Pytania i odpowiedzi
ƒ Ja nie wiem gdzie. Oni _ oni to prawdopodobnie odpisali ›le. Oni rzekli:
Izajasz 4, 24”. OtóŒ, Izajasz 4. ma tylko sze™ø wersetów, wiŸc ja jestem^ i nie
wiem, czy macie na my™li Izajasza 5, 24. Tutaj jest powiedziane: Jakie jest
znaczenie miejsca Pisma z Izajasza 4, 24. i kiedy siŸ ono urzeczywistni?” A Izajasz
4. ma tylko sze™ø wersetów. Je™li moŒesz^ Ktokolwiek to napisa _ je™li moŒesz
teraz pomy™leø i przepisaø to moŒe na nowo, mógbym siŸ tego podjø,
rozumiesz. Ja po prostu nie wiem, na które miejsce siŸ powoujesz: Izajasz 4, 24
_ jakie jest znaczenie tego miejsca Pisma i gdy siŸ ono urzeczywistni?”
„ OtóŒ, nie chcŸ was trzymaø dugo. Mam^ w porzdku, dziŸkujŸ ci, bracie.
Mam _ mam niektóre miejsca, gdzie bym siŸ mia udaø, a to^ Wy wiecie,
my™laem, Œe tutaj miaem miejsce Pisma^ wybaczcie mi, list od pana Baxtera.
I zanim rozpoczniemy to naboŒe§stwo na ten temat dzisiaj do poudnia,
chciabym, Œeby™cie siŸ modlili razem ze mn przez chwilŸ.
… Odszedem z tych zgromadze§ z najlepszym zamiarem _ udaø siŸ w moj
podróŒ misyjn za morze, wa™nie za kilka nastŸpnych dni. Teraz otrzymaem list
od brata Baxtera, brat Cox przeczyta mi go do telefonu ubiegego wieczora i da
mi go dzisiaj rano, Œe oni to znowu próbuj wstrzymaø, ponownie. I ja nie wiem
_ ja nie wiem, czy to jest szatan, który mnie próbuje powstrzymaø, czy to jest
Bóg, czekajcy po prostu na odpowiedni czas. Ja nie wiem. Oni to chc trochŸ
wstrzymaø i oni to cigle powstrzymuj, juŒ od pa›dziernika. Pa›dziernik,
listopad, grudzie§, stycze§ _ s to juŒ niemal cztery miesice od czasu, gdy to
wstrzymali.
† A zatem, przysza wizja, jest zapisana tutaj w mojej Biblii, zupenie
dokadnie, co siŸ urzeczywistni; ale ja nie wiem kiedy. OtóŒ, powiedziaem tym
ludziom wa™nie (w dobrej wierze) odno™nie tego, co oni mi powiedzieli, Œe to
bŸdzie gotowe mniej wiŸcej w tym czasie.
‡ Ja wiem, iŒ teraz ludzie my™l, Œe ja nie jestem rzetelny w tej sprawie: O, co
to^ kiedy on ma zamiar podjø siŸ^ Gdy on ma zamiar pojechaø?”
ˆ Lecz kiedy otrzymaem te listy i oni mi powiedzieli: OtóŒ, ty tego po prostu
jeszcze nie moŒesz uczyniø, musi jeszcze zostaø zrobione to, i to musi jeszcze
zostaø zrobione”. Zatem ja nie^ CzujŸ siŸ niedobrze wobec tych ludzi. Ja nie
wiem, co robiø. Lecz jedna rzecz, ja uczyniŸ to, a wy wszyscy ze mn _ mam
zamiar powierzyø t sprawŸ Bogu i powiedzieø: OtóŒ, Panie, je™li Ty jeste™
gotowy, ja jestem”. Rozumiecie? I jeŒeli ja po prostu^
‰ Czasami jest to ko™ció, w którym nie s zaspokojone potrzeby, teraz jest to
sprawa wiz, czy co™ innego. Wy wiecie, s po prostu takie sprawy. MoŒe to jest
szatan, który to próbuje uczyniø. WiŸc gdy siŸ modlimy dzisiaj rano^ I kaŒdym
razem, gdy siŸ bŸdziecie modliø w tym tygodniu, módlcie siŸ za mn i pro™cie
Boga, by^ jeŒeli to jest szatan, Œeby go usun z drogi. Rozumiecie? A jeŒeli to
jest _ a je™li to jest Jego wola, trzymaø mnie tutaj, rozumiecie? On po prostu
dokadnie wie, co ma robiø. Byø moŒe jest to co™ innego, na czym On dziaa, by
wa™ciwie przygotowaø ca sytuacjŸ. Ja nigdy nie chcŸ i™ø przed Nim. O! JeŒeli
to czowiek czyni, jest to okropne. Rozumiecie? WiŸc ja po prostu odczuwam, Œe
to jest^ Œe to moŒe byø^ ja nie wiem, co powiedzieø, poniewaŒ ja nie wiem.
Š Tak samo, jak nasz drogi brat, George Wright. Wielu z was zna jego sytuacjŸ,
nieprawdaŒ? I wy wiecie, Œe lekarze zostawili go zrezygnowani, Œe on mia juŒ
umrzeø przed tygodniem lub wiŸcej, rozumiecie, brat George Wright. Udaem siŸ
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do niego, by go odwiedziø, a gdy byem u niego, modliem siŸ i modliem, tak
szczerze, jak tylko umiaem siŸ modliø za niego. A potem przyszedem do domu
i zastanawiaem siŸ nad tym, co by siŸ mogo wydarzyø. A po kilku dniach, otóŒ,
miaem wizjŸ w ubiegy poniedziaek rano i czekam^
‹ OtóŒ, jest pewna kobieta chorujca na raka, za któr siŸ modliem, i
widziaem j stojc i ona _ ona by^ Lekarze j otworzyli i ona bya po prostu
pena raka, i oni j po prostu znowu zaszyli. Rozumiecie? Lecz ona bŸdzie Œyø, ja
to wiem.
ƒ‚ Lecz teraz, brat George Wright _ nie otrzymaem tej wizji jasno. Ja
wychodziem^ W tej samej wizji ja wychodziem i widziaem jego miejscowo™ø,
jego dom. A po lewej stronie domu, tam gdzie stoj te drzewa, staa wierzba, a
wprost ponad tym widziaem parŸ grudek ziemi, wielkich niemal jak moja piŸ™ø,
toczcych siŸ w dó. I syszaem, Œe ten anio, który sta obok mnie, powiedzia
co™ o grobie i bracie George.
ƒƒ OtóŒ, albo to znaczyo, Œe to by grób brata George, który oni kopali, albo mi
siŸ wydawao^ OtóŒ, przypomnijcie sobie teraz, ja bym tego nie
wypowiada^ ale poniewaŒ wierzŸ, Œe mamy system naga™niajcy, dziaajcy
tutaj, wzglŸdnie raczej urzdzenia do nagrywania. Lecz teraz pragnŸ jasno
przedstawiø sprawŸ, tak jak im to powiedziaem. Ja my™lŸ, Œe to byo to^
ƒ„ Bya tam grupa ludzi, na™miewajcych siŸ z niego z tego powodu, iŒ on
wierzy, Œe Bóg go uzdrowi, potem gdy lekarz orzek, Œe on^ wyzdrowieø. OtóŒ,
on nie moŒe, rozumiecie, skrzepy krwi przedostay siŸ do jego puc i on pluje
krwi, i tym podobnie. On powiedzia: Wystarczy, Œe tylko pierwszy may
skrzep przedostanie siŸ do jego serca albo do jego gowy, to go sparaliŒuje albo
u™mierci”. Rozumiecie? A on ma siedemdziesit dwa lata, przekroczy
wyznaczony wiek.
ƒ… Lecz ja wierzŸ, Œe to oznaczao, Œe on bŸdzie kopaø grób dla kogo™ z tych,
którzy siŸ na™miewali z niego _ kopaø grób. A zatem, nie wiedziaem, Œe on jest
grabarzem, lecz on jest. Ja^ I czy widzicie? I pomy™laem sobie, Œe on kopa
groby dla nich; to wa™nie on czyni. I wydawao siŸ, jakby to byo co™ odno™nie
grobu i kopania grobu, czy czego™ takiego, oraz brata George Wright’a.
ƒ† Prosiem zatem Pana przed okoo czteroma wieczorami, by mi to powtórzy,
jeŒeli On zechce. Ono przyszo okoo siódmej czy ósmej godziny rano. WiŸc ja
ufam, Œe On to jasno pokaŒe. Lecz ja wierzŸ z caego mego serca^ NuŒe, to
znaczy, Œe ja po prostu miaem racjŸ, gdy powiedziaem, Œe on bŸdzie kopa grób
dla kogo™ _ dla tych, którzy siŸ na™miewali z niego, jeŒeli to jasno zrozumiaem.
Lecz ja nie jestem tego zbyt pewny. Byo to co™ odno™nie kopania grobu oraz
brata George Wright’a. Ja my™lŸ, Œe on mia kopaø grób dla kogo™, kto siŸ
na™miewa z niego.
ƒ‡ OtóŒ, Bóg jest mio™ci, i, o, my go po prostu miujemy z caych naszych serc.
ƒˆ Zatem, dzisiejszego poranka nie chcemy tu zajmowaø zbyt duŒo naszego
czasu na te pytania. Ja na nie bŸdŸ odpowiada wedug moich najlepszych
wiadomo™ci. OtóŒ, przyjaciele, ja mogŸ popeniø tak wiele bŸdów odno™nie tych
spraw. Ja jestem tylko _ jestem tylko czowiekiem, tak jak my wszyscy pozostali.
A brat Neville, wzglŸdnie ktokolwiek z tych kaznodziejów, i tak dalej, moŒe
odpowiedzieø na nie tak samo jak ja. Lecz ja to czyniŸ w pewnym celu _ aby
trochŸ stwierdziø, co leŒy na sercach tych ludzi.
ƒ‰ Zatem, gdy widzŸ, Œe cztery lub piŸø dotyczy jednej rzeczy, to sobie my™lŸ:
Uch, och, tutaj to mamy. Rozumiecie, ja wiem, co was obecnie interesuje,
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niektóre bahe pytania w zborze”. A zatem, zapomnijmy po prostu o tych
bahych pytaniach. A gówn rzecz ponad wszystkie inne jest zachowaø zbór w
zgodzie i w mio™ci BoŒej, i posuwaø siŸ naprzód, jeŒeli wszyscy moŒemy wierzyø,
Œe Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu i nieprawo™ci.
JeŒeli niewiasta, siedzca obok ciebie, albo mŸŒczyzna, siedzcy obok ciebie _
jeŒeli on nie wierzy, Œe Jezus rzeczywi™cie przyjdzie znowu w sposób widzialny,
wierzmy Temu po prostu i id›my prosto naprzód, mimo wszystko. Nie zgadzamy
siŸ z nimi odno™nie Pisma šwiŸtego. Ale uczy§my tak, Œeby zbór posuwa siŸ
naprzód w zgodzie, bo w ten sposób pozyskamy trochŸ wiŸcej ludzi. Lecz kiedy
zbór nie jest w zgodzie, wtedy ranisz zbór, wtedy ranisz ten proces. Ty^ jest to
po prostu^ po prostu nie moŒesz tak czyniø. Lecz je™li siŸ moŒemy zgodziø na
jednej rzeczy, Œe Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (to
siŸ zgadza), a grzech przemin, wtedy jeste™my juŒ do™ø blisko Domu _ w
pobliŒu, bracie Neville. Kiedy Krew^ kiedy my jeste™my ubogosawieni.
ƒŠ Ja mam brata, jeste™my bliskim rodze§stwem. Lecz, moi drodzy, jak bardzo
siŸ nie zgadzamy; uch, to jest nieszczŸsne. Lecz mimo wszystko jeste™my braømi.
ƒ‹ OtóŒ, my™laem o tym tygodniu, nadchodzcym tygodniu, gdybym nie
wyjecha za morze, byø moŒe^ PrzyjeŒdŒa brat Cobbles i on pragn rozpoczø
zgromadzenia ewangelizacyjne w Louisville, i on chcia wynajø t zbrojowniŸ,
w której mieli™my nasze nieduŒe naboŒe§stwo uzdrowieniowe onegdaj
wieczorem. A Pan dokona niektórych cudownych spraw. A wiŸc^ Lecz potem
stwierdziem, Œe ci bracia z Del Rio, Teksas, bracia Jessupa, maj naboŒe§stwo
w Louisville i maj tam swego najlepszego mówcŸ na te nastŸpne nadchodzce
tygodnie. I on powiedzia, Œe po prostu nie wie, kiedy odjedzie. Charles _ my™lŸ,
Œe wa™nie on bŸdzie tam w nastŸpnym tygodniu i ja bym z pewno™ci nie
rozpoczyna nigdzie zgromadze§ ewangelizacyjnych, gdzie jest w toku kampania
tego rodzaju.
„‚ A oni równieŒ urzdzaj kampaniŸ uzdrowieniow. A zatem, kampania
uzdrowieniowa jest po poudniu, dzisiaj po poudniu. A wiŸc, ja bym nie chcia
zaczynaø naboŒe§stwa, kiedy oni maj tam naboŒe§stwo, poniewaŒ ja wiem, co
to jest byø gdzie™, i to tylko^ O, wy wiecie, podczas gdy ja urzdzam
zgromadzenie, a kto™ wyskoczy i rozpocznie jakie™ takie mae zgromadzenie. To
po prostu nie wyglda dobrze, to po prostu nie jest na miejscu, wy wiecie. WiŸc
my po prostu poczekamy i rozpoczniemy trochŸ pó›niej, moŒe nam Pan
dopomoŒe. On nam pomoŒe, mimo wszystko, wiŸc my po prostu wierzymy i
wytrwamy, i bŸdziemy wierni Bogu.
Teraz bŸdziemy siŸ modliø:
„ƒ Ojcze w Niebiosach, niech Twoje bogosawie§stwa ™wiec na nas teraz,
kiedy przejdŸ do odpowiedzi na te pytania. O, BoŒe, tylko^ S tutaj niektóre,
na które dotychczas jeszcze nawet nie spojrzaem i tylko dwa lub trzy, które
przeczytaem wa™nie przed chwil. ModlŸ siŸ, Ojcze, Œeby™ mi Ty pomóg i da
mi mdro™ø i zrozumienie, bym mówi tylko to, co jest wa™ciwe. Udziel tego,
Ojcze. Obym mia Twoj Mdro™ø i niechaj Duch šwiŸty zstpi w tej chwili i
daruje mdro™ci, która jest do tego potrzebna. Bogosaw nas wspólnie dzisiaj,
Panie, jako t ma grupŸ w tej kaplicy tutaj.
„„ Bogosaw naszego drogiego umiowanego brata, brata Neville tutaj, Ojcze.
On pracuje tutaj w trudzie i znoju od samego pocztku jako pastor na tej niwie
i stara siŸ prowadziø owce na zielon trawŸ i do bujnej koniczyny, wzglŸdnie tam
do wód, a potem z powrotem do cienia drzew, i troszczy siŸ o chorych i bŸdcych
w potrzebie, i o tych maych kaleków, oraz o tych, którzy s znuŒeni, i stara siŸ
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ich leczyø i przyprowadziø z powrotem, Œeby byli prawdziwymi owcami. O,
Ojcze, modlŸ siŸ, Œeby™ go Ty pobogosawi. Daj mu mdro™ø i poznanie, i
zrozumienie.
„… I pomóŒ nam teraz wszystkim wspólnie, Ojcze, a my Tobie oddamy chwaŸ.
W Imieniu Jezusa. Amen.
„† OtóŒ, w niektórych z tych tutaj, ja je wezmŸ zaraz po niektórych^ róŒnych
miejscach Pisma šwiŸtego, gdzie one _ do których one naleŒ. A zatem,
rozpoczniemy które™ i odpowiemy na nie bezzwocznie, aby™my ich mogli
przebraø tyle, ile bŸdzie moŒliwe. A ja wierzŸ, Œe je moŒemy przebraø wszystkie,
i bŸdŸ tutaj trochŸ zwaŒa, aby™my mogli odej™ø std wcze™nie.
„‡ To pierwsze jest wa™nie pytaniem, po prostu szczerym pytaniem:
8.

Ja zostaem ochrzczony w wieku trzynastu lat. Czy miabym zostaø
ochrzczony ponownie?

„ˆ To jest teraz takie mie, krótkie pytanie, które byo zadane. OtóŒ, przyjacielu,
ja to zawsze zostawiam tej osobie.
„‰ PamiŸtajcie, ja nie wiem^ Jest tutaj jedno, o którym wiem, kto je napisa,
jest to wa™nie to tutaj, a ten czowiek wrŸczy mi je osobi™cie. A kto™ zada mi
pytanie tam w tylnym pomieszczeniu, na które bym mia odpowiedzieø, a oni to
nawet nie napisali na papierze i ja powiedziaem: JeŒeli bŸdŸ mia dosyø czasu
po tych tutaj, to na nie odpowiem”.
„Š Lecz teraz to tutaj: Czy bym mia^? Czy byem^?”
Ja zostaem ochrzczony, gdy miaem trzyna™cie lat. Czy miabym zostaø
ochrzczony ponownie?
„‹ JeŒeli bye™ chrze™cijaninem przez cay czas od tego czasu, kiedy miae™
trzyna™cie lat, wierzcym w Chrystusa _ ja bym ciŸ po prostu zostawi takim,
jakim jeste™. Ja bym ciŸ teraz nie chrzci, jeŒeli Bóg ciŸ bogosawi i da ci od
tego czasu Ducha šwiŸtego.
…‚ A chrzest jest tylko form, jest to tylko dlatego, by pokazaø ™wiatu (albo
zgromadzeniu, w którym jeste™ w tym czasie), Œe dowodzisz przed ™wiadkami, iŒ
uwierzye™, Œe Bóg posa Swego Syna, a On umar i zmartwychwsta trzeciego
dnia i ty zostae™ pogrzebany w Nim, i powstae™, by chodziø w nowo™ci Œycia. A
ci sami ludzie, którzy ciŸ obserwowali, kiedy zostae™ ochrzczony, spotkaj siŸ z
tob na Sdzie. Rozumiecie?
…ƒ A nastŸpnie, je™li kto™ (obcy) powie: Czy zostae™?”
…„ Tak, ja zostaem ochrzczony w mego _ w ™mierø i pogrzeb mego Pana”.
…… Widzicie, ja my™lŸ, Œe chrzest^ O, ja oczywi™cie mówiŸ, Œe to jest konieczne,
ja bym nie chcia powiedzieø, Œe to nie jest konieczne. Lecz to jest niezbŸdne,
poniewaŒ to jest^ kaŒde Przykazanie BoŒe jest konieczne. Czy tak nie my™licie?
Jest to konieczne, Œe my musimy zostaø ochrzczeni. Jezus powiedzia to w ew.
Mateusza, wzglŸdnie w ew. Marka 16. On powiedzia: Id›cie na cay ™wiat i
go™cie EwangeliŸ. Kto uwierzy i da siŸ ochrzciø, bŸdzie zbawiony”. Gdy On
rozmawia z Nikodemem, On powiedzia: Je™li siŸ kto nie narodzi z wody i z
Ducha, Œadnym sposobem nie wnijdzie do Królestwa”. On musi zostaø
ochrzczony. Ja wierzŸ, Œe przez zanurzenie w chrzcie _ w ImiŸ Pana Jezusa
Chrystusa, aby powsta do nowo™ci Œycia i chodzi wedug Przykaza§ BoŒych.
…† Lecz wy mówicie: Bracie Bill, czy ochrzcie™ kiedykolwiek kogo™ ponownie,
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kto zosta ochrzczony, gdy by jeszcze maym dzieckiem _ a potem zosta
ochrzczony ponownie?” Wiele razy.
…‡ OtóŒ, istnieje miejsce Pisma w Objawieniu, w 2. rozdziale, mówice do zboru
_ On powiedzia: Pokutuj i czy§ znowu uczynki pierwsze”. A wielu wykada to
miejsce Pisma i mówi, Œe to znaczy, iŒ ty masz bezzwocznie zawróciø i czyniø
znowu to samo. OtóŒ, jeŒeli zwrócisz uwagŸ, drogi chrze™cija§ski przyjacielu^
…ˆ OtóŒ, ja nie jestem teraz przeciwko temu, rozumiecie, bo mamy baptysterium
napenione. Jeste™my gotowi ochrzciø kaŒdego, kto chce zostaø ochrzczony,
kiedykolwiek. My nie jeste™my przeciw temu. WiŸc je™li pragniesz zostaø
ochrzczony, jeŒeli to jest co™, co ci stoi w drodze i odczuwasz, Œe powiniene™
zostaø ochrzczony, id› i uczy§ to. To siŸ zgadza. Id› i uczy§ to. Nie pozwól, by ci
co™ stao w drodze, postaw tŸ sprawŸ cakiem jasno.
…‰ Tak samo, jeŒeli wzie™ co™ przed laty i odczuwasz, Œe powiniene™ zaatwiø
t sprawŸ, to id› i zaatw to. Bez wzglŸdu na to, co to jest. Zachowuj wszystko w
czysto™ci. PoniewaŒ spotkasz siŸ z t rzecz i nie bŸdziesz móg i™ø naprzód,
dopóki tego nie usuniesz z drogi, rozumiesz. Musisz po prostu odoŒyø na bok
wszelki ciŸŒar i te rzeczy, które ciŸ tak atwo obstŸpuj.
…Š A je™li chcesz zostaø ochrzczony ponownie, zrób to; tak wa™nie trzeba
postpiø. Ja ochrzciem ponownie wielu.
…‹ Lecz teraz do tego miejsca Pisma, które przytaczasz _ to nie bya mowa do
jednostki, to byo do ko™cioa. Rozumiecie, ko™ció _ co oni uczynili, oni stracili
swoj pierwsz mio™ø, rozumiecie, t prawdziw ™mietanŸ, któr mieli na
pocztku. I oni powiedzieli: Je™li nie bŸdziecie pokutowaø i czyniø znowu
uczynków pierwszych”, wróøcie teraz z powrotem i we›cie to. On mówi do
ko™cioa: Je™li nie bŸdziecie pokutowaø i nie wrócicie znowu”, otóŒ, inaczej On
mia poruszyø ™wiecznik.
†‚ I podobnie, jeŒeli chcesz zostaø ochrzczony, a jeŒeli bye™ ochrzczony, kiedy
miae™ trzyna™cie lat, lub w jakimkolwiek wieku, no cóŒ, daj siŸ ochrzciø, jeŒeli
ci to stoi w drodze.
†ƒ Lecz teraz, by to powiedzieø na podstawie Pisma šwiŸtego _ ja bym móg
powiedzieø, Œe powiniene™ siŸ daø ponownie ochrzciø. Jest tylko jeden biblijny
sposób, na podstawie którego bym móg oznajmiø, Œe ludzie zostali ponownie
ochrzczeni. Jest tylko jedno miejsce Pisma w caej Biblii, gdzie ludzie zostali
ochrzczeni ponownie, a byli to ci, którzy zostali ochrzczeni przez Jana
Chrzciciela, zanim przyszed Duch šwiŸty. Pawe powiedzia im w Dz. Ap. 19. 5,
Œe siŸ musz daø ochrzciø ponownie w ImiŸ Jezusa Chrystusa, Œeby mogli przyjø
Ducha šwiŸtego. Rozumiecie?
†„ Zatem ty nie musisz zostaø teraz ponownie ochrzczony, by otrzymaø Ducha
šwiŸtego, bowiem moŒesz otrzymaø Ducha šwiŸtego, gdy twoje serce jest w
porzdku. Rozumiesz? Bo w Dziejach Apostolskich 2. Piotr poda przepis do _
przepis na to: Pokutujcie i dajcie siŸ ochrzciø w ImiŸ Jezusa Chrystusa, a
przyjmiecie dar Ducha šwiŸtego”. Lecz potem w Dz. Ap. 10, 49. Bóg to odwróci
i da poganom chrzest Duchem šwiŸtym, nim oni zostali w ogóle ochrzczeni.
Rozumiecie? Widzicie wiŸc, Œe to jest zaleŒne od stanu waszego serca.
†… Potem Piotr powiedzia: Czy moŒemy im zabroniø wody, skoro oni przyjŸli
Ducha šwiŸtego, tak jak my na pocztku?” Rozumiecie? WiŸc potem on ich
przymusi, Œe oni musz zostaø ochrzczeni w ImiŸ Jezusa Chrystusa.
†† Potem Pawe w Dz. Ap. 19. rzek^ Pawe przeszedszy wyŒynne okolice
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Efezu znalaz niektórych uczniów i rzek im: Czy przyjŸli™cie Ducha šwiŸtego,
odkd uwierzyli™cie?”
†‡ Oni odpowiedzieli: My nie wiemy, czy^ nie wiemy, czy istnieje Duch
šwiŸty”.
On powiedzia: W co zatem zostali™cie ochrzczeni?”
Oni byli ochrzczeni. Odrzekli: Zostali™my ochrzczeni chrztem Jana”.
†ˆ On powiedzia: Jan chrzci ku pokucie i mówi, Œe: Wy powinni™cie
uwierzyø w Tego, który ma przyj™ø’, mianowicie w Pana Jezusa Chrystusa”. A
gdy to usyszeli, zostali ochrzczeni ponownie w ImiŸ Jezusa Chrystusa.
Rozumiecie? Zatem, to jest^
†‰ OtóŒ, je™li chodzi o to, jest to^ Ale powiedzieø po prostu, Œe zostae™
ochrzczony chrze™cija§skim chrztem w wieku trzynastu lat i Œye™
chrze™cija§skim Œyciem przez cay czas, wzglŸdnie popade™ ponownie w grzech
kilkakrotnie^
†Š Ja nie wiem, czy oni maj jakie™^ odno™nie popadania w grzech, ja nie
wiem, chciabym, Œeby kto™ przyszed i zada mi to pytanie. Lecz je™li chodzi o
popadanie w grzech, pamiŸtajcie, czowiek popada w grzech kaŒdego dnia. Nie
ma dla was wcale moŒliwo™ci, aby™cie byli zachowani od tego. W porzdku. Gdy
popadacie w grzech”, to przed lud›mi w zborze, lecz nie przed Bogiem.
Rozumiecie? Wy popadacie w grzech wobec Chrystusa, ale nie wobec Boga.
Bowiem, jeŒeli rzeczywi™cie zgrzeszyli™cie, to jeste™cie zgubieni. Lecz wy cigle
upadacie. Pawe musia umieraø na kaŒdy dzie§. Czy siŸ to zgadza? On musia
umieraø kaŒdego dnia i pokutowaø kaŒdego dnia, i po prostu cigle pokutowa _
przez cay czas. Widzicie? A je™li to musia czyniø Pawe, to ja to bŸdŸ musia
czyniø równieŒ. Czy wy nie? To siŸ zgadza. WiŸc my^
†‹ Lecz teraz, je™li zostae™ _ jeŒeli zostae™ odkupiony i odczuwasz, Œe Krew
Jezusa Chrystusa oczy™cia ciŸ z grzechu, to ja _ ja^ a Œye™ chrze™cija§skim
Œyciem, ja bym uwaŒa, Œe to by nie byo potrzebne. Ale je™li pragniesz zostaø
ochrzczony, w porzdku, to bŸdzie piŸkne, my siŸ bŸdziemy cieszyø, Œe to
moŒemy uczyniø.
‡‚ Tutaj jest teraz krótka notatka, któr mi wrŸczy kto™ tam w tyle.
9.

Na jakiej pozycji bŸdzie siŸ znajdowa ko™ció, kiedy Ewangelia
powróci do ydów?

‡ƒ OtóŒ, ta osoba, która to napisaa, powouje siŸ tutaj na ew. ~ukasza^ On mi
powiedzia _ nasz brat, Œe powouje siŸ na to, gdzie Ono mówi: Poganie bŸd
gnŸbiø mury Jeruzalem, aŒ siŸ dopeni czasy pogan”. Jest to w ew. ~ukasza 21,
24. Suchajcie teraz uwaŒnie, a to moŒe wyja™ni t sprawŸ. PiŸkne pytanie!
Cudowne!
A gdy ujrzycie Jeruzalem od wojsk otoczone, tedy wiedzcie, Œeø siŸ
przybliŒyo spustoszenie jego”.
‡„ Zatem, starajmy siŸ to teraz bardziej pojø. Spustoszenie jest blisko, gdy
ujrzycie Jeruzalem od wojsk otoczone”. OtóŒ, na tym punkcie powstao wiele
zamieszania miŸdzy lud›mi w^ Lecz podejd›my do tego z historycznego
punktu widzenia, na podstawie Biblii.
‡… OtóŒ, bracia adwenty™ci, bracia adwenty™ci siódmego dnia, oni wierz, Œe
Jeruzalem bŸdzie znowu otoczone wojskami. OtóŒ, to moŒe byø prawd, bo
Pismo šwiŸte ma wielokrotnie zoŒone znaczenie.
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‡† Ilu z was wie, Œe Pismo šwiŸte ma zoŒone znaczenie w przypadku kaŒdego
proroctwa? Z pewno™ci ma! O, tak. Ono to mówi i odnosi zupenie dokadnie do
tego czasu, i odwraca siŸ i powtarza to ponownie gdzie™ tutaj. Widzicie?
Podobnie jak^ A ja siŸ powoam na jedno miejsce Pisma, jeŒeli je sobie bŸdŸ
móg szybko przypomnieø. O, tak, tutaj jest jedno w ew. ~ukasza^ W ew.
Mateusza 2. jest powiedziane: A Jezus zosta wezwany z Egiptu, aby siŸ mogo
wypeniø, co byo powiedziane przez proroka, mówicego: Mego^ Z Egiptu
wezwaem Syna Mego’.”
‡‡ OtóŒ, to proroctwo, na które siŸ wówczas powoywa prorok, odnosio siŸ
dokadnie do Izraela (który by BoŒym synem). On go powoa z Egiptu. To siŸ
zgadza _ w 1. MojŒ. i w 2. MojŒ. Lecz to odnosio siŸ do tamtego czasu, lecz
zostao to powtórzone ponownie. Z Twego^” Izrael by BoŒym synem. Wy to
wiecie. On powiedzia faraonowi: Ty^” Powiedzia: Ty _ ty^” za to, co on
uczyni Jego synowi, Œe On pozbawi Œycia^ On nie pozwoli odej™ø Jego
synowi, wiŸc faraon^ Bóg zabra syna faraona z^ i anio ™mierci zstpi tej
nocy. A wiŸc to ma zoŒone znaczenie.
‡ˆ A zatem, kiedy Jeruzalem zostao otoczone wojskami, lecz, dosownie,
historycznie byo to okoo 96. r. n. e., kiedy Tytus oblega Jeruzalem. Lecz
przypatrzcie siŸ temu teraz uwaŒnie, moŒecie dostrzec róŒnicŸ. Ja wierzŸ, Œe
Jeruzalem bŸdzie znowu otoczone wojskami w czasie ko§ca. Lecz ja my™lŸ, Œe to
tutaj byo porównanie z tym, kiedy ich Tytus oblega, kiedy siŸ potwierdzio to
spustoszenie.
‡‰ OtóŒ: To spustoszenie” _ mówi o tym prorok Daniel _ stojce na šwiŸtym
miejscu”. ZauwaŒcie, on powiedzia: Kiedy ujrzycie obrzydliwo™ø spustoszenia,
stojc na šwiŸtym miejscu”. Rozumiecie, ta obrzydliwo™ø” _ obrzydliwo™ø to
nieczysto™ø”. Która robi spustoszenie” _ spustoszyø oznacza zniszczyø co™”,
to znaczy zburzyø”. Gdy ujrzycie obrzydliwo™ø, która robi spustoszenie,
stojc na šwiŸtym miejscu” _ to siŸ wypenio dosownie, kiedy Tytus oblega
Jeruzalem, zaj^
‡Š Na pocztku tego rozdziau, gdzie oni Mu zadali pytanie: Gdy nastanie
ko§cowy czas? I jakie bŸd znaki Przyj™cia Chrystusa?” I oni Mu opowiadali o
™wityni, jaka ona bya, jak adnie bya przyozdobiona wielkimi kamieniami i
innymi rzeczami.
‡‹ On powiedzia: Przyjdzie czas, gdy ona zostanie zburzona i gdy tam nie
pozostanie nawet kamie§ na kamieniu”. On im zacz pokazywaø znaki i cuda.
Zatem, teraz mówi Jezus; a teraz otwórzmy u Daniela, by to dopeniø _ bowiem
kaŒde proroctwo musi siŸ zazŸbiaø jedno z drugim. Cae Pismo šwiŸte nie jest
nigdzie naruszone.
ˆ‚ Jezus powiedzia: Pismo nie moŒe zostaø naruszone”. Amen. A tam^ Czy
ja pójdŸ do Niebios? Oczywi™cie, ja pójdŸ! Pismo nie moŒe zostaø naruszone. A
wy, którzy nie wierzycie w znaki, cuda i znamiona, jak mogliby™cie siŸ odchyliø
od tego miejsca Pisma šwiŸtego? Pismo nie moŒe zostaø naruszone, tak samo jak
nie moŒe Chrystus (tutaj powyŒej) zostaø usuniŸty przez to. Tak samo jak Jego
wielkie ciao w Niebiosach i kaŒdy ruch Jego ciaa odzwierciedla jaki™ ruch tutaj
na ziemi; tak powinno byø. Zatem je™li Chrystus^ gdyby wasze _ Boskie
uzdrowienie, moc BoŒa zostaa zabrana z formalnego ko™cioa, wzglŸdnie z
duchowego Ko™cioa tutaj na ziemi, to ona by zostaa odjŸta Chrystusowi. On
wiŸcej nie^
ˆƒ Lecz ach, jaki to obraz prawdziwego Winnego Krzewu, a my jeste™my
latoro™lami w tym Winnym Krzewie. Rozumiecie? Tak, jak siŸ porusza Winny
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Krzew, tak siŸ poruszaj latoro™le. Czy siŸ to zgadza? Jak to jest zatem piŸkne,
kiedy Jego wielkie ciao, o, Jego wielkie krwawice ramiona i spadajce zy, i
Jego bok broczcy krwi, i Jego obnaŒone plecy, wiszce ot tak nad ziemi
miŸdzy Bogiem (Ojcem) i ™miertelnikami tej ziemi, zanoszcy bagalne pro™by i
miujcy ich tak samo jak Swoje ciao, zaczyna siŸ poruszaø w mocy _ to jest
dane Ko™cioowi.
ˆ„ Tak samo, jak On powiedzia: Ja poruszŸ Moimi rŸkami w tym kierunku”, a
Jego dosowne ciao siŸ porusza. Chod› tutaj i go™ EwangeliŸ”, zobaczycie, Œe
Ko™ció rusza prosto naprzód. Bowiem mój cie§ musi siŸ poruszaø razem z moj
rŸk. Amen. Czy siŸ to zgadza? Amen. O, moi drodzy, kiedy o tym pomy™lŸ! Oto
On _ Jego ciao funkcjonuje: Id›cie na cay ™wiat, demonstrujcie Moc”. Bez
wzglŸdu na to, czy tolerujemy nasz teologiŸ i nauki, i tak dalej _ my gorzko
zawodzimy. Lecz teraz rŸka BoŒa porusza siŸ, pojawiaj siŸ znaki i cuda.
Patrzcie, moi drodzy!
ˆ… Jezus powiedzia wówczas, gdy wygania diaby^ Nie chcŸ odej™ø od tego
pytania teraz _ tylko na chwilŸ. Lecz Jezus powiedzia, gdy wygania diaby, On
powiedzia: Przy pomocy czego wyganiaj je wasi synowie? JeŒeli Ja palcem
BoŒym wyganiam diaby, przy pomocy czego wyganiaj je wasi synowie? JeŒeli
macie lepsz taktykŸ, pokaŒcie nam”. Widzicie? JeŒeli Ja palcem BoŒym^”
Amen. Pomy™lcie tylko _ palec” BoŒy. Bóg jest nad Chrystusem; Chrystus nad
ko™cioem. Istnieje Bóg, Ojciec, który mówi tak-i-tak rzecz; potem Bóg, Syn
porusza Swoj rŸk, a cie§ idzie za ni. JeŒeli Ja palcem BoŒym wyganiam
diaby, przy pomocy czego wyganiaj je wasi synowie?”
ˆ† Patrzcie, pragnŸ, aby™cie to zauwaŒyli. O, bez wzglŸdu na to, jak wielka jest
choroba albo ile dolegliwo™ci potrafi diabe woŒyø na ciebie, jest potrzebny
tylko Jego palec, by je usunø. O, moi drodzy! Moi drodzy! Patrzcie na te wielkie
mocarne ramiona i rŸce, i muskuy. Jego palec tylko, a usuwa kaŒd dolegliwo™ø
i wygania diaby. I jak ma rzecz jest diabe! Zatem On tylko bierze Swój
palec i usuwa go. Je™li Ja palcem BoŒym^”
ˆ‡ Pozwólcie, Œe wam teraz pokaŒŸ trochŸ mio™ci BoŒej. Lecz kiedy owca bya
zgubiona, On siŸ nie posuŒy Swoim palcem, On j wzi na Swoje ramiona, i On
siŸ posuŒy ca Swoj Istot, rŸkami _ owca bya na Jego ramionach. Czowiek
jest najsilniejszy, najmocniejszy w swoich ramionach i plecach. Wy to wiecie.
Bowiem wszystkie Jego muskuy w ramionach i inne muskuy s w czynno™ci, i
On bierze ca owcŸ, kadzie j na Swoje ramiona i tutaj On przychodzi, nie ze
Swoim palcem, by wygnaø maego, starego diaba, lecz On przychodzi tutaj przy
pomocy Swoich^ wszystkich muskuów Jego nóg, wszystkich muskuów Jego
ramion, posuwa siŸ poprzez puszczŸ i niesie zgubion owcŸ na Swoich
ramionach. O, moi drodzy! JeŒeli Ja palcem BoŒym wyganiam diaby, przy
pomocy czego wyganiaj je wasi synowie?” O, alleluja! Moi drodzy!
ˆˆ W porzdku, z powrotem do tematu:
Lecz gdy ujrzycie Jeruzalem od wojsk otoczone^
Tedy ci, co s w Judzkiej ziemi, niech uciekaj na góry, a ci, co s w
po™rodku niej, niech wychodz, a ci, co s na polach, niechaj nie
wchodz do niej.
Albowiem s to dni pomsty, aby siŸ wypenio wszystko, co napisane.
Ale biada brzemiennym i piersiami karmicym w owe dni! Albowiem
bŸdzie wielki ucisk w tej ziemi i gniew BoŒy nad tym ludem.
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I polegn od ostrza miecza i bŸd zapŸdzeni w niewolŸ miŸdzy
wszystkie narody^”
ˆ‰ ZauwaŒcie, jak to jest tutaj piŸknie i szczegóowo podane w Pi™mie šwiŸtym.
Po pierwsze: Od ostrza mieczy”. To ostatnie bŸdzie przy pomocy bomby
atomowej. Rozumiecie? Lecz tutaj jest to od ostrza miecza, a ydzi mieli zostaø
zapŸdzeni do niewoli miŸdzy wszystkie narody. Nigdy siŸ to juŒ nie stanie w ten
sposób, oni siŸ zgromadz w Palestynie po raz ostatni. Rozumiecie? To siŸ
odnosio do dni, które przeminŸy. I to jest dokadnie wedug historii, wydarzyo
siŸ to dokadnie w ten sposób.
ˆŠ Oni zostali zapŸdzeni do wszystkich narodów. W kaŒdym narodzie pod
Niebem znajdziecie dzisiaj ydów. O, w kaŒdym narodzie! Udajcie siŸ do Chin,
a znajdziecie ydów. Udajcie siŸ do Rosji, a znajdziecie ydów. Udajcie siŸ na
mae wyspy, a znajdziecie ydów. Rozproszeni pomiŸdzy wszystkie narody! Co
to jest? BoŒe proroctwo. Bóg tak zamierzy. A ci ydzi s supami milowymi,
bracie. Gdy ich zobaczysz^
ˆ‹ Ja wiem, Œe oni s ™lepi i uprowadzeni, i zwiedzieni, i tym podobnie, ale oni
zostali wprowadzeni w bd przez Boga, aby™ ty i ja móg mieø wzrok. To siŸ
zgadza. Lecz ja to powiem w duchu proroctwa, na podstawie Biblii, Œe godzina
powrotu ydów do domu jest tuŒ. O, tak. On zatwardzi serce Hitlera i on
wypŸdzi ich z Niemiec; On zatwardzi serce Mussoliniego, wypŸdzi ich z Rosji.
On ich wypŸdza zewszd, podobnie jak On uczyni w dniach, gdy ich
wyprowadzi. A potem, gdy siŸ oni dostali tam na pustyniŸ i byli gotowi przej™ø
na drug stronŸ, co siŸ wydarzyo? Bóg nawiedzi ten kraj wielkimi plagami i
innymi rzeczami. To On powtórzy znowu przez Swoich dwu sug, przez te dwa
oliwkowe drzewa z Ezechiela, a równieŒ z Objawienia 11. On powtórzy te znaki
i cuda.
‰‚ Spójrzcie na tych dwu ™wiadków w Objawieniu 11: Ja dam moc Moim
™wiadkom i oni zamkn niebiosa w dniach ich proroctwa. Oni bŸd zsyaø plagi
na ziemiŸ, jakie tylko zechc”. Oto oni, ci dwaj ™wiadkowie w dniach
ostatecznych.
‰ƒ Ja wiem, Œe nowoczesne nauczanie mówi, Œe To jest Stary i Nowy
Testament”. To jest bŸdne! To jest bŸdne!
‰„ Tutaj s dwaj ™wiadkowie, to jest oczywi™cie powrót MojŒesza i Eliasza. A
zwróøcie uwagŸ, Œe tam wówczas ani jeden z nich^ MojŒesz _ on umar, lecz
gdzie on poszed? On musia znowu wstaø z martwych. A Eliasz zosta
przeniesiony, nie zaznawszy nawet ™mierci. On bŸdzie musia umrzeø, bo kaŒdy
™miertelnik musi umrzeø, wiŸc On bŸdzie musia znowu powróciø. A oto ci dwaj
™wiadkowie.
‰… ZwaŒajcie teraz:
I bŸd deptaø^ I polegn od ostrza miecza^ (24. werset)^
miecza, i bŸd zapŸdzeni w niewolŸ miŸdzy wszystkie narody, i bŸdzie
Jeruzalem deptane od pogan, aŒ^ (Amen!)^ aŒ siŸ wypeni czasy
pogan”.
‰† Szokujce, nieprawda, kiedy wiemy, Œe mamy ograniczony czas? Bóg tak
powiedzia! Okres pogan zosta zapocztkowany przez króla Nabuchodonozora.
O, jak to jest godne uwagi! Jak wiele czasu mógbym spŸdziø na ten temat _
tylko kilka minut! Lecz zwróøcie uwagŸ, kaŒdy chce odpowied› na swoje
pytanie. Lecz kiedy jeste™my przy tym, rozmy™lajmy o tym, poniewaŒ to jest
bardzo istotne teraz, wa™nie teraz.
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‰‡ Spójrzcie! Bóg prowadzi ten lud _ ydów. Oni nigdy nie byli pa§stwem, oni
byli tylko ludem. Oni nie byli nigdy jakim™ zorganizowanym ko™cioem, oni byli
po prostu tym wywoanym ko™cioem. Nigdy nie byo organizacji miŸdzy
ydami, oni byli zawsze prowadzeni przez Boga.
‰ˆ Potem ze wzglŸdów politycznych, pa§stwowych oni chcieli siŸ staø _ mieø
króla. I Bóg da im króla, ale to nigdy nie funkcjonowao. Bóg jest ich Królem.
Bóg jest naszym Królem, to siŸ zgadza. Bóg jest Królem Ko™cioa.
‰‰ OtóŒ, zauwaŒcie, potem oni zostali pojmani do niewoli i uprowadzeni do
Babilonu _ poniewaŒ próbowali uosabiaø pa§stwa tego ™wiata. Jaki to piŸkny
przedobraz dzisiejszego ko™cioa, próbujcego uosabiaø zewnŸtrzny ™wiat,
ol™nionego, dajcego siŸ unie™ø ich sposobem Œycia. Ko™ció Œyje zupenie tak
samo jak ten ™wiat, wygupia siŸ, postŸpuje tak samo jak on, i wszystko moŒliwe,
a twierdzi, Œe jest Ko™cioem. Wy tego nie moŒecie czyniø. O nie. Wasze wasne
Œycie udowadnia, czym jeste™cie.
‰Š Czym jeste™cie^ Jak powiedziaem na pocztku, to, czym jeste™cie gdzie™
indziej, jest tym, co odzwierciedlacie tutaj. Kim jeste™cie, czym jest wasze
niebia§skie wzglŸdnie ziemskie ciao? To, czym jest wasze niebia§skie ciao
gdzie™ indziej, jest tym, co odzwierciedlacie tutaj. Czym jeste™ w tym duchowym
kraju, tym jeste™ tutaj. Je™li masz jeszcze wulgarne my™li i tak dalej w duchowym
kraju, masz wulgarne my™li i tutaj. Je™li masz jeszcze zo™liwo™ø, zawi™ø i
niesnaski, jeste™ z tym w duchowym kraju i to odzwierciedla siŸ tutaj. Lecz je™li
caa twoja najwewnŸtrzniejsza istota zostaa oczyszczona i obmyta, to wskazuje
na to, Œe masz ciao tam po drugiej stronie (czekajce tam), które zostao
oczyszczone i obmyte, i ono siŸ odzwierciedla tutaj w tym ciele. Czy tego nie
rozumiecie? Widzicie, ono tam jest. JeŒeli ten ziemski przybytek zostanie
zburzony, mamy inny, który juŒ na nas czeka”. Rozumiecie?
‰‹ OtóŒ, w tym czasie, w czasie ko§ca, tak jak w tym cielesnym porównaniu,
podrabianie chrze™cija§stwa zmiesza siŸ cakiem z tym jednym wielkim
Babilonem, tak samo jak stao siŸ wtedy. Oni zostali uprowadzeni do Babilonu.
Czy siŸ to zgadza? A Biblia mówi: Anio Pa§ski zawoa i powiedzia: Wynijd›
Mój ludu z Babilonu!’”
Š‚ Zamieszanie! Mianowicie: Ja jestem baptyst. Ja jestem metodyst. Ja
jestem prezbiterianinem”, wszystko to jest po prostu zamieszaniem. W tym nie
ma wcale zbawienia.
Šƒ Zatem, nie mówcie, Œe ja mówiŸ, iŒ bapty™ci albo metody™ci nie maj
zbawienia. Ja o tym nie mówiŸ. Ja mówiŸ o ko™ciele i o jego politycznej mocy, to
jest polityka. A jeŒeli mówiŸ o polityce _ dlatego, Œe jeste™ metodyst, czy
baptyst, albo prezbiterianinem, wzglŸdnie katolikiem _ to nie ma z Tym nic
wspólnego. Bóg tego nawet nie uznaje i jest to dzisiaj w Babilonie. A Bóg
wywouje Ko™ció z nich wszystkich, wyciga tych, którzy s czystego serca i
tworzy Swój Ko™ció. Jak to jest cudowne!
Š„ I zauwaŒcie, ja bym móg tutaj co™ wypowiedzieø, co by mogo szokowaø, lecz
je™li _ je™li to jest^ Suchajcie teraz. Obserwujcie, jak Babilon^ Co siŸ dziao
w Babilonie, kiedy zmuszano prawdziwych wielbicieli. Przypomnijcie sobie,
tylko t ma garstkŸ: Sadracha, Mesacha i Abednego, oraz Daniela _ z tych
prawdziwych wielbicieli, którzy poszli do niewoli, kiedy ich Bóg zawoa, by
pokazali swoj prawdziw twarz, czym rzeczywi™cie s. Oni byli zmuszani do
oddawania czci boŒkowi. Czy siŸ to zgadza? Bawochwalstwo! Zmuszano ich do
oddawania czci boŒkowi i oni siŸ musieli pokoniø przed boŒkiem. A jeŒeli tego
nie uczynili, byli prze™ladowani.
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Š… O, jaki obraz mogliby™cie zaczerpnø z Daniela, z Objawienia _ poczyø je
razem i pokazaø na podstawie Pisma šwiŸtego, Œe Ko™ció wchodzi do tego
samego rodzaju prze™ladowania, zanim zostanie wywoany. W ten sposób
Ko™ció z pogan zosta wprowadzony i w ten sposób Ko™ció z pogan zostanie
wyprowadzony. Tak, jak pojawi siŸ na widowni, tak samo odejdzie.
Š† I spójrzcie, jak on widzia ten posg. A zatem, pamiŸtajcie, ten posg^
OtóŒ, tutaj czujŸ siŸ jak w domu. Patrzcie, ja my™lŸ, Œe ten posg, który
sporzdzi król Nabuchodonozor, by obrazem Daniela, ™wiŸtego mŸŒa. JeŒeli
zwrócicie uwagŸ, król Nabuchodonozor juŒ nazwa Daniela, nazwa go
Baltazarem” (to by jego boŒek) i on kaza uczyniø posg, i nikt inny po Danielu
nie zosta wrzucony do tej lwiej jamy, i tak dalej, i on powiedzia: Nikt nie
bŸdzie suŒy Œadnym innym bogom, i tak dalej, tylko Bogu Daniela”. By to
prawdopodobnie wizerunek tego ™wiŸtego mŸŒa, wielki posg, a kaŒdy mia siŸ
przed nim pokoniø.
Š‡ Lecz Ko™ció _ Sadrach, Mesach i Abednego^ Daniel by ich przywódc,
jako Chrystus jest Wodzem Ko™cioa.
Šˆ A oni siŸ mieli ukoniø przed tym posgiem i oddawaø cze™ø temu posgowi.
Zwróøcie uwagŸ! I zauwaŒycie, Œe Daniel w tym czasie milcza. Amen! O, mam
nadziejŸ, Œe to pojmujecie. Daniel milcza. Zostawi ich^ oni musieli sami
dokonaø wasnego wyboru.
Š‰ W tym czasie^ pod koniec okresu czasu pogan bŸdzie pewien posg, a
kaŒdy bŸdzie siŸ musia pokoniø temu posgowi i oddawaø mu cze™ø. Choøby on
by nie wiem jak ™wiŸty, nie wolno oddawaø czci posgowi; (bawochwalstwo).
ŠŠ Zwróøcie teraz uwagŸ. O, moi drodzy! Cakiem na ko§cu Daniel znowu
wystŸpuje na widowniŸ. Jak cudowne! Tej nocy przed owym wielkim ™wiŸtem
naoŒnic i tak dalej, pojawia siŸ tam RŸka, piszca na ™cianie: MENE, MENE,
THEKEL, UPHARSIN”, na caej ™cianie. Nikt nie potrafi podaø wykadu _ byo
To napisane w nieznanych jŸzykach. Nikt Tego nie móg wytumaczyø.
Š‹ Oni poszli i przyprowadzili swych najlepszych uczonych. Oni powiedzieli:
My nie umiemy”.
‹‚ Oni poszli i sprowadzili wszystkich swych wróŒbiarzy i astrologów. My nie
umiemy. My nic o Tym nie wiemy. Nigdy nie widzieli™my takiego jŸzyka, nigdy
w naszym Œyciu nie syszeli™my czego™ takiego”.
‹ƒ Lecz by tam mŒ! Bóg mia swego mŸŒa, Daniel tam by. Powiedzieli: Id›cie
i przyprowad›cie go” _ rzekli _ bowiem Duch BoŒy Œyje w nim”.
‹„ WiŸc Daniel tam podszed, zacz czytaø i tumaczyø ten jŸzyk na ™cianie, i on
poda^ Jaki by wykad tego? Nie: O, bd› bogosawiony, o królu, Œyj na
wieki”. Lecz odrzucajc go szorstko, powiedzia dosadnie i zdecydowanie:
ZwaŒony™ na wadze, a znaleziony™ lekkim”.
‹… Spójrzcie, to jest ta sama droga. Jak to Nadprzyrodzone weszo do królestwa
pogan, tak to Nadprzyrodzone usuwa to z pogan. To królestwo zaczŸo siŸ przez
to Nadprzyrodzone i ono siŸ ko§czy przez to Nadprzyrodzone. Mury Jeruzalem
bŸd ciemiŸŒone, bŸd^ to bŸdzie^ Poganie bŸd je posiadaø, aŒ siŸ
dopeni czasy pogan”. Potem Bóg zwraca siŸ do ydów. Amen! O, moi drodzy!
‹† O, przyjaciele, Œyczybym sobie, Œeby™my to mogli przebraø szczegóowo. Czy
wy nie? Mieø okoo tydzie§ na ten temat, rozumiecie, aby™my to mogli
gruntownie przebadaø poprzez Pismo šwiŸte.
‹‡ Tak, zwaŒajcie, suchajcie teraz uwaŒnie, co On powiedzia. Jeruzalem
bŸdzie deptane przez pogan, aŒ siŸ zako§czy czas pogan”. OblŸŒenie _ Tytus
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potem wtargn do ™rodka i zaj Jeruzalem. On rzek: OtóŒ, czy syszeli™cie o
tej obrzydliwo™ci, dokonujcej spustoszenia?”
Tak”.
OtóŒ, to siŸ stanie wtedy, gdy poganie dojd do wadzy”.
Tak, my to zrozumiewamy”, powiedzieli uczniowie.
OtóŒ, poganie mieli obecnie swoj wadzŸ”.
Oczywi™cie”.
‹ˆ Zatem, Jeruzalem jest pod wadz pogan?” Tak jest! Rzymian. Oni maj
cigle wadzŸ w Jeruzalem. A zaczŸo siŸ to wówczas na skutek obrzydliwo™ci,
dokonujcej spustoszenia, o której mówi Daniel.
‹‰ OtóŒ, On powiedzia: Ten czas jest blisko, tuŒ, bowiem oni zburz tŸ
™wityniŸ i wznios meczet Omara, który bŸdzie staø na tym samym miejscu
tutaj _ mahometanie, poganie. I on tam bŸdzie sta”.
‹Š Poganin znaczy niewierzcy”. To teraz nie by Ko™ció. To by poganin,
rozumiecie, niewierzcy. NuŒe, a on bŸdzie sta, aŒ siŸ dopeni czasy pogan.
Potem, gdy siŸ zako§cz czasy pogan, ten wielki KsiŒŸ (którym jest Chrystus)
bŸdzie siŸ wstawia za ludem na ko§cu czasu.
‹‹ On przyszed do Niego”, u Daniela, a Jego wosy byy biae jak wena” _
tak jak Go widzicie w Objawieniu 1. _ do Starodawnego. Zasiad Sd i KsiŸgi
zostay otwarte. KsiŸgi” _ liczba mnoga _ zostay otwarte i kaŒdy czowiek by
sdzony na podstawie tych Ksig _ tych spraw, które w nich zostay zapisane”.
Patrzcie, te KsiŸgi byy otwarte. On Go zobaczy przychodzcego, a dziesitki
tysiŸcy dziesitek tysiŸcy usugiway Mu”. šwiŸci przyszli razem z Nim. Czy siŸ
to zgadza, u Daniela? A KsiŸgi byy otwarte”, to znaczy KsiŸga naszego Œycia,
a kaŒdy czowiek _ a kaŒdy czowiek by sdzony w ten sposób, grzesznik by
sdzony w ten sposób. A inna KsiŸga bya otwarta”, która jest KsiŸg ycia, a
kaŒdy czowiek by sdzony”.
ƒ‚‚ Zwróøcie teraz uwagŸ, pamiŸtajcie, zawsze sprowad›cie to do trzech. JeŒeli
tego nie uczynicie, na pewno siŸ wam to pogmatwa. Byy trzy klasy ludzi, którzy
siŸ urodzili na ziemi; trzy klasy byy na pocztku; trzy klasy bŸd na ko§cu.
Co^
ƒ‚ƒ Jezus powróci z dziesitkami tysiŸcy dziesitek tysiŸcy, usugujcymi Mu.
Przypominacie sobie, jak On powiedzia: Czy to nie jest dla was bah spraw
wziø^ wzglŸdnie šmieŒ kto z was majc sprawŸ z drugim, sdziø siŸ przed
niesprawiedliwymi? AzaŒ nie wiecie, iŒ ™wiŸci bŸd sdziø ™wiat?’” šwiŸci bŸd
sdziø ™wiat! Alleluja! Ja o tym my™lŸ, moi drodzy! Zobaczyø Go
przychodzcego tam razem z obmytymi Krwi, po Tysicletnim Królestwie _
odkupienie i odkupionych ze wszystkich wieków, stojcych w Jego Obecno™ci.
Obmyta Krwi Oblubienica!
ƒ‚„ Nie ci, którzy s tylko dobrymi lud›mi, oni na pewn omin pierwsze
zmartwychwstanie. Biblia mówi: A reszta zmarych nie oŒya, aŒ siŸ sko§czyo
tysic lat”. Czy siŸ to zgadza? To s ci, którzy mieli swoje imiona zapisane w
Barankowej KsiŸdze ycia, lecz odrzucili chrzest Duchem šwiŸtym.
ƒ‚… Tylko Wybrani wejd w tym czasie. Tylko Wybrani maj dzia w
Tysicletnim Królestwie. O, zatem bracie, jakimi lud›mi mamy byø? Ja pragnŸ
Œyø w czasie Tysicletniego Królestwa! OdóŒmy na bok wszelki ciŸŒar i grzech,
który nas tak atwo obstŸpuje. JeŒeli ten osobnik mówi co™ przewrotnie albo
czyni co™ w tym kierunku, módl siŸ za niego i poruszaj siŸ cigle naprzód.
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Niechaj twój wasny wybór jest skierowany ku Bogu. ChociaŒ tego nie osignie
nikt inny, ty to osignij! Bowiem bŸd Wybrani, którzy bŸd Œyø w tym
Tysicletnim Wieku i bŸd wchodziø i wychodziø z Chrystusem tysic lat, a
potem odejd z Nim do Chway i powróc znowu. Gdy nastanie
zmartwychwstanie tych niegodziwych, Tysicletnie Królestwo nastanie^ Gdy
siŸ zako§czy Tysicletnie Królestwo, Chrystus odejdzie do góry z Ko™cioem, a
na ko§cu tego tysica lat On powróci razem z Ko™cioem.
ƒ‚† Chrystus przychodzi trzy razy. Po raz pierwszy On przyszed, by odkupiø
Swój Ko™ció. Czy siŸ to zgadza? Po raz drugi On przychodzi, by zabraø Swój
Ko™ció. Po raz trzeci On przychodzi razem ze Swym Ko™cioem. Rozumiecie? On
przyszed, by J odkupiø; On przychodzi by J zachwyciø i porwaø do góry, w
czasie tych plag i tak dalej. Powraca dla Tysicletniego Królestwa, Œyje w
Tysicletnim Królestwie.
ƒ‚‡ A potem ten wielki Król i Królowa zstŸpuj w dó na sd. Zasiad Sd na
Biaym Tronie i KsiŸgi zostay otwarte. I stoi tam odkupiony, zrodzony z Ducha
šwiŸtego Ko™ció yjcego Boga, stoi tam w Swej piŸkno™ci, by sdziø. KsiŸgi
zostay otwarte, sd zasiad i kaŒdy czowiek by sdzony na podstawie nich”, to
znaczy grzesznik. A inna KsiŸga zostaa otwarta”, nie z powodu Oblubienicy
Ducha šwiŸtego _ Ona nigdy nie stanie na sdzie, bowiem Ona ma dzia w
Zachwyceniu.
ƒ‚ˆ JeŒeli jeste™ napeniony Duchem šwiŸtym tego poranka, a moc BoŒa porusza
siŸ w kaŒdym wóknie twego ciaa, na co by ci byo potrzebne stanø przed
Sdem? JuŒ zostae™ osdzony i zostae™ przyjŸty, i napeniony, i juŒ jeste™
przeniesiony do Niebia§skich miejsc w Chrystusie Jezusie. Ty nie bŸdziesz, ty
jeste™ juŒ teraz _ w tej chwili przeniesiony!
ƒ‚‰ Tych, których On powoa, tych On usprawiedliwi; a których On
usprawiedliwi, tych On uwielbi”. A kaŒdy odkupiony czowiek na tym ™wiecie
dzisiaj rano, który jest pod Krwi Jezusa Chrystusa, napeniony Duchem
šwiŸtym, ma ywot Wieczny i nie moŒe zginø, i jest juŒ w Niebia§skich
miejscach z Chrystusem Jezusem, i nie pójdzie na potŸpienie. JuŒ odkupiony!
Czy to nie jest cudowne? Rozumiecie? JuŒ odkupiony siedzi teraz w Niebia§skich
miejscach z Chrystusem i uwiel-^ juŒ uwielbiony, juŒ uwielbiony!
ƒ‚Š Wy mówicie: Bracie Bill, czy tak mówi Pismo šwiŸte?”
ƒ‚‹ Jezus to powiedzia, wzglŸdnie mówi to Pismo šwiŸte albo pisarze. Pawe
powiedzia: Tych, których On usprawiedliwi, tych On juŒ uwielbi. Tych,
których On przeznaczy, tych On predestynowa; tych, których On
predestynowa, tych On usprawiedliwi; tych, których On usprawiedliwi, tych
On juŒ uwielbi”. Co to znaczy? O, moi drodzy! (Wybaczcie mi.) JuŒ uwielbieni!
Zatem je™li jeste™my napenieni Duchem šwiŸtym, nasze wókna i istoty zostay
juŒ zabezpieczone w Bogu, to istnieje uwielbione ciao, które tam juŒ na nas
czeka i wy musicie do niego wej™ø, skoro tylko to tutaj przeminie. Ci, których On
usprawiedliwi, tych On juŒ uwielbi!
ƒƒ‚ Co mówiem przed chwil o tym negatywie i pozytywie? Szkoda, Œe nie mam
dosyø wyksztacenia, by to przedstawiø i zrobiø to sensowne i jasne dla was, lecz
ja po prostu nie mogŸ znale›ø sów. Ja wiem, o czym mówiŸ, lecz nie potrafiŸ tego
przedstawiø w ten sposób, jak chcŸ.
ƒƒƒ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] ^ Czerwone Morze i wszystkie te rzeczy,
które oni wyrzucali tam na polach, ydzi, naprawdŸ bogaci, a potem ta sama
rzecz zanieczy™ci ich obóz ponownie. Tak! One siŸ tam zejd _ miasta tego
™wiata. Przyjdzie tam Rosja i powie: My po prostu musimy mieø ten materia.
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Tam jest uran i wszystko inne, my to musimy zdobyø”. A gdy siŸ tam zgromadz,
potem dojdzie do bitwy Armagieddon. Wtedy Bóg stanie, tak jak kiedy stan w
dolinie po stronie dzieci Izraela i bŸdzie znowu walczy. Lecz to bŸdzie miao
miejsce, aŒ siŸ zako§czy czas pogan. A kiedy zako§czy siŸ ten czas, ona zostanie
przerwana.
ƒƒ„ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] OtóŒ, wedug mojej pokornej opinii, drogi
czowieku, który zadae™ to pytanie tutaj, wedug mojej pokornej opinii odno™nie
tego:
10. Kim byli ci olbrzymi w owych dniach?
ƒƒ… OtóŒ, Józef Flawiusz wówczas^ Oczywi™cie, ja wiem, Œe nasz zbór _ wy
jeste™cie tacy sami jak ja. Ja jestem tylko figurantem, który sko§czy siedem klas
i ja siŸ nie troszczŸ o wyksztacenie i o te sprawy. Ja uwaŒam, Œe ono jest
najwiŸksz przeszkod, jak Ewangelia miaa kiedykolwiek. Pomimo tego
czasami po prostu wezmŸ do rŸki ksiŒkŸ lub dwie. NuŒe, moje postŸpowanie
wobec ludzi jest takie jak wobec siebie _ my jeste™my wszyscy na tym samym
poziomie, jeste™my po prostu zwykymi lud›mi. I ja jestem tak wdziŸczny. Biblia
mówi: Prosty lud chŸtnie Go sucha”. Ci arystokraci, to bya wówczas inna
klasa spoeczna, lecz pro™ci ludzie^ Po prostu codzienny ruch ludzi, takich jak
my, ludzi, którzy miuj Boga i nie maj wiele z tego ™wiata, maj swoje dzieci i
rodziny _ miujemy Boga i lubimy chodziø do zboru, oddajemy odzienie z
naszego ciaa dla Jego Królestwa, lub co™ podobnego. My Go miujemy, my
uczynimy wszystko, tak jak ci pro™ci ludzie, którzy Go suchali. I dzisiaj jest
cigle tak samo, pro™ci ludzie suchaj Go chŸtnie.
ƒƒ† Bogaci ludzie maj teraz tak wiele z tego ™wiata, o czym musz rozmy™laø,
widzicie. Lecz rzeczywisty biedak, z którym nie moŒesz nic uczyniø, tam w
dzielnicy nŸdzarzy, on po prostu wcale nie zwraca na to uwagi. Lecz tylko prosty
lud sucha Go chŸtnie.
ƒƒ‡ A zatem u Józefa Flawiusza _ w swoich pismach on powiedzia^ OtóŒ,
tutaj jest jego wykad o tych synach BoŒych”, którzy pojmowali za Œony córki
ludzkie. On powiedzia, Œe: Te upade duchy, które byy na ziemi^”
ƒƒˆ OtóŒ, wy wiecie^ w Objawieniu, 11. rozdzia^ albo 7, nie,
przepraszam^ 12. rozdzia Objawienia, niewiasta stojca w so§cu. Czerwony
smok zmiót swoim ogonem dwie trzecie gwiazd i ™cign je na ziemiŸ”.
Zdajemy sobie sprawŸ z tego, Œe szatan na pocztku ustanowi sobie królestwo
w pónocnych krajach, Œeby byo piŸkniejsze od tego, które mia Micha, i
pewnego dnia ogosi bitwŸ w Niebiosach. I on ™cign dwie trzecie anielskich
istot za sob. Czy siŸ to zgadza?
ƒƒ‰ Z tego wa™nie powodu jeste™my tylko mniejszo™ci. Ja mam na my™li t
grupŸ _ t ma grupŸ ludzi, którzy stoj po stronie Chrystusa tego poranka,
ludzi zrodzonych z Ducha šwiŸtego, bowiem oni s w mniejszo™ci. To siŸ zgadza.
ƒƒŠ I je™li obserwujecie te duchy, które wyszy z 1. MojŒeszowej i zaczŸy siŸ
podnosiø, obserwujcie to rzeczywi™cie klasyczne, ko™cielne oddawanie czci na
wysokim poziomie. Przypatrzcie siŸ temu wówczas u Kaina, przypatrzcie siŸ
temu dzisiaj. Przechodzi to cigle dalej, porusza siŸ to na przestrzeni wieków _
do faryzeuszy. A byy ich dwie sekty _ faryzeusze i saduceusze. Widzicie,
posuwa siŸ to cigle naprzód i spójrzcie na to dzisiaj w katolicyzmie i w innych
wielkich ruchach, podobnych do niego _ wielkie, wspaniae pomieszczenia.
ƒƒ‹ OtóŒ, spójrzcie na Abla z maym barankiem, rozumiecie, takie proste.
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Przypatrzcie siŸ temu w dniach Jezusa. Przypatrzcie siŸ temu poprzez cae Pismo
šwiŸte, kiedy przez nie przechodzicie, widzc, jak to jest. My Œyjemy zatem
wprost w tym czasie, w którym Bóg wywoa Swój Ko™ció _ poprzez wszystkie
wieki. Ta nieznaczna smuga, maa czerwona smuga, która siŸ przewija poprzez
ca BibliŸ _ ludzie obmyci Krwi. ZauwaŒcie!
ƒ„‚ OtóŒ, ci synowie BoŒy”, wedug mojej opinii, wy na pewno moŒe^ Nie,
Œebym siŸ nie zgadza, albo próbowa postŸpowaø chytrze, wzglŸdnie powiedzia,
Œe Józef Flawiusz nie wiedzia, o czym mówi, lecz on by tylko takim
czowiekiem, jak ja. Bez wzglŸdu na to, jak bardzo by wyksztacony, on by
tylko czowiekiem. A jedyna rzecz, któr mia _ on bada stare pisma i tym
podobnie, i stare relikwie, i tak dalej, lecz on nie mia wiŸcej Ducha šwiŸtego,
niŒ my mamy dzisiaj. OtóŒ, on posugiwa siŸ po prostu naturalnym umysem.
ƒ„ƒ Lecz my to bierzemy przy pomocy duchowego zmysu _ tych synów
BoŒych”, mówic, Œe to byy anielskie istoty. Ja wierzŸ, Œe oni s. I ja wierzŸ,
Œe^
ƒ„„ OtóŒ, Józef Flawiusz mówi to samo, ale on powiedzia: Oni siŸ wdarli i
wcisnŸli do ludzkiego ciaa i brali synów^ i brali sobie córki ludzkie za Œony”.
NuŒe, jeste™my mieszanymi suchaczami; s tutaj dzisiaj rano róŒni: mŸŒczy›ni,
kobiety, mode dziewczŸta i chopcy, i ja to mówiŸ tak, Œe doro™li to na pewno
zrozumiej. Lecz gdy^ On mówi, Œe: Kiedy anielskie istoty widziay ŒdzŸ
kobiet _ jak mŸŒczy›ni Œyj z kobietami, Œe oni siŸ wdarli do ludzkiego ciaa.
Tak^ i oni sobie brali córki ludzkie za Œony”.
ƒ„… OtóŒ, ja _ ja temu nie wierzŸ. Ja wierzŸ, Œe oni siŸ urodzili w Kanaanie _ oni
urodzili siŸ z tej grupy Kaina, która zostaa posana do krainy Nod. A Kain mia
na sobie piŸtno, aby go nikt nie zabi, z powodu morderstwa, które on popeni.
Ono go bronio, bo on zamordowa swego brata. Lecz je™li zwrócicie uwagŸ,
nawet Izraelici znale›li niektórych z tych ludzi, kiedy tam poszli. Oni byli tacy
wielcy, Œe oni rzekli, iŒ wygldaj przy nich jak koniki polne. Czy siŸ to zgadza?
Setki i setki lat pó›niej byli tam duŒy, krzepcy ludzie, wielcy osobnicy. Czasami
wykopi ich szkielety i stwierdzono, Œe to byli wielcy ludzie.
ƒ„† Zatem, oto, skd siŸ oni wziŸli wedug mego mniemania. OtóŒ, tutaj jest teraz
co™ nieco™ z mojej wasnej nauki. S tutaj teraz tylko ludzie z naszego zboru,
rozumiecie. Ja uwaŒam, Œe Kain by synem szatana. Wiem, Œe siŸ z tym nie
zgadzacie _ mój wasny zbór. Lecz to jest cigle^ Dopóki Bóg nie pokaŒe mi
czego™ innego, ja bŸdŸ wierzy w to samo, rozumiecie, Œe on by synem szatana.
Bowiem nie mogŸ sobie wyobraziø, Œe ten bezboŒny, morderczy duch pochodzi
z Boga. O nie. On musia mieø charakter swego ojca, a jego ojciec by tym^
tutaj, kiedy szatan przyj postaø wŸŒa.
ƒ„‡ A wŒ nie by gadem, na skutek przekle§stwa sta siŸ gadem. On by taki, jak
czowiek _ chodzi wyprostowany. I on by z t kobiet wówczas, i ona popenia
cudzoóstwo i urodzia swego pierwszego syna, którym by Kain, posiadajcy
naturŸ swego ojca. I ja sdzŸ, Œe to wielkie zwierzŸ byo wyprostowane jak
czowiek, i ono chodzio wyprostowane, i std wa™nie pochodz ci wielcy
olbrzymi. Tak, to siŸ dokadnie zgadza. NuŒe, to s moje wasne my™li i ja siŸ
moŒe mylŸ. To s moje my™li, rozumiecie. Lecz oni byli wielkimi lud›mi.
ƒ„ˆ A je™li zwrócili™cie uwagŸ, Bóg sta tam przed Adamem i Ew i powiedzia:
Wziem ciŸ z prochu ziemi, w proch siŸ obrócisz. Ja^”
ƒ„‰ Dlatego, Œe przyprowadzia™ swego^ daa™ posuch diabu, zamiast swemu
maŒonkowi, zabraa™ Œycie z tego ™wiata, bŸdziesz je wydawaø z powrotem na
™wiat”.
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ƒ„Š I On powiedzia: WŸŒu, odpadn ci nogi, rozumiesz, juŒ wiŸcej nie bŸdziesz
chodzi wyprostowany. Nie bŸdziesz wiŸcej zwierzŸciem, odtd bŸdziesz gadem.
Po swoim brzuchu pezaø bŸdziesz, a proch bŸdzie twoim pokarmem”.
ƒ„‹ Ja my™lŸ, Œe std wa™nie wywodz siŸ ci^ Kain, wedug natury tego
bydlŸcia, które wspóŒyo z^ podobny do zwierzŸcia, które wspóŒyo z t
kobiet, która urodzia to dziecko, które byo na wpó bydlŸciem, podobnym do
czowieka, wielkim potŸŒnym osobnikiem. A potem on odszed tam i zaczŸy mu
siŸ rodziø dzieci z natur zwierzŸc _ seksualn poŒdliwo™ci, jak ich ojciec na
pocztku; ta stara, poŒdliwa bestia znalaza te córki i tak dalej, i brali sobie
córki ludzkie za Œony. To siŸ zgadza.
ƒ…‚ I skd siŸ wziŸli ci osobnicy? Oczywi™cie, oni wywodz siŸ z tej samej linii, z
której byy te upade duchy, które przyszy na ludzi. PamiŸtajcie, te same duchy,
które Œyy wówczas, Œyj dzisiaj.
ƒ…ƒ Spójrzcie na to dzisiaj! OtóŒ, my mamy ludzi w tym kraju, którzy s^ OtóŒ,
nie jestem^ To^ jestem Amerykaninem, wy wiecie, Œe nim jestem. Lecz
pozwólcie, Œe wam powiem, jest to najbardziej upady naród oprócz ParyŒa,
Francji, o którym ja wiem _ ze wszystkich na ™wiecie. On jest tak zdegradowany.
ƒ…„ Patrzcie, nawet ci obcy ludzie w Afryce, w Szwecji i^ tam na pónocy, oni
mówi: Co siŸ z wami dzieje, Amerykanie, czy wy wszyscy nie macie juŒ
Œadnego szacunku dla kobiet? (Bowiem wszystkie te piosenki nadawane w radio,
s pewnego rodzaju spro™nymi, wulgarnymi piosenkami o kobietach.) Czy wy
tam nie macie juŒ Œadnego poszanowania dla swych kobiet?”
ƒ…… Wszystkie nasze piosenki s o kobietach, albo o seksie i o poŒdliwo™ci, i tym
podobnie. Jest tak dlatego, Œe to ma w swoich rŸkach diabe. To siŸ dokadnie
zgadza. Niepoprawny Hollywood i telewizja, i wszyscy inni produkuj te
wulgarne, bezboŒne brednie, i rozchodzi siŸ to do tych spro™nych kiosków,
sprzedajcych gazety, i tym podobnie. Wszystko to s tylko jakie™ nagie kobiety,
czy co™ podobnego. To jest dokadnie to samo, co siŸ rozpoczŸo na pocztku i
ko§czy siŸ to w ten sam sposób. To jest ha§ba!
ƒ…† A krŸgosupem kaŒdego narodu s kobiety _ jeŒeli chodzi o poziom moralny.
I gdy naruszyli™cie macierzy§stwo, rozbili™cie wasze pa§stwo. Dzisiaj doszli™my
do tego, Œe nasze kobiety pal papierosy i pij whisky, awanturuj siŸ, i tym
podobne rzeczy, i to jest haniebne!
ƒ…‡ Modzieniec, który próbuje znale›ø ŒonŸ, która jest do tego dziewic, która
jest moraln dziewczyn, on siŸ bŸdzie musia krŸciø blisko jakiego™ dobrego,
niewielkiego, starego zboru, napenionego Duchem šwiŸtym, by tak znale›ø; i
to siŸ dokadnie zgadza _ gdzie ona bya miŸdzy takiego rodzaju lud›mi i zostaa
zachowana, i ma choø trochŸ przyzwoito™ci.
ƒ…ˆ MoŒe sobie my™licie, Œe to jest gupstwo, lecz, bracie, przyjrzyj siŸ temu, a
stwierdzisz i zobaczysz, czy to nie jest Prawd. To jest ha§ba! W porzdku.
Byli to synowie BoŒy, którzy s przy^ NuŒe, to _ ja mogŸ wyja™niø mój^
Rozumiecie, a ja wiem, czy^
ƒ…‰ Ja miaem inne pytanie dzisiaj _ oni mówi: Patrz, bracie Bill, Biblia mówi,
Œe Ewa powiedziaa: Otrzymaam syna od Pana’.” To siŸ dokadnie zgadza. On
musi przyj™ø od Pana. Pan jest jedynym Stwórc, jaki istnieje. On^ Bóg
stworzy diaba. Jak to moŒliwe? Bóg stworzy diaba. Bóg stworzy kaŒdego
upadego anioa, jaki istnieje. Czy siŸ to zgadza? No cóŒ, oczywi™cie. To by ich
wybór, nie Jego. On stworzy ciebie, co ty z tym uczynisz? BŸdziesz sdzony w
ten sam sposób, jak oni. Tutaj to macie. Oczywi™cie!
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ƒ…Š Tamci byli synami BoŒymi, lecz oni wypadli z aski i weszli do tych bydlŸcych
ludzi i biegali za swymi poŒdliwo™ciami. Gdy zobaczyli kobiety, pojŸli je sobie
po prostu. Patrzcie, oni s tutaj cigle. Niemoralno™ø Ameryki jest pena _
czowiek bez Ducha BoŒego jest zdolny wyrzuciø niemowlŸ z ramion matki i
zgwaci j. Bez Boga on nie jest _ on nie jest o wiele lepszy niŒ zwierzŸ. On ma
cigle t bydlŸc, bezboŒn naturŸ. A czowiek z^ Oni mówi: Religia pociga
czowieka, wiŸc czowiek sta siŸ gupi z powodu religii”. Religia jest jedyn
rzecz, która moŒe daø czowiekowi jego wa™ciwy umys _ to jest religia Jezusa
Chrystusa.
ƒ…‹ Mógbym udowodniø na podstawie Biblii, Œe nie macie wa™ciwego zmysu,
dopóki nie znajdziecie Chrystusa. To siŸ zgadza. To jest dosyø mocne, lecz ja to
mogŸ udowodniø w oparciu o Pismo. To siŸ zgadza. Czowiek staje siŸ bydlŸcy,
poŒdliwy, i tym podobnie, póki nie znajdzie Jezusa Chrystusa. On jest Tym
pocigajcym.
ƒ†‚ OtóŒ, ja uwaŒam, Œe ludzie studiuj zbyt wiele i próbuj i™ø zbyt daleko
naprzód, próbuj zanadto intensywnie rozmy™laø, a czasami przeŒywaj
psychiczne zaamania i tym podobne rzeczy na skutek tego, Œe studiuj o Panu.
Musicie tego zaniechaø! Nie musicie tego czyniø. Jedyna rzecz, któr musicie
uczyniø, jest zakochaø siŸ w Nim i i™ø po prostu naprzód, miujc Go. To siŸ
zgadza. Nie chodzi tu o to, by siŸ pchaø do czego™ albo czyniø siŸ czym™, czym nie
jeste™, id› tylko naprzód i pozwól Bogu, by ciŸ uŒy w ten sposób, jak On chce.
Po prostu wydaø samego siebie, powierzyø samego siebie i i™ø naprzód
szczŸ™liwy, ™piewajc i radujc siŸ. To jest ta droga.
ƒ†ƒ Biblia mówi: Wszystkie rzeczy wspódziaaj ku dobremu tym, którzy Go
miuj”, wiŸc bd›cie pewni tego, Œe Go miujecie, to jest jedyna rzecz, któr
musicie wiedzieø. Amen! Po prostu Go miujcie i id›cie naprzód! Powiedzcie:
Panie, ja CiŸ miujŸ, Ty wiesz, Œe CiŸ miujŸ”.
Czy miujesz to?”
Nie, Panie. Ja miujŸ Ciebie, Panie”. Rozumiecie?
ƒ†„ Powiedz: OtóŒ, czy nie chcesz byø^ Czy by™ nie chcia byø wielkim
kaznodziej? Czy by™ nie chcia byø tym?”
ƒ†… Nie. Panie, co^ Je™li Ty chcesz, Œebym nim by, ja bŸdŸ. JeŒeli Ty nie
chcesz _ amen. BŸdŸ po prostu wycieraczk u drzwi wa™nie tutaj w tym
zborze”.
ƒ†† OtóŒ, ja wierzŸ, Œe jeŒeli postpisz w ten sposób, ludzie bŸd o wiele wiŸcej
powaŒaø twój zbór”.
ƒ†‡ Nie dbam o to, co sobie my™l ludzie, ja pragnŸ wiedzieø, co sobie my™lisz
Ty, Panie. Ja _ bŸdŸ siŸ po prostu trzyma Ciebie, co Ty mi rozkaŒesz czyniø. Ja
miujŸ ich wszystkich, oczywi™cie”.
OtóŒ, znasz siostrŸ Tak-i-tak, ty jej nie miujesz”.
Tak, miujŸ, Panie. Tak, na pewno miujŸ. Ja j miujŸ”.
Dlaczego?”
ƒ†ˆ PoniewaŒ Ty j miujesz, a Ty jeste™ we mnie. I ja j muszŸ miowaø,
poniewaŒ to jeste™ Ty we mnie, który j miujesz ze mnie”. Co™ takiego! Na tym
sprawa zaatwiona.
ƒ†‰ Lecz ja my™lŸ, Œe to byy te bydlŸta, które wówczas upady, to znaczy to
poŒdliwe bydlŸ, które upado, rozumiecie.
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11. Czy synowie BoŒy” to anioowie albo duchy z Niebios?
ƒ†Š To byo pytanie tej osoby. W porzdku. Ja uwaŒam, Œe to nie byli anioowie.
Widzicie, byy to istoty _ synowie BoŒy”, jak mówi Pismo šwiŸte. Nie
anioowie, byli to synowie BoŒy. I oni zstpili z Niebios na ziemiŸ i zostali
woŒeni do ciaa; nie wcisnŸli siŸ do ciaa”, ja my™lŸ, Œe wszelkie ciao, z
wyjtkiem Jezusa Chrystusa, narodzio siŸ na skutek seksu. Ja wierzŸ, Œe On jest
t jedyn narodzon z niewiasty istot, jaka bya kiedykolwiek _ Jezus
Chrystus. I ja _ ja siŸ nie zgadzam z Józefem Flawiuszem odno™nie tego, chociaŒ
on jest wielkim historykiem. Lecz ja wierzŸ, Œe to byy nadprzyrodzone istoty,
które zstpiy na ziemiŸ i przejŸy ducha czowieka. I ja wierzŸ, Œe one s tutaj
jeszcze dzisiaj, cigle przechadzaj siŸ wokoo w Jeffersonville dzisiaj, te same
bydlŸce, poŒdliwe, bezboŒne duchy, by Œyø wprost w ludzkich istotach. OtóŒ,
pewnego dnia ci ludzie poumieraj; a jeŒeli bŸdzie nastŸpna generacja, one zaraz
zstpi na nich.
ƒ†‹ PamiŸtajcie, Bóg zabiera Swego mŸŒa, ale nigdy Swego Ducha _ jest to ten
sam Duch šwiŸty, którego oni przyjŸli w Dniu PiŸødziesitym.
ƒ‡‚ Jest to ten sam diabe (w religijnej postaci), który prze™ladowa Chrystusa,
jest to ten sam diabe, który jest dzisiaj w ko™ciele, noszcy dugie sutanny. A oni
nie musz nosiø^ Nie mam na my™li szaty okrywajcej ich ciao, mam na my™li
szatŸ waszej duszy. Rozumiecie: Patrzcie, dni cudów s przeszo™ci, czego™
takiego nie ma”. To ci ale nowocze™ni faryzeusze! Zupenie dokadnie.
ƒ‡ƒ Biblia mówi jednak: Oni bŸd mieø formŸ poboŒno™ci, ale bŸd siŸ zapieraø
Mocy. Od takich siŸ odwróø, odejd› od tego. Po prostu pozosta§ z dala, trzymaj
siŸ z dala od tego”. S to cigle ci synowie BoŒy, lecz oni s w upadym stanie.
Czy widzicie, co mam na my™li? Niektórzy z nich s kaznodziejami, niektórzy s
diakonami, niektórzy s starszymi, niektórzy s biskupami _ tacy naboŒni, jak
tylko mog byø! Lecz Biblia mówi^
ƒ‡„ Teraz odpowiem na to pytanie, bracie, które mi zadae™ przed chwil. Kto™
powiedzia:
12. Bracie Branham, chciabym wiedzieø, na podstawie czego mógbym
powiedzieø: Ten mŸŒczyzna posiada Ducha šwiŸtego, poniewaŒ
uczyni to’” wzglŸdnie Ta niewiasta ma Ducha šwiŸtego, poniewaŒ
uczynia to’.”
ƒ‡… Nie ma Œadnego sposobu pod so§cem, jak by™ to móg poznaø. To siŸ zgadza.
Na ™wiecie nie ma Œadnego sposobu, jak by™ to móg poznaø. Bóg jest sŸdzi, my
nie mamy osdzaø. Rozumiecie? Go™cie tylko EwangeliŸ, Œyjcie^
ƒ‡† Pewien czowiek przyszed do mnie tutaj niedawno, ja gosiem o tym, co
powiedziaem onegdaj wieczorem. On przyszed do mojego domu i powiedzia:
Bracie Branham, bracie, ja chcŸ _ chcŸ _ chciaem byø^ ChcŸ siŸ pozbyø
moich grzechów. PragnŸ byø chrze™cijaninem”. On siedzia u mnie na werandzie.
ƒ‡‡ On rzek: Syszaem o wielkim czowieku _ mŸŒczy›nie znanym na caym
™wiecie, imieniem Billy Graham”. On rzek: Poszedem na jego zgromadzenia i
on mówi: Wszyscy, którzy siŸ chcecie staø chrze™cijanami, podnie™cie swoj
rŸkŸ i przyjmijcie Chrystusa jako osobistego Zbawiciela’. WiŸc ja podniosem
moj rŸkŸ. On powiedzia: Teraz wszyscy powsta§cie, bŸdziemy siŸ modliø’.
WiŸc ja powstaem i modliem siŸ tak^” (przepraszam) tak szczerze, jak tylko
potrafiem”. On rzek: Lecz to mi nic nie przynioso”.
ƒ‡ˆ On powiedzia: Potem poszedem na zgromadzenie Orala Robertsa”. On
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rzek: Syszaem o nim i syszaem, Œe oni wszyscy raduj siŸ bardzo”.
Powiedzia: Podszedem do Orala Robertsa i zapytaem siŸ go: Co muszŸ zrobiø,
abym siŸ sta chrze™cijaninem?’ On rzek: Id› tam do tyu^’ Rzekem mu, Œe
podniosem moj rŸkŸ u Billy Grahama. On powiedzia: Pozosta§ w tym pokoju
do™wiadczania samego siebie, aŒ bŸdziesz tak szczŸ™liwy, Œe bŸdziesz mówi
jŸzykami’.” On rzek: Szedem tam i modliem siŸ tak dugo, aŒ mówiem
jŸzykami”. Rzek: Wyszedem stamtd, lecz to mi nie byo do niczego
przydatne”.
ƒ‡‰ On rzek:  A potem poszedem na inne zgromadzenie i oni mi powiedzieli, Œe
nie zostaem dotd po™wiŸcony, powiedzieli, Œe: MuszŸ zostaø po™wiŸcony i byø
szczŸ™liwym, i krzyczeø, i mieø dosyø rado™ci’. WiŸc ja siŸ modliem i modliem
tak, aŒ krzyczaem, lecz pomimo tego^”
ƒ‡Š Powiedziaem: Bracie, kaŒda z tych rzeczy jest wa™ciwa, kaŒda z nich jest
dobra. Podniesienie swojej rŸki, mówienie jŸzykami, krzyczenie, ja wierzŸ w
kaŒd odrobinŸ z tego, lecz to jeszcze nie to. Rozumiecie, chodzi o przyjŸcie tej
Osoby, Jezusa Chrystusa”. Rozumiecie? Widzicie, to nie jest^
ƒ‡‹ Te rzeczy s atrybutami. Krzyczenie, mówienie jŸzykami, bieganie,
krzyczenie, pakanie, modlenie siŸ, paplanie, to s tylko atrybuty, które temu
towarzysz. NajwaŒniejsz rzecz jest przyjŸcie Osoby Jezusa Chrystusa.
Rozumiecie? Zatem nie ma _ nie ma dowodu, na podstawie którego mogliby™my
to rozpoznaø. Czy dlatego, Œe czowiek pacze? Ja widziaem czowieka, który
paka i paka, i roni krokodyle zy, a on jest cigle tak samo wielkim
grzesznikiem, jakim tylko moŒe byø.
ƒˆ‚ Suchajcie, Jezus nie ma niczego prócz owiec. Czy siŸ to zgadza? Pasterz zna
swoje owce. Czy kto™ z was tutaj sysza kiedykolwiek koza? OtóŒ, bracie, bd›
lepiej pasterzem, jeŒeli chcesz poznaø tŸ róŒnicŸ. Kozio bŸdzie becza dokadnie
tak samo, jak owca. Uhm. Niech siŸ tylko mody kozio zawieruszy gdzie™ tam na
polu i moda owca na jednej stronie bee”, a on bee” _ dokadnie tak samo.
ƒˆƒ Ja ich syszaem u otarza paczcych i krzyczcych tylko: O, BoŒe!” po
prostu szlochajcych ot tak: O, BoŒe!” a pomimo tego by to kozio przez cay
czas. To siŸ zgadza. Krzyczenie? OtóŒ, moi drodzy, ja widziaem, Œe krzyczeli, aŒ
po prostu^ i oni biegali po pododze, i skakali do góry i w dó, i krzyczeli.
ƒˆ„ Wy teraz powiecie: Bracie Branham, ty nie wierzysz w krzyczenie!”
ƒˆ… Nie zrozumcie mnie niewa™ciwie. Naturalnie, ja wierzŸ w krzyczenie. Lecz
ja mówiŸ, Œe to nie jest Œaden dowód, rozumiecie, bowiem oni obaj pacz. Ja
widziaem, jak oni krzyczeli tak bardzo, jak tylko potrafili. O, tak. I
zachowywali siŸ po prostu cigle dalej w ten sposób. A wielu takich, o których
teraz mówiŸ, jest miŸdzy wami. Ja ich syszaem mówicych obcymi jŸzykami, a
gdy odeszli, Œyli wszelkiego rodzaju Œyciem, po prostu czynili wszystko moŒliwe.
WiŸc to nie jest Œaden znak.
Lecz wy mówicie: Ty jeste™ przeciw temu”.
ƒˆ† Nie jestem. WierzŸ w mówienie jŸzykami, jest to BoŒy dar w zborze. Gdybym
to usun, usunbym czŸ™ø Boga. Gdybym wyj mój jŸzyk _ mój jŸzyk z mego
ciaa tutaj, nie miabym kompletnego ciaa. Ciao Jezusa Chrystusa ma jŸzyki. To
Ciao Jezusa Chrystusa tutaj ma w Sobie jŸzyki; a je™li je usuniecie, usuniecie
czŸ™ø Chrystusa. Lecz cigle nie moŒecie powiedzieø, Œe to jest to Ciao,
rozumiecie. Rozumiecie? Rozumiecie?
ƒˆ‡ Lecz chodzi tu o przyjŸcie Osoby, Jezusa Chrystusa, a te inne rzeczy bŸd
temu bezpo™rednio towarzyszyø i one pasuj razem. Niechaj kaŒdy czonek tego
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ciaa dzisiaj rano, niechaj ta maa grupa ludzi _ gdyby™my mogli zacignø
zasony wokó nas z kaŒdej strony i kaŒdy czowiek tutaj przyjby t OsobŸ _
Jezusa Chrystusa, nie byoby tutaj Œadnego sprzeczania, nie byoby Œadnego
argumentowania. Byaby tu tylko doskonaa mio™ø. Pomimo tego wy bŸdziecie
cigle wierzyø w to oraz w tamto, lecz byliby™cie tak peni mio™ci, Œeby™cie po
prostu^ Rozumiecie? O to chodzi. OtóŒ, Jezus powiedzia: Po owocach ich
poznacie je”. A owocem Ducha jest mio™ø, rado™ø, pokój, cierpliwo™ø, dobroø,
agodno™ø, delikatno™ø.
ƒˆˆ Teraz pragnŸ^ Powiem ci, co jest moim zdaniem najbliŒej tego, by byø
dowodem, Œe czowiek jest chrze™cijaninem _ bliŒej niŒ wszystko inne, o czym
wiem. Czy wiecie, co to jest? S to bóle porodowe duszy. Czowiek, który zawsze
aknie i pragnie po Bogu. Oni po prostu^ we dnie i w nocy, oni tego po prostu
nie mog wytrzymaø. Oni _ oni _ oni po prostu musz co™ uczyniø dla Boga. Oni
s peni mio™ci i oni s po prostu^ bóle porodowe duszy, bolej po prostu
przez cay czas. Biblia mówi: Kto wychodzi i sieje ze zami, niewtpliwie wróci
ponownie, przynoszc z rado™ci kosztowne snopy”. Czy siŸ to zgadza?
Wszystkie te sprawy.
ƒˆ‰ Spójrzcie zatem, czy jest^ JeŒeli ten zbór^ Gdybym powiedzia dzisiaj do
poudnia, Œe ta grupa ludzi i ja^ A Bóg mówi: NuŒe, patrz, Williamie
Branhamie, ja ciŸ powoam do odpowiedzialno™ci za to, co mówie™ tej grupie
ludzi. OtóŒ, czy chcesz, Œeby oni wszyscy krzyczeli?”
Oczywi™cie, chcŸ, Œeby krzyczeli”.
Czy chcesz, Œeby wszyscy mówili jŸzykami?”
ChcŸ, Œeby to czyni kaŒdy jeden z nich”.
Czy chcesz, Œeby oni wszyscy ta§czyli w Duchu?”
ChcŸ, Œeby to czynili wszyscy”.
ƒˆŠ W porzdku, otóŒ, to jest bardzo dobre, lecz co by™ raczej chcia, Œeby oni
czynili?” Uhm.
ƒˆ‹ Ja bym raczej chcia mieø zbór, który ma takie brzemiŸ modlitwy w swoich
sercach, Œeby po prostu pozostali u tego otarza i byliby tutaj we dnie i w nocy,
i tym podobnie; i w swym domu byliby ustawicznie w modlitwie, i byli pokorni,
i próbowali pozyskaø ludzi, Œeby przyszli do Boga, Œeby nawoywali w szpitalu i
odwiedzali chorych, i próbowali pozyskaø ludzi, Œeby przychodzili do zboru i
postŸpowali wa™ciwie. Ja bym raczej chcia mieø to, niŒ wszystko inne razem
wziŸte, chociaŒ te inne sprawy s wa™ciwe, one naleŒ do zboru”.
ƒ‰‚ Lecz gdybym to musia mieø, postawibym to na pierwszym miejscu. Bo je™li
to posiadacie, to inne bŸdzie siŸ dziaø. Uhm. Rozumiecie? JeŒeli to macie, jeŒeli
bŸdziecie po prostu tak akncy po Bogu, bŸdzie mieø miejsce krzyczenie. JeŒeli
jeste™cie tak akncy po Bogu, bŸdzie mieø miejsce mówienie jŸzykami. JeŒeli
jeste™cie tak akncy po Bogu, bŸdziecie cigle dalej aknø i podsycaø to w
sobie. NuŒe, je™li zaczynacie stwierdzaø, Œe stajecie siŸ obojŸtni, pamiŸtajcie
tylko, patrzcie, jest to inny duch, który siŸ próbuje przedostaø do ™rodka.
Pozosta§cie bezpo™rednio przed Bogiem, pokorni, z bole™ciami porodowymi
duszy. Bd›cie po prostu caym waszym dobrym, staromodnym^
ƒ‰ƒ Ja mogŸ udowodniø na podstawie Biblii, Œe: Kiedy Anio BoŒy przechodzi
po raz pierwszy kraje, by popieczŸtowaø Duchem šwiŸtym, On popieczŸtowa
tylko tych, którzy woali i wzdychali z powodu obrzydliwo™ci, popenianej w
mie™cie” _ Ezechiel, 9. rozdzia. Czy siŸ to zgadza? Wyciska pieczŸø na czoach
tych, co wzdychali i woali z powodu obrzydliwo™ci, popenianej w mie™cie.
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ƒ‰„ PragnŸ wam teraz zadaø pytanie, ja wam zadam to pytanie. (NuŒe,
zako§czymy tak szybko, jak tylko potrafiŸ.) Co by siŸ dziao dzi™, gdyby Duch
šwiŸty przeszed przez Jeffersonville, New Albany i Louisville, by
popieczŸtowaø dzisiaj po poudniu tych, którzy by byli w domu, woajc: BoŒe,
ze™lij rozbudzenie _ jeste™my po prostu tak akncy po zgromadzeniu. O BoŒe,
spójrz na grzechy tego miasta. O, czy to nie jest okropne, BoŒe? O, proszŸ, czy by™
zechcia posaø rozbudzenie, BoŒe. Po™lij jakiego™ dobrego kaznodziejŸ, po™lij
kogo™. O Panie, niechaj Duch šwiŸty po prostu^” Gdzie, gdzie by On
pieczŸtowa? Rozmy™lajcie o tym.
ƒ‰… Zatem: OtóŒ, bracie Branham, co masz na my™li?”
ƒ‰† Ja mam na my™li to i mówiŸ to teraz peen czci, posuwajc siŸ po delikatnym
wtku. Ja my™lŸ, Œe ten dzie§ jest juŒ niemal zako§czony; ci którzy s wewntrz,
ci s wewntrz. Widzicie? Rozumiecie? Drzwi siŸ zamykaj, wy juŒ nie
odczuwacie wiŸcej tego brzemienia.
ƒ‰‡ Billy Graham urzdza zgromadzenia po caym kraju, Oral Roberts takŒe, i
wszyscy pozostali. My™my krzyczeli i modlili siŸ i modlili, i czynili wszystko
moŒliwe. Lecz widzicie, drzwi siŸ zamykaj. Kto jest plugawy” _ cytujŸ Pismo
šwiŸte _ niech jest nadal plugawy. Kto jest sprawiedliwy, niech jest nadal
sprawiedliwy. Kto ™wiŸty, niech jest nadal ™wiŸty”. WierzŸ, Œe drzwi dla pogan
siŸ zamykaj. Rozumiecie? Ten dzie§ czasu, ten wa™ciwy sezon siŸ juŒ niemal
zako§czy _ jeszcze tylko kilku wejdzie do ™rodka. Powodem, dlaczego nie
moŒecie mieø takich naboŒe§stw jak to, jest to, Œe nie ma bole™ci porodowych
duszy. Wy nie odczuwacie tego brzemienia.
ƒ‰ˆ Przypomina mi siŸ, jak byo przed laty. Syszeli™cie zawsze, jak mówiono o
trocinowej pododze i o innych rzeczach w kaplicy. To jej nie czynio czym™
wiŸkszym, ani trochŸ. Lecz wówczas byo to ™wieŒe, Bóg powoywa Swój
Ko™ció. Ja ich widziaem, jak wzdychaj i krzycz, i leŒ przy otarzu przez ca
noc. Chodziem do ich domów i czowiek móg ich syszeø, kiedy podchodzi _ po
prostu w swych^ w ich sypialni, mŸŒczy›ni i kobiety, woajce: O, BoŒe!”
ƒ‰‰ Czowiek widzia ich chodzcych po ko™ciele i widziaem, jak pianino zaczŸo
graø: Jezu, trzymaj mnie blisko Twego krzyŒa”, a zy spyway im po twarzach,
wiecie. [Brat Branham pociga nosem _ wyd.] Chodzili do tego ko™cioa, potem
poszli do innego ko™cioa i suchali ich tam: Jest kosztowne œródo”. O BoŒe,
zbaw mego syna. Zbaw moj córkŸ, ona jest zgubiona, Panie. ProszŸ!”
ƒ‰Š JuŒ tego wiŸcej nie znajdziecie. Co siŸ dzieje? Duch BoŒy siŸ wycofa. Jezus
powiedzia, przepowiedzia, Œe ta mio™ø^ poniewaŒ mio™ø wielu _ ich mio™ø
oziŸbnie. Dlatego, Œe siŸ rozmnoŒy nieprawo™ø, mio™ø wielu oziŸbnie”.
Rozumiecie? Widzicie, oni oziŸbli, odchodz. Mio™ø odumiera. Do czego oni
doszli _ tylko forma; uderzaj w pianino do góry i w dó, naprawdŸ mocno, i
krzycz: Chwaa Bogu! Alleluja! I chwaa Panu!” Widzicie, co™ takiego, jest to
tylko forma. Nie oszukujcie samych siebie, rozumiecie, tylko oszukujecie samych
siebie. Rozumiecie, na tym nie zaleŒy, dopóki my^ Ja chodzŸ w ten sposób, mó^
ƒ‰‹ Ja nie mówiŸ o naszej kaplicy. MówiŸ o tym, co znajdujŸ po caych Stanach
Zjednoczonych. Stao siŸ to tylko form _ po prostu tego rodzaju dziaanie, jakie
miewali™my dawniej. A te bole™ci porodowe duszy juŒ niemal przeminŸy. O
bracie, siostro, (BoŒe, okaŒ nam miosierdzie.) niechby Bóg okaza miosierdzie!
ƒŠ‚ Spójrzcie na te zgromadzenia ewangelizacyjne i te rzeczy _ po prostu dudni
i dudni, i dudni, a Ewangelia jest goszona ja™niej, jest to^ Spójrzcie na to

PYTANIA I ODPOWIEDZI

57

dzisiaj, skoro siŸ tylko zako§cz zgromadzenia ewangelizacyjne, oni odchodz.
Czy wiecie co?
ƒŠƒ Pozwólcie, Œe wam co™ powiem. Ja nie wiem, dlaczego nie mogŸ od tego
odej™ø. Lecz, patrzcie, Jezus rzek: Królestwo Niebieskie jest podobne do
czowieka, który wzi sieø i zarzuci j w morze. A kiedy j wycign, wyowi
kilka gatunków morskich, oczywi™cie. On wyowi Œówie, on wyowi wŸŒe, raki,
foki i ryby. Rozumiecie? A uwaŒam, Œe ta sieø^
ƒŠ„ Spójrzcie teraz! Tutaj jest Œów, a tutaj jest ryba. ów nie moŒe za to, Œe jest
Œówiem, on by Œówiem juŒ od pocztku. Jego natura jest natur Œówia i na tym
sprawa sko§czona. (Przypominam sobie teraz, Œe powiedziaem, iŒ siŸ bŸdŸ
modli). Widzicie, on jest Œówiem od pocztku, on jest teraz Œówiem. JeŒeli on
by od pocztku wŸŒem, to on jest wŸŒem teraz. JeŒeli on by od pocztku
fok^
ƒŠ… A ja wierzŸ, Œe sieø bya zarzucana i zarzucana, i zarzucana, aŒ zostay
wyowione niemal wszystkie ryby ze stawu.
ƒŠ† Dlatego wa™nie oni mówi: OtóŒ, ja miaem moje rŸce podniesione do góry.
Tak, chwaa Bogu! Ja chcŸ byø zbawiony. Chwaa Bogu!” A za kilka dni: O,
Lidziu, wiesz, te brednie nie s^ to niedorzeczno™ø. SdzŸ, Œe to byo
wa™ciwe”. Czemu? Ta natura, która jest tutaj, jest od pocztku natur foki; bya
natur wŸŒa od pocztku.
ƒŠ‡ Jezioro jest juŒ przeczesane _ wyowiono niemal wszystkie ryby. Sieø bŸdzie
suszona. A Jezus przyjdzie, On zabierze Swoje ryby do ™rodka. Widzicie, co mam
na my™li? O, je™li jest w tobie choø trochŸ chrze™cija§stwa, jeŒeli masz choø
trochŸ pragnienia suŒyø Bogu, trzymaj je po prostu tak mocno, jak tylko
potrafisz tego poranka i przyciskaj je z caego swego serca.
ƒŠˆ Synowie BoŒy pojmowali sobie córki ludzkie”. Oczywi™cie, oni byli synami
BoŒymi. Dzisiaj oni s cigle synami BoŒymi, lecz oni s upadymi synami
BoŒymi. Niektórzy z nich na podstawie Biblii, co™ takiego! Jak oni potrafi
mówiø Pismo šwiŸte! Oni s synami BoŒymi. Wy wiecie, szatan by praw rŸk
Boga. Wy wiecie, on wie wiŸcej o Pi™mie šwiŸtym niŒ którykolwiek teolog na tym
™wiecie dzisiaj. Co to za^ On obraca seminaria do góry nogami, szczególnie to
baptystyczne niedaleko std, mówic, Œe: Jezus Chrystus urodzi siŸ z
rzymskiego, wzglŸdnie z niemieckiego Œonierza”. Ja mam o tym ksiŒkŸ, pragnŸ
j wam pokazaø którego™ dnia. Dobrze.
ƒŠ‰ Szybko, 2. MojŒeszowa^ O, my by™my tego nigdy nie przebrali, jedynie, Œe
do nich wrócimy. Ja je teraz przebiorŸ szybko, wiem, Œe wam zabieram duŒo
czasu. Czy wszyscy bŸdziecie mieø cierpliwo™ø ze mn jeszcze przez kilka minut?
[Zgromadzenie mówi: Amen!” _ wyd.]
13. Czy te sto czterdzie™ci cztery tysice, wymienione w Objawieniu, ta
reszta ydów, któr my™my^ bŸdzie czŸ™ci Zachwycenia Ko™cioa?
Czy to nie jest Izrael od pocztku^ oni zaczŸli^ (przepraszam)^
wchodzi do czasu _ do czasu^
ƒŠŠ Przepraszam, chwileczkŸ tylko, aŒ mi siŸ to uda przeczytaø. Przesiko to na
drug stronŸ, przebija to na drug stronŸ papieru.
^ ma siŸ urzeczywistniø podczas tysica lat rzdów Chrystusa raczej,
niŒ to, czym czowiek moŒe Œyø, jak mówi ci nowocze™ni religijni
jegomo™cie. O, tak.
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ƒŠ‹ OtóŒ, chwileczkŸ tylko, abym to wa™ciwie przeczyta. To pytanie brzmi:
Czy te sto czterdzie™ci cztery tysice, którymi jeste™my, ta resztka^
ƒ‹‚ Pragniemy siŸ skorygowaø odno™nie tego pierwszego, aby byø po prostu
pewnym, Œe wy^ Widzicie, te sto czterdzie™ci cztery tysice^
Czy te sto czterdzie™ci cztery tysice, wymienione w Objawieniu _ ta
reszta ydów, czy ona bŸdzie czŸ™ci Zachwycenia Ko™cioa? Czy te sto
czterdzie™ci cztery tysice^
ƒ‹ƒ Zatem, po prostu^ Ja jestem^ PragnŸ sobie to jasno uoŒyø w moich
my™lach, zanim zacznŸ mówiø o tym.
Czy te sto czterdzie™ci cztery tysice, wymienione w Objawieniu s t
reszt ydów, która bŸdzie czŸ™ci Zachwycenia Ko™cioa?
ƒ‹„ PragnŸ przej™ø do tego najpierw. Te sto czterdzie™ci cztery tysice to reszta
ydów, ale nie zachwycony Ko™ció. Widzicie? Spójrzcie teraz do Objawienia, do
6. rozdziau i zobaczycie to.
ƒ‹… Potem przejdziemy do tej drugiej czŸ™ci, która jest na drugiej stronie i oni
tam maj inne pytanie. Notujcie sobie te sprawy.
ƒ‹† W porzdku, spójrzcie teraz tutaj, Objawienie 6. nuŒe, tam wa™nie to
znajdziecie. Rozumiecie? Zatem, my rozpoczniemy. On idzie dalej i mówi o tych
je›d›cach na koniu, i tak dalej, posuwajc siŸ dalej. Kiedy zostay
otworzone^” We›my 9. werset z 6. rozdziau Objawienia.
A gdy otworzy pit pieczŸø^”
ƒ‹‡ Ja _ ja _ ja siŸ mylŸ, jestem w niewa™ciwym rozdziale. Jest to 7. rozdzia:
Potem widziaem czterech anioów, stojcych na czterech wŸgach
ziemi^”
ƒ‹ˆ O, co za piŸkne pytanie, a mamy tak mao czasu, by w to wej™ø, a mamy
jeszcze modlitwŸ za chorych.
Potem widziaem czterech anioów, stojcych na czterech wŸgach
ziemi, trzymajcych cztery wiatry ziemi, aby nie wia wiatr na ziemiŸ,
ani na morze, ani na Œadne drzewo.
I widziaem innego anioa, wstŸpujcego od wschodu so§ca, majcego
pieczŸø Boga Œywego^”
ƒ‹‰ O, bd›cie pewni, to jest piŸkne pytanie. Rozumiecie? NuŒe, to jest
dramatyczny obraz, Jan mówi teraz tutaj^ oddalony teraz od ziemi, w Duchu,
patrzc z powrotem na ziemiŸ. I on widzia czterech anioów, stojcych na
czterech kra§cach ziemi i trzymajcych cztery wiatry ziemi.
ƒ‹Š Zatem, wiatry” w Biblii^ Nie mam czasu, by wam przeczytaø te miejsca
Pisma šwiŸtego. Lecz moŒemy przej™ø do tego. JeŒeli nie odpowiem na to
poprawnie, to podejmŸ siŸ tego innym razem. Te cztery^ Te wiatry w Biblii
oznaczaj wojny i walki”. Tak jak w czasach Joba, przypomnijcie sobie,
przyszy wiatry i zabray mu synów. I wy wiecie, co mam na my™li, s to
utrapienia. Rozumiecie?
^ i widziaem czterech anioów (czterech anioów albo czterech
posa§ców”), stojcych na czterech wŸgach ziemi, trzymajcych wiatry
ziemi^
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^ i zawoa gosem wielkim na owych czterech anioów, którym
dano, aby szkodzili ziemi i morzu. (NuŒe, to jest Przyj™cie Pa§skie, o
którym on tu mówi. Rozumiecie?)
Mówic: Nie szkod›cie ziemi ani morzu, ani drzewom, aŒ
popieczŸtujemy sugi Boga naszego na czoach ich”. (sugi)
ƒ‹‹ OtóŒ, pamiŸtajcie, Ko™ció nie jest Jego sugami. My jeste™my Jego synami,
nie Jego sugami. ydzi s zawsze Jego sugami. Ko™ció nie by nigdy Jego
sugami, On by Jego dzieømi. Rozumiecie? Sudzy:
I usyszaem liczbŸ popieczŸtowanych _ sto czterdzie™ci i cztery
tysice jest popieczŸtowanych ze wszystkich pokole§ synów
Izraelskich”. (Popatrzcie teraz, wszyscy s ydami)
„‚‚ Zwróøcie teraz uwagŸ! Z pokolenia Judy byo dwana™cie tysiŸcy
popieczŸtowanych. Z pokolenia Rubena _ dwana™cie. Z pokolenia Gada _
dwana™cie. Aser _ dwana™cie. I z Neftalima dwana™cie, i cigle dalej. Symeon _
dwana™cie. I Aser _ dwana™cie. I Zabulon _ dwana™cie. I Benjamin _
dwana™cie”. Dwana™cie pokole§ Izraela, wiŸc dwana™cie razy dwana™cie^ jest
ile? Sto czterdzie™ci cztery tysice. NuŒe, zwaŒajcie, wszystkie te pokolenia
dzieci izraelskich. Zwróøcie uwagŸ, oni byli sugami” BoŒymi.
„‚ƒ MoŒe to teraz bŸdŸ móg wyja™niø. ZwaŒajcie teraz:
Potem widziaem, a oto lud wielki, którego nie móg nikt zliczyø,
(zatem, tutaj jest inna grupa, widzicie)^ z kaŒdego narodu i pokolenia,
i ludzi, i jŸzyków, którzy stali przed tronem i przed obliczno™ci
Baranka, obleczeni w szaty biae, a palmy byy w rŸkach ich.
I woali gosem wielkim, mówic: (Suchajcie tego zgromadzenia
Ducha šwiŸtego!)^ Zbawienie naleŒy Bogu naszemu, siedzcemu na
tronie, i Barankowi.
A wszyscy anioowie stali okoo stolicy i starców, i czworga zwierzt, i
upadli przed stolic na oblicze swoje, i kaniali siŸ Bogu.
Mówic: Amen! Bogosawie§stwo i chwaa, i mdro™ø, i dziŸkowanie,
i cze™ø, i moc, i sia Bogu naszemu na wieki wieków. Amen.
I odpowiedzia jeden z owych starców^ (ZwaŒajcie teraz, to by^
Jan by w tej wizji)^ jeden z owych starców odpowiadajc, rzek mi:
Kimi s ci^ (NuŒe, Jan by ydem i on widzia dwana™cie pokole§
Izraela, on je zna)^ ci, którzy s obleczeni w szaty biae, co zacz s? i
skd przyszli?”
Skd oni przyszli? OtóŒ, ty widziae™ tych ydów, ty ich wszystkich znasz,
zliczye™ ich w pokoleniach i powiedziae™, ile tysiŸcy zostao zapieczŸtowanych.
Lecz kim s ci z kaŒdego pokolenia, jŸzyku i narodu? Skd oni przyszli?
I rzekem mu: Panie! ty wiesz. (Jan _ innymi sowy: Ja nie wiem,
skd oni pochodz. Ja jestem ydem i stojŸ tutaj, i widzŸ mój lud, i widzŸ
tych, którzy s tutaj”.) I rzek mi: Ciø s, którzy przyszli z ucisku
wielkiego^ (Rozumiecie?)^ z ucisku wielkiego, i omyli szaty swoje i
wybielili je we krwi^ (nie czonkostwo w jakich™ ko™cioach, lecz)^
we krwi Barankowej. (Rozumiecie?)
Dlatego s przed tronem Boga i suŒ mu we dnie i w nocy w
ko™ciele^”
„‚„ OtóŒ, gdzie mi suŒy pani Branham? W domu. To jest Oblubienica. Pani
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Neville, oto gdzie ona pozostaje _ w domu, suŒc ci. Oto, gdzie Oblubienica (oni
nie s sugami), gdzie suŒy Oblubienica.
^ w ko™ciele, a ten, który siedzi na tronie, bŸdzie przebywa z nimi.
Nie bŸd wiŸcej aknø^ (Wydaje siŸ, jakby nie otrzymali kilka
pokarmów, gdy byli tutaj, prawda?)^ Nie bŸd wiŸcej aknø i nie bŸd
wiŸcej pragnø, i nie uderzy na nich so§ce, ani Œadne gorco.
Albowiem Baranek, który jest w™ród nich, bŸdzie ich prowadzi i pas,
i poprowadzi ich do Œywych^ (chwileczkŸ tylko)^ Œywych ›róde
wód, i otrze Bóg wszelk zŸ (jest to grupa paczcych, która siŸ tam
dostaa)^ z oczów ich”. (Rozumiecie?)
„‚… ZauwaŒcie teraz, oni byli akncy i pragncy, i paczcy, i lamentowali, i
prosili, oni wyszli z utrapie§ (mówiono: Patrz na t grupŸ ekstrawaganckich
religijnych fanatyków. O, oni s zwariowani!”) O, moi drodzy! Tak. Rozumiecie?
Lecz oni pakali i prosili, oni siŸ nie sprzeczali i nie denerwowali. Oni tylko
pakali i prosili. I widzicie, oni byli ze wszystkich narodów, pokole§ i jŸzyków.
„‚† OtóŒ, te sto czterdzie™ci cztery tysice, to byli ydzi. Abraham by BoŒym
sug. ydzi byli zawsze BoŒymi sugami. Poganie nie byli nigdy Jego sugami.
„‚‡ OtóŒ, muszŸ siŸ z tym teraz ™pieszyø, bo mamy jeszcze dwa lub trzy. I bŸdŸ siŸ
™pieszy, ile tylko potrafiŸ, aby nie pominø tych. Lecz ja przyjdŸ zaraz z
powrotem i podejmŸ siŸ ich nastŸpnej niedzieli, je™li Pan pozwoli, i po™wiŸcŸ im
wiŸcej czasu.
„‚ˆ Lecz, spójrzcie teraz, on widzia wszystkie cztery kra§ce ziemi i anioów,
stojcych na czterech kra§cach ziemi. Wy teraz powiecie: Ja my™laem, Œe ona
jest okrga”. Nic nie stoi w drodze, Œeby miaa cztery kra§ce, rozumiecie. W
porzdku.
„‚‰ OtóŒ, Na czterech kra§cach ziemi, trzymajcych cztery wiatry”. Innymi
sowy, tutaj dŸy te wiatry, dmuchajc do wojen i walk, które przyszy na cay
™wiat. Kiedy siŸ to w ogóle wydarzyo? Nigdy, aŒ do pierwszej wojny ™wiatowej.
Trzymali wiatry” i oni dooŒyli wszelkich stara§, by go zajø.
„‚Š A zatem, tutaj przychodzi Kto™ inny. NuŒe, jeŒeli bŸdziecie obserwowaø i
powoywaø siŸ na tego anioa, on jest tym samym anioem, który wystpi u
Ezechiela 9, gdy ci mŸŒczy›ni wyszli spoza bram z broni ku wytracaniu i
przechodzili przez Jeruzalem, by wytracaø ydów. Czy sobie przypominacie? On
rzek: Powstrzymaj to! Powstrzymaj to! Zatrzymaj to, dopóki nie przejdziesz
przez miasto i nie popieczŸtujesz na czoach kaŒdego, który wzdycha i woa z
powodu obrzydliwo™ci, która siŸ dzieje w tym mie™cie”. Czy siŸ to zgadza?
„‚‹ Potem, gdy on to uczyni, On pozwoli im tam wnij™ø i wytracaø. To byo
prze™ladowanie w czasie Tytusa. Widzicie teraz, Œe to jest ten sam anio, który
znowu wystpi, przychodzc ze Wschodu (a skd przyjdzie Jezus?), i on mia
pieczŸø yjcego Boga. Chwaa!
„ƒ‚ Czym jest zatem PieczŸø yjcego Boga? O, czy to nie jest przedmiotem
wielkich dyskusji dzisiaj na ™wiecie! Niektórzy mówi, Œe to jest przestrzeganie
dnia sabatu, a niektórzy mówi, Œe to jest wypenianie tego i tego. Lecz Biblia
mówi: Duch šwiŸty jest PieczŸci BoŒ!” Efezjan 4, 30. mówi: Nie zasmucajcie
Ducha šwiŸtego BoŒego, którym jeste™cie zapieczŸtowani aŒ do dnia waszego
odkupienia”. Rozumiecie? W porzdku. Jest to Duch šwiŸty.
„ƒƒ Co przyjdzie potem? NuŒe, patrzcie! O, gdy o tym pomy™lŸ, moje serce
podskakuje. On teraz powiedzia: Powstrzymaj te cztery wiatry, aŒ” (innymi
sowy) popieczŸtujemy sugi naszego Boga na ich czoach”. Te sugi _ ydów”.
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Jan siŸ odwróci i powiedzia: Ja widziaem sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy
popieczŸtowanych”. NuŒe, wszystkie te wiatry zaczŸy wiaø i one by pokryy
ziemiŸ, a bitwa Armagieddon by miaa miejsce podczas pierwszej wojny
™wiatowej, lecz^
„ƒ„ Teraz muszŸ wziø inne miejsce Pisma tutaj, aby wam pokazaø, Œe Jezus
mówi o ludziach, którzy^ On powiedzia: Niektórzy przyszli o pierwszej
godzinie, niektórzy nastŸpnej godziny, a ci byli lud›mi jedenastej godziny.
Ludzie jedenastej godziny”. NuŒe, wy którzy jeste™cie duchowi, czytajcie miŸdzy
rzdkami, poniewaŒ ja tutaj muszŸ przeskoczyø i ™pieszyø siŸ. Patrzcie wiŸc.
Oni weszli _ ci ludzie jedenastej godziny”. A wa™nie teraz^ Przyszli ci
pierwsi i otrzymali po groszu, przyszli nastŸpni i otrzymali po groszu, a ci ludzie
jedenastej godziny otrzymali tego samego grosza, jakiego otrzymali ci pierwsi”.
Czy siŸ to zgadza? Jedenasta godzina!
„ƒ… Obserwujcie wiŸc, ydzi s supem milowym, który obecnie ™ledzimy. OtóŒ,
kiedy wybucha pierwsza wojna ™wiatowa, ona zabraa kaŒdego yda, oni byli
rozproszeni miŸdzy wszystkie narody. Podobnie jak to pierwsze miejsce Pisma,
co do którego zadano dzisiaj pytanie _ jak On rozproszy ich miŸdzy wszystkie
narody, oni tam s wszyscy. A tutaj przychodz wiatry, wchodzc do Jeruzalem,
wszŸdzie, ™wiatowa wojna.
„ƒ† A On powiedzia: Powstrzymaj! Zatrzymaj to, póki nie popieczŸtujemy sugi
naszego Boga”. Innymi sowy: My ich sprowadzimy ze wszystkich narodów,
zewszd, wprowadzimy ich do wewntrz, bowiem musimy ich tutaj sprowadziø,
by zapieczŸtowaø tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy. Zatrzymaj to!”
„ƒ‡ I pierwsza wojna ™wiatowa zako§czya siŸ w jedenastym miesicu roku,
jedenastego dnia w miesicu, jedenastej godziny dnia _ aby mogli wej™ø ludzie
jedenastej godziny. Ostatnie woanie dla ydów! I oni otrzymaj ten sam chrzest
Duchem šwiŸtym, który otrzymali wówczas na pocztku, wówczas w Dniu
PiŸødziesitym, zostan ochrzczeni w ten sam sposób, i tak dalej, ci ludzie
jedenastej godziny, wchodzcy do ™rodka.
„ƒˆ On rzek: Powstrzymaj to teraz, aŒ ich popieczŸtujemy”.
Jak dugo bŸdziesz to powstrzymywa?”
„ƒ‰ Póki nie popieczŸtujemy sugi naszego Boga. NuŒe, my pieczŸtujemy pogan,
oni zostali popieczŸtowani _ tysice tysiŸcy, poprzez te prze™ladowania i
utrapienia, oni s zapieczŸtowani. Ale czekajcie chwileczkŸ! Tylko chwileczkŸ!
Niechaj to prze™la-^ Niech nie nastanie ten czas, póki nie popieczŸtujemy tych
sug”. I on popieczŸtowa sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy.
„ƒŠ Potem te wiatry zostay znowu puszczone wolno. ZwaŒajcie teraz, od
pierwszej wojny ™wiatowej byo cigle prze™ladowanie przeciw ydom. Wystpi
Hitler i wszcz drug wojnŸ ™wiatow, a kiedy to uczyni, zacz^ Co takiego?
On mia zamiar zburzyø cay ™wiat dookoa. Czy siŸ to zgadza? On mia zamiar
zburzyø go _ wszystko dookoa. Tak, on mia zamiar.
„ƒ‹ Wszystko musiao byø komunizmem. Przypominacie sobie, jak mieli™cie mnie
zamiar wtrciø do wiŸzienia tutaj? Ja gosiem to samo tutaj nad rzek w sali
owego wieczora. O, tak. Powiedziaem: BŸd trzy -izmy. I one siŸ wszystkie
zgromadz w jednym -izmie, a ten -izm przyniesie prze™ladowanie, które ze™le
na ziemiŸ ponownie Jezusa Chrystusa”. I dokadnie tak jest. A by to komunizm
i Hitler i hitlerowcy, i tak dalej; i o tym faszyzmie Mussoliniego i Hitlera, i
Stalina. Ja powiedziaem: Jeden z nich zajmie to miejsce. Ja nie wiem, kto to
bŸdzie, ale ja my™lŸ, Œe to bŸdzie król pónocy”. Na pewno przypominacie sobie
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te rzeczy i jak one byy nauczane tutaj; brat Mahoney i wy wszyscy, pamiŸtajcy
owe czasy.
„„‚ I oni rzekli: JeŒeli to bŸdziesz gosi^”
„„ƒ A odno™nie tej N.R.A. sprawy powiedziaem: To nie jest Œadne piŸtno bestii,
oczywi™cie, Œe nie. Jest to religijny bojkot; nie to”. Powiedziaem: To jest tylko
zwiastun, by przygotowaø ludzi, i wiemy, Œe to jest tylko pocztek. Zaraz tutaj
jest pocztek smutku, wa™nie tutaj rozpoczynamy. Wa™nie tutaj czas dochodzi
do zako§czenia. NuŒe, zauwaŒcie, tam w tym czasie”.
„„„ Teraz przychodzi prze™ladowanie na ydów i zaczynaj ich prze™ladowaø z
kaŒdego narodu, i wypŸdzaj ich bezpo™rednio do Jeruzalem. Czy siŸ to zgadza?
Wszyscy, oni id prosto^ I bŸdziecie mieø tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy.
Spójrzcie tutaj trochŸ dalej do Objawienia, gdzie Jan^
„„… Pan Bohanon tutaj powiedzia mi: Ja bym nie potrafi czytaø tego
Objawienia”. Powiedzia: Bya tam Oblubienica, stojca na Górze Synaj”.
Powiedzia: Bya tam Oblubienica, tam po drugiej stronie w Niebiosach”. I
powiedzia: Bya tam Oblubienica, a woda^ smok wypu™ci wodŸ ze swoich
ust, aby z Ni walczyø”. On rzek^
„„† Ja powiedziaem: Panie Bohanon, po pierwsze, popeniasz bd, nazywajc
ich Oblubienic’.” Powiedziaem: ydzi bŸd staø na Górze Synaj _ tych sto
czterdzie™ci cztery tysiŸcy. Poprawnie jest, Œe Oblubienica jest z Jezusem w
Niebiosach. A ten smok, który wypu™ci wodŸ ze swych ust, bŸdzie walczy z
reszt Nasienia niewiasty”. To bya ta grupa tutaj, która musiaa zstpiø w dó,
nie ta. Rozumiecie? Reszta Nasienia niewiasty, ten po™wiŸcony ko™ció”, który
nie przyj Ducha šwiŸtego, to s ci, z którymi on wszcz wojnŸ. Rozumiecie?
„„‡ Tutaj oni s, s tam trzy pokolenia. Zachowajcie je tam zawsze w umy™le. A
tutaj widzimy, wokó _ tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy wokó tej wielkiej
odkupionej Oblubienicy. Jest to ta reszta, która pozostaa, tam oni s, tam s
ydzi, jest tam jeszcze tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy. S tu ci po™wiŸceni,
którzy siŸ wzbraniali przyjø Ducha šwiŸtego. Ko™ció bŸdzie prze™ladowaø^
ko™ció rzymskokatolicki i inni bŸd ich prze™ladowaø. Lecz Oblubienica zostaa
juŒ zachwycona i jest w Niebiosach. Tam oni s, umieszczeni dokadnie tam,
gdzie maj byø wedug Biblii. Rozumiecie?
„„ˆ WiŸc te sto czterdzie™ci cztery tysice to ydzi, BoŒy sudzy. A gdy im bŸdzie
goszona Ewangelia Ducha šwiŸtego i oni otrzymaj chrzest Duchem šwiŸtym,
dokadnie tak samo, jak go otrzymali na pocztku, okres pogan jest zako§czony,
Ko™ció jest zapieczŸtowany i przychodzi Zachwycenie.
„„‰ Dni pogan _ Ewangelia bya goszona wszŸdzie, wbijana do gowy poganom,
cigniŸto wók, próbujc wyowiø kaŒd rybŸ, która jest w wodach, by wesza do
™rodka. Spójrzcie na nich, na te najwiŸksze ^?^ W tym poowie byo peno
Œówi, krabów, i tak dalej. Skoro siŸ tylko zako§cz te zgromadzenia
ewangelizacyjne, oni wracaj na nowo wprost do ™wiata. Ryby s juŒ niemal
wyowione. Czy rozumiecie, co mam na my™li?
„„Š Ewangelia bya goszona! JuŒ nie sychaø wiŸcej pakania ani lamentowania,
nie ma wiŸcej wzdychania i woania o chrzest Duchem šwiŸtym. Oni by chcieli
wej™ø do ™rodka, wkadaj na nich swoje rŸce _ setkami, a oni siŸ wygupiaj i
byø moŒe ta§cz, lub co™ innego tego rodzaju. To jest dobre, lecz to s tylko
atrybuty.
„„‹ Jezus Chrystus, ta Osoba, przedkada t rzeczywist rzecz i zachowuje tego
czowieka zabezpieczonego w Chrystusie aŒ do Jego Przyj™cia. Tam On jest. A
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zatem, dlatego wa™nie nie ma juŒ wiŸcej pakania _ drzwi s juŒ niemal
zamkniŸte. Poselstwo wyszo, jest to mniej wiŸcej Jego ostatnia faza _ Œeby
pozyskaø jeszcze kilku, by weszli do Królestwa BoŒego. Drzwi siŸ zamykaj!
„…‚ Co bŸdzie nastŸpn rzecz? ydzi musz przyjø Ducha šwiŸtego i zostaø
ochrzczeni w ImiŸ Jezusa Chrystusa. Oni to przez cay czas prze™ladowali i
na™miewali siŸ z tego; a teraz, skoro im tylko zostanie przedstawiony Duch
šwiŸty, otrzymaj chrzest Duchem šwiŸtym. Ko™ció z pogan jest zachwycony.
A ci, którzy to odrzucili i chodzili tylko pod usprawiedliwieniem, smok (rzymska
moc) wypu™ci wodŸ _ ona zjednoczy siŸ z komunizmem; w ten sposób wtrci
ko™ció do prze™ladowania. Oni tam s dokadnie przedstawieni.
„…ƒ O, bracie, gdy widzimy, jak to przychodzi, to jest powodem, dlaczego siŸ
modlŸ, to jest powodem, dlaczego krzyczŸ do Boga: Panie, pozwól mi i™ø do tych
ydów. Pozwól mi rozpoczø tam na dole w Afryce, pracowaø z kilkoma z tych
pogan i mahometan. I pozwól mi pój™ø tam do Indii i próbowaø im podaø
manifestacjŸ rzeczywistego Pana Jezusa Chrystusa z Jego Moc, z Jego cudami,
z Jego Chrztem _ wszystko, i Ducha šwiŸtego”. Potem, kiedy przyjdziemy do
Jeruzalem^
„…„ Bracie Beeler, to byo przedmiotem twego pytania. Kiedy oni przyjd do
Jeruzalem i stan tam, i powiedz: NuŒe, je™li Jezus jest Synem BoŒym, który
wsta z martwych, On wie o tych sprawach, tak samo jak On wiedzia wtedy na
pocztku. On moŒe przedoŒyø to samo ycie, które On przedoŒy wtedy. A gdy
to uczyni, czy Go przyjmiecie jako swego osobistego Zbawiciela?” A potem siŸ
okaŒe, Œe Bóg z Swoj wielk moc i sprawami Jego mocy zmartwychwstania _
Œe On jest z nami”.
„…… Potem, gdy oni to bŸd czyniø, powiedzcie: Moi drodzy, wy, którzy Go
przyjŸli™cie jako swego osobistego ZbawcŸ^” Mam nadziejŸ, Œe ich bŸd
tysice. Powiecie: Ten sam Duch šwiŸty, który przypad w Dniu
PiŸødziesitym, jest wprost tutaj dla was”.
„…† Potem Ewangelia pójdzie z powrotem do ydów _ wa™nie tam, w tym czasie.
Potem bŸdzie rozbudzenie miŸdzy tymi ydami, które przeniesie tysice i
dziesitki tysiŸcy i^ sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy do Królestwa BoŒego _ oni
zostan popieczŸtowani przez tego pieczŸtujcego Anioa.
„…‡ Ja ufam, Œe On przychodzi ze Wschodu. To jest kierunek, w którym on jest
oddalony od nas teraz ze Sw pieczŸci w Swej rŸce. Potem, o, pragnŸ mieø dzia
w tym zgromadzeniu tam. Ja posaem prze™ladowanie tutaj i prze™ladowanie
tam, Ja wypŸdziem ydów i pŸdziem ich tak mocno, jak tylko potrafiem. I oni
zostali wprowadzeni z powrotem do kraju. Wielu ydów w Stanach
Zjednoczonych (z których oni nie chc uciekaø) juŒ przyjŸo Ducha šwiŸtego.
Lecz ja mam wszystkich _ tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy, którzy tam stoj
i maj otrzymaø chrzest Duchem šwiŸtym”.
„…ˆ A wa™nie tam, skoro tylko ten pieczŸtujcy anio zacznie pieczŸtowaø tych
sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy, drzwi dla Ko™cioa z pogan bŸd zamkniŸte i
ydzi zabior Ducha šwiŸtego do ydów. I oni bŸd mieø rozbudzenie, które
ogarnie cay ™wiat. Alleluja! A moc BoŒa zostanie zamanifestowana miŸdzy
ydami. O, jak cudowne! Co™ takiego! O, moi drodzy!
„…‰ Pozwólcie, Œe zobaczŸ, trzeba zajrzeø do Izajasza. I mamy tych synów
BoŒych”. Zobaczmy teraz:
Czy Izrael jest^
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„…Š Popatrz, bracie, czy by™ to potrafi przeczytaø. Ja^ TrochŸ siŸ to zlao _ on
to kilkakrotnie gumowa. A ja bŸdŸ szuka inne. O ile by™ zechcia, proszŸ. [Brat
Neville czyta nastŸpujce pytanie _ wyd.]:
14. Czy to wyraŒenie z Izajasza _ koniec mieczom” nie oznacza raczej, Œe
nastanie dobrobyt podczas tysica lat Rzdów Chrystusa, niŒ co™, co
moŒe przyniesie czowiek, jak nam mówi wiele nowoczesnych religii?
„…‹ Kimkolwiek jeste™, mój drogi bracie czy siostro^ wyglda to na rŸkopis
mŸŒczyzny. Lecz, tak czy owak, kimkolwiek jeste™, masz zupen prawdŸ! To
bŸdzie, kiedy lemiesze zostan przekute^ wzglŸdnie kiedy miecze zostan
przekute na lemiesze. To sprowadzi Rzdy Tysicletniego Królestwa. A
wszystkie te nowoczesne religijne kulty, które siŸ rozchodz wszŸdzie, próbujc
wyksztaciø ludzi do Królestwa BoŒego^ To siŸ bŸdzie dziaø, gdy przyjdzie
Sam Bóg w nadprzyrodzonej Istocie i w nadprzyrodzonej Mocy do ludzi,
wierzcych w nadprzyrodzone rzeczy, i Oni otrzymaj nadprzyrodzon Moc,
która bŸdzie ksztatowaø BoŒych synów. Alleluja! Nie bŸdzie to juŒ wiŸcej
czytanie, pisanie, arytmetyka, bŸdzie to na skutek mocy zmartwychwstania
Jezusa Chrystusa. Potem ™wiat nie bŸdzie siŸ juŒ nigdy uczy wojny.
„†‚ KaŒdy naród dzisiaj, kaŒda moc, kaŒde królestwo jest pod wadz diaba.
Biblia tak mówi. A pewnego dnia królestwo tego ™wiata stanie siŸ królestwem
naszego Pana Jezusa Chrystusa i On bŸdzie rzdzi i panowa tysic lat na ziemi,
i zachwyci Ko™ció. Wa™nie, to siŸ dokadnie zgadza, drogi czytelniku.
„†ƒ Tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy to sudzy. Ta wielka liczba, której nie
potrafi nikt zliczyø^ Mnóstwo, którego nikt nie móg zliczyø”, to s poganie.
„†„ ChwileczkŸ tylko teraz, jest tutaj jeszcze jedna maa rzecz. Ja nie mogŸ _
poproszŸ potem cae zgromadzenie do wspólnej modlitwy, za kilka minut.
Spójrzcie tutaj, ja my™lŸ, Œe To jest bardziej waŒne w tej chwili. ChcŸ siŸ modliø
za chorych, lecz po™pieszymy siŸ. Zamiast rozpoznawania bŸdziemy po prostu
bezzwocznie przechodziø. PragnŸ was o co™ poprosiø. Czy jest jeszcze jakie™
pytanie? UwaŒam, Œe to bŸdŸ musia po prostu wziø i podjø siŸ tego nastŸpnej
niedzieli.
„†… Patrzcie na to, przyjaciele, jak to cudowne! Patrzcie! ChcŸ, aby™ to teraz
uwaŒnie ™ledzi _ ten czowiek, który zada to pytanie. Te sto czterdzie™ci cztery
tysice, nuŒe, to s sudzy, oni bŸd suŒyø. JeŒeli zwrócili™cie uwagŸ na ich
pozycje w Starym Testamencie^
„†† Patrzcie zawsze na cie§, je™li chcecie zobaczyø, czym jest pozytyw. To siŸ
zgadza. Spójrzcie tam wstecz, zobaczycie, co to jest. NuŒe, od KrzyŒa jest to na
odwrót i patrzcie na to, czym jest pozytyw, je™li chcecie zobaczyø, czym jest cie§.
Wówczas pochylao siŸ to w kierunku KrzyŒa, musimy spojrzeø (do tyu), by
zobaczyø przedcie§, by zobaczyø, czym bŸdzie KrzyŒ; teraz musicie patrzyø od
KrzyŒa, by spojrzeø do tyu i zobaczyø, czym jest ten cie§. Rozumiecie? Patrzcie,
czym by Chrystus w tym czasie, gdy On by tutaj na ziemi; czym On by
wówczas, tym jest dzisiaj. To jest Jego przedcie§. Widzicie, co mam na my™li? Wy
wiecie, na pocztku, kiedy to wyja™niem _ oto, czym to byo. NuŒe, jeŒeli patrzŸ
z ówczesnego czasu, muszŸ zobaczyø, jaki by ten przedcie§ _ czym by KrzyŒ,
Œeby stwierdziø, co to bŸdzie.
„†‡ OtóŒ, pewnego dnia by w Izraelu grzech, a by tam czowiek^ z pokolenia
imieniem Lewi. Oni dobyli swych mieczy i poszli z MojŒeszem do obozu, i
zniszczyli wszystko, co byo grzechem. Czy siŸ to zgadza? Bóg spojrza w dó i
rzek: Dlatego, Œe to uczynie™ i walczye™ w Mojej sprawie, twoi^ wszyscy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

65

pozostali bŸd ci suŒyø. A wy wejd›cie prosto do ™wityni jako kapani”. Czy siŸ
to zgadza? Wy pozosta§cie w ™wityni, a pozostali bŸd pracowaø i przynios
dziesiŸciny, i zatroszcz siŸ o was”. Czy siŸ to zgadza?
„†ˆ O, alleluja! JeŒeli potraficie zrozumieø, czym bya ta ™witynia _ Œe ci Lewici
byli Oblubienic. NuŒe, gdy grzech zaczyna siŸ wzmagaø ze wszystkich stron,
Lewici wycigaj swoje miecze. Oblubienica, zrodzona z Ducha šwiŸtego, wstaje
i mówi: Jezus Chrystus w pozytywie jest Jezusem Chrystusem w negatywie,
dokadnie takim samym. Grzech jest cigle grzechem, to jest ze _ czyniø takie
rzeczy!” To siŸ zgadza, oni tam stoj z Mieczem.
„†‰ Bóg mówi: Pójd›cie teraz, bogosawieni Mego Ojca”. To jest Oblubienica.
„†Š S tam ci sudzy i patrzcie, gdzie stali obozem ci sudzy. Dwana™cie po tej
stronie^ ChcŸ powiedzieø cztery po tej stronie, cztery po tamtej stronie, cztery
z tej strony i cztery z tej strony; dwana™cie pokole§. Te dwana™cie pokole§ to sto
czterdzie™ci cztery tysiŸcy. Spójrzcie do KsiŸgi Objawienia, on tam widzia
Miasto, majce dwana™cie fundamentów. Na kaŒdej bramie byo imiŸ apostoa,
a byo dwana™cie bram. A wokó niego byo dwana™cie pokole§, (alleluja!),
siedzcych wokoo.
„†‹ A w nim byli Odkupieni. Alleluja! Czarni, biali, Œóci, brzowi, i wszyscy,
którzy zostali obmyci Krwi; bŸd Jego sugami. On powiedzia, Œe oni bŸd
razem z Nim. Oni bŸd^ Nie padnie na nich wiŸcej so§ce, nie bŸd wiŸcej
aknø ani pragnø, i bŸd Œyø i rzdziø z Chrystusem we wspaniaym
nieustannym Wieku na zawsze: On, Król _ a potem Królowa. Rzdziø i panowaø
na zawsze!
„‡‚ Niech was Bóg bogosawi. Amen. WezmŸ te z sob; o ile Bóg pozwoli, przyjdŸ
z nimi tutaj znowu niebawem, moŒe dzi™ wieczorem i odpowiem na nie dzi™
wieczorem lub kiedykolwiek brat^ zejdziemy siŸ razem i porozmawiamy.
Niech was Pan bogosawi. Czy Go miujecie z caych waszych serc?
O, pragnŸ Go ujrzeø, spojrzeø w Jego twarz,
yø tam na zawsze dziŸki Jego zbawiennej asce.
Na ulicach Chway chcŸ podnie™ø mój gos.
Koniec trosk, wreszcie w domu, cieszŸ siŸ wciŒ.
(O, moi drodzy!)
Gdy podróŒujŸ przez ten kraj, idŸ ™piewajc,
WskazujŸ duszom na GolgotŸ, na krwawy strumie§”,
(nie _ nie na ko™ció; na GolgotŸ!)
„‡ƒ Tam wa™nie wskazujemy; nie na jakiego™ teologa, ale na krwawy strumie§,
na Jezusa Chrystusa. ycie jest w krwi”, a On jest Krwi BoŒ, która jest
naszym yciem, które Œyje teraz w nas. Bogosawiona WiŸ›, która nas czy!
„‡„ Podczas gdy bŸdziemy siŸ modliø za chorych, ja pragnŸ usyszeø ulubion
pie™§, wa™nie teraz. PragnŸ, by tu przysza siostra Gertie i jej córka, jeŒeli
zechc. A jest to ta oryginalna, stara pie™§ i chcŸ, aby™cie mi j za™pieway:
Tylko Mu wierz”. Przypominam sobie, wchodziem przez te drzwi, a ta pie™§
towarzyszya mi we wszystkich krajach. I pragnŸ, Œeby mi j za™pieway. Ona
bya pierwsz, która bya grana, pierwsz, któr usyszaem. Napisa j mój
kolega, Pawe Rader. I zanim bŸdziemy siŸ modliø za chorych, pragnŸ, Œeby j
za™pieway, podczas gdy BoŒe bogosawie§stwa dla chorych odpoczn na tych
ludziach.
„‡… ZajŸli™my duŒo czasu. Przepraszam, bracie Neville. Niech ci Bóg bogosawi.
Czy miujecie pytania? Ja tak. O, a te byy naprawdŸ dobre, one byy po prostu
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tak dobre. A tam jest po prostu inna gromadka. I rzeczywi™cie, niektóre z nich
nie byy jeszcze gruntownie przebrane, o, jest jeszcze duŒo tych, które trzeba
rozpatrzyø. Lecz niechby Pan pobogosawi.
„‡† Skierujcie teraz wszyscy wasze umysy na Chrystusa i przejd›my od tych
pyta§ do Boskiego uzdrawiania. Ilu z was jest tutaj z pro™b o modlitwŸ?
Pozwólcie zobaczyø wasze rŸce, wy którzy chcecie, bym siŸ za was modli. W
porzdku, my ich przyniesiemy i bŸdziemy siŸ za nich modliø za chwilŸ, skoro
tylko nasze siostry za™piewaj t cudown pie™§. Podczas gdy one siŸ
przygotowuj, tutaj wprost nad wami zwisa teraz Obietnica, to jest Jego Biblia.
[Siostra Gertie i jej córka ™piewaj pie™§ Tylko Mu wierz” _ wyd.]
Tylko Mu wierz, tylko^”
„‡‡ Teraz wy, którzy jeste™cie chorzy _ przechod›cie teraz wokó otarza, je™li
zechcecie.
Wszystko moŒliwym jest, tylko Mu wierz;
Tylko Mu wierz, tylko Mu wierz;
Wszystko moŒliwym jest, tylko Mu wierz”.
„‡ˆ [Brat Branham zaczyna nuciø Tylko Mu wierz” _ wyd.] Tak, Niebia§ski
Ojcze, jeste™my dzisiaj tak wdziŸczni za to Pismo i za t pie™§: Tylko Mu wierz”.
Syszymy CiŸ teraz, jak mówisz temu ojcu, który mia syna, chorujcego na
epilepsjŸ: Tylko wierz, bowiem wszystkie rzeczy s moŒliwe”.
„‡‰ My siŸ teraz modlimy, BoŒe, kiedy ci ludzie podchodz do otarza, bym siŸ za
nich modli. Widzimy, Œe jeste™my tutaj negatywem, po prostu negatywem;
pozytyw jest tuŒ koo nas _ ten nie™miertelny Duch, który by na nas; nigdy nie
umrze. On bŸdzie przez wszystkie te nieko§czce siŸ wieki. I ja wychodzŸ teraz,
jako Twój namaszczony suga, Œeby pomóc naszemu wspótowarzyszowi
otrzymaø pomoc, tylko w jednym celu, Ojcze, mianowicie, aby CiŸ oni uwielbiali.
A teraz niech kaŒdy stojcy tutaj koo tego otarza dzisiaj do poudnia, chory,
cierpicy _ niechby Duch šwiŸty darowa teraz uzdrowienie kaŒdemu z nich.
„‡Š A my jako Twoje mae stadko, o którym wa™nie ™pieway te siostry: Nie
lŸkaj siŸ, mae stadko”, my wiemy, Panie, Œe to jest Twoj dobr wol daø im
Królestwo. I my wiemy, Œe Ty jeste™ zawsze blisko, bowiem Ty powiedziae™:
Gdziekolwiek siŸ zgromadz dwaj lub trzej w Moim Imieniu, Ja bŸdŸ wpo™ród
nich. I o cokolwiek oni poprosz, Ja im to dam”.
„‡‹ Zatem, zgodnie ze Sowem BoŒym, które nie moŒe zawie™ø _ BoŒe Sowo,
daruj uzdrowienie kaŒdemu, Panie. A oni tutaj stoj i czekaj. Kiedy ich
bŸdziemy namaszczaø olejem i ka™ø na nich rŸce, i prosiø o wyzwolenie, niechaj
kaŒdy z nich idzie na swoje krzeso, z powrotem do swego domu, uwielbiajc
Ciebie (normalny, doskonay i zdrowy), i wróci tu znowu dzi™ wieczorem, Panie,
na naboŒe§stwo, by oddaø chwaŸ i uwielbienie Bogu za swe uzdrowienie. Daruj
tego, Panie.
A podczas gdy mamy pochylone nasze gowy:
„ˆ‚ Bracie Neville, chod› ze mn, je™li zechcesz. PragnŸ, Œeby brat Fleeman i
brat^ diakon albo kto™ tutaj, i brat Cox, wy wszyscy przyjd›cie tutaj i
pomóŒcie mi. S to wszyscy diakoni tego zboru tutaj, których ja wywoujŸ w tej
wa™nie chwili.
„ˆƒ A gdy siŸ bŸdziemy modliø za nich, wy im moŒecie pomóc, jeŒeli zechcecie.
PragnŸ, aby wszyscy tutaj byli rzeczywi™cie szczerzy. A gdy siŸ bŸdziemy modliø
za chorych, pragnŸ, by™cie siŸ modlili razem z nami.
„ˆ„ WidzŸ maego chopca, siedzcego teraz tam w tyle, który przed chwil
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wyszed tam do sieni i mia krwotok. A Pan Jezus tak cudownie zatrzyma tŸ
krew w tej chwili. Widzicie? Niech bŸdzie uwielbione Jego miosierdzie, a Jego
ImiŸ uczczone. Popatrzcie tylko, ilu wyzdrowiao w kilku ostatnich dniach!
„ˆ… Pomy™lcie tylko, ten sam Pan Jezus, który by wówczas w dniach apostoów,
jest teraz bezpo™rednio tutaj. A jest to po prostu dochodzcy do zako§czenia czas
pogan. Wielkie poruszenie jest teraz miŸdzy wierzcymi w nadprzyrodzone
rzeczy, bowiem my wierzymy, Œe Bóg jest tutaj.
„ˆ† Pomy™lcie tylko, wasze uwielbione ciao jest wprost tutaj koo tej kaplicy
teraz _ Obecno™ø Ducha šwiŸtego, która JEST waszym uwielbionym stanem.
Wy jeste™cie wa™nie teraz uwielbieni w Chrystusie. Tych, których On
usprawiedliwi, tych On uwielbi”. A wasze wasne uwielbione ciao stoi blisko
was w tej chwili, w Chrystusie Jezusie, by wam daø moc, tak jak siŸ aduje
akumulator. Duch šwiŸty jest w was. On jest w tym celu, by naadowaø” wasze
ciao, by wam daø now moc, by was uzdrowiø z chorób, na które chorowali™cie,
aby was uzdrowiø.
„ˆ‡ PragnŸ, Œeby teraz zbór, jeŒeli zechce, razem z naszymi siostrami, Œeby™cie
za™piewali t pie™§ jeszcze raz. Zatem, kaŒdy z was, którzy jeste™cie koo
otarza^
„ˆˆ OtóŒ, przyjaciele, je™li jestem oszustem, nie jestem ™wiadomy tego faktu.
Staram siŸ byø chrze™cijaninem i z caego mego serca staram siŸ pomóc ludziom.
I ja siŸ wam staram dopomóc, BoŒe dzieci. A jeŒeli ja _ jeŒeli ja miujŸ mego
Niebia§skiego Ojca, ja was bŸdŸ miowa, Jego dzieci. JeŒeli ja nie^ Je™li was
oszukujŸ, to bym próbowa oszukaø Boga, bo wy jeste™cie Jego dzieømi; nikt nie
moŒe oszukaø Boga. Ja siŸ wam staram dopomóc.
„ˆ‰ To jest wa™nie powodem, Œe Bóg bogosawi moje wysiki. A moŒe niektóre
s bardzo mizerne, a za niektóre siŸ wstydzŸ, i Bóg wie, Œe ja siŸ za nie wstydzŸ
i pokutujŸ z moich wysików. Lecz ja czyniŸ wszystko, na co mnie staø, by pomóc
Królestwu BoŒemu i by pomóc wam, Jego dzieciom. Przyjmijcie Jezusa tego
dopoudnia jako swego Lekarza, wa™nie tutaj na podium, a pójdziecie na wasze
krzesa i do waszych domów, i bŸdziecie normalni i zdrowi.
„ˆŠ Zatem, jeŒeli On uzdrowi setki tutaj i tysice i tysice po caym ™wiecie,
dlaczego by On nie uzdrowi ciebie? ProszŸ, tylko wierz. W porzdku, siostry.
Bracie Neville, pragnŸ, Œeby™ przyszed i namaszcza ich. [Brat Branham modli
siŸ z braømi za chorych. Siostra Gertie i jej córka ™piewaj Tylko Mu wierz” _
wyd.]
„ˆ‹ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.]^ wzglŸdnie Ko™cioa, raczej Oblubienicy
Chrystusa. Widzimy Go stojcego wpo™ród siedmiu zotych ™wieczników, a Jego
nogi jakby ze spiŒu, przy czym spiŒ to sdy BoŒe Ko™cioa nad tym ™wiatem.
Rozumiecie? BoŒy sd; ten wŒ, ten spiŒ, mówicy o tym. ZwaŒajcie teraz, on
zosta wywyŒszony na palu, reprezentujcym KrzyŒ. OtóŒ, trzy rzeczy.
„‰‚ ZwaŒajcie teraz. W jakim celu zosta on wywyŒszony? eby im byy
przebaczone ich wŸŒo-^ przebaczone ich grzechy i Œeby zostali uzdrowieni z
uksze§ wŸŒa. Czy siŸ to zgadza? A ktokolwiek spojrza, Œy; kto siŸ wzbrania
spojrzeø, umar. NuŒe, nie moŒecie mieø w Œaden sposób do czynienia z
grzechem, nie moŒecie siŸ w Œaden sposób zajmowaø grzechem, a nie doj™ø przy
tym do BoŒego uzdrawiania. To jest po prostu niemoŒliwe! Nie sposób gosiø
EwangeliŸ bez Boskiego uzdrawiania. Nie moŒecie tego czyniø. To siŸ zgadza.
„‰ƒ OtóŒ, spójrzcie na przykad tutaj, gdyby tu by mŸŒczyzna i on by tutaj sta i
uderza mnie swoj piŸ™ci tak mocno, jak by tylko potrafi _ otóŒ, zatem, aby
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siŸ uwolniø od tego czowieka, uderzajcego mnie piŸ™ci, nie trzeba odcinaø
jego ramienia. Rozumiecie? Albo mnie moŒe kopie swoj nog _ nie trzeba mu
odcinaø nogi. NuŒe, jedyn rzecz, któr trzeba zrobiø, jest po prostu zabiø tego
czowieka _ od gowy. Czy siŸ to zgadza? JeŒeli u™miercicie gowŸ, u™miercili™cie
ramiŸ, zarazem u™miercili™cie nogŸ i u™miercili™cie cae pozostae ciao. Czy siŸ
to zgadza? JeŒeli to u™miercicie od gowy!
„‰„ OtóŒ, czym jest gowa caej tej sprawy, z powodu której jeste™my tutaj dzisiaj
do poudnia? Kto jest gow tego wszystkiego? Co spowodowao wszystkie te
choroby i grzech i ha§bŸ? By to grzech!
„‰… Widzicie, zanim mogli™cie popeniø jaki™ grzech^ Choroba jest przejawem,
wzglŸdnie czym™, co towarzyszy grzechowi. Gdyby™cie nie mieli^ WzglŸdnie
innymi sowy ona jest czym™, co pochodzi z grzechu. Widzicie? Gdyby nie istnia
Œaden grzech, nie byoby Œadnej choroby ani niczego _ Œadnego zmartwienia ani
niczego, Œadnego podeszego wieku, Œadnego zaamania siŸ, Œadnych chorób
serca, Œadnych rozbitych domów, niczego. Widzicie, byoby to po prostu
doskonae. OtóŒ, spowodowa to wa™nie grzech, g-r-z-e-c-h. Potem za grzechem
przysza choroba, rozbite domy, (przejawy), niemoralne Œycie i wszystkie te
sprawy przyszy za grzechem.
„‰† Zatem, je™li u™miercicie grzech, to musicie u™mierciø i jego przejawy,
nieprawdaŒ? Nie moŒna^ Nie moŒecie dotknø^ Nie moŒecie mieø do
czynienia z grzechem, dopóki nie igracie sobie z tym; potem, gdy sobie igracie z
tym, rezultatem tego jest grzech. Rozumiecie? Zatem, je™li u™miercicie grzech,
wtedy u™miercicie ca t rzecz.
„‰‡ A zatem _ wy powiecie: Choroba”. Czasem, gdy powaŒnie zachorujecie,
mówicie: Czy zgrzeszyem?”
„‰ˆ O, byø moŒe nie chodzi o to, Œe ty zgrzeszye™, ale pamiŸtaj: Chorob jest
nawiedzana aŒ^ nieprawo™ci rodziców na dzieciach i na dzieciach dzieci, i na
ich dzieciach, aŒ do trzeciego i czwartego pokolenia. Rozumiecie? I jest to tylko
gnŸbienie i drŸczenie ludzkich cia, a grzech siŸ gromadzi, i tak dalej _ jak
choroba weneryczna, itd; nawiedza cigle dalej.
„‰‰ Niedawno tutaj _ pewien synny lekarz mia tutaj dwie dziewczyny, które
oni wziŸli do o™rodka i zbadali je _ one zaczynay ™lepnø. I stwierdzono, Œe
powodem jest weneryczna choroba. Po prostu tak czyste pod wzglŸdem
moralnym mode panie, jak tylko mogy byø, wa™nie tutaj w tym mie™cie, a
obydwie zaczynay traciø wzrok. I oni nie wiedzieli, co tu robiø. Dali im okulary
i one po prostu wyszy zaraz z tego. Potem im przeprowadzono badanie krwi i
tam to byo. I sprawdzano to wstecz _ by to ich pradziadek. Widzicie, tutaj to
macie. [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.]

