Pytania i odpowiedzi
ƒ Jestem szczŸ™liwy, Œe tu znowu mogŸ byø dzisiaj wieczorem w suŒbie
naszego Pana. A teraz, gdy was wszystkich widzŸ szczŸ™liwych i ™piewajcych
te cudowne stare pie™ni, i wszyscy s napenieni Duchem šwiŸtym, itd., to
sprawia, Œe siŸ czujemy naprawdŸ dobrze.
„ I jeste™my szczŸ™liwi, Œe znowu moŒemy spróbowaø zajø kilka chwil z tego
czasu dzisiaj wieczorem, by odpowiedzieø na jedno lub dwa pytania. My^
Dzisiaj do poudnia zajem jako™ duŒo waszego czasu, ale mam nadziejŸ, Œe
otrzymali™cie to bogosawie§stwo, o którym wa™nie mówiem. Jest to^ Wy
wiecie, mamy wiele spraw do omówienia, nieprawdaŒ? I mamy OsobŸ, o której
chcemy mówiø, jest to nasz Pan Jezus.
… Bracie Teddy, czy by™ _ czy by™ pozosta tutaj na podium, tylko na chwilŸ?
Byo mi powiedziane, Œe tutaj w budynku jest chore mae dzieciŸ.
† A zanim rozpocznŸ z tym, mamy WieczerzŸ Pa§sk, wiŸc chcemy _ nie
chcemy zajø zbyt duŒo czasu, a prawdopodobnie bŸdzie równieŒ chrzest. A
wiŸc ja _ pragnŸ siŸ modliø za tych, którzy chc, by siŸ za nich najpierw modliø
_ by siŸ najpierw modliø za chorych, zanim rozpocznŸ.
‡ A zatem, jeŒeli^ Teddy, je™li masz ochotŸ, graj tŸ pie™§: Najlepszy Lekarz
zbliŒa siŸ”. A my bŸdziemy wzywaø chorych tu na podium i prosiø tutaj o
bogosawie§stwa dla nich. Ilu z was pragnie, bym siŸ za was modli dzisiaj
wieczorem? Byli niektórzy, których pominŸli™my dzisiaj do poudnia. Czy by™cie
podnie™li swoje rŸce, jeŒeli^ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] ^ i suchaø
tego ™wiadectwa, i chwaliø Boga za wszelk Jego dobroø. Chwalcie Boga, z
którego wszelkie bogosawie§stwa pyn. Czy siŸ to zgadza?
ˆ Rozpoczniemy teraz naprawdŸ szybko tymi ™wiadectwami i bŸdziemy siŸ
staraø (przepraszam) _ tymi pytaniami. A mam nadziejŸ, Œe Bóg bŸdzie teraz
wylewa Swoje bogosawie§stwa w tej sprawie.
‰ A zatem, nie pozwólcie mi, bym siŸ nimi zajmowa zbyt dugo. Bracie Cox,
pragnŸ ci zwróciø uwagŸ, ty i wy, diakoni, którzy siedzicie w pierwszym rzŸdzie,
aby™cie mnie zatrzymali, jeŒeli ja _ kiedy przyjdzie pora podawania nam
Wieczerzy Pa§skiej, rozumiecie, bo trzymabym ich zbyt dugo. BŸdŸ siŸ je
stara przebieraø tak szybko, jak tylko potrafiŸ. A potem _ jeŒeli ich nie
zako§czŸ tej niedzieli, podejmŸ siŸ ich nastŸpnej niedzieli, wiŸc bŸdŸ siŸ stara
zako§czyø dzisiaj wieczorem.
Š S to takie dobre pytania. A mówiŸ wam, przyjaciele, gdyby to nie byy
zgromadzenia ewangelizacyjne i inne sprawy, które s w toku, chciabym
po™wiŸciø mniej wiŸcej tydzie§ bezpo™rednio na nauki Biblijne tylko _ z 1.
MojŒeszowej, z 2. MojŒeszowej, z Objawienia, i tak dalej, i przeŒywaø po prostu
naprawdŸ wspaniae chwile. Ja lubiŸ wnikliwe biblijne pytania i biblijne nauki,
o ile nie posuniecie siŸ do czego™ mitycznego. Pozosta§cie tylko bezpo™rednio w
tym czystym, staromodnym, nie sfaszowanym Sowie BoŒym; Ono was
poprowadzi dalej i przeprowadzi. Czy temu nie wierzycie? W porzdku.
‹ Dzisiaj do poudnia mieli™my kilka z najznakomitszych pyta§, niektóre z
nich dotyczyy tych stu czterdziestu czterech tysiŸcy _ gdzie oni byli i czego
czŸ™ci oni bŸd. Oraz odno™nie Oblubienicy. I och, po prostu wiele spraw i
naprawdŸ gŸbokie pytania. I miaem jeszcze kilka, których nie zako§czyem.
ƒ‚ Zatem, dzisiaj wieczorem rozpoczniemy wa™nie tym pytaniem tutaj i proszŸ
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Pana, Œeby nam pomóg. A wiŸc, my nie potrafimy otworzyø Biblii. My J
moŒemy otworzyø w ten sposób, lecz jest potrzebny Bóg, Œeby J nam
rzeczywi™cie otworzy. My moŒemy przewracaø kartki. Lecz w ksiŸdze
Objawienia, kiedy Jan spojrza i zobaczy Tego, siedzcego na Tronie, i tam bya
_ On mia KsiŸgŸ w Swojej rŸce. I nie byo tam nikogo, kto by by godzien wziø
tŸ KsiŸgŸ albo zerwaø te PieczŸcie, wzglŸdnie tylko spojrzeø na ni. Nikt w
Niebiosach, nikt na ziemi, ani nikt pod ziemi, ani nigdzie nie by godzien. I on
ujrza Baranka, jakby zabitego od zaoŒenia ™wiata. A On podszed i wzi tŸ
KsiŸgŸ z Jego rŸki i otworzy te PieczŸcie. By to Jezus Chrystus.
ƒƒ OtóŒ, rozmawiaem z pewnym czowiekiem w tym tygodniu _ bardzo
znanym biznesmenem w tym mie™cie, który mi mówi o powrocie do Afryki i
Indii. On powiedzia: No wiesz, oni tam wa™nie zabili brytyjskiego generaa”.
Ja powiedziaem: Co to ma wspólnego ze mn?”
On powiedzia: Ty powracasz tam, gdzie s popeniane wszystkie te
morderstwa, prze™cigaj siŸ w rozpu™cie, i tak dalej?”
Ja odrzekem: Oczywi™cie, tam wa™nie jestem potrzebny, bowiem Pan
chce, Œebym tam poszed”.
On rzek: Co, je™li ciŸ oni zabij?”
Ja odrzekem: OtóŒ, je™li Bóg chce, Œeby mnie u™miercono, to zostanŸ
u™miercony, to wszystko”.
A on rzek: O, mój drogi!” Powiedzia: Bracie Branham, nie powiniene™
tak my™leø. OtóŒ”, powiedzia, ja siŸ nie martwiŸ. My™lŸ, Œe jeste™ poboŒny i
my™lŸ, Œe jeste™ dobrym czowiekiem”, powiedzia on, lecz oni u™miercili nawet
Jezusa Chrystusa”.
Ja powiedziaem: Oczywi™cie, to byo BoŒ wol”.
On rzek: Co takiego? BoŒ wol?” Ja^ A ten czowiek chodzi do ko™cioa
(i ma niemal siedemdziesit lat), chodzi do ko™cioa^ On siedzia w fotelu na
biegunach we wspaniaym ko™ciele w tym mie™cie, przychodzi tam, a nie
wiedzia wcale, Œe to byo BoŒ wol, by Jezus umar.
ƒ„ Patrzcie, ja powiedziaem: Bracie, On zosta zabity od zaoŒenia ™wiata, od
samego pocztku. On zosta zabity, zanim On w ogóle przyszed na tŸ ziemiŸ”.
Czy siŸ to zgadza? I to jest BoŒy Baranek, zabity od zaoŒenia ™wiata.
ƒ… Mówmy teraz przez chwilŸ z Nim z powodu tych pyta§. OtóŒ, Ojcze, my nie
jeste™my godni i zdajemy sobie sprawŸ z tego, Œe jeste™my niezdolni otworzyø tŸ
KsiŸgŸ albo spojrzeø na ni. Lecz niech Baranek zstpi teraz _ dzisiaj
wieczorem, BoŒy Baranek, który by zabity od zaoŒenia ™wiata, niech we›mie
te BoŒe sprawy i przedstawi je temu zgromadzeniu. Niech Duch šwiŸty niesie te
sowa i niech to nie s moje sowa albo ludzkie sowa, ale niech to jest BoŒe
Sowo do kaŒdego godnego serca. Bowiem prosimy o to w Imieniu Jezusa.
Amen.
To pierwsze pytanie tutaj (nie zmienili™my ich kolejno™ci, lecz zostawili™my
je w ten sposób, jak one przychodz), wydaje siŸ, Œe to jest bardzo dobre. Po
pierwsze, ilu z was interesuje siŸ tymi pytaniami? Pozwólcie zobaczyø wasze^
OtóŒ, to jest bardzo fajne. O ile je tylko bŸdŸ wiedzia.
15. OtóŒ. Czy ludzie id po ™mierci bezpo™rednio do Nieba czy do pieka,
albo czekaj na sd?
ƒ† To jest bardzo dobre pytanie. A ono _ naleŒy temu po™wiŸciø szczególn
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uwagŸ, bowiem kaŒdy czowiek interesuje siŸ tym, czym bŸdzie, kiedy sko§czy
siŸ jego Œycie. KaŒdy siŸ tym interesuje. Zatem, ja _ z mojej strony ja bym nie
wiedzia. MuszŸ odpowiedzieø z Biblii.
ƒ‡ My™lŸ, Œe pewna kobieta z Los Angeles musiaa przed chwil zapaciø
piŸødziesit dolarów za rozmowŸ telefoniczn na tak dug odlego™ø, trwajc
czterdzie™ci piŸø minut, a moŒe duŒej, próbujc mnie znale›ø i powiedzieø mi,
Œe to jest legalne i wa™ciwe, kiedy ona opuszcza swego maŒonka i wychodzi za
mŒ za innego mŸŒczyznŸ. Ja bym tego nie czyni. Nie! Ja powiedziaem: O,
nie!”
Ona powiedziaa: OtóŒ, mój maŒonek jest grzesznikiem, a tamten czowiek
jest chrze™cijaninem”.
ƒˆ Ja powiedziaem: To z tym nie ma nic wspólnego. Ty bŸdziesz w
cudzoóstwie, z ca pewno™ci”.
Powiedziaa: OtóŒ, ja mam gru›licŸ i nie mam po co Œyø, jeŒeli nie mogŸ
mieø tego mŸŒczyzny”.
ƒ‰ Powiedziaem: Ty jeste™ po prostu namiŸtnie rozkochana, a nie zakochana,
poniewaŒ by™ nie moga byø; to wszystko. Ten jest bowiem twoim mŸŒem. I ty
™lubowaa™, Œe bŸdziesz Œyø z nim, dopóki was ™mierø nie rozczy. Wszystko
inne poza tym jest cudzoóstwem”. A wiŸc, ona siŸ tego po prostu kurczowo
trzymaa. Ja powiedziaem: Pani, nie trzeba^”
Ona rzeka: Je™li mi tylko powiesz, Œe to jest w porzdku”.
Ja odrzekem: Ja bym tego nie powiedzia”. Powiedziaem: Ja jestem^”
Ona rzeka: OtóŒ, bracie Branham, my mamy tak wielkie zaufanie w tobie”.
ƒŠ Ja rzekem: WiŸc suchaj tego, co ci próbujŸ powiedzieø. Ja ci mówiŸ
PrawdŸ, bo ja nie mogŸ powiedzieø niczego prócz tego, co powiedzia Bóg”. Bóg
powiedzia, Œe to prawda, wiŸc dokadnie tak jest. Rozumiecie? Powiedziaem:
W ten wa™nie sposób powinno to byø i w ten sposób musi to byø”.
ƒ‹ A teraz, w tych pytaniach, my chcemy, Œeby byy wa™nie w ten sposób. OtóŒ,
zawsze my™lano^ NuŒe, tutaj, wy zdajecie sobie z tego sprawŸ, Œe w tej maej
garstce ludzi dzisiaj wieczorem, s prawdopodobnie wszelkiego rodzaju pojŸcia;
i my my™limy, Œe one s wszystkie dobre, kaŒde z nich. Twoje pojŸcie jest dobre
i jest to^ Lecz co teraz uczynimy? Musimy mieø kogo™^ Podobnie jak gŸsi,
kaczki, cokolwiek, wszystko ma _ pszczoy _ wszystkie maj przywódcŸ. JeŒeli
umrze matka pszczó, wy wiecie co siŸ stanie. JeŒeli zginie kaczor przywódca,
one musz sobie obraø innego. One _ po prostu musz mieø przywódcŸ.
„‚ I czowiek musi mieø przewodnika, a tym przewodnikiem jest Duch šwiŸty.
A Duch šwiŸty ustanawia w Ko™ciele najpierw apostoów, potem proroków, i
tak dalej.
Kto™ powiedzia niedawno: Patrz, bracie Branham, my nie potrzebujemy
nikogo, kto by nas uczy. Kiedy przyjdzie Duch šwiŸty, nie potrzebujemy
nikogo do nauczania”. On powiedzia: Biblia mówi, Œe czowiek nie potrzebuje
nauczania”.
„ƒ Ja powiedziaem: Dlaczego wiŸc ten sam Duch šwiŸty ustanowi w
Ko™ciele nauczycieli?” Rozumiecie? Rozumiecie? On uporzdkowa Ko™ció.
Tutaj to macie. My musimy mieø nauczycieli. To siŸ zgadza.
„„ Lecz wy nie powinni™cie mieø kogo™^ Nikt nie musi was uczyø: Nie
bŸdziesz cudzooŒy, nie bŸdziesz przysiŸga i nie bŸdziesz bra^” Wy to juŒ
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wiecie. JuŒ samo sumienie z Ducha šwiŸtego mówi ci, Œe czyniø co™ takiego jest
z rzecz.
„… Lecz teraz, jeŒeli chodzi o naukŸ Pisma šwiŸtego, do tego trzeba
namaszczonego Duchem šwiŸtym. To siŸ zgadza. A Bóg uporzdkowa Ko™ció
przez apostoów i proroków, i przez dary uzdrawiania, przez cuda, i tak dalej.
On uporzdkowa Ko™ció i da do niego nauczycieli, i tak dalej, by prowadzili
i kierowali Jego Ko™ció. A dzisiaj dopoudnia, jak powiedziaem _ Jezus nad
ziemi jako nad Swoim Ciaem^ A kiedy siŸ Jego ciao porusza, ono jest jak
cie§, odbijajcy siŸ na ziemi. On siŸ bŸdzie porusza razem z nim.
„† OtóŒ, wielu ludzi^ Adwenty™ci wierz, Œe gdy czowiek umrze, to on idzie
wprost do grobu i pozostaje tam, dusza, ciao i wszystko inne, aŒ do
zmartwychwstania. A ich^ Oni to nazywaj ™pica dusza”. OtóŒ, to jest w
porzdku. To jest w porzdku, o ile wierz w Jezusa Chrystusa i s narodzeni
na nowo _ to im nie zaszkodzi. Lecz teraz wedug Pisma šwiŸtego _ gdy ten
czowiek umrze, to je™li jest chrze™cijaninem, jeŒeli jest narodzonym na nowo,
napenionym Duchem šwiŸtym, on nigdy nie bŸdzie musia stanø na sdzie, by
umrzeø. Widzicie? On idzie prosto do obecno™ci Boga. On nigdy nie bŸdzie
musia stanø na sdzie, bowiem on jest juŒ^ Rozumiecie?
„‡ Ja siŸ nie muszŸ usiowaø o to, co Chrystus zrobi dla mnie. OtóŒ, ja byem
grzesznikiem, lecz osdzenie Chrystusa^ Tutaj jest caa ta sprawa w kilku
sowach: Bóg powiedzia: Dnia, którego je™ø bŸdziesz z niego, umrzesz”. Na
tym bya sprawa zaatwiona.
„ˆ Zatem, Bóg musi dotrzymaø Swoje Sowo. On nie moŒe uczyniø niczego
innego, tylko dotrzymaø Swoje Sowo, bowiem On jest Bogiem. OtóŒ, zatem, On
nie moŒe. Zatem, On^ Ty jeste™ oddzielony od Boga. A potem, ty jeste™
urodzony w grzechu, uksztatowany w nieprawo™ci, przyszede™ na ™wiat
mówic kamstwo. WiŸc gdy siŸ urodzie™, jeste™ z natury grzesznikiem. A wiŸc
nie ma niczego na ™wiecie, co by™ móg uczyniø w tej sprawie. Ja nie mogŸ
uczyniø niczego, by zbawiø samego siebie, ani ty, by zbawiø samego siebie.
Chodzi o to, co Chrystus uczyni dla nas w Bogu _ albo co Bóg uczyni dla nas
w Chrystusie. Rozumiecie? Nie chodzi o to, czy ja my™lŸ to, albo czyniŸ to, lecz
Œe On tego dokona.
„‰ OtóŒ, my jeste™my teraz w Nim. Zatem, On wycierpia BoŒy sd, On wzi na
siebie to osdzenie. I On, bŸdc niewinnym, je™li chodzi o grzech, nie zna
grzechu, lecz sta siŸ grzechem za nas. WiŸc jak dugo jeste™ w Chrystusie, jeste™
wolny od sdu. Gdy zobaczŸ Krew, ominŸ was”. Rozumiecie? Rozumiecie? O to
chodzi. Krew, która ciŸ oczyszcza.
„Š OtóŒ, grzesznik nigdy^ Grzesznik musi stanø na sdzie. A nie bŸdzie
innego sdu, prócz tego. Jest to po prostu jak okrg albo tŸcza Krwi Chrystusa
wokó ziemi. Jak dugo jeste™ tutaj^ Gdyby Bóg mia spojrzeø na tŸ ziemiŸ w
jej stanie dzisiaj wieczór w jakikolwiek inny sposób, niŒ przez Krew Chrystusa,
On by j zniszczy w jednej sekundzie. On by to musia uczyniø. On by to z
pewno™ci musia uczyniø. Wa™nie dlatego przychodz te sdy.
„‹ OtóŒ, jak dugo czowiek jest tutaj na ziemi, bez wzglŸdu na to, czy ten
czowiek jest pijakiem i graczem hazardowym, i okropnym niewierzcym,
miosierdzie BoŒe cigle dokonuje pojednania dla niego. A kobieta _ ona moŒe
byø, czymkolwiek jest _ prostytutk lub czymkolwiek; Krew Jezusa Chrystusa
cigle dokonuje pojednania za ni. Lecz z chwil, gdy jej dusza opuszcza to
ciao i ona idzie tam na drug stronŸ, ona ominŸa miosierdzie i wesza na sd.
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Bóg j juŒ osdzi. Na tym sprawa zaatwiona. Ona to uczynia. Ona jest
osdzona. Ona jest osdzona.
…‚ Ty osdzasz samego siebie przez to, w jaki sposób traktujesz BoŒe
przebaganie za twoje grzechy. Rozumiesz? Ty sdzisz samego siebie. Ty Go nie
doceniasz wystarczajco, Œe ci przebaczy. Rozumiesz? JeŒeli my™lisz, Œe On ci
przebaczy, wyznaj swoje winy, a On ci przebaczy.
…ƒ Zatem przez jednego Ducha (zauwaŒcie) jeste™my wszyscy ochrzczeni w
jedno Ciao. A skoro to ciao zostao wskrzeszone przez Boga, powstao z
martwych usprawiedliwione, siedzi po Jego prawicy w mocy i w majestacie w
Niebiosach, tak samo ci, którzy s umarli w Chrystusie, s w Chrystusie i s
wolni od sdu, i wyjd w zmartwychwstaniu.
…„ JednakowoŒ gdy umrzemy teraz _ gdy umrzemy teraz, pójdziemy
bezpo™rednio do obecno™ci Wszechmogcego Boga w niebia§skim ciele.
Gdybym spotka brata Neville tam w górze, gdyby™my teraz obaj umarli, ja bym
siŸ z nim spotka za godzinŸ od tej chwili; powiedziabym: Witaj, bracie
Neville” i rozmawiabym z nim. Nie mógbym mu u™cisnø rŸki, on by by w
niebia§skim ciele. Mógbym z nim rozmawiaø; on by wyglda dokadnie tak
samo, jak wyglda tutaj. Ja bym wyglda tak, jak wygldam tutaj. Mogliby™my
rozmawiaø z sob, lecz nie mogliby™my dotknø jeden drugiego, poniewaŒ nie
mieliby™my Œadnego z tych piŸciu zmysów _ wzroku, smaku, dotyku, wŸchu i
suchu. Rozumiecie? Lecz byliby™my nie™miertelni i mogliby™my widzieø jeden
drugiego. yliby™my w tych bogosawionych sferach koo otarza BoŒego. Czy
nie wiecie, Œe Jan widzia te dusze pod otarzem, krzyczce: Jak dugo, Panie,
jak dugo” _ by mogy przyj™ø z powrotem na ziemiŸ i zostaø przyodziane?
…… Potem, gdy Jezus, który jest teraz w nas w postaci Ducha šwiŸtego _ kiedy
Jego niebia§skie ciao, Duch šwiŸty, powróci w niebia§skim ciele, my bŸdziemy
uwielbieni razem z Nim i bŸdziemy na Jego podobie§stwo. Czy rozumiecie, co
mam na my™li? Potem mu u™cisnŸ rŸkŸ i powiem: Tutaj to jest, bracie Neville”.
Potem bŸdziemy^
…† Spójrzcie. Jezus powiedzia Swoim uczniom, przyjmujcym WieczerzŸ
Pa§sk, On powiedzia: Nie bŸdŸ odtd pi z owoców winnego krzewu, aŒ do
dnia, gdy go bŸdŸ pi z wami znowu w Królestwie Mego Ojca”. Czy to prawda?
Rozumiecie? Tutaj to macie. WiŸc my^ Gdy czowiek umrze^ Sprawiedliwy
czowiek stoi w obecno™ci Boga, wchodzi do Jego obecno™ci jako nie™miertelna
istota i Œyje w bogosawionych sferach pokoju, aŒ do dnia, gdy wróci z
powrotem.
…‡ OtóŒ, by taki czas, Œe ludzie nie szli do obecno™ci Boga, gdy umarli _ ci
sprawiedliwi. Byo to w Starym Testamencie. Oni szli na miejsce nazwane
Rajem i tam oczekiway te dusze sprawiedliwych _ w Raju. Lecz Raj by
miejscem, gdzie Bóg trzyma te dusze jakby w krainie snów, aŒ zostaa przelana
Krew Jezusa Chrystusa; bowiem krew byków i kozów nie usuwaa grzechu, ona
tylko przykrywaa grzech. Lecz Krew Jezusa usuwa grzech precz.
…ˆ Wy zauwaŒycie, Œe Jego _ kiedy On umar na Golgocie^ A podczas Jego
powrotu on wyprowadzi z grobów tych zmarych ™wiŸtych, umarych pod
pojednaniem, dokonanym krwi byków i kozów i jaówek. I oni wstpili do
miasta (o!) i pokazali siŸ wielu ludziom. Co za cudowny obraz! O, gdyby™my go
mogli wymalowaø na chwilŸ. Spójrzcie na Jezusa, kiedy On umar.
…‰ Tutaj, jak czŸsto mówiem, ja wierzŸ, Œe tutaj w zborze jest taki poczet _
tutaj Œyj ™miertelne istoty. A kaŒda jest w tym wielkim zbiorowisku
nieczysto™ci, mroku i ciemno™ci. yj tutaj ™miertelne istoty. NuŒe, albo jest na
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nie wywierany wpyw z tej strony albo z tej strony. Ty nie moŒesz byø tutaj
duchow istot, grzesznikiem albo ™wiŸtym, jeŒeli nie jest na ciebie wywierany
wpyw ze ™wiata, znajdujcego siŸ poniŒej, albo ze ™wiata, znajdujcego siŸ
wyŒej. Je™li jest na ciebie wywierany wpyw std, jeste™ z wysoko™ci. Twoje
niebia§skie ciao czeka tutaj w górze. Lecz je™li jeste™ nikczemnikiem i
obudnikiem, i obojŸtnym, to twoje niebia§skie ciao jest tutaj na dole,
niezaleŒnie od tego, jak bardzo sobie my™lisz, Œe jest tutaj w górze; bowiem
owoc, który przynosisz przed lud›mi, udowadnia, skd jeste™. A wiŸc jeste™ tutaj
tym, czym jeste™ gdziekolwiek indziej. Twoje Œycie, którym Œyjesz tutaj,
odzwierciedla po prostu, czym jest twoje dziedzictwo, kiedy odejdziesz std.
Czy rozumiesz?
…Š My jeste™my wa™nie teraz (o, kiedy o tym pomy™lŸ) _ my jeste™my wa™nie
teraz uwielbieni w obecno™ci Boga, znowuzrodzeni wierzcy. Je™li bowiem ten
ziemski przybytek siŸ rozpadnie, mamy juŒ przybytek, oczekujcy w Chwale”,
nie gdzie™ indziej, wa™nie tam po drugiej stronie, czekajcy juŒ teraz. A te
ziemskie ciaa wzdychaj, by zostay przyodziane t nie™miertelno™ci. Czy siŸ
to zgadza? Choroby, bole™ci i cierpienia, rozczarowania i dolegliwo™ci serca,
i^ O! Ja siŸ ucieszŸ, gdy ten stary szpital dla chorób zaka›nych” zostanie
zamkniŸty, czy wy nie? O, tak! My moŒemy i™ø do Domu. To siŸ zgadza.
…‹ To^ My wzdychamy, Œdajc byø przyobleczeni, Duch wzdycha. O, gdy
czowiek spojrzy i zobaczy to cierpienie wokó siebie, cae to zbiorowisko
smrodu i grzechu, i ™miertelnego Œycia, i oszustwa, i wszystkiego moŒliwego, ja
my™lŸ: O, BoŒe, jak dugo to jeszcze potrwa?”
†‚ Pewnego dnia wygoszŸ moje ostatnie kazanie, odoŒŸ moj BibliŸ ot tak i
odejdŸ do Domu. O, co to bŸdzie za czas. A gdy przyjdzie kres temu ziemskiemu
przybytku tutaj, nie potrwa to ani sekundŸ, a juŒ bŸdŸ w tym tam po drugiej
stronie; tak samo wy. O, moi drodzy! Nic dziwnego, Œe oni powiedzieli:
PorzucŸ tŸ szatŸ ciaa i powstanŸ,
I osignŸ wiecznie trwajc nagrodŸ;
I bŸdŸ krzycza, idc przez powietrze^”
(Oczywi™cie, poruszajc siŸ naprzód.)
†ƒ OtóŒ, gdzie to jest? Kiedy to bŸdziemy mieø? Teraz! Ci, których On
usprawiedliwi, tych On równieŒ uwielbi”. I czy sobie zdajecie sprawŸ z tego,
Œe nasze uwielbione nie™miertelne ciao czeka w tej chwili w obecno™ci Jezusa
Chrystusa _ czeka aŒ my przyjdziemy?
†„ Czy wiecie, Œe kiedy zostanie poczŸte dzieciŸ na tej ziemi, zanim ono siŸ
urodzi, ono ma Œycie? Lecz ono jeszcze nie zostao urodzone. A z chwil, kiedy
to dzieciŸ przychodzi do _ zaczyna siŸ _ urodzi siŸ^ Jego puca s cakiem
zamkniŸte i nieczynne. Jego miŸ™nie drgaj i maj skurcze. Lecz najpierw daj
mu po prostu maego klapsa albo dwa, ot tak [Brat Branham to przedstawia _
wyd.] i ono [Brat Branham apie oddech _ wyd.] apie swój oddech. Co siŸ
dzieje? Kiedy to naturalne ciao zostaje uksztatowane w matce, istnieje
duchowe ciao, które czeka, by je przyjø, skoro siŸ tylko urodzi to dzieciŸ.
†… A z tak pewno™ci, jak siŸ urodzi to naturalne ciao, istnieje to duchowe
ciao, czekajce, by je przyjø, skoro tylko ono odejdzie z tego ™wiata.
Rozumiecie? Na odwrót _ znowu z powrotem wprost do Edenu (rozumiecie?), po
prostu znowu z powrotem.
†† OtóŒ, tam Bóg^ Patrzcie, ™mierø, która po prostu _ która po prostu
uderza, wysuwajc cae Œdo ™mierci, jakie istnieje. I nic dziwnego, Œe Pawe
móg powstaø i powiedzieø: GdzieŒ jest, o ™mierci, Œdo twe? Grobie, gdzieŒ
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jest zwyciŸstwo twe?” On powiedzia: DziŸki bd› Bogu, który nam daje
zwyciŸstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Tak, przyjaciele! JeŒeli siŸ
rozpadnie ten ziemski przybytek, mamy juŒ inny, czekajcy, wiŸc zapomnijcie o
tym po prostu.
†‡ Teraz do ciebie, przyjacielu, który zadae™ to pytanie, je™li jeste™
grzesznikiem, niech ci Bóg bŸdzie mio™ciwy. O, tak! Nie tylko, Œe juŒ nie ma
tutaj dla ciebie potŸpienia, nie! BŸdzie ci siŸ powodziø i pójdziesz naprzód. A to
wszystko jest dziŸki miosierdziu Boga. To, Œe ci siŸ powodzi i Œe czynisz to, co
czynisz, to wszystko jest dziŸki miosierdziu Boga. To prawda. Lecz pewnego
dnia, jeŒeli jeste™ grzesznikiem, a twoja dusza wymyka siŸ, ona pójdzie tam na
sd i zostanie potŸpiona. A potem zostaniesz odrzucony i bŸdziesz w udrŸkach
aŒ do dnia, gdy zostaniesz znowu przeniesiony z powrotem do tej ziemi. I ty
otrzymasz nie™miertelne ciao, nie™miertelne ciao, które nie moŒe umrzeø,
zostaniesz wrzucony do ciemno™ci zewnŸtrznych, tam gdzie bŸdzie pacz,
lamentowanie i zgrzytanie zŸbów. Zostaniesz wrzucony do pieka, którego
robak nie umiera ani ogie§ nie ga™nie, i bŸdziesz drŸczony poprzez wszystkie
wieki, które maj nastaø. Jezus to powiedzia. To jest czarny obraz, lecz tak
wa™nie mówi Biblia.
†ˆ JeŒeli Bóg tak potŸpi grzech i kosztowao to tak wielk cenŸ, co by byo,
gdyby te niesprawiedliwe duchy mogy byø znowu kiedy™ wypuszczone na
wolno™ø? Mieliby™my kolejnych sze™ø tysiŸcy lat, takich, jakie mieli™my do tej
pory. Czy siŸ to zgadza? Nie bŸdzie juŒ nigdy takiej moŒliwo™ci.
†‰ Wy teraz powiecie: OtóŒ, ja wierzŸ, Œe kiedy czowiek idzie do grobu, to
idzie do pieka”. Twoje ciao idzie do pieka, to siŸ zgadza. Pieko oznacza
oddzielenie”. šmierø oznacza oddzielenie”. Twoje ciao umiera, oddziela siŸ.
Odchodzisz od swych umiowanych tutaj, ale nie o tym my mówimy. Bowiem
postanowiono ludziom raz umrzeø, a potem bŸdzie sd”. Rozumiecie?
†Š OtóŒ, gdy bŸdziecie _ jeŒeli musicie stanø na sdzie BoŒym, bŸdziecie
sdzeni przez rozgniewanego Boga. A Bóg bŸdzie _ juŒ orzek, co On bŸdzie
czyni. Wiecie zatem, jaki bŸdzie wasz sd, zanim siŸ tam nawet dostaniecie.
WiŸc chodzi o to, Œeby™cie zostali zbawieni i mieli t chwalebn istotŸ^
†‹ Patrzcie. JeŒeli ja muszŸ _ jeŒeli mój duch^ Patrzcie, my nie jeste™my
czym™ martwym; my Œyjemy. Je™li mój _ gdyby ten stó tutaj, gdyby ta martwa
deska miaa w sobie to Œycie, które jest w moim palcu, i miaaby inteligencjŸ, by
siŸ poruszaø, ona by siŸ moga poruszaø tak, jak siŸ porusza mój palec. My nie
jeste™my stworzeni z takiego materiau. My jeste™my stworzeni z komórek i z
Œycia, i z wókien; i jest tutaj duch, który kieruje tym wszystkim. I popatrzcie
tylko, jak szybko to musi przechodziø. Spójrzcie tutaj; moja rŸka dotyka tego.
NuŒe, nie szybciej^ Musi istnieø negatywna i pozytywna reakcja. Skoro siŸ
tego dotknie mój palec, on to odczuwa. Tak szybko idzie to do mego umysu i
mój umys mówi: To jest chodne”. Idzie to z powrotem. Widzicie, jak to jest
szybkie? Szybsza niŒ my™l, szybsza niŒ cokolwiek jest ta czynno™ø tam. Co to
jest? Jest tam co™, co Œyje, a ten nerw dziaa w umy™le. Czy rozumiecie, co mam
na my™li? Nerw tego dotyka, czuje to i mówi do umysu: Jest to chodne”.
Umys mówi, Œe to jest chodne, bowiem nerw to odczuwa. O, moi drodzy! Co to
za ukad nerwowy.
‡‚ A zatem _ wszystko to^ Jak szybko Bóg zna kaŒd my™l, o której my™limy.
On wie o wszystkim, co czynimy.
WiŸc kiedy umiera wierzcy, on idzie do obecno™ci swego Stworzyciela,
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swego Boga. A gdy umiera grzesznik, on idzie do swego miejsca przeznaczenia.
Potem, przy powrocie^ NuŒe, ja teraz mówiŸ o Wybranych.
‡ƒ Lecz bŸd niektórzy, którzy powstan w drugim zmartwychwstaniu, którzy
bŸd musieli stanø na sdzie razem z grzesznikami, by byø sdzeni z nimi.
PragnŸ to na pewno omówiø. Rozumiecie?
‡„ Zatem, bŸdzie^ Pierwszym wydarzeniem bŸdzie pój™cie Oblubienicy. BŸd
ludzie na ™wiecie^ Ja^ MoŒe siŸ z tym trochŸ nie zgadzacie, ale suchajcie
uwaŒnie. To, Œe przyjŸli™cie Chrystusa jako osobistego Zbawiciela, nie oznacza
jeszcze, Œe bŸdziecie mieø dzia w Zachwyceniu. To jest dla Wybranych, którzy
odejd w Zachwyceniu. Tutaj na ziemi pozostanie reszta, która pójdzie przez
prze™ladowanie i przez wielki ucisk. Ko™ció zostanie porwany do góry w
Zachwyceniu.
‡… Ile kobiet tutaj nie wie, Œe kiedy macie zamiar skroiø kawaek tkaniny,
rozkadacie tŸ tkaninŸ ot tak i przykadacie do niej swój wzór i kroicie tkaninŸ
dokadnie wedug wzoru. Czy siŸ to zgadza? A reszta tej tkaniny jest dokadnie
taka sama, jak tkanina wyciŸta wedug wzoru. Czy siŸ to zgadza? Lecz to jest
ten rodzaj, który bierzecie. MoŒecie j odoŒyø na bok _ na dalsze uŒycie, lecz
ten kawaek tkaniny, który z niej wykroicie^
‡† OtóŒ, kto umieszcza ten wzór? Bóg _ na podstawie wyboru. Amen! Bóg na
podstawie wyboru umieszcza ten wzór. On powiedzia: OtóŒ, Ja wybraem
przed zaoŒeniem ™wiata^ Ja umieszczam te^” Patrzcie, Jezus powiedzia
uczniom, Œe On by z nimi i Œe On ich wybra, i zna ich, zanim w ogóle zostay
pooŒone grunty ziemi. Czy siŸ to zgadza? WiŸc Bóg umieszcza ten wzór. Zatem,
bŸd Wybrani, którzy odejd w Zachwyceniu. A bŸdzie grupa ludzi, którzy s
dobrzy, sprawiedliwi, Œyjcy ™wiŸtym Œyciem, zbawieni przez Boga ludzie,
którzy nie odejd w Zachwyceniu; i oni powstan w drugim zmartwychwstaniu,
bowiem^
‡‡ O, mam nadziejŸ, Œe siŸ nie bŸdziecie gniewaø na mnie, jeŒeli wam tutaj po
prostu co™ jasno przedstawiŸ. Rozumiecie? Nie gniewajcie siŸ. Ja _ ja to muszŸ
powiedzieø, poniewaŒ mnie to cigle dawi, rozumiecie, muszŸ to powiedzieø.
Spójrzcie. Suchajcie teraz. Zatem, powiem nastŸpujc rzecz: S ludzie,
którzy wierz w usprawiedliwienie przez wiarŸ, rozumiecie, i oni Œyj dobrym,
czystym, ™wiŸtym Œyciem; oni równieŒ wierz w po™wiŸcenie. Powtarzam^
‡ˆ Spójrzcie na Judasza IszkariotŸ. Judasz Iszkariot zosta usprawiedliwiony,
kiedy uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa i przyj Go za swego osobistego
Zbawiciela _ Judasz Iszkariot. Judasz Iszkariot zosta po™wiŸcony w ew. Jana
17, 17. i bya mu dana moc w ew. Mateusza 10, by wyszed i wypŸdza diaby. I
Judasz Iszkariot powróci, potem gdy uzdrawia chorych i wypŸdza diaby, i on
powróci radujc siŸ i krzyczc tak, jak kaŒdy ekstrawagancki religijny fanatyk,
którego kiedykolwiek widzieli™cie. Czy siŸ to zgadza? Biblia tak mówi. Lecz
kiedy on doszed do Wylania Ducha šwiŸtego, pokaza swoj prawdziw twarz.
NuŒe, obserwujcie go _ tego ducha.
‡‰ Na ™wiecie s dzisiaj ludzie, dobrzy chrze™cijanie, którzy wierz w
usprawiedliwienie, wielu z nich, tysice, miliony, którzy wierz w
usprawiedliwienie. Lecz oni nie bŸd mieø nic do czynienia z po™wiŸceniem. My
by™my powiedzieli, Œe to s prezbiterianie, episkopalianie, itd. Wierz w
usprawiedliwienie i gosz je. I to jest dobre; oni maj racjŸ.
‡Š Lecz obecnie, nazarejczycy, pielgrzymi ™witobliwo™ci, wolni metody™ci
posuwaj siŸ dalej do po™wiŸcenia. Oni wierz w po™wiŸcenie. To jest wa™ciwe!
Oni maj racjŸ. I oni maj zwyciŸstwo i krzycz, i chwal Pana. Oni wa™ciwie
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postŸpuj, oni maj racjŸ. Lecz przemów do kogo™ z nich o chrzcie Duchem
šwiŸtym i o mocy, o znakach i o cudach, oni zaraz pokaŒ sw prawdziw
twarz. Powiedz: Ja nie chcŸ niczego z tego. Ja nie wierzŸ^” OtóŒ, nawet moi
dobrzy znajomi z nazarejczyków wierz w to, Œe kiedy czowiek mówi w
jŸzykach, jest to z diaba. OtóŒ, bracie, jeŒeli to czynisz, to^
‡‹ Patrzcie, usunŸli dr Reedheada ze stanowiska przeoŒonego Suda§skiej
Misji, dlatego, Œe on mówi jŸzykami. Powiedzieli: My tego nie moŒemy mieø”.
ˆ‚ Ja powiedziaem: Zatem, wy nie moŒecie gosiø tak, jak gosi Pawe. Nie
moŒecie przyjø Ewangelii Pawa, bowiem Pawe powiedzia: Nie zabraniajcie
mówiø w jŸzykach’.” To siŸ zgadza. Lecz oni mówi, Œe to jest z diaba. Oni
widzieli bardzo duŒo podrabiania i wrzucaj wszystko do jednego worka.
Widzicie? Lecz istnieje usprawiedliwiony i po™wiŸcony ko™ció. Ale oni
zaprzeczaj temu, Œe chrzest Duchem šwiŸtym jest innym dzieem niŒ
po™wiŸcenie. Lecz on jest _ to jest inne dzieo. Oczywi™cie, Œe jest.
ˆƒ Byy trzy skadniki, które wyszy z ciaa Chrystusa. A te same skadniki,
które wyszy z Jego ciaa, s tymi, którymi my siŸ posugujemy, by wej™ø do Jego
Ciaa. Bya tam woda (czy siŸ to zgadza?), Krew (czy siŸ to zgadza?) i Duch. A
Jezus _ a Pismo mówi: Trzej s, którzy skadaj ™wiadectwo w Niebie: Ojciec,
Syn i Duch šwiŸty. Ci trzej s Jedno; oni s Jedno. Lecz s trzej, którzy skadaj
™wiadectwo na ziemi; oni nie s jedno”, powiedzia on, lecz zgadzaj siŸ _ ku
jednemu s: Woda, Krew i Duch”. Czy siŸ to zgadza?
ˆ„ OtóŒ, nie moŒecie mieø Ojca nie majc Syna. Nie moŒecie mieø Syna nie
majc Ducha šwiŸtego, bowiem _ lecz wy moŒecie byø usprawiedliwieni nie
bŸdc po™wiŸceni. I moŒecie byø zarazem usprawiedliwieni i po™wiŸceni, a
cigle nie mieø chrztu Duchem šwiŸtym. Rozumiecie? To jest prawd. To jest
zgodne z Pismem šwiŸtym. Te trzy”, powiedzia on, które skadaj
™wiadectwo na ziemi _ woda, Krew i Duch; a one siŸ zgadzaj _ ku jednemu
s”. Rozumiecie? One nie s jedno, lecz one zgadzaj siŸ ku jednemu, bowiem to
jest ten sam Duch pod miar. Bóg daje nam Ducha pod miar.
ˆ… Zatem, Luther w czasie usprawiedliwienia _ oto, co on gosi. Czy siŸ to
zgadza? Luther gosi: Sprawiedliwy z wiary Œyø bŸdzie”. On mia wielkie
poselstwo. A bya to pewna porcja Ducha šwiŸtego. Zatem Luther _ kiedy
wyszo to poselstwo, Bóg mia zamiar podnie™ø swój Ko™ció i wysaø Go jako
wiŸkszy (o, moi drodzy!). Luther powiedzia: O, my wierzymy, Œe to mamy w
Sowie”.
ˆ† Lecz John Wesley powiedzia: O, nie!” On i George Whitefield i inni, oni
powiedzieli: My wierzymy w po™wiŸcenie, które jest _ jako w drugie, wyra›ne
dzieo aski”. Czy siŸ to zgadza? I oni gosili o Krwi. OtóŒ, jeŒeli Luther nie
chcia siŸ posunø dalej, Bóg to po prostu da metodystom Wesley’a.
Rozumiecie? I oni to mieli. I oni mieli rozbudzenie, które ogarnŸo cay ™wiat.
ˆ‡ A prawdziwy Ko™ció^ OtóŒ, teraz, kiedy ten czas nadchodzi^ OtóŒ,
zarazem przychodzi potwierdzenie Ducha šwiŸtego przez znaki, cuda i
znamiona. Zatem, Wesley nie chcia siŸ z tym zgodziø. OtóŒ, gdyby Wesley i
Marcin Luther byli na ziemi w owych czasach, oni by siŸ z tym zgodzili, lecz oni
byli po prostu w drugim cyklu z czterech lub piŸciu cyklów apostoów, którzy
przeszli przez to, i oni to po prostu wszystko wyposzyli ™piewem.
ˆˆ OtóŒ, zielono™witkowcy przyjŸli i wierzyli w mówienie jŸzykami. Potem oni
to zamienili na pocztkowy dowód”, Œe kaŒdy musi mówiø w jŸzykach. To jest
bd. Lecz teraz _ teraz oni powrócili^ To byy dane od Boga cechy. Tak samo
jak ja nie mogŸ sobie pomóc, Œe mam niebieskie oczy, wzglŸdnie^ Bóg to po
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prostu da. To jest Jego dar w Ko™ciele. Bóg je posa do niego. Bóg posa do
Ko™cioa^” Rozumiecie?
ˆ‰ OtóŒ, lecz kiedy oni przyszli z tym^ NuŒe, oni mieli wielkie
bogosawie§stwo, podnie™li siŸ daleko zarówno ponad luteranów i ponad
metodystów. A teraz oni siŸ zorganizowali tak bardzo, Œe s gorsi od
metodystów i innych; zielono™witkowcy. A potem oni doszli do tego, gdzie
drugi i trzeci cykl^ Jest to juŒ okoo czterdzie™ci lat od czasu, gdy zaczŸli
otrzymywaø mówienie jŸzykami. Ale to drzewo BoŒe ma na sobie dziewiŸø
róŒnych darów. A teraz moŒecie mieø kaŒdy z tych owoców. Rozumiecie? Bóg je
posa, lecz one wychodz wszystkie z tego drzewa.
OtóŒ, usprawiedliwienie, przypatrzcie siŸ temu.
ˆŠ Spójrzcie na to poselstwo z dzisiejszego poranka. Kiedy sd zasiad i ksiŸgi
zostay otwarte^ NuŒe, Jezus przyszed z dziesiŸciu tysicami kroø dziesiŸø
tysiŸcy ™wiŸtych, a potem zasiad sd. Oni s tutaj wszyscy wokó Biaego Tronu
Sdu (jak to ™ledzili™my w Pi™mie šwiŸtym) i ksiŸgi zostay otwarte; a inna
KsiŸga zostaa otwarta, a bya to KsiŸga ycia. A ci, którzy mieli dzia w
Zachwyceniu, sdzili ich. Czy siŸ to zgadza? Ci, którzy odeszli do domu i
otrzymali swoje uwielbione ciaa, i Œyli w cigu Tysicletniego Królestwa, byli
tutaj na Biaym Tronie Sdu, sdzc tamtych. On powiedzia, Œe oddzieli owce
od kozów.
Wy teraz mówicie tutaj: No wiesz, spójrz teraz”. Wy mówicie: Czy to jest
to, co przychodzi^ GdzieŒ, bracie Branham?” Na Biaym Tronie Sdu.
ˆ‹ A co z Zachwyceniem?” OtóŒ, w czasie Zachwycenia^ Jezus naucza tego
jako podobie§stwo. I On tego naucza w wiele róŒnych sposobów. Tutaj jest
jeden sposób. On rzek, Œe byo dziesiŸø panien, które wyszy, by siŸ spotkaø z
Panem. I widziay^ Wszystkie byy pannami, lecz niektóre miay Olej w
swoich lampach, a niektórym zabrako Oleju. Czy siŸ to zgadza? A gdy
Oblubienica^ OtóŒ, czym by Olej? Olejem by Duch šwiŸty; Biblia tak mówi.
Spójrzcie teraz. One byy pannami. NuŒe, co oznacza sowo panna? šwiŸta,
czysta, oddzielona, po™wiŸcona”. Czy siŸ to zgadza?
‰‚ Gdybym tutaj mia ma szklankŸ, pokazabym wam, co^ Tutaj, na
przykad jak ta maa butelka tutaj, gdyby ona bya próŒna i ja bym j podniós,
a ona by bya tak zanieczyszczona, jak tylko moŒe byø^ ChcŸ siŸ ni posuŒyø.
OtóŒ, pierwsz rzecz, któr bym chcia uczyniø, jest Usprawiedliwienie. Ja j
podniosem, poniewaŒ siŸ ni pragnŸ posuŒyø. Ona jest brudna; ja j znalazem
w zagrodzie dla prosit, czy gdziekolwiek ona bya. NuŒe, jeŒeli jestem
porzdnym czowiekiem, otóŒ, ja nie dam do niej czego™ czystego, czym siŸ
pragnŸ posuŒyø. MuszŸ t rzecz najpierw przygotowaø. OtóŒ, najlepsz rzecz
jest wypukaø j, wyczy™ciø i po™wiŸciø. Czy siŸ to zgadza? NuŒe, co znaczy
sowo po™wiŸciø? Oczy™ciø i odoŒyø na bok do usugi”. Naczynia w starej
™wityni zostay oczyszczone i odoŒone na bok do usugi.
‰ƒ OtóŒ, istnieje Ko™ció: Bóg ich podniós z niedoli w wieku Luthra _
usprawiedliwienie; On ich po™wiŸci w wieku Wesley’a; a w tym wieku On ich
napenia. Rozumiecie? On wkada do nich ycie. A gdy to _ Jego ycie przez
Ducha šwiŸtego^ Duch šwiŸty ich podniós, Duch šwiŸty ich po™wiŸci,
Duch šwiŸty ich napeni. Rozumiecie? Jest to cigle ten sam Ko™ció.
Lecz teraz spójrzcie. Obecnie, w tym czasie^
‰„ Zatem, ja my™lŸ, Œe Luther, Wesley i wszyscy pozostali _ wielu z nich
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odejdzie w Zachwyceniu. Oni mieli t czŸ™ø Pisma, która im bya goszona: oni
w to uwierzyli.
‰… OtóŒ, w Zachwyceniu^ Dzisiaj s ludzie, którzy odeszli do tych
denominacji, które nie poszy naprzód. Jest to^ Jest tylko jedna denominacja,
jest to BoŒy Ko™ció; a Ona siŸ po prostu posuwa naprzód cigle tak samo. Lecz
te organizacje rozproszyy w ten sposób te sprawy. Wielu ludzi dzisiaj bŸdzie
patrzeø na chrzest Duchem šwiŸtym i mówiø, Œe to nonsens. Lecz pomimo tego
oni zostali usprawiedliwieni, pomimo tego zostali po™wiŸceni. Lecz oni mówi:
O, to jest awanturowanie siŸ, te brednie”.
‰† Ja wiem, Œe diabe ustawi wszelkiego rodzaju strachy na wróble. Tam
wa™nie znajdziecie te dobre jabka, one s koo tego stracha na wróble. To siŸ
zgadza. Tylko id›cie za tego stracha i spoŒywajcie jabka. Rozumiecie?
‰‡ OtóŒ, to^ Zatem, Bóg napenia Duchem šwiŸtym^ Potem Bóg wystawia
Swój Ko™ció na pokaz, aby Go uwielbiø. W drugim przyj™ciu, tutaj przychodzi
Ko™ció z powrotem, Oblubienica. ZwaŒajcie teraz. Zobaczycie, czy oni id
przez okres Ucisku. On powiedzia: Te panny, one przyszy i rzeky: Dajcie
nam z waszego Oleju’.”
Oblubieniec przychodzi!” Rozleg siŸ okrzyk: Oto, Oblubieniec
przychodzi. Wynijd›cie na spotkanie z Nim”.
A te panny, które byy pannami, ™wiŸtymi, po™wiŸconymi (pomy™lcie o tym)
_ ™wiŸci, po™wiŸceni ludzie, nie posiadajcy chrztu Duchem šwiŸtym, oni
rzekli: Dajcie nam Oleju!”
‰ˆ A Ko™ció powiedzia: My mamy dosyø tylko dla siebie. Id›cie i przebijcie
siŸ w modlitwie”. Lecz potem jest za pó›no. WiŸc Ko™ció odszed na Wesele, a
te inne zostay wyrzucone do ciemno™ci zewnŸtrznych (czy siŸ to zgadza?), gdzie
by pacz, lamentowanie i zgrzytanie zŸbów; i one przechodziy przez
prze™ladowania, cierpiay, umary.
‰‰ Jezus wróci z powrotem na ziemiŸ. RozpoczŸy siŸ rzdy Tysicletniego
Królestwa _ tysic lat z Nim. Powstali ci sprawiedliwi i niesprawiedliwi. I Oni
sdzili wszystkich ludzi. I kozy byy po jednej stronie, a owce po drugiej
stronie. A potem przyszed Bóg i zabra Ko™ció z caej powierzchni ziemi, na
zgromadzenie obozowe, gdzie wszyscy zgromadzimy siŸ razem z naszymi
umiowanymi. Rozumiecie? Na tym polega róŒnica.
‰Š Zatem, ci ludzie tutaj^ Oczywi™cie, gdy umrzemy, jeŒeli jeste™my w
Chrystusie Jezusie, pójdziemy, by byø w tym wielkim Ciele tam po drugiej
stronie _ w Jezusie Chrystusie. Je™li jeste™my grzesznikami, bŸdziemy w tym
wielkim ciele niewierzcych; a Bóg powiedzia, Œe nasz dzia bŸdzie z tymi
obudnikami w piekle, i tak dalej. Amen! MoŒe to nie jest cakiem jasne.
Lecz, spójrzmy teraz, czy bŸdziemy mogli stwierdziø^ Tylko taka maa
notatka tutaj.
16. ProszŸ, obja™nij 2. MojŒeszow 24^ 4. rozdzia 24. werset. Jakie ma
znaczenie to miejsce Pisma _ czy Bóg zamierza zabiø MojŒesza lub
jego syna? I dlaczego?
‰‹ My wiemy, gdzie to jest _ 2. MojŒeszowa 4, 24. To jest dobre pytanie.
Przeczytamy to teraz bezpo™rednio tutaj, chwileczkŸ tylko. 2. MojŒ. 4, 24:
I stao siŸ w drodze, w gospodzie, Œe zabieŒa PAN MojŒeszowi, i
chcia go zabiø”.
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Ilu z was przypomina sobie to wydarzenie? NuŒe, Bóg da Abrahamowi wiele
generacji przed MojŒeszem znak obrzezki. A przymierze, które zawar Bóg,
polegao na tym, Œe kaŒdy yd mia zostaø obrzezany. Czy siŸ to zgadza? KaŒdy
mŸŒczyzna powinien zostaø^ By to znak.
Š‚ A czy my dzisiaj jeste™my obrzezani? Tak, obrzezk Ducha šwiŸtego, nie na
ciele.
Šƒ OtóŒ, zatem Bóg da ten nakaz: A kaŒdy mŸŒczyzna musi zostaø
obrzezany”. A Bóg _ gdy On powoa MojŒesza, by poszed tam na dó i
wyzwoli dzieci izraelskie, MojŒesz nie dokona na swoim synu wa™nie tego
znaku wyzwolenia. Rozumiecie, co mam na my™li?
Š„ Tak, jak bym powiedzia: Teraz niechaj cay zbór, kaŒdy poszczególny z
was niech przyjdzie i da siŸ ochrzciø tutaj wod, a my ciŸ zapiszemy jako
czonka zboru. My wszyscy pójdziemy razem do chway”. No wiesz, bracie, tak
nie mówi Pismo šwiŸte. JeŒeli nie narodzie™ siŸ na nowo, nie zostae™ obrzezany
przez Ducha šwiŸtego^ Ty to musisz przeŒyø. Nie dbam o to, jak dobrym
jeste™, do jakiego zboru naleŒysz, jak dobrzy byli twoi rodzice, jedynie, kiedy ty
jako jednostka narodzie™ siŸ na nowo z Ducha šwiŸtego, inaczej wcale nie
odejdziesz w Zachwyceniu. Rozumiesz? Nie moŒesz odej™ø. To jest wa™nie znak
wyzwolenia _ obrzezka, a obrzezka jest czyniona przez Ducha šwiŸtego. Zatem
Bóg^
Š… Ten czowiek zapytuje siŸ: Czy to miejsce Pisma oznacza, Œe Bóg zamierza
zabiø MojŒesza, wzglŸdnie jego syna? I dlaczego?” Bóg ™ciga MojŒesza. I bya to
wa™nie Zefora, która go wówczas ocalia. Bowiem Zefora wziŸa ostry kamie§
i sza, i odciŸa napletek swego niemowlŸcia, i rzucia go przed MojŒesza, i
powiedziaa: Jeste™ mi oblubie§cem krwi”. Czy siŸ to zgadza?
Š† Bóg by pozbawi MojŒesza Œycia, lecz prawdopodobnie sta tam anio i
powiedzia: Zeforo! Zabierz siŸ do tego szybko!” Widzicie?
Š‡ A Zefora posza i obrzezaa niemowlŸ. Rzeka: MojŒeszu, ty siŸ interesujesz
wszystkim innym i swoj podróŒ, a twój wasny syn nie zosta jeszcze
obrzezany”.
Ja siŸ po prostu zastanawiaem wiele razy, czy^ Czasami spotykaem
ludzi, którzy mówili: O, chwaa Bogu. Pan chce, bym uczyni pewn rzecz. On
chce, Œebym poszed do Afryki, do Indii”.
Šˆ Ja powiedziaem: Czy zapytae™ siŸ juŒ czowieka, który przynosi mleko,
czy jest zbawiony? Czy siŸ juŒ zapytae™ chopca, który sprzedaje gazety, czy
narodzi siŸ na nowo? A co twoi ssiedzi, czy oni s zbawieni?” Rozumiecie?
NuŒe, to jest pytanie. Rozumiecie? JeŒeli to jest w twoim sercu^
Š‰ Niedawno tutaj _ pewna kobieta spotkaa siŸ tutaj ze mn _ na Florydzie.
A ta moda kobieta, nie sposób mi byo^ Ja nie jestem sŸdzi. Lecz by tutaj
mody kaznodzieja i gosi wa™nie tutaj na tym podium. A ten mody czowiek
by Œonaty w innym kraju i mia ŒonŸ, i troje czy czworo dzieci. A ta kobieta
bya wdow. Oni przyjechali tutaj razem z Teksasu w wielkim samochodzie
marki Cadillac. I ta kobieta wesza do ™rodka. Ona ma prawo ubieraø siŸ, jak
tylko chce, to mnie wcale nie obchodzi; lecz jako chrze™cija§ska kobieta _ ona
nie bya po prostu tak ubrana. Ona bya (o, moi drodzy!) _ ona bya _ miaa
wielkie, dugie kŸdziory koo uszu (jakkolwiek je nazywacie), zwisajce w dó ot
tak, i miaa rzeczywi™cie duŒ ilo™ø szminki na swych ustach, a te _ a jej brwi
byy ostrzyŒone i miaa inne brwi, namalowane pŸdzlem. I ona rzeka: Bracie
Branham”, powiedziaa, Pan mnie woa do obcego kraju”.
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Ja powiedziaem: NaprawdŸ?”
Tak!” I ona rzeka: Ja tam jadŸ z tym mŸŒczyzn”.
A ja powiedziaem: OtóŒ, jeŒeli ciŸ Pan woa, hm, w porzdku”. (Lecz po
owocach ich^ Nie wygldaa mi bardzo na^ Rozumiecie?)
I ona rzeka: Czy nie wierzysz, Œe Pan^?”
ŠŠ Ja powiedziaem: Nie pytaj siŸ mnie. JeŒeli ci to Pan powiedzia, czy§ to, co
ci Pan powiedzia. Lecz dla mnie _ ja tak nie my™lŸ, jeŒeli chodzi o mnie. Ja
bŸdŸ po prostu szczerym wobec ciebie”.
Ona rzeka: OtóŒ, dlaczego tak my™lisz?”
Ja powiedziaem: Po pierwsze _ ty jako zamŸŒna kobieta z tym Œonatym
mŸŒczyzn nie wygldacie zbyt dobrze, kiedy przebywacie tutaj w mie™cie
razem. JeŒeli co™ przynosi ha§bŸ, to jest wa™nie to. Rozumiesz?” I ja
powiedziaem: NuŒe, po pierwsze^”
Š‹ Zastanawiam siŸ, co siŸ stao z t kobiet? Ta sama rzecz by bya^ Ona
cigle w kóko zbijaa bki, nie przyjwszy Ducha šwiŸtego, tak samo jak ta
kobieta tam daleko, która dzisiaj telefonowaa do mnie i chciaa wyj™ø za mŒ
za tego mŸŒczyznŸ, i opu™ciø swego wasnego mŸŒa, i wyj™ø za mŒ za tego
mŸŒczyznŸ. Do takiego stanu dosza, moŒe swego czasu miaa kontakt z Bogiem,
ale poŒdaa rzeczy tego ™wiata. I ja jej zadaem pytanie, rzekem: Czy
przyjŸa™ Ducha šwiŸtego?”
Ona powiedziaa: Jeszcze nie, lecz ja usiujŸ o Niego”.
‹‚ Powiedziaem: Przyjmij najpierw Ducha šwiŸtego, a on ci powie, kogo
masz mieø za maŒonka”. To siŸ zgadza. Widzicie?
Wy _ wy musicie^ O to wa™nie chodzi. JeŒeli tego nie uczynicie, umrzecie
duchowo. Bóg mówi wiele dzi™ wieczorem. Lecz On puka do twego serca [Brat
Branham puka w kazalnicŸ _ wyd.] tak wiele razy. A pewnego razu On zamknie
drzwi i aska siŸ zako§czya. Rozumiecie?
‹ƒ Oczywi™cie, Bóg by go pozbawi Œycia. On powiedzia, Œe On mu zabieŒa.
Suchajcie, jak brzmi to miejsce Pisma:
I stao siŸ w drodze, w gospodzie, Œe zabieŒa PAN MojŒeszowi, i
chcia go zabiø. (MojŒesza. ZwaŒajcie teraz.)
Tedy wziwszy Zefora krzemie§ ostry, obrzezaa nieobrzezkŸ syna
swego i porzucia przed nogi jego, i rzeka: ZaprawdŸ, oblubie§cem krwi
jeste™ mi”.
‹„ To siŸ zgadza. Zatem, Bóg nie ™ciga tego syna. Bóg^ To biedne mae
niemowlŸ nie wiedziao, co ma czyniø; ono jest niewinne. Lecz chodzio o to, Œe
ojciec tego niemowlŸcia zabra to dzieciŸ z sob, by wyzwoliø dzieci izraelskie
pod znak obrzezki; a jednak jego wasny syn nie by jeszcze obrzezany.
Rozumiecie? I Zefora odciŸa kamieniem ten napletek, rzucia go na ziemiŸ i
rzeka: Jeste™ mi oblubie§cem krwi”.
17. ProszŸ, obja™nij znaczenie miejsca Pisma i kiedy siŸ ono urzeczywistni:
Izajasz 4, 1. DziŸkujŸ.
W porzdku. Otworzymy teraz po prostu^ Wy suchacze, którzy macie
swoje Biblie i pragniecie _ zobaczymy, co^ Nie miaem moŒliwo™ci, by to
wyszukaø, lecz pomy™laem sobie, Œe moŒe znajdziemy jak™ odpowied›. Tutaj
to mamy.
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A w^ (O, tak!) A stanie siŸ^ A w on dzie§ uchwyci siŸ siedem
niewiast mŸŒa jednego, mówic: Chleb swój je™ø bŸdziemy i odzieniem
swym bŸdziemy siŸ przyodziewaø, tylko niech siŸ nazywamy imieniem
twoim, a odejmij poha§bienie nasze”.
‹… OtóŒ, bracie, jest juŒ niemal tak ›le obecnie. Jakie odstŸpstwo przyszo do
naszego kraju! Pozwól, Œe to powiem, mój drogi przyjacielu, chrze™cijaninie.
Pozwólcie, Œe to powiem z poboŒnym szacunkiem wobec kaŒdego: Je™li by
kiedykolwiek jaki™^ A wy tutaj, którzy studiowali™cie historiŸ, my jeste™my
dokadnie na tej drodze, na której upad kaŒdy wykwintny naród na przestrzeni
wieków _ demoralizacja i powrót wstecz.
‹† Jak powiedziaem dzisiaj do poudnia^ Wybaczcie mi, Œe to powtarzam. W
obcych krajach przyszed do mnie jeden czowiek i powiedzia: Bracie
Branham, co to tam macie za kobiety? OtóŒ, wszystkie piosenki, które
™piewacie, s jakimi™ niemoralnymi piosenkami o waszych kobietach”. To
prawda. Wszyscy ™piewaj jakie™ zbiorowisko^
‹‡ OtóŒ, czy wiecie, co to jest? Czy chcecie, Œebym wam to powiedzia w kilku
sowach? Ja wam powiem dokadnie. šwiat siŸ ockn w takim stanie, bowiem
to jest nowoczesna Sodoma i Gomora. Dokadnie! W Kalifornii wziem do rŸki
gazetŸ. I zapomniaem, o ile tysiŸcy wzrasta kaŒdym rokiem _ o których wiedz
_ o przyro™cie homoseksualistów. Nawet ich naturalna Œdza _ miŸdzy
maŒonkiem i Œon, i tak dalej, opu™cia ludzi. Stanie siŸ dokadnie to, co Bóg
powiedzia. A ich wasne^
‹ˆ We›cie do rŸki któr™^ Patrzcie, kto zyskuje pewnego rodzaju
popularno™ø. Suchajcie waszego radia, telewizji lub cokolwiek macie i
przekonajcie siŸ. Jest to najgorszy i najbardziej plugawy^ Istnieje pewna
piosenka o jakiej™ kobiecie, czy co™ takiego, to wa™nie staje siŸ notorycznym.
‹‰ I doszo do takiej sytuacji, Œe siŸ wydaje, Œe my siŸ nie troszczymy o nasze
kobiety _ wzglŸdnie nasze kobiety nie troszcz siŸ o siebie. Tak siŸ przedstawia
ta sprawa. Gdyby siŸ kobieta zachowywaa wa™ciwie, mŸŒczyzna by równieŒ
musia postŸpowaø wa™ciwie. Nie mówiŸ tego, by stanø w obronie mŸŒczyzn,
lecz wiem, Œe to prawda. O, tak! Lecz co to jest? Jest to po prostu okropny stan
i on po prostu istnieje. Jest to wedug Pisma šwiŸtego. Biblia mówi, Œe tak siŸ
bŸdzie dziaø. WiŸc jak moŒemy mieø rozbudzenie? Jak moŒemy mieø
rozbudzenie?
‹Š Suchajcie, przyjaciele chrze™cijanie. Pozwólcie, Œe was o co™ zapytam w
tych kilku minutach, które nam pozostay. My mamy Billy Grahama. Mamy
Jacka Shulera. Mamy wszelkiego rodzaju ruchy religijne, które siŸ rozchodz po
™wiecie. A one siŸ rozchodziy ostatnich sze™ø albo siedem lat po Stanach
Zjednoczonych, takim szybkim tempem, jak to tylko moŒliwe, a nie ma Œadnego
rozbudzenia. Dlaczego? Drzwi siŸ zamykaj. Wyowili™my wszystkie ryby z tego
stawu, jak powiedziaem dzisiaj do poudnia. MoŒe jedna albo dwie stercz tam
gdzie™ jeszcze.
‹‹ Tam, gdzie mia Billy Graham zgromadzenia (my™lŸ, Œe to byo w Bostonie,
czy gdzie™ indziej), i oni twierdzili, Œe mieli dwadzie™cia kilka tysiŸcy
nawróconych za sze™ø tygodni. A oni tam wrócili za kilka tygodni i nie mogli
znale›ø dwudziestu. Rozmy™lajcie o tym! Bracie, to siŸ juŒ niemal zako§czyo.
Mógbym tutaj co™ powiedzieø. Rozumiecie?
ƒ‚‚ My Œyjemy w czasach, o których Bóg mówi, Œe nastan. I my Œyjemy w
ostatecznych dniach. yjemy w czasie, w którym ludzie^ Bez wzglŸdu na to,
co chcemy o tym my™leø, BoŒe Sowo mówi, Œe jeste™my predestynowani. To siŸ
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zgadza. A tych, których Bóg powoa, przyjd do Boga; a których Bóg nie woa,
nie przyjd do Boga. Bóg nawouje, a oni odrzucaj te nawoywania, oni
odrzucaj^ NuŒe, ja nie mówiŸ, Œe Bóg potŸpia kaŒdego. On po prostu nie
chce, Œeby wszyscy _ Œeby kto™ zgin, ale Œeby siŸ wszyscy mogli udaø do
pokuty. Lecz dlatego, Œe On jest Bogiem, On wiedzia na pocztku, Œe oni nie
przyjd. On im jednak da moŒliwo™ø; lecz oni nie przyjd.
ƒ‚ƒ Jak^ Gdyby tego nie wiedzia, jak On móg wiedzieø, Œe bŸdziemy mieø
wozy bez koni. Jak On mógby wiedzieø, Œe nastan takie czasy, jakie mamy
obecnie? Dlaczego On powiedzia: Ludzie bŸd popŸdliwi, wysokomy™lni,
rozkoszy miujcy”? Dlaczego wszyscy prorocy przepowiadali, Œe wszystkie te
rzeczy przyjd, dokadnie, juŒ od pocztku? Bóg wiedzia wszystko. On wie, co
bŸdzie. A byli wówczas ludzie, na których Bóg patrzy na przestrzeni wieków i
powiedzia: Oni nie przyjd”. I oni s po prostu potŸpieni tym potŸpieniem,
bowiem oni to sobie sami obrali. Amen! Tutaj to macie.
ƒ‚„ I ja uwaŒam, mój bracie, siostro (mówiŸ to z naboŒnym szacunkiem i z
boja›ni BoŒ w moim sercu), ja my™lŸ, Œe siŸ Ameryka pogrŒya! Ona jest
zdemoralizowana. Ona siŸ powoli chyli do upadku. Jaka szkoda.
ƒ‚… Pomy™lcie tylko tutaj, jak ja mówiŸ w odpowiedzi na to miejsce Pisma
šwiŸtego _ siedem kobiet uchwyci siŸ jednego mŸŒczyzny. W pierwszej wojnie
™wiatowej, w drugiej wojnie ™wiatowej^ Mam w domu wycinek z gazety.
Przeczytajcie to sobie sami. Tam jest powiedziane: Co siŸ stao z moralno™ci
naszych ameryka§skich kobiet? W cigu ostatnich sze™ciu miesiŸcy z dwoma z
kaŒdych trzech Œonierzy rozwiody siŸ ich Œony _ z tych, którzy s za morzem”.
Dwaj z kaŒdych trzech zostali rozwiedzeni. Te Œony po prostu odeszy i ucieky.
Dlaczego tak jest? JeŒeli to zrozumiecie, przyjaciele, jest to duch czasu.
ƒ‚† My musimy wej™ø w ducha ostatecznych dni, skoro dni ostateczne nastay.
JeŒeli idziecie do sali tanecznej, musicie wej™ø w ducha ta§czenia, inaczej oni
nie bŸd ta§czyø. JeŒeli idziecie do zboru, musicie wej™ø w Ducha uwielbiania,
zanim moŒecie oddawaø Bogu chwaŸ. šwiat musi wej™ø w ducha ostatecznych
dni, zanim mog przyj™ø ostateczne dni, a my jeste™my w duchu ostatecznych
dni. Bóg obieca, Œe te rzeczy bŸd siŸ tutaj dziaø i to wa™nie mamy teraz. My
jeste™my w ostatecznych dniach. MŸŒczy›ni i kobiety pogrŒaj siŸ w drzemce,
a nie zdaj sobie z tego sprawy.
ƒ‚‡ A moralno™ø^ Pewnego dnia spotkaem siŸ z modym chopcem tutaj w^
o, przed jakim™ czasem, podczas ubiegej jesieni. Jechali™my do miasta. A on mi
mówi _ modzieniec ze szkoy ™redniej, który by Œonaty. On powiedzia:
OŒeniem siŸ z t dziewczyn, bo ona bya dobr dziewczyn i musiaem siŸ z
ni oŒeniø, nim zako§czya ™redni szkoŸ”. Powiedziaem: Na ile mi wiadomo,
juŒ od lat nie mieli™my tutaj w ™redniej szkole Œadnej, która by bya dziewic”.
Widzicie? Po prostu s tak zdemoralizowane.
ƒ‚ˆ A tam w Kalifornii chodziem po ulicach na takich miejscach, gdzie
policjanci powiedz ci, Œeby™ siŸ trzyma z dala od tej ulicy. Dla mŸŒczyzny jest
bardziej niebezpieczne przej™ø przez ulicŸ, niŒ gdyby tam sza kobieta. Ciemne
aleje. O, BoŒe, okaŒ miosierdzie! Czy nie wiecie, Œe Biblia mówi, iŒ te rzeczy
przyjd?
ƒ‚‰ A tuŒ, zanim on pokaza przedcie§ tego w Sodomie i w Gomorze, i uda siŸ
tam, wydarzya siŸ ta sama rzecz _ miaa miejsce, raczej. Bóg zesa ogie§ i
spali tŸ miejscowo™ø. Istny drogowskaz, by pokazaø, Œe gdy ten ™wiat wokoo
dojdzie do tego stanu, otrzyma t [puste miejsce na ta™mie _ wyd.] rzecz.
ƒ‚Š My jeste™my w ostatecznych dniach. Oczywi™cie. Siedem niewiast uchwyci
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siŸ mŸŒa jednego, mówic: Chleb swój je™ø bŸdziemy, i odzieniem swym
bŸdziemy siŸ przyodziewaø, tylko niech siŸ nazywamy imieniem twoim i odejmij
poha§bienie nasze”. Bracie, nie musisz wyjeŒdŒaø ze Stanów Zjednoczonych.
Jest tylko jedno miejsce, jakie widziaem kiedykolwiek w moim Œyciu, o którym
my™laem, Œe byo gorsze niŒ ulice i te rzeczy, które widziaem w naszym
wasnym pa§stwie. A my siŸ wcale nie polepszamy. Jeste™my coraz gorsi i gorsi
przez cay czas. I pamiŸtajcie, ja to mówiŸ w Imieniu Pa§skim. My siŸ bŸdziemy
cigle dalej pogarszaø. Jest w ogóle tylko jedna nadzieja, to znaczy w Jezusie
Chrystusie. Bez wzglŸdu na to, co czynicie.
ƒ‚‹ Ja nawoywaem, przechodziem przez ten naród tutaj. A Bóg nawet
wskrzesza zmarych. I poszli™my do miast; a ludzie, którzy byli od lat na
krzesach inwalidzkich, powstawali i chodzili po ulicach miasta za
samochodami ciŸŒarowymi, pchali przed sob swoje wózki i tym podobne
rzeczy. A kobieta, któr jej lekarz orzek za zmar, majca zdjŸcia
rentgenowskie, na których byo nazwisko lekarza, zostaa wskrzeszona z
martwych. A cae miasto nastawio siŸ negatywnie i mówiono: Uch, to
mentalna telepatia _ banda ekstrawaganckich religijnych fanatyków”. O, nie
moŒna siŸ spodziewaø niczego innego niŒ potŸpiania! O! Racja!
ƒƒ‚ Sd jest tutaj; bŸdziecie to musieli przyjø. Bracie, uciekaj przed
przychodzcym gniewem i id› do Jezusa Chrystusa tak szybko, jak tylko
potrafisz! Wynijd› z tych rzeczy! Tak, jest to duch ostatecznych dni. MoŒna by
powiedzieø wiele rzeczy. Ja siŸ bŸdŸ ™pieszy.
18. ProszŸ, czy by™ nam powiedzia, jak nasz Pan i Zbawiciel Jezus
Chrystus oczekuje od nas _ jak mamy przychodziø do domu naszego
Pana, by Go chwaliø ?
ƒƒƒ W porzdku, to jest dobre pytanie. Jest to niezbŸdnie konieczne pytanie dla
kaŒdego zboru. Bóg oczekuje, Œeby™cie przychodzili do domu BoŒego^ OtóŒ,
to jest tylko pytanie _ po prostu bezpo™rednie pytanie. Ono nie jest biblijne; ono
jest _ jednak jest. Zaczekajcie, ja wam powiem, co On powiedzia. Najpierw _
je™li chcecie do tego miejsce Pisma, ludzie powinni przychodziø do domu BoŒego
w jednym celu, mianowicie by oddawaø Bogu cze™ø, by ™piewaø pie™ni i
uwielbiaø Boga. W ten wa™nie sposób oczekuje tego Bóg. On nie oczekuje,
Œeby™my przychodzili do domu BoŒego, by rozmawiaø o naszych _ albo o czym™
innym, albo obmawiaø siŸ wzajemnie, albo mówiø o tym, co mamy do zrobienia
w cigu tygodnia. On oczekuje, aby™my przyszli i oddawali Mu chwaŸ. Jest to
dom oddawania chway. A wszystko niech siŸ dzieje przystojnie i w porzdku”,
powiedzia Pawe w Biblii. Wszystko powinno byø wa™ciwe. Powinno tam byø
poselstwo.
ƒƒ„ Pierwsza rzecz, któr bym powiedzia, zgodnie z reguami Ko™cioa w
Starym Testamencie _ wzglŸdnie raczej w Nowym Testamencie, przede
wszystkim ludzie wstŸpowali do ko™cioa BoŒego w Duchu uwielbiania. Oni
wchodzili do ™rodka i ™piewano hymny. I moŒe kaznodzieja przemawia, bo on
by prorokiem tego zboru. (Nowotestamentowym prorokiem jest kaznodzieja;
my to wiemy: šwiadectwem Jezusa Chrystusa jest Duch proroctwa”, jak jest
powiedziane w Objawieniu.)
ƒƒ… OtóŒ, kaznodzieja zacz przemawiaø. Podczas gdy gosi, zaczŸy spadaø
bogosawie§stwa, takie jak moŒe na ko§cu wielkiego kazania; ludzie mówili:
Amen” i zaczŸli uwielbiaø Boga. Potem, skoro tylko sko§czy goszenie, moŒe
tam wyszo poselstwo, moŒe w mówieniu obcymi jŸzykami (1. Koryntian 14, 13.
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i 14.) Potem _ je™li nie byo w zborze przynoszcego wykad, to ten czowiek
powinien byø cicho, bowiem oni mówili jŸzykami poprawnie, lecz czynili to
przed Bogiem. Rozumiecie? Lecz je™li oni mówili jŸzykami i by tam
przynoszcy wykad, on powinien by podaø to poselstwo. Wszystkie ko™cioy
dochodz do tego.
ƒƒ† Charles Fuller _ jak bardzo on siŸ sprzecza i awanturowa ze mn z powodu
tego, kiedy tam byem. On to teraz przyjmuje. I oni to praktykuj po caym
Zachodnim WybrzeŒu. O, tak! Wprost w _ wprost w audytorium, maj
bogosawie§stwa BoŒe, mówienie jŸzykami, wykadanie jŸzyków i modlenie siŸ
za chorych. On rozmawia ze mn twarz w twarz i powiedzia: Bracie
Branham, ja nie wierzŸ w te brednie”.
Ja powiedziaem: NuŒe, to twoja sprawa. To nie jest dla niewierzcych,
bracie Fuller, To jest dla tych, którzy wierz”. A teraz on gosi to samo.
Przychodzi ten czas, przychodzi manifestacja.
ƒƒ‡ Zatem, jeŒeli to jest w porzdku, jeŒeli to jest to, czego ty dociekae™^
Podczas gdy kaznodzieja mówi, wszyscy powinni byø cicho, by móc suchaø
kaznodziejŸ. Bowiem tam wychodzi Sowo BoŒe, jeŒeli on gosi pod
namaszczeniem. Potem kaŒdy duch proroctwa jest podporzdkowany
prorokowi. Kiedy pastor idzie na podium, otwiera tŸ BibliŸ, zbór powinien byø
cicho, suchajc, jak zostaje objawione Pismo šwiŸte, suchajc tego, co on ma
do powiedzenia. JeŒeli powie co™, co brzmi dla was dobrze, moŒecie powiedzieø:
Amen, niech bŸdzie Pan bogosawiony!” albo cokolwiek chcecie. Amen
oznacza niech tak jest”. Biblia mówi, aby™my to czynili.
ƒƒˆ Potem, gdy zako§czy siŸ to poselstwo^ JeŒeli potem kaznodzieja daje
miejsce ludziom, by siŸ mogli wszyscy radowaø, Duch jest miŸdzy lud›mi,
prawdopodobnie _ moŒe On po™le nastŸpne poselstwo. JeŒeli On posya
poselstwo, ono przyjdzie do kogo™, to jego wykad nie bŸdzie tylko cytowaniem
na nowo Pisma šwiŸtego, czy czym™ podobnym. Bóg siŸ nie posuguje próŒnym
powtarzaniem. Lecz bŸdzie to bezpo™rednie poselstwo do kogo™, Œeby zrobi
okre™lon rzecz, wzglŸdnie co™, co posuŒy ku zbudowaniu Ko™cioa. Potem,
jeŒeli otrzymaj to zbudowanie Ko™cioa, je™li oni^
ƒƒ‰ Jako na przykad _ tak, jak to: Kto™ powstanie tutaj i mówi jŸzykami: ten
znów podaje wykad i mówi: TAK MÓWI DUCH šWI£TY: Niech Taki-i-taki
idzie i woŒy rŸce na t osobŸ tutaj, bowiem TAK MÓWI DUCH šWI£TY,
dzisiaj jest czas dla jej uzdrowienia”. Co to jest?
Potem ten sam czowiek mówi: Ja siedziaem tam; moje serce paao za tym
niemowlŸciem”. OtóŒ _ oni teraz powstaj w posusze§stwie wobec Ducha
šwiŸtego, wkadaj swoje rŸce na to niemowlŸ, i ono jest zdrowe. JeŒeli siŸ to
nie stanie, co™ jest nie tak. Widzicie, widzicie, widzicie? Jest to bezpo™rednie
poselstwo.
ƒƒŠ Potem siedzi tam niewierzcy i mówi: Czekaj, chwileczkŸ. No powiedz, Bóg
jest z tymi lud›mi!” Widzicie, co mam na my™li?
ƒƒ‹ Potem oni powiedz _ albo: TAK MÓWI DUCH šWI£TY: Niech kaŒdy, kto
mieszka w poudniowej czŸ™ci miasta _ z tej strony, poczwszy od ulicy Spring,
wyprowadzi siŸ do dwu dni std, bowiem przychodzi sztorm, który zmiecie ca
t czŸ™ø miasta”. Potem, to jest przede wszystkim proroctwo do caego zboru.
ƒ„‚ Potem kto™ _ duchowe rozsdzanie _ podniesie siŸ i powie: Czy to byo od
Pana?” KaŒde z nich. JeŒeli powstan trzej dobrzy mŸŒowie i powiedz,
rozsdzajc duchowo _ powiedz: To byo od Pana”, potem to zbór przyjmuje
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i kaŒdy z tej czŸ™ci miasta wyprowadza siŸ, uchodzi z niego na ten czas. JeŒeli
siŸ to potem nie urzeczywistni, to raczej schwytajcie tego czowieka.
Rozumiecie? Macie innego ducha miŸdzy wami. Lecz je™li siŸ to urzeczywistni,
to uwielbiajcie Boga i dziŸkujcie Bogu za to, Œe wam pozwoli uciec przed
przychodzcym gniewem. Widzicie? ZwaŒajcie na te rzeczy. To jest wa™ciwie
funkcjonujcy Ko™ció.
ƒ„ƒ Dwa albo trzy poselstwa _ nie wiŸcej niŒ trzy zostan przyniesione w
jednym czasie w ten sposób. Cokolwiek jest ponad to, musi byø doprowadzone
do adu. Najpierw^ potem, inny zbór, inna sprawa zaatwiona^
ƒ„„ Ja nie wiem. MoŒe to jest niewiasta, która zadaa to pytanie. Ja tylko^
Przychodzi mi jeszcze co™ innego na my™l, wiŸc moŒe to równieŒ powiem.
Niewiasty _ gdy one przyszy do zboru, byo to wedug Nowego Testamentu,
miay przyj™ø do ™rodka, usi™ø z zasoniŸt twarz i z powaŒnym wyrazem
twarzy, i pozostaø tam przez cae naboŒe§stwo. To jest wedug Pisma šwiŸtego.
NuŒe, lecz ja my™lŸ, Œe niewiasta^ Oczywi™cie. Ja was teraz nie potŸpiam,
niewiasty. Rozumiecie?
ƒ„… Przed chwil przysza do mnie moda pani. Nie^ By tam obecny brat
Junior, kiedy przysza ta niewiasta, która miaa jakie™ kopoty. Jej ssiedzi
™miali siŸ z niej, bo ona by sobie niedawno temu nie obciŸa swoich wosów. A
ona posza i obciŸa swoje wosy. A potem pewna kobieta z drugiej strony rzeki
doprowadzia j do zupenego zamieszania i powiedziaa jej, Œe jej odbierze
ducha i zwiŒe jej nogi jej wosami, i doprowadzia tŸ niewiastŸ do stanu
chorobliwej boja›ni. Wydawao siŸ, Œe ta niewiasta stracia swój rozum _ a
dwoje dzieci. Ona nie wiedziaa, co robiø. Ona po prostu siedziaa w ten sposób.
ƒ„† Ona podjechaa pewnego dnia przed mój dom. Duch šwiŸty zstpi i
przemówi do niej, i powiedzia jej, Œe wyzdrowieje, i TAK MÓWI DUCH
šWI£TY^” I ona pozostaa w takim stanie przez kilka dni i potem ona^
Wczoraj poszedem _ miaem zamiar odwiedziø tŸ niewiastŸ, z bratem Juniorem
i z bratem Funk. I byem w poowie drogi. Ona staa, czesaa swoje wosy, które
chciaa teraz zostawiø rosnø i rzeka: Niech siŸ ssiedzi ™miej i czyni,
cokolwiek tylko chc”.
ƒ„‡ A potem _ Duch šwiŸty nie pozwoliby mi tam pój™ø. I On przemówi do niej
i powiedziaem jej, Œe byem blisko tego miejsca i chciaem przyj™ø. A ubiegej
nocy zobaczyem w wizji, Œe ta niewiasta przysza i powiedziaem, co u niej nie
byo w porzdku; i ona zostaa uzdrowiona przed chwil w moim pokoju.
Widzicie? Czy to prawda, bracie Junior? To siŸ zgadza. Wa™nie przed chwil.
Widzicie? Bóg by mi tam nie pozwoli i™ø, poniewaŒ ta sprawa nie bya jeszcze
gotowa. Rozumiecie? On mnie przyprowadzi prosto do tego miejsca i
potwierdzi to wa™nie tam, by pokazaø, Œe to nie by czowiek. To by Bóg.
Rozumiecie?
OtóŒ, ona powiedziaa: Bracie Branham, mój maŒonek chce, Œebym miaa
dugie wosy”.
ƒ„ˆ Ja powiedziaem: Bóg chce to samo”. To siŸ zgadza, bo niewiasty powinny
mieø dugie wosy. One s ich przykryciem.
ƒ„‰ Ja wiem, Œe te damy dzisiaj _ wzglŸdnie wy damy, raczej, nosicie kapelusze.
Wy mówicie, Œe one s waszym przykryciem. To jest bŸdne. Biblia mówi, Œe
przykryciem niewiasty s jej wosy. A je™li ona strzyŒe swoje wosy, to jest
ordynarn, jeŒeli siŸ modli. Czy siŸ to zgadza? Tak mówi Pismo šwiŸte.
Widzicie? Zatem, niewiasty powinny nosiø dugie wosy, niezaleŒnie od tego, co
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sobie chcecie o tym my™leø; to jest TAK MÓWI PAN. PokaŒcie mi tylko jakie™
miejsce^
ƒ„Š Wy mówicie: OtóŒ, moje wosy s dugie. Widzisz, one siŸgaj moich
ramion”. To byy krótkie wosy. Chrystus^” Mówisz: Chrystus mia dugie
wosy”. Nie, On nigdy. Chrystus mia wosy, siŸgajce ramion, tak oni mówi.
Oni je po prostu rozkadaj w ten sposób i obcinaj; wosy siŸgajce po ramiona.
Spójrzcie na to greckie sowo, które tam jest odno™nie tego, a stwierdzicie to.
ƒ„‹ Kobiece wosy^ MŸŒczyzna nie powinien mieø dugich wosów, bowiem to
jest kobiece _ wosy siŸgajce w dó ot tak. Lecz On obcina je tutaj na Swoich
ramionach, gdzie one je obcinaj, wokó swojej gowy; po prostu je tak obcinaj.
To byy krótkie wosy.
ƒ…‚ WiŸc damy, które macie wosy siŸgajce ramion, to s cigle krótkie wosy.
OtóŒ, ja nie mówiŸ, Œe to was po™le do pieka albo zabierze was do Niebios. To
z tym nie ma nic wspólnego. Lecz wedug nakazu dla Ko™cioa kobiety powinny
mieø dugie wosy. To siŸ zgadza, to prawda. A wstpiø do ko™cioa^ I nie mieø
nic do czynienia z róŒnymi sprawami, socjalnymi sprawami, wzglŸdnie _ mam
na my™li z handlowymi sprawami w ko™ciele. I ona musi byø posuszna i pena
czci, i tak dalej, poniewaŒ to bya ona, jak mówi Biblia, która spowodowaa
pierwszy upadek. I to jest prawd, to siŸ zgadza. NuŒe, teraz szybko. Mam
nadziejŸ, Œe to nie zranio.
19. Pytanie: Dlaczego pojawia siŸ przede mn wizja od Boga, gdy miaam
zamiar przyjø WieczerzŸ Pa§sk w moim ko™ciele? W czasie^ (OtóŒ,
jest to po prostu nazwisko pani: tak, to jest nazwisko pani.)^
Dlaczego pojawia siŸ przede mn wizja, gdy miaam zamiar przyjø
WieczerzŸ Pa§sk w moim ko™ciele?
ƒ…ƒ OtóŒ, ja nie wiem, siostro, jedynie Œe chodzio o to: JeŒeli widziaa™ Jezusa
Chrystusa, zjawiajcego siŸ w wizji w twoim ko™ciele, gdy przyjmowaa™
WieczerzŸ Pa§sk, On ci oznajmia, Œe ty Go przyjmujesz w postaci symbolu.
Wieczerza Pa§ska przedstawia ciao Jezusa Chrystusa; a ty Go przyjmowaa™ do
swego ciaa w postaci symbolu. yj wiŸc czysto i nienagannie.
ƒ…„ Suchajcie. Je™li przyjmujecie WieczerzŸ Pa§sk (usyszycie to, kiedy to
przeczytam za kilka minut), gdy jeste™cie niegodni, jeste™cie winni Krwi i Ciaa
Jezusa Chrystusa. Niechaj czowiek przyjmuje WieczerzŸ Pa§sk i Œyje
wa™ciwie przed Bogiem _ który przyjmuje WieczerzŸ Pa§sk raczej, niech Œyje
wa™ciwie przed Bogiem. Nie przyjmujcie jej niegodnie. To jest wa™nie^
ƒ…… Spójrzcie. W Biblii jest przepowiedziane, Œe w ostatecznych dniach stoy
BoŒe bŸd pene wymiocin. A nie bŸdzie nikogo, kto by to móg zrozumieø. Czy
siŸ to zgadza? Spójrzcie. Nie tak dawno poszedem do wielkiej kaplicy. Nie bŸdŸ
wymienia jej nazwiska, wszyscy j dobrze znacie. Czy wiecie, co oni mieli do
Wieczerzy Pa§skiej? Oni wziŸli bochenek chleba, normalnego jasnego chleba i
pokroili go na kromki. A grupa diakonów, przy czym kaznodzieja powiedzia,
Œe siedmiu z nich to pijacy^ To siŸ zgadza. A kaŒdy z nich, caa grupa^
Czowiek ich widzia, kiedy chodzili po budynku, rozmawiajc z lud›mi. A
kiedy naboŒe§stwo zostao rozpuszczone, na ko§cu, miŸdzy szko niedzieln a
naboŒe§stwem, niemal wszyscy _ pastor i wszyscy inni wyszli i palili papierosy
na zewntrz, i wrócili z powrotem, i przyjmowali WieczerzŸ Pa§sk. Bóg
powiedzia, Œe was za to pocignie do odpowiedzialno™ci jako winnych. A
wielu jest chorych i sabych miŸdzy wami, a wielu zmaro”. To siŸ zgadza.
ƒ…† Powiedzia: Wszystkie stoy BoŒe pene s wymiocin i kto bŸdzie móg
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nauczaø nauki”. On powiedzia: Bo musi byø przepis za przepisem,
przykazanie za przykazaniem, trochŸ tu i trochŸ ówdzie. Trzymajcie siŸ mocno
tego, co jest dobre. Albowiem jkajcymi siŸ wargami i obcymi jŸzykami bŸdŸ
mówi do ludu tego, a to jest odpocznienie, które nastanie, jak mówiem, lecz
pomimo wszystko oni kiwali swoimi gowami i odeszli, i rzekli: Nie bŸdziemy
tego suchaø’.” Patrzcie, gdzie my Œyjemy, przyjaciele. O, rety! Obud›cie siŸ!
ƒ…‡ Tak, twoja wizja, siostro^ JeŒeli jeste™ dobr, czyst, ™wiŸt niewiast
przed Bogiem, ty tam staa™, a Jezus ci mówi, Œe On podawa WieczerzŸ Pa§sk
_ Œe Go przyjmowaa™ w postaci symbolu. Lecz je™li tak nie jeste™, byo to dla
ciebie ostrzeŒenie, Œeby™ uporzdkowaa swoje Œycie przed Bogiem, zanim J
przyjmiesz ponownie.
20. Chciabym wiedzieø, co to znaczy: 1. Tymoteusza, 2. ^ 2. Tymoteusza,
2. rozdzia i 16. werset.
ƒ…ˆ ChwileczkŸ tylko. 2. Tymoteusza^ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.]^
zbieracie siŸ razem. MoŒe nie bŸdziecie siŸ z tym zgadzaø, co powiedziaem.
We›cie w domu^ Zatem, pójdziecie do domu i bŸdziecie studiowaø naprawdŸ
duŒo, a to wam pomoŒe staø siŸ duchowymi. W porzdku. 2. Tymoteusza 2, 16.
brzmi nastŸpujco:
A ™wieckim próŒnomówno™ciom czy§ wstrŸt, albowiem postŸpuj ku
wiŸkszej niepoboŒno™ci”.
Tak! PragnŸ równieŒ wiedzieø, czym s ™wieckie próŒnomówno™ci”.
šwieckie _ unikaj ™wieckich próŒnomówno™ci, bo one siŸ bŸd
pomnaŒaø”.
ƒ…‰ OtóŒ, pierwsz rzecz s ™wieckie próŒnomówno™ci, bo one siŸ bŸd
pomnaŒaø”. NuŒe, jest to wszystko to stare _ po prostu cige paplanie. Biblia
mówi _ Jezus powiedzia: Niech twoje tak’ jest tak’, a twoje nie’ niech jest
nie’, poniewaŒ wszystko inne ponadto jest grzechem”. Nie powiniene™ nawet
Œartowaø i opowiadaø kawaów z kim™ innym. Bóg bŸdzie od ciebie Œda
rachunku za kaŒde próŒne sowo, które powiesz. Czy to wiesz? Biblia mówi, Œe
bŸdziesz musia zdaø rachunek z kaŒdego próŒnego sowa. WiŸc jakimi lud›mi
powinni™my byø? Szczerymi, niezachwianymi lud›mi, którzy s miujcy,
askawi i nigdy nie plot niedorzeczno™ci, zawsze postŸpuj wedug^
ƒ…Š Patrzcie. We›cie czowieka, który dzisiaj rozpocznie^ Ja to zauwaŒyem u
samego siebie, bŸdc z mej wasnej natury Irlandczykiem, mam zawsze mimo
wszystko duŒo skonno™ci, by opowiadaø kaway i wygupiaø siŸ. I zawsze _
do™ø czŸsto nawet moja Œona mówi: Wiesz, Bill^!”
MówiŸ: Masz racjŸ, kochanie”. Ona powie, Œe robiŸ aluzje dzieciom^
mówiŸ^ Opowiadam im kaway, czy co™ takiego _ mówiŸ: OtóŒ, wiecie, byli
trzej wielcy mŸŒowie, pochodzcy z Kentucky”.
Kto to by?”
OtóŒ, Abraham Lincoln”.
Tak”.
Daniel Boone”.
Uhm”.
I wasz ojciec”. Czy co™ podobnego.
ƒ…‹ A ona powie: Wiesz, Bill, znowu zaczynasz”. I ja muszŸ wyj™ø gdzie™ do
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gabinetu i powiedzieø: Panie, wybacz mi, nie chciaem tego powiedzieø. Uczy§
co™ ze mn; spraw, Œebym tego zaniecha”. Rozumiecie?
ƒ†‚ A jeŒeli to czyniŸ kaŒdego dnia^ OtóŒ, mówili™my o sowie odstŸpstwo
dzisiaj do poudnia. Gdy to czowiek czyni, schodzi na manowce. O, tak! Musisz
pokutowaø. Czy siŸ to zgadza? NuŒe, ja nie mam na my™li, Œe odeszli™cie do
™wiata i uczynili™cie to i owo, lecz Œe popenili™cie co™. Musicie codziennie
pokutowaø i umieraø, Œeby™cie mogli Œyø w Jezusie Chrystusie. WiŸc kaŒdego
dnia _ kaŒdego dnia, musicie umieraø kaŒdego dnia, by Œyø w Jezusie
Chrystusie.
ƒ†ƒ Gdy widzŸ co™^ Wiele razy zrobiŸ co™ niedobrego. ZnajdŸ siŸ gdzie™ na
zewntrz, a kto™ powie co™ takiego lub owakiego, a ja moŒe powiem may Œart o
tym. Kto™ powie^ Nie jaki™ zy; ja teraz nie my™lŸ, Œe chrze™cijanie mówi
spro™ne Œarty. O nie! O nie! To nawet nie przystoi chrze™cijanom, tak mówi
Biblia. Ona mówi: Czy§ wstrŸt takim ™wieckim próŒnomówno™ciom i Œartom,
wy™miewaniu siŸ z kogo™ i tym podobnym rzeczom. Nie _ chrze™cijanie nie
mówi takich rzeczy; chrze™cijanie maj czyste my™li.
ƒ†„ Lecz je™li nie czuwasz, tu i tam bŸdziesz mia jakiego™ czowieka^ On
dzisiaj powie jaki™ bahy Œart. I co _ on sobie my™li, Œe to byo niby w porzdku
i zostawi to po prostu tak, i nie my™li o tym wiŸcej. NastŸpnego dnia powie dwa
bahe Œarty. Widzicie? A nastŸpnie czowiek pozwoli sobie jeszcze na co™ innego.
I zanim siŸ spostrzeŒesz, prowadzi ciŸ to znowu z powrotem na te stare tory. Czy
siŸ to zgadza? Trzymaj siŸ z dala od tego. Wystrzegaj siŸ tego! Wystrzegaj siŸ
™wieckich próŒnomówno™ci.
ƒ†… Niech tylko kto™ przyjdzie^ Podam wam may przykad. Pani Doe, czy
wie pani co? Widziaam pani maŒonka. I ja pani co™ powiem. On jest takim^”
Rozumiecie? I je™li^
OtóŒ, ja po prostu my™lŸ^ Powiesz: Ja nie chcŸ o tym syszeø!” Po prostu
idziesz dalej. Nie trzeba duŒo, a oni to juŒ skrytykuj. To siŸ zgadza.
ƒ†† OtóŒ, czy wiesz co, siostro? Powiem ci, co siŸ wydarzyo”. WzglŸdnie brat,
nie tylko siostra, ale brat równieŒ. Rozumiecie?
Bracie, ja ci powiem, co siŸ wydarzyo. Wiesz, gdyby™my siŸ tylko mogli
pozbyø tego kaznodziei, gdyby™my mogli uczyniø to, wzglŸdnie pozbyø siŸ tego
diakona, albo by™my uczynili to”. Och, och! Wystrzegajcie siŸ po prostu czego™
takiego.
ƒ†‡ Przypomina mi siŸ dobra rzecz, gdy macie zasi™ø do stou _ jest to taka
maa rzecz, któr widziaem niedawno na Florydzie. Byy to trzy mapki. Jedna
z nich miaa oczy zakryte swymi rŸkami i mówia: Nie widzŸ niczego zego”.
Druga miaa palce wetkniŸte w swoich uszach i mówia: Nie syszŸ niczego
zego”, a trzecia miaa swoj rŸkŸ na ustach i mówia: Nie mówiŸ niczego
zego”. Ja my™lŸ, Œe to jest dobra rzecz, nie my™licie? O, tak! O, moi drodzy! To
jest bardzo dobra rzecz.
ƒ†ˆ Zachowujcie swój umys czysty i skierowany na Chrystusa. My™licie sobie,
Œe teraz powiecie^ Widzicie teraz, jeŒeli nie czuwacie, dostaniecie siŸ do
takiego stanu, jeŒeli bŸdziecie cigle tak rozmy™laø^ Ty nie _ i my™lŸ, Œe
nie^ Nie uda ci siŸ Œyø tak doskonale, Œe obecnie juŒ nie popenisz tego bŸdu.
Zatem nie my™l sobie wcale, Œe ci siŸ to uda, bowiem nie uda ci siŸ. O nie! Ty nie
jeste™ bezgrzeszny i z pewno™ci zejdziesz na ich tory _ po tej stronie albo po
tamtej stronie.
ƒ†‰ Lecz mŸŒczyzna, który raz zosta powalony, jeŒeli on jest prawdziwym
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Œonierzem, powstanie na nowo. Panie, pozwól mi powstaø i spróbowaø
znowu”. Lecz tchórz _ skoro tylko spostrzeŒe, Œe zrobi swój pierwszy may
bd, on jest taki, jak powiedziaem dzisiaj do poudnia: pluskwa i krab bŸd siŸ
czogaø znowu z powrotem do wody. Rozumiecie? On tego po prostu nie moŒe
znie™ø.
ƒ†Š Odrzuø wiŸc wszelkie babskie _ ™wieckie próŒnomówno™ci, wygupianie siŸ,
oraz gadaniny. PróŒnomówno™ci przynosz zamieszanie”. A Biblia mówi:
Upatrujcie tych, którzy czyni miŸdzy wami rozerwanie”.
ƒ†‹ JeŒeli kto™ mówi: Uhm! Uhm!” nuŒe, powiedz tylko: Co sychaø? CieszŸ
siŸ, Œe ciŸ znowu widzŸ. DziŸkujŸ ci”. I id› po prostu dalej. To jest najlepsza
rzecz. Nie unikajcie ich, lecz napiŸtnujcie ich. Nie zwracajcie na to Œadnej
uwagi, widzicie bowiem, do czego to prowadzi.
21. Gdzie by Jezus od Swego _ gdzie by Jezus od Swego chrztu do czasu,
gdy siŸ zaczŸy trzy lata Jego usugi?
ƒ‡‚ W porzdku. Jezus, kiedy On zosta ochrzczony, wyszed z wody, a Duch
prowadzi go wprost na pustyniŸ, Œeby by czterdzie™ci dni i czterdzie™ci nocy
kuszony przez diaba. I On by kuszony czterdzie™ci dni i nocy. I On po™ci. On
wyszed. Diabe kusi Go, gdy On wyszed po Swoim po™cie. I On da odpór
diabu Sowem BoŒym i rozpocz swoj usugŸ, i gosi trzy i pó roku _ zgodnie
z Pismem šwiŸtym.
ƒ‡ƒ Spójrzcie. Daleko wstecz w ksiŸdze Daniela Bóg przemówi i powiedzia, Œe
On bŸdzie gosi trzy i pó roku i zostanie zabity na ofiarŸ w tym czasie. Zupenie
dokadnie. Przed zaoŒeniem ™wiata by do tego przeznaczony. To siŸ zgadza.
ƒ‡„ Mateusz, 4. rozdzia _ tam to znajdziecie. JeŒeli to nie jest cakiem zgodne z
waszym wierzeniem _ w porzdku.
OtóŒ, tego ja nie^ Spójrzmy, co^ O, tak! Gdzie s ci^” JuŒ to
mieli™my przed chwil: Gdzie s ci zmarli?”
22. Czy kiedy™ _ czy byli™my kiedy™ wszyscy biali albo innego koloru
skóry? Na któr z tych dwu ras zostao woŒone przekle§stwo?
ƒ‡… OtóŒ, na ile nam wiadomo _ nie mogŸ wam powiedzieø, czy Adam i Ewa byli
_ byli biali, czy brzowi, czy Œóci, czy czarni. Nie mogŸ wam powiedzieø.
SdzŸ, Œe tego nikt nie wie, prócz samego Boga; On tam wówczas by. OtóŒ,
w^ Bowiem my wszyscy wywodzimy siŸ z jednego jŸzyka i jednego ludu _ aŒ
do wieŒy Babel, gdzie przyszo zamieszanie. A potem ich jŸzyki byy odrŸbne. A
na ile nam wiadomo, do tego czasu oni byli wszyscy jednym ludem. Lecz oni siŸ
rozeszli i rozproszyli po róŒnych czŸ™ciach ™wiata.
ƒ‡† A niektóre^ We›cie jakie™ zwierzŸ _ we›cie jakie™ Œycie, które czerpie
skadniki z pewnego rodzaju gleby, ono siŸ zmieni na jej kolor. JeŒeli tutaj jest
kto™ my™liwym, ™led› mnie tylko kilka minut. Id› na dó do Meksyku i upoluj
kojota, wyjd› tutaj w Arizonie i upoluj kojota, i id› tam na Pónoc, i upoluj tego
samego kojota, i obserwuj te trzy kolory. We› jadowit jaszczurkŸ, która
wyrosa w Teksasie, i we› tak, która wyrosa w Arizonie, i patrz, jaka jest
miŸdzy nimi róŒnica, rozumiecie, bowiem to jest zaleŒne od gleby, w której one
Œyj. Rozumiecie?
ƒ‡‡ A zatem, Chi§czyk _ Chi§czyk jest Œótym czowiekiem, Japo§czycy, i tak
dalej, Chi§czycy. Etiopczyk jest czarnej skóry, albo Murzyn, którego mamy
dzisiaj. I on poszed tam na poudnie do tych ciemnych krajów.
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ƒ‡ˆ I oni _ i oni byli^ A wiŸc, biali ludzie to rasa anglosaska, któr my
jeste™my. A _ albo ci ludzie tutaj, których nazywamy biaymi lud›mi, oni
pochodz z Anglii, która siŸ pierwotnie nazywaa krajem anioów”. A dlatego,
Œe byli biali i blondyni, i tak dalej^ I s rozproszeni po Irlandii, Norwegii, i
tak dalej _ tam u góry. A oni siŸ wszyscy wywodz z anglosaskich ludzi.
ƒ‡‰ Zatem, kto by pierwszy, a kto zosta przeklŸty? Nie byo tam nikogo z nich.
Wiem, do czego próbujecie doj™ø. Próbujecie doj™ø do Chama. Wiem, gdzie wy
idziecie _ do rodu Chama.
ƒ‡Š OtóŒ, by Cham, Sem i Jafet. NuŒe, Cham siŸ nie stara nakryø nago™ci swego
ojca, ale na™miewa siŸ i kpi sobie z niego. I Bóg woŒy na Chama przekle§stwo
za to, Œe siŸ patrzy na nago™ø swego ojca, a nie stara siŸ przykryø jego ha§by.
A Sem i Jafet odwrócili siŸ i zarzucili swoje paszcze na swego ojca, kiedy on
leŒa nagi. A zatem, Bóg powiedzia Chamowi, Œe jego ród bŸdzie suŒyø innym.
ƒ‡‹ OtóŒ, je™li my™leli™cie, Œe to byo przekle§stwo, Œe siŸ stali czarnymi, otóŒ _
potem, ydzi teŒ s ciemni. JeŒeli sobie my™licie, Œe to byli ci, których
nazywamy kolorow ras albo Murzynami w tym kraju tutaj, to powinni™cie
pojechaø do Indii. Hindusi s o wiele ciemniejszej cery, niŒ Murzyni. Ja juŒ
byem w obydwu tych krajach. Tutaj s ci Etiopczycy tam z Etiopii i
Afryka§czycy, czarni ludzie, których znamy dzisiaj. Oni tam Œyj _ wielu z nich
cigle w prymitywnych warunkach w swym szczepie. Mniej wiŸcej tak, jak my
Œyli™my, kiedy przyszed Jezus.
ƒˆ‚ Biali ludzie byli tak samo prymitywni, jak tubylcy w Afryce dzisiaj,
prawdopodobnie jeszcze bardziej. Przypomnijcie sobie, przed dwoma tysicami
lat byli™my nieodzianymi czonkami szczepu gdzie™ tam z ukiem i strza, i z
kamienn siekier do polowania (to siŸ dokadnie zgadza), my anglosascy
ludzie. To siŸ dokadnie zgadza. WiŸc kto by kim?
ƒˆƒ Ja wam powiem, Œe dzisiaj jest przeklŸtym ten, kto odrzuca Jezusa
Chrystusa. Na tym koniec. Ten, kto przyjmuje Jezusa Chrystusa, jest
bogosawiony.
ƒˆ„ Zatem, nie moŒecie powiedzieø^ Udam siŸ na pónoc i wezmŸ Eskimosa z
tego kraju tam na pónocy. I on tam Œyje, a ten czowiek jest bardziej ciemnej
cery, niŒ ci kolorowi ludzie, których mamy tutaj. Udam siŸ do Indii i wezmŸ
Hindusów; a on jest _ nie jest kolorowym czowiekiem, on jest rzeczywi™cie
czarny. On jest bardziej czarny niŒ _ jest naprawdŸ czarnego koloru. A on jest,
jak siŸ to mówi^ A on jest Hindusem. OtóŒ, w Afryce s niektórzy
Afryka§czycy, którzy s^ Niektórzy z nich s jasnego koloru skóry, niektórzy
z nich s niemal jak biali; a niektórzy z nich s _ róŒnie.
ƒˆ… Idziecie do ydów; i mówicie, Œe wszyscy ydzi s ciemnej cery. ydzi s
brzowymi lud›mi, lecz ja widziaem wielu z nich rudowosych z niebieskimi
oczyma i piŸkn cer. Widzicie?
ƒˆ† WiŸc caa sprawa polega na tym: wszyscy wywodzimy siŸ z jednego drzewa
genealogicznego. To siŸ zgadza. I wszyscy byli™my przeklŸci z powodu upadku
Ewy. A wszyscy jeste™my zbawieni dziŸki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Tutaj to macie. WiŸc nie ma przekle§stwa. PrzeklŸci s ci, którzy nie wierz,
lecz bogosawieni s ci, którzy wierz. A wiŸc nie jest to Œaden z nich,
przyjaciele, czarny albo kolorowy czowiek, albo biay czowiek, czy Œóty
czowiek. Oni^ Gdyby czarny czowiek zosta przeklŸty na skutek tego, Œe by
czarny, to Œóty czowiek jest równieŒ na wpó przeklŸty. A potem _ a zatem
Œóty czowiek _ a zatem brzowy czowiek jest przeklŸty z dwu trzecich.
Rozumiecie, widzicie? A potem Afryka§czyk jest przeklŸty okoo z czterech
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pitych. Ja uwaŒam, Œe w takim razie Hindus jest cakiem przeklŸty. O, moi
drodzy! Jaka to niedorzeczno™ø! Nie! To sprawi odmienny klimat i inne
okoliczno™ci, w których ludzie Œyli. Oni siŸ stali trochŸ bardziej czarni i tak
dalej. Istniej róŒne^
ƒˆ‡ Spójrzcie na ameryka§skich Indian. Wielu z tych^ Ci Nawajo Œyjcy tam,
s ciemniejsz ras, niŒ nasi Etiopczycy tutaj w tym kraju _ szczep Nawajo.
Apacze s^ Oni s poniekd koloru miedzi. A róŒne szczepy^ Rozumiecie?
WiŸc wprost tam miŸdzy Indianami, wprost tutaj znajdziecie czarnego i
niemal^ A Cherokezi s niemal tak bladzi, jak my jeste™my _ Cherokezi. I
bezpo™rednio tutaj, w tym kraju, s róŒne szczepy. Widzicie wiŸc, nie moŒecie
powiedzieø, Œe ci s przeklŸci na wpó, a ci s przeklŸci cakiem. Oni nie zostali
przeklŸci dlatego, Œe byli czarni. Oni nie zostali przeklŸci dlatego, Œe byli Œóci,
albo dlatego, Œe byli biali. Jest tylko jedno przekle§stwo, o którym wiem, a jest
to niewiara w Jezusa Chrystusa. (Ja wiem, Danny, Œe pora bym zako§czy, lecz
mam jeszcze dwa pytania.)
23. W porzdku, zatem: Gdzie jest rozproszonych dziesiŸø pokole§ Izraela
(1. MojŒeszowa 44, 49), pokolenie Józefa _ do wielu narodów? Symeon,
Lewi, którzy nie maj swej wasnej ojczyzny, ale s rozproszeni miŸdzy
tymi innymi dziesiŸcioma pokoleniami^ Gdzie jest tych dziesiŸø
pokole§? Czy moŒemy ich zlokalizowaø?
ƒˆˆ O, tak! One mog zostaø zlokalizowane. Geograficznie one mog zostaø
zlokalizowane w Biblii. A Bóg mówi nam w Niej, gdzie one bŸd w ostatecznych
dniach i jaki bŸdzie ich koniec. A wa™nie teraz, wa™nie czytaem ksiŒkŸ, Œe
tam w Izraelu, gdzie one byy _ w której podawano, Œe jedno zanurzyo swoj
stopŸ w oleju, i tym podobnie. Bóg ich wszystkich zlokalizowa _ rozmie™ci na
róŒnych miejscach. A ydzi powracaj wszyscy do Palestyny, gdzie oni bŸd w
ostatecznych dniach, jak to obieca Bóg.
24. Jeszcze jedno pytanie: Ja nie mogŸ uwierzyø, Œe Bóg posa wojny jako
sd. Nie mogŸ uwierzyø, Œe Bóg posya wojny jako sd. (Suchajcie
tylko chwileczkŸ). Ja nie wierzŸ, jak niektórzy wierz, Œe Bóg woŒy
miecz, który by w rŸkach tych rze›ników ze staroŒytnego Babilonu do
rk Hitlera, aby zabija niewinne kobiety i dzieci miŸdzy _ razem z
winnymi, by wykonaø BoŒy sd. MoŒe Bóg _ mój Bóg mio™ci nie
uczyniby _ mój Bóg mio™ci (wybaczcie mi!) to czyni? Wojny s
dzieem szatana. ProszŸ, Œeby™ potwierdzi to stwierdzenie.
ƒˆ‰ OtóŒ, chwileczkŸ tylko. Ja to przeczytaem wa™nie przed chwil i dlatego
pooŒyem to pytanie na spód. PragnŸ teraz, Œeby™cie siŸ przez chwilŸ
zachowywali cicho. OtóŒ, zabierzmy siŸ do niego naprawdŸ rzetelnie, bowiem to
jest aktualne pytanie. I trzeba do niego podej™ø z zupenym szacunkiem.
Bezpo™rednio po tym, jeŒeli bŸdziecie mieø cierpliwo™ø z nami trochŸ duŒej^
ƒˆŠ Ja wiem, Œe siŸ juŒ robi pó›no, lecz to jest^ Czy sobie co™ z tego
przypominacie? OtóŒ, czowiek moŒe i™ø i ta§czyø ca noc, a nie uwaŒa to za
nic, rozumiecie _ wysiadywaø przy ™wieckich rzeczach. Lecz kiedy chodzi o
Sowo BoŒe, goszone duŒej jak dwadzie™cia minut, bracie, to musimy siŸ
postaraø o nowego kaznodziejŸ”. Rozumiecie? To jest ha§ba. Pawe gosi ca
noc. Ja gosiem wa™nie tutaj przed laty aŒ do 2. czy 3. godz. nad ranem. A
ludzie chodzili tutaj po tym pomieszczeniu tam i z powrotem, po prostu
uwielbiajc Boga o 2. czy o 3. godz. nad ranem. Zobaczyliby™cie, Œe cay tuzin
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ludzi przyj pewnego razu o 2. czy 3. godz. Ducha šwiŸtego. BoŒe, zmiuj siŸ.
yczybym sobie, Œebym to móg ogldaø ponownie. Lecz my nie moŒemy, ten
czas przemin. Ten dzie§ przemin, jest pó›na pora dnia. PrzybliŒya siŸ noc,
a ludzie s^ OtóŒ, my siŸ juŒ wiŸcej nie troszczymy o to, wiŸc^ Moi drodzy,
Œyczybym sobie, Œeby oni^ Nie trzeba juŒ^ Gotujcie siŸ, by wej™ø do
™rodka”. I to jest po prostu _ dzieje siŸ to mniej wiŸcej w ten sposób.
ƒˆ‹ Czekajcie, pragnŸ was teraz o co™ poprosiø. OtóŒ, ja siŸ z tob nie zgodzŸ,
bracie czy siostro, ja nie wiem. Ono zostao pooŒone tutaj dzi™ rano. Miaem je
w mojej Biblii i patrzyem na nie przed chwil. NuŒe, po przyjacielsku^ A
zatem _ nie chcŸ, Œeby™ siŸ na mnie oburzy. PragnŸ, by™ sucha uwaŒnie.
ƒ‰‚ I pamiŸtaj, ja bym siŸ chcia tak samo zgodziø z tob _ z twoj decyzj
odno™nie tego, jak siŸ zgodziem z t niewiast, z t biedn niewiast przed
chwil. Powiedziaem^ Ona i jej maŒonek, oni po prostu uciekli i zawarli
maŒe§stwo; i na tym siŸ sko§czyo. Lecz ona zoŒya ™lubowanie _ musicie
pozostaø wierni temu. Rozumiecie? A zatem, ja muszŸ pozostaø wierny Sowu
BoŒemu.
ƒ‰ƒ Lecz teraz: Ja nie wierzŸ^” Lecz po pierwsze: Ja nie mogŸ uwierzyø, Œe
Bóg posya wojny jako sdy”. OtóŒ, przyjacielu, tylko jedna rzecz jest
niewa™ciwa w twoim wierzeniu, mianowicie ono nie jest zgodne z Pismem
šwiŸtym. Bóg posya wojnŸ jako sd. To siŸ zgadza. Ja ci podam miejsce Pisma
šwiŸtego; nie bŸdŸ go tu teraz czyta, potem ci powiem.
ƒ‰„ Patrzcie: Ja nie my™lŸ tak, jak niektórzy, Œe Bóg woŒy miecz, który by w
rŸkach tych rze›ników ze staroŒytnego Babilonu, do rk Hitlera, aby zabija
niewinne kobiety i dzieci”. JeŒeli bym ci powiedzia w Imieniu Jezusa
Chrystusa, Œe On to rzeczywi™cie uczyni, i udowodnibym to na podstawie
Biblii, czy by™ potem temu uwierzy, rozumiesz, Œe On to naprawdŸ uczyni lub
_ i On to uczyni znowu? Dobrze. Suchajcie tego.
ƒ‰… Ja nie wiem. MoŒe to jest mój serdeczny przyjaciel, który tutaj siedzi, na ile
wiem; bowiem Bóg, który jest w Niebiosach, wie, Œe ja nawet nie znam tego
rŸkopisu. Nie mógbym wam powiedzieø. Ale pragnŸ, Œeby™cie tego suchali.
Mój Bóg jest Bogiem mio™ci _ mój Bóg jest mio™ci i nie uczyniby tego.
Wojny s od szatana”. Ja siŸ zgodzŸ z tob, Œe wojny s od szatana. To siŸ
dokadnie zgadza. On jest ksiŸciem tego ™wiata. KaŒde królestwo i kaŒde
pa§stwo na tym ™wiecie naleŒy do szatana. Bóg mówi w Swoim Sowie, Œe one
mu naleŒ. Szatan powiedzia: One s moje”. Jezus przyzna, Œe one byy jego.
Lecz On je wszystkie odziedziczy po pewnej chwili, Jezus je odziedziczy. Potem
nie bŸdziemy mieø wiŸcej wojen. Lecz Bóg pozwala szatanowi, by to czyni, dla
naprawy i dla sdu.
ƒ‰† PragnŸ was teraz o co™ poprosiø, zanim rozpoczniemy. ChcŸ, Œeby™cie mi na
to odpowiedzieli i dowiedzieli siŸ o tym. Je™li nie wierzycie, Œe Bóg jest^ (Ty
rzeke™) ^ Œe On by nie czyni tych rzeczy. Po prostu, by zaczø zaraz od
pocztku^ Darujcie mi teraz wasz niepodzieln uwagŸ, jeŒeli moŒecie.
Suchajcie. Dlaczego Sam Bóg ukara Swego wasnego Syna i zamordowa Go
na krzyŒu? Bóg u™mierci Swego wasnego Syna na krzyŒu. Lecz Bogu siŸ
upodobao” _ mówi Pismo _ uderzyø Go, zetrzeø Go i zraniø Go”. Bóg tak
uczyni Swemu wasnemu Synowi, by zbawiø mnie.
ƒ‰‡ PragnŸ siŸ zapytaø o Saulu, wielkim królu Izraelskim. Bóg mu powiedzia,
Œeby wyruszy i zaj króla Agaga ze wszystkim, co mia, i Œeby tam zniszczy
wszystko doszczŸtnie _ mŸŒczyzn, kobiety, dzieci i wszystko^ A Saul^
nawet Œeby pozabija bydo i niczego nie pozostawi przy Œyciu. A Saul tam
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poszed i oszczŸdzi co™ z byda. A Bóg odj Ducha od niego i odczy go od
Siebie; on siŸ sta nieprzyjacielem BoŒym.
ƒ‰ˆ Dlaczego Eliasz sta tam, kiedy Bóg da zatwardziaego króla Agaga do rk
Achaba? I on powiedzia Achabowi, Œeby zabi tego króla. A Achab wzbrania
siŸ to uczyniø. A Eliasz prorok mia sugŸ, któremu powiedzia: Uderz mnie
swoim mieczem”. Wy czytacie o tym^ On by prorokiem.
On odrzek: Ja tego nie uczyniŸ”. I on straci swe Œycie. Potem powiedzia
innemu, mówic: Uderz mnie”. A ten mŒ uderzy go mieczem i zrani go. I on
siŸ przebra za kogo™ innego i stan tam. A oto przychodzi Achab, jadc na
swoim rydwanie.
On rzek: Dlaczego _ dlaczego tutaj stoisz?”
On odrzek: OtóŒ, byem wartownikiem; miaem pilnowaø jednego
czowieka. A on mnie uderzy i uciek”. On powiedzia: I ja mu pozwoliem
uciec. A powiedziano mi, Œe je™li siŸ tak stanie, zapacŸ za to moim wasnym
Œyciem”.
On rzek: OtóŒ, bŸdziesz musia zapaciø swoim wasnym Œyciem”.
A on zdj swój paszcz i powiedzia: TAK MÓWI PAN: Dlatego, Œe nie
zamordowae™ tego króla tam, zapacisz za to samym sob”. Czy siŸ to zgadza?
To siŸ dokadnie zgadza.
ƒ‰‰ Pozwólcie, Œe wam tutaj co™ przeczytam. A co Babilon, gdy Jozue _ gdy Bóg
posa tam Jozuego i on doszczŸtnie wytraci niemowlŸta, dzieci i wszystko inne,
ani jedna istota nie zostaa przy Œyciu. On wymaza wszystko. Filisty§skie
niemowlŸta _ on je po prostu wytraci. Bóg mu rozkaza. A gdyby tego nie
uczyni, kosztowaoby go to jego Œycie.
ƒ‰Š PragnŸ siŸ z tym uporaø w cigu kilku minut. Bóg jest mio™ci, doskona
mio™ci; ale wy nie wiecie, czym jest mio™ø. Wa™nie dlatego ludzie dzisiaj nie
wiedz, czym jest wiara. Bóg jest mio™ci. On musi byø w mio™ci; On jest
suwerennym wobec Swego Sowa. I On musi dotrzymywaø Swego Sowa. On ciŸ
musi miowaø. A jeŒeli On ciŸ miuje, On ciŸ musi chroniø.
ƒ‰‹ Suchajcie tutaj. Mówicie o odstŸpstwie dzieci. ChwileczkŸ tylko, pozwólcie,
Œe wam co™ pokaŒŸ tutaj w Pi™mie šwiŸtym, co Biblia mówi o tych sprawach
tutaj. Przejd›my teraz do tego i suchajcie tego tylko przez chwilŸ, a
zrozumiecie, co Bóg powiedzia. BŸdŸ teraz czyta z Ezechiela, z 9. rozdziau,
je™li sobie to chcecie zanotowaø. Suchajcie uwaŒnie:
Potem zawoa dono™nym gosem, Œe to na wasne uszy syszaem:
Hetmani, nastpcie na to miasto, majc kaŒdy bro§ swoj ku zabijaniu
w rŸce swej. (To teraz mówi Bóg.)
A oto sze™ciu mŸŒów przyszo od górnej bramy, zwróconej ku pónocy,
a kaŒdy mia w swoim rŸku bro§ ku wytraceniu. A by w™ród nich jeden
mŒ, odziany w lnian szatŸ z przyborami do pisania u swojego boku; ci
przyszli i stanŸli koo miedzianego otarza.
A chwaa Boga izraelskiego podniosa siŸ z cheruba, na którym
spoczywaa, w stronŸ progu przybytku. Potem zawoa na mŸŒa
odzianego w lnian szatŸ, który mia przybory do pisania u swojego
boku.
I rzek PAN^ (duŒymi literami P-A-N, którym jest Bóg.) PAN rzek
do niego: Przejd› przez ™rodek miasta, przez ™rodek Jeruzalemu, i uczy§
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znak na czoach mŸŒów, którzy wzdychaj i jŸcz nad wszystkimi
obrzydliwo™ciami popenionymi w nim.
A do innych rzek (PAN) tak, Œe to na wasne uszy syszaem:
Przejd›cie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmruŒenia oka, i nie
litujcie siŸ! (Obserwujcie 6. werset.)
Wybijcie do nogi starców, modzie§ców i panny, dzieci i kobiety^
(Bóg tak powiedzia. Bóg tak powiedzia!)^ lecz tych wszystkich,
którzy maj na sobie znak, nie tykajcie! I rozpocznijcie od starszych _
od mojej ™wityni! I rozpoczŸli od starszych mŸŒów, którzy byli przed
przybytkiem”.
ƒŠ‚ Innymi sowy _ Bóg powiedzia tym ludziom: NuŒe, zaczekajcie, Ja
najpierw popiŸtnujŸ tych ludzi, którzy s naprawdŸ po™wiŸceni Bogu^” I On
ich popiŸtnowa. On powiedzia: Teraz wy, mŸŒczy›ni, którzy macie w swoich
rŸkach bro§ ku wytracaniu, przejd›cie przez miasto, a nie oszczŸdzajcie kobiet,
dzieci, nikogo, lecz wytraøcie wszystkich doszczŸtnie”.
ƒŠƒ W przedpotopowym ™wiecie, przed zniszczeniem, kiedy miliony milionów i
miliardów ludzi byy na ziemi, a Bóg posa starego kaznodziejŸ ™witobliwo™ci
imieniem Noe, i on gosi sto dwadzie™cia lat, i powiedzia im, Œeby weszli do
arki, a ci wszyscy, którzy nie weszli do arki, zostali zniszczeni^ A Bóg
Wszechmogcy, który sprawuje wadzŸ nad niebem, zesa na ziemiŸ deszcze,
które doszczŸtnie wytraciy miliony starych i modych ludzi, i niemowlt,
drŒcych i gincych w wodzie.
ƒŠ„ Wszechmogcy Bóg _ a On jest poprawnie Bogiem mio™ci. I to jest prawd.
On to musi czyniø. On miuje Swych wasnych. On musi byø suwerennym wobec
Swego Sowa. WiŸc nie, Œeby mieø kontrowersje, ale nie zgadzam siŸ z tob.
Twój Bóg mio™ci^
ƒŠ… Niedawno rozmawiaem tutaj^ Prawdopodobnie by to ™wiadek Jehowy.
Ten czowiek przyszed i powiedzia: Bracie Branham, czy mi chcesz
powiedzieø, iŒ wierzysz, Œe istnieje ponce pieko?”
Ja powiedziaem: Tego nie mówiŸ ja, to mówi Biblia”.
On powiedzia: Ty mi chcesz powiedzieø, Œe miujcy Niebia§ski Ojciec
spaliby Swoje dzieci? No wiesz”, powiedzia, ty by™ nie spali swego dziecka”.
Ja powiedziaem: O, nie!”
Zatem, jeŒeli ty jako czowiek masz tyle mio™ci (Widzicie, jak ludzie
potrafi wypaczyø t rzecz?) _ je™li ty jako czowiek masz tyle mio™ci, to
my™lisz, Œe miujcy Niebia§ski Ojciec by zgadzi Swoje dzieci?”
ƒŠ† Ja powiedziaem: Nigdy!” On nie zgadzi Swoich dzieci, lecz kogo
dzieckiem jeste™ ty? Bóg nie wytraca Swoich dzieci. On czyni wszystko ze Swej
strony, Œeby ich wprowadziø do ™rodka. Lecz jest to diabe, który zosta
puszczony wolno, i on zgadzi swoje dzieci. WiŸc Bóg tylko pozwala szatanowi.
ƒŠ‡ Spójrzcie. Kto to by, kto pozwoli diabu zstpiø na ziemiŸ, a szatan wyszed
i zniszczy wszystko najdoskonalszemu sudze BoŒemu do czasów Jezusa
Chrystusa, jego dzieci i wszystko, co on mia _ Jobowi? A Bóg tam posa
nikczemnego ducha i on wytraci wszystkie dzieci Joba i wszystko _ Œeby po
prostu do™wiadczyø Swego sugŸ. Czy siŸ to zgadza? Oczywi™cie.
ƒŠˆ O, mógbym tu staø godzinŸ i pokazaø ich wam po prostu, mój bracie, siostro.
To siŸ zgadza, kimkolwiek moŒe jeste™. Nie pomyl siŸ odno™nie tego Ducha
BoŒego. Wojny s sdami BoŒymi nad narodami. Zniszczenia s posyane od
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Boga. Biblia tak mówi. I Bóg jest Bogiem mio™ci, lecz Bóg jest równieŒ Bogiem
gniewu. Wy nie staniecie przed miujcym^ To jest sprawa, która obraŒa
dzisiaj ko™ció.
ƒŠ‰ Jaki™ miujcy Ojciec _ naturalnie, On by nie mia nic przeciw temu, Œe to
czyniŸ”. Je™li to chcesz czyniø, moŒesz to równie dobrze czyniø cigle dalej,
bowiem w tobie przede wszystkim nie ma mio™ci BoŒej.
ƒŠŠ Przygotowujemy siŸ do przyjŸcia Wieczerzy Pa§skiej za chwilŸ, i pragnŸ,
Œeby to wsiknŸo naprawdŸ gŸboko do was. Chodzi tu o to, co jest w twoim
sercu, to zrodzi _ wywiedzie twoje Œycie. Jakie nasienie woŒysz do gleby _ ono
zrodzi wedug swego rodzaju. Jak mógby™ wziø ro™linŸ kukurydzy i zrobiø z
niej cyga§skie ziele? Nie potrafiby™ tego zrobiø, tak samo jak by™ nie móg
wziø ziarna kukurydzy i uczyniø kkol. Nie mógby™ ich uczyniø, poniewaŒ to
s dwie odrŸbne natury, dwa cakiem odrŸbne Œycia. Mógby™ wziø nasienie
cyga§skiego ziela i nasienie cebuli, i one s tak doskonale podobne do siebie, Œe
najlepszy znawca nie rozpoznaby miŸdzy nimi róŒnicy. To siŸ zgadza. Jedyn
rzecz, któr trzeba uczyniø, jest zasadziø je. One obydwa wygldaj podobnie,
naturalnie, lecz zasad› je. One obydwa wyrosn; a jedno bŸdzie cyga§skim
zielem, a drugie bŸdzie cebul. To siŸ dokadnie zgadza.
ƒŠ‹ Powiecie: Dlaczego _ co sprawia, Œe to nasienie _ ono wyglda dokadnie
tak, jak to, a zrodzi odrŸbny rodzaj Œycia?” Jest tak dlatego, bo ten rodzaj Œycia
jest w nim.
ƒ‹‚ A mŸŒczyzna wzglŸdnie kobieta, która wyznaje, Œe jest chrze™cijaninem, a
nie Œyje tego rodzaju Œyciem z aski BoŒej, jest cyga§skim zielem. Po owocach
ich poznacie je. JeŒeli ta rzecz jest w twoim sercu, ona skada ™wiadectwo o tym,
czym jeste™ gdzie™ indziej. JeŒeli to jest zo, ono ™wiadczy o tym, Œe jeste™ tutaj
na dole. Gdy umrzesz, bŸdziesz po prostu musia i™ø na to miejsce, gdzie juŒ
jeste™.
Je™li jeste™ dobrym, a jeste™ dobrym dlatego, Œe ciŸ Bóg uczyni dobrym, i
jeste™ narodzony na nowo, to powiniene™ i™ø t drog, bowiem to ycie bŸdzie
musiao ™wiadczyø o tym miejscu. JeŒeli ono ™wiadczy o tym tutaj, to tam
wa™nie idziesz. JeŒeli ono ™wiadczy o tym w górze, to tam wa™nie idziesz.
Rozumiesz?
ƒ‹ƒ Czym tu jeste™^ Przyjmijcie to teraz do waszego umysu. Ja zako§czŸ. Lecz
to, czym jeste™ tutaj, jest znakiem tego, czym jeste™ gdzie™ indziej. Chcieli™cie
byø zawsze w doskonao™ci _ wy chrze™cijanie. Istnieje doskonao™ø, a ta
doskonao™ø nie jest w tym Œyciu. Lecz kaŒdy mŸŒczyzna i kobieta tutaj, który
jest chrze™cijaninem, kaŒdy czowiek, który jest teraz tutaj chrze™cijaninem, jest
juŒ uwielbiony w obecno™ci Jezusa Chrystusa. Wy posiadacie inne ciao. Nie
bŸdziecie go mieø w jakim™ innym czasie, macie je wa™nie teraz. Wa™nie teraz
istnieje inne ciao, czekajce na was, jeŒeli to ciao zginie. Czy potraficie o tym
pomy™leø. Studiujcie to przez chwilŸ.
ƒ‹„ Czy wiecie, Œe kaŒdy z nas moŒe byø w wieczno™ci, nim jutro rano wzejdzie
so§ce? Zatem, mój przyjacielu, je™li nie jeste™ chrze™cijaninem, pozostao ci
tylko jedno. Musisz i™ø t drog. Je™li jeste™ na tej drodze, musisz i™ø t drog.
Je™li jeste™ ziarnem kukurydzy, zrodzisz kukurydzŸ. Je™li jeste™ kkolem,
zrodzisz Œycie kkolu. OtóŒ, je™li bye™ _ naleŒae™ gdzie™ do ko™cioa, który tego
nie wie ani nie naucza, i pozwala ci tylko chodziø do ko™cioa i byø czonkiem
ko™cioa^ Ty mówisz: OtóŒ, bracie Branham, mój ko™ció naucza, Œe musimy
przyjø Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Zbawiciela. JeŒeli wierzymy w

PYTANIA I ODPOWIEDZI

97

Pana Jezusa Chrystusa, jeste™my zbawieni”. Je™li twoje Œycie nie zgadza siŸ z
tym, jeszcze tego nie osigne™.
ƒ‹… Czy wiecie, Œe diabe wierzy, Œe Jezus Chrystus jest Synem BoŒym? Czy
wiecie, Œe Jezus publicznie _ czy wiecie, Œe diabe publicznie wyzna, Œe Jezus
jest Synem BoŒym? A on nie by zbawiony. I on nie móg zostaø zbawiony; on
jest diabem. WiŸc wyznawaø, Œe Jezus jest Synem BoŒym^
ƒ‹† Czy wiecie, Œe wszyscy ci faryzeusze i saduceusze, kaŒdy by bardzo
poboŒnym i religijnym czowiekiem; my™leli sobie, jak bardzo miuj Boga w
swoich sercach, a nie dostrzegli Tego niewinnego, Syna BoŒego, nie rozpoznali,
Œe On jest Synem BoŒym. A jednak oni byli bardzo religijni, (czy siŸ to zgadza?),
bardzo poboŒni, bardzo uczeni, znali BibliŸ lepiej, niŒ kaŒdy z naszych znawców
dzisiaj. Oni nie mieli nic innego do roboty, tylko siedzieø tam poprzez cae ich
generacje i suŒyø Panu.
ƒ‹‡ Spójrzcie teraz, co mówi Pismo šwiŸte: W ostatecznych dniach^” Do
was, moi przyjaciele, chrze™cijanie, i z BoŒ mio™ci, Biblia mówi: W
ostatecznych dniach ludzie _ nastanie czas, kiedy ludzie bŸd popŸdliwi,
wysokomy™lni, miujcy raczej rozkosze niŒ Boga”. OtóŒ, czy to nie jest prawd?
ƒ‹ˆ Pewien czowiek w tym budynku poszed pewnego wieczora na noworoczne
przyjŸcie towarzyskie i oni mieli w suterenie bezalkoholowe napoje, zabawŸ i
wygupiali siŸ, lody na drug kolacjŸ, i tak dalej. Ko™cioy urzdzaj nawet
zabawy taneczne. Dokadnie to, co im Bóg zabroni czyniø; oni to czyni w
Imieniu Chrystusa. A tutaj jest to, co Jezus powiedzia Ko™cioowi, by to czyni,
a oni to odrzucaj. Jezus _ tu s Jego ostatnie sowa, Jego wola i testament dla
Ko™cioa: Id›cie na cay ™wiat; zwiastujcie EwangeliŸ wszelkiemu stworzeniu.
Kto uwierzy i ochrzci siŸ, zbawiony bŸdzie; kto nie uwierzy, zostanie potŸpiony.
(MoŒe po tyle przeczyta pastor. Lecz tutaj jest reszta tego.) Te znaki bŸd
towarzyszyø tym, którzy uwierz: W Imieniu Moim diaby wyganiaø bŸd,
nowymi jŸzykami mówiø bŸd, a choøby brali wŸŒe i co™ ™miertelnego pili, nie
zaszkodzi im; a je™li woŒ swoje rŸce na chorych, oni wyzdrowiej”.
ƒ‹‰ OtóŒ, to wa™nie powiedzia im Jezus, Œeby to czynili w Jego Imieniu. Oni
zaprzeczaj, Œe co™ takiego istnieje, lecz oni id i czyni cakiem w sprzeczno™ci
do tego, co On powiedzia. Ucz, Œe to juŒ przeminŸo, Œe to nie ma znaczenia, i
nauczaj zamiast tego teologii. O, nic dziwnego, Œe jeste™my w takim stanie, w
jakim jeste™my.
ƒ‹Š Spójrz tutaj, pozwól, Œe ci powiem, mój bracie. Kiedy Ko™ció dojdzie do
tego stanu, Œe jego _ Œe kaŒdy czonek w nim jest tak naadowany” Duchem
šwiŸtym i moc, Œe im towarzysz znaki^
ƒ‹‹ My™lŸ o ™w. Pawle tam na wyspie, kiedy siŸ im rozbi okrŸt. Bóg mu da
wizjŸ. Kiedy czterna™cie dni i nocy^ Stracili wszelk nadziejŸ, Œe zostan w
ogóle ocaleni. Ta maa, stara ód› bya tak bardzo miotana i oni wszyscy pakali,
czterna™cie dni i nocy. Pawe by tam na dole i mia wizjŸ. On wyszed i
powiedzia: Bd›cie dobrej my™li, bo anio Boga, którego ja jestem sug,
stan koo mnie i powiedzia: Nie bój siŸ, bo ciŸ musz przyprowadziø przed
cesarza. A oto Bóg daje ci tych wszystkich, którzy Œegluj razem z tob’.”
„‚‚ Gdy siŸ okrŸt rozbi i oni wyszli na brzeg, i spotkali siŸ tam z tubylcami,
Pawe nazbiera kilka patyków i poszed, i pooŒy je na ogie§. A miŸdzy nimi
by wielki wŒ, który go uksi do rŸki. OtóŒ, ten wŒ mu wstrzykn jad do jego
rŸki, który by go zabi w przecigu jednej minuty. Tubylcy powiedzieli:
Obserwujcie tego czowieka, jak padnie martwy, bo on umrze w cigu jednej
minuty. On jest w kajdanach z powodu goszenia Ewangelii”.

98

MÓWIONE S~OWO

„‚ƒ Religijni ludzie zakuli go w kajdany. Byy to najlepsze ko™cioy owego czasu,
które go zakuy w kajdany. Gdyby tylko nie byo Konstytucji Stanów
Zjednoczonych, zobaczyliby™cie dzisiaj t sam rzecz. To siŸ zgadza! Czekajcie
tylko, aŒ ona bŸdzie _ aŒ zostanie trochŸ bardziej osabiona.
„‚„ I wŒ uksi go do rŸki. ZwaŒajcie teraz. Pawe siŸ nie ba. On rzek: Jezus
Chrystus powiedzia: WŸŒe braø bŸd, a nie zaszkodzi im to’.” WiŸc on podszed
tutaj, strzs go do ognia, odwróci siŸ i poszed nazbieraø trochŸ patyków, i
pooŒyø je znowu na ogie§; odwróci siŸ i grza sobie plecy, i odwróci siŸ w t
stronŸ, i grza sobie rŸce. Tubylcy powiedzieli: Czemu on nie umiera? Czemu
ten czowiek nie umiera? Czemu on nie pad martwy?” Lecz Pawe by tak peen
Ducha šwiŸtego (widzicie, co mam na my™li?), tak peen Ducha šwiŸtego, Œe ten
jad go nie zatru.
„‚… O, bracie, daj mi ko™ció peen Ducha šwiŸtego. Bóg uczyni za jeden rok to,
co wszyscy teolodzy nie uczynili w cigu dwu tysiŸcy lat. Czekajcie tylko, aŒ
namaszczenie Ko™cioa przejawi siŸ w caej peni. Oni maj wiarŸ _ ta maa
resztka. Gdy drzwi dla pogan zostan zamkniŸte, o, Bóg potem nama™ci Ko™ció.
Kto jest plugawy, niech bŸdzie jeszcze plugawszy, kto jest sprawiedliwy, niech
siŸ jeszcze usprawiedliwi, a kto jest ™wiŸty, niech jeszcze zostanie po™wiŸcony”.
A Bóg nama™ci Ko™ció Moc BoŒ i bŸd siŸ dziaø te rzeczy. Nie tylko potem,
lecz On to czyni teraz.
„‚† Obserwujcie znaki i cuda; potem ludzie rozgldaj siŸ wokoo i mówi; Hm,
to jest z diaba”. Och _ dlatego, Œe nie znaj Pisma šwiŸtego ani mocy BoŒej. I
dlatego wa™nie to istnieje.
„‚‡ Niech was Pan bogosawi. Przykro mi, Œe was trzymaem tak dugo. CzyniŸ
to bardzo rzadko, ale nie jestem z wami zbyt czŸsto. Zatem, byø moŒe nie
odpowiedziaem na te pytania zgodnie z tym, co wy sobie o tym my™licie. Byli
to dwaj, którzy odpowiadali tego dopoudnia. JeŒeli ja nie odpowiedziaem,
niech was Bóg bogosawi. A ja nie chciaem was wyprowadziø z równowagi, czy
co™ podobnego. Ja po prostu musiaem powiedzieø to, co^ Wy zadajecie mi
pytanie. Ja podajŸ wam odpowied› wedug moich najlepszych wiadomo™ci. To
siŸ zgadza.
„‚ˆ OtóŒ, ja byø moŒe nie wiem wiele o tych sprawach. Nie wiem niczego, co bym
powinien by wiedzieø. Lecz jedna rzecz, któr wiem _ Jezus Chrystus zbawia
nas z grzechu, zachowuje nas przed grzechem i daje nam Swoj moc oraz Swoje
bogosawie§stwa.
„‚‰ A je™li siŸ rozejrzycie wokoo i obserwujecie, co siŸ dzieje w ludziach, za
którymi siŸ modlŸ^ Spójrzcie, do wszystkich narodów i spójrzcie na te znaki
i cuda, gdziekolwiek. I patrzcie na nadchodzcy czas. Obserwujcie te dwa
odgaŸzienia, o których gosiem tutaj onegdaj, wychodzce z 1. MojŒeszowej,
jak one ™wiadcz o sobie wszŸdzie. Jak ten niewierzcy, bardzo fundamentalny
i dostojny w swojej religii, lecz majcy formŸ poboŒno™ci i zapierajcy siŸ jej
mocy^ A Ko™ció kroczy naprzód.
„‚Š Niechaj Pan Jezus bogosawi kaŒdego z was, to jest moj modlitw. I
oby™cie Œyli tak, Œe bŸdziecie odczuwaø brzemiŸ _ niech Bóg woŒy je na was,
ludzie, Œe bŸdziecie odczuwaø takie brzemiŸ z powodu zgubionych dusz, iŒ nie
bŸdziecie mogli spaø _ we dnie ani w nocy. Niechaj Bóg udzieli Kaplicy
Branhama ten przywilej, Œe bŸdzie odczuwaø takie brzemiŸ. Ja siŸ nie troszczŸ
o to, czy nigdy nie krzyczeli™cie lub czy nigdy nie czynili™cie czego™ innego, ale
czy odczuwacie takie brzemiŸ z powodu zgubionych dusz, Œe nie moŒecie spaø.
Kiedy to bŸdziecie czyniø, ™wiat bŸdzie tu przychodzi _ by siŸ za nich modliø
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(to siŸ zgadza!) _ bŸd przychodziø ze ™wiata, by siŸ za nich modliø. BŸdziecie
znani wszŸdzie. BoŒe, daj nam z Swego Ducha, uczy§ nas pokornymi, skrusz nas
i napenij nas moc BoŒ do uzdrawiania chorych, do wyganiania diabów, do
czynienia wielkich znaków i cudów. Gdy woŒysz swoje rŸce na chorego i
prosisz o to bogosawie§stwo bez jednego zawahania w swoim sercu, to
wierzysz, Œe Bóg to uczyni. Obserwuj tego pacjenta, zacznie siŸ mu polepszaø.
Dlaczego? To zo odeszo z nas. Podobnie jak to drzewo, które tam stao _ Jezus
spojrza, a nie byo na nim Œadnych owoców. On rzek: Bd› przeklŸte”.
Przechodzili koo niego po dwudziestu czterech godzinach. Piotr powiedzia:
No wiecie, te li™cie juŒ wiŸdn”. Co™ siŸ z nim stao. BoŒe Sowo zostao
wypowiedziane.
„‚‹ Jezus powiedzia: Miejcie wiarŸ w Boga. Bowiem je™li powiecie tej górze, by
siŸ przeniosa, a nie wtpicie w to, ona wam bŸdzie posuszna”. Miejcie wiarŸ w
Boga.
Teraz jest pora na WieczerzŸ Pa§sk. Podczas gdy skonimy nasze gowy,
poproszŸ kogo™, by podszed do pianina.
„ƒ‚ Panie, to jest godzina _ ten czas, Œe byø moŒe mŸŒczy›ni i kobiety, Panie, po
caym ™wiecie zobacz, iŒ zbliŒa siŸ wielka godzina sdu, kiedy Bóg bŸdzie
sdzi wszystkie narody w ich politycznych stanowiskach. WszŸdzie, na kaŒdym
miejscu i wszyscy musz znosiø sdy BoŒe. I Ojcze, my jeste™my tak szczŸ™liwi,
gdy wiemy, Œe istnieje droga ucieczki dla tych ludzi, którzy pragn tego
uniknø. A ten szlak prowadzi przez Jezusa Chrystusa, który jest Latoro™l
Dawida. I my Ci dziŸkujemy, drogi Ojcze, za to, Œe Go w ogóle posae™ na tŸ
ziemiŸ, Œe On by Po™rednikiem, przez którego mogli™my przej™ø; Œe On bŸdzie
siŸ wstawia za nami i zdejmie nasze grzechy, Œe bŸdziemy mogli uciec przed
gniewem i potŸpieniem BoŒym. My wiemy, Œe ten gniew ma przyj™ø. I jak
powiedzia Jan wówczas: Uciekajcie przed gniewem, który ma przyj™ø”.
„ƒƒ Panie, modlimy siŸ teraz, kiedy bŸdziemy przyjmowaø WieczerzŸ Pa§sk,
Œeby™ nas Ty po™wiŸci, Panie, Twoj oczyszczajc Krwi; i niechaj wszelki
grzech zostanie odpuszczony tym ludziom. Ja siŸ modlŸ pokornie i szczerze,
BoŒe, Œeby™ Ty nie pozwoli Œadnemu z nas przyjmowaø Jej niegodnie. Bowiem
Ty powiedziae™ w Swoim Sowie, Œe je™li tak czynimy, to jeste™my winni Ciaa
i Krwi Pa§skiej. Ojcze, uczy§ teraz tych ludzi ™wiŸtych i po™wiŸconych, aby™my
j mogli przyjmowaø bez zmazy.
„ƒ„ A teraz, Ojcze, zdajemy sobie sprawŸ z tego, Œe Wieczerza Pa§ska bya
najpierw podawana w Egipcie. A ci ludzie, którzy przyjmowali WieczerzŸ
Pa§sk _ baranka i chleb, kiedy oni wymaszerowali, oni pielgrzymowali
czterdzie™ci lat po pustyni, a nie byo Œadnego sabego miŸdzy nimi, kiedy oni
wyszli na pustyniŸ. Oni przyjŸli WieczerzŸ Pa§sk.
„ƒ… BoŒe, bd› mio™ciwy. Ja siŸ modlŸ, aby wszyscy chorzy zostali uzdrowieni,
aby wszyscy zgubieni zostali zbawieni. A ci, którzy s formalni i obojŸtni,
niechaj podejd blisko do ogni BoŒych i ogrzej swoje dusze. Udziel tego, Panie.
Przebacz nam teraz i pomóŒ nam. Modlimy siŸ o to w Imieniu Twego Syna.
„ƒ† A kiedy mamy skonione nasze gowy, chciabym wiedzieø (gdy brat poda
nam krótki akord na pianinie), czy jest tutaj kto™, kto by podniós sw rŸkŸ i
powiedzia: Bracie Bill, ja _ ja szczerze^ z powodu stanu duszy. PragnŸ,
Œeby™ pamiŸta o mnie. PragnŸ otrzymaø Ducha šwiŸtego”. Czy podniósby™ sw
rŸkŸ i powiedzia: Wspomnij^”? Niech ci Bóg bogosawi. Niech Bóg
bogosawi tobie i tobie, i tobie, tobie i tobie. Niech Bóg bogosawi tobie i tobie.
Niech Bóg bogosawi tobie, pani, tobie, i tobie, tobie, bracie. Moi drodzy,
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wszŸdzie s podniesione rŸce. Niech ci Bóg bogosawi, bracie. Niech ci Bóg
bogosawi. Niech ci Bóg bogosawi, siostro. Tobie, siostro _ ja widzŸ twoj
rŸkŸ. Ty pragniesz otrzymaø Ducha šwiŸtego. Niech ci Bóg bogosawi, bracie.
„ƒ‡ Czy nie pragniecie chodziø po prostu trochŸ bliŒej Boga? PamiŸtajcie,
przyjaciele, Œyjemy blisko Przyj™cia naszego Pana. Bóg potwierdza teraz Swoje
Sowo przez znaki i cuda, wszŸdzie.
„ƒˆ OtóŒ, Bóg by mi z pewno™ci nie pozwoli wyj™ø i byø namaszczonym przez
Jego Ducha, Œeby dokonywaø znaków i cudów, powróciø i gosiø Sowo, i tak
dalej, i bogosawi to wszŸdzie, i syszymy o tych sprawach, o ile by mi nie da
pewnego pojŸcia o Jego Sowie. On by tego nie udzieli. WiŸc ja naprawdŸ wiem,
o czym mówiŸ.
„ƒ‰ A je™li jeste™cie bez Jezusa Chrystusa, bez Ducha šwiŸtego, niech wam Bóg
nie pozwoli spoczø, dopóki nie otrzymacie Ducha šwiŸtego. Nie dajcie siŸ
oszukaø. Nie przyjmujcie tylko jednego z tych formalnych wyzna§ z suchymi
oczyma i nie mówcie, Œe posiadacie Ducha šwiŸtego. Wy nie otrzymacie Ducha
šwiŸtego, gdy uwierzycie. Wy nie wierzycie, Œeby otrzymaø Ducha šwiŸtego.
Jest to dar od Boga. Pawe rzek: Czy przyjŸli™cie Ducha šwiŸtego, odkd
uwierzyli™cie?” Wierzcie w to zatem. I niech wam Go Bóg da.
„ƒŠ OtóŒ, Ojcze, dla tych, którzy podnie™li swoje rŸce, ja siŸ modlŸ, aby™ im Ty
da OsobŸ Ducha šwiŸtego, wa™nie teraz. Niech On wejdzie gŸboko do tych
wielu _ podnioso siŸ dziesiŸø, czy piŸtna™cie rk. ModlŸ siŸ, Œeby™ Ty da
kaŒdemu z nich chrzest Twoj Istot. Niechaj zostan tak napenieni Duchem
šwiŸtym, iŒ znaki i cuda bŸd siŸ dziaø w ich Œyciach, i oni zobacz znaki
wszelkiego rodzaju. Podobnie, jak powiedzia Jezus: Te znaki bŸd
towarzyszyø tym, którzy uwierz”. Udziel tego, Ojcze. Modlimy siŸ pokornie w
Imieniu Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

