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Co myœlicie o Chrystusie?
1
Do Tego, Kto uciszy³ wiatry owej nocy na jeziorze i zatrzyma³
hucz¹ce fale, niechby On przyszed³ na ratunek tego okrêtu tam, gdzie
tysi¹ce ¿ywotów ludzkich jest w niebezpieczeñstwie. Niechby On
uspokoi³ morze. Niech On zeœle mi³osierdzie, przebaczenie grzechów;
cokolwiek jest potrzebne. I niech Jego Duch przyjdzie do nich i
pocieszy ich i poœle im ratunek szybko, aby nie zgin¹³ nikt z ¿yj¹cych.
Prosimy o to w Imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
2
Niech was Bóg b³ogos³awi. Dzieñ dobry wam, moi przyjaciele.
Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwa odpoczywaj¹ na was. Ludzie zawsze
mówi¹, ¿e kiedy przemawiam, to zawsze mówiê zbyt d³ugo. Dzisiaj do
po³udnia do³o¿ê wszelkich starañ, ¿ebym nie mówi³ d³ugo. Po³o¿ê
sobie tutaj mój zegarek i mo¿e go bêdê obserwowaæ – abym mówi³
oko³o piêtnastu minut.
3
Jest to zawsze radoœci¹ przyjœæ i byæ w tym Koœciele Filadelfia i
miêdzy jego cz³onkami, i byæ z jego pastorem. Ju¿ dawno uwa¿am, ¿e
brat Mattsson Boze jest jednym z najlepszych przyjació³, jakich mam
na tej ziemi, je¿eli chodzi… Spoœród kaznodziejów on jest naprawdê
drogim bratem dla mnie. I ja go mi³ujê, mi³ujê te¿ jego ludzi,
poniewa¿ oni s¹ Bo¿ymi ludŸmi.
4
I w³aœnie obecnie mia³em zaszczyt spotkaæ siê z bratem Stonewell,
tym nawróconym naukowcem. I pragn¹³bym w³aœnie, ¿eby ca³y ten
zbór odczuwa³ takie brzemiê na sercu za zgubionymi duszami, jakie
odczuwa brat Stonewell w tym czasie.
5
Rozmyœla³em po prostu, kiedy rozmawia³em z nim, o tym ma³ym
niewinnym dziecku – o jak jego serce po prostu têskni³o i p³onê³o.
Siedzieliœmy tam i rozmawialiœmy, a on mia³ ³zy w oczach. O, jak ten
naprawdê szorstki grzesznik, zosta³ przyprowadzony moc¹ Bo¿¹ do
tego stanu. Gdybyœmy tylko wszyscy mogli dojœæ do takiego
nastawienia.
6
Ja powiedzia³em: „Bracie Stonewell, nie straæ nigdy tego
cudownego czegoœ, co masz. Jest to œmietana na wierzchu mleka”. I
modlê siê, ¿eby Bóg zachowa³ tego cz³owieka w takim nastawieniu i
pob³ogos³awi³ go, bo on ma wspania³ego ducha, i on ma… Nie jest
tak dlatego, ¿e on siedzi tutaj na podium. Lecz ja – to jest prawd¹.
7
I powiedzia³em: „Nie wa¿ne, co mówi ktokolwiek, co mówi jakaœ
grupa ludzi, po prostu skierujcie wasze myœli prosto na Niego.
Rozumiecie? Ludzie mog¹ nagromadziæ wszystko wokó³ was;
wygl¹da to tak czarno, ¿e niemal nie widzicie ponad to. Nie martwcie
siê. On mo¿e podnieœæ nas ponad te cienie i On przenosi nas przez
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nie”. Jego moc jest poci¹gaj¹ca. On powiedzia³: „Gdy Ja zostanê
podwy¿szony, poci¹gnê wszystkich do Siebie”.
8
A zatem, dzisiaj wieczorem jest to nabo¿eñstwo i jesteœmy tutaj,
by mieæ to nabo¿eñstwo – oczywiœcie nabo¿eñstwo na zakoñczenie.
Mieliœmy ju¿ dwa i uczyni³em to dla brata Boze i dla was drodzy
ludzie, którzy jesteœcie tutaj w okolicy. I im wiêcej s³yszê o waszej
mi³oœci do Chrystusa, tym wiêcej was mi³ujê, oczywiœcie. To siê
zgadza. I ja wierzê, ¿e ¿yjemy w najwspanialszym wieku, jaki by³
kiedykolwiek na ziemi.
9
My bêdziemy – pewnego dnia bêdziemy w wspania³ym
Tysi¹cletnim Królestwie i bêdziemy tak rozmyœlaæ: „O, gdybym tylko
wiedzia³, ¿e to bêdzie tak cudowne, co ja bym wszystko uczyni³”.
Widzicie. „O, o ile¿ wiêcej móg³bym uczyniæ, gdybym tylko wiedzia³,
jakie to bêdzie”.
10 Otó¿, wy tego teraz nie wiecie, lecz dzia³amy we wierze. „Wiara
jest substancj¹ rzeczy, których siê spodziewamy i dowodem rzeczy,
których nie widzimy”. Czy siê to zgadza? Widzicie. Wiara siê nie
patrzy; ona nie patrzy siê tymi oczami; ona patrzy siê tymi
wewnêtrznymi oczami. Rozumiecie? Ca³a chrzeœcijañska zbroja, ca³a
zbroja chrzeœcijañstwa jest nadprzyrodzona. Nie ma tam nic do
zobaczenia. Jest to tak, ¿e ca³a osoba dzia³a w nadprzyrodzonej
sferze.
11 Spójrzcie na chrzeœcijañsk¹ zbrojê: mi³oœæ, radoœæ, pokój,
wytrwa³oœæ, dobroæ, cichoœæ, ³agodnoœæ, cierpliwoœæ. Czy siê to
zgadza? Widzicie? Wszystkie te rzeczy s¹ chrzeœcijañsk¹ zbroj¹.
Rozumiecie? Jest to ten wewnêtrzny cz³owiek, który wiar¹ patrzy siê
tymi oczami i widzi te rzeczy, których jeszcze nie ma.
12 Abraham by³ cz³owiekiem, który by³ ju¿ stary i pr¹d jego ¿ycia
wysech³ w nim, a Sara, jego ¿ona, mia³a niemal sto lat. „A jednak on
nie zachwia³ siê na skutek niedowiarstwa w obietnicê Bo¿¹, lecz
wzmacnia³ siê we wierze oddaj¹c chwa³ê Bogu”. Rozumiecie?
Poniewa¿ On wytrwa³, patrz¹c na Tego, Kto jest niewidzialnym. On
nie musia³ patrzyæ siê na to naturalne; on widzia³ to nadprzyrodzone
przez ca³y czas. To w³aœnie chcemy czyniæ: patrzyæ siê na to
niewidzialne.
13 Czym jest to niewidzialne? Otó¿, jeœli chodzi o twoje uzdrowienie,
Bóg obieca³ ci uzdrowienie; Bóg powiedzia³, ¿e ono jest do dyspozycji.
Powiedzcie – ilu z was wierzy, ¿e to jest prawd¹, powiedzcie:
„Amen”. [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” – wyd.] Ja po prostu lubiê to
s³uchaæ. S³owo „amen” oznacza: „Niech tak jest”. Czy chcielibyœcie –
ilu z was powiedzia³oby: „Chcia³bym mieæ drzewo ¿o³êdziowe – dêba
na trawniku przed domem”? A ktoœ da³by wam ¿o³êdzia.
14 Wiêc macie teraz drzewo w postaci nasienia. Czy siê to zgadza?
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Otó¿, mo¿ecie siê ju¿ cieszyæ, poniewa¿ macie to drzewo. Czy siê to
zgadza? Macie je dopiero w postaci nasienia, lecz ono wyroœnie. I
weŸmiecie ten ¿o³¹dŸ i w³o¿ycie go do gleby, do jakiegoœ ma³ego
pude³ka gdzieœ i postawicie go w domu i bêdziecie podlewaæ. Zanim
siê spostrze¿ecie, oto wyrasta ma³y d¹bek. Czy siê to zgadza?
15 Potem przesadzicie go przed dom i on po prostu roœnie dalej. Lecz
wy mo¿ecie chwaliæ Boga ju¿ wtedy, gdy otrzymacie ten ¿o³¹dŸ. Czy
siê to zgadza? Poniewa¿ wy ju¿ macie drzewo. Czy to prawda? Wiêc
kiedy Bóg powiedzia³: „Jam jest Pan, który ciê uzdrawiam”,
zacznijcie Go tylko uwielbiaæ. Wy je macie; wy je macie w tej chwili.
16 Mówisz: „Otó¿, ja nie widzê ¿adnych rezultatów”, lecz to nie gra
¿adnej roli, masz je mimo wszystko. Rozumiesz? Poniewa¿ S³owo
Bo¿e jest Nasieniem. Czy to prawda? I my zostaliœmy posiani
nieskazitelnym Nasieniem Bo¿ym. Rozumiecie? Ono nie mo¿e zgin¹æ;
jest nieskazitelne. I ja – oto jest zdanie, które zazwyczaj mówiê
podczas us³ugi uzdrawiania: „W³aœciwe mentalne nastawienie do
ka¿dej Bo¿ej obietnicy, doprowadzi j¹ do urzeczywistnienia”.
Rozumiecie? Poniewa¿ to jest nasienie. Ono siê musi urzeczywistniæ.
17 A jeœli w³aœciwe mentalne nastawienie – zastosuj w³aœciwe
mentalne nastawienie do ka¿dej obietnicy Bo¿ej i obserwuj, jak siê
zmaterializuje. Rozumiesz? Bez wzglêdu na to, jak to wygl¹da,
chocia¿ to wygl¹da niemo¿liwie, je¿eli Bóg tak powiedzia³, On czyni
to mo¿liwym. Czy to nie jest cudowne?
18 W porz¹dku, powiedzia³em Billy’mu dzisiaj rano… On rzek³:
„Tato, ty bêdziesz trzyma³ tych s³uchaczy tak d³ugo, ¿e nie otrzymaj¹
ich obiadu ani niczego innego, i musimy opuœciæ ten hotel o pewnej
godzinie”. Powiedzia³: „Ty zaczniesz g³osiæ, znam ciê”.
19 Ja mu powiedzia³em: „WeŸ sobie krzes³o i usi¹dŸ tutaj. Daj mi
piêtnaœcie minut”. On sobie wzi¹³ krzes³o i obserwuje mnie. A zatem,
rozpoczynam moich piêtnaœcie minut. W ten sposób kontynuujê
us³ugê mimo wszystko, nieprawda¿?
20 Dobrze, mówiê wam: Jest to po prostu tak rzeczywiste.
Rozumiecie, ja mam Pokarm, który spo¿ywam, o którym ten œwiat nic
nie wie. A wasz duch przychodzi do mnie we wierze, wierz¹c, ¿e to,
co powiedzia³em, jest prawd¹; to jest pokarm, z którego ja ¿yjê. To
jest mój ¯ywot Wieczny. Gdybym nie karmi³ tego naturalnego
cz³owieka, to by umar³. A jeœli nie karmiê tego duchowego cz³owieka,
to on umrze.
21 Otó¿, nasz brat naukowiec siedz¹cy tutaj wie, ¿e ka¿dy, kto nie je
wiele, a ci¹gle tylko dotrzymuje dietê i dietê – twój ¿o³¹dek siê
skurczy. A je¿eli spo¿ywasz du¿o pokarmu, to twój ¿o³¹dek domaga
siê jeszcze wiêcej. Ja jestem na pewno ¿ar³okiem, je¿eli chodzi o to,
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mówiê wam. Naprawdê domagam siê du¿ej iloœci pokarmu. Poniewa¿
ja – mój „pojemnik” nie ma po prostu granic.
22 Czêsto mawia³em: „Gdybym by³ po prostu trochê wiêkszym, to
mo¿e czu³bym siê lepiej”. Wy wiecie i… Gdyby tak by³o, to ja nie
wiem, jak móg³bym wszystko pomieœciæ. Ja wierzê, ¿e musimy mieæ
nieœmiertelne cia³o, by pomieœciæ… Ja myœlê o… Co wy na to,
przyjaciele?
23 Otó¿, my jesteœmy tutaj po prostu domownikami, nieprawda¿?
Wiêc teraz w³aœnie… Co… Kiedy skoñczy siê bój, padnie ostatni
wystrza³ i zbroja zostanie z³o¿ona w koz³y, wszelki dym opadnie i my
usi¹dziemy na uczcie weselnej. Moi drodzy, czy moglibyœcie sobie to
wyobraziæ? Ja po prostu rozmyœlam o tym. Spogl¹dam na ten wielki
stó³ rozci¹gaj¹cy siê na setki mil.
24 Rozgl¹dam siê tam i patrzê siê na drug¹ stronê, a oto siedzi
Mattsson Boze, zaraz po drugiej stronie, brat Stonewall, i ci bracia,
siedz¹cy ko³o nich. S³yszê ich, jak mówi¹: „Oto jest brat Branham;
uda³o mu siê przybyæ na to miejsce”. O, moi drodzy. Wiecie, na pewno
sp³ynie nam kilka ³ez po policzkach, nieprawda¿?
25 Spogl¹dam na drug¹ stronê i myœlê: „Moi drodzy, spójrzcie tam,
tam jest mój stary tata. Tam jest moja matka, tam jest moja ¿ona,
moje dzieci. Otó¿, wszyscy jesteœmy tutaj”. I ³zy zaczn¹ nam sp³ywaæ
po naszych policzkach. Anielskie istoty bêd¹ staæ na uboczu, ³agodna
anielska muzyka bêdzie graæ – jaki to cudny poranek! Hmm!
26 Potem zobaczê, kiedy bêdziemy siê patrzeæ ponad sto³em jedni na
drugich i bêdziemy spogl¹daæ wzd³u¿ tego sto³u, by zobaczyæ
wszystkich, którzy tam s¹. £zy bêd¹ nam sp³ywaæ po naszych
policzkach, kiedy wyci¹gniemy rêkê ponad sto³em i uœciœniemy sobie
wzajemnie d³onie i uchwycimy siê od tak, ponad sto³em.
27 Wyobra¿am sobie, ¿e potem anio³owie wycofaj¹ siê do ty³u i
pochyl¹ swoje g³owy. Patrzê siê, a oto wychodzi On, spoza tych drzwi
po drugiej stronie, Król królów i Pan panów, idzie wzd³u¿ tego sto³u
i ociera ka¿demu oczy, obejmuje ich Swoim ramieniem i mówi:
„Nu¿e, nie p³acz; wszystko z³o przeminê³o. (Rozumiecie?) Wszyscy s¹
tutaj. Nie zgin¹³ ani jeden z nich; oni s¹ wszyscy tutaj. WejdŸcie teraz
do radoœci Pana”.
28 O, moje serce podskakuje, kiedy rozmyœlam o tym. To nie s¹ jakieœ
b³ahe fikcyjne opowiadania o œwiêtym Miko³aju. To jest TAK MÓWI
PAN. To jest Nasienie, które materializuje siê teraz; ono wchodzi do
wnêtrza.
29 Niech was Pan b³ogos³awi. Teraz bêdziemy siê modliæ, a potem
przejdziemy prosto do us³ugi – tylko na kilka chwil. Ojcze, my Ciebie
mi³ujemy i nasze serca krwawi¹ do Ciebie. I teraz przypad³o w
udziale Twojemu biednemu, nie przynosz¹cemu po¿ytku s³udze, aby
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mówi³ kilka chwil. I ja siê modlê, ¿ebyœ nam Ty dopomóg³, bo ja nie
wiem, co mam mówiæ, a wiem, ¿e Ty powiedzia³eœ: „Je¿eli otworzysz
swoje usta, Ja w³o¿ê do nich s³owa”.
30 Wiêc Ty powiedzia³eœ: „Nie rozmyœlajcie o tym, co bêdziecie
mówiæ, bo to nie wy mówicie; jest to Wasz Ojciec, który przebywa w
was. To On mówi te s³owa”. I ja wierzê, ¿e to jest prawd¹. Wiem, ¿e
to jest prawd¹, bo Ty tak powiedzia³eœ. I Ty jesteœ wszelk¹ Prawd¹,
samym Ÿród³em prawdy. Nic zanieczyszczonego nie wychodzi z niego,
nic z³ego, nic, co by k³ama³o. Musi to byæ Ÿród³o wszelkiej prawdy. I
z tego Ty wypowiedzia³eœ te s³owa.
31 Wiêc Bo¿e, pob³ogos³aw nas dzisiaj. Pob³ogos³aw ten ma³y zbór.
B³ogos³aw jego pokornego pastora tutaj, naszego brata i wszystkich
nowych braci, i brata Stonewella, i obcych w naszych bramach. I
uczyñ nas wszystkich b³ogos³awieñstwem dla Twego królestwa
dzisiaj, kiedy b³ogos³awimy jedni drugim. Prosimy o to w Imieniu
Jezusa Chrystusa. Amen.
32 Ja mo¿e potrafiê otworzyæ kartki Biblii, lecz jest tylko Jeden, Kto
mo¿e otworzyæ Pismo Œwiête. W Ksiêdze Objawienia jest
powiedziane, ¿e by³a Ksiêga, która by³a zapieczêtowana Siedmioma
Pieczêciami. I nikt w niebie ani na ziemi ani pod ziemi¹ nie by³
godzien podejœæ i wzi¹æ J¹, i otworzyæ tê Ksiêgê, i zerwaæ jej
Pieczêcie.
33 A potem Jan zobaczy³ Baranka, który zosta³ zabity przed
za³o¿eniem œwiata, i On podszed³, i wzi¹³ tê Ksiêgê, i otworzy³ te
Pieczêcie, a wszystkie anielskie istoty wo³a³y: „Ty jesteœ godzien, bo
zosta³eœ zabity przed za³o¿eniem œwiata”.
34 I to jest… Ja móg³bym przewracaæ te stronice ot tak; ja móg³bym
wam podaæ mo¿e jak¹œ teologiê lub moje pogl¹dy o tym; lecz jest
tylko Jeden, który J¹ mo¿e otworzyæ; jest to Baranek, który by³ zabity
od za³o¿enia œwiata. I niechaj Jego Obecnoœæ przyjdzie teraz i weŸmie
S³owo Bo¿e i w³o¿y Je do ka¿dego serca, po prostu ka¿demu wed³ug
jego potrzeby. Modlê siê, ¿eby On to uczyni³, kiedy bêdê czyta³
pewien fragment ze S³owa – z Biblii.
35 W 22. rozdziale ew. Mateusza pocz¹wszy od 41. wersetu, pragnê
czytaæ dalej do 46. wersetu w³¹cznie. Otó¿, ja jestem… Jak wszyscy
wiecie, ja nie jestem kaznodziej¹, o ile chodzi o moje pojêcie o
kaznodziei. Ja jestem, jak ju¿ powiedzia³em, po prostu takim ko³em
zapasowym. I wy u¿ywacie ko³o zapasowe tylko wtedy, gdy z³apiecie
defekt. Lecz my nie mamy defektu dzisiaj rano, lecz sta³o siê tak, ¿e
to jest czas, w którym bêdê przemawia³ kilka chwil. I wy módlcie siê
ze mn¹, kiedy bêdê przemawia³ do was o tym tekœcie.
„A gdy siê zeszli faryzeusze, zapyta³ ich Jezus,
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Mówi¹c: Co s¹dzicie o Chrystusie? Czyim jest synem?
Mówi¹ mu: Dawidowym.
Rzecze im: Jak¿e wiêc Dawid w natchnieniu Ducha nazywa
go Panem, gdy mówi:
Rzek³ Pan Panu memu: Si¹dŸ po prawicy mojej, a¿ po³o¿ê
nieprzyjació³ twoich pod nogi twoje.
Jeœli wiêc Dawid nazywa go Panem, jak¿e mo¿e byæ synem
jego?
I nikt nie móg³ mu odpowiedzieæ ani s³owa, ani te¿ ju¿ nikt
od owego dnia nie odwa¿y³ siê go pytaæ”.
36 Niechby On doda³ Swoje b³ogos³awieñstwa do tego S³owa. A teraz
chcia³bym na kilka chwil zaczerpn¹æ z tego temat, je¿eli
nazwalibyœcie to tak: „Co wy myœlicie o Chrystusie?” Potem, gdy
widzieliœcie wszystkie te nabo¿eñstwa i wszystko inne, co myœlicie o
Chrystusie, Czyim On jest Synem?
37 To jest starym tematem dyskusji poprzez wszystkie wieki,
badanym przez naukowców i przez ewolucjonistów, i tak dalej: Kim
jest Chrystus, Kim On by³? A jest to po prostu tak proste, jak…
Pytanie brzmi: Co by³o pierwsze, kura, czy jajko? S³yszeliœcie to ju¿
wiele razy, ¿e kura wylêg³a siê z jajka, wiêc co by³o pierwsze: kura czy
jajko?
38 Ale¿, by³a to kura. Bóg stworzy³ kurê, a kura znios³a jajko. Jest to
tak prosta sprawa, jak cokolwiek, lecz oni zawsze zadaj¹ pytanie:
,Kura wysz³a z jajka, wiêc jak to – co by³o pierwsze, kura czy jajko?”
Przecie¿ Bóg stworzy³ kurê; potem kura znios³a jajko. Kura by³a
pierwsza.
39 A teraz, jest to ta sama sprawa z naukowym badaniem zarodka
krwi Jezusa Chrystusa. My wszyscy wiemy, ¿e Chrystus by³
narodzonym z dziewicy Synem Bo¿ym. I wielu niewierz¹cych dzisiaj
próbuje zaprzeczaæ temu, ¿e kobieta mog³aby mieæ niemowlê, gdyby
nie mia³a najpierw seksualnej po¿¹dliwoœci – gdyby nie urodzi³o siê
ze stosunku seksualnego z mê¿czyzn¹.
40 Otó¿, oni mówi¹, ¿e kura nie mog³aby znieœæ jajka bez… Ono nie
mog³oby byæ zap³odnione, oczywiœcie, gdyby kogut… Ona mo¿e
z³o¿yæ jajko, lecz ono nie wylêgnie siê, jeœli ona nie by³a z kogutem.
Rozumiecie? Pewien naukowiec powiedzia³ mi raz… Nie chcê mówiæ
„naukowiec”, poniewa¿ mój brat jest tutaj, lecz by³em pewnego razu
z jednym naukowcem na polowaniu na zachodzie. Kiedy siê z nim
spotka³em, by³ on najbardziej szorstkim cz³owiekiem, jakiego
kiedykolwiek widzia³em.
41 On powiedzia³: „Ty chcesz mi powiedzieæ” – kiedy mu
powiedzia³em, ¿e jestem kaznodziej¹, on powiedzia³: „Ty wygl¹dasz
zbyt inteligentnie, by byæ kaznodziej¹”.
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A ja powiedzia³em: „Otó¿” powiedzia³em – „nie dyskutujê z
twoimi s³owami, panie, lecz ja wierzê, ¿e to jest znak inteligencji”.
A on powiedzia³: „S³uchaj, ka¿dy kto uwierzy³by takiemu
opowiadaniu, jak to…”
A ja zapyta³em: „Hm, co masz na myœli?”
43 A on powiedzia³: „No wiesz, coœ takiego jak narodzenie z panny”.
I powiedzia³: „Wiesz, myœla³em, ¿e masz wiêcej rozumu”.
44 Ja powiedzia³em: „Nie, proszê pana. Przyznajê, ¿e nie mam wiêcej
rozumu”. I powiedzia³em: „To jest po prostu wszystko, co ja wiem”.
Rozumiecie?
45 A on powiedzia³: „Otó¿, ty mi chcesz powiedzieæ, ¿e kobieta
mog³aby mieæ niemowlê, nie bêd¹c…” Powiedzia³: „To by³ Józef, ten
m¹¿, z którym ona chodzi³a; by³o to takie ma³e poœliŸniêcie, jak to
miewamy ca³y czas”.
46 Ja odrzek³em: „O, nie, nie. Bóg nie robi poœliŸniêæ. To by³
absolutnie Bo¿y Syn”.
On powiedzia³: „Otó¿, coœ takiego nie mo¿e byæ”.
47 Ja zapyta³em: „Czy myœlisz, ¿e tam nie by³ Stwórca, Który
stworzy³ niebo i ziemiê?”
48 On powiedzia³: „Nie, oczywiœcie, ¿e nie”. On powiedzia³: „O, to
jest psychologia”.
49 Ja zapyta³em: „Otó¿, sk¹d wziê³a siê tutaj ziemia?”
Odpar³: „Ona by³a tutaj, kiedy ja tu przyszed³em”.
50 A ja powiedzia³em: „Tak, to jest prawd¹. I ten pokój, w którym siê
urodzi³eœ istnia³, kiedy przyszed³eœ na œwiat. I by³o tam umeblowanie,
lecz jakaœ inteligencja musia³a ustawiæ to wszystko w ten sposób,
dok³adnie tak jest”.
51 Wiecie, by³oby to g³upie, gdybym powiedzia³: „Otó¿, jak powsta³
ten zegarek?” Jest to po prostu zegarek i to wszystko; przypadkowo
jest to zegarek. Otó¿, jego tykanie, te kamienie i wszystko, ka¿dy, kto
ma zrównowa¿ony umys³, wie od razu, ¿e jakaœ inteligencja zrobi³a
ten zegarek. Musia³a mu ustawiæ tykanie, wyregulowaæ go, w³o¿yæ do
niego r¹czki, kamienie i ca³y mechanizm.
52 Otó¿, o ile wiêksze jest twoje cia³o od tego zegarka? Widzicie,
bowiem by³ to cz³owiek, który zrobi³ ten zegarek. A ktoœ musia³
stworzyæ tego cz³owieka. Wiêc jeœli ktoœ mówi, ¿e istniejemy
przypadkowo, to œwiadczy o jego upoœledzeniu umys³owym. To siê
zgadza.
53 Wiêc on powiedzia³: „Dobrze, zatem” – on zacz¹³ mi opowiadaæ
nauki Darwina i tak dalej, o tym, jak wszystko zaczê³o istnieæ na
drodze ewolucji. Czytaliœcie o tym prawdopodobnie, jak powsta³
42

CO MYŒLICIE O CHRYSTUSIE?

9

œwiat; jak s³oñce i ksiê¿yc mia³y sprawê mi³osn¹ i od³upa³ siê ma³y
kawa³ek, i odlecia³ w przestrzeñ i z niego powsta³a Ziemia.
54 I pierwszy cz³owiek by³ jak¹œ g¹bk¹ i on nosi³ ma³¹ brodawkê z tej
strony i z niej wyros³a rêka. A potem on zadecydowa³, ¿e chce mieæ
rêkê i z drugiej strony, wiêc toczy³ siê kilka tysiêcy lat na tym boku,
i wyros³a druga rêka.
55 Ja powiedzia³em: „S³uchaj cz³owieku, ja jestem co do tego trochê
s³aby we wierze”. I powiedzia³em: „Nie wierzê w coœ takiego. Nie
mogê w to wierzyæ”. Powiedzia³em: „Ja po prostu wierzê w ten
sposób, jak to Bóg powiedzia³”. Powiedzia³em: „Mo¿na to udowodniæ
jedynie wiar¹. Nie mo¿na tego udowodniæ w ¿aden inny sposób”. I
rzek³em: „Moja wiara jest zbyt s³aba do czegoœ takiego”.
Powiedzia³em: „Ja po prostu nie mam tyle wiary. Ja po prostu wierzê,
¿e Bóg stworzy³ to w ten sposób, jak On powiedzia³”.
56 A on powiedzia³ odnoœnie tego narodzenia z dziewicy, on
powiedzia³: „Jest udowodnione, kaznodziejo Branham, ¿e kukurydza
i cokolwiek innego musi mieæ py³ek. Jest potrzebny py³ek dla
kukurydzy i dla drzew, i jak przenosz¹ go pszczo³y; i wszystko musi
mieæ mêski i ¿eñski element”.
57 Ja powiedzia³em: „Oczywiœcie, w tym zwi¹zku by³ mêski
element”. I powiedzia³em: „By³ to Bóg”.
„Otó¿, czy Bóg jest mê¿czyzn¹?”
Ja powiedzia³em: „Bóg jest duchem”.
58 „O, jest niemo¿liwe, ¿eby On mia³ kontakt z faktyczn¹ ludzk¹
istot¹. Musia³ to byæ partner seksualny”.
59 Ja powiedzia³em: „O, nie”. Powiedzia³em: „Popatrz, przyznasz mi
racjê, ¿e ta kobieta mia³a niemowlê? Powiemy wiêc, ¿e to jest prawd¹,
ta niewiasta mia³a dzieciê, a by³ Nim Jezus”.
60 „Tak, po tyle zgadzam siê z tob¹, poniewa¿ gdzieœ po œwiecie
chodz¹ jakieœ pog³oski i przesz³o to do historii, i tak dalej, ¿e ¿y³ tutaj
Jeden, nazywany Jezusem, lecz On nie by³ urodzony z dziewicy”.
61 Ja powiedzia³em: „Zatem zgodzimy siê, ¿e On mia³ naturaln¹
matkê”.
„Tak”.
62 „Wiêc On – twoim zdaniem On musia³ mieæ faktycznego ojca,
ziemskiego mê¿czyznê tutaj, który by³ Jego ojcem, inaczej nie móg³by
siê urodziæ”.
On odrzek³: „To siê dok³adnie zgadza”.
63 Ja zapyta³em: „Czy bêdziesz siê pan przy tym upiera³, panie
Jeffries?”
On powiedzia³: „Tak, bêdê”.
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Ja powiedzia³em: „W porz¹dku. Chcê ciê wiêc o coœ zapytaæ. Je¿eli
ta niewiasta mia³a to dzieciê, a ty powiedzia³eœ, ¿e to by³o niemo¿liwe
– ¿e ono musia³o mieæ naturalnego ojca, ¿e musia³o mieæ ziemskiego
ojca tak samo, jak mia³o ziemsk¹ matkê?”
On odrzek³: „To jest dok³adn¹ prawd¹”.
65 Ja powiedzia³em: „Wiêc sk¹d wzi¹³ siê tutaj pierwszy cz³owiek –
bez ojca i matki? Sk¹d on przyszed³? Choæby by³ kijank¹, ma³p¹,
wzglêdnie czymkolwiek by by³. Zgodnie z nauk¹ on musia³ mieæ ojca
i matkê, czy tak?” Zapyta³em: „Wiêc kto by³ jego ojcem i matk¹?”
66 Otó¿, od tego czasu on nie zadawa³ ju¿ ¿adnych pytañ. Na tym
by³a sprawa za³atwiona; to wszystko. On ju¿ nie mia³… O, mówiê
wam, ich argumenty s¹ „cieñsze” ni¿ zupa, ugotowana z cienia
kurczaka, który zgin¹³ z g³odu. Mówiê wam tyle: Oni po prostu nie
maj¹ niczego – nie maj¹ nogi, na której mogliby stan¹æ. Absolutnie
nie.
67 Jezus Chrystus by³ Synem Bo¿ym. Ja temu wierzê ca³ym moim
sercem. I ten wielki Duch Œwiêty zacieni³ tê dziewicê, i ona zrodzi³a
syna zgodnie ze S³owem Bo¿ym, bo Ono mówi: „Panna pocznie i
urodzi Syna; i nazw¹ Go imieniem Emanuel”. On by³ Bogiem z nami
(Ja temu wierzê.), i nie Bogiem, który bêdzie z nami jakiœ okres czasu,
lecz bêdzie z nami na zawsze. My jesteœmy Jego dzieæmi, ¿yj¹cymi w
Jego Obecnoœci teraz.
68 I to os³abienie dzisiejszego Koœcio³a jest jednym z zasadniczych
powodów, dlaczego nie widzimy wiêcej rozwoju w Koœciele. Pierwsz¹
rzecz¹, jak myœlê, jest to, ¿e dusza cz³owieka za ma³o przenosi siê do
obecnoœci jej Stworzyciela.
69 A kolejn¹ rzecz¹ jest to: Osoba, która znajdzie Boga, nie
uœwiadamia sobie, Kim On jest – kiedy znalaz³a Boga. Rozumiecie?
Gdybyœcie sobie tylko uœwiadomili, ¿e siedzicie teraz razem z
Jezusem Chrystusem! Wielu ludzi próbuje przesun¹æ to do jakiegoœ
innego wspania³ego wieku, a wszelkie uzdrowienie przesuwaj¹ do
Tysi¹cletniego Królestwa, i tak dalej – równie¿ wszystkie cuda
przesuwaj¹ do Tysi¹cletniego Królestwa.
70 Do czego by³yby nam potrzebne cuda w Tysi¹cletnim Królestwie,
kiedy bêdziemy istotami nadprzyrodzonymi? Rozumiecie? Dlaczego
potrzebowalibyœmy te rzeczy? Otó¿, Biblia mówi: „Teraz jesteœmy
synami Bo¿ymi”. „Teraz” to czas teraŸniejszy. „Teraz jesteœmy
synami”. Nie bêdziemy; jesteœmy teraz. Jesteœmy nimi tego poranka;
jesteœmy nimi w tej w³aœnie godzinie. „Teraz jesteœmy synami
Bo¿ymi, siedz¹cymi wspólnie – siedz¹cymi razem na niebiañskich
miejscach w Chrystusie Jezusie teraz”.
71 W tej w³aœnie minucie siedzimy razem na niebiañskich miejscach
w Chrystusie Jezusie. Ka¿dy cz³owiek – przez jednego ducha jesteœmy
64
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wszyscy wechrzczeni do jednego Cia³a; przez chrzest Duchem
Œwiêtym stajemy siê cz³onkami tego Cia³a. I teraz siedzimy razem w
okrêgach niebiañskich w Chrystusie Jezusie, wolni od s¹du. Nie
mo¿emy iœæ na s¹d. Jak moglibyœcie byæ s¹dzeni dwukrotnie?
72 Bóg os¹dzi³ Jezusa Chrystusa i On w³o¿y³ nasz wyrok na
Chrystusa, a Chrystus zap³aci³ karê za nas na Golgocie. Jeœli jesteœmy
w Chrystusie, to jesteœmy bezpieczni w Chrystusie. Jak wejdziemy do
Chrystusa? „Przez jednego Ducha jesteœmy wszyscy wechrzczeni w
jedno cia³o”. Czy siê to zgadza?
73 Jesteœmy w tym ciele Jezusa Chrystusa, a kiedy jesteœmy w nim,
przyjêliœmy to, ¿e On zosta³ ukarany za nas. On nie zna³ grzechu, ale
sta³ siê grzechem za nas. I potem On niós³ nasze choroby. On niós³
nasze grzechy. A my wchodzimy do Niego i jesteœmy wolni od tych
s¹dów.
74 Bóg nie mo¿e sprawiedliwie s¹dziæ mnie czy ciebie po raz drugi,
je¿eli On przyj¹³ nas ju¿ w Jezusie Chrystusie i ukara³ zamiast nas
Swego w³asnego Syna. Jak On móg³by karaæ nas, kiedy On ju¿ sk³oni³
Chrystusa, aby zap³aci³ nasz¹ cenê?
75 Gdybym ja poszed³ do sklepu zastawczego i mia³bym coœ… Tak
samo jest z ludzkim ¿yciem; diabe³ umieœci³ nas do sklepu
zastawczego. To siê zgadza. Diabe³ umieœci³ nas do sklepu
zastawczego z powodu naruszenia Bo¿ego prawa. Lecz jeœli masz coœ
w sklepie zastawczym i idziesz tam, by to odkupiæ z powrotem, i masz
rachunek do tego, to masz prawo odkupiæ to z powrotem.
76 Otó¿, nie by³oby potrzebne iœæ do tego sklepu… Gdybym ja mia³
mój zegarek w sklepie zastawczym, a ty poszed³byœ tam i wykupi³byœ
go dla mnie, to ja nie musia³bym tam ju¿ iœæ, by go znowu zap³aciæ.
Nie móg³bym go ponownie zap³aciæ; poniewa¿ on ju¿ jest zap³acony.
O, kiedy pomyœlê o tym, coœ wewn¹trz mnie pod pi¹tym ¿ebrem po
lewej stronie podskakuje wy¿ej ni¿ niebiosa.
77 Wiem bowiem, ¿e diabe³ mia³ mnie w sklepie zastawczym w
pewnym czasie z powodu grzechu i przestêpstwa, lecz Jezus Chrystus
wzi¹³ mnie ze sklepu zastawczego i odkupi³ mnie z powrotem dla
Boga. To czyni mnie Jego synem dzisiaj rano. I nie ma tego tutaj, co –
jeszcze siê nie objawi³o, czym bêdê na samym koñcu, lecz ja wiem, ¿e
bêdê mia³ cia³o podobne do Jego w³asnego chwalebnego cia³a – bo
zobaczê Go takiego, jakim On jest – wolne od chorób, wolne od
grzechu.
78 Otó¿, oczywiœcie On by³ Synem Bo¿ym. Jest to od dawna aktualna
ci¹gle kwestia, na przestrzeni wszystkich wieków – cz³owiek
szukaj¹cy i pragn¹cy Boga. Czy mia³bym znaleŸæ dzisiaj do po³udnia
i zawezwaæ kilku z Jego przyjació³? Oczywiœcie weŸmiemy teraz Jego
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nieprzyjació³ na chwilê. Zapytajmy siê kogoœ wed³ug autorytetu
Pisma Œwiêtego.
79 Moglibyœmy iœæ dalej i dalej i dalej. Lecz zapytajmy siê po prostu
– weŸmy kogoœ z autorytetem Biblijnym: Kim by³ Jezus Chrystus? Co
wy myœlicie o Nim? Wy powiecie: „Oczywiœcie, bracie Branham, Jego
przyjaciele bêd¹ œwiadczyæ o Nim”. Zapytajmy wiêc o Niego jego
wrogów. Zobaczmy, co mówi wróg. Sam diabe³ wiedzia³, ¿e on by³
Synem Bo¿ym.
80 Wiecie, kaznodzieje owego czasu nie wiedzieli, ¿e On by³ Synem
Bo¿ym. Oni mówili: „On jest przywódc¹ tych czytaj¹cych myœli. On
jest Belzebubem, szefem diab³ów”.
81 Lecz diabe³ powiedzia³: „My wiemy, Kim ty jesteœ – On œwiêty
Bo¿y. Dlaczego przychodzisz trapiæ nas przed nastaniem naszego
czasu?” Tam diabe³ powiedzia³, ¿e On by³ Synem Bo¿ym. Czy siê to
zgadza?
82 Spójrzcie na najpodlejszego, najwstrêtniejszego wroga, jakiego
On mia³ kiedykolwiek, którym by³ Judasz Iskariot. Kiedy Judasz
Iskariot uœwiadomi³ sobie, co zrobi³, i zobaczy³ tego nieskazitelnego
Syna Bo¿ego wisz¹cego tam miêdzy niebem i ziemi¹, cierpi¹cego,
krwawi¹cego, Jego cia³o… On wzi¹³ to srebro, które otrzyma³, tych
trzydzieœci srebrników, i rzuci³ je przed najwy¿szego kap³ana, i
powiedzia³: „Zdradzi³em krew niewinn¹”. To siê zgadza.
83 Jego najpodlejszy wróg œwiadczy³, ¿e On by³ Synem Bo¿ym. Kiedy
On umar³, niebiosa i ziemia poczernia³y jak sadza; Bóg œwiadczy³ o
tym. Rzymski setnik, który przek³u³ Jego bok, po³o¿y³ swoj¹ rêkê na
swoje serce i powiedzia³: „Zaprawdê, to by³ Syn Bo¿y”. Czy siê to
zgadza?
84 Popatrzmy siê na starego Pi³ata, stoj¹cego tam i pozbawionego
humoru. Wsta³ wczeœnie rano, zawo³ano go na krzes³o sêdzi; w³o¿yli
Mu wieniec wokó³ Jego g³owy i postawili Go tam. Pi³at ockn¹³ siê po
wielkim przyjêciu towarzyskim ubieg³ej nocy prawdopodobnie i
siedzia³ tam, i sprzecza³ siê z tymi ¯ydami. I on s¹dzi³ Go, i
rozpatrywa³ wszystko.
85 I s³yszê konia galopuj¹cego po ulicy. Kto to by³? Przyjecha³ paŸ z
pa³acu. I on wbieg³ do œrodka przed cesarza i upad³ na ziemiê przed
nim, i poda³ mu liœcik od jego ¿ony. Przypatrzmy siê Pi³atowi,
stoj¹cemu tam, i on by³ ca³y zdenerwowany, i mia³ zaciœniête zêby.
Zacz¹³ czytaæ ten liœcik; zaczê³y mu dr¿eæ rêce; jego kolana zaczê³y
t³uc jedno o drugie; i on zblad³ zupe³nie.
86 Popatrzmy przez jego ramiê i zobaczmy, co on czyta³: „Nie miej
nic do czynienia z tym sprawiedliwym Mê¿em, poniewa¿ wiele
wycierpia³am dzisiaj we œnie z powodu Niego”. Pogañska ¿ona
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napisa³a ten liœcik jej pogañskiemu mê¿owi. „Nie miej nic do
czynienia z tym Mê¿em, bo wiele wycierpia³am dzisiaj we œnie”.
87 Pi³at powiedzia³: „Przynieœcie mi trochê wody. Ja w Nim ¿adnej
winy nie znajdujê”. Co to by³o? Jego nieprzyjaciele œwiadczyli. To siê
zgadza. Bóg sprawia, ¿e wszystko dr¿y i trzêsie siê na dŸwiêk tego
Imienia Jezus Chrystus. Bracie, oto gdzie Koœció³ utraci³ dzisiaj
uroczysty charakter tego Imienia, moc tego Imienia.
88 Kiedy Moj¿esz poszed³ do Egiptu, gdyby ci ludzie… On mia³
laskê, któr¹ niós³ przed sob¹. Jak to by³o absurdalne. Widzicie tego
starego mê¿czyznê tam na pustyni – naprawdê stary, mia³
osiemdziesi¹t lat, bia³a broda zwisa³a mu w dó³ po tyle, a bia³e w³osy
zwisa³y mu na plecy, i oto on idzie ze swoj¹ ¿on¹, siedz¹c¹ okrakiem
na mule, trzymaj¹c¹ jedno dziecko na ka¿dym biodrze.
89 Oto idzie Moj¿esz uwielbiaj¹c po prostu Boga i szed³ na po³udnie
w ten sposób. A ludzie mówili: „Dok¹d idziesz, Moj¿eszu?”
„Idê do Egiptu, by go zaj¹æ”.
90 Czy moglibyœcie wyobraziæ to sobie? Niedorzecznoœæ. Stary
cz³owiek osiemdziesiêcioletni z ¿on¹ i dwojgiem dzieci na osio³ku,
trzymaj¹cy przed sob¹ laskê, podró¿uj¹cy do Egiptu, by podbiæ
najwiêksze zmechanizowane jednostki œwiata. Nie by³o ¿adnej…
Patrzcie, Egipt podbi³ przedtem ca³y œwiat. Ktoœ go zapyta³: „Jak
wiesz, ¿e go podbijesz?”
91 „Bóg tak powiedzia³ i ja temu wierzê”. To jest w³aœciwe. To
prawda, Bóg tak powiedzia³. I on tego dokona³. Amen. Bowiem on
wzi¹³ Boga za Jego S³owo. Kiedy Bóg powiedzia³, co On uczyni³ w
Chrystusie, ja wierzê, ¿e to jest prawd¹. Lecz gdyby ci Egipcjanie
potrafili Moj¿eszowi zabraæ tê laskê z rêki, to pokonaliby go.
92 Nie by³a to Bo¿a… Nie by³a to laska Moj¿esza, by³a to rózga
Bo¿ego s¹du. To ona uderzy³a w ska³ê. T¹ w³aœnie rózgê on wyci¹ga³.
A gdyby im siê uda³o kiedykolwiek wyj¹æ tê laskê z rêki Moj¿esza, to
by go pokonali. Lecz on strzeg³ tej laski nara¿aj¹c swoje w³asne ¿ycie.
93 A gdyby ludzie dzisiaj odnosili siê z szacunkiem do Imienia Jezus,
które pozosta³o w Koœciele… On powiedzia³: „O cokolwiek
poprosicie Ojca w Moim Imieniu, Ja uczyniê”. On da³ swoje Imiê
Koœcio³owi, aby w Nim udzielali œlubu, robili pogrzeby, chrzcili i
czynili wszystko inne, co my czynimy. „Cokolwiek czynicie w s³owie
albo w uczynku, wszystko czyñcie w Imieniu Jezusa Chrystusa”.
94 Lecz my utraciliœmy œwiêtoœæ tego Imienia. Bierzemy Je
nadaremno – w ¿artach, itd. Nie mo¿esz czerpaæ gorzkiej i s³odkiej
wody z tego samego Ÿród³a, przyjacielu. Musisz siê znaleŸæ w takim
stanie, ¿e masz szacunek do tego Imienia i wierzysz w Nie, i znasz Je,
i pos³ugujesz siê Nim zupe³nie w³aœciwie.
95 Otó¿, je¿eli zosta³em nazwany œwiadkiem przez kilku z Jego
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przyjació³ – co gdybym zawezwa³ Noego dzisiaj i powiedzia³bym:
„Noe, zst¹p z niebios na ziemiê i podejdŸ tutaj na chwilê. Chcê, abyœ
z³o¿y³ œwiadectwo tym s³uchaczom dzisiaj do po³udnia. Co myœlisz o
Chrystusie? Czyim Synem On by³?”
96 Patrzcie, Noe by powiedzia³: „On jest Synem Tego, Kto wywo³a³
mnie owego dnia na pole i powiedzia³: ,Zbuduj arkê, by zachowaæ
swoj¹ rodzinê’.” Noe by szybko rozpozna³, ¿e to jest On.
97 Co,
gdybym potrafi³ wywo³aæ dzisiaj Izajasza proroka?
Powiedzia³bym: „Izajaszu, zst¹p dzisiaj na ziemiê z wspania³ych sfer
chwa³y i œwiadcz tym s³uchaczom, Czyim Synem On twoim zdaniem
jest”.
98 Izajasz powiedzia³by… [Puste miejsce na taœmie – wyd.] „G³os
mówi¹cy do mnie, oznajmuj¹cy: ,Dzieciê narodzi³o siê nam, syn dany
jest nam; i nazw¹ imiê Jego Doradca, Ksi¹¿ê Pokoju, Bóg Mocny,
Ojciec Odwieczny’.” Patrzcie, szybko wiedzia³by, ¿e to by³ Syn Bo¿y.
Dlaczego? On by³ prorokiem pod inspiracj¹.
99 Gdybym zawo³a³ Joba, powiedzia³bym: „Jobie, ty by³eœ starcem.
By³eœ okryty wrzodami, utraci³eœ wszystko, co mia³eœ. Twoje dzieci
zginê³y. Twoja ¿ona odwróci³a siê niemal przeciwko tobie i
powiedzia³a: ,Dlaczego nie z³orzeczysz Bogu i nie umrzesz?’ Co ty
myœlisz o Chrystusie? Jobie, Czyim Synem On jest?”
100 On powiedzia³by: „Ja by³em w tragicznym po³o¿eniu; siedzia³em
na kupie popio³u. Cz³onkowie zboru odwrócili siê do mnie plecami na
siedem dni, próbuj¹c daæ mi pocieszenie. Co za pocieszenie. Kiedy
tam siedzia³em i skroba³em moje wrzody, podszed³ m³ody cz³owiek
imieniem Elihu i zacz¹³ mi wyjaœniaæ o Bogu. A kiedy odpowiada³em,
zobaczy³em wizjê. I powiedzia³em: „Ja wiem, ¿e mój Odkupiciel ¿yje,
a w ostatecznych dniach On stanie na ziemi. Chocia¿ robactwo
roztoczy to cia³o, jednak w moim ciele ja zobaczê Boga, Którego ja
sam zobaczê. Moje oczy zobacz¹ go, nie ktoœ inny”. Oczywiœcie.
101 Co, gdybym móg³ sprowadziæ Ezechiela i powiedzia³bym:
„Ezechielu, czy odemkn¹³byœ Bo¿e drzwi i zst¹pi³ dzisiaj rano tutaj
do Koœcio³a Filadelfijskiego? Chcê, abyœ z³o¿y³ œwiadectwo. Co
myœlisz o Chrystusie, Ezechielu?”
102 On powiedzia³by: „Kiedy widzia³em, jak On nadchodzi, ob³oki
by³y jako py³ pod Jego stopami”. Jakie to œwiadectwo! Moi drodzy!
103 Zapyta³bym nastêpnego, który by podszed³. Powiedzia³bym:
„Danielu, wielki proroku, co ty myœlisz o Chrystusie? WyjdŸ tutaj na
chwilê, Danielu, i z³ó¿ œwiadectwo temu Filadelfijskiemu Koœcio³owi
dzisiaj rano. Co ty myœlisz o Chrystusie? Kogo Synem On jest?”
104 S³yszê, jak Daniel mówi: „Wiesz, sta³em tam pewnego dnia pisz¹c,
a Duch Œwiêty odpoczywa³ na mnie i widzia³em Go w postaci
kamienia wyciêtego z góry, który stoczy³ siê do Babilonu i zdruzgota³
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królestwa œwiata”. Tak jest. I s³yszê, jak on mówi: „I jeszcze inna
sprawa: Pewnego dnia wrzucono mnie za moje œwiadectwo do jamy
lwiej. Gdy tam sta³em, najpierw zobaczy³em lwy. S³ysza³em jak
st¹paj¹ swoimi miêkko wypoduszkowanymi kopytami, wzglêdnie
swoimi ³apami. I niemal czu³em ich oddech na sobie. Wiedzia³em, ¿e
to by³o… W tym ciemnym lochu zosta³bym zupe³nie rozszarpany za
kilka minut. I nagle Coœ poruszy³o ka¿dym w³óknem w moim ciele.
Us³ysza³em, jak Coœ dŸwiêczy, moja twarz obla³a siê potem i
przechodzi³y mnie dreszcze. I widzia³em, jak te lwy… oczy tych
nadchodz¹cych lwów. I ni st¹d ni zow¹d one zaczê³y odwracaæ swoje
g³owy i odesz³y. A gdy opuœci³o mnie to uczucie, spojrza³em i
zobaczy³em stoj¹cego w k¹cie – sta³ tam Ten, Który jest Synem
Bo¿ym. On tam sta³. Bóg pos³a³ Swoich Anio³ów, aby mnie
wyzwoliæ”. I s³yszê, jak on mówi dalej: „Ta moc odpoczywa³a na
mnie. Moje miêœnie dr¿a³y tylko. Ta moc przechodzi³a przeze mnie;
³zy sp³ywa³y mi po policzkach. On jest Synem Bo¿ym”. Tak jest.
105 By³o równie¿ kilku m³odzieñców pewnego dnia – nazywali siê
Sadrach, Mesach i Abednego. Zawo³ajmy ich wiêc dziœ rano i
poproœmy ich, aby z³o¿yli œwiadectwo, Czyim On jest Synem.
Obserwujmy ich, gdy Sadrach, Mesach i Abednego… „Co wy
myœlicie o Nim? Czyim On jest Synem? Nu¿e – wy ¿yliœcie wiele lat
przedtem, nim On siê urodzi³”.
106 Otó¿, oni by odpowiedzieli: „By³o to pewnego dnia tam w
Babilonie, gdy zosta³o og³oszone obwieszczenie – wyda³ je król,
przypieczêtowa³ je i nie mog³o zostaæ naruszone. I ka¿dy, kto nie
s³u¿y³by ich bogom i bo¿kom, i tak dalej, aby byæ popularnym razem
z pozosta³ymi, mia³ zostaæ wrzucony do ognistego pieca. Lecz my
postanowiliœmy w naszych sercach na zebraniu modlitewnym pewnej
nocy, ¿e nie pokalamy siê ich bo¿kami i bêdziemy staæ w obronie
Bo¿ego S³owa bez wzglêdu na to, co powie pozosta³y œwiat”. Amen.
Czujê siê w tej chwili jakoœ religijnie. Pomyœl bracie, kiedy pomyœlê:
„Tak jest, postanowiliœmy w naszych sercach, ¿e nie bêdziemy siê
kalaæ razem z pozosta³ym œwiatem”.
107 W porz¹dku, a ¿ar pieca wzmaga³ siê. O, moi drodzy, pomyœlcie
tylko, co siê to dzia³o owego poranka. „Rozpalono piec siedem razy
gorêcej, ni¿ by³ kiedykolwiek rozpalony. I my musieliœmy wejœæ do
tego pa³aj¹cego pieca. Lecz wiedzieliœmy, ¿e coœ jest wewn¹trz nas, co
nas pobudza, i odczuwaliœmy Ducha, który nam œwiadczy³, ¿e
jesteœmy Bo¿ymi dzieæmi, ¿e Bóg potrafi nas wyratowaæ z tego
pa³aj¹cego pieca. Niemniej jednak nie pok³oniliœmy siê ich pos¹gowi.
Wiêc tego rozstrzygaj¹cego poranka, gdy zaczêliœmy iœæ maj¹c rêce
zwi¹zane za plecami – po pomoœcie prosto do ognistego pieca, król
Nabuchodonozor siedzia³ w tyle na tronie i powiedzia³: „Wypalimy z
nich teraz trochê tej ekstrawaganckiej religii”.
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Czy moglibyœcie wyobraziæ sobie, ¿e mo¿na wypaliæ Ducha
Œwiêtego z cz³owieka, kiedy Duch Œwiêty sam jest ogniem? Ogieñ
zwalcza ogieñ. Tak jest. Czy moglibyœcie wyobraziæ sobie coœ takiego?
109 I oto oni wystêpuj¹ po tym pomoœcie – id¹ prosto do ognistego
pieca. Moi drodzy, jaki to czas! S³yszê, jak Sadrach mówi do
Mesacha: „Bracie, czy przebi³eœ siê w modlitwie do Boga?”
110 „Wszystko jest za³atwione”. Amen. „IdŸmy tylko dalej”. Co
myœlicie o Chrystusie? I wtedy On przyby³ wprost ku tej krawêdzi, z
której oni mieli skoczyæ prosto do ognistego pieca, a by³a to
najciemniejsza godzina, jak¹ prze¿yli kiedykolwiek. Podchodzili do
tego ognistego pieca i mniej wiêcej w tym czasie, gdy byli gotowi
wejœæ do niego…
111 Odwróæmy nasze kamery dzisiaj do po³udnia i spójrzmy hen do
Niebios – wyzwólmy siê z tej dymensji i spójrzmy do góry. Kiedy te
sprawy tutaj wygl¹daj¹ tak posêpnie, to zawsze dzieje siê coœ w
innym œwiecie. Zgadza siê. Tak jest.
112 Widzê Go, siedz¹cego tam jako Ksiêcia, siedz¹cego na tronie,
przywdzianego w Swoj¹ wspania³¹ szatê. Alleluja! Daniel widzia³ go
równie¿ pewnego razu i powiedzia³: „On przyszed³ jako Starodawny,
a jego w³osy by³y bia³e jak we³na”.
113 Kiedy On siedzia³ tam na Swoim tronie, widzê anio³a Gabriela
podchodz¹cego do Niego z wyci¹gniêtym mieczem i mówi¹cego:
„Mistrzu, czy popatrzy³eœ siê dzisiaj rano do Babilonu? Patrz, oni tam
chc¹ spaliæ trzech wierz¹cych. Rozpalili piec okropnie. Tak jest. I oni
chc¹ spaliæ trzech wierz¹cych. Czy ich zauwa¿y³eœ?”
114 S³yszê, jak On mówi: „Obserwowa³em ich ca³¹ noc”. Alleluja. Jego
oko czuwa nad wróbelkiem i ja wiem, ¿e On czuwa nade mn¹. On
czuwa nad tob¹; On czuwa nade mn¹. Tak jest. „Jego oko czuwa nad
wróbelkiem. Ja œpiewam, bo jestem szczêœliwy, œpiewam, bo jestem
wolny. Jego oko czuwa nad wróbelkiem i ja wiem, ¿e On czuwa nade
mn¹”.
115 On tam sta³ i powiedzia³: „Tak, Gabrielu, wiem, ¿e jesteœ dobrym
anio³em. Móg³byœ tam zst¹piæ i zniszczyæ im t¹ rzecz. Lecz Ja
obserwowa³em ich ca³¹ noc. S³ysza³em ich zgromadzenie modlitewne.
Wiedzia³em, ¿e oni wierz¹ we Mnie, chocia¿ Mnie nigdy nie widzieli,
a jednak wierz¹ we Mnie mimo wszystko”.
116 Widzê innego anio³a podchodz¹cego – nazywa³ siê Pio³un. On
w³aœnie zniszczy³ przedpotopowy œwiat wodami potopu. On ma pod
w³adz¹ wody. On uczyni coœ z ludŸmi w ostatecznych dniach – uczyni
ich pe³nymi goryczy.
117 Wiêc widzê, jak on szybko podbiega i upada na ziemiê przed Jego
Majestatem, i s³yszê, jak mówi: „O, Mistrzu, czy patrzy³eœ siê tam na
dó³?” Anio³owie interesuj¹ siê tym, co my myœlimy o Chrystusie. „Czy
108
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Ty zauwa¿y³eœ, co dzieje siê tam w mieœcie? Lada chwila spal¹ tam
trzech wierz¹cych. Ja kierujê wodami – na Twój rozkaz. Pozwól mi
tylko zst¹piæ na dó³; ja zmyjê Babilon z powierzchni ziemi”.
118 Wierzê, ¿e on móg³by to uczyniæ. Tak jest. „Pozwól mi tam zst¹piæ
– ja zmieniê ca³¹ sytuacjê dzisiaj rano. Tam s¹ mê¿czyŸni, którzy
wierz¹ w Ciebie. Oni s¹ œmiertelnikami tylko, a jednak wierz¹. Nigdy
tego nie widzieli, lecz wierz¹ temu, co powiedzia³ Moj¿esz, ¿e ,Pan
wasz Bóg wzbudzi wam proroka, podobnego do mnie’. Oni wiedzieli,
¿e On mia³ przyjœæ; we wierze wygl¹dali przyjœcia Syna Bo¿ego”.
119 Pos³uchajmy ich œwiadectw, mówi¹cych… Potem spojrza³em do
ty³u i zobaczy³em Go. On powiedzia³: „Pio³unie, Ty jesteœ dobrym
anio³em. Ty by³eœ Mi pos³usznym. Czyni³eœ dok³adnie to, co ci
poleci³em. Lecz ja – nie mogê ci poleciæ, abyœ poszed³, poniewa¿ to
jest zadanie dla Mê¿czyzny. Ja Sam zst¹piê tam”.
120 S³yszê, jak On wyci¹gn¹³ rêkê i mówi: „ChodŸcie tu – wschodni
wietrze, zachodni wietrze, pó³nocny i po³udni”. Mówiê wam,
wszystko w systemach s³onecznych i w przestworzach jest Mu
pos³uszne i zawraca na Jego rozkaz. Lecz ludzie myœl¹ sobie w swoich
sercach, ¿e wiedz¹ wiêcej ni¿ Bóg i On nie mo¿e dotkn¹æ kamiennego
serca cz³owieka.
121 Jak¿e, ja s¹dzê dzisiaj rano, ¿e On móg³by powiedzieæ: „Niech
zima zmieni siê w lato, a lato w zimê”. One by³yby Mu pos³uszne. On
móg³by powiedzieæ: „Marsie, ty przesuñ siê tutaj, a ty Jupiterze
przesuñ siê tam”. One by³yby Mu pos³uszne. Absolutnie. On by to
tylko wypowiedzia³. On tam stoi w Swoim Majestacie, a cz³owiek nie
dostrzega Go. Kiedy On tam sta³ – „Có¿ jest cz³owiek, ¿e Ty o nim
pamiêtasz?”
122 Kiedy On stan¹³ tam w przestrzeni kosmicznej, gdy nie by³o tam
niczego, zanim by³a choæby jedna gwiazda w przestworzach, zanim
pojawi³o siê s³oñce na niebosk³onie, On zdmuchn¹³ z Swojej rêki
[Brat Branham wydaje g³os dmuchniêcia – wyd.] a gwiazdy, ksiê¿yce,
œwiaty i systemy zaistnia³y przez Jego wypowiedziane S³owo.
Alleluja.
123 Moi drodzy, kiedy pomyœlê o tym – taki jest mój Bóg. Alleluja. A
czêœæ Niego ¿yje we mnie teraz. Dlatego, ¿e tak jest teraz, mam ¯ywot
Wieczny. I ka¿dy mê¿czyzna i kobieta tutaj ma ¯ywot Wieczny dziêki
twórczemu S³owu Boga, którym powo³a³ rzeczy do istnienia. Alleluja.
Tak jest. Nie myœlcie sobie, ¿e jestem podniecony. Ja wiem, gdzie siê
znajdujê.
124 Popatrz bracie, kiedy… Mówiê wam – gdy o tym rozmyœlam,
zabiera mnie to do innego œwiata, o którym ten œwiat nic nie wie.
Widzê Go tam, stoj¹cego w Swoim Majestacie. On powiedzia³:
„ChodŸcie tutaj, wschodni wietrze, pó³nocny, po³udniowy – chodŸcie
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tu. WejdŸcie pod to wielkie czo³o burzy ot tam, pod ten wielki s³up
ob³oku. Ja popêdzê was dzisiaj rano jak konie”.
125 Widzê, jak On wstaje ze Swego tronu, przywdziany w Swoj¹ szatê,
wychodzi i siada na tym wielkim ob³oku, na czole wielkiej burzy,
siêga rêk¹ i chwyta b³yskawicê i trzaœnie ni¹ poprzez niebosk³on ot
tak. On bêdzie popêdza³ te wiatry jak konie. Amen.
126 Dlaczego? Ci m³odzieñcy byli w tarapatach. Mniej wiêcej w tym
czasie Sadrach spojrza³ na towarzyszy i powiedzia³: „Niech wam Bóg
b³ogos³awi, Mesachu i Abednego; idziemy w Imieniu Pañskim”. Ten
¿ar jest wielki; piec jest rozpalony. Oni robi¹ ostatni krok i w³aœnie w
tym momencie, gdy wst¹pili do ognistego pieca, ten rydwan zst¹pi³ z
niebios, szumi¹c jak potê¿ny szumi¹cy wiatr, wjecha³ do ognistego
pieca z wiejad³em w Swoim rêku, którym odwia³ wszystkie p³omienie
od tych m³odzieñców, stan¹³ tam i rozmawia³ z nimi.
127 Król zapyta³: „Ilu ich tam wtr¹ciliœcie?”
Odrzekli: „Trzech”.
Powiedzia³: „Ja widzê czterech, a Ten inny wygl¹da jak Syn
Bo¿y”.
128 Alleluja. Ten bezwierca, niewierz¹cy, bezbo¿ny król musia³
rozpoznaæ, Kim jest Jezus Chrystus. On jest Synem ¿yj¹cego Boga.
Amen. Co wy myœlicie o Chrystusie? Czyim On jest Synem?
Oczywiœcie, On jest Synem Bo¿ym.
129 Zapytajmy siê Jana Chrzciciela. Zawo³ajmy go na widowniê
dzisiaj do po³udnia, niechaj jego œwiadectwo zabrzmi tutaj wœród nas.
Co ty powiesz o Nim, Janie? Wiesz, to… Ty otrzyma³eœ Ducha
Œwiêtego szeœæ miesiêcy przedtem, nim siê urodzi³eœ. Tak jest. Ty
otrzyma³eœ chrzest Duchem Œwiêtym. Ty by³eœ jak martwy w ³onie
twojej matki, a kiedy imiê Jezus Chrystus zosta³o wypowiedziane po
raz pierwszy…
130 Moi drodzy, ta m³oda matka Maria przyby³a do El¿biety, jej
kuzynki i objê³a j¹ swoimi ramionami. Ona by³a brzemienn¹. Jan by³
w jej ³onie szeœæ miesiêcy, a nie by³o widaæ ¿adnego… nie otrzyma³
jeszcze ¿ycia. Ona mówi³a: „Obawiam siê o stan mojego dzieciêcia, i
tak dalej”.
131 A m³oda matka Maria powiedzia³a: „Otó¿, ja równie¿ bêdê mia³a
dzieciê”. I kiedy powiedzia³a, jak bêdzie brzmia³o Jego Imiê, ma³y
Jan otrzyma³ Ducha Œwiêtego i zacz¹³ siê poruszaæ i podskakiwaæ z
radoœci w ³onie swojej matki.
132 A Maria rzek³a… El¿bieta powiedzia³a: „Kiedy przychodzisz –
sk¹d¿e to przychodzi matka mojego Pana? Bo skoro tylko twoje
pozdrowienie dotar³o do moich uszu, moje dzieciê podskoczy³o z
radoœci w moim ³onie”.
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I ja uwa¿am, ¿e gdy tylko Imiê Jezus Chrystus zosta³o po raz
pierwszy wypowiedziane przez usta œmiertelnika, a to da³o ¿ycie
martwemu niemowlêciu, moi drodzy, co Ono powinno uczyniæ dla
znowuzrodzonego Koœcio³a, który jest nape³niony Duchem Œwiêtym?
Amen.
134 Zauwa¿, mój drogi przyjacielu… Billy, wyczerpa³em moich
piêtnaœcie minut, lecz ci¹gle czujê siê dobrze. Dajcie mi jeszcze kilka
dodatkowych minut. W porz¹dku, kiedy myœlê o tym, jak moc Bo¿a
by³a tam obecna!
135 Gdybym siê zapyta³ Jana, powiedzia³bym: „Kim jest ten
Cz³owiek? Co ty myœlisz o Chrystusie? Czyim On jest Synem?”
136 Jan powiedzia³by: „Gdy by³em jeszcze – otrzyma³em Ducha
Œwiêtego w ³onie mojej matki, wiêc jestem powiadomiony. Kiedy
mia³em dziewiêæ lat, odszed³em na pustyniê”. Nie do seminarium, nie
do jakiejœ szko³y; on odszed³ na pustyniê, by ¿yæ z Bogiem. Bracie,
takiego seminarium w³aœnie trzeba nam wszystkim dzisiaj, nie tak
du¿o genealogii, ale trochê kolanologii – to za³atwia sprawê.
137 Kiedy Jan mia³ trzydzieœci lat, wyszed³ z pustyni – nie w jakimœ
smokingu albo w koszuli ze sztywnym ko³nierzem, nazywany
Wielebnym, Doktorem, Ojcem, lub kimœ podobnym, lecz on wyszed³ z
pustyni owiniêty w owcz¹ skórê i g³osi³ pokutê tak mocno, ¿e
poruszy³ wszystkimi rejonami w okolicy.
138 Bracie, on by³ nape³niony Duchem Œwiêtym. Mówi³ bez ogródek.
Przy³o¿y³ siekierê do korzeni drzewa. A ka¿de drzewo, które nie
przynosi³o dobrego owocu, zosta³o wyciête. Tego w³aœnie trzeba nam
dzisiaj – trochê wiêcej takich Janów Chrzcicieli, nape³nionych
Duchem Œwiêtym w takiej mierze, ¿e mówi¹ bez ogródek i mówi¹
prawdê bez wzglêdu na to, kogo to zrani. Dygnitarze koœcielni
pos³uguj¹ siê rêkawiczkami na rêkach. Zdejmijcie te rêkawiczki i
zabierzcie siê do tego go³ymi rêkami.
139 Jan pyta³ siê wtedy: „Co myœlicie o Chrystusie? Czyim Synem On
jest?”
140 On powiedzia³: „Ten, który powiedzia³ mi na pustyni: ,Ten, na
którego zobaczysz zstêpuj¹cego Ducha i pozostaj¹cego na nim, bêdzie
chrzci³ Duchem Œwiêtym i Ogniem, a w rêku Jego jest wiejad³o. On
dok³adnie wyczyœci Swoje klepisko i spali plewy ogniem
nieugaszalnym, a pszenica zostanie zabrana do spichlerza’.” Co za
œwiadectwo Jana Chrzciciela!
141 Zawo³ajmy Jego matkê. Je¿eli by³ ktoœ, kto powinien by³ wiedzieæ,
Kim On by³, to Jego matka powinna by wiedzieæ, Kogo Synem On
jest. Czy tak nie myœlicie? „Mario, zst¹p z Kraju chwa³y na kilka
minut i z³ó¿ œwiadectwo Koœcio³owi Filadelfijskiemu dzisiaj do
133
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po³udnia. Co ty myœlisz o Chrystusie? Kogo Synem On jest? Skoro
jesteœ Jego matk¹, powinnaœ to wiedzieæ”.
142 Ona powiedzia³aby: „Ja nie pozna³am mê¿a”. Alleluja. „Nie
pozna³am mê¿a, lecz pewnego dnia, by³o to w poniedzia³ek, w dzieñ
prania, nios³am na moim ramieniu trochê wody; sz³am do studni, w
której wytryska dziewicze Ÿród³o. I kiedy tam sz³am, wielka
Œwiat³oœæ zajaœnia³a przede mn¹ i stan¹³ tam archanio³ Gabriel i
powiedzia³: ,B¹dŸ pozdrowiona, Mario, b³ogos³awion¹ jesteœ miêdzy
niewiastami, bo urodzisz dzieciê nie poznawszy mê¿a’. Zapyta³am:
,Jak siê to mo¿e staæ, Panie?’”
143 Anio³ odpowiedzia³: „Duch Œwiêty zacieni ciê i to œwiête Dzieciê,
które siê urodzi z ciebie, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym”. Amen.
Wierzê, ¿e œwiadectwo Marii jest prawdziwe. Racja. Co wy myœlicie o
Chrystusie? Kogo Synem On jest?
144 Nie dbam o to, ilu ateistów powstanie, jak wielu bêdzie mia³o
ró¿ne opinie, On jest mimo wszystko Synem Bo¿ym, urodzonym z
dziewicy. Tak jest.
145 Ona powiedzia³a: „Ja nie pozna³am mê¿a, lecz On, powiedzia³ mi
tak: ,Zostaniesz zacieniona przez Ducha Œwiêtego i ono bêdzie
nazwane Synem Bo¿ym’.”
146 Co, gdybym móg³ zawo³aæ dzisiaj do po³udnia… Co gdybym
móg³ zawo³aæ E. Howarda Cadle, mojego starego przyjaciela z
Kaplicy Cadle, który by³ pijanym opojem, le¿¹cym na ulicy, a muchy
wlatywa³y mu do ust? Przedtem wymiotowa³ w jakimœ barze i… Co
myœlicie, gdybym siê móg³ wzbiæ do niebiañskich sfer chwa³y i
zawo³aæ Howarda Cadle na ziemiê dzisiaj do po³udnia, aby z³o¿y³
œwiadectwo? S³uchaliœcie jego audycji nadawanej tutaj wiele lat.
147 By³ to mój serdeczny przyjaciel z Milltown, Indiana, gdzie by³em
pastorem ma³ego baptystycznego zboru. Ja bym powiedzia³: „Bracie
Cadle, pragnê dzisiaj do po³udnia, ¿ebyœ mi przed obliczem tego
Koœcio³a Filadelfijskiego powiedzia³, Kto jest twoim zdaniem Synem
Bo¿ym”. Alleluja.
148 Gdyby on móg³ zst¹piæ na ziemiê dzisiaj, powiedzia³by: „Ja by³em
pijanym opojem. Le¿a³em na ulicy pijany, zdeprawowany, i
umiera³em. A moja biedna matka klêcza³a gdzieœ za ¿³obem z
kukurydz¹ i modli³a siê w Imieniu Jezusa Chrystusa. Wtedy On pos³a³
Swojego anio³a, aby mnie wyzwoli³ i uczyni³ ze mnie kaznodziejê,
który pos³a³ tysi¹ce dusz do Kraju chwa³y”.
149 Zapyta³bym równie¿ tego zwyk³ego ³atacza starego obuwia w
Bostonie – Dwighta Moody’go: „Co ty myœlisz o Chrystusie?”
150 Gdyby on móg³ wstaæ z martwych dzisiaj rano, powiedzia³by: „On
jest Synem Bo¿ym”.
151 Co powiedzia³bym dzisiaj rano, gdybym zawo³a³ m³od¹ Georgie
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Carter, moj¹ pianistkê z baptystycznego koœcio³a w Miltown, która
le¿a³a na swoich plecach dziewiêæ lat i osiem miesiêcy, i wa¿y³a tylko
oko³o 18 kilogramów, choruj¹ca na gruŸlicê. Ona zaatakowa³a ca³e jej
cia³o. Jej koœció³, Koœció³ Chrystusowy, nie wierzy³ w Boskie
uzdrowienie. Ona us³ysza³a jedno œwiadectwo. I gdyby ona potrafi³a
stan¹æ tu i œwiadczyæ dzisiaj do po³udnia…
152 Pewnego dnia, kiedy jej jeszcze nie zna³em i nie wiedzia³em
niczego o niej, Anio³ Pañski przyszed³ do mnie i powiedzia³: „IdŸ do
Milltown”. Ja nawet nie wiedzia³em, gdzie le¿y ta miejscowoœæ.
Uda³em siê tam i dzisiaj, po oœmiu czy dziewiêciu latach ona jest
¿yj¹cym œwiadectwem o mocy Bo¿ej.
153 Ona by powiedzia³a: „Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym, który
wsta³ z martwych i zjawi³ siê ponownie ucieleœniony. On zjawi³ siê w
wizji i ocali³ moje biedne ¿ycie”.
154 Co gdybym móg³ pójœæ do Londynu w Anglii dzisiaj do po³udnia i
zawezwaæ Florence Nightingale, i przyprowadziæ j¹ tutaj, aby z³o¿y³a
œwiadectwo na tej platformie dzisiaj rano? Ona powiedzia³aby:
„Le¿a³am na ³ó¿ku schorowana na raka dwunastnicy. Wszelkie
nadzieje przepad³y. Wa¿y³am oko³o 15 do 20 kilogramów. A owego
dnia, bracie Branham, kiedy tam klêcza³eœ i modli³eœ siê, Bóg pos³a³
ma³¹ go³êbicê przelatuj¹c¹ przez krzaki, i ona przylecia³a i usiad³a
tam na oknie. Rozleg³ siê G³os Bo¿y i powiedzia³, ¿e bêdê ¿yæ, i ja ¿yjê
z ³aski Bo¿ej i dziêki mocy zmartwychwstania Jego Syna.
Co myœlicie o Chrystusie? Czyim Synem On jest?
155 Powiecie: „Kaznodziejo, co ty myœlisz o Chrystusie? Czyim Synem
On jest?” O, bracie, moje serce krwawi, gdy to wypowiadam. On jest
Ró¿¹ Saroñsk¹, Lili¹ w Dolinie, Porann¹ Gwiazd¹, Alf¹, Omeg¹,
Tym, który by³, który jest i który ma przyjœæ, alleluja, Synem ¿yj¹cego
Boga, moim Zbawicielem, moim Królem. On w czasie teraŸniejszym
oœwieca moj¹ duszê i wypala ka¿de w³ókno w moim ciele Swoj¹
chwalebn¹ Obecnoœci¹.
156 Jak móg³bym wypowiedzieæ albo znaleŸæ s³owa, by wypowiedzieæ,
Kim On jest. Izajasz by³ pod takim wra¿eniem, a¿ siê mu pl¹ta³ jêzyk:
„On – On jest – On jest Ojcem, wiekuistym Ojcem, Ksiêciem Pokoju,
potê¿nym Bogiem, jak wielkim On jest”. On powiedzia³: „On jest
cudowny”. On tego nawet nie potrafi³ wypowiedzieæ, wiêc jak
zdo³a³bym to powiedzieæ ja?
157 Ka¿dy mê¿czyzna czy ka¿da kobieta, którzy kiedykolwiek
osi¹gnêli coœ w tym ¿yciu, to mê¿czyŸni i kobiety, którzy uwierzyli, ¿e
On jest Synem Bo¿ym. Ka¿dy poeta, ka¿dy autor, ktokolwiek inny,
który dopi¹³ czegoœ tutaj, wierzy³, ¿e On jest Synem Bo¿ym.
158 Zwo³ajmy teraz kilku poetów razem na kilka minut. Moglibyœmy
wezwaæ poetów; moglibyœmy wezwaæ proroków; moglibyœmy wezwaæ
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autorów. Zwo³ajmy kilku poetów na kilka minut. Myœlê, ¿e Eddie
Perronet jest jednym z moich ulubionych. Kiedy on by³
przeœladowany… Wy znacie jego dzieje – tego wielkiego pisarza
pieœni.
159 Kiedy on prze¿ywa³ najgorsze przeœladowania, ludzie mówili, ¿e
on jest neurotykiem, ¿e mu siê pomiesza³o w g³owie. I on sta³…
Powiedzia³: „Siedzia³em przy stole pewnego dnia…” Gdybyœmy go
mogli wywo³aæ z grobu dzisiaj do po³udnia, on by tam stan¹³ i ³zy
sp³ywa³yby mu po policzkach – on otrzyma³ wizjê. I Bóg pozwoli³ mu
napisaæ uroczyste poselstwo dla inauguracji koœcio³a, gdy on chwyci³
swoje pióro i pisa³:
„Obwo³ujcie wszyscy moc Imienia Jezus!
Niech anio³owie upadaj¹ na twarze.
Przynieœcie królewski diadem,
I ukoronujmy Go jako Pana wszystkiego”.
I widzê innego – „Co ty myœlisz o Nim?” On powiedzia³:
„Kiedy ogl¹dam cudowny krzy¿
Na którym umar³ Ksi¹¿ê chwa³y
Utraci³em wszelk¹ moj¹ s³awê, któr¹ mia³em”.
160 O, moi drodzy, kiedy pomyœlê o œlepej Fanny Crosby– zawo³ajmy
j¹. Zobaczymy, co ona myœli o Chrystusie. „Kobieto, ty nigdy w
swoim ¿yciu nie widzia³aœ œwiat³a dziennego, co ty myœlisz o
Chrystusie?”
Oto, co ona powiedzia³a:
„Nie omijaj mnie o Zbawco, z serca proszê Ciê.
Kiedy nawo³ujesz innych, nie omijaj mnie.
Ty Krynico wszelkiej mej pociechy,
Jesteœ dla mnie wiêcej ni¿ ¿yciem.
Kogó¿ mam na ziemi prócz Ciebie?
Kogó¿ w Niebie, tylko Ciebie!”
Alleluja! Stara œlepa kobieta. Ktoœ inny powiedzia³:
„¯yj¹c, On mi³owa³ mnie, umieraj¹c On zbawi³ mnie.
Bêd¹c pogrzebany, On zaniós³ moje grzechy daleko.
Zmartwychwstaj¹c usprawiedliwi³ mnie na zawsze.
Pewnego dnia On przyjdzie. O jaki chwalebny dzieñ!”
161 Co myœlicie o Chrystusie? Czyim Synem On jest? Ja wierzê, ¿e On
jest zmartwychwsta³ym, nieœmiertelnym Synem Bo¿ym, który ¿yje
wprost tutaj miêdzy nami dzisiaj do po³udnia. Wierzê, ¿e to w³aœnie
odczuwamy w³aœnie teraz w Jego Obecnoœci. Czy temu wierzycie?
162 Co myœlicie o Chrystusie? S³yszeliœcie g³oszon¹ Ewangeliê;
odczuliœcie Jego moc, widzieliœcie Jego dzie³a. Co myœlicie o
Chrystusie? Ilu z was wierzy, ¿e On jest Synem Bo¿ym? Podnieœcie
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swoj¹ rêkê. Amen. Powstañmy na swoje nogi. Niech wszyscy
powstan¹ na nogi i pragnê, ¿eby nam pianista poda³ akord.
Uwielbiajmy Go teraz wszyscy.
„Bêdê Go uwielbia³, bêdê Go uwielbia³
Uwielbiajmy Baranka zabitego za grzeszników.
Oddawajcie Mu chwa³ê wszyscy ludzie
Bo Jego Krew obmywa wszelk¹ plamê”.
163 Czy Go mi³ujecie? Co myœlicie o Chrystusie? Czyim Synem On jest?
Powiedzmy to razem: „On jest Synem ¿yj¹cego Boga”. [Zgromadzeni
powtarzaj¹ za bratem Branhamem – wyd.] W porz¹dku.
Zaœpiewajmy to teraz. Dobrze, podaj nam akord. „Bêdê Go
uwielbia³”. Ilu z was zna tê pieœñ? Podnieœcie swoje rêce. W porz¹dku.
Dobrze, podaj nam akord do tego, je¿eli bêdziesz tak ³askawy.
„Bêdê Go uwielbia³, bêdê Go uwielbia³
Uwielbiajmy Baranka zabitego za grzeszników.
Oddawajcie Mu chwa³ê wszyscy ludzie
Bo Jego Krew obmywa wszelk¹ plamê”.
164 Uchwyæcie teraz tê melodiê i zaœpiewajmy to jeszcze raz.
Œpiewajcie teraz; podnieœcie wasze rêce.
„Bêdê Go uwielbia³, bêdê Go uwielbia³
Uwielbiajmy Baranka zabitego za grzeszników.
Oddawajcie Mu chwa³ê wszyscy ludzie
Bo Jego Krew obmywa wszelk¹ plamê”.
Graj to dalej. Graj ci¹gle dalej.
165 Pochylmy teraz nasze g³owy na chwilê. Chcia³bym wiedzieæ, czy
jest tutaj ktoœ dzisiaj do po³udnia, kto nie pozna³ jeszcze Jezusa jako
swego Zbawiciela i chcia³by powiedzieæ: „Ja wierzê, ¿e On jest Synem
Bo¿ym. Pragnê Go teraz przyj¹æ jako mojego osobistego Zbawiciela”.
Czy chcielibyœcie podnieœæ wasze rêce? Powiedz: „Wspomnij mnie w
modlitwie, bracie Branham; ja pragnê przyj¹æ Chrystusa jako mego
Zbawiciela”. Podnieœ swoj¹ rêkê.
166 Niech ci Bóg b³ogos³awi, pani. Czy ktoœ jeszcze? Tam na balkonie,
czy gdziekolwiek – powiedz: „Ja nie jestem chrzeœcijaninem, bracie
Branham, wierzê jednak, ¿e On jest Synem Bo¿ym. Wspomnij mnie w
s³owach modlitwy. Czy to uczynicie, kiedy podnosicie wasze rêce
wszêdzie wœród s³uchaczy?
167 Niech ci Bóg b³ogos³awi, panie. Czy ktoœ jeszcze powie:
„Wspomnij mnie, bracie Branham. Ja wierzê teraz i przyjmujê Jezusa
jako mojego Zbawcê”.
168 Ilu z was nie ma jeszcze chrztu Duchem Œwiêtym? Powiedzcie: „Ja
pragnê Jego Obecnoœci we mnie. Wierzê, ¿e On jest Synem Bo¿ym.
Pragnê mieæ Ducha Œwiêtego. Podnoszê moj¹ rêkê, bracie Branham”.
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Podnieœ swoj¹ rêkê. Niech Bóg spojrzy w dó³ teraz i nape³ni serce
ka¿dego z was pe³ni¹ Jego Obecnoœci. Ilu z was jest chorych dzisiaj do
po³udnia? Powiedz: „Ja Go przyj¹³em. Narodzi³em siê na nowo i
pragnê Go teraz jako mojego lekarza. A Baranek Bo¿y zabity za
grzeszników, obmywa wszelki mój grzech i czyni mnie zdrowym. Ja
podnoszê moj¹ rêkê po uzdrowienie?”
170 Podnieœ swoj¹ rêkê. Niech ci Bóg b³ogos³awi. Ten sam Bóg, który
zacieni³ Mariê, zacieni³ równie¿ ten zbór dzisiaj do po³udnia Swoj¹
dostojn¹ Obecnoœci¹. I ja wiem, ¿e On jest tutaj. W porz¹dku, kiedy
pochylicie teraz wasze g³owy – ka¿dy z was, œpiewajmy teraz powoli:
„Bêdê Go uwielbia³”. Dobrze.
„Bêdê Go uwielbia³, bêdê Go uwielbia³
Uwielbiajmy Baranka zabitego za grzeszników.
Oddawajcie Mu chwa³ê wszyscy ludzie
Bo Jego Krew obmywa wszelk¹ plamê”.
171 Nuæcie to teraz maj¹c pochylone swoje g³owy. [Brat Branham
zaczyna nuciæ: „Bêdê Go uwielbia³” – wyd.] PoprowadŸ nas dalej,
bracie Boze.
169
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