Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Go chwalili”.
„‚ Teraz _ w nastŸpnym wersecie jest to, co ja chcŸ.
Bóg jest Duch, a ci, którzy Go chwal, powinni Go chwaliø w duchu
i w prawdzie”.
„ƒ OtóŒ, jeŒeli Bóg stworzy czowieka na Swoje Wasne wyobraŒenie i na
Swoje Wasne podobie§stwo, jakiego rodzaju czowieka On stworzy?
Duchowego czowieka. Zatem, je™li zwrócicie uwagŸ, potem, gdy On uczyni
wszelkie stworzenie i stworzy duchowego czowieka, w ostatnich rzdkach
tego, co teraz czytali™my (dla tego, który zada to pytanie), stwierdzimy, Œe Bóg
daje czowiekowi panowanie nad zwierzŸtami, nad rybami i nad wszystkim.
Lecz w Swoim stworzeniu wówczas On uczyni czowieka na Swoje Wasne
wyobraŒenie, Œeby przewodzi bydu, by przewodzi zwierzŸtom polnym, tak
samo jak Duch šwiŸty prowadzi dzisiaj wierzcego. Rozumiecie?
„„ On _ Adam by innymi sowy pierwszym czowiekiem z niŒszych stworze§
BoŒych. Pierwszym stworzeniem by Sam Bóg; potem z Boga wyszo Logos,
którym by Syn BoŒy. Potem z Logos, które byo Sowem _ Na pocztku byo
Sowo, a Sowo byo u Boga, a Bogiem byo Sowo. A to Sowo ciaem siŸ stao
i mieszkao w™ród nas” _ z tego Logos wyszed czowiek.
„… O, mam teraz piŸkny obraz w moich my™lach, je™liby™cie mogli uczyniø
krótk wycieczkŸ razem ze mn. My™lŸ, Œe juŒ o tym przedtem mówiem, lecz by
to przedstawiø w ten sposób, Œeby™cie to na pewno zrozumieli. Zróbmy wiŸc
teraz krótk wycieczkŸ i wróømy siŸ wstecz na krótk chwilŸ. NuŒe, nie my™lcie
o tym, jak jest gorco, ale skierujmy nasze my™li bezpo™rednio na to, o czym
bŸdziemy teraz mówiø i rozmy™laø.
„† Wróømy wstecz o sto milionów lat, zanim w ogóle istniaa jaka™ gwiazda,
ksiŸŒyc, czy cokolwiek w tym ™wiecie. OtóŒ, by taki czas, kiedy tutaj nie byo
niczego, wszystko byo po prostu na zawsze i Wieczno™ci. A wszystkim na
zawsze i Wieczno™ci by Bóg _ On by tam na pocztku.
„‡ Zatem, wystpmy tutaj na krawŸd› tej balustrady i spójrzmy na drug
stronŸ, a zobaczymy, jak siŸ te rzeczy dziej.
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„ˆ OtóŒ: aden czowiek nigdy nie widzia Ojca”. aden czowiek nie moŒe
zobaczyø Boga w cielesnej postaci, poniewaŒ Bóg nie jest w postaci ciaa, Bóg
jest Duchem. Rozumiecie? W porzdku. Nikt nigdy nie widzia Ojca, lecz
jednorodzony Ojca opowiedzia o Nim” _ ew. Jana 1, rozumiecie.
„‰ OtóŒ, lecz zauwaŒcie teraz, nie byo niczego, bya tylko przestrze§. Nie byo
™wiata, nie byo ciemno™ci, nie byo niczego, wydaje siŸ, Œe nie byo niczego.
Lecz tam istnieje wielka nadnaturalna Istota, Jahwe Bóg, który obejmowa ca
przestrze§ _ wszystkie miejsca we wszystkich czasach. On by odwieczny i
wiekuisty, On jest pocztkiem stworzenia. To jest Bóg. Nie byo moŒna zobaczyø
niczego, nie byo sychaø niczego, ani ruchu atomu w powietrzu, w ogóle
niczego, ani powietrza, niczego, lecz Bóg tam by. To by Bóg. (Obserwujmy to
teraz przez kilka minut, a po pewnym czasie^) Nikt Go nie widzia, zatem To
by Ojciec. To by Bóg, Ojciec.
„Š ZwaŒajcie teraz. Potem po pewnym czasie _ zaczynam ogldaø, Œe mae,
po™wiŸcone šwiato zaczyna siŸ ksztatowaø, jako maa Aureola czy co™
podobnego; czowiek to móg ogldaø tylko duchowymi oczyma.
„‹ Lecz spójrzcie teraz, kiedy siŸ przypatrujemy _ cay zbór teraz. My stoimy
na wielkiej, duŒej balustradzie, obserwujc, co czyni Bóg. Przejdziemy wprost
do tego pytania tutaj i zobaczycie, jak On to przedkada.
…‚ Zatem, nikt nie widzia Boga. A teraz, nastŸpn rzecz, któr zaczynamy
widzieø oczyma nadprzyrodzonego wzroku _ widzimy ma, bia šwiato™ø,
ksztatujc siŸ tam. Co to jest? Zostaa nazwana przez czytelników Biblii
Logos” albo pomazaniec”, albo namaszczenie”, albo^ jak zamierzaem
powiedzieø _ czŸ™ø Boga zaczyna siŸ rozwijaø do postaci czego™, Œeby ludzkie
istoty mogy mieø pewne pojŸcie, kim On jest. Byo to mae, sabe^ wzglŸdnie
maa šwiato™ø, która siŸ poruszaa. On^ To byo Sowo BoŒe.
…ƒ OtóŒ, Bóg Sam zrodzi tego Syna, który by, zanim nawet by atom w^
wzglŸdnie powietrze, które by tworzyo atom. To byo^ Widzicie, Jezus
powiedzia: Uwielbij Mnie, Ojcze, t chwa, któr mieli™my przed zaoŒeniem
™wiata”. Widzicie, daleko wstecz tam wówczas.
…„ OtóŒ, w ew. Jana 1. On powiedzia: Na pocztku byo Sowo”. A
pierwszym^ A to Sowo byo Bogiem. A to Sowo ciaem siŸ stao i mieszkao
miŸdzy nami”. Bóg odsaniajcy Samego Siebie dla ludzkiej istoty. Obserwujcie
teraz, jak On to uczyni.
…… Zatem, tam wówczas, potem, gdy przysza ta maa Aureola, otóŒ, nie
widzimy jeszcze niczego, ale tylko nadprzyrodzonymi oczyma widzimy AureolŸ,
stojc tam. NuŒe, to by Syn BoŒy, Logos. Ja Go teraz widzŸ bawicego siŸ w
pobliŒu, jako mae dziecko przed drzwiami Ojca w caej Wieczno™ci.
Rozumiecie? A zatem, nastŸpnie On zacz rozmy™laø w Swojej twórczej
wyobra›ni o tym, jakie rzeczy bŸd, i ja Go syszŸ, jak mówi: Niech bŸdzie
™wiato”.
…† A kiedy On to powiedzia, pewien atom wybuch i zaistniao so§ce. Ono siŸ
krŸcio poprzez setki milionów lat, stwarzajc lawŸ, i ponŸo i ksztatowao siŸ
do dzisiejszej postaci, cigle ponc, cigle rozszczepiajc atomy. Gdyby
kiedykolwiek zostaa wypuszczona bomba atomowa, a§cuchowa reakcja
atomowa by objŸa^ ta ziemia byaby jak so§ce tam w dali, wybuchajc po
prostu i ponc. Gdyby™cie mogli stanø gdzie™ na innej planecie i spogldaø na
t, ona by wygldaa jak kolejne so§ce, przy czym te atomy spalayby tŸ ziemiŸ,
gdyby zostaa kiedykolwiek wyzwolona ta a§cuchowa reakcja i ona by siŸ
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zaczŸa krŸciø, wirujc ot tak. Miliony i miliony mil siŸgaj wielkie pomienie,
gorce miliardy stopni Fahrenheita, z tego Œaru wychodzcego ze so§ca.
…‡ Obserwujcie to teraz. Wspaniae! Zatem, On stworzy so§ce. A potem, nie
wiadomo jak, wiecie, ogromny kawa ostygej lawy odpad od niego, waŒcy
okoo^ mniej wiŸcej tyle jak ta ziemia, zosta wypluty” z niego. Potem to
Logos tutaj _ Syn BoŒy obserwuje go i On pozwala, Œeby spada przez setki
milionów lat i zatrzymuje go. Potem wylatuje nastŸpny, a On pozwala mu
odlatywaø, spadaø sto milionów lat, a potem go zatrzymuje. NuŒe, my stoimy
obserwujc, jak one zaczynaj istnieø.
…ˆ OtóŒ, On ma co™ w Swym umy™le i co On czyni? On pisze Swoj pierwsz
BibliŸ. Pierwsz Bibli, któr kiedykolwiek zobaczy czowiek, byy gwiazdy,
zodiak. A to jest dokadny^ po prostu^ On idzie w parze z t Bibli tutaj.
On rozpoczyna _ pierwsz figur zodiaku jest panna. Czy siŸ to zgadza?
Ostatni figur zodiaku jest co? Leo _ lew. To jest pierwsze przyj™cie Jezusa _
On przyszed przez pannŸ. Po drugie On przychodzi jako Lew z pokolenia Judy.
Rozumiecie? Nakre™li to wszystko _ wiek raka i wszystko inne cigle dalej.
NuŒe, On to wszystko umie™ci na nieboskonie i uszeregowa. Wszystkie te
meteory, kawaki ziemi, wzglŸdnie so§ca, wiszce tam.
…‰ Zatem, kiedy nauka zaczyna poszukiwaø te wyrzucone ciaa kosmiczne,
które odpady; to nie obala Boga, to mi to tylko udowadnia. Widzicie, czyni to
tylko bardziej realnym. OtóŒ, zauwaŒcie teraz, wszystkie te ciaa kosmiczne,
unoszce siŸ tam daleko od tego gorcego so§ca _ a przechodzc przez
przestrze§ one siŸ oczywi™cie skupiay razem. I ni std, ni zowd, zaczŸa siŸ
tworzyø zlodowaciaa brya.
…Š OtóŒ, to bya ta ziemia, która powstaa do istnienia _ po prostu wielki kawa
zastygej lawy, który siŸ odczepi tam w dali. W gŸbi pod jej powierzchni nie
ma teraz niczego prócz kotujcego siŸ, poncego wulkanu, kompletnie _
erupcje wulkaniczne pojawiaj siŸ wszŸdzie. A nauka twierdzi, Œe ta ziemia _
ta skorupa na jej powierzchni, na której Œyjemy, jest mniej wiŸcej taka, jak
upina na jabku. A wszystkie te^ OtóŒ, jej obwód wynosi dwadzie™cia piŸø
tysiŸcy mil, ona jest prawdopodobnie osiem tysiŸcy mil (byoby to w
przybliŒeniu osiem tysiŸcy mil) gruba. I pomy™lcie tylko, tam wewntrz ona jest
poncym wulkanem.
…‹ A dwie trzecie tej ziemi, wiŸcej niŒ dwie trzecie z niej s pokryte wodami; a
jedna trzecia z niej to ld, okoo jedna trzecia. I popatrzcie tylko na t skorupŸ,
na której Œyjemy, ona jest pena niebezpiecznych materiaów wybuchowych _
gaz, benzyna, ropa naftowa i wszystko moŒliwe. Czy siŸ to zgadza? A dwie
trzecie z niej, wiŸcej niŒ dwie trzecie z niej to woda. Jaki jest wzór chemiczny
wody? Dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu _ materiay wybuchowe.
†‚ W kaŒdym pomieszczeniu jest dosyø elektryczno™ci, Œeby oddzieliø gorco od
chodu i to wyzwoli dosyø elektryczno™ci do rozsadzenia tego pomieszczenia.
MoŒna woŒyø tyle energii atomowej do kuleczki golfowej, Œe wystarczy na
zdmuchniŸcie Nowego Jorku z powierzchni tej ziemi. A potem czowiek,
siedzcy na tym piekielnym kotle, uderza siŸ dumnie w piersi i przeciwstawia
siŸ Sowu BoŒemu, mówic: Co™ takiego jak pieko nie istnieje”. (Mam to tutaj
trochŸ poniŒej i my do tego dojdziemy, rozumiecie.) Wy siedzicie na jego
wielkim kotle kaŒdy dzie§. Kiedy jeste™cie tutaj, siedzicie wprost na nim, a
pieko jest tuŒ pod wami.
†ƒ A zatem, zwróøcie uwagŸ, lecz teraz, kiedy to zostao najpierw odkryte, gdy
Jezus^ NuŒe, obserwujcie t ma AureolŸ tam w dali. Ja teraz widzŸ, jak Ona
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porusza siŸ w kierunku tej ziemi i dostaje siŸ nad jej biegun, i zaczyna j
przesuwaø tutaj bliŒej so§ca. Ziemia nie jest niczym innym, niŒ tylko wielk
kul lodu. A kiedy ona zaczyna topnieø, wielkie potŸŒne lodowce zaczynaj siŸ
przerzynaø tam w krajach pónocnych i zstŸpuj w dó. A gdy siŸ to dziao, one
wykroiy Kansas i Teksas i wszystkie te miejscowo™ci tam, i szy dalej aŒ do
Prdu Meksyka§skiego. I wiecie, co siŸ stao _ wszystko to zostao pokryte
wod.
†„ Zatem, przejdziemy teraz do 1. MojŒeszowej 1, przejdziemy teraz do Biblii i
do naszego obrazu, przedstawionego w Biblii. 1. MojŒeszowa 1: Ziemia za™ bya
bezadem i pustkowiem; a wody byy na powierzchni tej otchani”. Czy siŸ to
zgadza? A Duch BoŒy unosi siŸ nad wodami”. OtóŒ, On oddzieli wody,
podniós wzgórza i ldy i tak dalej; osuszy je. On stworzy wegetacjŸ i wszystko.
I On stworzy ksiŸŒyc. I wytyczy granice morza _ jego brzegi, aby nie mogo z
nich wystpiø.
†… On zebra wszystkie te rzeczy razem, stworzy ^?^ Stworzy wszystkie
inne rzeczy, wszelkie Œycie zwierzŸce, ptaki, pszczoy, mapy, i cokolwiek to
byo, umie™ci je wszystkie tutaj na ziemi. A potem on zapowiedzia t wielk
sprawŸ. Uczy§my” (Kto? Ojciec i Syn) uczy§my czowieka na wyobraŒenie
nasze”.
†† OtóŒ, gdyby czowiek zosta stworzony jako co™, podobnego do tej maej,
™wiŸtej šwiato™ci tam w dali, czy czego™ takiego _ Ona nie bya widzialna
(bowiem jest duchow Istot). On siŸ zamanifestowa wzglŸdnie odsoni
Samego Siebie trochŸ bardziej, aby z Samego Siebie uczyniø trójcŸ przez Ojca,
Syna i Ducha šwiŸtego. I tutaj by Bóg, odsaniajcy Samego Siebie teraz w tym
uczy§my czowieka”, który by Jego synem i Jego latoro™l, czowiek na
wyobraŒenie nasze” _ on by istot nadprzyrodzon. I niechaj panuje nad
zwierzŸtami polnymi, i tak dalej”.
†‡ Tak wiŸc czowiek prowadzi czowieka^ przewodzi zwierzŸtom oraz
wszystkiemu innemu, tak samo jak Duch šwiŸty prowadzi rzeczywistego,
prawdziwego wierzcego dzisiaj. Gos BoŒy tam wówczas^ Gos czowieka
raczej móg mówiø i powiedzieø^ przywoaø bydo w tym kierunku,
przywoaø owce na to pastwisko, przywoaø ryby do tej wody. Widzicie, on mia
zwierzchnictwo, wszystko byo mu posuszne.
†ˆ OtóŒ, lecz wtedy nie byo czowieka, który by uprawia rolŸ, 1. MojŒeszowa
2; nikogo, kto by uprawia rolŸ. I potem Bóg uksztatowa czowieka” (1. MojŒ.
2, 7.) z prochu ziemi”. My to teraz ™ledzimy, On uksztatowa czowieka z
prochu ziemi i woŒy tego nadprzyrodzonego Ducha^
†‰ Zatem, on tam leŒa. MogŸ podaø wiele obrazów na ten temat. WidzŸ Adama
stojcego^ We›my to w ten sposób _ ja go widzŸ stojcego jak drzewo. Bóg
go stworzy. On by tak martwy, jak tylko móg byø, palce jego nóg wetkniŸte w
ziemiŸ jak korzenie. I Bóg powiedzia: Niech bŸdzie”, wzglŸdnie tchn w niego
dech Œycia, i on wyskoczy, ocuci siŸ. On by^ Tchn we§ dech Œycia i on sta
siŸ dusz Œyjc. Teraz on zaczyna siŸ poruszaø, zaczyna chodziø.
†Š A potem Bóg wyj z jego boku kawaek z niego _ Œebro i uczyni kobietŸ.
NuŒe, skd On wzi ducha kobiety? Widzicie? Kiedy On^ W 1. MojŒeszowej
1, 26. On powiedzia: Uczy§my czowieka na wyobraŒenie nasze, wedug
naszego wasnego podobie§stwa, On stworzy ich _ (czowieka) _ mŸŒczyznŸ i
kobietŸ”. On stworzy statecznego ducha dla mŸŒczyzny; On stworzy
wraŒliwego, miego, delikatnego, kobiecego ducha dla kobiety.
†‹ A kiedy widzicie kobietŸ postŸpujc jak mŸŒczyzna, ona opu™cia swoje
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miejsce, rozumiecie, na pocztku. Widzicie? W porzdku. Ona powinna^ Ja
my™lŸ, Œe to ha§ba, iŒ kobiety straciy swoje czue, kobiece miejsce. To jest
ha§ba. MówiŸ wam, to ha§ba. Jest to^ Wiecie, ja to teraz powiem. NuŒe, ja
nie mówiŸ o was, kobietach, tutaj. Lecz, naturalnie, jeŒeli to rani, to po prostu
rani. Lecz patrzcie, pozwólcie, Œe was o co™ zapytam. Zazwyczaj bywao tak, Œe
kobiety byy tak kobiece, Œe gdy mŸŒczyzna zacz z nimi rozmawiaø,
zarumieniy siŸ. Uch! Co to jest w ogóle rumieniø siŸ? Nie widziaem tego juŒ tak
dugo, Œe nawet bym nie wiedzia, co to jest, gdyby siŸ niektóre kobiety
zarumieniy. One juŒ wiŸcej nie maj niczego z tej godno™ci, z caego tego miego
kobiecego ducha. One s po prostu^ One mog^ One chc nosiø mŸskie
odzienie, strzyg sobie wosy jak mŸŒczy›ni, pal jak mŸŒczy›ni, pij jak
mŸŒczy›ni, przeklinaj jak mŸŒczy›ni, gosuj jak mŸŒczy›ni, tak, stay siŸ
szorstkie, gburowate. O, moi drodzy! To wskazuje na to, do czego doszy™cie.
Dokadnie tak jest.
‡‚ Taka mia, jak dama _ nie spotykacie jej juŒ wiŸcej, bardzo trudno znale›ø
tak osobŸ. Czy siŸ to zgadza? Tak, to jest prawd. Zatem, kobieta nie powinna
powstaø i postŸpowaø jak mŸŒczyzna, wielki i krzepki, bowiem ona jest
delikatna. Bóg j tak uczyni. MogŸ to udowodniø na podstawie Pisma
šwiŸtego. O, tak. To siŸ zgadza. I^
‡ƒ Lecz, oczywi™cie, odeszli™my od tego pytania, ale ja nie chcŸ odej™ø zbyt
daleko od tego pytania. Widzicie jednak, oto, gdzie On stworzy Swego
pierwszego czowieka, który by na Jego wyobraŒenie.
‡„ A zatem, Bóg, zanim jeszcze bya jaka™ gwiazda, wiedzia, Œe ten ™wiat
bŸdzie istnia. I On wiedzia, Œe ja bŸdŸ Williamem Branhamem, goszcym
EwangeliŸ spoza kazalnicy, a ty bŸdziesz Johnem Doe siedzcym tutaj i
suchajcym Jej; zanim w ogóle rozpocz siŸ ™wiat. Alleluja!
‡… Wiecie, oto z powodu czego ludzie spo™ród legalistycznych kalwinistów
wpadaj czasami w kompletne zamieszanie. Rozumiecie? Oni mówi: Dlaczego
niektórzy byli przeznaczeni na zginienie?” Bóg nie chce, Œeby kto™ zgin. On
chce, Œeby nie zgin ani jeden, jednakowoŒ, bŸdc Bogiem, On wie, Œe s
niektórzy, którzy Tego nie przyjm. Rozumiecie? Widzicie, On ma^ On musia
wiedzieø koniec od pocztku, Œeby byø Bogiem. NieprawdaŒ?
‡† Zatem, On wiedzia, Œe bŸdzie mia kilka niewiast, wiŸc On po prostu
stworzy ich ducha, zaraz tam. Biblia mówi, Œe On to uczyni, w 1. MojŒeszowej
1, 26: On stworzy go _ czowieka” zgodnie ze Swym uprzednim wyobraŒeniem
_ mŸŒczyznŸ i kobietŸ”. Amen. Rozumiecie? Zgodnie ze Swym uprzednim
wyobraŒeniem On stworzy kobietŸ i mŸŒczyznŸ, zanim oni zostali w ogóle
uksztatowani z prochu ziemi.
‡‡ A potem Bóg uczyni czowieka _ nie na Swoje wasne podobie§stwo. To
ciao nie jest na podobie§stwo Boga, to ciao jest na podobie§stwo zwierzt.
‡ˆ Czy mogŸ zdjø moj marynarkŸ? Robi siŸ tutaj gorco. Mam na sobie
rozdart koszulŸ, lecz wy tego nie zauwaŒycie. Patrzcie, jest to tylko^ Jesse
nie przyszed i nie przyniós bielizny z pralni, wiŸc^ Lecz patrzcie, my
jeste™my tutaj teraz u tematu, który oznacza wiŸcej niŒ rozdarta koszula za
kazalnic. NieprawdaŒ? On oznacza ywot Wieczny.
‡‰ Zwróøcie teraz uwagŸ na tego czowieka. Bóg wiedzia na pocztku, Œe
bŸdzie mia mŸŒczyzn i kobiety, i On wiedzia, Œe tu bŸdzie Zbawiciel, i Œe On
bŸdzie musia przyprowadziø Jezusa, a On zostanie ukrzyŒowany. A Jezus
powiedzia uczniom, kiedy by tutaj na ziemi, Œe On zna ich juŒ przed
zaoŒeniem ™wiata”, zanim ten ™wiat w ogóle zaistnia.
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‡Š Bóg powiedzia równieŒ, wzglŸdnie Pawe, mówic do Galacjan, powiedzia:
On nas przeznaczy i powoa w Nim, zanim ten ™wiat zosta w ogóle
uksztatowany”. Pomy™lcie o tym! Mianowicie Bóg^ Wszyscy, którzy by
chcieli usyszeø, co mówi o tym Pismo šwiŸte, podnie™cie wasze rŸce. To ma
bezpo™redni zwizek z tym pytaniem. Przejd›cie razem ze mn do Galacjan, 1.
rozdzia. Suchajcie tutaj. Nie mam na my™li Galacjan, mam na my™li Efezjan.
Suchajcie teraz uwaŒnie, co powiedzia Bóg _ do Efezjan 1:
Pawe, z woli BoŒej aposto Chrystusa Jezusa, do ™wiŸtych w Efezie i
wierzcych w Chrystusa Jezusa:
~aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa.
Bogosawiony niech bŸdzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
Chrystusa, który nas ubogosawi w Chrystusie wszelkim duchowym
bogosawie§stwem niebios”.
[wg ang.: w niebia§skich miejscach w Chrystusie” _ t.]
‡‹ OtóŒ, tutaj to jest, zwróøcie uwagŸ:
W Nim bowiem wybra nas przed zaoŒeniem ™wiata^” (Co™
takiego!)
ˆ‚ To jest dosyø dobre. NieprawdaŒ? To nie jest dosyø dobre, to jest
rzeczywi™cie dobre! Zanim miao miejsce zaoŒenie ™wiata, Bóg zna Ormana
Neville i wiedzia, Œe on bŸdzie gosi EwangeliŸ. Czy to nie jest cudowne? On
wybra^” Patrzcie, on jest czonkiem Ko™cioa, a Bóg wiedzia, Œe bŸdzie mia
ten Ko™ció. A on powiedzia, Pawe, mówic do zboru w Efezie, powiedzia:
On nas wybra w Nim”. NuŒe, my wszyscy jeste™my czonkami Ciaa
Chrystusa. Czy siŸ to zgadza? I Bóg, zanim ten ™wiat zosta w ogóle
uksztatowany, wybra ciebie i mnie w Nim _ zanim ten ™wiat zosta w ogóle
uksztatowany. Co™ takiego! Moi drodzy! Czy to nie jest cudowne?
ˆƒ OtóŒ, pierwszy czowiek _ nuŒe, On stworzy pierwszego czowieka na
Swoje podobie§stwo i my wracamy z powrotem do tego podobie§stwa, to siŸ
zgadza, do naszego podobie§stwa, w jakim byli™my stworzeni na pocztku.
ˆ„ Kiedy Bóg stworzy mnie, Williama Branhama, ja istniaem przed
zaoŒeniem ™wiata _ On stworzy moj istotŸ, mego ducha. O ile wiem, nic z tego
nie pozostao w mej ™wiadomo™ci, lecz^ ja tam byem. O, ja _ ja my™lŸ, Œe tego
nie pojmujecie. Lecz teraz, chwileczkŸ tylko, Jezus powiedzia uczniom, Œe On
zna ich przed zaoŒeniem ™wiata”, a Pawe powiedzia tutaj, Œe On wybra
nas w Nim, zanim rozpocz siŸ ™wiat”. OtóŒ, bya tam pewna czŸ™ø mnie,
Ormana Neville i was wszystkich tutaj, to znaczy w Chrystusie Jezusie, zanim
w ogóle rozpocz siŸ ™wiat. A oto moja analiza na ten temat. Ja my™lŸ, Œe s
ludzie dzisiaj, którzy s wasno™ci tego Ducha, wzglŸdnie ducha _ czŸ™ø tych
anielskich istot, duchów, które wywodz siŸ z Boga, które nie upady na
pocztku i sprzeciwiy siŸ kamstwu diaba w Niebie.
ˆ… A dwie trzecie tej ziemi jest w grzechu i jeszcze wiŸcej, bo dwie trzecie
anioów zostao wyrzuconych. A te demoniczne duchy wstpiy do ludzi i
zamieszkuj ich ciaa. Czy rozumiecie, co mam na my™li? S to demony, które
kiedy™^ one kiedy™ istniay i one weszy do ludzi i day im naturŸ. Jezus
wygna siedmiu z nich z Marii Magdaleny. Pycha, wynioso™ø (wielcy ludzie,
rozumiecie), nieczysto™ø, spro™no™ø, wulgarno™ø, rywalizacja, niesnaski.
Wszystkie te sprawy, rozumiecie.
ˆ† Byy to duchy, które zostay stworzone wówczas, kiedy Bóg zacz wówczas
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tworzyø czowieka na Swoje podobie§stwo. Stworzy te nadprzyrodzone istoty,
te duchy.
ˆ‡ A potem On umie™ci czowieka do prochu ziemi _ by to pierwszy czowiek,
Adam. A ten czowiek zosta stworzony na podobie§stwo _ ten czowiek
rodzaju ludzkiego tutaj jest stworzony na podobie§stwo zwierzt. Te ludzkie
ciaa s stworzone na podobie§stwo zwierzt.
ˆˆ My mamy rŸkŸ cakiem podobn do mapiej i stopŸ podobn do
nied›wiedziej. We› maego, modego nied›wiedzia, obedrzyj go ze skóry,
™cignij z niego skórŸ i postaw obok niemowlŸcia _ maej dziewczynki i popatrz
na róŒnicŸ. Uch! Bracie, musisz siŸ naprawdŸ uwaŒnie przypatrzeø. Caa
sylwetka _ budowa ciaa jest niemal ta sama, sposób, w jaki ono zostao
stworzone i jego ksztat, i wszystko zupenie dokadnie. Czowiek jest na
podobie§stwo zwierzŸcego Œycia, bo on zosta stworzony jako kto™ z rzŸdu
zwierzt, a jego obowizkiem byo przewodziø zwierzŸtom.
ˆ‰ Je™li wyjmiesz Ducha šwiŸtego z czowieka, jest podlejszy od zwierzŸcia, on
jest gorszy od zwierzŸcia. To twarda rzecz, powiedzieø co™ takiego. Lecz we›
czowieka nieodrodzonego w swoim umy™le, bez Ducha šwiŸtego, który by
kierowa jego my™lami, i tym podobnie; on wyrzuci niemowlŸ z ramion jego
matki i zgwaci j z powodu bydlŸcej Œdzy. Dokadnie tak jest.
ˆŠ A kobieta, która jest niedobra _ we› star maciorŸ albo star sukŸ,
nazwali™my je wszystkim moŒliwym z powodu^ Lecz jej moralno™ø jest _
tylko by mieø szczeniŸta, a ™winia tylko by mieø prosiŸta; lecz ordynarna, zej
sawy kobieta jest po prostu jak^ po prostu niemoralna przez cay czas. To siŸ
zgadza. PamiŸtaj wiŸc, Œe jeste™^ bez Chrystusa twoja moralno™ø jest^ moŒe
spa™ø poniŒej psa. To prawda.
ˆ‹ Pies nie musi nosiø odzienia, by siŸ okryø, ani Œadne inne zwierzŸ. To wa™nie
czowiek upad, a nie zwierzŸce Œycie. Lecz Œycie zwierzŸce, podporzdkowane
czowiekowi (Œyciu ludzkiemu), podlegao mu, bo czowiek by jego
przewodnikiem i jego najwyŒszym wodzem. I kaŒde zwierzŸ polne boi siŸ
czowieka.
‰‚ Kto™ zada mi pewnego razu pytanie odno™nie polowania: Czy siŸ go nie
boisz?” Patrzcie, kaŒde zwierzŸ, które zostao w ogóle stworzone, boi siŸ
czowieka, bowiem tak musi byø od pocztku tam wówczas. Rozumiecie?
Oczywi™cie, je™li uciekasz, to on rzuci siŸ na ciebie, to siŸ zgadza _ pies,
wzglŸdnie cokolwiek. W porzdku.
‰ƒ Lecz teraz, zwróøcie teraz uwagŸ, ten czowiek, kiedy on przyszed tutaj na
dó^ OtóŒ, spójrzcie, tutaj^ Powiecie: NuŒe, co ty na to, bracie Branham?”
‰„ OtóŒ, tutaj wybierasz Boga, zupenie dokadnie, a miŸdzy jedno™ci i trójc
_ wy zrozumiecie t rzecz zupenie dokadnie zaraz teraz. Spójrzcie zatem! Gdy
Bóg zstpi, odsoni Samego Siebie, odsoni Samego Siebie do tego stopnia, Œe
zstpi do tego czowieka. OtóŒ, czowiek nie zgrzeszy w swoim duchu, lecz w
swoim ciele _ Œdza, namiŸtno™ø. WiŸc kiedy on zgrzeszy, oddzieli samego
siebie od swego Stworzyciela. A potem Bóg _ to Logos, sam jego Stworzyciel,
zstpi na ziemiŸ i sta siŸ podobnym czowiekowi. Czowiek zosta stworzony
na podobie§stwo Boga, a potem zosta on uksztatowany na podobie§stwo
zwierzŸcia i upad. A Bóg zstpi w dó w postaci czowieka, w Czowieku
Chrystusie Jezusie, by cierpieø ból. Bóg nie móg cierpieø bólu w Duchu. Jak On
mógby cierpieø fizyczn bole™ø w Duchu? On tak nie móg cierpieø. WiŸc Bóg
odsoni Samego Siebie i sta siŸ podobnym czowiekowi, Œeby odkupiø
czowieka, który by zgubiony. Rozumiecie?
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‰… A potem Bóg cierpia w tym ciele. 1. Tymoteusza 3, 16: Bo bezsprzecznie” _
to jest argument _ wielka jest tajemnica poboŒno™ci. Bo Bóg objawi siŸ w
ciele, ukaza siŸ anioom, by zwiastowany, zosta ukrzyŒowany, uwierzono Mu
i zosta wziŸty do chway, by byø po prawicy Ojca”. Czy siŸ to zgadza? Sam Bóg
zstpi na ziemiŸ i Œy w ludzkim ciele i znosi pokuszenie. Bóg by w
Chrystusie, jednajc ™wiat z Sob Samym”. Widzicie, czym jest mio™ø? Mio™ø
BoŒa!
‰† Zatem, nuŒe, ja my™lŸ, Œe by™my wziŸli to _ mŸŒczyzna i kobieta. OtóŒ,
kobieta jest^ Pozwólcie, Œe siŸ teraz zabiorŸ naleŒycie do tego, Œeby™cie to
mogli zrozumieø, widzicie. Kobieta jest poddana swemu mŸŒowi. A Biblia
mówi, Œe: MŒ bŸdzie wadnø nad swoj Œon”. Lecz jak oni to zmienili!
Kobieta wadnie nad mŸŒczyzn: OtóŒ, ty pozosta§ w domu, Janie! Ty nie
pójdziesz!” I na tym sprawa zaatwiona. Tak, moja kochana”. Rozumiecie?
‰‡ Lecz pozwól, Œe ci co™ powiem, panie. Ty bŸdziesz musia zdaø rachunek za
swoj ŒonŸ, lecz twoja Œona nie bŸdzie musiaa zdaø rachunku za ciebie. Ty
jeste™ gow Œony, a Bóg jest gow mŸŒa. Dlatego On powiedzia: Niechaj
mŸŒczyzna strzyŒe swoje wosy z powodu Chrystusa. I niechaj kobieta nosi
swoje wosy, bowiem je™li ona strzyŒe swoje wosy, to okrywa ha§b swego
maŒonka”. Rozumiecie? Czy rozumiecie, co ja chcŸ powiedzieø przez to, co
mówi Pismo šwiŸte?
‰ˆ Miaem ostr rozprawŸ z powodu tego onegdaj w Shreveport. Rozmawiano
tam o niewiastach i czy niewiasty powinny nosiø dugie wosy. I ja
powiedziaem: Niewiasta, która strzyŒe swoje wosy, jej maŒonek ma prawo i
to biblijne prawo rozwie™ø siŸ z ni”. To siŸ zgadza. Tak wa™nie mówi Biblia.
To siŸ dokadnie zgadza. O, moi drodzy! Siedziay tam niewiasty, uwaŒajce, Œe
maj Ducha šwiŸtego, po prostu tak, jak byy nauczane, to jest wszystko.
Rozumiecie? Tak, jest to po prostu tak rozlu›nione. A jeŒeli^
‰‰ On powiedzia: NuŒe, gdyby je one strzygy, jeŒeli w tym jest co™ zego i one
musiay strzyc swoje wosy”, powiedzia, niech sobie wezm brzytwŸ i niech je
cakiem ogol, i zrobi swoje wosy naprawdŸ gadkie”. Raczej przychod›cie w
ten sposób. To siŸ zgadza. Tak wa™nie mówi Pismo šwiŸte. A Ono mówi: Je™li
ona strzyŒe swoje wosy, okrywa ha§b swego maŒonka. A kobieta, która jest
niecna _ mŒ ma legalne prawo odprawiø j i rozwie™ø siŸ z ni”. Lecz on siŸ
teraz nie moŒe ponownie oŒeniø. Lecz on _ lecz on moŒe siŸ z ni rozwie™ø i
odprawiø j. To siŸ zgadza. Tak mówi Pismo šwiŸte. O bracie, tego wa™nie
potrzebujemy _ kilku wieczorów z pytaniami! To siŸ zgadza. To jest 1.
Koryntian 14. rozdzia, je™li To chcecie przeczytaø. W porzdku. OtóŒ, to _
to^ Zatem, ta kobieta^
‰Š Bóg _ Bóg stworzy czowieka _ mŸŒczyznŸ i kobietŸ. Czy widzicie, czego
On dokona? On stworzy czowieka. On stworzy^ NuŒe, to jest to pierwsze
pytanie, rozumiecie: On stworzy je”, i tak dalej, 1. MojŒ. 1, 26. A 1. MojŒ. 2, 7:
On ich uksztatowa z prochu ziemi i tchn w jego nozdrza”.
Na czym polega róŒnica, wzglŸdnie jaki jest zwizek miŸdzy powyŒej
wymienionymi miejscami Pisma? Jaki zwizek ma pierwszy czowiek z
drugim czowiekiem?
‰‹ Pierwszy czowiek jest drugim czowiekiem, w którym jest zamanifestowany
w piŸciu zmysach. Rozumiecie? W tej chwili wy nie moŒecie, nie potraficie
dotknø Boga swoimi rŸkoma ot tak, nie potraficie ogldaø Boga swoimi
oczyma. On wam ich nie da, Œeby™cie Go ogldali. Wy jeste™cie^
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Š‚ Czy syszae™ kiedykolwiek umierajcego starego ™wiŸtego czowieka, jak on
mówi: Tam jest matka, ja jej nie widziaem od lat”? Czy syszeli™cie
kiedykolwiek, Œe kiedy ludzie^? Widzicie, co to jest _ te oczy odumieraj, a
zaczynaj dziaaø te nadprzyrodzone oczy. Rozumiecie? A potem czasami, kiedy
my^ jeŒeli Bóg tak czyni^ My ogldamy wizje, podczas gdy te naturalne
oczy s nieczynne. Wprost tuŒ przed nami _ my patrzymy prosto przed siebie, a
przed nami rozwija siŸ wizja, pokazujc nadprzyrodzone sprawy BoŒe. Czy
rozumiecie, co mam na my™li?
Šƒ Patrzcie wiŸc: Gdy ten ziemski przybytek tutaj^” OtóŒ, niektórzy z was
tutaj _ stare kobiety i mŸŒczy›ni starzejecie siŸ. Patrzcie: Kiedy ten
ziemski^” Ja my™lŸ o starym tacie tam w wieku dziewiŸødziesiŸciu dwu lat.
Kiedy siŸ rozpadnie ten ziemski przybytek, istnieje duchowy czowiek,
duchowe ciao, czekajce na nas, a ono nie moŒe zginø”. Ja was tam zobaczŸ.
Ja siŸ bŸdŸ przechadza^
Š„ Ja siŸ nie bŸdŸ móg dotknø brata Neville tam w górze, bo Jan ich widzia,
a byy to dusze pod otarzem, woajce: Jak dugo, Panie, jak dugo?” Wy
wiecie dlaczego _ przebierali™my juŒ Objawienie. I jak one bŸdc tam pragnŸy
powróciø i zostaø przyodziane ™miertelnymi ciaami. One woay: Jak dugo,
Panie?”
Š… OtóŒ, oni siŸ znali wzajemnie, lecz nie potrafili rozmawiaø i u™cisnø sobie
wzajemnie doni, wzglŸdnie, przepraszam^ oni potrafili rozmawiaø, lecz nie
potrafili u™cisnø sobie wzajemnie doni, i tak dalej. Oto jest obraz, który to
udowadnia. Kiedy czarownica z Endor wywoaa ducha Samuela, a Saul
spojrza na niego, rozpozna, Œe to jest Samuel. A Samuel rozpozna Saula i
rzek: Dlaczego mnie wywoae™ z mego odpocznienia, skoro siŸ stae™
nieprzyjacielem BoŒym, a Bóg odstpi od ciebie?” Czy siŸ to zgadza? I tam sta
stary Samuel w swojej proroczej szacie, a on patrzy na niego. On by w postaci
ducha.
Š† Czarownica widzc go upada na ziemiŸ i rzeka: WidzŸ bogów,
wystŸpujcych z ziemi”.
On powiedzia: Dlaczego mi nie dajesz spokoju?”
On odpowiedzia: OtóŒ, chcŸ siŸ dowiedzieø, jaki bŸdzie przebieg tej
bitwy”.
Š‡ On powiedzia: Jutro zginiesz w bitwie, a twoi synowie takŒe, i o tym czasie
jutro wieczorem bŸdziesz razem ze mn”. Rozumiecie? OtóŒ, on by w penej
™wiadomo™ci i wyglda tak jak wtedy, gdy by tutaj na ziemi _ dla tej
czarownicy, która tam staa i patrzya na niego, i dla Saula.
Šˆ ZwaŒajcie teraz. Wiele razy^ A co tata lub mama, gdy oni umierali i
widzieli swoich umiowanych stojcych tam? Oni ich rozpoznali. Lecz to jest w
nadprzyrodzonym ciele.
Š‰ Lecz teraz _ tutaj jest ta chwalebna czŸ™ø. Kiedy Jezus powróci podczas
zmartwychwstania, to nie bŸdzie to ciao. To ciao wówczas _ ta
nadprzyrodzona istota, któr Bóg stworzy na pocztku, która powróci na
ziemiŸ, by przyodziaø inne ciao, nie urodzone z niewiasty, lecz stworzone przez
Boga (Alleluja!), aby™ siŸ nigdy nie zestarza, nie mia ani zmarszczki, aby™
nigdy nie mia siwego wosa na swej gowie. Aby™ by doskonaym na zawsze!
Alleluja! O bracie, to sprawia, Œe bym krzycza w gorc noc! To siŸ zgadza! O,
szata tego ciaa odpadnie ze mnie i ja powstanŸ, i posidŸ wieczn nagrodŸ!
Dlaczego by™my siŸ w ogóle mieli martwiø?
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ŠŠ Oto cay plan leŒcy wa™nie tutaj _ jak Bóg stworzy mnie na pocztku. Ja
przyszedem tutaj na ziemiŸ, zajem moje miejsce jako kaznodzieja Ewangelii,
albo ty jako mŸŒczyzna czy kobieta ku zbawieniu, Œyjesz wiŸc Œyciem z aski
BoŒej. Alleluja! A ten sam Duch, który by wówczas na pocztku, Œyje tutaj. Ja
powrócŸ do tej ™wiadomo™ci, wiedzc, Œe byem tutaj, (Alleluja!), a potem
zaczekam tam pod otarzem bogosawiony na zawsze, w odpocznieniu. A
potem, gdy powrócŸ, przyodziejŸ moje ciao w jego najlepszym stanie, zanim
™mierø tknie je w ogóle.
Š‹ šmierø uderza na ciebie od wieku okoo dwudziestu dwu albo dwudziestu
trzech lat i zaczynasz sabnø. JuŒ nie jeste™ tym mŸŒczyzn, którym bywae™ i
t kobiet, któr bywaa™, gdy osigniesz okoo dwadzie™cia piŸø lat, co™ siŸ
zacznie dziaø. Zmarszczki zaczynaj siŸ pojawiaø pod twymi oczyma. Nie
moŒesz praø, jak zazwyczaj praa™. W trzydziestce moŒesz tego zauwaŒyø ca
masŸ. Czekaj, aŒ doŒyjesz czterdziestu czterech lat, tak jak ja, a potem to
rzeczywi™cie zauwaŒysz. Lecz, o bracie! Czekaj, aŒ ja doŒyjŸ osiemdziesiŸciu,
dziewiŸødziesiŸciu lat i bŸdŸ tam sta o laseczce. Co to jest? Bóg stawia
czowieka po prostu w wy™cigu, aby bieg. Lecz pewnego chwalebnego dnia^
To jest ™mierø, która zaczyna dziaaø.
‹‚ Dawniej chodziem z wyprostowanymi ramionami, miaem czarne wosy (i
po caej gowie), i nie miaem zmarszczek pod mymi oczyma; a spójrzcie na mnie
teraz _ kurczŸ siŸ, ramiona przygarbione, tyjŸ i mam zmarszczki pod mymi
oczyma, jestem ysy. Wiecie, spójrzcie, co czyni ze mn ™mierø w cigu ostatnich
dwudziestu lat. Czyni to ™mierø. Czekajcie, aŒ bŸdŸ mia osiemdziesit lat, je™li
Bóg pozwoli mi doŒyø, i zobaczycie, jak bŸdŸ wyglda, opierajc siŸ ot tak na
starej lasce, trzŸsc siŸ jak nie wiem co. Lecz, alleluja, pewnego chwalebnego
dnia ™mierø zbierze swoje zupene Œniwo. Potem, kiedy powstanŸ w
zmartwychwstaniu, bŸdŸ tym, kim byem, kim Bóg uczyni mnie tutaj na ziemi
_ w kwiecie mej modo™ci, w ciele, które nie zostao zrodzone z pani i pana
Branham, lecz stworzonym przez Samego Boga; wolnym od pokus, wolnym od
grzechu, wolnym od czegokolwiek innego, nigdy nie chorujcym, bez
dolegliwo™ci serca. O, moi drodzy!
‹ƒ Potem wezmŸ za rŸkŸ moj mod ŒonŸ i bŸdziemy siŸ ot tak znowu
przechadzaø po Raju BoŒym. Wy bŸdziecie czyniø to samo. Nie z t star kobiet
z siw gow, któr prowadzisz za rŸkŸ dzisiaj wieczorem i nazywasz j swoj
Œon; lecz ona bŸdzie tak samo piŸkna, jak bya owego dnia, gdy poje™ j za
ŒonŸ przy otarzu. Alleluja! Co™ takiego! To jest wystarczajce, aby czowiek
krzycza, nieprawdaŒ? Rozumiecie?
‹„ W porzdku, to jest ten zwizek. Bóg jest zdecydowany. Gdy Bóg w Swoim
umy™le postanowi co™ uczyniø, musi tak byø. Szatan zeszpeci ten obraz przez
seksualn poŒdliwo™ø _ by przez kobietŸ rodziø dzieci. On to popsu. Lecz
postŸpujcie tak dalej, to jest w porzdku. Ten ziemski przybytek mamy w tym
celu, by to odzyskaø, bowiem jedyn rzecz, któr czynisz w tym Œyciu, jest
odzyskanie swej postaci i wizerunku _ tego czym jeste™. JeŒeli teraz jeste™
rudowosy, bŸdziesz rudowosy i potem. JeŒeli teraz masz czarne wosy,
bŸdziesz mia czarne wosy i potem. Rozumiesz, takim, jakim bye™ w kwiecie
swej modo™ci. A je™li ty^ Szatan naruszy ten obraz, ty nawet nie dostae™^
BŸdziesz tym, czym masz byø wedug zamysu BoŒego. O, jakie to chwalebne!
Oto wasz czowiek.
‹… Teraz 1. MojŒeszowa 2. Wiecie, muszŸ siŸ ™pieszyø, by je przebraø. Czy macie
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jeszcze co™? Zadali™cie^ czy je macie, bym na nie odpowiedzia? W porzdku,
1. MojŒeszowa 2, 18 - 21:
2.

Bóg uczyni EwŸ z Œebra Adama _ 1. MojŒeszowa 2, 18 - 21. Czy Bóg
stworzy mŸŒczyznŸ i kobietŸ, a potem uczyni Adama i EwŸ?

3.

A czy Kain poszed po swoj ŒonŸ do sprawiedliwych stworzonych _
do mŸŒczyzny i kobiety?

‹† Zatem, przejd›my teraz^ Ja nie^ Ta osoba, która to napisaa, jest
prawdopodobnie obecna. OtóŒ, kiedy Bóg^ W tym pierwszym pytaniu tutaj:
Czy Bóg stworzy mŸŒczyznŸ i kobietŸ _ 1. MojŒeszowa 2, 18 - 21?
‹‡ Nie. Ja^ jak zobaczycie tutaj, 2, 18 - 21; zwaŒajcie teraz:
Potem rzek PAN Bóg: Niedobrze jest czowiekowi, gdy jest sam.
UczyniŸ mu pomoc, odpowiedni dla niego.
Utworzy wiŸc PAN Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzŸta^” i tak
dalej.
‹ˆ OtóŒ, Bóg uczyni EwŸ z boku Adama. Kobieta ma dzisiaj w anatomii i w
budowie ciaa o jedno Œebro wiŸcej niŒ mŸŒczyzna, poniewaŒ Œebro zostao
wyjŸte z ciaa Adama. Adam by juŒ uczyniony i Œy, ale by samotny i potem
Bóg powiedzia: To nie jest dobre, Œeby mŸŒczyzna mia Œyø sam”.
‹‰ Zatem ci ksiŸŒa, i tak dalej, którym odmówiono prawa posiadania Œony _
otóŒ, to, rzymski ko™ció moŒe czyniø, co tylko^ To ich sprawa _ to oni bŸd
musieø za to odpowiadaø, ja nie.
‹Š OtóŒ, niedawno zapyta mnie pewien mŸŒczyzna, mówic: Co sobie my™lisz
o ksiŸŒach?” Powiedzia: Co sobie my™lisz o tym modym ksiŸdzu tutaj w
mie™cie, który poj tŸ kobietŸ, tŸ dziewczynŸ, tŸ dziewczynŸ tu z Jeffersonville,
i poszed i oŒeni siŸ z ni?” W irlandzkim ko™ciele _ przypominacie sobie.
Zapomniaem, jak siŸ nazywa.
‹‹ Powiedziaem: On mia tak samo jak ja prawo oŒeniø siŸ. To jest dokadnie
to, co sobie o tym my™lŸ”. I rzekem: Jedyna rzecz, której siŸ czepiam^ Ja
my™lŸ, Œe on zrobi ›le; on powinien by pój™ø do ko™cioa i zrezygnowaø ze
swego urzŸdu, a potem pój™ø i oŒeniø siŸ z t dziewczyn, zamiast uciekaø w ten
sposób”.
ƒ‚‚ OtóŒ, przypominacie sobie, kiedy siŸ to stao przed kilku tygodniami tutaj w
Jeffersonville _ ten Irlandczyk, katolicki ksidz tutaj. On jest modym
czowiekiem i on mia zamiar^ mia tutaj w mie™cie pewn ukochan
dziewczynŸ. A gdy on^ Oni zebrali i dali mu wielk ofiarŸ mio™ci, mieli go
zamiar przenie™ø na inn parafiŸ, posaø go gdzie™ do Indianapolis. A on po
prostu wzi t ofiarŸ mio™ci, dziewczynŸ i wszystko, i odszed, i oŒeni siŸ, i
wiŸcej juŒ o nim nie usyszeli. OtóŒ, on mia prawo oŒeniø siŸ, lecz on nie mia
prawa uczyniø co™ takiego. On tego nie powinien by uczyniø. Powinien by
pój™ø do ko™cioa i powiedzieø: OtóŒ, ja rezygnujŸ ze stanowiska ksiŸdza. Mam
siŸ zamiar oŒeniø i na tym sprawa zaatwiona”.
ƒ‚ƒ Lecz tutaj, Bóg uczyni EwŸ _ Adama i EwŸ w tym samym czasie; jedyna
rzecz, któr On uczyni, bya nadprzyrodzona _ duch Adama i duch Ewy,
mŸŒczyzna i kobieta. Potem zrobi^ woŒy tutaj Adama. To nie byo dobre
dla^ Widzicie, jest to obraz Boga, odsaniajcego siŸ przez cay czas.
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Wszystko po prostu w ten sposób _ po prostu zstŸpuje prosto na ziemiŸ, rozwija
siŸ i odsania doskonale, idzie poprzez Tysicletnie Królestwo tam na drug
stronŸ i wychodzi bezpo™rednio do Wieczno™ci. Po prostu obraz odsaniajcego
siŸ Boga _ Bóg odsaniajcy Samego Siebie.
ƒ‚„ Tutaj Bóg zamanifestowa Samego Siebie w Chrystusie Jezusie. To pokazao,
kim On by. Kim by Jezus? MŒ bole™ci, do™wiadczony w cierpieniach,
miujcy. Tej nierzdnicy rzek: Gdzie s twoi oskarŒyciele?”
Nie ma nikogo, Panie”.
Ani Ja ciebie nie potŸpiam. Id› i nie grzesz wiŸcej”.
ƒ‚… By zmŸczony i znuŒony po przebyciu okoo trzydziestu mil owego dnia,
poprzez piaski pustyni i tym podobnie. Z Nain wychodzia pewna niewiasta, a
jej jedyny chopiec by martwy i leŒa tam. On zatrzyma orszak pogrzebowy,
woŒy na niego Swoje rŸce, i powiedzia: Wsta§”. A ten chopiec, który by
martwy, znowu powsta. Takim jest nasz Pan Jezus. (DziŸkujŸ ci, Teddy, synu.)
A tam _ to by nasz Pan Jezus, Który nigdy nie by zbyt zmŸczony, nigdy zbyt
znuŒony, by uczyniø co™ dobrego. W porzdku.
OtóŒ, tutaj jest nastŸpna sprawa:
Czy Kain poszed po swoj ŒonŸ do pierwszych stworzonych _
mŸŒczyzny i kobiety?
ƒ‚† OtóŒ, tutaj jest okropnie draŒliwe pytanie, suchajcie teraz naprawdŸ
uwaŒnie. Zatem, o, ja wi-^ widzieli™cie, Œe to ludzie napisali w gazecie: Skd
wzi Kain swoj ŒonŸ?” O, ja tak mawiaem.
ƒ‚‡ Nie nauczaem, Œe istnieje ponce pieko _ przez okres okoo czterech lat po
moim nawróceniu. Musiaem to zobaczyø w Pi™mie šwiŸtym. JeŒeli tego nie
wiem, nie bŸdŸ o tym mówi niczego. Rozumiecie?
ƒ‚ˆ Lecz teraz: Skd wzi Kain swoj ŒonŸ?” NuŒe, teraz przejdziemy do
analizy tego pytania. Czy Kain poszed po swoj ŒonŸ do stworzonych _ do
mŸŒczyzny i kobiety?” Rozumiecie? NuŒe, zatem, jedn z pierwszych^
ƒ‚‰ Ta pani DeArk _ wszyscy syszeli™cie o tym, jak zostaa uzdrowiona onegdaj
wieczorem, jak j Bóg pobogosawi, itd. Ona leŒaa, umieraa, i oni przyszli do
mnie o drugiej godzinie w nocy.
ƒ‚Š A zatem, otóŒ, w ten sposób przyszedem^ Jej chopiec George _ ten
chopiec by medium, Ed równieŒ. (Oni powrócili do zdrowia.) I ja tam wówczas
usyszaem dyskusjŸ, skd pierwszy^ skd wzi Kain swoj ŒonŸ. OtóŒ,
wydawao siŸ, Œe ten, kto mia sowo, mia najlepszy argument; on powiedzia:
Ja wam powiem, skd Kain wzi swoj ŒonŸ” _ powiedzia _ Kain poszed
i oŒeni siŸ z wielk map samic”. I powiedzia: Z tej mapy wysza kolorowa
rasa”. Powiedzia: ZauwaŒcie, Œe gowa czowieka rasy kolorowej jest
poniekd spiczasta, ot taka, podobnie jak gowa mapy”.
ƒ‚‹ OtóŒ, staem tam _ dopiero przed okoo dwoma miesicami uwierzyem w
EwangeliŸ. Powiedziaem: Ja siŸ nie chcŸ odróŒniaø od ciebie, bowiem nie
jestem znawc, dopiero co zostaem zbawiony. Lecz” _ powiedziaem _ gdyby
tak byo, to kolorowa rasa ludzi przestaaby istnieø, gdy przedpotopowe
zniszczenie _ kiedy ziemia zostaa zniszczona wodami potopu, poniewaŒ Noe i
jego rodzina byli jedynymi, którzy byli w arce. Tylko oni znajdowali siŸ w arce.
Kolorowa rasa by przestaa istnieø” _ powiedziaem _ gdyby tak byo”. Ja
powiedziaem: O nie! Kolorowa rasa wcale nie pochodzia stamtd. O nie.
Kolorowa rasa wywodzi siŸ z tego samego drzewa, z którego wywodzimy siŸ my
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i kaŒda ludzka istota, z tego samego. Nie ma tu róŒnicy. Dokadnie. My jeste™my
po prostu wszyscy^ Jeden jest moŒe Œóty, a inny brzowy, inny czarny, a inny
biay, a inny powy, a inny czerwony, i tym podobnie, lecz wszyscy wywodzicie
siŸ z tego samego drzewa. To jest po prostu ta cielesna czŸ™ø tutaj na zewntrz.
To siŸ zgadza. Oni s tak samo ludzkimi istotami, stworzonymi przez Boga.
ƒƒ‚ A zatem, zwróøcie uwagŸ, niedawno staem tutaj przed kilku lekarzami w
Louisville i opowiadaem o Afryce, jak ci biedni ludzie, szczególnie ci ludoŒercy,
jak oni tam mieli pewn kobietŸ, która wziŸa niemowlŸ^ Znaleziono tam
niemowlŸ, które ona tak zbia i przywizaa je do krzewu, i zostawia je
rozkadaø siŸ przez kilka dni, wiecie, aŒ ulego skaŒeniu, zanim je oni jedli,
wiecie. Co™ w tym sensie _ oni je zostawiaj przez krótki czas rozkadaø siŸ _
staje siŸ miŸkkie.
ƒƒƒ Nie my™lcie, Œe tego jest zbyt duŒo o ludoŒercach. W Anglii czyni to samo,
oni zabijaj baŒanty i wieszaj je na drzewach, i jedz je dopiero wtedy, kiedy
wypadn z nich wszystkie pióra. To jest kolebka anglosaskiej rasy ludzi w
Anglii, to prawda. Nie my™lcie sobie^ Nie musicie nawet i™ø do Anglii, id›cie
tylko tutaj do poudniowych stanów, a znajdziecie tam to samo. Oczywi™cie.
KaŒdy czowiek, który potrafi zje™ø ™limaka albo grzechotnika, potrafi zje™ø
cokolwiek innego. WiŸc^ Tak.
ƒƒ„ Zwróøcie teraz uwagŸ, pozwólcie, Œe wam to powiem. Lecz, oto, co siŸ
wydarzyo. Kolorowa^ kolorowa rasa nie ma z tym nic wspólnego. Kain^
ƒƒ… PragnŸ, Œeby™cie to teraz bacznie ™ledzili. Jest powiedziane, Œe on odszed
do krainy Nod”. OtóŒ, Kain by w Edenie. A Eden _ Ogród Eden leŒa na
wschód od Edenu. Czy siŸ to zgadza? Ogród Eden leŒa w Edenie na wschód, we
wschodniej czŸ™ci Edenu. I byy tam umieszczone cherubiny, a Drzewo ycia
byo koo wschodniej bramy Ogrodu, i ja my™lŸ, Œe tam wa™nie Kain i Abel
zoŒyli swoje ofiary. I wa™nie tam cherubin z ognistym mieczem nie pozwoli im
wiŸcej wej™ø do ™rodka _ na wschód od tej bramy!
ƒƒ† Czy zwrócili™cie uwagŸ, Œe Jezus przyjdzie ze wschodu? šwiato powstaje na
wschodzie. Wszystko przychodzi^ Cywilizacja rozpoczŸa siŸ na wschodzie i
przesuwa siŸ na zachód, aŒ obejdzie dookoa i natrafi znowu na sam siebie. My
jeste™my zachodni pókul. To jest wschodnia; wschodnia jest najstarsz
cywilizacj. Chiny s dzisiaj najstarsz cywilizacj ™wiata, o jakiej wiedz
historycy. Wschód!
ƒƒ‡ O, jakŒe, mogliby™my siŸ zajmowaø tymi pytaniami _ cae godziny jednym,
lecz ja bym nie przebra innych. ZauwaŒcie jednak, tutaj jest^ Ilu z was
chcieliby™cie wiedzieø, co my wierzymy odno™nie Kaina _ któr i skd bya
Œona Kaina? Zobaczmy. W porzdku. Ja wam powiem, co uczyni Kain i jest to
jedyna sensowna odpowied›, jak sobie moŒecie wyobraziø: Kain po™lubi swoj
wasn siostrŸ. On tak musia uczyniø, bo wówczas bya na ziemi tylko jedna
kobieta; Biblia podaje sprawozdanie, Œe urodzili siŸ trzej: Cham, Sem^
wzglŸdnie, nie^ Przepraszam, by to Kain, Abel i Set. Lecz je™li tam nie byo
Œadnej^ Biblia rzadko podaje urodzenie dziewczyny. Wy to wiecie.
ƒƒˆ OtóŒ, ja siŸ z pewno™ci czepiam kobiet dzisiaj wieczorem. Patrzcie jednak,
™wiat uwielbia kobiety, lecz kobiety byy narzŸdziem diaba na pocztku. A
niecna kobieta jest dzisiaj najlepszym narzŸdziem, jakie on ma. Ona po™le
wiŸcej kaznodziejów do pieka, niŒ wszystkie szynki z przemycanym alkoholem
na ™wiecie. Niech siŸ tylko pojawi jaki™ podlotek z papierosem w kciku swych
ust i ma wosy wytapirowane do góry w ten sposób, i ma wielkie, dugie rzŸsy,
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którymi mruga do góry i w dó, bracie _ maa, posiadajca adnie wygldajc
sylwetkŸ, a obserwuj, czego ona dokona.
ƒƒ‰ Kaznodziejo, raczej siŸ zaso§ Krwi Jezusa Chrystusa. To siŸ zgadza. NuŒe,
nie mów mi, jeste™ mŸŒczyzn! Widziaem tego juŒ zbyt duŒo. OtóŒ, zwaŒajcie
tutaj. Najlepsz rzecz jest zachowaø swój umys skierowany na Jezusa
Chrystusa i niech twoje my™li s czyste.
ƒƒŠ Podobnie, jak powiedzia tam Pawe, mówic: Jest to^ A wy wiecie, Œe
mamy moc wziø z sob siostrŸ. Ja mam moc, by to czyniø, lecz” _ powiedzia
_ ja tego nie bŸdŸ czyni”. Widzicie, on by tego nie uczyni. On powiedzia: Ja
wiem, Œe usuga powinna byø utrzymywana z ich _ ich^ Nie zawizuj gŸby
woowi móccemu zboŒe”.
ƒƒ‹ Wiecie, czasami sobie my™limy, Œe dlatego, iŒ jeste™my kaznodziejami^
(Nie ty i ja, ja tak nie mówiŸ, bracie.) Lecz kaznodzieje sobie my™l, Œe dlatego,
iŒ s kaznodziejami, s kim™ wiŸkszym, niŒ kto™ z prostych czonków zboru. Ty
nie jeste™ nikim wiŸkszym i nie znaczysz w oczach BoŒych nic wiŸcej, niŒ ten
pijak, który siŸ nawróci przed godzin.
ƒ„‚ To jest jedna z tych rzeczy, któr reformacja nigdy nie usunŸa. Ja wiem, Œe
podpisujŸ moje nazwisko z tytuem kaznodzieja”. Dokadnie tak jest i jest to
po prostu ogólnie przyjŸte dzisiaj, lecz tak nie powinno siŸ dziaø. Kaznodzieja”
i biskup”, doktor” i wszystkie te sprawy to tytuy, wymy™lone przez ludzi, a
one s niedorzeczno™ci! W Biblii byli to: Piotr”, Jakub”, Pawe”, Jan” i
wszyscy pozostali.
ƒ„ƒ Pawe rzek: NuŒe, tutaj _ ja wiem, Œe goszŸ EwangeliŸ i jest to moim
obowizkiem”. Ja jestem kaznodziej i on jest kaznodziej, i brat Neville jest
kaznodziej, lecz to^ To jest nasz obowizek _ byø kaznodziej. OtóŒ, to jest
po prostu to, co powinni™my czyniø. Lecz pozwólcie mi uczyniø co™ ponadto”,
rzek Pawe. OtóŒ, ja mam prawo wziø pienidze”, powiedzia Pawe, lecz ja
bŸdŸ robi namioty, aby wam po prostu pokazaø, Œe ja _ ja mogŸ ponie™ø ofiarŸ”.
On powiedzia: To jest uczciwe _ maŒe§stwo jest we czci u wszystkich i oŒe
niepokalane. Jest dobr rzecz dla mŸŒczyzny oŒeniø siŸ”. On powiedzia: Mam
prawo oŒeniø siŸ. NuŒe, ja _ ja bym siŸ móg oŒeniø, mam legalne prawo do
zawarcia zwizku maŒe§skiego. Lecz ja siŸ po prostu nie bŸdŸ Œeniø, ja chcŸ
ponie™ø kolejn ofiarŸ dla Pana”. Rozumiecie? Potem on powiedzia: KaŒdy
mŸŒczyzna zna swoje powoanie. Niechaj czyni tak, jak^ Kto™ jest rzeza§cem
z powodu Sowa BoŒego, i tak dalej”.
ƒ„„ My pragniemy czyniø co™ oprócz naszego obowizku. A je™li jeste™
rzeczywi™cie znowuzrodzony z Ducha BoŒego i mówisz: Jest to moim
obowizkiem chodziø do ko™cioa, sdzŸ, Œe bŸdŸ musia pój™ø”. O, moi drodzy!
OtóŒ, ja chcŸ czyniø co™ wiŸcej niŒ tylko to, ja chcŸ zyskaø kilka dusz dla
Chrystusa. PragnŸ co™ uczyniø! PragnŸ odwiedzaø chorych albo uczyniø co™ dla
Niego. Moim obowizkiem jest gosiø na pogrzebach, moim obowizkiem jest
gosiø EwangeliŸ, moim obowizkiem jest modliø siŸ za chorych. Pozwólcie mi
czyniø jeszcze co™ innego, pozwólcie mi wyj™ø i czyniø co™, za co mnie Bóg uczci.
ƒ„… Teraz z powrotem do Kaina. [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] Bo Ewa bya
jedyn kobiet, która zostaa stworzona przez Boga, a jeŒeliby ona nie miaa
Œadnych córek, to gdyby ta ostatnia kobieta (jedyna kobieta) umara, ludzka
rasa by przestaa istnieø. Czy siŸ to zgadza? Nie byoby Œadnych kobiet wiŸcej.
WiŸc ona musiaa mieø córki. I Kain poj za ŒonŸ swoj wasn siostrŸ, on tak
musia uczyniø, bo nie ma Œadnego innego miejsca, skd by mogy przyj™ø
kobiety.
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ƒ„† I byo to legalne i zgodne z prawem w tych dniach, nawet dla Abrahama, i
nawet dalej dla Izaaka. Izaak poj za ŒonŸ kuzynkŸ z swojej wasnej linii. A
Abraham poj za ŒonŸ swoj wasn siostrŸ, pokrewn siostrŸ. Jego ojciec^
Byy to inne matki, lecz ten sam ojciec. A zarodek wychodzi z pci mŸskiej. Sara,
która urodzia wspaniaego Izaaka. Czy siŸ to zgadza? Wówczas nie byo na
ziemi nikogo.
ƒ„‡ To wszystko byo przedobrazem, pokazujcym, Œe^ Tutaj to jest, bracie!
Izaak^ Rebeka jest przedobrazem Ko™cioa, a Izaak jest przedobrazem
Oblubie§ca, Chrystusa. Czy siŸ to zgadza? Oni byli w stosunku pokrewie§stwa
Krwi! Alleluja! Amen! Pokrewie§stwo Krwi!
ƒ„ˆ WiŸc Kain poj za ŒonŸ swoj siostrŸ i to byo^ Potem oni odeszli do ziemi
Nod. NuŒe, dostaliby™my siŸ do gŸbokiego tematu, gdyby™my poszli trochŸ
dalej, i ja siŸ cieszŸ, Œe nie zadawali™cie takich dalszych pyta§, (takich jak:
Skd byli ci olbrzymi, którzy byli w tym kraju w owym czasie?” Józef Flawiusz
i inni maj wiele argumentów do tego.) Amen! JeŒeli tego nie przebraem
naleŒycie, bracie, przynie™ je tutaj znowu w niedzielŸ rano. W porzdku.
4.

Czy by™ wyja™ni, dlaczego niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, a
sobota jest siódmym dniem? Chrze™cijanie chodz do ko™cioa w
niedzielŸ, pierwszego dnia tygodnia. Czy nie powinni chodziø w
sobotŸ, siódmego dnia tygodnia?

ƒ„‰ OtóŒ, zatem, drogi przyjacielu, ktokolwiek zapyta o to, jest to bardzo dobre
pytanie. Jest to stare pytanie, nad którym siŸ sprzeczaj tysice znawców
dzisiaj, lecz pozwólcie, Œe wam dzi™ wieczorem podam moj wersjŸ. Widzicie, to
jest wszystko, co ja potrafiŸ uczyniø. JeŒeli tego nie mówiŸ poprawnie, otóŒ,
miejcie cierpliwo™ø ze mn; a Bóg mi przebaczy, rozumiecie, jeŒeli to podam
niewa™ciwie.
ƒ„Š OtóŒ, je™li chodzi o zakon^ NuŒe, jest to prawdopodobnie kto™ z
adwentystów siódmego dnia, siedzcy tutaj. To byo pierwszym przedmiotem
mojego rozpatrywania _ adwent siódmego dnia. To siŸ zgadza. Byli to
adwenty™ci siódmego dnia, których rozpatrywaem najpierw. A kiedy oni
przyszli i powiedzieli mi, Œe sobota jest siódmym dniem”, bracie, to byo
wedug Œydowskiego kalendarza. Rzymski kalendarz tego nie ustali i sobota
miaa byø w rzeczywisto™ci niedziel. OtóŒ, oni mnie namówili do czego™, co
wedug mego mniemania byo wa™ciwe. I jak dugo czytaem ich literaturŸ,
byem cakiem za tym, stuprocentowo, lecz pewnego dnia wziem do rŸki BibliŸ
i potem zobaczyem, Œe to jest inaczej. Rozumiecie?
ƒ„‹ OtóŒ, sobota jest dniem sabatu wedug cyklu tygodnia. Zatem, my nie
wiemy. Zostao to zmienione i mieli™my tak duŒo zmian, Œe czowiek w ogóle nie
wie, jak to po prostu byo. Rozumiecie? Bo my^ OtóŒ, ydzi twierdz, Œe
jeste™my wa™nie okoo^ obecnie jest wa™nie okoo 1970 i kilka lat _ wedug
ich cyklu, ich kalendarza. Rzymski kalendarz podaje, Œe to jest rok 1953. A oni
maj inny kalendarz, który podaje co™ innego. Lecz to wa™nie czyni go
dowodem chrze™cija§stwa _ jako podstawŸ do wszystkiego uwaŒa siŸ urodzenie
Chrystusa. Rozumiecie, oto, skd my to bierzemy.
ƒ…‚ OtóŒ, teraz odno™nie siódmego dnia _ nuŒe, jest caa masa
zielono™witkowców, którzy maj sabat _ sabaty™ci, którzy przestrzegaj sabat
w sobotŸ. OtóŒ, oni mówi: W Biblii nie ma Œadnego Sowa o tym, Œeby™cie
mieli obchodziø sobo-^ niedzielŸ jako dzie§ sabatu”. NuŒe, ja powiem, Œe ta
sama rzecz odno™nie sabatu jest w Nowym Testamencie. Rozumiecie? OtóŒ,
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sobota bya dniem sabatu, który by podany ydom. OtóŒ, byo to podane tylko
w pewnym okresie czasu.
ƒ…ƒ To byø moŒe spowoduje teraz, Œe powstanie kolejne pytanie odno™nie tego.
Lecz, zwaŒajcie teraz. Kiedy Bóg odpocz dnia siódmego, potem nie
obchodzono siódmego dnia tak, jak podaje Pismo šwiŸte, na przestrzeni niemal
piŸtnastu stuleci. A na pustyni Bóg da Izraelowi siódmy dzie§ na znak
miŸdzy^ Bóg.
ƒ…„ A Bóg odpocz siódmego dnia _ Jego pamiŸtny dzie§ odpocznienia. Ja to
mówiŸ jakby na korzy™ø tego brata czy siostry z adwentystów siódmego dnia,
rozumiecie, a oni maj ™liczny ko™ció. I zauwaŒcie teraz, to siŸ teraz trochŸ
odróŒnia od nich _ odno™nie tego pytania.
ƒ…… OtóŒ, Bóg po™wiŸci siódmy dzie§. Sze™ø dni byo dla czowieka. Siódmy
dzie§ by BoŒym dniem odpocznienia, co symbolizowao _ byo przedobrazem
Tysicletniego Królestwa. NuŒe, zwróøcie teraz na to uwagŸ, jak siŸ to zlewa w
jedno. Gdy Jezus przyszed na ziemiŸ, powodem ukrzyŒowania Jezusa byo to,
Œe On nie przestrzega dnia sabatu. Jedynymi dwoma powodami do oskarŒenia,
które oni mieli przeciwko Jezusowi, byo, Œe On naruszy dzie§ sabatu i czyni
Samego Siebie Bogiem”. A On powiedzia, Œe jest Panem sabatu. On mia^ On
by równieŒ BoŒym sabatem i On by Bogiem. WiŸc oni nie mieli Œadnego
powodu, by Go oskarŒaø.
ƒ…† Pozwólcie zatem, Œe po prostu zaatwiŸ t sprawŸ za was i pokaŒŸ wam,
który dzie§ macie przestrzegaø. OtóŒ, czy jest jakie™ miejsce Pisma šwiŸtego?
Zadam to pytanie, aby™cie mogli z tego skorzystaø:
Bracie Branham, czy jest jakie™ miejsce Pisma šwiŸtego, mówice nam
i upowaŒniajce nas obchodziø niedzielŸ tak samo, jak ydzi obchodz
sobotŸ?
ƒ…‡ O nie, nie ma. Nie ma miejsca Pisma šwiŸtego w Biblii, bo w Nowym
Testamencie jest, Œe mamy obchodziø albo sobotŸ, albo niedzielŸ. Lecz
powodem, dlaczego obchodzimy niedzielŸ _ jest to upamiŸtnienie
zmartwychwstania. Nic^
ƒ…ˆ Wy teraz powiecie: Rzymscy katolicy to obchodzili”. Oni twierdz, Œe to
obchodzili, lecz je™li tak czynili, to ™wiŸty Pawe by rzymskim katolikiem, a tak
samo Piotr, Jan i Jakub, i ci pozostali, bowiem oni siŸ spotykali pierwszego dnia
tygodnia na swych naboŒe§stwach. A wedug historyków jedyny sposób, w jaki
byo moŒna odróŒniø ydów chrze™cijan od ydów ortodoksyjnych _ obydwa
odamy chodziy do synagog, lecz jedni szli w sobotŸ (ci, którzy zaprzeczali
zmartwychwstaniu Jezusa), a ci inni chodzili w niedzielŸ (ci, którzy wierzyli, Œe
Jezus wsta z martwych). I to by pewien znak. A to bŸdzie _ jest to znak mimo
wszystko, a moŒe siŸ okaŒe, Œe to jest piŸtno bestii.
ƒ…‰ OtóŒ, wiem, Œe^ Syszaem braci adwentystów siódmego dnia, którzy
my™l, Œe to jest PieczŸø BoŒa. Oni mówi: Ty jeste™ zapieczŸtowany przez
przestrzeganie sabatu”. W Biblii nie ma miejsca Pisma šwiŸtego, które by to
mówio.
ƒ…Š A tutaj jest miejsce Pisma w Biblii, które mówi, Œe jeste™cie zapieczŸtowani
_ Efezów 4, 30. mówi: Nie zasmucajcie BoŒego Ducha šwiŸtego, którym
jeste™cie zapieczŸtowani na dzie§ odkupienia” _ chrzest Duchem šwiŸtym.
ƒ…‹ Ja wam teraz udowodniŸ, Œe BoŒ PieczŸci jest chrzest Duchem šwiŸtym.
Rozumiecie? Tym jest chrzest Duchem šwiŸtym _ jest PieczŸci BoŒ. OtóŒ,
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Izajasz 28. _ on rzek: Przepis za przepisem, przykazanie za przykazaniem,
trochŸ tu i trochŸ ówdzie”.
ƒ†‚ ZwaŒaj teraz, drogi przyjacielu. OtóŒ, ludzie, którzy przestaj pracowaø^
Widzicie, ludzie próbuj znale›ø co™, by zbawiø samych siebie. Ty nie moŒesz w
tej sprawie nic uczyniø. Jeste™ zbawiony z aski. Bóg ciŸ powouje, Bóg ciŸ
zbawia. Tylko id› ™ladami Boga, to wszystko. Ty nie moŒesz nic mówiø. To
wa™nie jest natura czowieka. Oni próbuj zaprzestaø spoŒywania miŸsa, oni
próbuj przestrzegaø dni sabatu, oni próbuj^ Gdyby™ móg zaprzestaø
czyniø to”. Jest to^ Nie jeste™ zbawiony na skutek tego, Œe nie spoŒywasz
miŸsa. Nie jeste™ zbawiony na skutek tego, tamtego lub owego. Jeste™ zbawiony
z aski! A Bóg daje ci z aski nowy _ Wieczny ywot. Czy widzicie, co mam na
my™li? A ywot Wieczny to chrzest Duchem šwiŸtym.
ƒ†ƒ Pozwólcie, Œe wam to teraz pokaŒŸ. Co znaczy sowo sabat? KaŒdy, kto wie
_ czy by™cie teraz podnie™li swoj rŸkŸ? Sabat? [Pewna siostra mówi:
Odpocznienie” _ wyd.] Odpocznienie. Wa™nie. S-a-b-a-t, dzie§ sabatu to od-p-o-c-z-n-i-e-n-i-e” _ dzie§ odpocznienia. We›cie uwagi na marginesie w
waszej Biblii i patrzcie: dzie§ Odpocznienia”. Przejd›my teraz do ydów, 4.
rozdzia, cakiem szybko teraz. I bŸdziemy^
ƒ†„ To _ to jest moje ostatnie pytanie, wa™nie tutaj. I, bracie, popatrz, czy brat
Neville ma je tam jeszcze. Ja wiem, Œe parŸ z nich jest krótkich, wiŸc nie
bŸdziemy was trzymaø zbyt dugo. Wybaczcie mi teraz, gdy to biorŸ.
ƒ†… Zatem, gdy widzicie tutaj to sowo odpocznienie, to wiecie, Œe ono oznacza
sabat”.
ƒ†† OtóŒ, tutaj jest Nowy Testament. Jezus w ew. Mateusza, On rozpoczyna w 5.
rozdziale ew. Mateusza i On rozpoczyna ot tak: Syszeli™cie, iŒ powiedziano
przodkom: Nie bŸdziesz cudzooŒy’.” To _ co to byo? Zakon, przykazania.
Lecz Ja wam powiadam, Œe kaŒdy, kto patrzy na niewiastŸ i poŒda jej”. On to
zmieni, nieprawdaŒ? Syszeli™cie, iŒ powiedziano przodkom: Nie bŸdziesz
zabija’, lecz Ja wam powiadam!” On to zmieni, nieprawdaŒ? (My™leli: Czy On
nie zmieni zakonu?) W porzdku. On powiedzia: Ale Ja wam powiadam, Œe
kaŒdy, kto siŸ gniewa na brata swego bez przyczyny, juŒ popeni zabójstwo”.
Tego nie byo wcale wówczas w Starym Testamencie, to jest Nowy Testament.
On siŸ po prostu posun dalej, daleko ponad to. Rozumiecie? On mówi dalej i
podawa te przykazania publiczno™ci, lecz On omin, On przeskoczy czwarte,
które mówi o siódmym dniu. Zatem, tutaj w 7. rozdziale^
ƒ†‡ W tych Bogosawie§stwach tutaj jest to, co On powiedzia. On powiedzia:
Syszeli™cie, iŒ powiedziano przodkom: Nie bŸdziesz, nie bŸdziesz’, ale Ja wam
mówiŸ inaczej. Syszeli™cie ich mówicych: Zb za zb i oko za oko’, lecz Ja
wam powiadam! Syszeli™cie ich mówicych co™ innego, lecz Ja wam
powiadam!”
ƒ†ˆ OtóŒ, na ko§cu tego wszystkiego _ On pomin czwarte przykazanie. NuŒe,
ono brzmi: PamiŸtaj, aby™ dzie§ ™wiŸty ™wiŸci”. A On mówi tutaj:
Pójd›cie do Mnie wszyscy, którzy™cie spracowani i obciŒeni, a Ja
wam sprawiŸ odpocznienie” _ waszym duszom.
ƒ†‰ Zwróøcie teraz uwagŸ: Ktokolwiek popenia cudzoóstwo, musi zostaø
ukamienowany” _ oni musieli byø przyapani wprost na uczynku cudzoóstwa.
Czy siŸ to zgadza? I ono musiao zostaø popenione ciele™nie. Ktokolwiek
zabija” _ on musia byø morderc.
ƒ†Š Lecz Jezus powiedzia: Ktokolwiek patrzy na niewiastŸ” _ jego dusza,
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duch; nie miao to nic wspólnego z jego ciaem teraz. Jego dusza jest odkupiona,
tak nie byo wówczas; by to pedagog, rozumiecie, by to zakon. Teraz On
powiedzia: Ktokolwiek patrzy na niewiastŸ i poŒda jej, juŒ z ni cudzoóstwo
popeni w sercu swoim”. Teraz On powiedzia: Syszeli™cie, iŒ mówiono: Nie
bŸdziesz zabija’, lecz Ja wam powiadam, Œe kaŒdy, kto siŸ gniewa na swego
brata bez przyczyny, juŒ popeni zabójstwo”.
ƒ†‹ OtóŒ, On powiedzia innymi sowy odno™nie sabatu _ On rzek:
Pójd›cie do Mnie wszyscy, którzy™cie spracowani i obciŒeni, a Ja
wam sprawiŸ odpocznienie” _ waszym duszom, sabat waszym duszom.
(Nie temu fizycznemu ciau, twojej duszy.)
ƒ‡‚ Suchajcie teraz _ suchajcie teraz Pawa. Gdyby™cie tylko mogli^ NuŒe,
spójrzcie, jest gorco i wszystko moŒliwe, tutaj na górze jest gorco równieŒ.
Lecz, nuŒe, podejd›my teraz bliŒej do tego, Œeby™my byli pewni, iŒ to zostao
zaatwione. OtóŒ, Pawe pisa do Hebrajczyków. Kim byli ci Hebrajczycy?
Mówcie go™niej. ydami. Czy siŸ to zgadza? NuŒe, byli to ci, którzy
przestrzegali zakonu, którzy przestrzegali sabatu. Czy siŸ to zgadza? Czy to jest
prawd, bracie, kaznodziejo? Oni przestrzegali sabatu, oni przestrzegali
zakonu. W porzdku.
ƒ‡ƒ OtóŒ, Pawe doprowadza ydów _ przy pomocy cieni i przedobrazów
pokaza on, co symbolizowa zakon: Zakon, zawierajc w sobie tylko cie§
przyszych dóbr”, i on mówi dalej i umieszcza to tam na jednym miejscu jako
ksiŸŒyc i so§ce. Tak, jak ksiŸŒyc jest tylko cieniem so§ca, ™wieccego na jaki™
inny kraj albo na jaki™ inny glob, i ono siŸ odbija z powrotem tutaj. NuŒe, lecz
teraz, a ono nie mogo^ lecz ydów 9.
ƒ‡„ Zwróøcie teraz uwagŸ w li™cie do ydów 4. on przechodzi do sprawy sabatu.
Spójrzcie teraz:
BójmyŒ siŸ tedy, aby snaø zaniedbawszy obietnicy o wej™ciu do
odpocznienia jego^”
ƒ‡… Zatem, Pawe mówi teraz do ludzi sabatu, do tych ludzi, którzy przestrzegali
dnia sabatu. BójmyŒ siŸ tedy, aby™my snaø zaniedbawszy obietnicy o dniu
sabatu”, innymi sowy. WzglŸdnie je™li zwrócicie uwagŸ na wyja™nienia na
marginesie _ przestrzeganie sabatu”. W mojej Biblii Scofielda jest to pod
liter j” _ przestrzeganie sabatu”. Widzicie? W porzdku.
BójmyŒ siŸ tedy, by snaø zaniedbawszy obietnicy o wej™ciu do
odpocznienia jego, kto™ z was nie by upo™ledzony.
Albowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako i onym (wówczas
pod zakonem); ale im nie pomogo sowo, które syszeli, przeto iŒ nie
byo zczone z wiar tych, którzy je syszeli”.
ƒ‡† OtóŒ, to byo wówczas pod zakonem. Oni nie mieli wiary, poniewaŒ nie byo
niczego, Œeby j na czym™ ugruntowaø. Rozumiecie? Dobrze.
Albowiem wnijdziemy do odpocznienia Jego, którzy™my uwierzyli,
jako powiedzia:”
ƒ‡‡ OtóŒ, Jego” odpocznienie. Jego” _ to jest Odpocznienie Chrystusa. W
porzdku, Jego Odpocznienie, Jego sabat”. I za kaŒdym razem, kiedy tam jest
napisane odpocznienie, ja siŸ posuŒŸ sowem sabat”, Œeby™cie to mogli
zrozumieø _ odno™nie przestrzegania dnia. Rozumiecie?
Albowiem wejdziemy do Jego sabatu _ odpocznienia, którzy™my
uwierzyli, jako powiedzia: PrzetoŒem przysig w gniewie moim^
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(ydom), Œe nie wnijd do mojego odpocznienia, choø^ (NuŒe,
zwaŒajcie na poselstwo Pawa o po™wiŸconym dniu.)^ choø dokonane
s dziea BoŒe od zaoŒenia ™wiata.
Albowiem tak powiedzia na jednym miejscu o siódmym dniu^
odno™nie odpocznienia, wzglŸdnie sabatu^ (Czy siŸ to zgadza? Ja to
tam bŸdŸ wkada, rozumiecie.)
Albowiem tak powiedzia na jednym miejscu (w zakonie) o siódmym
dniu: I odpocz Bóg dnia siódmego od wszystkich dzie swoich”.
ƒ‡ˆ To by Jego siódmy dzie§. Zatem, Pawe przyzna, Œe Bóg im to da, by to
siódmy dzie§. A Bóg odpocz siódmego dnia, On bogosawi dzie§ sabatu, On
go ™wiŸci i On go po™wiŸci, i uczyni go dniem odpocznienia. Bóg to uczyni,
odpocz od wszystkich Swoich dzie.
A tu zasiŸ: JeŒeli wejd do odpocznienia mego^” (to mówi Jezus)
ƒ‡‰ Zatem gdzie™ istnieje inny sabat. Gdzie on jest? NuŒe, pamiŸtajcie o tym
tutaj: BoŒe odpocznienie”, ten siódmy dzie§. Pawe powiedzia: Oni to mieli
na pewnym okre™lonym miejscu”. Lecz teraz on mówi ponownie: JeŒeli oni
wejd do Mego Odpocznienia”, mówic o Jezusie w ew. Mateusza, w porzdku.
Skoro wiŸc jest tak, Œe niektórzy wchodz do niego, a ci, którym
pierwej zwiastowano, nie weszli dla niedowiarstwa.
ZasiŸ^”
ƒ‡Š Suchajcie teraz uwaŒnie! Wszyscy, którzy suchaj, niech powiedz:
Amen!” [Zgromadzenie mówi: Amen!” _ wyd.] Suchajcie:
ZasiŸ naznacza dzie§ niektóry^”
ƒ‡‹ On tutaj wyznaczy dzie§. Co to byo? Powiedzcie to wszyscy razem. Sabat!
Czy siŸ to zgadza? On na tym miejscu wyznaczy siódmy dzie§ tygodnia jako
sabat.
ZasiŸ naznacza dzie§ niektóry: Dzi™, mówic przez Dawida (w
Psalmach)^ po tak dugim czasie^ (aŒ przyszed Jezus, rozumiecie,
po raz pierwszy)^ jako powiedziano: Dzi™ je™liby™cie gos jego
usyszeli, nie zatwardzajcieŒ serc waszych”. (Oto przychodzi inne
odpocznienie; nie fizyczne, ale duchowe.)
ƒˆ‚ ZwaŒajcie teraz. WiŸc wy mówicie: Zatem my równieŒ mamy siódmy
dzie§”. NuŒe, trzymajcie to, tylko na chwilŸ. Czytajmy nastŸpujcy werset,
rozumiecie, nie przechod›cie tego zbyt szybko. W porzdku:
Albowiem je™liby im Jezus odpocznienie sprawi^ Albowiem
je™liby im Jozue odpocznienie sprawi, dzie§ odpocznienia, nie mówiby
potem o innym dniu”.
ƒˆƒ Kiedy On zmieni zakon _ z zakonu w askŸ, czy by On nie da ludziom dnia
do odpocznienia, dnia odpocznienia, pewnego dnia? Lecz On nigdy nie
powiedzia niczego o sabacie. On nigdy nie mówi niczego o niedzieli, On nigdy
nie mówi niczego o sobocie. Lecz tutaj jest to, co On powiedzia, co Pawe rzek.
ZwaŒajcie teraz: A tak^” DziewiŸtnasty^ wzglŸdnie 9. werset:
A tak zostaje jeszcze odpocznienie ludowi BoŒemu. (To znaczy
dzisiaj!)^ A tak zostaje^ sabat ludowi BoŒemu.
Albowiem ktobykolwiek (ty lub ja) wszed do jego odpocznienia
(Odpocznienie Jezusa: Pójd›cie do mnie wszyscy, którzy™cie
spracowani i obciŒeni, a Ja wam sprawiŸ Odpocznienie) i on (ty lub ja)
takŒe odpocz od spraw swoich, jako i Bóg od swoich na pocztku”.
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ƒˆ„ Amen! Oto wasz sabat. Czy siŸ to zgadza?
StarajmyŒ siŸ tedy (powiedzia Pawe), aby™my weszli do onego
odpocznienia, Œeby kto nie wpad w tenŒe przykad niedowiarstwa (tych
dni, i tak dalej, rozumiecie).
Boø Œywe jest sowo BoŒe i skuteczne i przera›liwsze nad wszelki
miecz po obu stronach ostry, i przenikajce aŒ do rozdzielenia i
duszy^ i rozeznawajce od^ (zobaczmy)^ i ducha i ^
(chwileczkŸ tylko)^ do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, i
rozeznawajce my™li i zdania serca.
A nie masz Œadnego stworzenia, które by nie byo jawne przed
obliczem jego; owszem wszystkie rzeczy obnaŒone s i odkryte Jego _
oczom tego, o którym mówimy”.
ƒˆ… Spójrzcie zatem, Bóg odpocz siódmego dnia, stworzy siódmy dzie§, da go
ydom na pamitkŸ. Ja teraz mówiŸ o ™w. Pawle, rozumiecie. Suchajcie Tego!
NuŒe, wy my™licie, Œe on To przyniós? Czy my™licie, Œe on mia racjŸ? OtóŒ, co
on powiedzia do Galacjan 1, 8: Choøby nawet anio zstpi z nieba i naucza
was jakiej™ innej Ewangelii niŒ tej, któr ja wam opowiadaem, niech wam
bŸdzie przeklŸty”. Widzicie, ewangelie s jasne. ZwaŒajcie zatem.
ƒˆ† OtóŒ, bracie Branham, co bym teraz mia czyniø, tylko wierzyø Jezusowi
Chrystusowi?” Nie. To nie jest Odpocznienie.
ƒˆ‡ OtóŒ, je™li siŸ chcecie dowiedzieø^ Ilu z was chciaoby wiedzieø, czym jest
chrze™cija§skie Odpocznienie, powiedzcie: Amen”. [Zgromadzenie mówi:
Amen!” _ wyd.] NuŒe, moŒecie to sobie zanotowaø, je™li chcecie _ Izajasz 28.
On powiedzia: Przepis musi byø za przepisem”, powiedzia. Przepis za
przepisem, przykazanie za przykazaniem, trochŸ tu, a trochŸ ówdzie, i trzymaj
siŸ tego, co jest dobre”. Prorok mówi o przychodzcym czasie, o Odpocznieniu,
o sabacie. Przeczytajcie cay rozdzia, rozumiecie, on mówi: Nastan czasy, gdy
dzie§ sabatu zostanie zniesiony”, i bŸd sprzedawaø buty w sobotŸ, tak samo
jak sprzedawali w poniedziaek, czy cokolwiek jeszcze. Rozumiecie? Powiedzia:
Kiedy pojawi siŸ ten znak?” Powiedzia:
^ przepis za przepisem^ przykazanie za przykazaniem, trochŸ tu
i trochŸ ówdzie: trzymaj siŸ tego, co dobre.
A wszakŒe jakoby nieznajom mow i jŸzykiem obcym bŸdŸ mówi do
ludu tego”.
A to jest sabat, odpocznienie, o którym mówiem, do którego oni
powinni byli wej™ø. A z powodu Tego wszystkiego zatwardzili swoje
serca i kiwali swoimi gowami, i odrzucili To. (Dokadnie to samo, co
czynili w Dniu PiŸødziesitym, kiedy Duch šwiŸty przypad na ludzi, a
Duch šwiŸty by najpierw dany ludziom wówczas w Dniu
PiŸødziesitym. To jest Odpocznienie, sabat dla ludu BoŒego.)
ƒˆˆ Zatem jedynym powodem, dlaczego ™wiŸcimy niedzielŸ, co rozpoczŸli nasi
przodkowie z Biblii, ™w. Pawe, Jan, Mateusz, Marek, ~ukasz, i ci wszyscy _ oni
chodzili od domu do domu, oni przyjmowali WieczerzŸ Pa§sk w pierwszym
dniu tygodnia, gdy siŸ uczniowie zebrali razem, a nie nazywano go sabatem,
lecz dniem Pana.
ƒˆ‰ Jan powiedzia na wyspie Patmos _ w zborze byo wa™nie ™wiŸto sabatu:
Byem w Duchu w dniu Pa§skim”. To siŸ zgadza. Rozumiecie? A potem on
zobaczy^
ƒˆŠ A zatem, dniem Pa§skim jest dzie§, w którym Pan wsta z martwych. We›cie
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teraz historyków _ Józefa Flawiusza, Actibusa [wtpliwa pisownia _ wyd.] i
wielu innych. WzglŸdnie nie Actibusa, o, nie mogŸ^ Wszystkich ze
wschodnich pisarzy i stwierdzicie to _ tam wówczas. Historycy ko™cioa _
KsiŸga MŸczenników” Foxa, i wielu innych, i stwierdzicie tam, Œe jedyna
róŒnica^ Oni s grup ydów. Jednych z nich nazywali ludoŒercami”, byli
to chrze™cijanie. Oni mówili: By pewien czowiek, którego Poncjusz Piat
u™mierci, a uczniowie przyszli i ukradli Jego ciao. I oni je ukryli, a w kaŒd
niedzielŸ spoŒywali czŸ™ø z niego”. Oni przyjmowali WieczerzŸ Pa§sk,
rozumiecie. Oni po prostu^ Oni przyjmowali Jego ciao, rozumiecie. Mówiono,
Œe oni przyjmowali ciao Pana, komuniŸ. I oni nie wiedzieli, co to znaczy, i on
powiedzia: Oni byli ludoŒercami”. Powiedzia: Oni je spoŒywali w
pierwszym dniu tygodnia; oni siŸ zbierali razem i spoŒywali ciao tego mŸŒa”.
ƒˆ‹ A jedyny sposób, w jaki moŒna byo odróŒniø, czy to s ci, którzy
przestrzegaj zakonu i zawziŸcie zaprzeczaj zmartwychwstaniu, albo czy to s
chrze™cijanie, którzy wierz w zmartwychwstanie _ jedni chodzili do ko™cioa
w sobotŸ, a drudzy chodzili do ko™cioa w niedzielŸ, co byo znakiem miŸdzy
nimi.
ƒ‰‚ To jest dosyø mocne, nieprawdaŒ? W porzdku. Mam nadziejŸ, Œe to
wystarczy. Duch šwiŸty jest^
ƒ‰ƒ OtóŒ, czy tam co™ masz, bracie? Czy chcesz^ Czy chcesz _ czy chcesz
podej™ø tutaj, bym na to odpowiedzia? Spójrzmy, wa™nie tutaj. O, tak.
5.

Czy ydzi bŸd mieø cigle moŒliwo™ø zbawienia, potem gdy okres
pogan dojdzie do zako§czenia?

ƒ‰„ O, moi drodzy, czy to nie jest pierwszorzŸdne! Uhm, nie mamy czasu, Œeby
to naprawdŸ dobrze rozpatrzyø, lecz pozwólcie, Œe wam to powiem. I przyjmijcie
moje sowo _ ja wam to pokaŒŸ. Przez^ JeŒeli przyjmiecie moje sowo, jak je
wyja™niaem o Bogu, potem je sami wyszukacie, rozumiecie, i potem to sami
stwierdzicie. WyobraŒam sobie bowiem^ Nie widzŸ zegara, lecz wyobraŒam
sobie, Œe jest po^ Która jest godzina? Która? Pó do dziesitej. MuszŸ jeszcze
i™ø do szpitala i muszŸ jeszcze jechaø do New Albany, odjadŸ z Jeffersonville
dwadzie™cia piŸø minut po trzeciej wcze™nie rano. WiŸc^ adnej nocy w tym
tygodniu nie byem w óŒku duŒej niŒ dwie lub trzy godziny.
ƒ‰… Zwróøcie teraz uwagŸ tutaj, szybko teraz, aby to przebraø. Tak, mój drogi
przyjacielu, chrze™cijaninie, czas pogan jest zako§czony, ko§czy siŸ wa™nie
teraz. A Bóg wróci do ydów. I pozwólcie, Œe to powiem przed tym maym
zborem tutaj, modlŸ siŸ ustawicznie. A ze wszystkich czŸ™ci kraju napywaj
tutaj proroctwa odno™nie tego. WierzŸ, Œe ydzi^ NuŒe, miejcie teraz na
chwilŸ przyodziane swoje marynarki.
ƒ‰† yd nigdy nie potrafi pojø tej jednej rzeczy z ko™cioa chrze™cija§skiego.
yd mówi mi wiele razy: Bracie, ty nie moŒesz rozciø Boga na trzy sztuki i
podaø Go mnie”. ydzi maj jednego Boga, a jest nim Jahwe.
ƒ‰‡ A poganin zrozumia to bŸdnie; tak bardzo, Œe jest usidlony w tym tak
dalece, choø przy pomocy wiedzy. Ja wierzŸ, Œe on ma pewne pojŸcie o tym, Œe
nie ma trzech bogów. Istnieje jeden Bóg i trzy manifestacje. Trzy osobisto™ci w
jednej Osobie. A je™li moŒecie wziø to poselstwo, jak powiedziaem Hymanowi
Applemanowi^ Wielu z was go zna. On powiedzia: Bracie Branham, jeŒeli
we›miesz to poselstwo do Palestyny, z cudami i znamionami” _ powiedzia _
to milion ydów przyjmie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela”.
Widzicie, to siŸ zgadza. NuŒe, ja powiedziaem^
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ƒ‰ˆ Oto Poselstwo, które mamy dzisiaj. Jezus by tym Jahwe, zasoniŸtym w
ciele, zstpi na ziemiŸ zasoniŸty. OtóŒ, Bóg (Ojciec, Syn i Duch šwiŸty) nie jest
jak twój palec _ jeden, jak sobie my™l o tym niektórzy ludzie. Caa ta sprawa
jest po prostu jak^ Nie, Bóg jest^ Przed chwil wam to wa™nie odsoniem,
rozumiecie, Œe istnieje trójca w Jednym.
ƒ‰‰ Ja jestem trójc w jednym. Ja jestem dusz, ciaem i duchem w jednej osobie.
Czy siŸ to zgadza? Oczywi™cie. Ja siŸ skadam z komórek, krwi i nerwów, a
jednak jestem jedn istot. Rozumiecie? Wszystko, na co patrzycie, jest w trójcy,
i to trójcy w jednym.
ƒ‰Š Trójca bya w arce. Dolne piŸtro zajmoway zwierzŸta i pazy, drugie piŸtro
byo dla ptaków, latajcych stworze§; a trzecie piŸtro byo dla Noego i jego
rodziny. Wszystko!
ƒ‰‹ W ™wityni _ tam bya sie§ zgromadzenia, ™wiŸte miejsce i naj™wiŸtsze
miejsce. Rozumiecie?
ƒŠ‚ A byy trzy okresy czasu: Ojcostwo, Synostwo i okres Ducha šwiŸtego.
Rozumiecie, co mam na my™li! Lecz wszystkie te trzy^ My nie mówimy: Nasi
Bogowie”. To jest poga§skie i yd to wie. Lecz kiedy mu potrafisz podaø, Œe
Jezus JEST Bogiem, Bogiem Jahwe, nie drug osob, lub trzeci osob, jest to
cigle ta sama Osoba, manifestujca Sam Siebie. Rozumiecie? A potem przez
cuda i znamiona, aby udowodniø, Œe Jezus wsta z martwych^
ƒŠƒ A ten doktor Reedhead^
ƒŠ„ Brat tam w tyle, nauczyciel w tym zborze^ nauczyciel w^ nauczyciel
szkolny tutaj w zborze. I zapytaem go^ U™cisnem rŸkŸ jego Œony i jego
dziecka tam w tyle. On tam by, by mnie suchaø, kiedy gosiem onegdaj
wieczorem. My™lŸ, Œe oni s tutaj, jeŒeli nie odeszli, sdzŸ, Œe on jest
nauczycielem szkolnym w Louisville. W kaŒdym razie oni tam byli, by go
suchaø.
ƒŠ… Jest to godne uwagi, Œe ten czowiek przyszed do mego domu, on i inny (i
yd) przed kilku miesicami. I on powiedzia: Bracie Branham, ja zdobyem
tak duŒo promocji w Bob Jones. Ja mam^ z Wheaton”. Wszelkie
wyksztacenie, które siŸ mogo nagromadziø w nim! On rzek: Ja wierzŸ Bogu
od czasu, kiedy byem maym chopcem”. I powiedzia: Moje Œycie jest cigle
próŒne!” On rzek: Czy ci nauczyciele siŸ mylili?”
ƒŠ† I oto, jak sobie to wyobraŒaj. JeŒeli kto™^ Je™li niektórzy z was byli
onegdaj wieczorem na tych Otwartych Drzwiach”, gdy tam przemawiali™my
razem. On powiedzia: Kiedy ja otrzymaem sowo^” Suchaj teraz, maa
kaplico, z powodu waszych modlitw i innych spraw, które pomogy wyj™ø z tego,
suchajcie tego. On mi to powiedzia przedtem, tutaj w domu.
ƒŠ‡ On przyszed do mego domu i powiedzia: Bracie Branham” _ powiedzia
_ odebrao mi to mowŸ”. On rzek: Czy jest co™ wiŸkszego, niŒ to, Œe ja
wierzyem i przyjem Chrystusa jako mego osobistego Zbawiciela? I ja wierzŸ,
Œe jestem narodzony z Ducha, lecz nie mam dowodu do niczego”.
ƒŠˆ Ja odrzekem: Bracie, tak bardzo nie lubiŸ tego mówiø, ale ci nauczyciele
ciŸ wprowadzili w bd, twoje szkoy”.
ƒŠ‰ Patrzcie, na ile to mogŸ powiedzieø, nie wierzŸ w wasz jazdŸ do Niebios
autostopem _ Czy temu wierzycie w waszych ko™cioach?” Nigdy nie
wiedziaem czego™ tutaj, prócz tego^ Biblia to mówi, czy temu wierzycie?”
Diabe wierzy i drŒy! Nie o to chodzi, w co wierzycie. Wasz duch musi
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po™wiadczaø razem z Jego Duchem, Œe jeste™cie synami i córkami BoŒymi dziŸki
temu, Œe narodzili™cie siŸ na nowo i przyjŸli™cie chrzest Duchem šwiŸtym.
ƒŠŠ On powiedzia: Bracie Branham, co ty my™lisz o zielono™witkowcach?”
ƒŠ‹ A ja odpowiedziaem: Dlatego wa™nie utrzymujŸ z nimi kontakt. Z tego
powodu bawiŸ u nich; oni maj co™, czego ty nie masz”. Powiedziaem: Z ich
fanatyzmem i wszystkim innym, oni maj pewn prawdŸ, o której ty nic nie
wiesz”. A rozmawiaem wtedy wa™nie z jednym z najwiŸkszych mŸŒów
Ameryki. O, tak. On jest prezydentem Suda§skiej Misji _ najwiŸkszej na
™wiecie, fundamentalnym do szpiku ko™ci. On zna te miejsca Pisma _ ™mierø,
pogrzeb i zmartwychwstanie i gosi to jak poncy dom. Lecz to nie To. Diabe
to równieŒ potrafi czyniø. Diabe jest po prostu tak fundamentalny, jak tylko
moŒe byø.
ƒ‹‚ Lecz bracie, Jezus Chrystus powiedzia: Je™li siŸ kto nie narodzi na nowo z
Ducha BoŒego, nie ujrzy Królestwa BoŒego”.
ƒ‹ƒ Nie tylko dlatego, Œe ty mówisz: Tak, ja temu wierzŸ. Tak, wierzŸ, Œe to jest
w ten sposób. Ja temu wierzŸ. Tak”. To tego nie sprawi. Musi to byø rzeczywiste
przeŒycie Znowuzrodzenia. Musi to byø co™ miŸdzy tob i Bogiem, mianowicie
ty wiesz, Œe przeszede™ ze ™mierci do ycia.
ƒ‹„ On rzek: Bracie Branham, czy bym móg przyjø Ducha šwiŸtego?”
ƒ‹… Ja rzekem: Tylko woŒyem rŸce na Hymana Applemana wówczas, a on
przyj chrzest Duchem šwiŸtym”.
ƒ‹† Ten inny yd zacz pakaø i stuk szklankŸ na maym stoliku do
podawania kawy, i naroni na nim duŒ kauŒŸ ez. Obaj powiedzieli: Bracie
Branham, jak przyjmiemy Ducha šwiŸtego?” Uczeni! Najbystrzejsi, dowcipni!
Najlepsi, jacy s w tym kraju!
ƒ‹‡ I ja powiedziaem: Apostolskim sposobem przyjŸcia Ducha šwiŸtego jest
woŒenie rk na kogo™”. To siŸ zgadza.
ƒ‹ˆ WoŒenie rk”. Ananiasz przyszed woŒyø rŸce na Pawa, aby on móg
odzyskaø swój wzrok i zostaø napeniony Duchem šwiŸtym.
ƒ‹‰ Filip poszed do Samarii i gosi tam, i ochrzci tam ca grupŸ ludzi w ImiŸ
Jezusa Chrystusa. Duch šwiŸty nie zstpi na Œadnego, poniewaŒ Piotr mia te
klucze. I on tam przyszed, i woŒy na nich rŸce, i oni otrzymali Ducha
šwiŸtego. Czy siŸ to zgadza?
ƒ‹Š Pawe w Dziejach Apostolskich 19, gdy przeszed wyŒynne okolice^
Apollos by Billy Grahamem owego czasu i urzdzi wielkie zgromadzenia
ewangelizacyjne, i przeŒywali wspaniae chwile. On powiedzia tej grupie
baptystów: Czy przyjŸli™cie Ducha šwiŸtego, odkd uwierzyli™cie?”
ƒ‹‹ Oni powiedzieli: My jeste™my zwolennikami Jana. My to wiemy! Apollos
jest naszym kaznodziej, on jest nawróconym prawnikiem, najmdrzejszym
czowiekiem w kraju”.
„‚‚ On powiedzia: Lecz czy przyjŸli™cie Ducha šwiŸtego, odkd
uwierzyli™cie?”
On odrzek: My nie wiemy, czy Duch šwiŸty istnieje”.
Powiedzia: Jak zatem zostali™cie ochrzczeni?”
Powiedzia: Zostali™my ochrzczeni chrztem Jana”.
„‚ƒ On powiedzia: On chrzci ku pokucie, mówic, Œe wy wierzycie w Tego,
który ma przyj™ø _ w Jezusa Chrystusa”. A gdy To oni usyszeli, dali siŸ
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ochrzciø w ImiŸ Jezusa Chrystusa. A Pawe wkada na nich swoje rŸce i oni
przyjmowali Ducha šwiŸtego, zaczŸli mówiø nowymi jŸzykami i wywyŒszali
Boga. Jest to tak jasne, jak znam Pismo šwiŸte.
„‚„ OtóŒ, spójrzcie przyjaciele! Byø moŒe s pewne, niewielkie róŒnice tutaj w
waszych opiniach, poniewaŒ jeste™cie popltani we wszystkim. Lecz
wytumaczmy to. Nie próbujcie woŒyø do tego swego wasnego wykadu.
Mówcie to, co mówi Biblia, zostawcie J po prostu w ten sposób.
„‚… I ja powiedziaem: Jedyna rzecz, któr znam, bracia, jest woŒenie rk na
tych, którzy poszukuj Ducha šwiŸtego”.
„‚† On rzek: Czy by™ woŒy na nas rŸce i prosi Boga, Œeby nas pobogosawi
i da nam Ducha šwiŸtego?”
„‚‡ Ja powiedziaem: UczyniŸ to”. I uklŸkli™my na pododze, ja siŸ modliem i
woŒyem na nich rŸce. A okoo kilka tygodni po tym obaj przyjŸli chrzest
Duchem šwiŸtym. A kiedy ów doktor Reedhead przyj chrzest Duchem
šwiŸtym, zacz mówiø nowymi jŸzykami. O, tak.
„‚ˆ A w waszej Suda§skiej Misji powiedzieli: Nie mamy tutaj miejsca dla
czowieka, który mówi jŸzykami”.
„‚‰ I on przyszed do mnie i rzek: Czy kto™ mówi jŸzykami?”
„‚Š No wiesz, patrz” _ powiedziaem _ oni nie maj miejsca dla Jezusa
Chrystusa, bo Jezus Chrystus mówi nieznanymi jŸzykami i umar, mówic
nieznanymi jŸzykami”.
„‚‹ Oni nie mogli przyjø nauki Pawa; Pawe mówi jŸzykami wiŸcej niŒ
wszyscy pozostali.
„ƒ‚ Kto™ mi wczoraj powiedzia: Ja bym raczej powiedzia piŸø zrozumiaych
sów”.
„ƒƒ Lecz nauka Pawa mówi: Starajcie siŸ usilnie o to, aby™cie prorokowali, a
nie zabraniajcie mówiø obcymi jŸzykami”. A oni maj zabronione mówiø
jŸzykami!
„ƒ„ Mówienie jŸzykami jest Boskim darem Boga, który naleŒy do zboru dzisiaj
tak samo, jak byo wówczas na pocztku. To jest dokadn Prawd. Tak jest,
rzeczywi™cie! To jest nauka Biblii. Jest to Boski dar, a wy temu zaprzeczacie tak
samo, jak zaprzeczacie Znowuzrodzeniu, jak zaprzeczacie wszystkiemu, czego
naucza Jezus, gdy to próbujecie odrzuciø.
„ƒ… OtóŒ, moŒecie przy tym doj™ø do podniecenia, wielu to tak przeŒywao. Lecz
ja mówiŸ: To ma swoje miejsce”. Jest to tak samo jak para butów: kiedy kupisz
parŸ butów, jŸzyki s w nich. I to siŸ zgadza. Kiedy jeste™ w Ciele Chrystusa,
Bóg tutaj zastawi obficie cay stó. Bracie, On ma mio™ø, On ma rado™ø.
„ƒ† Gdybym ja podszed do twego stou i usiad sobie, a ty by™ powiedzia:
Kaznodziejo, chod› i jedz ze mn”, ja wierzŸ, Œe mnie miujesz. I ty miaby™
fasole, ziemniaki i marchewkŸ, oraz smaŒonego kurczaka, przecier z dyni i lody
_ wszystko tam jest zastawione. Patrzcie, my™lŸ, Œe bŸdŸ móg tak samo
swobodnie skorzystaø z ziemniaków, jak z fasoli. Jedyna rzecz _ my™lŸ, Œe bŸdŸ
móg tak samo swobodnie skorzystaø z kurczaka, jak z tego przecieru. To
wszystko jest na stole. I jedyna rzecz, któr bym musia zrobiø, jest po prostu
powiedzieø: Podaby™ mi, proszŸ, trochŸ przecieru?” I ja wierzŸ, Œe ty by™
swobodnie, z dobrego serca i z mio™ci do mnie powiedzia: Oczywi™cie, mój
bracie, we› sobie piŸkn, wielk porcjŸ tego”. Czy to prawda? Gdybym
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powiedzia: Czy by™ mi poda ziemniaki?” AleŒ oczywi™cie, mój bracie, proszŸ
bardzo”.
„ƒ‡ I kaŒde bogosawie§stwo odkupienia, za które umar Jezus Chrystus i
odkupi je, dokonawszy pojednania na Golgocie, jest zastawione na tym stole, a
kaŒdy wierzcy siedzi przed nim. Alleluja! JeŒeli potrzebujŸ uzdrowienia,
mówiŸ: Ojcze, podaj mi trochŸ uzdrowienia”, i ja je nalewam na mój talerz i
zjadam wielk^ OtóŒ, jeŒeli ty chcesz umrzeø z godu, proszŸ bardzo. O, tak.
A proroctwo, mówienie jŸzykami^
„ƒˆ A potem ten czowiek napisa tam _ on nie wiedzia, Œe ja mówiem^ Œe ja
sam mówiem jŸzykami. I on pisze tŸ ksiŒkŸ; stwierdzicie, Œe ona siŸ rozejdzie
do wszystkich narodów. A oprócz tego ten czowiek ma dwudziestu piŸciu
wybitnych kaznodziejów z Biblijnego Instytutu Moody’go, którzy szukaj daru
mówienia jŸzykami. To s fundamentalni ludzie, przewróceni do góry nogami.
ycie Chrze™cijanina” z tego miesica _ spójrzcie do czasopisma ycie
Chrze™cijanina” z tego miesica na stronicy dziewiŸtnastej i spójrzcie na tego
wielkiego doktora teologii, który powiedzia: Czy to mamy przyjø? Czy
zgubili™my co™?”
„ƒ‰ Alleluja! Ja syszŸ obfito™ø nadchodzcego deszczu! Macie ludzi, którzy to
wykrŸcaj, lecz doszo do tego, Œe Bóg wstrzsa poga§skim ™wiatem chrztem
Duchem šwiŸtym, wylewajc Go w caej Jego peni i mocy, i w znakach, i w
cudach. Powodem, czemu urzdzam^ Ruch zielono™witkowy zosta
wpŸdzony w ™lep uliczkŸ i wymkn siŸ im z rk, rozwijajc siŸ dziko do
róŒnych spraw, poniewaŒ czas nie by jeszcze dojrzay. Dlatego wa™nie maj
cay ten fanatyzm. Lecz jest to Boska obietnica Boga i Boskie Sowo BoŒe, i ono
siŸ musi urzeczywistniø, poniewaŒ Bóg tak powiedzia. A wierzŸ, Œe tuŒ przed
zako§czeniem czasu pogan Bóg wyleje Go na fundamentalistów.
„ƒŠ MoŒecie to przeczytaø w Reader’s Digest” z tego miesica _ w sierpniowym
wydaniu. Spójrzcie na to, jak ten kaznodzieja metodystyczny modli siŸ tam za
kazalnic za czowiekiem, który leŒa i umiera tam na óŒku w szpitalu, a
przyszo ™wiadectwo Ducha šwiŸtego i ten czowiek zosta natychmiast
uzdrowiony. Alleluja! Oczywi™cie. Bóg ma Boskie uzdrowienie, przygotowane
na tym stole tutaj! On ma na tym stole tutaj proroctwo! On ma na tym stole
tutaj mówienie w jŸzykach! On ma w Ciele dziewiŸø duchowych darów i wy
moŒecie swobodnie korzystaø z kaŒdego z nich! Alleluja! O, tak, one s tutaj.
Czy ydzi zostan przywróceni na ko§cu czasu pogan?
„ƒ‹ Tak jest. Mówi o tym wiele miejsc Pisma šwiŸtego, siostro, bracie,
kimkolwiek jeste™. Na przykad u Joela: Co zostawiy chrzszcze, poŒary
gsienice”, i tak dalej _ to drzewo. I Jezus Sam powiedzia, jak oni siŸ odwróc
i wszystko inne. O, cae Pismo šwiŸte, Daniel mówi o tym i gdziekolwiek. Tak,
Jezus powiedzia: Gdy ujrzycie, Œe figowe drzewo wypuszcza swoje pczki,
wiedzcie, Œe czas jest blisko”.
My™lŸ, Œe to nastŸpne zajmuje siŸ tym poniekd:
6.

Czy ty my™lisz, Œe powrót ydów do Palestyny jest wypenieniem
proroctwa Biblii? Syszeli™my, Œe miae™ zamiar pojechaø do Palestyny.
Czy to prawda?

„„‚ Tak. Tak jest. Pozwólcie, Œe wam co™ powiem, jednym z najwiŸkszych^
Je™li chcecie stwierdziø, który to dzie§ roku, spójrzcie do kalendarza. Je™li

28

MÓWIONE S~OWO

chcecie stwierdziø, która godzina w nocy, zerknijcie na zegar. Je™li chcecie
stwierdziø, w jakim czasie Œyjecie, spójrzcie, gdzie s ydzi. To BoŒy zegar.
„„ƒ I patrzcie! Tej samej nocy, tego samego dnia, kiedy Anio Pa§ski spotka siŸ
ze mn, 7. maja 1946 koo Green’s Mill Indiana, tego samego dnia zosta
podpisany ukad o pokoju dla ydów i oni zostali po raz pierwszy od dwu i pó
tysica lat uznani za pa§stwo. Alleluja!
„„„ A dzisiaj wieczorem najstarsza flaga na ™wiecie _ sze™cioramienna gwiazda
Dawida powiewa nad Jeruzalem po raz pierwszy od dwu tysiŸcy piŸciuset lat,
odkd zostali zabrani do Babilonu. Jezus powiedzia: Kiedy ujrzycie, Œe figowe
drzewo wypuszcza swoje pczki”. Tam ona jest! On tam powiedzia: Nauczcie
siŸ podobie§stwa. Wy mówicie: Blisko jest lato’. Kiedy to zobaczycie, wiedzcie,
Œe czas jest tuŒ _ za drzwiami”. My jeste™my cakiem na ko§cu czasu.
„„… Spójrzcie na obrzydliwo™ø”, o której mówi Daniel, i tak dalej _ wiecie,
kiedy Jezus powiedzia: Gdy przyjdzie wielki KsiŒŸ, On bŸdzie prorokowa
tysic dwie™cie sze™ødziesit dni”, to znaczy trzy roki i sze™ø miesiŸcy. I
dokadnie tak dugo gosi Jezus. On przychodzi tylko do ydów, potem On
zostanie u™miercony na ofiarŸ za ludzi. A ta obrzydliwo™ø czyni spustoszenie”
_ mahometanie zbudowali tam meczet Omara. A oni bŸd ciemiŸŒyø mury
Jeruzalem aŒ do” (Co™ takiego! AŒ do czego?) aŒ siŸ wypeni czasy pogan”. A
potem On znów wróci do ydów i wa™nie wtedy bitwa Armagieddon bŸdzie
miaa^ On powoa pogan, aby wybraø lud dla Swego Imienia, Swoj
OblubienicŸ. ZauwaŒcie. O, tak. Tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy to wszyscy
odkupieni ydzi, którzy tam jeszcze musz staø. Wszyscy ci^
„„† Potem, gdy Ko™ció zostanie zabrany do góry, zjawi siŸ MojŒesz i Eliasz _
w Objawieniu 11. i bŸd im gosiø Jezusa Chrystusa. Duch šwiŸty zosta zabrany
poganom i przychodzi Zachwycenie dla Ko™cioa, Œeby zosta zabrany do góry.
A ydom, którzy tutaj pozostan, bŸdzie goszone przez trzy i pó roku,
poniewaŒ on powiedzia: Jest jeszcze siedemdziesit tygodni, wyznaczonych
dla Twego ludu, a Mesjasz zostanie zabity w cigu nich”. Kiedy On zostanie
zabity, bŸdzie dana moŒliwo™ø poganom. A potem oni maj jeszcze dalsze trzy i
pó roku, kiedy im bŸdzie goszony Jezus Chrystus.
„„‡ Oczywi™cie, ydzi przychodz. A ja my™lŸ, bracie, Œe kiedy dostaniemy siŸ do
Palestyny tym razem^ O, módlcie siŸ! Oni czytaj tŸ BibliŸ.
„„ˆ Jeszcze jedna wypowied› tylko, potem mam tutaj krótkie pytanie i to s
wszystkie. My™lŸ, Œe to jedno tutaj jest pro™b o modlitwŸ.
„„‰ Spójrzmy na to! Doktor Reedhead powiedzia, kiedy tam sta i rozmawia z
bystrym mahometaninem^
„„Š Suchajcie teraz uwaŒnie. Mahometanin _ doprowadziem okoo
dwadzie™cia tysiŸcy z nich do tego, by przyszli do Pana Jezusa, kiedy zobaczyli
znaki i cuda tam w Afryce. Byo tam okoo dwadzie™cia tysiŸcy _ razem byo ich
trzydzie™ci tysiŸcy; ja sdzŸ, Œe ich przyszo dziesiŸø tysiŸcy, bowiem
przewaŒajca wiŸkszo™ø z nich to mahometanie. A kiedy oni tam stali, ja
powiedziaem: Kto z waszych proroków w ™wityni moŒe uzdrowiø tego
czowieka?” Powiedziaem dalej: Kto z waszych boŒków, wy tubylcy, moŒe
uzdrowiø tego czowieka?” Rzekem: Nikt z nich! aden prorok w ™wityni,
Œaden kapan raczej”. I powiedziaem: Nie potrafiby tego uczyniø Œaden
boŒek. Ani ja bym tego nie potrafi. Lecz Bóg Niebios wzbudzi Swego Syna
Jezusa Chrystusa, Który Œyje miŸdzy lud›mi dzisiaj, Który go doskonale
uzdrowi, bo go widzicie stojcego”. Czowiek, który mia a§cuch koo swej
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szyi; musieli go prowadziø jak psa. W cigu jednej minuty on sta na swoich
nogach, normalny i zdrowy.
„„‹ Doktor Reedhead powiedzia mi onegdaj wieczorem, kiedy tam siedzieli™my
w samochodzie _ on rzek: O, moi drodzy!” my™lc o tym. On powiedzia, Œe
ten mahometanin przyszed do niego i powiedzia, Œe rozmawia z tym
mahometaninem, bardzo uczonym czowiekiem. On rzek: OtóŒ, proszŸ pana,
dlaczego siŸ pan nie wyprze swego starego, martwego proroka, Mahometa?”
„…‚ OtóŒ, przypomnijcie sobie, mahometanie wierz w Boga. Tam w Afryce maj
wielki bong” _ bŸben, który wisi ot tak. I oni bior wielki gumowy motek i
uderzaj nim ot tak, i jego gos rozlega siŸ po caym kraju. I kaŒdy mahometanin
siŸ zatrzymuje, a kapan wychodzi, aby mówiø do ludzi, i mówi: Jest jeden
prawdziwy i Œywy Bóg, a Mahomet jest Jego prorokiem”.
„…ƒ To s dzieci Ismaela. Widzicie, Hagar _ oni s synami Abrahama z Hagary.
Rozumiecie? Oni wierz w prawdziwego Boga Jahwe, lecz oni my™l, Œe
Jezus^ (To byo^ On jest naszym Odkupicielem, posanym do pogan z
wolnej niewiasty; Izaak, rozumiecie, z Sary). A wiŸc oni byli z Hagary _ Ismael,
i z niego wywodz siŸ mahometanie.
„…„ A u grobu Mahometa _ powinni™cie pój™ø i zobaczyø, jest to uderzajce _
ten wielki grobowiec tam. I juŒ dwa tysice lat stoi tam osiodany biay ko§.
Mahomet obieca, Œe pewnego dnia wstanie z martwych, wyskoczy na tego konia
i dokona podboju ™wiata. I oni co chwila zamieniaj jednego konia na drugiego;
czekaj tam z wiern straŒ, stojc i oczekujc na Mahometa, kiedy powstanie
z martwych. Od tego czasu upynŸo dwa tysice lat.
„…… Oni wierz w Jezusa, oni mówi, Œe On by prorokiem. Na murach starego
Jeruzalem jest zbudowana wielka kaplica; ona jest dla Mahometa, Œeby mia
gdzie przyj™ø. A jest tam równieŒ male§ka kapliczka, która jest dla Jezusa.
Rozumiecie, oni mówi: Jezus nie zosta ukrzyŒowany, oni to cakiem
popltali”. Oni mówi: On wyskoczy na konia i odjecha”. Rozumiecie? NuŒe,
oni _ oni w to wierz.
„…† Oni maj czerwony punkt miŸdzy swymi oczyma. Wy ludzie, którzy siŸ
udajecie tam do Indii, wy to zauwaŒycie. Moi drodzy, oni tam bŸd staø
tysicami.
„…‡ Potem doktor Reedhead powiedzia, Œe on tam sta i rzek: NuŒe, dlaczego
nie porzucicie tego starego zmarego proroka i nie przyjmiecie Tego, Który
powsta z martwych _ Œyjcego Chrystusa?” OtóŒ, on jest uczony i wiedzia, jak
dobraø swoje sowa.
„…ˆ Powiedzia, Œe ten mahometanin spojrza na niego, (bystry czowiek,
wyksztacony wprost tutaj w Ameryce _ zosta tutaj wyksztacony) i
powiedzia: Panie, askawy panie, co wiŸcej moŒe zrobiø dla mnie twój
zmartwychwstay Jezus, niŒ uczyni mój zmary prorok?” Powiedzia: Mój
martwy prorok obieca mi ycie po ™mierci. To wa™nie uczyni twój Jezus”.
OtóŒ, on co™ mia. Powiedzia: NuŒe, obaj napisali ksiŸgŸ. Ty wierzysz w tŸ,
któr napisa Jezus, ja wierzŸ w tŸ, któr napisa Mahomet. Oni obydwaj
obiecuj ycie”. Powiedzia: Czego wiŸcej moŒe dla mnie dokonaø twój Jezus,
niŒ mój Mahomet?” OtóŒ, ten czowiek _ w istocie rzeczy to prawda. On
powiedzia: Lecz chwileczkŸ tylko, askawy panie”. On rzek: Mój Mahomet
mi nigdy nie obieca takich rzeczy, jakie obieca twój Jezus. Twój Jezus
obieca^ Oni mówi: On wsta z martwych’, i mia byø z wami przez cay czas
_ aŒ do sko§czenia ™wiata; a te same znaki i cuda, które On czyni, mieliby™cie
czyniø i wy aŒ do sko§czenia ™wiata. Mieli™cie uzdrawiaø chorych, wskrzeszaø
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zmarych, uzdrawiaø trŸdowatych, wypŸdzaø diaby”. Rzek: Ja studiowaem
chrze™cija§stwo szczegóowo”. Dalej rzek: Pozwól mi teraz ujrzeø, jak wasi
nauczyciele manifestuj Jezusa Chrystusa, a ja uwierzŸ, Œe On wsta z
martwych. Lecz, pomimo tego^ Mahomet nam nigdy nie obieca takich
rzeczy, on nam tylko obieca ycie po ™mierci. A to jest dokadnie to samo, czego
wy nauczacie, a omijacie te inne”. Ten czowiek mia racjŸ, ten mahometanin
mia zupen prawdŸ.
„…‰ Doktor Reedhead powiedzia, Œe sta i paka. Powiedzia: Bracie Branham,
my™laem o tobie”. I on ™piesznie przyby tutaj i wszed do ™rodka, a ja woŒyem
na niego moje rŸce i zstpi na niego chrzest Duchem šwiŸtym. A teraz on nawet
oglda wizje i tym podobnie. Niech siŸ teraz spotka z nim ten mahometanin! On
jest cakiem innym czowiekiem!
„…Š Ja mówiŸ, Œe nasz Jezus wsta z martwych i On dzisiaj Œyje. I On dzisiaj czyni
te same rzeczy, jakie On czyni wówczas _ wszelkiego rodzaju znaki i cuda. A
wy fundamentalni ludzie siedzicie bezczynnie i próbujecie to obaliø, a omijacie
najbardziej fundamentaln czŸ™ø Biblii. To zupena prawda. Jezus Chrystus,
zmartwychwstay Syn BoŒy moŒe mówiø przez was innymi jŸzykami, On moŒe
przez was prorokowaø, On moŒe przez was pokazywaø wizje, On moŒe przez
was wykadaø nieznane jŸzyki. A wszystko to jest czŸ™ci Niego.
„…‹ A wziø t czŸ™ø z Niego, a zostawiø tamt czŸ™ø z Niego, równaoby siŸ
temu, jakby™cie mnie rozciŸli na dwie poowy, odjŸliby™cie moje boki i nogi, i
powiedzieli, Œe mnie macie, podczas gdy tej czŸ™ci nie przyjmujecie.
„†‚ Albo mnie musicie przyjø cakowicie^ I dlatego wa™nie jestem
kaznodziej penej Ewangelii i wierzŸ, Œe wszystko, co powiedzia Bóg, jest
Prawd. Amen! Gloria! CzujŸ siŸ teraz jak ekstrawagancki religijny fanatyk. O,
tak. Ja Temu wierzŸ!
7.

Mateusz 24, 29. mówi: So§ce siŸ zaømi i ksiŸŒyc nie wyda swego
blasku, a gwiazdy bŸd spadaø z nieba”. Czy siŸ to bŸdzie dziaø przed
lub po Zachwyceniu, wzglŸdnie tuŒ nim Jezus przyjdzie, by rzdziø na
ziemi?

„†ƒ Wedug mego pokornego wierzenia, nuŒe, ja bym nie^ Ja nie wiem, my™lŸ,
Œe on tam mówi o Mateuszu 24. OtóŒ, Jezus mówi o spadajcych gwiazdach i
tym podobnie _ ja wierzŸ, Œe to bŸdzie tuŒ przed rozpoczŸciem siŸ okresu
Ucisku na ziemi.
„†„ OtóŒ, miaem naprawdŸ dziwne uczucie tutaj, Œe wielu z was nie bŸdzie siŸ
zgadzaø ze mn odno™nie tego, wyobraŒam sobie bowiem, Œe niektórzy z was,
pamiŸtajcych dawniejsze czasy, syszeli™cie naukŸ, Œe my bŸdziemy
przechodziø przez to. Widzicie, ja nie wierzŸ, Œe Ko™ció bŸdzie przechodzi
przez okres Ucisku. Ja wierzŸ, Œe Ko™ció bŸdzie^ Patrzcie, ja^ Ja nauczam
Nowego Testamentu tylko na podstawie cieni ze Starego Testamentu _
dokadnie tak samo jak Duch šwiŸty, którego przedobrazem by dzie§ sabatu,
itd. Wszystko tam wówczas byo cieniem.
„†… Spójrzcie teraz wstecz do Starego Testamentu. Kiedy widzicie te spadajce
plagi _ one byy w Egipcie. NieprawdaŒ? A Bóg wyprowadza Swój lud do
obiecanego kraju. Czy siŸ to zgadza? A Izraela nie nawiedzia ani jedna plaga.
Wa™nie kiedy te plagi^ zanim one przyszy, oni odeszli do Gosen. Czy siŸ to
zgadza? A so§ce siŸ nigdy nie zaømio, nie przyszy Œadne komary, nie byo tam
Œab, nie byo tam wszy, nie byo tam burz, nie byo tam byskawic, nie zostao
tam pobite bydo, a wszystko, co oni posiadali, zostao w Gosen zachowane. Czy
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siŸ to zgadza? Jest to przedobraz Ko™cioa, odchodzcego tuŒ przed okresem
Ucisku. Jezus powiedzia: Gdy siŸ zaczn dziaø te rzeczy, podno™cie wasze
gowy, wasze odkupienie jest blisko”. Rozumiecie?
„†† Ja wierzŸ, Œe ksiŸŒyc i so§ce i gwiazdy^ Potem oni powiedzieli, Œe^ Ja
przejdŸ dalej i przeczytam To, gdzie jest powiedziane: A ludzie pouciekali i
pokryli siŸ. I upadali na swoje^ szukali dla siebie ™mierci, a nie mogli jej
znale›ø, i tym podobnie”. Ja my™lŸ, Œe to siŸ dzieje tuŒ przed okresem Ucisku.
„†‡ ZwaŒajcie teraz, okres Ucisku przychodzi. Kiedy uderzy okres Ucisku,
Ko™ció odchodzi do góry. PamiŸtajcie zatem, tylko zwyky ko™ció, który nie ma
Ducha šwiŸtego, przechodzi przez okres Ucisku. Tylko ci Wybrani odejd.
„†ˆ O, mógbym tutaj co™ mocno wypolerowaø, tylko na chwilŸ. Czy daliby™cie
mi jeszcze dalsze trzy minuty? Jak s nazwani ci zachwyceni ludzie, ta resztka?
Czy siŸ to zgadza? Dobrze^ Ja my™lŸ, Œe to jest Oblubienica. OtóŒ, reszta
pozostaa.
„†‰ OtóŒ, mówicie o tym, gdy kobieta ma zamiar skroiø sukniŸ wedug wzoru.
Ona rozkada tkaninŸ (czy to prawda?), kawa materiau. I ona na to kadzie
wzór. Ona go przymocowuje szpilkami, tam gdzie ten wzór ma zostaø obciŸty.
Prawda?
„†Š O bracie, to ci naprawdŸ zrobi dobrze! Kto dokonuje tego wyboru? Bóg
dokonuje wyboru! Czy siŸ to zgadza? Ja nie mam nic do powiedzenia, to On
decyduje. I On kadzie ten wzór, na kogo On chce. Czy siŸ to zgadza?
„†‹ OtóŒ, byo dziesiŸø panien, które wyszy, by siŸ spotkaø z Oblubie§cem. Czy
siŸ to zgadza?
„‡‚ Kim jest panna”? Panna znaczy tyle, co czysta, ™wiŸta”. Czy to jest
prawd? Kim jest dziewczyna panna? Jest to dziewczyna, która jest nietkniŸta
_ ona jest dziewic. Co innego jest tak czyste, jak czysty olej z oliwy? To znaczy,
Œe on zosta przedestylowany do tego stopnia, Œe jest w swym stanie dziewiczym
_ on jest czysty. Czym jest dziewicze zoto? Jest to, gdy wszelki ŒuŒel^ ono
zostao roztopione w Œarze i wszelki ŒuŒel zosta wytopiony. Czy siŸ to zgadza?
Wszelkie Œelazo i piryt, i wszystko inne zostao wytopione, i ono jest po prostu
w swoim dziewiczym stanie.
„‡ƒ OtóŒ, byo ich dziesiŸø, które wyszy, by siŸ spotkaø z Oblubie§cem. Jezus
tak powiedzia. Czy siŸ to zgadza? Ilu z was zgadza siŸ z tym, powiedzcie
Amen”. [Zgromadzenie mówi: Amen!” _ wyd.] DziesiŸø wyszo, by siŸ z Nim
spotkaø. NuŒe, zwaŒajcie, one byy wszystkie ™wiŸte. OtóŒ, Œeby byy ™wiŸte,
musiay zostaø po™wiŸcone”, bowiem to jest jedyne oczyszczenie, ten ™wiŸty
strumie§, który ma Bóg _ jest to po™wiŸcenie. Czy siŸ to zgadza?
„‡„ ZwaŒajcie teraz. Wszystkie dziesiŸø byy po™wiŸcone, lecz piŸø nie miao
Œadnego Oleju w swoich lampach, a piŸø miao olej w swoich lampach. Czy siŸ
to zgadza? Co reprezentuje Olej? NuŒe, nie czysto™ø, ani dziewiczo™ø. Olej
reprezentuje Ducha šwiŸtego”.
„‡… OtóŒ, jeŒeli to mówiŸ do^ i raniŸ trochŸ, nie mam tego na my™li w ten
sposób. Wybaczcie mi teraz i nie stójcie z dala od zboru. Ja jestem tutaj za
kazalnic tylko dlatego, by siŸ wam staraø pomóc. Rozumiecie? NuŒe, patrzcie,
pozwólcie, Œe wam to pokaŒŸ.
„‡† Na ziemi nie ma ko™cioa, który by móg Œyø bardziej czysto, niŒ
nazarejczycy w swoim nauczaniu, pielgrzymi ™witobliwo™ci, i inni. Czy siŸ to
zgadza? Oni absolutnie wierz w czysto™ø po™wiŸcenia, nie^ nawet odno™nie
ich niewiast, noszcych pier™cienie, i tym podobnie. Czysto™ø i po™wiŸcenie pod
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kaŒdym wzglŸdem _ oni w to wierz. Organizacje ruchu ™witobliwo™ci,
wszyscy ci legali™ci _ to jest ich nauka, oni w to wierz. šwiŸci! Niewiasty
nosz dugie wosy i dugie spódnice. MŸŒczyzna nie powinien nawet zakasywaø
swoich rŸkawów, wielu z nich. Wszystko, nawet nie tykaø palenia, picia,
czegokolwiek^ Niczego z tych rzeczy, rozumiecie. šwiŸci! Nie potrafiliby™cie
Œyø bardziej czysto.
„‡‡ Lecz w tym samym ko™ciele nazarejczyków _ gdyby kto™ mówi jŸzykami w
ko™ciele, on by zosta zaraz wyrzucony za drzwi. Oni orzekli, Œeby z takim
nawet nie siadali razem. NuŒe, to prawda. Je™li w to nie wierzycie, spróbujcie
raz, przekonacie siŸ. Przekonajcie siŸ raz. Oni nienawidz nawet my™li o tym.
Oni rzekli: To jest diabe!”
„‡ˆ PiŸø z nich^ Wszystkich dziesiŸø byo pannami. PiŸø byo mdrych i one
miay Olej w swoich lampach, a tych piŸø innych byo tak samo czystych i
™wiŸtych, lecz one nie miay Oleju (one byy po™wiŸcone, nie posiadajc Ducha
šwiŸtego).
„‡‰ Trzej s, którzy ™wiadcz na ziemi: woda, krew i Duch”. Ew. Jana 5, 7^
WzglŸdnie 1. Jana 5. 7, mówi: Trzej s, którzy ™wiadcz na niebie: Ojciec, Syn
i Duch šwiŸty, ci trzej s Jedno. Lecz s trzej, którzy skadaj ™wiadectwo na
ziemi: woda, krew i Duch, oni nie s jedno, lecz ku jednemu s”.
„‡Š OtóŒ, ty nie moŒesz mieø Ojca, nie majc Syna. Nie moŒesz mieø Ducha
šwiŸtego, nie majc Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego. Oni s Jedno. Ty^ Oni s
nierozczni.
„‡‹ Lecz moŒesz byø usprawiedliwiony, nie bŸdc po™wiŸcony. I moŒesz byø
po™wiŸcony nie posiadajc Ducha šwiŸtego; byø czysty, Œyø czystym Œyciem i
mieø formŸ poboŒno™ci, a zapieraø siŸ uzdrawiajcej Mocy, mówienia jŸzykami
i wielkich darów BoŒych (i kaŒdego daru, o którym mowa Tutaj).
„ˆ‚ Oto waszych piŸø mdrych panien, które miay Olej w swych lampach, WiarŸ
ku Zachwyceniu, wierzc we wszystkie znaki, cuda, proroctwa i inne sprawy.
Tych piŸø, oddzielonych od pozostaych, zostao zabranych.
„ˆƒ A pozostae byy cigle pannami i nie bŸd zgubione, lecz pójd przez okres
Ucisku. Jezus powiedzia: Tam bŸdzie^”
„ˆ„ I one powiedziay: Dajcie nam trochŸ waszego Oleju, my chcemy teraz
Ducha šwiŸtego”.
„ˆ… OtóŒ, kaŒdy wie, Œe Duch šwiŸty _ Zachariasz 4, oraz, o, Jakub 5, 14 _
wszyscy wiedz, Œe to reprezentuje Ducha šwiŸtego. OtóŒ, oni rzekli^ Dlatego
wa™nie namaszczamy olejem, reprezentujcym teraz Ducha šwiŸtego. Olej
Ducha” _ mówi Biblia.
„ˆ† Zatem, te miay Ducha šwiŸtego; tamte byy po™wiŸcone. Te byy
po™wiŸcone oraz miay Ducha šwiŸtego, wierzc we wszystkie cudowne
zjawiska i we wszystko z BoŒej Mocy. One miay wszystko, o czym Bóg mówi
Tutaj, i wierzyy w to. One zostay zabrane do góry.
„ˆ‡ A tamte powiedziay: Dajcie nam teraz dla nas”.
„ˆˆ One odrzeky: My mamy tylko tyle, by wej™ø do ™rodka” i one odeszy w
Zachwyceniu.
„ˆ‰ I byo powiedziane: Id›cie i kupcie sobie od tych, którzy sprzedaj” _
Jezus, On to powiedzia. I one odeszy i próboway siŸ przemodliø, by otrzymaø
Ducha šwiŸtego, lecz okres czasu pogan siŸ zako§czy i nastao prze™ladowanie.
I On powiedzia: Oni zostali wrzuceni do ciemno™ci zewnŸtrznych, gdzie bŸdzie
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pacz, lamentowanie i zgrzytanie zŸbów”. Lecz w drugim zmartwychwstaniu
oni bŸd tymi owcami, które zostan oddzielone od kozów, lecz nigdy
Oblubienic, nigdy Wybranymi. Jest to ta reszta z Nasienia niewiasty.
„ˆŠ Co to jest reszta? CzŸ™ø, która zostaa odciŸta _ pozostaa. Ta sama tkanina.
Czy siŸ to zgadza? Ty masz zamiar skroiø sobie sukienkŸ z perkalu i rozkadasz
wielki kawa perkalu, i wycinasz j. To twoja sprawa, gdzie pooŒysz swój wzór.
Jest to sprawa Boga, gdzie On kadzie ten wzór, On to wycina wa™ciwie. Czy siŸ
to zgadza? A zatem ta reszta perkalu, pozostawiona tutaj, jest tak samo dobrym
perkalem, jak ta w sukience. Czy to prawda? Lecz to jest BoŒy wybór. Bóg
wybiera Swój Ko™ció, Bóg predestynuje Swój Ko™ció; Bóg przeznaczy _
przeznacza Swój Ko™ció i On zabiera ten Ko™ció std! A reszta jest
pozostawiona, by przechodziø przez okres Ucisku.
„ˆ‹ I wa™nie w tym popltao siŸ dzisiaj wielu znawców Biblii, my™lc, Œe
Oblubienica jest gdzie™ w okresie Ucisku. Pewien jegomo™ø powiedzia mi: Ja
bym ci nie móg powiedzieø, bracie Branham”. Powiedzia: Ja widziaem
OblubienicŸ w Niebie. A smok wypuszcza wodŸ ze swych ust, Œeby wszczø
wojnŸ z Oblubienic. I sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy, które s Oblubienic,
stojcych na Górze Synaj”.
„‰‚ Ja powiedziaem: O nie. Nie. Nie. Nie. Ty to masz cakiem popltane.
Oblubienica bya w Niebie”. A reszta Nasienia niewiasty, nie ona^ nie ten
wzór, bya tam ta resztka i przyjdzie prze™ladowanie (Rzymskiego Imperium),
kiedy katolicyzm siŸ wzmocni i oni zjednocz swoje moce razem w tym wielkim
ko™ciele.
„‰ƒ Patrzcie, oni to ustanowi^ Byo to w telewizji onegdaj wieczorem.
Metodystyczny ko™ció chce jednoczyø metodystów i baptystów, i wszystkie te
pene ko™cioy Chrystusa próbuj siŸ zjednoczyø z katolicyzmem i stanø przed
jednym, otwartym dla wszystkich otarzem. Co powiedzia ten biskup, kiedy by
onegdaj wieczorem poddany próbie, czy nie jest komunist? Ja sam staem i
patrzyem na to w telewizji. S ich cae zgraje! A gdy nastanie ten czas,
powstanie prze™ladowanie i Duch šwiŸty przypadnie na metodystów i
baptystów. I wszyscy bŸd mówiø w jŸzykach, chwaliø Boga, i uzdrawiaø
chorych i prorokowaø, i bŸd przychodziø wszystkie znaki i cuda. Wybrani
odejd do góry, a reszta bŸdzie pozostawiona tutaj, by przechodziø przez okres
Ucisku. A na ko§cu czasu, kiedy oni zobacz, co siŸ wydarzyo, oni bŸd musieli
wej™ø do mŸcze§stwa.
„‰„ Spójrzcie wiŸc. Wy mówicie: OtóŒ, bracie Branham, ty mi chcesz
powiedzieø, Œe bŸdzie^ Œe s ludzie, którzy bŸd przed Biaym Trybunaem
Sdowym” Oni bŸd^ Oblubienica nie bŸdzie nigdy sdzona. O nie. Ona jest
w Chrystusie. Jak wejdziecie w Chrystusa? Przez jednego Ducha jeste™my
wszyscy ochrzczeni w jedno Ciao”. Czy siŸ to zgadza?
„‰… Spójrzcie teraz, spójrzcie tutaj. Biblia mówi: Sd zasiad i KsiŸgi zostay
otwarte”. Czy siŸ to zgadza? KsiŸgi grzeszników. A inna KsiŸga zostaa
otwarta”, która jest KsiŸg ycia, i kaŒdy czowiek by sdzony w ten sposób.
Czy siŸ to zgadza? A kto sdzi? Jezus i šwiŸci. On powiedzia: On przyszed i
usugiwa temu Starodawnemu, Którego wosy s jak wena”. I powiedzia:
Dziesitki tysiŸcy dziesitek tysiŸcy przyszo z Nim i usugiwali Mu na
Sdzie”. Tutaj powraca Jezus jako Król i Królowa, Wesele siŸ zako§czyo i On
jest Œonaty. Oto Król i Królowa stojcy tutaj. A tam stoi ta po™wiŸcona grupa,
do której Bóg powiedzia: Sta§cie tutaj po mojej prawicy”. To znaczy KsiŸga
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zostaa otwarta, byli tam grzesznicy _ Sta§cie po Mojej lewicy”. Tutaj s ci,
którzy mieli swe imiona zapisane w Barankowej KsiŸdze ycia.
„‰† Ty mówisz: Bracie Branham, moje imiŸ jest tam zapisane, ja pójdŸ!” Czekaj
chwileczkŸ! Judasz Iszkariot by po™wiŸcony. Co™ takiego! Bracie, obud› siŸ
teraz, proszŸ, Œeby™ To móg pojø, rozumiesz.
„‰‡ Judasz Iszkariot, jego duch jest antychrystem dzisiaj. Wy to wiecie. Jezus by
Synem BoŒym, przyszed od Boga i powróci do Boga; Judasz by synem
zatracenia, przyszed z pieka i wróci do pieka. Jezus wzi tego pokutujcego
grzesznika z Sob; Judasz zabra z sob tego nie pokutujcego _ JeŒeli jeste™!
JeŒeli! JeŒeli! JeŒeli jeste™ Boskim uzdrowicielem, uczy§ to. JeŒeli jeste™ Tym,
uczy§ to”. (Widzicie, ten pytajnik poprzez cae Sowo BoŒe.) Dni cudów
przeminŸy. JeŒeli To jest to, pokaŒ mi to. JeŒeli! JeŒeli! JeŒeli!” Rozumiecie?
To wszystko jest prawd”, powiedzia Bóg.
„‰ˆ ZwaŒajcie teraz. Judasz Iszkariot by usprawiedliwiony z wiary i wierzy w
Pana Jezusa Chrystusa, i zosta ochrzczony. Biblia mówi: Jezus ochrzci
uczniów, Swoich uczniów”. W porzdku.
„‰‰ Ew. Jana 17. 17, zanim On móg ich wysaø, On powiedzia: Po™wiŸø ich,
Ojcze, w Prawdzie Twojej. Twoje Sowo jest Prawd”. A On by Sowem zanim
nawet zostao dokonane pojednanie. Innymi sowy: Jako pokaz Mojej przelanej
Krwi, Ojcze, ja po™wiŸcam tych”.
„‰Š On im da moc przeciw nieczystym duchom i oni wyszli, i wypŸdzali diaby.
Czy siŸ to zgadza? I oni uzdrawiali chorych. Czy to prawda? I oni wrócili z
powrotem, po™wiŸceni, radujc siŸ, skaczc, krzyczc i uwielbiajc Boga. Czy
siŸ to zgadza? I mówili: Nawet diaby s nam posuszne”.
„‰‹ A Jezus powiedzia: Nie radujcie siŸ z tego, Œe siŸ wam diaby poddaj, ale
radujcie siŸ z tego, Œe wasze imiona s zapisane w KsiŸdze Niebios”. Czy siŸ to
zgadza? A Judasz Iszkariot by z nimi, jeden z nich, wywoany, po™wiŸcony, a
jego imiŸ byo zapisane w Barankowej KsiŸdze ycia. Czytajcie Mateusza 10, a
zobaczycie, czy to prawda. On wywoa kaŒdego z nich, Judasza i wszystkich
pozostaych, wa™nie tam wtedy. On ich wysa, da im moc przeciw nieczystym
duchom.
„Š‚ ZwaŒajcie teraz! WóŒcie swoj kamizelkŸ, amortyzujc uderzenia. Lecz
kiedy Judasz przyszed, wykonywa wprost w tym zborze urzd skarbnika
ko™cioa, wspópracujc z pastorem _ z Jezusem. Ale gdy przyszed Dzie§
PiŸødziesity, pokaza swoj prawdziw twarz. On pokaza, czym by. I by na
tyle u™wiadomiony, Œe zniszczy samego siebie i powiesi siŸ na drzewie
sykomory, by wypeniø proroctwo. A ten duch Judasza bŸdzie przychodzi i
wierzy w Pana Jezusa Chrystusa. Tak, jak powiedzia Jezus: Diabli wierz i
drŒ”. On przyjdzie wprost tutaj i bŸdzie naucza po™wiŸcenia, po prostu
takiego czystego i ™wiŸtego Œycia, jak to tylko moŒliwe; lecz jeŒeli chodzi o
chrzest Duchem šwiŸtym i o dary Ducha, on siŸ Tego bŸdzie wypiera! On
pokaŒe swoj prawdziw twarz za kaŒdym razem. Oto ten duch.
„Šƒ Patrzcie! A Jezus powiedzia: StrzeŒcie siŸ!” u Mateusza 24. znowu. Te
dwa duchy bŸd tak blisko siebie, Œe to by zwiodo nawet samych
Wybranych^” Czy siŸ to zgadza? Gdzie leŒy ten wzór^ Bracie, lepiej wierz
staromodnym kaznodziejom Ducha šwiŸtego tutaj w okolicy i uporzdkuj swe
Œycie przed Bogiem. To siŸ zgadza. Nie miej tylko jakiej™ formy poboŒno™ci
wypierajc siŸ jej Mocy. Amen! Czy kaŒdy czuje siŸ dobrze? [Zgromadzenie
mówi: Amen!” _ wyd.]
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Kiedy wszyscy dojdziemy do Niebios,
Co za dzie§ rado™ci to bŸdzie!
Kiedy wszyscy zobaczymy Jezusa,
BŸdziemy ™piewaø i obwoywaø zwyciŸstwo.
Kiedy wszyscy dojdziemy do Niebios,
Co za dzie§ rado™ci to bŸdzie!
Kiedy wszyscy zobaczymy Jezusa,
BŸdziemy ™piewaø i obwoywaø zwyciŸstwo”.
„Š„ Alleluja! Powsta§my na chwilŸ. Ilu z was miuje Go z caego swego serca?
Podnie™ swoj rŸkŸ i powiedz: Chwaa Panu!” [Zgromadzenie mówi: Chwaa
Panu!” _ wyd.] Panie, ja wierzŸ caej Ewangelii”. [Zgromadzenie mówi:
Panie, ja wierzŸ caej Ewangelii” _ wyd.] PomóŒ mi byø Twoim sug”.
[Zgromadzenie mówi: PomóŒ mi byø Twoim sug” _ wyd.] Alleluja! Alleluja!
Czy Go miujecie? [Zgromadzenie mówi: Amen!” _ wyd.] W Biblii oni^
„Š… Pewna niewiasta powiedziaa mi raz^ modzieniec, byø moŒe przysuchuje
siŸ dzisiaj wieczorem, on mieszka tuŒ po drugiej stronie ulicy. On tam
przychodzi. A siostra Lula, która przychodzia tutaj do zboru, ona krzyczaa
tam w tyle. Ja gosiem, bracie Neville. A ten modzieniec powiedzia mi^
OtóŒ, on by nauczycielem niedzielnej szkoy w Pierwszym Baptystycznym
Ko™ciele tutaj. On powiedzia: Billy, cieszyem siŸ z twego kazania do czasu,
kiedy ta kobieta zaczŸa krzyczeø i woaø: DziŸki Ci, Jezu! Chwaa Panu!’ I co
chwila” _ rzek _ kto™ powiedzia” _ (brat Seward) _ woa: Chwaa Panu!
Amen!” A ja gosiem na temat Utrata swego pierworodztwa” _ jak Ezaw
zaprzeda swoje pierworodztwo. I ja mówiem dalej, a oni po prostu krzyczeli, i
cigle dalej. I rzek: Ooooch”, powiedzia _ to sprawia po prostu, Œe ciarki
przechodz mi po plecach”. Powiedzia: Nie mogem tego znie™ø!”
„Š† Ja powiedziaem: Bracie, je™li siŸ kiedykolwiek dostaniesz do Nieba, to ci
zetnie krew w Œyach”. Rzekem: W Niebie jest z pewno™ci krzyczenie we dnie
i w nocy”. I to siŸ zgadza, bracie. O tak, jest!
O, pragnŸ Go ujrzeø, spojrzeø w Jego twarz,
špiewaø tam zawsze o Jego zbawiennej asce.
Na ulicach Chway chcŸ podnie™ø mój gos,
Koniec trosk, wreszcie w domu, cieszŸ siŸ wciŒ.
O, pragnŸ Go ujrzeø, spojrzeø w Jego twarz,
špiewaø tam zawsze o Jego zbawiennej asce.
Na ulicach Chway chcŸ podnie™ø mój gos,
Koniec trosk, wreszcie w domu, cieszŸ siŸ wciŒ”.
„Š‡ Amen! Dobrze, bracie Neville. Niech ci Bóg bogosawi. Powsta§ tam, gdzie
jeste™ i zako§cz.

