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PieczŸø BoŒa
ƒ ^-dzenie, po prostu takie staromodne, jakie miewali™my przed
wielu laty, i jeste™my tak bardzo wdziŸczni za to. Ja doceniam te
szczególne pie™ni, wszystkie pie™ni, i te specjalne. Przeszed"em
ostatni# milŸ drogi, odpoczywam, podczas gdy ko§czy siŸ dzie§”. Oto
gdzie _ prawdopodobnie siedzieli™my po prostu tutaj, kiedy oni
™piewali tŸ pie™§, spogl#dali™my na pola i widzieli™my, Œe w"a™nie
zachodzi s"o§ce; wszystkie ptaszki ™piewa"y cicho i "agodnie.
Wszystko to teraz ucich"o i one uda"y siŸ na spoczynek, aby jutro
rano powstaø do nowego dnia.
„ I tak ma siŸ sprawa z Œyciem; dni naszej pracy sko§cz# siŸ
niebawem i po"oŒymy siŸ na naszym tapczanie. Ja pragnŸ rozmawiaø
z Nim w tym dniu, po prostu rozmawiaø z Nim. Przyodziaø siŸ w ca"#
moj# szatŸ i wej™ø do komnat.
… Wiedz#c to _ podobnie jak powiedzia" ™w. Pawe" w swoim czasie:
Ja Go znam w Mocy Jego zmartwychwstania”, Œe gdy On zawo"a
swoich spomiŸdzy umar"ych, ja zostanŸ wywo"any razem z nimi.
Znam Go w mocy Jego zmartwychwstania”. Nie znaø Go w s"owach
lub w uczynkach, lecz znaø Go w Mocy Jego zmartwychwstania. To
jest jedn# z naszych _ naszych wielkich nadziei dzisiaj wieczorem, a
jedyna nadzieja któr# mamy, jest w tym wspania"ym
zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa; potencjalnie mamy
zmartwychwstanie juŒ teraz _ ze ™mierci do 6ycia, dziŸki temu, Œe
mamy 6ywot Wieczny przez Jezusa Chrystusa.
† Oczekujemy w tym chwalebnym oczekiwaniu ca"ej natury, aŒ to
tego dnia, kiedy On przyjdzie po raz drugi z Niebios _ Bóg Go po™le
w odpowiedniej porze. A wtedy te ™miertelne cia"a, w których
wzdychamy obecnie, przyodziej# siŸ w nie™miertelno™ø, A my
zostaniemy przemienieni i staniemy siŸ podobnymi do Jego W"asnego
chwalebnego cia"a, albowiem ujrzymy Go takim, jakim On jest”.
Potem ustanie grzech i smutek,
Grzech i ™mierø tego ciemnego ™wiata.
W tym wspania"ym królowaniu z Jezusem
Na tysi#c lat w pokoju”.
‡ Ptaszki na to czekaj#. Drzewa na to czekaj#. Ca"a natura kieruje
na to swój wzrok i p"acze, czekaj#c na ten czas, wzdychaj#c, by
zostaø przyobleczon#.
ˆ Moja ma"a córeczka zada"a mi przed chwil# pytanie. Powiedzia"a:
Tatusiu, jak wygl#da"a ta ziemia, kiedy j# Bóg doko§czy"?”
‰ Ja odpowiedzia"em: Ona by"a piŸkna, kochanie. Ona by"a
cudowna”. I powiedzia"em: Pewnego dnia bŸdzie tak# znowu, kiedy

PIECZ£Ø BO6A

3

zostanie z niej zdjŸte przekle§stwo. Potem bŸdziemy^ BŸdzie tak#,
jak# by"a na pocz#tku _ wielkim BoŒym rajem”.
Š Teraz prosto do dzie"a. My™la"em teraz, Œe pierwszego
wieczoru^ Jest to trzeci wieczór naszych niewielkich zgromadze§
ewangelizacyjnych. Nie mieli™my jeszcze kampanii uzdrowieniowej.
Jest tak dlatego, Œeby trochŸ odpocz#ø, Œeby po prostu wyraziø nasze
uczucia i nauczaø Ewangelii w staromodny sposób _ tej samej
Ewangelii, której naucza"em tutaj wiele, wiele lat temu; nie zmieni"a
siŸ ani trochŸ. To siŸ zgadza, po prostu ta sama Ewangelia, nie jest
ani trochŸ odnowiona, czy udoskonalona; po prostu ta sama
Ewangelia.
‹ W miŸdzydenominacyjnych zgromadzeniach na zewn#trz, które
s# urz#dzane w audytoriach i zgromadzaj# siŸ tam ludzie z róŒnych
denominacji, cz"owiek siŸ poniek#d powstrzymuje z g"oszeniem
Nauki; wszystkiego oprócz Boskiego uzdrawiania i, oczywi™cie,
przyjmowania Pana Jezusa. Lecz kiedy jeste™ w swoim domu, jak np.
w naszym lokalnym zborze tutaj, czujesz po prostu, Œe by™ chcia"
zdj#ø swój ko"nierz i g"osiø po prostu to, co twoim zdaniem jest
w"a™ciwe, i o to chodzi.
ƒ‚ A wiele razy mamy tutaj ludzi, którzy siŸ nie zgadzaj# z tym;
wiele razy. Nie moŒemy siŸ spodziewaø, Œeby siŸ kaŒdy zgadza" z
nami _ z Nauk# naszego zboru i z tymi sprawami, które mamy. Lecz
my by™my^ moŒe tak samo by by"o, gdyby g"osi" wasz pastor, lecz
on by pomimo tego pozosta" moim bratem. WiŸc nie zwaŒajcie na to.
KaŒdy cz"owiek patrzy na pewne sprawy w odmienny sposób.
ƒƒ A w tym tygodniu, ze wzglŸdu na to, Œe musia"em odwo"aø
tydzie§ zgromadze§ w Kanadzie z powodu zamieci ™nieŒnej, z racji
tego mam przywilej, Œe mog"em przybyø do tej kaplicy i urz#dziø
zgromadzenia ewangelizacyjne na kilka wieczorów, jak
obiecywa"em, kiedy st#d odjeŒdŒa"em. I ja og"osi"em, Œe to nie
bŸd#^ Œadne naboŒe§stwo uzdrowieniowe; po prostu g"oszenie
Ewangelii”. Tylko^ A przy tym doszed"em do wniosku i
pomy™la"em, Œe moŒe po™wiŸcimy kilka wieczorów Siedmiu Wiekom
Ko™cio"a. Bowiem ja naprawdŸ wierzŸ, Œe Œyjemy w ostatnim wieku
ko™cio"a, w ostatecznym czasie, tuŒ przed Przyj™ciem Pana Jezusa.
ƒ„ Zawsze staram siŸ zwaŒaø na to, co mówiŸ w tym ma"ym zborze
tutaj i gdziekolwiek g"osi"em, bowiem dobry Pan z Niebios da" mi
równieŒ niewielk# us"ugŸ _ w nadprzyrodzonym zakresie, jak
wiecie. A ludzie czepiaj# siŸ moich s"ów i _ i dlatego muszŸ bardzo
zwaŒaø na to, jakie wypowiadam zdania. Bo je™li Duch šwiŸty
udzieli" ci tego, Œe moŒesz ogl#daø wizje oraz pos"ugiwaø siŸ darem
rozpoznawania, co nie ulega w#tpliwo™ci, a ludzie s"ysz# ciŸ
przemawiaø, to odczuwaj#, Œe masz pewne pojŸcie o tym, o czym
mówisz, poniewaŒ Bóg nie pob"ogos"awi nigdy jakiej™ pomy"ki i nie
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wy™le jej pomiŸdzy ludzi. Rozumiecie? MuszŸ wiŸc byø bardzo
ostroŒny i rozwaŒaø swoje s"owa w ™wietle S"owa _ przez ca"y czas.
A jeŒeli pod tym wzglŸdem zrobi"em jaki™ b"#d, modlŸ siŸ, by mi Bóg
przebaczy", poniewaŒ tak nie chcia"em zrobiø. I ja^
ƒ… KaŒdym razem w czasie nauczania, a szczególnie na takie
g"Ÿbokie tematy, które teraz omawiamy _ ubieg"ego wieczora by"o to
PiŸtno Bestii” _ i tym podobne tematy; a dzi™ wieczorem PieczŸø
BoŒa” _ znamiŸ BoŒe, i tak dalej. Odczuwam, Œe moŒe jest tutaj
wielu, którzy siŸ poniek#d nie bŸd# zgadzaø z tym, co ja uczŸ na ten
temat. Lecz ja siŸ staram nauczaø o tym po prostu jak^ nie kierujŸ
tego do jakiego™ ko™cio"a lub denominacji, lub do jakiej™ osoby,
wcale nie. Bóg to wie. Po prostu w tym šwietle, jak ja to widzŸ; w ten
sposób to mówiŸ.
ƒ† Nie ma ko™cio"a, który mianuje ImiŸ Pana Jezusa, którego bym
nie mi"owa". PójdŸ nawet na ™mierø, by uczyniø wszystko dla tych,
którzy mianuj# Jego ImiŸ, lub odnosz# siŸ z respektem do Niego. To
siŸ zgadza. Bez wzglŸdu na to, jakie znamiŸ religii oni nosz#, czy to
jest metodysta, baptysta, katolik, ktokolwiek by to by", to nie ma dla
mnie Œadnego znaczenia, o ile odnosz# siŸ z poszanowaniem do
mojego Pana. To siŸ zgadza.
ƒ‡ Lecz teraz _ istnieje jeden Plan. A zatem, kaŒdy ko™ció" naucza
prawdopodobnie teologii swego w"asnego ko™cio"a, wierz#c, Œe uczy
w oparciu o ten Plan. OtóŒ, wiele razy, kiedy widzŸ te sprawy _ Œe to
po prostu nie jest w ten sposób, jak ja czytam ten Plan, mam zatem
prawo przedstawiø w moim w"asnym zborze to, co, jak uwaŒam, jest
w"a™ciwe.
ƒˆ Niedawno temu tutaj pewien przedsiŸbiorca budowlany^
By"em w Milltown, w Baptystycznym Ko™ciele w Milltown, w którym
mieli™my zgromadzenia ewangelizacyjne. UwaŒam, Œe brat Wright i
wy wszyscy przypominacie sobie Mariona Lee. [Brat George Wright
mówi: Amen” _ wyd.] On by" bardzo wyprowadzony z równowagi
z powodu czego™, co naucza"em na temat wodnego chrztu. OtóŒ, on
poszed" do domu i by" wyprowadzony z równowagi z tego powodu. A
on by" przedsiŸbiorc# budowlanym.
ƒ‰ Tej nocy ™ni" mu siŸ sen. Pan mu pokaza", Œe budowa" dom i mia"
na nim zrobiø okno wykuszowe. Lecz zamiast zrobiø okno
wykuszowe, zrobi" tylko portyk i powiedzia": To bŸdzie w
porz#dku”. Lecz kiedy przyszed" w"a™ciciel tego domu, powiedzia":
Zburz to aŒ do gruntów i rozpocznij na nowo”.
ƒŠ Zatem, on by" nauczany czego™ innego, niŒ tego, co naucza Biblia,
wiŸc powiedzia": Ja muszŸ po prostu równieŒ zburzyø wszystko i
rozpocz#ø na nowo od fundamentu”. Poszed"em z nim tego wieczora
do domu i spŸdzi"em ca"# noc w jego domu. WiŸc potem my™my^
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ƒ‹ To prawda. On musi zostaø po"oŒony. A nauczaø o tych sprawach
_ ja nie jestem nauczycielem. Lecz lubiŸ wyja™niaø innym To, co
wiem na ten temat i mieø spo"eczno™ø ko"o S"owa, podczas gdy Duch
šwiŸty czyni to rzeczywisto™ci# dla naszych serc. A wiŸc
przeŒywamy w"a™nie wspania"e chwile, czyni#c w ten sposób.
„‚ Ja po prostu polegam trochŸ na naszym drogim pastorze tutaj,
bracie Neville. JeŒeli s# tutaj w naszych bramach obcy _ ten
cz"owiek tutaj jest naszym pastorem _ brat Neville, m#Œ BoŒy,
prawdziwy s"uga Pana Jezusa Chrystusa. Nie mówiŸ tego dlatego, Œe
tutaj siedzi. MówiŸ to równieŒ za jego plecami, czy gdziekolwiek; on
by" takim juŒ od czasu, kiedy go pozna"em. On by" rygorystycznie
metodyst#, a ja rygorystycznie baptyst#, lecz byli™my razem braømi,
wiŸc obaj wyszli™my i stali™my siŸ religijnymi fanatykami”. Czy to
prawda, bracie? Amen. [Brat Neville mówi: Amen. Alleluja!” _
wyd.] Stoimy wiŸc na obopólnym gruncie.
„ƒ OtóŒ, ze wzglŸdu na to przeŒywali™my wspólnie wspania"e chwile
_ Po prostu mieli™my spo"eczno™ø miŸdzy sob#, podczas gdy Krew
Jezusa Chrystusa, Syna BoŒego, oczyszcza nas od wszelkiej
nieprawo™ci”. WiŸc przeŒywali™my wspania"e chwile i oczywi™cie
wysoko cenimy sobie przybyszów tutaj w naszych bramach dzi™
wieczorem.
„„ Nasze niewielkie zgromadzenia ewangelizacyjne _ s#dzŸ, Œe siŸ
dziwicie, dlaczego nie zosta"y og"oszone. OtóŒ, by" to po prostu taki
ma"y jubileusz naszego zboru tutaj i z tego powodu moŒe^ Ja nie
wiem, jak poprowadzi Duch šwiŸty, lecz moŒe jeden wieczór, jeŒeli
Pan pozwoli, zanim zako§czymy tutaj, bŸdziemy mieø moŒe
naboŒe§stwo uzdrowieniowe. A zatem, ja ufam, Œe On nam to
umoŒliwi.
„… Ja muszŸ teraz wróciø do Kanady, by kontynuowaø te
zgromadzenia ewangelizacyjne. A jak wszyscy wiedz#, mamy
naprawdŸ przepe"niony program, zape"niony ca"kiem aŒ do tego
terminu, gdy pojadŸ za morze. Poczyniono juŒ przygotowania i
rozpoczniemy w Durban, w Po"udniowej^ w Johannesburgu, w
Po"udniowej Afryce, oko"o trzeciego wrze™nia. A potem stamt#d
pojedziemy do Durban; a potem do Indii, do Palestyny, do
Luksemburgu, do Frankfurtu, do Transjordanii, i przez wszystkie te
miejscowo™ci. Powrócimy z powrotem do domu, kiedy nas Pan
poprowadzi z powrotem _ kiedy On nam powie, Œeby™my powrócili.
Potem przygotowuj# kolejny plan podróŒy na Now# ZelandiŸ i do
Australii, poprzez te kraje, a potem na wschód _ do Japonii i tych
krajów, które siŸ tam znajduj#.
„† Odczuwam, Œe tak wiele ko™cio"ów w okolicy, gdzie ludzie, o moi
drodzy, po prostu nawracaj# siŸ wzajemnie trochŸ, a potem _ tysi#ce
ludzi przede wszystkim jeszcze nigdy nie s"ysza"o o Jezusie. A zatem

6

MÓWIONE S~OWO

ja odczuwam, Œe^ Jest to moje osobiste uczucie, jest to mój
obowi#zek _ zanie™ø im to Poselstwo, jak najlepiej potrafiŸ. A teraz,
kiedy ja^
„‡ Pozwólcie, Œe to teraz powiem jeszcze raz, bo tutaj siedz# teraz
metody™ci, bapty™ci, prezbiterianie, zielono™wi#tkowcy, katolicy,
pielgrzymi ™wi#tobliwo™ci, nazarejczycy; oni siedz# woko"o i w ten
sposób tworzymy^ Ja wierzŸ, Œe w ten sposób bŸdzie to w Niebie,
poniek#d tak, jak ca"a ta grupa siedz#cych tutaj.
„ˆ A teraz odno™nie tych poselstw, takich jak +PiŸtno Bestii” _
dzisiaj, kiedy jest tyle zamieszania^ Czy zrozumieli™cie to
poselstwo ubieg"ego wieczora? Je™li tak, to powiedzcie Amen”.
[Zgromadzenie mówi: Amen” _ wyd.] Zatem, dzi™ wieczorem bŸdŸ
mówi" na temat ZnamiŸ BoŒe”, wzglŸdnie +PieczŸø BoŒa”. Zdajemy
sobie teraz sprawŸ^
„‰ NuŒe, ja siŸ po prostu nie staram g"osiø z dwu Biblii; jedna
wystarczy. Lecz mam jedn# z nich tutaj z powodu ma"ych notatek, i
tak dalej, i odno™ników, gdyby kto™ postawi" jakie™ pytanie. A zatem,
jutro wieczorem, jeŒeli Pan pozwoli, po wyg"oszeniu kazania^
„Š Pierwszy wieczór by" na temat +Siedmiu Wieków Ko™cio3a” i
zobaczyli™my, na jakiej pozycji siŸ znajdujemy w dniu, w którym
Œyjemy.
„‹ Ubieg"ego wieczora na temat najwiŸkszego przestŸpstwa, jakie
istnieje na ™wiecie: +PiŸtno Bestii”.
…‚ A dzisiaj na temat najwiŸkszego b"ogos"awie§stwa, jakie istnieje
na ™wiecie: +PieczŸø BoŒa”.
…ƒ Jutro wieczorem dam wam okazjŸ strzelaø na mnie. Jutro
wieczorem bŸd# pytania i te sprawy, których nie rozumiecie
odno™nie tego, co by"o g"oszone. Byli™cie na tyle dŒentelmenami i
damami, wzglŸdnie, powiem raczej na tyle chrze™cijanami, Œe
zachowywali™cie siŸ cicho w czasie us"ugi. PragnŸ, aby™cie je
napisali, a jutro wieczorem, kiedy przyjdziecie do kaplicy, przyjd›cie
tak wcze™nie, jak tylko potraficie, bowiem ja bŸdŸ musia" równieŒ
przyj™ø wcze™nie, aby je czytaø i odpowiadaø na nie _ na wasze
pytania dotycz#ce Pisma šwiŸtego.
Potem, w niedzielŸ rano bŸdzie regularna szko"a niedzielna.
…„ W niedzielŸ wieczorem _ prawdopodobnie w niedzielŸ wieczorem
bŸdzie us"uga chrztu. Jest kilku ludzi, którzy pragn# zostaø
ochrzczeni. A zatem, w niedzielŸ wieczorem bŸdziemy mieø
prawdopodobnie poselstwo Ewangelii albo naboŒe§stwo
uzdrowieniowe. Zobaczymy, jak nas Pan poprowadzi tego wieczora
_ w niedzielŸ wieczorem, jakie nam poda poselstwo.
…… Stwierdzamy zatem, zanim podejdziemy do tego, Œe Nikt w
Niebiosach, nikt na ziemi, ani nikt pod ziemi# nie by" godzien wzi#ø
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tŸ KsiŸgŸ, ani J# otworzyø, ani roz"amaø jej PieczŸcie”. 6aden
cz"owiek!” Jan to widzia" w Objawieniu. A my uczymy obecnie o
Objawieniu. I Jan p"aka". Lecz by" tam Baranek, który zosta" zabity
przed za"oŒeniem ™wiata. On by" godzien przyj™ø i wzi#ø tŸ KsiŸgŸ z
prawej rŸki Tego, który siedzia" na Tronie, otworzyø tŸ KsiŸgŸ i
zerwaø z niej PieczŸcie”. A tym Barankiem by" oczywi™cie Jezus
Chrystus, Syn BoŒy. A zatem, jeŒeli On jest tym Jedynym, Który jest
godzien^
…† On Œy" kiedy™ z nami tutaj na ziemi w postaci MŸŒczyzny. Bóg Œy"
w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie, jako Bóg-Cz"owiek.
…‡ A On powróci" do Chwa"y, zostawiaj#c to S"owo: Jeszcze ma"#
chwilŸ, a ™wiat Mnie juŒ nie ujrzy. Lecz wy mnie ujrzycie, bo Ja bŸdŸ
z wami, mianowicie w was, aŒ do sko§czenia ™wiata”. Osoba Ducha
šwiŸtego _ Bóg, powracaj#cy w postaci, w jakiej On^ Jezus
powiedzia": Ja przyszed"em od Boga i idŸ do Boga”. On przyszed" z
Wieczno™ci, zst#pi" na ziemiŸ do czasu i odszed" z zakresu czasu z
powrotem do Wieczno™ci.
…ˆ A ™wiat Go nie pozna". Na ™wiecie by", ™wiat zosta" przez Niego
stworzony, ale Go ™wiat nie pozna". Lecz którzykolwiek Go przyjŸli,
oni^ da" im moc, aby siŸ stali synami BoŒymi”.
…‰ A zatem, teraz jest Jezus Chrystus z nami. Jeszcze ma"# chwilŸ,
a ™wiat Mnie juŒ wiŸcej nie zobaczy. Lecz wy Mnie zobaczycie”.
Zatem bŸdzie ™wiat, który Go juŒ wiŸcej nie zobaczy, oraz bŸdzie
kto™”, kto Go zobaczy. Bo Ja^” Ja” to zaimek osobowy. Ja
bŸdŸ z wami, mianowicie w was, aŒ do sko§czenia ™wiata”. A wy
wierz#cy bŸdziecie Go ogl#daø aŒ do sko§czenia ™wiata.
…Š 6ydów 13, 8. mówi: Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na
wieki”. Obserwujcie Go w Jego mocy, tego samego Pana Jezusa; ta
sama mi"o™ø, te same cuda, te same znaki, które Mu towarzyszy"y, s#
czynne ci#gle dalej. On jest teraz w mistycznym Ciele, w tym Ciele
zmartwychwsta"ych, którzy powstali z grzechu do 6ycia. On Œyje w
nich.
…‹ Bóg w Swojej wielkiej Chwale, Bóg zniŒaj#cy siŸ "askawie,
przychodz#cy ze S"upa Ognia, którego siŸ nie móg" dotkn#ø Œaden
cz"owiek, na ziemiŸ do postaci ludzkiego cia"a, w którym móg" byø
dotykany; ale On urodzi" siŸ z dziewicy. NastŸpnie On wyda" Swoje
Œycie, aby zosta" ukrzyŒowany, aby oczy™ciø grzesznego cz"owieka i
Œeby On móg" Œyø bezpo™rednio miŸdzy lud›mi. Jaka to mi"o™ø, któr#
Bóg mia" dla cz"owieka, Œe On ods"oni" Samego Siebie, aby zgotowaø
czyste miejsce, Œeby On móg" Œyø i okazaø Swoj# mi"o™ø miŸdzy
mŸŒczyznami i kobietami. To jest wspania"e. Tak. To jest nasz Ojciec.
†‚ Rozmawiajmy teraz z Nim _ z Autorem tej KsiŸgi, zanim
otworzymy jej stronice.
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†ƒ Nasz "askawy Niebia§ski Ojcze, przychodzimy do Ciebie dzisiaj
wieczorem w ten sposób, jak nam obieca"e™: JeŒeli Mnie bŸdziecie
prosiø o cokolwiek w Moim Imieniu, Ja to uczyniŸ”. My nie mamy
Œadnej sprawiedliwo™ci, nie mamy niczego, co by™my mogli
przed"oŒyø, przychodzimy po prostu w Imieniu Pana Jezusa, bo Ty
obieca"e™, Œe wys"uchasz w tym Imieniu.
†„ Prosimy CiŸ zatem, wiedz#c, Œe mamy tutaj do rozwaŒania dzi™
wieczorem jeden z najbardziej donios"ych tematów na dzisiejszy
czas: PieczŸø BoŒa”. Ojcze, modlimy siŸ, Panie, wiedz#c, Œe gdybym
wprowadzi" do b"Ÿdu t# ma"# grupŸ ludzi, którzy s# zgromadzeni
tutaj, zdam z tego rachunek w Dniu S#du. Ubieg"ego wieczora
mówi"em na temat +PiŸtno Bestii”. Ojcze, modlimy siŸ, Œeby™ Ty
prowadzi" i pokierowa" tymi S"owami. Oby nie wróci"y próŒno, lecz
niech osi#gn# to, na co by"y pos"ane, kiedy zosta"y zapisane w tej
KsiŸdze.
†… A teraz przyjd›, Ty šwiŸty, we› S"owo BoŒe wprost z tej Biblii,
wypowiedz Je przez ™miertelne usta do ™miertelnych uszu i dokonaj
obrzezki zarówno na mówi#cym, jak i na tych, którzy s"uchaj#,
aby™my mogli co™ osi#gn#ø dziŸki temu zgromadzeniu dzisiaj
wieczorem; wiedz#c, Œe moŒe s# tutaj niektórzy, którzy juŒ nie bŸd#
™miertelnikami na tej ziemi, je™li ™wiat bŸdzie istnia" jeszcze jeden
rok.
†† A teraz jeste™my w domu korekty _ w domu BoŒym, gdzie
jeste™my, by przyj#ø korektŸ. Niechby Duch šwiŸty skorygowa" mnie
i zamkn#" moje usta, jak Ty zamkn#"e™ paszcze lwom, kiedy tam by"
Daniel. Ty znasz moje serce, gdybym mia" powiedzieø jedno s"owo w
sprzeczno™ci do Niego lub z samego siebie. Niechaj Duch šwiŸty
nama™ci kaŒde S"owo. StojŸ tutaj po prostu jako puste naczynie;
niechaj On mówi S"owo BoŒe dzisiaj wieczorem, bo nasze g"odne
serca pragn# us"yszeø co™ od Niego. I niechby Ten, Kto napisa"
BibliŸ, przyszed" tutaj i wyt"umaczy" J# Twemu pokornemu s"udze.
Prosimy o to w Imieniu Jezusa. Amen.
†‡ To jest teraz tylko takie ma"e t"o, aby™my mogli rozpocz#ø dzisiaj
wieczorem temat +PieczŸø BoŒa”.
†ˆ Nie zapomnijcie, jutro wieczorem pragnŸ otrzymaø wasze
pytania. Napiszcie je wyra›nie i po"óŒcie na podium, wcze™nie,
wzglŸdnie na kazalnicŸ, tak wcze™nie, jak potraficie. OtóŒ, ten wielki
temat, który rozwaŒali™my ubieg"ego wieczora^
†‰ Pierwszego wieczora _ przedwczoraj, by" to Ko™ció" i wiek
ko™cio"a, i widzieli™my, jak Jezus stoi w™ród Siedmiu Z"otych
šwieczników, a Jego wygl#d by" podobny do kamienia jaspisu i
sardoniksu _ pocz#tek i koniec, Ruben i Benjamin. Widzieli™my tam
siedem ™wieczników, wzglŸdnie siedem stoj#cych lamp, a nad nimi
tŸcza jako przymierze, i jak On siŸ pojawi". A Jego G"os by" G"osem
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wielu wód _ zarówno Chrystus i Ko™ció" mówi#cy razem; ze z"otym
pasem przepasanym przez piersi Ko™cio"a, który przykrywa",
trzymaj#c _ Ewangelia trzyma"a sprawiedliwo™ø Chrystusa nad
Ko™cio"em. Sta" na spiŒowym fundamencie _ Boski s#d; Bóg wyla"
Swój Boski s#d na Chrystusa i On cierpia" _ niewinny za winnych.
†Š Potem widzimy, jak siŸ to rozpoczŸ"o wiekiem Efeskim; nastŸpnie
by" drugi wiek ko™cio"a, trzeci wiek ko™cio"a, czwarty wiek ko™cio"a,
piŸtna™cie stuleci ciemnych wieków, dalej poprzez wiek lutera§ski,
wiek Filadelfijski i dalej do wieku Laodycejskiego, ostatniego wieku.
†‹ Widzimy w Starym Testamencie, jak one by"y doskonale
przedstawione na pocz#tku w czasie Salomona i potem dalej w czasie
Achaba, w ciemnym wieku. Stwierdzili™my, jak Jezabela, Achab _
kaznodzieja wierz#cy do pewnej granicy albo cz"owiek, który by" raz
taki a raz owaki. Tak samo jak wiele letnich cz"onków ko™cio"a
dzisiaj, ludzi, którzy s# raz tacy a raz owacy _ dzisiaj w ko™ciele, a
jutro moŒesz siŸ ich spodziewaø gdziekolwiek; zawieraj#
kompromisy, s"abn# we wierze, id# razem z tym ™wiatem, a jednak
nazywaj# samych siebie chrze™cijanami. I Achab w tych warunkach
zakocha" siŸ w piŸknej m"odej kobiecie, a jednak niegodziwej i
grzesznej, tak jak wszyscy, którzy odst#pili. On j# po™lubi" i
wprowadzi" ba"wochwalstwo do Izraela i to w najciemniejszym
czasie Izraela, w ciemnym wieku. NuŒe, stwierdzamy, Œe oni wyszli
stamt#d w zatwardzia"ym stanie, aŒ w ko§cu stali siŸ letnimi i Bóg
ich wyplu" ze Swoich ust, a przyj#" pogan.
‡‚ A teraz stwierdzamy, Œe one rozpoczŸ"y siŸ od pierwszego _
Efeskiego Ko™cio"a na pocz#tku _ w tym wieku ko™cio"a; nastŸpny
wiek ko™cio"a zacz#" ch"odn#ø i stawaø siŸ letnim, i przeszed" do
ciemnego wieku. I tak jak w owym czasie Achab po™lubi"
ba"wochwalczyniŸ _ JezabelŸ, i wprowadzi" do Izraela
ba"wochwalstwo, tak samo protestantyzm po™lubi" rzymski
katolicyzm i wprowadzi" ba"wochwalstwo do ko™cio"a. Potem
wyst#pi" Marcin Luther, nastŸpnie John Wesley; nastŸpnie wyst#pili
zielono™wi#tkowcy, ale oni równieŒ zostali wypluci z BoŒych ust.
Potem Bóg zwróci siŸ ponownie do 6ydów _ jest to po prostu
doskona"e.
‡ƒ NuŒe, ja wiem, Œe jestem^ Wy mówicie, Œe jestem typologiem.
To siŸ zgadza. PoniewaŒ ja wiem _ ja wiem jedno, jeŒeli idŸ w
kierunku mego cienia i widzŸ, jak wygl#da mój cie§, mam pewne
pojŸcie o tym, jak wygl#dam, czy jestem czworonoŒnym zwierzŸciem,
czy opierzonym ptakiem, czy cokolwiek to jest _ bŸdzie to rzucaø
cie§.
‡„ A Stary Testament by" cieniem Nowego. RozwaŒali™my o tym
ubieg"ego wieczora w Objawieniu 12 _ niewiasta z prawem pod
swoimi stopami, ksiŸŒyc i s"o§ce ko"o jej g"owy _ jako przedobraz.
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Jednak wszystkie te sprawy _ 6ydów 11. rozdzia" mówi nam, Œe to
wszystko by"y przedobrazy i cienie. Ja my™lŸ, Œe w li™cie do 6ydów
12. jest powiedziane: Przeto i my, maj#c oko"o siebie tak wielki
ob"ok ™wiadków, z"oŒywszy z siebie wszelki ciŸŒar i grzech, który nas
usidla, biegnijmy wytrwale w wy™cigu, który jest przed nami”.
Widzieli™my wiŸc te sprawy. Zatem ubieg"ego wieczora^
‡… RozwaŒali™my o tym wczesnym wieku, by stwierdziø^
wzglŸdnie przedwczoraj wieczorem. Stwierdzamy zatem, jaki by"
pocz#tek pierwszego ko™cio"a. On mia" swój pocz#tek w Dniu
PiŸødziesi#tnicy, kiedy Duch šwiŸty zosta" wylany na wierz#cych.
Widzieli™my reakcjŸ tych wierz#cych i jak On dzia"a" na nich, i co oni
czynili, i znaki i cuda, które im towarzyszy"y.
‡† Potem stwierdzamy, Œe pod koniec tego wieku ko™cio"a, oko"o
trzechsetnego roku, powsta"a miŸdzy nimi herezja, nazwana nauk#
Nikolaitów”. Potem stwierdzamy, Œe to by"y przede wszystkim
uczynki”.
W nastŸpnym wieku ko™cio"a sta"o siŸ to nauk#”.
A potem, powsta"o z tego prze™ladowanie” w ciemnym wieku.
‡‡ Potem wyst#pi"o to po drugiej stronie tutaj i stwierdzili™my, Œe siŸ
to wylŸg"o wprost w protestanckich ko™cio"ach, które powsta"y.
‡ˆ Potem idziemy znowu dalej i stwierdzamy, jak tutaj _ na ko§cu
tego wieku _ po tej stronie przychodzi ca"a ta letnio™ø, jak to
wszystko stygnie. Tak, jak siŸ dzia"o w czasie 6ydów, tak siŸ dzieje
w czasie pogan; stygniŸcie, kiedy siŸ to posuwa w tym kierunku, w
kierunku cienia, i przyciemnia siŸ.
‡‰ Tak samo, jak by"o w czasie Wesley’a i w czasie Luthra;
przedstawi"em t# sprawŸ ubieg"ego wieczoru. Jakie wielkie
przebudzenie mieli™cie, lecz w nastŸpnym etapie zaczŸ"o to stygn#ø.
A w nastŸpnym etapie ostyg"o jeszcze bardziej. A teraz jest to tylko
gromada wyzna§ wiary i formu"ek. I na tym koniec. Rozumiecie? A
w ten sposób dzia"o siŸ przez ca"y czas. A zatem, ja tego naucza"em.
‡Š NuŒe, s"uchajcie teraz uwaŒnie, Œeby™cie to na pewno
zapamiŸtali. Ja nie potŸpiam katolików, ja nie potŸpiam
protestantów, bowiem z obydwóch i ze wszystkich wychodzi
Nasienie BoŒe dziŸki elekcji. Ci, którzy s# przeznaczeni do 6ycia,
zobacz# Je i wejd# do Niego. Ci którzy Go nie widz#, chodz# w
ciemno™ciach. Jest to zaleŒne od Boga. Czyni to Bóg. On przysi#g" i
obieca" Abrahamowi, Œe go zbawi i jego Nasienie. Zatem, je™li macie
Nasienie Abrahama, posiadacie 6ywot Wieczny; to jest wszystko, i
jeste™cie dziedzicami wed"ug obietnicy. A to wszystko jest z "aski i
dziŸki elekcji BoŒej.
‡‹ Zwróøcie teraz uwagŸ _ w tym tutaj. Ja jestem czasami po
prostu^ moŒe gdybym wiŸcej g"osi" lub wiŸcej naucza". By"o to juŒ
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przed laty. To jest pierwsze zgromadzenie z nauczaniem, które
mia"em na przestrzeni oko"o o™miu lat. A jest to po prostu trochŸ _
moŒe miejscami trochŸ nie tak. Zawsze jeste™cie _ jeste™cie^
Zadajcie mi pytanie, jakie tylko chcecie; po"óŒcie je na podium,
wzglŸdnie na pulpit, a ja siŸ ucieszŸ, kiedy je otrzymam.
ˆ‚ ZwaŒajcie teraz. Lecz wszystko, co o Tym wiem, nie nauczy"em
siŸ Tego od jakiego™ cz"owieka ani w seminarium. Modli"em siŸ,
dopóki nie otrzyma"em objawienia odno™nie tego, a musia"o to
wytrzymaø porównanie ze S"owem BoŒym.
ˆƒ W Starym Testamencie ludzie mogli siŸ w trojaki sposób
dowiedzieø jak#™ wiadomo™ø. Jako pierwsze oni stwierdzili, czy to
by"o napisane w zakonie; nastŸpnym by" prorok, a nastŸpn# rzecz#
by"o Urim i Tummim. NuŒe, kaŒdy nauczyciel wie, czym by"o Urim i
Tummim. By"o to ™wiat"o, które b"yska"o na napier™niku Aarona,
który mieli powieszony w ™wi#tyni. OtóŒ, jeŒeli prorok prorokowa", a
to šwiat"o na Urim i Tummim nie b"yska"o, by"o to fa"szywe. By"a to
Boska odpowied› od Boga: Jest to b"Ÿdne”. Zatem, jeŒeli oni^
JeŒeli siŸ komu™ ™ni" sen, a Ono nie b"yska"o na tym Urim i Tummim,
to on by" b"Ÿdny.
ˆ„ OtóŒ, Urim i Tummim zosta"o zniesione _ jego sens, lecz To jest
BoŒe Urim i Tummim teraz _ Biblia. JeŒeli prorok lub ten, kto ma
sny, czy nauczyciel, czy ktokolwiek to jest, nie opiera swej teorii
dok"adnie na TAK MÓWI PAN, to ja w to nie wierzŸ, rozumiecie.
Musi to przyj™ø wprost Tutaj, od 1. MojŒ. do Objawienia, nie tylko na
jednym miejscu. Musi to przyj™ø z Biblii i "#czyø siŸ z Ni# dok"adnie
razem. O, tak. Musi siŸ to zazŸbiaø z ca"# Jej reszt# i "#czyø J# ca"#
razem. JeŒeli tak nie czynicie, to by™cie mogli wzi#ø co™ i powiedzieø,
Œe to jest czy™ciec, i g"osiø katolicyzm na podstawie Biblii. Lecz musi
siŸ to ca"kiem zazŸbiaø _ od 1. MojŒeszowej aŒ do Objawienia, i
przedstawiaø jasno ten obraz. To siŸ zgadza.
ˆ… A w"a™nie Duch šwiŸty rozwija Ten obraz dla ciebie, jeŒeli Mu to
tylko pozwolisz uczyniø. On ciŸ poprowadzi do ca"ego šwiat"a. Biblia
tak mówi. Jezus powiedzia", Œe On to uczyni.
ˆ† ZauwaŒcie teraz, jak^ Stwierdzamy teraz znowu, co oni tam
czynili. Potem, po pewnym czasie oni otrzymali doktrynŸ. Przysz"o
na nich prze™ladowanie i oni wyszli.
ˆ‡ A zatem, zaczynamy stwierdzaø, Œe teraz w tym czasie _ Œe Biblia
przepowiedzia"a, Œe przyjdzie taki czas, w którym ludzie otrzymaj#
piŸtno _ a mianowicie piŸtno bestii.
ˆˆ KaŒdym razem, kiedy co™ niewielkiego rozleci siŸ po kraju, kaŒdy
mówi: To jest piŸtno bestii”. Kiedy wówczas^ W"a™nie zosta"em
ordynowany w baptystycznym ko™ciele, kiedy us"ysza"em o N.R.A.
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OtóŒ, kaŒdy mówi": To jest piŸtno bestii”. A potem kaŒdy zacz#"
powtarzaø: To jest piŸtno bestii”.
ˆ‰ A teraz mówi#: Teraz przychodzi Rosja, komunizm, to jest
piŸtno bestii”. Lecz to jest k"amstwo. To nie jest piŸtno bestii. Biblia
mówi, czym jest piŸtno bestii. PiŸtno bestii to Œaden antyreligijny,
przeciwpa§stwowy ruch, który powstaje ot tak. Komunizm to nie
Rosja; komunizm to duch. To wszystko jest^ My siŸ nie musimy
martwiø o RosjŸ.
ˆŠ To nasze w"asne zepsucie zabija nas. Komunizm porusza siŸ
wprost miŸdzy naszymi ko™cio"ami i tym podobnie, wy o tym wiecie,
w naszych szko"ach, w naszych domach, wszŸdzie w naszym
narodzie. Ca"a ta sprawa jest po prostu poŒarta przez robaki. Rudzik,
dziobi#cy do jab"ka, mu nie zaszkodzi; to robak, który jest w j#drze
jab"ka, niszczy je. O to w"a™nie chodzi, jest to po prostu zepsucie,
które jest miŸdzy nami. Chodzimy i nazywamy samych siebie
chrze™cijanami, a postŸpujemy jak ten ™wiat, ubieramy siŸ jak ten
™wiat, bierzemy udzia" w sprawach tego ™wiata, a nazywamy samych
siebie^ šwiatu to juŒ zbrzyd"o i jest zmŸczony z czego™ takiego. A
nie tylko ™wiat, wielu chrze™cijan równieŒ. Tak.
ˆ‹ CzŸsto mawia"em: BoŒe pomóŒ, Œeby przyszed" dzie§, gdy ludzie
stan# siŸ tym, czym powinni siŸ staø. Gdybym ja by" przeciwko
Niemu, to bym powiedzia", Œe jestem przeciwko Niemu, i by"bym
przeciwko Niemu we wszystkim, w czym bym móg" byø”. Lecz ja
jestem po Jego stronie, ja Go mi"ujŸ i wierzŸ Mu. A moje Œycie jest w
Jego rŸkach, Œeby On uczyni" z nim, cokolwiek chce, bowiem ja
wierzŸ, Œe chrze™cija§stwo jest Prawd#. To siŸ zgadza. Ja wierzŸ, Œe
to Prawda.
‰‚ Kiedy podróŒujŸ po ™wiecie i rozgl#dam siŸ po nim, i po
wszystkich jego -izmach, i tak dalej, wszyscy ich za"oŒyciele s#
martwi i leŒ# w grobie, a oni maj# teologiŸ. Mniej wiŸcej tak samo
daleko dochodzi chrze™cija§ski ko™ció", mimo wszystko.
‰ƒ Lecz ci, którzy znaj# swego Boga, bŸd# czyniø bohaterskie
czyny”. A Moc zmartwychwsta"ego Jezusa Chrystusa Œyje w takim
cz"owieku. [Brat Branham puka w kazalnicŸ sze™ø razy _ wyd.] To
siŸ zgadza. On nie jest martwy; On powsta" z martwych. Ja bŸdŸ z
wami, mianowicie w was, a sprawy, które Ja czyniŸ i wy czyniø
bŸdziecie”. O, tak.
‰„ Potem ten ™wiat patrzy i mówi: Fanatyzm”. Widzieli™cie, gdzie
to zaczerpnŸli™my ubieg"ego wieczora z pomoc# BoŒ#.
‰… Stwierdzamy zatem, Œe pierwsza rzecz, która kiedykolwiek
powsta"a, aby ukszta"towaø jak#™ formŸ zwierzŸcia, czy w ogóle^
ZwierzŸ oznacza moc”. RozwaŒali™my o wszystkich tych symbolach
i innych sprawach ubieg"ego wieczora, Œeby udowodniø, Œe to
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zwierzŸ by"o moc#. A ono nie przysz"o z Rosji. Ono przysz"o z Rzymu.
To siŸ zgadza. Ono przysz"o z Rzymu.
‰† A nie by"a to _ nie by"a to grupa ludzi. Nie by"a to polityczna
organizacja. By"a to religijna instytucja. By" to ko™ció", który siedzi
na siedmiu pagórkach” z jednym cz"owiekiem na czele, który ma
rz#dz#c# moc nad ca"ym ™wiatem. To siŸ dok"adnie zgadza.
Stwierdzamy, Œe to by"a kobieta i przedstawili™my j# po prostu
ca"kiem jasno. Nie pos"uŒy"em siŸ moim w"asnym wyt"umaczeniem;
po prostu czyta"em BibliŸ. Tak, nie ma Œadnego innego miejsca na
™wiecie, Œadnego innego miasta, które panuje nad ca"ym ™wiatem. W
kaŒdym narodzie ta domieszka rzymskiego katolicyzmu wychodzi na
jaw, podobnie jak w tych dziesiŸciu palcach z wizji Daniela, i my
stwierdzamy, Œe to by"o Miasto Watykan.
‰‡ Co najmniej tuzin wiernych katolików siedzia"o tutaj ubieg"ego
wieczora. Oni siedzieli cicho i s"uchali. Oni s# szczerzy. Oni "akn#.
‰ˆ NuŒe, nie moŒesz siŸ spieraø z ksiŸdzem. On siŸ nie bŸdzie spiera",
bowiem ksi#dz mówi: JeŒeli ko™ció" mówi co™ innego niŒ ta Biblia,
ko™ció" ma racjŸ”. Wed"ug mnie Biblia ma racjŸ, a ko™ció" jest w
b"Ÿdzie. Rozumiecie? Nie moŒna siŸ z nimi spieraø. Oni _ ty masz^
Nie sposób spieraø siŸ z nimi. Nie ma sensu dyskutowaø, czy
debatowaø. Bowiem oni wierz#: To, co mówi ko™ció", o to chodzi!
Chodzi o to, co mówi ko™ció", bez wzglŸdu na to, co mówi Biblia.
Chodzi o to, co mówi ko™ció"!” Oni wierz# ko™cio"owi. My wierzymy
Biblii.
‰‰ Stwierdzamy teraz, Œe ona zosta"a nazwana^ Ko™ció" by"
kobiet#. A ona zosta"a nazwana kategorycznie, wulgarnym s"owem:
WSZETECZNICA”, a zarazem by"a MATK` NIERZ`DNIC”.
Stwierdzamy wiŸc, Œe katolicki ko™ció" by" pierwszym ko™cio"emmatk#. On jest dok"adnie tym, czym mówi", Œe jest. On jest
pierwszym ko™cio"em, który zosta" kiedykolwiek zorganizowany.
JeŒeli Bóg zorganizowa" kiedy™ religiŸ, by" to katolicki ko™ció".
Pierwsz# organizacj# na ™wiecie, która zosta"a kiedykolwiek
zorganizowana z religii chrze™cija§skiej, by" katolicki ko™ció".
Zatem^
‰Š A zatem, ostatecznie ona by"a MATK` NIERZ`DNIC”. Ona
urodzi"a ko™cio"y _ podobne do niej, bowiem one nie mog"y byø
ch"opcami. One musia"y byø dziewczynami, a my stwierdzamy, Œe
ko™ció" protestancki jest produktem ko™cio"a katolickiego. Na
podstawie badania Pisma oraz kiedy cz"owiek zajrzy do ksi#Œki
historii, widzimy, Œe protestancki ko™ció" jest produktem. Protestant
nie moŒe wiŸc przyganiaø katolikowi, bowiem o obydwu jest
powiedziane, Œe s# NIERZ`DNICAMI” i WSZETECZNIC`”.
Brzmi to kategorycznie, lecz to jest TAK MÓWI PAN. To siŸ zgadza.
‰‹ ZwaŒajcie, potem on powiedzia": Zróbmy” _ w Stanach
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Zjednoczonych mówi#: Zróbmy pos#g tej bestii”. JeŒeli bestia by"a
moc#, a t# moc# by"a organizacja _ nie pos"ugujŸ siŸ teraz teori#. To
jest S"owo BoŒe. Organizacja katolickiego ko™cio"a zorganizowa"a siŸ
razem i utworzy"a de-^ ugodŸ. Oni zebrali razem pierwszych
ojców”, jak ich nazywaj#, i zorganizowali katolicki ko™ció", i zrobili
obrz#dek z tego, w co wierzyli, a to, co oni nauczali, nazwali
powszechnym wierzeniem. I oni to pod kar# wmuszali ludziom.
Š‚ A potem, kiedy wyszed" Marcin Luther, widzimy, Œe Duch BoŒy
wyprowadzi" go z tego. Lecz zamiast pozwoliø ludziom, by zostali
wolnymi, zorganizowa" ko™ció"; pos#g, podobny do bestii _
polityczn# moc podobn# do niej. Zamiast pozwoliø ludziom chodziø
w ™wietle podawanym przez Boga, oni siŸ zorganizowali pod pewn#
dyscyplin# i musieli przestrzegaø tej dyscypliny.
Šƒ Bóg przesun#" siŸ zaraz do metodystycznego ko™cio"a. Metody™ci
mieli przebudzenie, które ogarnŸ"o ™wiat; Duch šwiŸty by" z nimi
nauczaj#c po™wiŸcenia. I nie wiadomo dlaczego, ale kiedy to uczynili,
to zorganizowali ko™ció", zrobili pos#g dla bestii, to siŸ zgadza,
polityczn#, zorganizowan# moc, Œeby przywi#zaø BoŒych ludzi do
wyznania; zamiast tego, Œeby mieli wolno™ø w oddawaniu czci i mogli
chodziø w ™wietle, skoro ™wiat"o rozlewa"o siŸ po ich ™cieŒce.
Š„ Oni ich powstrzymywali w tym wieku. To by"o dobre ™wiat"o na
tamten czas. By"o to ™wiat"o dla Pergame§skiego Ko™cio"a.
Š… Lecz jak siŸ ma sprawa z Filadelfijskim Ko™cio"em? By"o to
kolejne ™wiat"o. Widzicie jednak, niezaleŒnie od tego, jak bardzo siŸ
oni zorganizowali, Bóg wyszed" i porusza" siŸ w tym wieku ko™cio"a,
w kaŒdym razie wys"a" mŸŒa, imieniem John Wesley. Luther nie móg"
tego na™ladowaø, poniewaŒ on w to nie wierzy". On by" juŒ wówczas
zorganizowany.
Š† Potem John Wesley zorganizowa" siŸ tak zwarcie, a doszed" do
pewnego stadium. By" to czas, aby nasta" ten wiek ko™cio"a. Bóg
pos"a" grupŸ zielono™wi#tkowców i oni wyszli tutaj z chrztem
Duchem šwiŸtym. O, metody™ci powiedzieli: Uch-och. Hm! My nie
moŒemy i™ø z Tym. E_e! My nie wierzymy w takie brednie. O nie”.
Dlaczego? To jest ™wiat"o, w którym oni chodzili tutaj; tutaj jest
™wiat"o dla tera›niejszego czasu.
Š‡ My idziemy w kierunku zaj™cia s"o§ca. Czy przypominacie sobie,
co powiedzia" prorok? Nastanie dzie§, który bŸdzie pochmurny, nie
bŸdzie to ani noc ani dzie§, lecz czasu wieczornego bŸdzie šwiat"o”.
To šwiat"o, które kiedy™ ™wieci"o w tym wschodnim kraju na 6ydów;
na wschodzie (6ydzi s# lud›mi wschodu), Ono ™wieci dzisiaj na
pogan; to samo šwiat"o, ten sam Duch šwiŸty tutaj w ostatecznych
dniach _ ten sam chrzest Duchem šwiŸtym. Przechodzili™my
poprzez wszystkie te wieki aŒ tutaj, gdzie nie ma ani šwiat"a ani
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ciemnego czasu, lecz pochmurny, ponury dzie§. Lecz w"a™nie tutaj,
kiedy to šwiat"o ™wieci"o tak samo, jak ™wieci"o wówczas.
Šˆ W"a™nie dlatego: On jest z wygl#du jak kamie§ jaspis i
sardoniks; Alfa i Omega, Pocz#tek i Koniec; On, Który By", Który
Jest, i Który Ma Przyj™ø; Korze§ i Latoro™l Dawida; Poranna
Gwiazda”. Tutaj to mamy. [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] Mam
nadziejŸ, Œe to widzicie.
Š‰ Przypomnijcie sobie, Œe stwierdzili™my bez Œadnej pomy"ki, Œe
piŸtno bestii jest piŸtnem odszczepie§stwa, to znaczy, Œe cz"onkowie
ko™cio"a trzymaj# siŸ kurczowo swego ko™cio"a, zamiast chodziø w
šwietle. Oni odrzucaj# šwiat"o i nie pozosta"o nic innego niŒ
ciemno™ci. To siŸ zgadza, zarówno katolicy jak i protestanci. Istnieje
wiŸc bestia i wszetecznica” i ona ma córki nierz#dnice”. A te córki
_ nierz#dnice, kiedy one wyst#pi"y, by"y dziewicami wed"ug šwiat"a
na ów czas, ale one siŸ zorganizowa"y i wprowadzi"y ludzi z
powrotem tutaj, z powrotem do tego i uczynili z nich to samo, czym
by" Rzym na pocz#tku. Biblia tak mówi. Bestia i pos#g bestii; liczba
jego imienia”, i tak dalej.
ŠŠ JakŒe, rozwaŒali™my ca"# t# sprawŸ ubieg"ego wieczora, a Biblia
jasno^ nie teoria kogo™. Lecz Biblia podaje, Œe ta bestia, która ma
siedem g"ów i dziesiŸø rogów przychodzi [MoŒe puste miejsce na
ta™mie _ wyd.] z Rzymu, by"a tam w Rzymie i by"a tym, który by",
który nie jest; który jest i który nie jest”, jeden papieŒ po drugim,
jeden papieŒ po drugim, i pójdzie na zatracenie. I stwierdzamy, Œe ta
sama stara kobieta urodzi"a kilka dziewcz#t. One by"y na pocz#tku
pannami, chodzi"y w tym šwietle, które posiada"y. A potem one
zaczŸ"y postŸpowaø jako nierz#dnice i wróci"y zaraz z powrotem
czyni#c to samo, co czyni ich matka. [Brat Branham stuka
dwukrotnie w kazalnicŸ _ wyd.] Dok"adnie. Dok"adnie.
Š‹ Pozwólcie, Œe wam co™ powiem, kobiety. S"uchajcie. MoŒe mi
teraz tak bardzo nie ufacie, kiedy tr#biŸ” o tych sprawach. Nie
czyniŸ tego po to, by was zraniø, lecz by wam pomóc. [Zgromadzenie
mówi: Amen” _ wyd.] Lecz kiedy widzicie ludzi _ te dzisiejsze
ko™cio"y, pozwalaj#ce swym kobietom^ NuŒe, ja siŸ zabiorŸ
równieŒ do mŸŒczyzn. Lecz one pozwalaj# swoim kobietom
postŸpowaø w ten sposób, jak postŸpuj#, a o™wiadczaj#, Œe s#
chrze™cijanami! Ja was nie winiŸ, kobiety; ale bŸdŸ, po dzisiejszym
wieczorze. Lecz patrzcie, ja was teraz nie winiŸ, kobiety. Lecz, moja
siostro, wiele z tych nauczycieli z seminariów, albo nauczycieli,
wyg"aszaj#cych przemówienia pogrzebowe, czy jakkolwiek ich
nazywacie, gdzie™ tutaj z okolicy, oni wam tylko pozwalaj# chodziø
w takich iluzjach. Biblia mówi: Byli to ™lepi, prowadz#cy ™lepych”.
To prawda. Zatem^
‹‚ A Jezus to widzia" i wiedzia", Œe niektóre z protestanckich
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ko™cio"ów pójd# prosto do bramy šwiat"o™ci, ale odwróc# siŸ. Jezus
powiedzia" w ew. Mateusza 24. 24, Œe to bŸdzie tak: Antychryst
bŸdzie tak blisko, jak ten prawdziwy, Œe mog"oby to zwie™ø nawet
samych Wybranych, gdyby to by"o moŒliwe”.
‹ƒ Widzicie teraz rzymianizm, katolicyzm _ o, to zaszokowa"o
niektórych z was, protestanci. Lecz cz"owiek, który ma w sobie
trochŸ poczucia przyzwoito™ci, trochŸ^ wie trochŸ o Biblii, on tego
bŸdzie unika" i odejdzie. To siŸ zgadza. Ich powab jest dla niego
ciemno™ci#; on wie, Œe nie ma w tym Œadnej prawdy _ wszystkie te
brednie, których oni nauczaj#. Nie moŒna tego podeprzeø miejscem
Pisma; a zatem oni uderzaj# na chybi" trafi".
‹„ NajwiŸksze k"amstwo, wypowiedziane kiedykolwiek, mia"o w
sobie wiele Prawdy. To siŸ zgadza. W pierwszym k"amstwie, kiedy
szatan rozmawia" z Ew#, on mówi" bardzo duŒo Prawdy. Lecz na
dnie tego on mia" k"amstwo, które j# potŸpi"o i doprowadzi"o do
upadku ca"# generacjŸ, wszelkie stworzenie. To siŸ zgadza.
‹… Musicie na to zwaŒaø. Musi to przyj™ø tak: Prawda tutaj i Prawda
tutaj, Prawda tutaj i Prawda tutaj. KaŒda odrobina z tego musi byø
Prawd# _ ta sama linia poprzez ca"e Pismo.
‹† A zatem, jak ludzie mog# patrzeø na wczesny ko™ció" wówczas,
który by" o™wietlany tym samym ™wiecznikiem, a potem widz#, Œe
tutaj dzieje siŸ to samo, co siŸ dzia"o wówczas, a S"owo BoŒe mówi,
Œe to bŸdzie Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki”. A
odrzuciø to? To nam wskazuje na to, Œe oni juŒ odrzucili šwiat"o i
chodz# w ciemno™ciach; zosta"o im tylko to jedno.
‹‡ To prawda, mój bracie. Ja tego nie mówiŸ, aby siŸ robiø m#drym.
Bóg to wie. On zna moje serce. Ja mam us"ugŸ _ mam jeszcze wiele
do wykonania przed sob#. Ja wiem, Œe pewnego dnia bŸdŸ musia"
przed S#dem zdaø rachunek z tych spraw. To siŸ dok"adnie zgadza.
Gdyby stwierdzono, Œe jestem fa"szywym oskarŒycielem, fa"szywym
nauczycielem, Bóg by mnie potŸpi". To siŸ zgadza. Lecz je™li wiem
PrawdŸ o tych sprawach, a nie powiedzia"bym wam jej, to On mnie
potem potŸpi; na pewno.
‹ˆ Do stróŒa powiedzia": Czuwaj! JeŒeli zaniedbasz i nie ostrzeŒesz,
to ja bŸdŸ ich Œ#da" z twojej rŸki. Lecz je™li ich ostrzeŒesz, a bŸd#
dalej tak postŸpowaø, oni poumieraj# w swoich grzechach, lecz ja ich
nie bŸdŸ Œ#da" z twojej rŸki. BŸdziesz wolny”.
‹‰ Chcemy wiŸc byø ostroŒni, aby™my wiedzieli, co jest Prawd#,
zgodnie z Bibli#. I jak rozpocz#" siŸ ten wiek i co oni czynili, a dzisiaj
widzimy dok"adnie, Œe protestancki ko™ció" upada.
‹Š Spójrzcie tutaj. Bywa"o tak przed wielu laty, Œe dla waszych Œon,
pielgrzymi ™wi#tobliwo™ci, by"o z"# rzecz# obcinaø swoje w"osy. Co
by"o w tym z"ego, a co s"usznego? Biblia mówi, Œe Kobieta, która
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sobie strzyŒe w"osy, to jej m#Œ ma prawo daø jej rozwód”. Jasna
nauka, lecz tak mówi Biblia.
‹‹ A wy kobiety, wychodzicie tutaj z domu i kosicie trawnik przed
domem w kombinezonie roboczym _ w mŸskim odzieniu. A Biblia
mówi _ Wszechmog#cy Bóg mówi: Niewiasta, która siŸ ubiera w
mŸskie odzienie, jest obrzydliwo™ci#, spro™no™ci# w oczach BoŒych”.
A wy to czynicie.
ƒ‚‚ Wy palicie papierosy, chodzicie na zabawy taneczne i tym
podobne imprezy, a pomimo tego naleŒycie do ko™cio"a. To wskazuje
na to, Œe przyjŸli™cie piŸtno innego rodzaju, nie jeste™cie
popiŸtnowani w Niebie Duchem šwiŸtym. Za chwilŸ przejdziemy do
tego i pokaŒŸ wam co™ innego niŒ to. NuŒe, to tylko taka ma"a
sprawa.
ƒ‚ƒ A wy mŸŒczy›ni, chodzicie do ko™cio"a, przechadzacie siŸ po
ulicach z cygarem w ustach, jak teksaski wó" pozbawiony rogów. Nie
mówiŸ tego, by Œartowaø. Nie jestem zwolennikiem Œartowania za
kazalnic#. MówiŸ, Œe to jest Prawda. Chodzicie ulic#, wysiadujecie w
róŒnych lokalach, k"amiecie, kradniecie i oszukujecie siŸ wzajemnie,
a jeste™cie diakonami w zarz#dzie ko™cio"a.
ƒ‚„ Przychodzicie do ko™cio"ów i gracie w stare, szachrajskie gry,
które nie s# niczym nowym pod s"o§cem, jak tylko zwyk"#, pod"#
loteri#. To prawda. A wy to czynicie, a potem krzyczycie o
bukmacherach. Wy, którzy tak postŸpujecie, jeste™cie po prostu tak
samo niedobrzy w swych ko™cio"ach; wy metody™ci, bapty™ci i
zielono™wi#tkowcy, kimkolwiek jeste™cie. To siŸ zgadza. I wy wiecie,
Œe to prawda. Lecz co to oznacza? Zd#Œacie wprost z powrotem,
podobnie jak wasza matka wówczas. Dok"adnie tak samo i nie moŒe
kocio" przyganiaø garnkowi”. Jest to duch tych spraw.
ƒ‚… Lecz ja nie mam niczego przeciw katolikom. Nie mam niczego
przeciw metodystom, baptystom lub prezbiterianom. Bóg tam ma
swój lud _ Nasienie Abrahama. To nie jest przeciw ludziom. Dotyczy
to ich ko™cio"ów, w których siŸ oni zorganizowali i oni oddaj# cze™ø
ko™cio"owi, zamiast Bogu. O, wy protestanci nie chcecie temu
uwierzyø, lecz czynicie to, mimo wszystko. Zapytam siŸ: Czy jeste™cie
chrze™cijanami?
ƒ‚† OtóŒ, brat Bosworth postawi" tutaj niedawno pytanie jednej
dziewczynie i powiedzia": Czy jeste™ chrze™cijank#?”
ƒ‚‡ Ona odrzek"a: Chrze™cijank#? Przyjmij do wiadomo™ci, Œe
kaŒdego wieczora zapalam ™wiecŸ!”
ƒ‚ˆ OtóŒ, wy protestanci my™licie, Œe to co™ znaczy? Czy jeste™
chrze™cijaninem? Przyjmij do wiadomo™ci, Œe ja jestem metodyst#”
lub baptyst#”. OtóŒ, wed"ug mnie to nie znaczy nic innego niŒ to, Œe
ty sam wypad"e™ z dnia "aski; to siŸ zgadza, jeŒeli to jest wszystko,
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czym jeste™ _ tylko metodyst#, czy baptyst#. JeŒeli nie jeste™
chrze™cijaninem
w
tym
ko™ciele
metodystycznym,
czy
baptystycznym, czy katolickim, to jeste™ zgubiony. To siŸ zgadza.
Tak, to jest dok"adnie twoje piŸtno.
ƒ‚‰ Oba piŸtna s# duchowe. Ja wam to teraz udowodniŸ na podstawie
Biblii. Oba piŸtna s# duchowymi piŸtnami.
ƒ‚Š Wielu ludzi my™li: BŸd# przechodziø woko"o i co™ zostanie
wytatuowane na twoim czole, a co™ zostanie wytatuowane na twojej
rŸce”. Stwierdzili™my ubieg"ego wieczora, Œe to jest k"amstwo. O,
tak. To by"o b"Ÿdne. Jest to duchowe piŸtno. Jest to _ jest to po
prostu tak ukryte. I spójrz, wiele razy^
ƒ‚‹ Ja wiem, Œe wielu ludziom najeŒ# siŸ teraz piórka i wydaje im siŸ
to twarde. Lecz to _ to dokona naprawy, jeŒeli tylko^ i damy Bogu
trochŸ okazjŸ. Nie chcŸ byø szorstkim, lecz ja _ pragnŸ tylko
stwierdziø fakt _ z ca"ego mego serca.
ƒƒ‚ Kiedy Jezus Chrystus widzia", Œe protestancki ko™ció" od"#czy" siŸ
wówczas od katolickiego ko™cio"a i wyszed", ale zaraz wróci" z
powrotem i powróci" znowu prosto do tego, co oni czynili, On
powiedzia": Ten duch bŸdzie tak podobny, Œe by zwiód" samych
Wybranych^”
ƒƒƒ Czy sobie u™wiadomili™cie, chrze™cija§scy przyjaciele, Œe to
antychryst, który jest piŸtnem bestii? Antychryst; kaŒdy wie, Œe
tamten antychryst _ Œe to jego piŸtno, jego moc. I widzimy, Œe to jest
bestia, jest to moc. Istnieje moc katolickiego ko™cio"a. Istnieje moc
metodystycznego ko™cio"a.
ƒƒ„ Niedawno uda"em siŸ tutaj do bardzo mi"ego dŒentelmena. JeŒeli
siŸ nie mylŸ, on siedzi dzi™ wieczorem w"a™nie tutaj w kaplicy. A
m"oda Edith Wright przyjecha"a z nimi wprost tutaj na
zgromadzenie, nieca"ych dwadzie™cia mil st#d. A my, ci ludzie^ Ja
w"a™nie g"osi"em EwangeliŸ o zbawieniu. On musia" prze"aziø ponad
samochodami, Œeby siŸ tam dostaø. A pastor wywo"a" mnie zaraz tego
wieczora i rzek": Przykro mi, Œe ci to mówiŸ, kazn. Branham. Lecz
mówiono mi, Œe maj# tutaj w ™rodku kilku chorych ludzi, a nasz
rejonowy przyszed" i powiedzia": d6adne Boskie uzdrawianie w
metodystycznym ko™ciele!’ BŸdziesz wiŸc musia" wyst#piø na
podium, poŒegnaø siŸ i odej™ø ze zgromadzenia”. To prawda.
ƒƒ… Dlaczego? Moc metodystycznego ko™cio"a. To jest moc tej bestii.
Baptystyczny ko™ció" tak samo; campbellici, luteranie i wszyscy
pozostali, a zielono™wi#tkowcy tak samo ›le. To siŸ zgadza. Mia"em
zielono™wi#tkowców^ Zbory BoŒe wst#pi"y do soboru ko™cio"ów,
który jest^ Oni siŸ po prostu uczepili tej starej matki”
wszetecznicy tutaj. Tak wiŸc kaŒda ko™cielna organizacja pochodzi z
Rzymu. Tam jest ich matka. Ja nie jestem mormonem, ani nie jestem
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wyznawc# Pó›nego Deszczu, czy jakkolwiek to nazywacie. Ja nie
chcŸ^ Nie jestem z nich.
ƒƒ† Lecz mam na my™li to, Œe mŸŒczy›ni i kobiety powinni byø wolni
w Jezusie Chrystusie, by chodziø w šwietle. A w kaŒdym ko™ciele
powinno byø tak samo. To siŸ zgadza.
ƒƒ‡ NuŒe, zwróøcie uwagŸ na to, jak Biblia^ Zrozumcie to. Ta
organizacja, pamiŸtajcie, oto gdzie ona leŒy, w"a™nie tam. A my
stwierdzamy, Œe kiedy katolicki ko™ció" rozpocz#" wówczas, oni
wyst#pili z niew"a™ciwym chrztem _ z pokropieniem na miejsce
zanurzenia. Nie ma do tego ani jednego miejsca Pisma w Biblii. A nie
tylko to, lecz Duch šwiŸty, wodny chrzest, formu"ki i tytu"y, i
wszystko inne; po prostu szydzono z tego prawdziwego. Nie ma ani
jednego kaznodziei w kraju, który by mi móg" pokazaø jedno miejsce,
gdzie by to kiedykolwiek czyniono we wczesnym ko™ciele. To siŸ
zgadza. Nie ma tego w Biblii. Lecz oni z tym wyst#pili, a my™my siŸ
sk"onili wprost do tego. Czy widzicie, do czego wprost powracamy?
ƒƒˆ A wy siŸ dzisiaj dziwicie, dlaczego nie mamy przebudzenia. Oto
jest tego powód, bracie. My dzisiaj potrzebujemy dobrego
staromodnego przebudzenia, tak jak w czasie ™w. Paw"a _ na nowo
wed"ug Biblii Ducha šwiŸtego w kraju. Oto, czego potrzebujemy.
OtóŒ^
ƒƒ‰ A ludzie przyjŸli piŸtno bestii” lub liczbŸ jej imienia”, przez to,
Œe zrobili jej pos#g. Pos#giem by"a organizacja, taka sama jak
katolicki ko™ció". Oni siŸ zorganizowali i zrobili pos#g katolickiego
ko™cio"a. Czy metodystyczny ko™ció" jest jego pos#giem _
baptystyczny ko™ció", prezbiteria§ski ko™ció", zielono™wi#tkowy
ko™ció", ko™ció" ™wi#tobliwo™ci _ pielgrzymi ™wi#tobliwo™ci i
zjednoczeni bracia? KaŒdy, który siŸ zorganizowa", bra" wzór
stamt#d. Nie by"o tego w BoŒej Biblii. [Brat Branham stukn#" w
kazalnicŸ _ wyd.] To siŸ zgadza. Organizacje _ organizowanie siŸ!
ƒƒŠ Bóg jest wodzem. We› to wstecz, jak daleko chcesz. Spójrz na
Izraela, który wychodzi" z Egiptu.
ƒƒ‹ Stali tam wszyscy ci Moabici, fundamentalni, ofiarowali ofiary _
siedem o"tarzy, siedem koz-^ siedem owiec, które mówi"y o
przyj™ciu Chrystusa; siedem wo"ów, czysta ofiara. Sta" tam w"a™nie
ich wielki prorok, Balaam, by przeklinaø Izraela. By" tam Izrael. By"
tam Moab, wielki naród. Byli tam Amorejczycy i wszyscy inni, wielki
naród. Zorganizowali siŸ w wielki naród.
ƒ„‚ A Izrael by" rozproszony tam na preriach w duŒej ilo™ci
namiotów. Byli ™ci™le miŸdzydenominacyjni _ pielgrzymi i
cudzoziemcy, szukaj#cy onego przysz"ego Miasta”. I co oni czynili?
Mieli cuda i znamiona, które im towarzyszy"y. A tamci nie. I oni byli
zazdro™ni na tamtych. By"y to duchy.
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ƒ„ƒ Bóg zabiera Swego mŸŒa, lecz nigdy Swego Ducha. On zabra"
Eliasza, a Jego Duch zst#pi" na Elizeusza; kilkaset lat pó›niej zst#pi"
na Jana Chrzciciela, a by" przepowiedziany znowu na czas
ostateczny.
ƒ„„ Diabe" zabiera swego aktora, lecz nigdy swego ducha. Ten sam
nauczyciel religii, który potŸpi" Jezusa Chrystusa z powodu Jego
cudów i znaków, i znamion, i róŒni" siŸ z Nim, je™li chodzi o Pismo,
by" na tyle tŸpy, Œe przyszed" i powiedzia" Mu to. Ten sam duch Œyje
dzisiaj bezpo™rednio w nauczycielu ko™cielnym, bowiem jest
przeznaczone przez Boga, Œe ludzie pójd# na potŸpienie. Tak w"a™nie
mówi Biblia. Ludzie od dawna przeznaczeni na to potŸpienie,
którzy "askŸ naszego Pana obracaj# na rozpustŸ”. To siŸ dok"adnie
zgadza. W li™cie Judy, 3. _ 3. werset z listu Judy, moŒecie to sobie
odnale›ø. To siŸ zgadza.
ƒ„… ZauwaŒcie, wszystkie te sprawy udowadniaj#, Œe tam jest piŸtno
bestii. Oto, od czego jest to zaleŒne. A wiŸc, kiedy ty biegasz tutaj
woko"o i mówisz: OtóŒ, ja wam pokaŒŸ, kiedy przyjdzie piŸtno
bestii”, b#d› ostroŒny, Œeby™ go juŒ czasem nie mia". A ci, którzy je
maj#, zostan# ukarani ogniem i siark#, które zostan# wylane z
kielicha gniewu BoŒego, aby byli drŸczeni we dnie i w nocy, na wieki
wieków. Jest to bardzo powaŒna sprawa. Zatem gdzie wasza
ucieczka?
ƒ„† Nastanie czas, który przychodzi w"a™nie teraz. ZauwaŒcie, w tej
organizacji, posuwaj#cej siŸ^ NuŒe, pozwólcie, Œe tutaj zrobiŸ
pewn# aluzjŸ. W tej organizacji, pogr#Œaj#cej siŸ w ten sposób,
przychodzi czas, w którym bŸdziecie musieø naleŒeø do tej
organizacji, inaczej nie moŒecie kupowaø ani sprzedawaø; wzglŸdnie
bŸdziecie musieø mieø piŸtno nierz#dnicy _ piŸtno ko™cio"a. Musicie
naleŒeø do jakiej™ organizacji, inaczej nie moŒecie sprzedawaø ani
kupowaø.
ƒ„‡ I s"uchajcie, wy, którzy wiecie, czym jest Prawda. Ja nie mówiŸ,
Œeby™cie odeszli ze swego ko™cio"a. Ja nie mówiŸ niczego przeciwko
waszym^ o was, czy o waszych cz"onkach. MówiŸ o g"ównych
kwaterach tam wówczas, gdy zorganizowali t# rzecz i postanowili:
BŸdziemy czyniø to. BŸdziemy czyniø to”. I oni ustanowili t#
Œelazn# regu"Ÿ. A Bóg to surowo krytykuje i wyjmuje z tego zaraz
Swój Ko™ció"; zawsze tak czyni".
ƒ„ˆ Przypatrzcie siŸ pielgrzymce dzieci Izraela. Oni palili ogie§.
KaŒdej nocy siŸ zatrzymywali. S"up Ognia zwisa" nad nimi. I bez
wzglŸdu na to, o której porze dnia lub nocy S"up Ognia zacz#" siŸ
posuwaø, tr#by zabrzmia"y i Izrael zwija" obóz, i odchodzi". JeŒeli to
by"o o pó"nocy, o drugiej po po"udniu, kiedykolwiek to by"o, oni
zwinŸli obóz i szli za S"upem Ognia. Czy to prawda? [Zgromadzenie
mówi: Amen” _ wyd.] Oni szli za Ogniem.
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ƒ„‰ OtóŒ, gdy Marcin Luther zobaczy", Œe Ogie§ BoŒy wyruszy",
Marcin Luther wyszed" z katolicyzmu, na™laduj#c ten Ogie§. Lecz
zacz#" na tym budowaø i zorganizowa" swój ko™ció", i nie móg" siŸ juŒ
dalej poruszaø.
ƒ„Š Ten Ogie§ posuwa" siŸ dalej naprzód, Wesley Go zobaczy" i
poszed" za Nim. To siŸ zgadza. Ogie§ BoŒy zostawi" Luthra
siedz#cego na miejscu. Lecz Wesley, nie zdaj#c sobie z tego sprawy,
zbudowa" na Tym Metodystyczny Ko™ció" Wesley’a.
ƒ„‹ Potem przyszed" Aleksander Campbell, John Smith z baptystami,
i tak dalej, i Moody, oraz wszyscy inni. Potem nie zdaj#c sobie z tego
sprawy, zaczŸli siŸ zajmowaø obrz#dkami i stawali siŸ sztywni i
ch"odni, kiedy umarli ci starzy prorocy, i tak dalej. Ci nowi nie
przychodz# z niczym innym jak z wykszta"ceniem z seminarium i
zaraz potem, nie zdaj#c sobie z tego sprawy, zaczŸli maczaø w tym
palce i narobili w tym ba"aganu.
ƒ…‚ Duch šwiŸty wyruszy" dalej, a zielono™wi#tkowcy Go zobaczyli i
odeszli zaraz od nich, wyszli spomiŸdzy nich _ z metodystów i z
baptystów, i tak dalej. Lecz jaka okrutna rzecz _ Œeby siŸ wype"ni"o
S"owo BoŒe, zielono™wi#tkowcy siŸ zorganizowali i stali siŸ tak samo
ch"odni i obrzŸdowi, jak pozostali. Spójrzcie jednak, juŒ nie bŸdzie
Œadnego nastŸpnego wieku ko™cio"a. Ostatnim wiekiem jest
Laodycejski Wiek Ko™cio"a, który nie jest ani gor#cy, ani zimny.
Maj# religii wystarczaj#co na to, Œeby ta§czyli tam i sam po
przej™ciach, kiedy gra muzyka, a potem sobie usi#d#, id# do domu i
obmawiaj# swojego s#siada.
ƒ…ƒ My dzisiaj potrzebujemy staromodnego, pos"anego od Boga,
wypalaj#cego Ducha šwiŸtego _ przebudzenia, które sprawi, Œe
bŸdziesz leŒa" na swojej twarzy i krzycza" we dnie i w nocy, bŸdziesz
p"aka" i lamentowa" bez przestanku z powodu grzechów ™wiata.
BŸdziemy o tym rozwaŒaø. To siŸ zgadza.
ƒ…„ Lecz oto, gdzie oni s#. W"a™nie do tego doszli™my, letni stan. Bóg
powiedzia": To Mnie po prostu przyprawia o md"o™ci! Ja was po
prostu wyplujŸ z Moich ust”. To jest ko™ció", odrzucony protestancki
ko™ció".
Protestancki
ko™ció"
jest
odrzucony
_
od
zielono™wi#tkowców aŒ do Luthra, wszystkie. S"owo BoŒe tak mówi.
ƒ…… Lecz z kaŒdego z tych ko™cio"ów On wzi#" Wybranych. On wybra"
Nasienie z kaŒdego poszczególnego _ z metodystów, z baptystów, z
prezbiterian, z luteranów, ze wszystkich na przestrzeni wieków; z
katolików, wszŸdzie. On wzi#" te resztki, wybra" lud.
ƒ…† Niedawno leŒa"a tutaj w Louisville m"oda pani, katoliczka, i
umiera"a. Ja tam poszed"em. A ksi#dz powiedzia": To nonsens,
czyniø co™ takiego!”

22

MÓWIONE S~OWO

A jej ma"Œonek powiedzia": Usu§ siŸ na bok. Niechaj on
przyjdzie”.
ƒ…‡ Wszed"em do ™rodka. Oczekiwano, Œe ta niewiasta umrze do
nastŸpnego poranka. Kiedy siŸ modli"em za ni#, otrzyma"em wizjŸ i
by"o powiedziane: TAK MÓWI PAN”. To siŸ zgadza. NastŸpnego
poranka^ Powiedzia"em jej dok"adnie co do joty, za ile godzin
bŸdzie mog"a pój™ø zdrowa do domu. Oni siŸ z tego na™miewali z
pogard#. I w"a™nie w tej godzinie, o której Duch šwiŸty mówi", ona
odesz"a do domu jako zdrowa niewiasta i jest zdrow# do dzi™. Ona
by"a katoliczk#. Oni byli katolikami. Byli katolikami.
ƒ…ˆ Kiedy otrzymasz šwiat"o^ W Starym Testamencie^
Pozwólcie, Œe wam teraz pokaŒŸ to znamiŸ. S"uchajcie uwaŒnie, bo
potem przejdŸ wprost do mego tematu. Spójrzcie, w Starym
Testamencie, kiedy niewolnik by" w niewoli, a potem on mia"^ On
zosta" kupiony za pewn# cenŸ. On musia" s"uŒyø temu panu aŒ do
roku jubileuszu. A gdy nasta" rok jubileuszu, zabrzmia"a tr#ba.
ƒ…‰ A kiedy ten niewolnik znajdowa" siŸ tam na polu _ on i jego
dzieci, oraz jego Œona _ wszyscy pragnŸli wróciø do swego ojczystego
kraju. Oni dreptali po polach, a dozorca bi" ich popŸdzaj#c raz w t9,
a raz w inn9 stronŸ. A potem, kiedy kap"an, og"aszaj#cy jubileusz,
przechodzi" woko"o i tr#bi" w tr#bŸ, a ten cz"owiek us"ysza" tŸ tr#bŸ,
on móg" pu™ciø z rŸki swoj# motykŸ, móg" pu™ciø z r#k wszystko,
cokolwiek robi", spojrzeø w twarz dozorcy i powiedzieø: Nie moŒesz
mnie juŒ uderzyø ani jeden raz. Jestem wolny”. Zaraz odszed" i uda"
siŸ do domu. Dlaczego? By"o to og"oszenie jubileuszu, kiedy oni
us"yszeli ten d›wiŸk.
ƒ…Š A to jest Ewangelia _ jubileusz _ Œe jeste™ wolnym od grzechu.
Jeste™ wolnym od wszystkich plugawych na"ogów i od tych rzeczy,
które ™wiat przedk"ada tutaj w imieniu religii _ zarówno u
protestantów, jak i u katolików _ pod piŸtnem bestii. To siŸ zgadza.
Jeste™ wolnym.
ƒ…‹ Nie musisz byø niewolnikiem. Lecz potem, jeŒeli ten cz"owiek
tego nie przyj#", zosta" stamt#d zabrany do s"upa o"tarza w ™wi#tyni
i zrobiono mu znamiŸ _ przek"uto dziurŸ w jego uchu. I on by" s"ug#
tego pana aŒ do ko§ca swego Œycia.
ƒ†‚ A jeŒeli odrzucasz šwiat"o Ewangelii, kiedy jest g"oszone na
podstawie Biblii w Mocy Ducha šwiŸtego, to moŒesz zapieczŸtowaø
samego siebie do swego wiecznego miejsca przeznaczenia. Amen.
ƒ†ƒ Spójrzcie teraz, jeszcze jedna ma"a sprawa, jeŒeli mi wybaczycie
t# uwagŸ, któr# uczyni"em kilka minut temu _ o tym mŸŒczy›nie.
Lecz s"uchajcie: Zwie™ø samych Wybra-^”
ƒ†„ OtóŒ, uderzali™my na luteranów, baptystów i tak dalej, i na
katolików, pozwólcie pielgrzymi ™wi#tobliwo™ci, Œe siŸ teraz na
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chwilŸ zabiorŸ do was. Rozumiecie? Ja wierzŸ w ™wi#tobliwo™ø.
Musicie byø ™wiŸtymi. Bez ™wi#tobliwo™ci Œaden cz"owiek nie ujrzy
Boga”. Nie moja ™wi#tobliwo™ø _ Jego ™wi#tobliwo™ø. Ja nie mogŸ
niczego uczyniø w tej sprawie; chodzi o to, co On uczyni" dla mnie. Ja
nie stojŸ w mojej w"asnej, bowiem nie mam Œadnej, nawet nie
próbujŸ jej mieø. Nie próbujŸ byø takim.
Czy siŸ starasz powstrzymywaø, bracie Branham?” O nie.
ƒ†… Ja po prostu wyszed"em na wolno™ø i pozwoli"em, Œeby On mnie
trzyma". To siŸ zgadza. To w"a™nie On trzyma. Pozosta§ tylko
umar"ym, to wszystko, co musisz uczyniø. Tylko pozosta§ ci#gle
umar"ym, On ciŸ bŸdzie trzyma". On juŒ wytrzyma". On tam
wytrzyma" tak d"ugo, aŒ powiedzia": Wykona"o siŸ”. Na tym sprawa
zosta"a za"atwiona. Bóg pozwala nam czyniø to samo. Wykona"o siŸ.
ƒ†† Lecz wy ludzie ™wi#tobliwo™ci, nazarejczycy i pielgrzymi
™wi#tobliwo™ci, przypomnijcie sobie. W czasie, kiedy mieli™cie
moŒliwo™ø wyj™ø z ko™cio"a Wesley’a, czy z metodystycznego
ko™cio"a, gdy oni siŸ zorganizowali, wy drodzy ludzie, którzy
wierzycie w ™wi#tobliwo™ø, wyszli™cie i powiedzieli™cie: My
bŸdziemy postŸpowaø dalej w ™wi#tobliwo™ci”. To by"o cudowne. Wy
po prostu podtrzymywali™cie ten wiek _ ten wiek Filadelfii, póki nie
przeszed" do Laodycei. Lecz gdy przyszed" chrzest Duchem šwiŸtym
i znaki powróci"y do ko™cio"a, nazwali™cie to z diab"a”. Dlatego, Œe
oni mówili jŸzykami i wierzyli w te sprawy, powiedzieli™cie: To jest
z diab"a”. A gdy tak post#pili™cie, blu›nili™cie Duchowi šwiŸtemu.
ƒ†‡ Jak mogŸ powiedzieø mojej rŸce: Ja ciŸ nie potrzebujŸ”? JeŒeli s#
nauczyciele, to istnieje mówienie jŸzykami. JeŒeli s# ewangeli™ci, to
istniej# równieŒ dary uzdrawiania. Jak moŒe stopa powiedzieø oku:
Ja ciŸ nie potrzebujŸ”? Rozumiecie? Je™li jeste™ znowuzrodzonym
dzieckiem BoŒym, pielgrzymujesz i przyjmujesz wszystko, co Bóg
mówi, Œe jest prawd#. BŸdziesz chodzi" bezpo™rednio w šwietle.
ƒ†ˆ Gdy dla Ko™cio"a nasta" czas wyruszenia, Luther wyruszy". Kiedy
dla Ko™cio"a nasta" czas, by porusza" Swoj# rŸk#, Wesley porusza"
rŸk#. Kiedy dla Ko™cio"a nasta" czas, by mówi", na scenŸ wyst#pili
zielono™wi#tkowcy. To siŸ zgadza. Lecz teraz, zwróøcie uwagŸ.
ƒ†‰ Wy mówicie: A przedobraz?” Powiecie: Czy istnieje jaki
przedobraz tego?” O, tak.
ƒ†Š Czy zdajecie sobie sprawŸ z tego, Œe Judasz Iszkariot, istny
antychryst, by" bardzo religijnym cz"owiekiem? Czy zdali™cie sobie z
tego sprawŸ? Oni mieli do niego tak wielkie zaufanie _ ci bracia, Œe
on by" nawet skarbnikiem zboru.
ƒ†‹ Judasz Iszkariot by" usprawiedliwiony przez wiarŸ, wierz#c w
Pana Jezusa Chrystusa.
ƒ‡‚ On by" po™wiŸcony przez S"owo. 6ydów 17, 1-7^ Mam na my™li
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ew. Jana 17, 17: Ojcze, po™wiŸø je w Prawdzie Twojej; Twoje S"owo
jest Prawd#”. A On by" S"owem.
ƒ‡ƒ I by"a im dana moc, Œeby wyszli i g"osili EwangeliŸ, i wypŸdzali
diab"y, i uzdrawiali chorych. Judasz Iszkariot, w ew. Mateusza 10,
by" wspomniany miŸdzy nimi. I oni wyszli, wypŸdzali diab"y i g"osili
EwangeliŸ tak mocno, Œe grzesznicy pokutowali, a diab"y ucieka"y. I
oni powrócili, i radowali siŸ, i krzyczeli, i przeŒywali wspania"e
chwile, podobnie jak takie ma"e zebranie zwolenników
™wi#tobliwo™ci pod go"ym niebem. A Judasz by" wprost miŸdzy nimi.
To siŸ dok"adnie zgadza, wprost miŸdzy nimi.
ƒ‡„ Lecz kiedy nasta" czas PiŸødziesi#tnicy, Judasz pokaza" swoje
kolory.
ƒ‡… Oto, gdzie ko™ció" ™wi#tobliwo™ci pokaza" swoje kolory, w"a™nie
tam on odst#pi" i wypar" siŸ Ducha šwiŸtego, który ich prowadzi" do
g"Ÿbszych Wód. On siŸ odwróci" i wypar" siŸ Go. Ja wiem, Œe oni maj#
wiele fanaty-^
ƒ‡† Ja nie jestem zielono™wi#tkowcem. Nigdy nie naleŒa"em do
zielono™wi#tkowej organizacji. Nigdy! Sta"em pomiŸdzy nimi. Nie
jestem zielono™wi#tkowcem, metodyst#, baptyst#. Jestem po prostu
Biblijnym chrze™cijaninem. To jest wszystko. WierzŸ w to, co mówi
S"owo. Ja nie mogŸ odrzucaø daru mówienia jŸzykami. Gdybym tak
czyni", to bym odrzuca" nauczanie i kaŒdy inny inspirowany dar. To
prawda. Nigdy nie zgadza"em siŸ z braømi zielono™wi#tkowcami co
do jedynego dowodu” _ mówienia jŸzykami. Ja siŸ z tym nie
zgadzam. NuŒe, to jest w porz#dku, je™li oni wierz# temu w ten
sposób. To ich sprawa, rozumiecie, lecz to jest ca"kiem w porz#dku.
Ja^ Pawe" powiedzia": Chcia"bym, Œeby™cie wszyscy mówili
jŸzykami”. Chcia"bym ujrzeø, Œeby kaŒdy by" tak blisko Boga.
ƒ‡‡ Oni maj# tak duŒo wymys"ów, wiele fa"szywych wierze§. Oni
wiele razy wyszli i postŸpowali tak, jakby mieli Ducha šwiŸtego i
mówili co™, co nie by"o mówieniem w jŸzykach. Ich Œycie udowodni"o,
co to by"o. Lecz tak samo przez ca"y czas by"y do dyspozycji
prawdziwe, autentyczne artyku"y (dary).
ƒ‡ˆ OtóŒ, dlaczego by diabe" nie pomiesza" szyków starych przyjació",
zarzucaj#c przynŸtŸ? Oczywi™cie, on to uczyni", próbuj#c im
przeszkodziø. On zarzuci" t# sam# przynŸtŸ pielgrzymom
™wi#tobliwo™ci. On zarzuci" t# sam# przynŸtŸ metodystom. On
zarzuci" t# sam# przynŸtŸ w dniach Luthra. I on zarzuca t# sam#
przynŸtŸ dzisiaj. A on zarzuca t# sam# przynŸtŸ pod pozorem darów,
Boskiego uzdrawiania i rozpoznawania.
ƒ‡‰ Lecz co by dla ciebie oznacza" strach na wróble, gdyby™ potrafi"
mówiø jŸzykiem ptaków? Ptaki mówi#: Kiedy widzŸ stracha na
wróble, to jest kupon obiadowy. Najlepsze jab"ka, jakie istniej#, s#
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w"a™nie tam, gdzie leŒ# wszystkie te pa"ki, i gdzie wisz# te strachy na
wróble”. To siŸ zgadza.
ƒ‡Š Widzicie jednak, jak ten duch posuwa" siŸ prosto tutaj. A Jezus
spojrza" i przewidzia" to w katolickim ko™ciele _ Œe to wyjdzie na
jaw. On powiedzia": Nie nazywajcie nikogo ojcem. Nie powtarzajcie
na próŒno wszystkich tych spraw”. On wyst#pi" i powiedzia": NuŒe,
b#d›cie ostroŒni, antychryst bŸdzie tak blisko tego, Œe to by zwiod"o,
o ile moŒliwe, nawet samych Wybranych”.
ƒ‡‹ Patrz, bracie, ile panien wysz"o, by siŸ spotkaø z Panem? DziesiŸø.
Wszystkie by"y dziewicami. Co oznacza ™wiŸto™ø? Czysty, ™wiŸty,
dziewiczy”. DziesiŸø z nich by"o dziewicami. PiŸø nie mia"o Oleju w
swych lampach. PiŸø mia"o Olej w swych lampach. Tamtych piŸø
by"o tak samo ™wiŸtych i dziewiczych, jak te. Lecz co przedstawia
Olej w Biblii, gdzie omawiali™my to ubieg"ego wieczora, czy
przedwczoraj wieczorem? Duch _ Duch šwiŸty”. One siŸ oczy™ci"y
i siedzia"y tam, lecz obawia"y siŸ i sta"y z dala od tego œród"a, z
którego wyp"ywa Olej. One siŸ zorganizowa"y i usiad"y sobie
wygodnie, i tam one s# _ w stanie letnim. Oto, gdzie uda" siŸ ten wiek
ko™cio"a.
ƒˆ‚ NuŒe, teraz przychodzimy do znamienia BoŒego. Mam jeszcze
trzydzie™ci minut, jeŒeli Pan pozwoli. PragnŸ teraz, Œeby™cie
najpierw otworzyli razem ze mn# BibliŸ i stwierdzimy, jak niezbŸdn#
rzecz# jest to znamiŸ BoŒe.
ƒˆƒ Przypomnijcie sobie, czym jest piŸtno bestii; nie komunizm.
PiŸtno bestii przychodzi z Rzymu i rozchodzi siŸ na ca"y ™wiat;
katolicyzm razem z protestantyzmem s# w tym po"#czone _
organizowana religia. A oni maj# zamiar zjednoczyø ko™cio"y i kaŒdy
ko™ció" bŸdzie siŸ musia" ugi#ø przed tym; inaczej zbory
miŸdzydenominacyjne s# wyrzucone do autu. To siŸ zgadza.
ƒˆ„ Zatem Objawienie 9. rozdzia". Czytajmy tutaj naprawdŸ uwaŒnie
kilka minut, jeŒeli Bóg pozwoli, i zobaczymy, co On powiedzia" w
Swoim S"owie. NuŒe^ [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] ^ z
Objawienia 9, 4. werset. S"uchajcie tego.
+I rozkazano im (kiedy zobaczy"y, Œe zosta"y wylane plagi),
aby nie wyrz9dza3y szkody trawie ziemi ani zio3om, ani
Œadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie maj9 pieczŸci
BoŒej na czo3ach”.
ƒˆ… Kiedy przychodzi"y te plagi, zostali zachowani tylko ci, którzy
byli zapieczŸtowani w Królestwie BoŒym. To jest s#d ™ledczy, kiedy
ludzie^ A jeŒeli mi Bóg dopomoŒe, to w ci#gu kilku minut
zrozumiecie to na podstawie S"owa Pa§skiego, Œe to jest czas, w
którym ma miejsce pieczŸtowanie oraz plagi. A ci, którzy To
odrzucaj#, dla nich nie pozosta"o nic innego niŒ Wieczne potŸpienie.
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ƒˆ† Teraz przejdziemy do Starego Testamentu. Przejd›my wiŸc tutaj,
je™li chcecie, do KsiŸgi Ezechiela, je™li pragniecie, i czytajmy na
chwilŸ u Ezechiela 9. NuŒe, z BoŒ# pomoc# teraz. Niechby nam On
dopomóg". Usi#d›cie teraz do nauczania _ tylko nastŸpnych
trzydzie™ci minut, jeŒeli Pan pozwoli. Zatem, to siŸ odnosi _
notujecie to sobie, Ezechiel 9. _ to siŸ odnosi^
ƒˆ‡ Pierwsz# rzecz#, któr# powinni™my teraz ustaliø, to: Czym jest
PieczŸø BoŒa? [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] Czy nie my™licie, Œe
to bŸdzie konieczne? [Zgromadzenie: Amen”.] Czy Biblia jest dla
was wystarczaj#co dobrym S"owem? [ Amen”.] Ja wiem, Œe mamy
takich, którzy chc# mówiø: Przestrzeganie dnia sabatu”. Lecz nie
ma ani jednego miejsca Pisma w Nowym Testamencie, które by to
popiera"o. Naturalnie, przekonajmy siŸ, czym jest PieczŸø BoŒa.
Otwórzmy w li™cie do Efezów 4, 30; 4, 30. i 1, 13. Zanotujcie to sobie.
Efezów 4, 30. mówi:
+A nie zasmucajcie BoŒego Ducha šwiŸtego, którym
jeste™cie zapieczŸtowani na dzie§ odkupienia”.
ƒˆˆ Patrzcie, co oznacza zapieczŸtowanie? ZapieczŸtowanie to znak
zako§czenia”. Czy siŸ to zgadza?
ƒˆ‰ OtóŒ, czy widzieli™cie kiedy pracownika kolei, "aduj#cego
wagony? On ci#gle wychodzi i umieszcza tyle i tyle tutaj, a tyle i tyle
tutaj. Inspektor przechodzi woko"o i zajrzy do ™rodka; a je™li to jest
u"oŒone trochŸ lu›no i trzŸsie siŸ to: Nie! Ja tego nie zaplombujŸ.
Musisz to rozebraø i u"oŒyø na nowo”. On bŸdzie nastŸpnie próbowa"
za"adowaø go na nowo, a jeŒeli co™ u"oŒy ›le, inspektor przechodzi
woko"o i: Niedobrze. Zrób to na nowo”.
ƒˆŠ A to w"a™nie czyni" Bóg ze Swoim Ko™cio"em przez d"ugi czas.
BŸdziesz tak za"adowany i pójdziesz do Niebios; we›miesz to
wszystko ze sob#. Twoje gry w karty, uch, wszystko inne, co moŒesz
za"adowaø w ko™ciele; bŸdziesz to próbowa" zabraø ze sob#. Bóg to
po prostu potŸpia; nie jeste™ gotowy na zapieczŸtowanie.
ƒˆ‹ Ale gdy Bóg widzi cz"owieka pe"nego skruchy, za"amanego
ducha, szczerego serca, na ziemi przy o"tarzu, Bóg zamyka przed nim
drzwi tego ™wiata i pieczŸtuje go wewn#trz chrztem Duchem
šwiŸtym, i to wystarczy aŒ do przyj™cia Jezusa; nie od jednego
zgromadzenia ewangelizacyjnego do drugiego, lecz aŒ do dnia
waszego odkupienia”.
ƒ‰‚ Kiedy drzwi tego wagonu towarowego zostan# zamkniŸte i
zostanie na nie umieszczona urzŸdowa plomba, nie moŒe wiŸcej
zostaø otwarty, dopóki nie osi#gnie swego ostatecznego miejsca
przeznaczenia.
ƒ‰ƒ A kaŒdy cz"owiek, który siŸ narodzi" na nowo i zosta"
zapieczŸtowany do Królestwa BoŒego, nie ma juŒ ™wieckiego
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pragnienia _ aŒ do dnia, kiedy go Jezus Chrystus zabierze do
Królestwa. Je™li wiŸc masz k"opoty, a mówisz, Œe masz Ducha
šwiŸtego, to czy naleŒysz do ko™cio"a metodystycznego, czy do
ko™cio"a baptystycznego, czy do ko™cio"a zielono™wi#tkowego, czy
krzycza"e™, czy mówi"e™ w jŸzykach, czy jeste™ ochrzczony do przodu,
czy do ty"u, czy pokropiony _ jeŒeli masz ci#gle tego rodzaju k"opoty,
to lepiej zawróø i sprawd›, jaki masz "adunek. To siŸ zgadza.
Zabra"e™ z sob# zbyt duŒo; jest to zbyt lu›ne i trzŸsie siŸ. Bóg tego w
takim stanie nie zapieczŸtuje.
ƒ‰„ Kiedy ziarno pszenicy wpada do ziemi, to bez wzglŸdu na to^
JeŒeli to pszeniczne ziarno umrze samemu sobie, ono nie moŒe wydaø
k#kolu, by zachowaø swoj# duszŸ. Ziarno pszenicy zrodzi znowu
ziarno pszenicy, to najpewniejsza rzecz w ™wiecie. A je™li zostali™my
posiani nieskazitelnym Nasieniem BoŒym, jak Ono moŒe zrodziø co™
innego, niŒ Chrystusowe 6ycie?
ƒ‰… Duch šwiŸty prowadzi Ko™ció", prowadzi Go w Mocy
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa; ty jeste™ zapieczŸtowany aŒ do
dnia odkupienia. Tak mówi Biblia: Nie zasmucajcie BoŒego Ducha
šwiŸtego, którym jeste™cie zapieczŸtowani aŒ do dnia waszego
odkupienia”. Efezów 4, 30.
ƒ‰† NuŒe, zanim Duch šwiŸty w ogóle zst#pi"; on zosta"
zapieczŸtowany, zanim siŸ w ogóle rozpocz#" wiek pogan. On zosta"
zapieczŸtowany w czasie tych z"otych ™wieczników (mamy do tego
rysunek, aby to zrozumieø), wówczas, w tym wieku.
ƒ‰‡ On siŸ biedzi" z nimi wówczas od Abrahama, Izaaka, Jakuba,
Dawida, i ci#gle dalej przez ciemny wiek, który oni mieli wówczas w
dniach Achaba, dalej w czasie Salomona, i tak dalej, aŒ w ko§cu
wyszli z tego w takim letnim stanie. Lecz tuŒ, zanim On zamkn#" ten
okres czasu wówczas, On da" wielk# moc Ducha šwiŸtego tylko
6ydom: Na drogŸ pogan nie id›cie, lecz id›cie do zgubionych owiec
izraelskich”. Czy to prawda? Do Swej w"asno™ci przyszed", ale Jego
w"a™ni nie przyjŸli Go”.
ƒ‰ˆ Lecz którzykolwiek Go przyjŸli, tym On da" Moc, aby siŸ stali
latoro™lami BoŒymi”. On powiedzia": Ja im dajŸ 6ywot Wieczny”.
ywot Wieczny pochodzi z greckiego s"owa Zoe”. Zoe jest tym
6ywotem. Zoe to BoŒe 6ycie. A je™li 6ycie BoŒe Œyje w tobie, ono
wydaje poboŒne Œycie, z tak# pewno™ci#, jak ja stojŸ na tym podium.
A cz"owiek, który Je posiada, nie moŒe wiŸcej zgin#ø, tak jak Bóg nie
moŒe zgin#ø, bowiem Bóg jest w tym cz"owieku. Amen. Kto s"ucha
Moich S"ów i wierzy Temu, który Mnie pos"a", ma 6ywot Wieczny, i
nie przyjdzie na potŸpienie, lecz ma 6ywot Wieczny”. Kto je cia"o
Moje i pije Moj# Krew, tego wzbudzŸ w ostatecznym dniu”. Tak
mówi Jego S"owo. Co za pocieszenie dla wierz#cego! A co za
potŸpienie dla tych, którzy odrzucaj# chodzenie w šwiat"o™ci.
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ƒ‰‰ Robi siŸ ciep"o, nieprawdaŒ? W porz#dku, Ono jest dobre dla was.
Zwróøcie uwagŸ, patrzcie, czy to prawda. Bracie, mogliby™my to
wzi#ø, miejsce Pisma za miejscem Pisma, tydzie§ za tygodniem,
tydzie§ za tygodniem, i pozostaø przy tym, dok"adnie u tego samego
tematu przez ca"y rok, a jeszcze nie wydobyliby™my tego ca"kiem z
Biblii, i ci#gle na ten sam temat.
ƒ‰Š Zatem, by zrobiø tutaj trochŸ wstŸp, wrócimy wstecz i
stwierdzimy, co oznacza dla ciebie odrzucenie chrztu Duchem
šwiŸtym i co oznacza"o dla nich wówczas.
ƒ‰‹ Zatem u Ezechiela w 9. rozdziale prorok widzia" Jeruzalem. NuŒe,
przypomnijcie sobie, mówili™my o tym okresie czasu wówczas, o
6ydach, tuŒ przed zako§czeniem ich okresu.
ƒŠ‚ Obecnie jeste™my w wieku pogan, u jego zako§czenia. Potem
pójdziemy do Tysi#cletniego Królestwa. W porz#dku.
ƒŠƒ Lecz zwaŒajcie teraz, obecnie ko§czycie okres 6ydów. Prorok to
przewidzia". Jest to ci#gle setki lat, oko"o osiemset lat przed
przyj™ciem Pana, i prorok o tym prorokowa". S"uchajcie teraz
uwaŒnie, kiedy bŸdziemy czytaø.
+Potem zawo3a3 dono™nym g3osem, Œe to na w3asne uszy
s3ysza3em: PrzybliŒcie siŸ wykonawcy s9du nad miastem,
kaŒdy z narzŸdziem zniszczenia w rŸku”.
ƒŠ„ ZwaŒajcie teraz uwaŒnie, kiedy czytamy.
+A oto sze™ciu mŸŒów przysz3o od górnej bramy, zwróconej
ku pó3nocy, a kaŒdy mia3 w swoim rŸku narzŸdzie
zniszczenia. A by3 w™ród nich jeden m9Œ, odziany w lnian9
szatŸ z przyborami do pisania u swojego boku; ci przyszli i
stanŸli ko3o miedzianego o3tarza.
A chwa3a Boga Izraelskiego podnios3a siŸ z cheruba, na
którym spoczywa3a, w stronŸ progu przybytku. Potem
zawo3a3 na mŸŒa, odzianego w lnian9 szatŸ, który mia3
przybory do pisania u swojego boku. (S"uchajcie.)
I rzek3 Pan do niego: Przejd› przez ™rodek miasta, przez
™rodek Jeruzalemu, (przeznaczenie Jeruzalemu), i uczy§
znak na czole mŸŒów, którzy wzdychaj9 i jŸcz9 nad
wszystkimi obrzydliwo™ciami, pope3nionymi w nim!
A do innych rzek3 tak, Œe to na w3asne uszy s3ysza3em:
Przechod›cie za nim przez miasto i zabijajcie bez zmruŒenia
oka, i nie litujcie siŸ!
Wybijcie do nogi starców, m3odzie§ców i panny, dzieci i
kobiety, lecz tych wszystkich, którzy maj9 na sobie znak, nie
dotykajcie! I rozpoczŸli od starszych mŸŒów, którzy byli
przed przybytkiem”.
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ƒŠ… Obserwujcie teraz tego proroka w Duchu, który zosta"
zachwycony do Chwa"y. Bóg powiedzia": Ja ci pokaŒŸ, jak siŸ
za"atwiŸ z 6ydami, zanim przejdŸ do pogan”. Czytajcie te wersety,
wzglŸdnie rozdzia" przedtem. OtóŒ, kiedy On tam przyszed",
powiedzia": Zobaczy"em^” Najpierw zobaczy" w mie™cie grzech,
jakiego nie widzia" nigdy przedtem, i zobaczy" Jeruzalem. NuŒe,
przypomnijcie sobie, by"o to przeznaczone tylko dla 6ydów, nie dla
pogan; dla 6ydów i dla ich g"ównego miasta Jeruzalemu. Tak samo
jak ubieg"ego wieczora, kiedy to przeznaczyli™my protestantom;
teraz _ dzisiejszego wieczora jest to dla 6ydów. On powiedzia":
Przejd›cie przez miasto”. Oto przychodz# mŸŒowie z narzŸdziami
zniszczenia w swoich rŸkach, którzy wyszli, aby wymordowaø
wszystkich w mie™cie. On powiedzia": Powstrzymajcie siŸ, tylko na
chwilŸ”.
ƒŠ† I wyszed" stamt#d Cz"owiek obleczony w biel. Zatrzymajmy siŸ
na chwilŸ. Obleczony w biel” _ sprawiedliwo™ø, ™wiŸto™ø.
Obleczony w biel”, Który mia" róg z atramentem u Swego boku. On
powiedzia": Przejd› najpierw przez miasto, zanim pójd# oni, i uczy§
znak na czole _ uczy§ znak na czole kaŒdego mŸŒczyzny, niewiasty,
ch"opca lub dziewczyny w mie™cie, którzy wzdychaj# i wo"aj# z
powodu wszystkich obrzydliwo™ci, pope"nionych w mie™cie, i z
powodu grzechów ludzi”. Uczy§ na nich znamiŸ!
ƒŠ‡ A potem, gdy On przeszed" i popiŸtnowa" ich, powróci" i
powiedzia": Sta"o siŸ”.
ƒŠˆ Potem pos"a" tych mŸŒów i powiedzia": Przechod›cie przez nie, a
nie oszczŸdzajcie nikogo, lecz zabijajcie bezwzglŸdnie kaŒdego, kto
nie ma tego piŸtna”.
ƒŠ‰ Spójrz tutaj, bracie. Tym PieczŸtuj#cym nie by" nikt inny niŒ
Duch šwiŸty.
ƒŠŠ Zwróøcie uwagŸ, gdyby On przyszed" do Jeffersonville dzi™
wieczorem, do Kaplicy Branhama albo do kaŒdej innej kaplicy w
mie™cie, czy do kaŒdego innego ko™cio"a, na kim by On umie™ci"
znamiŸ? Kto by" tak szczery i uprzejmy przed Bogiem, Œe p"aka" i
krzycza", i modli" siŸ we dnie i w nocy z powodu grzechu tego miasta?
[Brat Branham puka w kazalnicŸ dwukrotnie _ wyd.]
ƒŠ‹ Co by On uczyni" z kaznodziejami, którzy pozwalaj# swoim
kobietom wychodziø w kostiumie k#pielowym i wylegiwaø siŸ w
szortach, chodziø tam i sam ulicami, a ™piewaø w chórze, malowaø siŸ
i postŸpowaø jak Jezabele? A kiedy^ MŸŒczy›ni pal# w
towarzystwie, pij# i zachowuj# siŸ nieprzyzwoicie, uprawiaj# gry
hazardowe, i wszystko inne! A oni postŸpuj# tak, jakby ich to nie
interesowa"o; id# gdzie™ na wielk# kolacjŸ, na kurczaki, albo gdzie™
na przyjŸcie towarzyskie. We ™rodŸ wieczorem pozostaj# w domu i
ogl#daj# telewizjŸ, zamiast uczŸszczaø na zgromadzenia modlitewne.
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W letnim sezonie zamykaj# ko™ció" dla naboŒe§stw. Kogo by On
zapieczŸtowa"?
ƒ‹‚ Trzeba nam dzi™ wieczorem zd"awiø wiele z tej ewangelii
Hollywoodu! Potrzebujemy staromodnego, pos"anego od Boga
przebudzenia _ mŸŒczyzn i kobiety, którzy padaj# na ziemiŸ przy
o"tarzu! Sko§czcie z tym u™ci™niŸciem r#k, trzymaniem r#k do góry i
pokrapianiem, i chrztem twarz# do przodu, czy do ty"u, i z
wszystkimi innymi formu"kami i -izmami. UniŒcie siŸ, by byø
naprawdŸ skruszonego i za"amanego ducha, jeŒeli was przygniata
grzech. Po"#czcie to razem i zacznijcie p"akaø w staromodny sposób,
jako nowonarodzone dziecko. Amen. Tacy ludzie otrzymuj# Ducha
šwiŸtego. To siŸ zgadza.
ƒ‹ƒ Bez wzglŸdu na to, czy s# metodystami, baptystami, czy
katolikami, czy kimkolwiek oni s#! Kiedy oni przyjd# przed o"tarz i
bŸd# krzyczeø we dnie i w nocy: O, Panie BoŒe, spójrz na grzechy
tego miasta! Moje serce nie moŒe odpoczywaø! Ja nie mogŸ
odpoczywaø, Panie, kiedy widzŸ te rzeczy, które siŸ dziej#. O BoŒe,
uczy§ co™! Ze™lij nam staromodne rozbudzenie” _ potem jeste™
bracie na granicy przyjŸcia Ducha šwiŸtego!
ƒ‹„ Lecz je™li tam idziesz dlatego, Œe podskakiwa"e™ do góry i w dó"
lub dlatego, Œe ta§czy"e™ wed"ug muzyki, czy dlatego, Œe czyni"e™
jeszcze co™ innego; chodzi"e™ w kó"ko i nadyma"e™ siŸ, i postŸpowa"e™
niefrasobliwie, i d#sa"e™ siŸ, i awanturowa"e™, i przy"#cza"e™ siŸ do
ko™cio"a, i skaka"e™ z miejsca na miejsce _ to wskazuje na to, Œe na
pocz#tku nie otrzyma"e™ niczego.
ƒ‹… Bracie, to jest dobre, mocne lekarstwo, lecz ono ciŸ na pewno
postawi na nogi. To siŸ zgadza. O, tak. Ono ciŸ wydostanie z tego i
nie bŸdzie ani jednego s"abego miŸdzy wami.
ƒ‹† Podobnie jak MojŒesz. ChŸtnie bym zajrza" do jego torby
lekarskiej, czy wy nie? On tam mia" dwa miliony ludzi. Czy by™cie
chcieli zagl#dn#ø do torby lekarskiej MojŒesza _ co on mia"?
Wszyscy ci starzy ludzie, a kaŒdej nocy urodzi"y siŸ setki dzieci; byli
tam kalecy i chorzy ludzie. A kiedy on wyszed" _ w ci#gu
czterdziestu lat nie by"o ani jednego _ jednego s"abego miŸdzy nimi.
Czy kto™ z was lekarzy, siedz#cych tutaj dzi™ wieczorem, chcia"by
zajrzeø do jego torby lekarskiej?
ƒ‹‡ Spójrzmy do niej i zobaczymy, co to jest. Spójrzmy zatem wstecz.
Stwierdzimy to. Jam jest Pan, który ciŸ leczŸ”. To jest to. Amen”.
O to chodzi"o. Jam jest Pan, który ciŸ leczŸ”. Mówicie, Œe siŸ ma
urodziø dzieciŸ. Jam jest Pan, który ciŸ leczŸ”. On ma zapalenie
p"uc. Jam jest Pan, który ciŸ leczŸ”. To by" jedyny przepis lekarski,
który on móg" wystawiø. To by" jedyny przepis, który on
potrzebowa". Tylko ten on mia". Ten w"a™nie dostarczy" mu Bóg.
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Oczywi™cie, dzisiaj mówi#: Och, my w To nie wierzymy. Nie,
to^”
ƒ‹ˆ Bóg siŸ nigdy nie zmienia. On jest tym samym. JeŒeli ten duch,
zachowuj#cy siŸ w ten sposób, jak to dzisiaj ludzie czyni# pod
p"aszczykiem chrze™cija§stwa, przyprawia" Boga o md"o™ci i by"o to
obrzydliwo™ci#”, je™li ludzie tak czynili, jest to obrzydliwo™ci# i
dzisiaj. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki”. O,
czujŸ siŸ naboŒnie.
ƒ‹‰ Zwróøcie uwagŸ: Chod› tutaj”. On powiedzia": Przejd› przez
miasto i popiŸtnuj tych, którzy wzdychaj# i krzycz# z powodu
obrzydliwo™ci, która jest pope"niana w mie™cie”. A potem On
powiedzia": Potem gdy to uczynisz”, On wys"a" tych mŸŒczyzn z
niszcz#c# broni# i oni wyszli, i wymordowali wszystko.
ƒ‹Š NuŒe, historycy, chwileczkŸ tylko. Jezus przyszed" w ciele _ Bóg
zamanifestowany w ciele. Bóg by" w Chrystusie, jednaj#c ™wiat z
Samym Sob#”. A kiedy On przyszed" w ciele, On chodzi" po okolicy i
naucza". Nazywano Go Belzebubem”, wróŒbiarzem. Na™miewano
siŸ z Niego, z Jego urodzenia, ze wszystkiego innego; odrzucono Go i
wypŸdzono Go.
ƒ‹‹ On powiedzia":
Ktokolwiek mówi"by przeciw Synowi
Cz"owieczemu, bŸdzie mu przebaczone, lecz kto by mówi" przeciw
Duchowi šwiŸtemu, nie bŸdzie mu przebaczone ani w tym ™wiecie,
ani w przysz"ym”.
„‚‚ On zwo"a" kilku 6ydów. On nie przyszed" do pogan. On przyszed"
do 6ydów. On by" pos"any do 6ydów; nie by" to okres pogan.
Ostatnia ™wieca pali"a siŸ w wieku 6ydów i On tam przyszed". A by"o
tam kilku ludzi, którzy Go przyjŸli _ zostali wywo"ani.
„‚ƒ Dok"adnie tak samo, jak jest dzisiaj. Tak samo, jak Duch šwiŸty
mówi" otwarcie o Jezusie Chrystusie i wywo"a" ich wówczas, tak
Duch šwiŸty mówi otwarcie o Jezusie Chrystusie i wywo"uje dzisiaj.
„‚„ Oni wierzyli w to nadprzyrodzone. Oni obserwowali swego
Przewodnika. Oni Go obserwowali. Wiedzieli, Œe On by" królem
proroków. Wiedzieli, kim On by". Bóg potwierdza" to, co On
wypowiedzia", i powiedzia", Œe to jest Prawda. Oni wiedzieli, Œe maj#
PrawdŸ. Oni wiedzieli, komu uwierzyli, i szli naprzód z Jezusem.
„‚… Potem go ukrzyŒowano. On powiedzia": Ojcze, przebacz im, oni
nawet nie wiedz#, co czyni#”.
„‚† A kiedy nadszed" Dzie§ PiŸødziesi#ty, by"a tam grupa prostych
ludzi, p"acz#cych ludzi, krzycz#cych bez przestanku. A gdy
nadszed" Dzie§ PiŸødziesi#ty^”
„‚‡ Nagle przyszed" po drodze ksi#dz z koszerem w pude"ku, z
komuni# w pude"ku i powiedzia": Wysu§ teraz swój jŸzyk, a ja
wypijŸ wino”? Co za nonsens! Przyszed" po drodze protestancki
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kaznodzieja i powiedzia": Podamy sobie prawe rŸce na znak
spo"eczno™ci i zastosujemy sze™ø miesiŸcy prohibicjŸ”? Uch!
Nonsens! Ja ciŸ pokropiŸ. Ja ciŸ ochrzczŸ. Ja ciŸ przyjmŸ w ten
sposób: zabiorŸ ciŸ do ko™cio"a i podam ci praw# rŸkŸ na znak
spo"eczno™ci”? Niedorzeczno™ø!
„‚ˆ Lecz kiedy nadszed" Dzie§ PiŸødziesi#ty, nagle zst#pi" z Nieba
jakby potŸŒny szumi#cy wiatr i nape"ni" ca"y dom, gdzie oni siedzieli.
Rozdzielone jŸzyki, podobne do ognia, odpoczŸ"y na nich”. Oni
zaczŸli be"kotaø, zacinaø siŸ, ™liniø siŸ i parskaø, i tak dalej.
„‚‰ Wy powiecie: Nie!” Ja wam to udowodniŸ w oparciu o BibliŸ. O,
tak. Ty mi chcesz powiedzieø, Œe oni tak czynili?” Tak w"a™nie mówi
Biblia.
„‚Š Czy wiecie, o czym prorokowa" Izajasz? Pozwólcie, Œe wam tutaj
przeczytam co™ z Izajasza, tylko na chwilŸ. Izajasz, 28. rozdzia",
pocz#wszy od 8. wersetu:
+Albowiem wszystkie sto3y ich pe3ne s9 wymiocin^
(mówi o dzisiejszym czasie)^ i plugastwa, tak iŒ miejsca
nie staje. (Bracie, czy to nie by" obraz 6ydów!)
KogóŒ by mia3 uczyø umiejŸtno™ci? A komu da zrozumieø
naukŸ? (My mówimy dzisiaj wieczorem o nauce.)^ czy
odwyk3ym od mleka, czy odstawionym od piersi?
PoniewaŒ im podawa3 przykazanie za przykazaniem,
przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis
za przepisem^ (W ten sposób przychodzi Ewangelia _ od
1. MojŒeszowej aŒ do Objawienia!)
A wszakŒe jakby nieznajom9 mow9 i jŸzykiem obcym
mówi3 do ludu tego.
^ i toø jest odpocznienie” _ pokój, o którym Ja mówi"em,
Œe przyjdzie. Ale z powodu tego wszystkiego oni nie chcieli
s"uchaø, lecz odeszli kiwaj#c swoimi g"owami.
„‚‹ Tutaj to macie. Oto, co On powiedzia". To nie by"y moje s"owa, To
jest Jego S"owo. Wybierzcie sobie, jeŒeli potraficie. Nie moŒna tego
zmieniø. On powiedzia": Przykazanie za przykazaniem, przepis za
przepisem, trochŸ tu i trochŸ tam”. Ca"a Ewangelia musi zostaø jasno
wy"oŒona.
„ƒ‚ Pe"na Ewangelia musi siŸ zacz#ø tutaj, a oni J# g"osili. A kiedy J#
g"osili, zst#pi"a Moc Ducha šwiŸtego.
„ƒƒ A ci 6ydzi drwili z Jezusa _ oni siŸ na™miewali i mówili: Cha _
cha _ cha! Ci ludzie upili siŸ m"odym winem”. Oni przypieczŸtowali
swoje wieczne przeznaczenie. Oni mówili: Dlaczego jest tak, Œe
s"yszymy w naszym w"asnym jŸzyku te cudowne dzie"a, o których oni

PIECZ£Ø BO6A

33

mówi#? No wiecie, ci ludzie upili siŸ m"odym winem. Cha _ cha!”
Kpili sobie i na™miewali siŸ z nich.
„ƒ„ A Piotr, ten zwyk"y religijny fanatyk”, kaznodzieja na skrzynce
od myd"a _ postawiono mu skrzynkŸ od myd"a _ on na ni#
wyskoczy". Powiedzia": Wy mŸŒowie Judzcy i wy, którzy mieszkacie
w Jeruzalemie, niech wam to bŸdzie wiadome i s"uchajcie mego
g"osu. Lecz to jest _ to jest to, o czym mówi" prorok Joel. Ci mŸŒowie
nie upili siŸ m"odym winem, jak wy s#dzicie, bowiem jest dopiero
trzecia godzina dnia. Lecz to jest To”. On ich skierowa" z powrotem
do Biblii. Ja czŸsto mówi"em: JeŒeli to nie jest To, bŸdŸ po prostu
trzyma" to, dopóki nie przyjdzie To, jeŒeli istnieje co™ innego”. Racja.
Powiedzia": To jest to, o czym mówi" prorok Joel. Stanie siŸ to w
ostatecznych dniach” _ w ostatnich dwu tysi#cach lat.
„ƒ… Pierwsze dwa tysi#ce _ ™wiat zosta" zniszczony przez wodŸ.
Drugie dwa tysi#ce _ przyszed" Chrystus. W ostatnich dwu tysi#cach
lat: Ja wylejŸ Mego Ducha”. Alleluja! Nie: Ja wykszta"cŸ kilku
kaznodziei i wy™lŸ kilku ksiŸŒy”.
„ƒ† Lecz ja wylejŸ Mego Ducha z Wysoko™ci; synowie wasi i córki
wasze bŸd# prorokowaø; na Moje s"ugi i s"uŒebnice wylejŸ Mego
Ducha i oni bŸd# prorokowaø. PokaŒŸ cuda na niebie w górze i na
ziemi nisko”. O to chodzi"o. To by"o wprowadzenie.
„ƒ‡ A ci 6ydzi na™miewali siŸ i drwili, i mówili: Oni siŸ upili m"odym
winem”. To przypieczŸtowa"o ich przeznaczenie.
„ƒˆ W 96 r. n. e. przyci#gn#" Tytus, schodzi" w dó" z jednej strony;
Jeruzalem by"o otoczone przez armie. I czy wiecie, co siŸ wydarzy"o?
Ci 6ydzi powiedzieli: Powrócimy teraz do domu Pa§skiego”.
„ƒ‰ Lecz ci, którzy zostali ostrzeŒeni i byli nape"nieni Duchem
šwiŸtym^
„ƒŠ Jak rzek" Józef Flawiusz: Ci ludzie ze sk"onno™ciami ludoŒerców
_ oni spoŒywali cia"o Jezusa z Nazaretu”. On powiedzia": Oni
ukryli gdzie™ Jego cia"o i spoŒywali je. Oni spoŒywali komuniŸ”.
Powiedzia", Œe oni, ta zgraja wówczas _ Ci heretycy^”
„ƒ‹ Czy wiedzieli™cie, Œe ci ludzie wówczas byli nazywani
heretykami”? Czy to wiecie? Czy wiecie, co znaczy heretyk”? Kto™,
kto jest pomylony”. Tak. Spójrzcie na ™w. Paw"a.
„„‚ NuŒe, wy ludzie, wy _ wy bapty™ci lubicie mówiø: šwiŸty Pawe",
o, ja mu wierzŸ”. Wy katolicy mówicie: O, ™wiŸty Pawe"” i sca"ujecie
dwie lub trzy jego stopy _ tych pos#gów tam w Rzymie. šwiŸty
Pawe"! O, tak!”
„„ƒ Patrzcie, co powiedzia" ™w. Pawe", gdy by" przed Agrypp#. On
powiedzia": Na tej drodze, któr# oni zowi# herezj#” _ ™wiŸtoszkami
_ na tej drodze ja oddajŸ cze™ø Bogu”. Amen.

34

MÓWIONE S~OWO

„„„ ChŸtnie bym z nim u™cisn#" rŸkŸ; powiedzia"bym: Ja wierzŸ tak
samo, Pawle! Alleluja! O tak, w to samo! MinŸ"o dziewiŸtna™cie
stuleci, Pawle. Ja ci#gle wierzŸ w to samo!” Ci#gle mam Ducha
šwiŸtego; te same znaki, te same cuda, po prostu wszystko takie
same _ ci#gle siŸ dziej#. Ten sam Duch šwiŸty ci#gle pieczŸtuje aŒ
do (kiedy?) dnia odkupienia.
„„… Ta Ewangelia bŸdzie g"oszona^” Co? Ewangelia!” Czym jest
Ewangelia? Nie S"owem tylko”. [Brat Branham puka w kazalnicŸ
czterokrotnie _ wyd.] Pawe" powiedzia": Ewangelia przysz"a do nas
nie w S"owie tylko, lecz Ewangelia przysz"a w Mocy i w demonstracji
Ducha šwiŸtego. [Brat Branham puka w kazalnicŸ trzykrotnie.]
„„† Pawe" powiedzia": Ja nie przychodzŸ z wykszta"ceniem jakiego™
seminarium, nie przychodzŸ z wielkimi kwiecistymi s"owami, Œeby
wasze zbawienie nie by"o ugruntowane na nadŸtych s"owach i
uroczych wargach, i na jakiej™ doksologii, czy apostolskim wyznaniu
wiary, czy na czym™ podobnym. Nigdy nie przyszed"em do was w ten
sposób. Lecz przyszed"em do was znaj#c tylko jedn# rzecz _ Moc
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i manifestacjŸ Ducha
šwiŸtego”. Alleluja! BoŒe, daj nam jeszcze kilku Paw"ów z wielkim,
potŸŒnym uderzeniem piŸ™ci#, którzy J# bŸd# wyk"adaø _ t#
Ewan_^ bez rŸkawiczek z jakiego™ seminarium na rŸkach. Amen.
PieczŸø BoŒa! Amen.
„„‡ NuŒe, ile mamy czasu? Dosyø, nieprawdaŒ? [Zgromadzenie mówi:
Amen” _ wyd.] W"a™nie tak sobie my™la"em. To dobrze. Jutro jest
sobota, nikt z was nie idzie do pracy. W porz#dku. Dobrze.
PamiŸtajcie, tylko _ tylko kilka minut.
„„ˆ Módlcie siŸ! Zwróøcie uwagŸ, bracia, mamy powaŒny czas. Jest
czas, Œeby™my sporz#dzili remanent. Ja tutaj nie stojŸ zachowuj#c siŸ
jak klown. Gdybym by" takim, to bym poszed" do o"tarza i
pokutowa". MoŒe dla niektórych z was zachowujŸ siŸ jak klown, lecz
ja nie chcŸ byø takim. MoŒe postŸpujŸ trochŸ ™miesznie tu i tam; nie
mogŸ sobie pomóc. Kto™ wywiera na mnie wp"yw i sk"ania mie do
postŸpowania w ten sposób, wiŸc nie mogŸ sobie pomóc. Lecz w
moim sercu _ bracie, ja w To wierzŸ z ca"ego mego serca. G"osi"em
To dwadzie™cia kilka lat spoza tej kazalnicy, dooko"a ca"ego ™wiata,
a Bóg potwierdza" To znakami i cudami. Amen. Jezus Chrystus, ten
sam wczoraj, dzisiaj i na wieki”. Tak.
„„‰ OtóŒ, On powiedzia": RozkaŒ tym, którzy maj# bro§, wyst#piø”.
Oni odrzucili przyjŸcie znamienia. I On wyszed", a Tytus zdoby" mury
Jeruzalemu i oni wpadli do miasta; oni ich tam wyg"odzili do tego
stopnia, Œe gotowali wzajemnie swoje dzieci i jedli je. Oni jedli korŸ
z drzew i trawŸ z ziemi. A potem, kiedy siŸ w ko§cu musieli
poddaø^ Kiedy Tytus wst#pi" do Jeruzalemu, on zniszczy" w nim
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zupe"nie wszystko _ pozabija" kobiety, dzieci, niemowlŸta,
kap"anów i wszystkich innych, i spali" miasto.
„„Š A Jezus powiedzieli: Przyjdzie czas, gdy tutaj nie zostanie
kamie§ na kamieniu”.
„„‹ Powiedziano: Patrz na nasz# wspania"# wielk# katedrŸ. Bracie,
my jeste™my baptystami, wzglŸdnie metodystami, czy teŒ
zielono™wi#tkowcami, czy kimkolwiek innym”.
On powiedzia": Nie pozostanie tutaj kamie§ na kamieniu”.
„…‚ To wskazuje, Œe Bóg nie mieszka w domach, zbudowanych
ludzk# rŸk#”. Bóg mieszka w ludzkich sercach. Albowiem cia"o Mi
przygotowa"e™”. Duch šwiŸty nie mieszka w domu. On mieszka w
sercu. Ono jest ™wi#tyni#. Czy nie wiecie, Œe jeste™cie ™wi#tyniami
Œyj#cego Boga?” Amen. Budujecie ™wi#tyniŸ, budujecie ko™ció",
wszelka wasza wiara zak"ada siŸ na waszej ™wi#tyni, czy na waszym
ko™ciele, na drewnianym boŒku. Przyjmujecie piŸtno bestii, a nie
wiecie o tym. To siŸ zgadza. Latacie w waszych my™lach wysoko,
kaznodzieje, i spŸdzacie ca"y swój czas, Œeby wspieraø wasz#
organizacjŸ, i idziecie z tym w"a™nie tak prosto do piek"a, jak to tylko
moŒliwe.
„…ƒ MówiŸ wam, bracia, jest czas, Œeby siŸ mŸŒowie obudzili i
zwiastowali EwangeliŸ w Mocy Ducha šwiŸtego gdziekolwiek;
wo"ajmy metodystów, baptystów, prezbiterian, katolików oraz
wszystkich innych do krzyŒa Jezusa Chrystusa.
„…„ NuŒe, wy mówicie, Œe stary pasterz nosi" z sob# miód i k"ad" go na
skale. Kiedy go liza"a chora owca, wyzdrowia"a.
„…… Bracie, ja mam tutaj dzi™ wieczorem pe"n# podróŒnicz# torbŸ
tego. Po"oŒŸ to na Skale, na Jezusie Chrystusie, a chora owca moŒe to
lizaø i wyzdrowieø. To siŸ zgadza. Bracie, s"uchaj, nie po"oŒŸ tego na
Œadnym ko™ciele. To nie naleŒy do Œadnego ko™cio"a. To naleŒy do
Chrystusa. To siŸ dok"adnie zgadza.
„…† Formalni! O, tak, my wierzymy w Chrystusa”. Wasze uczynki
udowadniaj#, w co wierzycie.
„…‡ Jezus powiedzia": Te znaki^” p-o-w-i-n-n-y _ powinny
towarzyszyø tym, którzy wierz#, aŒ do sko§czenia ™wiata. A w Moim
Imieniu bŸd# wypŸdzaø diab"y, nowymi jŸzykami mówiø bŸd#: jeŒeli
podnios# wŸŒa, albo wypij# co™ ™miertelnego, nie zaszkodzi im to.
Kiedy po"oŒ# swoje rŸce na chorych, oni wyzdrowiej#”. Tak w"a™nie
powiedzia" Jezus. To s# ostatnie S"owa, które wysz"y z Jego ust. I On
zosta" zabrany do góry do Niebios.
„…ˆ A ludzie, którzy wychodz#, wierz#c i g"osz#c Boskie Uzdrowienie,
oraz Moc BoŒ#, tych ™wiat nazywa wariatami”. A Biblia mówi:
JeŒeli Pana domu nazywaj# dBelzebubem,’ o ile wiŸcej bŸd# tak
nazywaø Jego uczni?”

36

MÓWIONE S~OWO

„…‰ PotŸpieni _ oni tam polegli _ wszyscy pomarli, zupe"nie
dok"adnie. Lecz Jozefus powiedzia": Ci ludzie, którzy^ ci _ ci
ludzie _ chrze™cijanie uciekli z Jeruzalemu do Judei i uniknŸli ca"ego
tego gniewu”. OtóŒ, to byli 6ydzi, zako§czenie okresu 6ydów.
„…Š Teraz szybko przez nastŸpnych kilka minut, sko§czmy szybko
temat pogan. Otwórzmy Objawienie 7. rozdzia", gdzie zako§czymy
okres pogan. Zobaczymy, czy to prawda, czy nie. By"o to wtedy,
kiedy prorok Ezechiel w 9. rozdziale prorokowa" o sko§czeniu
tamtego wieku. Teraz jest tutaj Duch šwiŸty prorokuj#c koniec tego
wieku. S"uchajcie teraz uwaŒnie, podczas gdy ja bŸdŸ starannie
czyta".
+A po tych sprawach^”
„…‹ Teraz Objawienie 7: A po tych sprawach, zobaczy"em czterech
anio"ów^” To znaczy potem, gdy wyjecha"o tych czterech je›d›ców
w 6. rozdziale, i jak oni wyjechali; p"owy ko§, czarny ko§, czerwony
ko§, i tak dalej, przy czym ci je›d›cy je›dzili po kraju przez d"ugi
czas.
+Potem widzia3em czterech anio3ów stoj9cych na czterech
kra§cach ziemi, powstrzymuj9cych cztery wiatry ziemi, aby
nie wia3 wiatr na ziemiŸ ani na morze, ani na Œadne drzewo”.
„†‚ Obserwujcie teraz t# wizjŸ, któr# on widzia" najpierw.
Widzia"em czterech anio"ów, stoj#cych na czterech kra§cach”, na
czterech miejscach wokó" ziemi, anio"ów, trzymaj#cych wiatry.
Anio3owie to pos"a§cy”. Biblia tak mówi. A te wiatry to wojny i
konflikty”. On trzyma" cztery wiatry tutaj ^?^ ZwaŒajcie teraz
na 2. werset.
+Widzia3em teŒ innego anio3a wystŸpuj9cego od wschodu
s3o§ca, który mia3 (p-i-e-c-z-Ÿ-ø, innymi s"owy zako§czone
dzie"o)^ który mia3 pieczŸø Boga Œywego, i który zawo3a3
g3osem dono™nym na czterech anio3ów, którym zezwolono
wyrz9dziø szkodŸ ziemi i morzu, mówi9c:
Nie wyrz9d›cie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom,
dopóki nie opatrzymy pieczŸci9 s3ug Boga naszego na
czo3ach ich”.
„†ƒ ZwaŒajcie, ja bŸdŸ czyta" dalej.
+I us3ysza3em liczbŸ tych popieczŸtowanych: sto
czterdzie™ci cztery tysi9ce zosta3o popieczŸtowanych ze
wszystkich pokole§ izraelskich”.
„†„ Z pokolenia Judy dwana™cie^” i ci#gle dalej _ i z
Benjamina”, i z Gada”, i z Rubena”, aŒ do Zabulona” i ci#gle
dalej ze wszystkich dwunastu pokole§ _ na ko§cu 8. wersetu. A
dwana™cie razy dwana™cie jest ile? [Zgromadzenie mówi: Sto
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czterdzie™ci cztery” _ wyd.] Sto czterdzie™ci cztery. Sto czterdzie™ci
cztery tysi#ce” ze wszystkich 6ydów. ZwaŒajcie teraz.
+Potem widzia3em, a oto t3um wielki, którego nikt nie móg3
zliczyø, z kaŒdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów, i
jŸzyków^”
„†… Sk#d oni przyszli? Rozumiecie, widzimy, sk#d byli ci 6ydzi na
ko§cu; a kiedy tym anio"om by" dany rozkaz, Œeby wyszli i niszczyli,
tutaj jest powiedziane, Œe zobaczy" ich powstrzymanych”. Lecz
sk#d przyszli tamci _ ze wszystkich plemion, jŸzyków i narodów.
Oni siŸ pojawili na scenie.
+^ i ludów, i jŸzyków, którzy stali przed tronem i przed
Barankiem, odzianych w szaty bia3e, z palmami w swych
rŸkach”.
„†† Oblubienica _ Oblubienica z pogan zosta"a tutaj opatrzona
pieczŸci#. ZwaŒajcie.
+I wo3ali g3osem dono™nym, mówi9c: Zbawienie jest u Boga
naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.
A wszyscy anio3owie stali wokó3 tronu i starców, i czterech
postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali
pok3on Bogu,
Mówi9c^ (s"uchajcie, czy to nie brzmi jak zebranie pod
inspiracj# Ducha šwiŸtego!)^ Amen! B3ogos3awie§stwo i
chwa3a, m9dro™ø, i dziŸkczynienie, cze™ø i moc, i si3a Bogu
naszemu na wieki wieków. Amen”.
„†‡ To nie brzmi dla mnie jak jakie™ obrzŸdowe przemówienie do
studentów z okazji zako§czenia studiów. To brzmi dla mnie jak
staromodne wylanie Ducha šwiŸtego. Ci ludzie byli gdzie™ tam; oni
wiedzieli, co maj# czyniø, kiedy zobaczyli Baranka, siedz#cego na
Tronie.
+I odezwa3 siŸ jeden ze starców i rzek3 do mnie: KtóŒ to s9
ci przyodziani w szaty bia3e, i sk9d przyszli?”
„†ˆ NuŒe, wy wiecie, Œe tam byli 6ydzi, lecz sk#d pochodzili ci ze
wszystkich plemion, jŸzyków i narodów”? ZwaŒajcie.
+I rzek3em mu: Panie mój, Ty wiesz. (Nie, ja po prostu nie
wiem.)^ A on rzek3 do mnie^”
„†‰ S#dzŸ, Œe to s# ci, którzy J# mieli. [T# PieczŸø _ t".] Dobrze.
+^ To s9 ci, którzy przychodz9 z wielkiego ucisku (byli
nazywani religijnymi fanatykami”, na™miewano siŸ z nich,
prze™ladowano, kpiono z nich)^ którzy przychodz9 z
wielkiego ucisku, i wyprali szaty swoje, i wybielili je we
krwi Baranka. (UwaŒajcie!)
Dlatego s9 przed tronem BoŒym^”
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„†Š Gdzie przebywa Œona? Gdzie przebywa królowa? To jest
Oblubienica, Oblubienica z pogan.
+^ i s3uŒ9 mu we dnie i w nocy w ™wi9tyni jego^”
„†‹ Moja Œona s"uŒy mi w domu, we dnie i w nocy. Rozumiecie? To
jest Oblubienica Jezusa, to jest Oblubienica z pogan.
+^ a ten, który siedzi na tronie, os3oni ich obecno™ci9
swoj9.
Nie bŸd9 wiŸcej 3akn9ø^”
„‡‚ Alleluja! Dni pracy przeminŸ"y. OtóŒ, przegapili™my juŒ wiele
posi"ków, lecz nie zaprzepa™ømy nigdy tego Tam w górze. Amen.
„‡ƒ Ja wiem, Œe moja biedna, niepozorna, stara matka siedzi tutaj
dzi™ wieczorem. Widzia"em j#, jak wstawa"a od sto"u. Mieli™my kawŸ
i trochŸ czerstwego chleba. Ona go pola"a kaw#, da"a na to trochŸ
cukru. Ale nie by"o dosyø, Œeby daø wszystkim ko"o sto"u; dzieci
p"aka"y i ona wsta"a, i odesz"a od sto"u. Lecz Tam nie bŸdziemy tak
robiø! Mój stary tata leŒa" na moich ramionach, tam po drugiej
stronie ulicy, i umiera" _ g"odny.
„‡„ Lecz tak juŒ nie bŸdzie musia" nigdy cierpieø. Alleluja! O nie!
Nigdy wiŸcej g"odu.
+Nie bŸd9 juŒ 3akn9ø ani pragn9ø, i nie padnie na nich
s3o§ce ani Œaden upa3.
PoniewaŒ Baranek, który jest po™ród tronu, bŸdzie ich pas3
i prowadzi3 do ›róde3 Œywych wód; i otrze Bóg wszelk9 3zŸ z
ich oczu”.
„‡… Oni bŸd# moŒe trochŸ p"akaø i zachowywaø siŸ dziwnie, kiedy
przyjdzie Duch šwiŸty. Lecz Bóg otrze wszelk# "zŸ z ich oczu.
„‡† Patrzcie, on widzia" czterech anio"ów, stoj#cych na czterech
kra§cach ziemi, trzymaj#cych cztery wiatry”. Teraz szybko. Mój czas
przemin#", lecz pozwólcie, Œe wam jeszcze wskaŒŸ na to, zanim
zako§czymy. Patrzcie, on widzia" czterech anio"ów. On widzia"
zako§czenie Œydowskiego ko™cio"a, jakŒe, on ich widzia"
przychodz#cych w ten sam sposób, przychodzili ze sw# niszcz#c#
broni# _ ta armia.
„‡‡ ZwaŒajcie teraz. Jakie znamiŸ przyj#" Ko™ció" Ducha šwiŸtego
jako znak na swoje czo"a? By" to duchowy znak. Duch šwiŸty ich
popiŸtnowa". Czy siŸ to zgadza? [Zgromadzenie mówi: Amen” _
wyd.] On nie wytatuowa" czego™ na ich czo"ach. Czy tak? [ Nie”.]
Nie.
„‡ˆ Oni nie zostali potŸpieni przez jakie™ antyreligijne pa§stwo. Oni
zostali potŸpieni przez swoje w"asne. Rozumiecie, co mam na my™li?
Prawdziwy Ko™ció" Œyj#cego Boga bŸdzie potŸpiany przez katolików
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i protestantów, poniewaŒ oni siŸ zjednocz# razem. Oni s# juŒ razem
jako jedno, jako matka i córka.
„‡‰ Lecz te tutaj nie by"y. Obserwujcie, co On potem uczyni". On
powiedzia": PopieczŸtujcie ich na ich czo"ach”. Jaki to by" rodzaj
znamienia? Ja wam to przeczytam z Dz. Ap. 2. Oni byli wszyscy
jednomy™lnie na jednym miejscu. A nagle zst#pi" z nieba szum _
Anio" zst#pi" z Niebios”.
Wy powiecie: Anio" by" szumem?”
„‡Š Kto to by", kto szed" przed Dawidem, kiedy on us"ysza" szum li™ci
_ morwowych li™ci, tego wieczora, kiedy siŸ po prostu obawia"
wyj™ø? Us"ysza" z Niebios d›wiŸk jakby potŸŒnego szumi#cego
wiatru” _ Bóg szed" przed nimi.
„‡‹ A nagle zst#pi" na nich Duch šwiŸty i Moc”. Oni wyszli na ulice,
skakali i pl#sali z rado™ci, i mówili obcymi jŸzykami, j#kaj#cymi siŸ
wargami, i krzyczeli, i zachowywali siŸ jak pijani, i wszyscy siŸ po
prostu radowali i uwielbiali Pana Boga. Czy to nie jest prawd#?
„ˆ‚ W"a™nie w ten sposób postŸpuje Bóg, kiedy zsy"a Swoj# Moc z
chrztem Duchem šwiŸtym. On przyszed" wprost miŸdzy nich do
™rodka, a potem wysz"o Poselstwo! Alleluja! A oni wo"ali i krzyczeli,
i mówili obcymi jŸzykami, i wyszli stamt#d. To by"o to znamiŸ, które
Bóg k"adzie na ludzi. Czy to prawda? Bóg k"adzie pieczŸø, a to jest
w"a™nie ta pieczŸø, któr# Bóg ma zamiar w"oŒyø na Swój lud dzisiaj.
Ta sama PieczŸø BoŒa, któr# zostali zapieczŸtowani wówczas, kiedy
zostali ochrzczeni Duchem šwiŸtym _ to by"a PieczŸø BoŒa.
„ˆƒ PragnŸ wam odno™nie czego™ zadaø pytanie, zborze. Biblia mówi,
Œe znamieniem BoŒym w tym czasie by" chrzest Duchem šwiŸtym. T#
pieczŸci#, która by"a na nich, aby ich odróŒniø od innych, by" chrzest
Duchem šwiŸtym. Czy tak? [Zgromadzenie mówi: Amen” _ wyd.]
Nowy Testament mówi w li™cie do Efezów 4. 30, Œe Duch šwiŸty jest
PieczŸci# BoŒ# dla ludzi w ostatecznych dniach, waŒn# aŒ do
waszego Wiecznego miejsca przeznaczenia. Czy to prawda?
[ Amen”.] Zatem Duch šwiŸty mia" racjŸ.
„ˆ„ Mieli™my wiŸc metodystyczny wiek, mieli™my baptystyczny wiek,
mieli™my usprawiedliwienie, mieli™my po™wiŸcenie. Mieli™my
wszystkie te sprawy, przychodz#ce za sob#.
„ˆ… A w"a™nie czterdzie™ci lat temu chrzest Duchem šwiŸtym by"
najpierw nauczany w Stanach Zjednoczonych. Czy to prawda? Oko"o
czterdzie™ci lat temu, kiedy ludzie zaczŸli przyjmowaø^
„ˆ† OtóŒ, oni je nazywali drugim definitywnym dzie"em "aski _
po™wiŸceniem. Po™wiŸcenie” _ to prawda.
„ˆ‡ Naczynie musi byø najpierw podniesione, zabrane z ziemi. Ono
jest pe"ne b"ota. Ono jest usprawiedliwione, bowiem ten m#Œ
podniós" je z ziemi.
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„ˆˆ NastŸpnie musi zostaø oczyszczone i wyp"ukane. S"owo po™wiŸciø
oznacza oczy™ciø i od"oŒyø na bok do us"ugi”. Lecz od"oŒyø na bok
do us"ugi” jeszcze nie znaczy, Œe jeste™ w us"udze.
„ˆ‰ A potem Jezus powiedzia": B"ogos"awieni jeste™cie, kiedy
"akniecie i pragniecie sprawiedliwo™ci, albowiem zostaniecie
nasyceni”. Widzicie, Duch šwiŸty przyszed" na po™wiŸconego _
rzeczywi™cie, prawdziwie po™wiŸconego wierz#cego. A znaki i cuda
zaczynaj# siŸ manifestowaø same, skoro tylko to naczynie jest w
porz#dku i Duch šwiŸty wst#pi" do niego. Rozumiecie, co mam na
my™li?
„ˆŠ Nie moŒecie nalaø oleju z butelki, jeŒeli siŸ w niej olej nie
znajduje, bez wzglŸdu na to, jak czysta jest ta butelka. Nie moŒna siŸ
spodziewaø mówienia obcymi jŸzykami, Boskiego uzdrawiania i
Mocy BoŒej od kogo™, w kim nie ma niczego. Musi zatem zst#piø
Duch šwiŸty.
„ˆ‹ Patrzcie, oko"o czterdzie™ci lat temu^ Wróømy my™lami wstecz.
Patrzymy siŸ, oko"o^ S"uchajcie uwaŒnie. W czasie Pierwszej
Wojny šwiatowej wyst#pi" wielki w"adca _ po raz pierwszy w ca"ej
historii ™wiata wojna ™wiatowa. Gdzie siŸ ona rozpoczŸ"a?
Bezpo™rednio w Niemczech. Co siŸ sta"o? Zmiana; nikt nie wie aŒ do
dnia dzisiejszego, jak siŸ ona sko§czy"a. Nikt tego nie wie.
Przeczytajcie: Na schy3ku Wojny šwiatowej”. KaŒdy tom, ja to
przeczyta"em. Nie ma nikogo^ Jedyna rzecz, która jest wiadoma _
wyszed" rozkaz: Poddaø siŸ!” Nikt nie wie, kto go wyda". Dlaczego?
„‰‚ O BoŒe! I tak bŸdziecie mnie nazywaø ekstrawaganckim
religijnym fanatykiem”, wiŸc ja mogŸ równieŒ daø upust moim
uczuciom. Patrzcie! Jak wdziŸczny jestem za to, Œe Duch šwiŸty jest
tutaj na podium, aby objawiaø.
„‰ƒ Zwróøcie uwagŸ. ZwaŒajcie. One wysz"y, wszystkie wiatry wysz"y
na ™wiat _ nowoczesne bronie, aby zniszczyø zupe"nie wszystko w
wojnie ™wiatowej. Lecz ona siŸ nagle zako§czy"a. Objawienie 7.
rozdzia" mówi: Widzia"em czterech anio"ów, zstŸpuj#cych w dó" ze
sw# niszcz#c# broni#. Ale wyst#pi" tam M#Œ, przychodz#cy ze
wschodu, maj#cy PieczŸø Œyj#cego Boga, i powiedzia": Powstrzymaj
te cztery wiatry!”
„‰„ Powstrzymaj je” _ dlaczego? 6ydzi jeszcze nie byli na ich
w"a™ciwym miejscu. Chwa"a! 6ydzi jeszcze nie s# na ich w"a™ciwym
miejscu, jak obieca" Bóg. On im powiedzia", gdzie oni bŸd# staø tam
po drugiej stronie. On powiedzia": Kiedy ujrzycie, Œe figowe drzewo
wypuszcza swoje ga"#zki, wiedzcie, Œe czas jest blisko”. A kiedy
widzicie 6ydów, powracaj#cych do Palestyny, wiedzcie, Œe czas jest
blisko. Ta generacja nie przeminie, dopóki siŸ nie wype"ni# wszystkie
rzeczy”. A bracia, ostatnich siedem lat to lata, w których Œydowska
flaga zaczŸ"a po dwu tysi#cach lat znowu powiewaø nad
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Jeruzalemem; tak, po dwu i pó" tysi#cach lat. Amen. 6ydzi jeszcze
nie byli tam, gdzie siŸ to mog"o urzeczywistniø, lecz On powiedzia":
Stop! Stop!”
„‰… Patrzcie, dlaczego Stop”? Zwróøcie uwagŸ, byli jeszcze
niektórzy poganie pomiŸdzy wiekiem Wesley’a, a wiekiem
zielono™wi#tkowców, którzy musieli wej™ø do ™rodka. Zanim
zielono™wi#tkowcy weszli do Laodycejskiego Wieku Ko™cio"a, przed
ko™cio"em by"y
otwarte drzwi”; otwarte drzwi dla tego,
Ktokolwiek chce, niech przyjdzie i pije ze œród"a wód 6ywota za
darmo”. Zosta"y otwarte drzwi. O, moi drodzy!
A On powiedzia": Powstrzymaj to!” Dlaczego?
„‰† Jezus powiedzia": Wyszed" pewien cz"owiek i pracowa". Potem
przyszed" inny cz"owiek i zacz#" pracowaø o innej godzinie. Potem
wyszed" inny cz"owiek i zacz#" pracowaø. A jeden cz"owiek wyszed"
o jedenastej godzinie. A gdy sko§czy" pracŸ o jedenastej godzinie, da"
kaŒdemu z nich t# sam# nagrodŸ _ jedenastej godziny. Oni siŸ
dziwili dlaczego. Dlaczego on otrzyma" t# sam# porcjŸ jedenastej
godziny, co wszyscy inni, którzy przyszli?
„‰‡ Marcin Luther, który pracowa", wyst#pi" w okresie Luthra, umar"
w czasie "aski! ^?^ inni, krzycz#cy metody™ci, którzy umarli w
wieku Wesley’a, umarli w czasie "aski. My Œyjemy w innym wieku,
nie w ówczesnym. Tutaj! Matka je›dzi"a na wozie, ci#gnionym przez
wo"y, my je›dzimy w samochodzie Ford model V-8, niemal o
napŸdzie odrzutowym. To siŸ zgadza. My Œyjemy w ca"kiem innym
wieku. 6yjemy w innym okresie czasu. My Œyjemy w dniach
przywrócenia Mocy BoŒej i w"a™nie tutaj ogl#damy Moc BoŒ#, jak#
oni posiadali na pocz#tku. My Œyjemy w innym wieku. Nie patrzcie
wstecz na Wesley’a, metodystów, czy wszystkich innych, baptystów i
prezbiterian. Patrzcie tutaj na Jezusa Chrystusa, który jest
Inicjatorem i Doko§czycielem biblijnej wiary. Alleluja!
„‰ˆ Obserwujcie Go teraz. On powiedzia": Powstrzymajcie to” aŒ do
(kiedy?) czasu, Œeby mogli wej™ø ludzie jedenastej godziny _ ostatnie
wezwanie dla pogan. Matka tam pracowa"a, tata i inni tam
pracowali; babcia tam pracowa"a wówczas. Teraz mamy nasz wiek _
jedenasta godzina. Ta Wojna šwiatowa sko§czy"a siŸ w jedenastym
miesi#cu tego roku, jedenastego dnia tego miesi#ca, jedenastej
godziny tego dnia i jedenastej minuty tej godziny; aby mogli wej™ø
ludzie jedenastej godziny, (po co?) by przyj#ø ten sam chrzest
Duchem šwiŸtym, który oni otrzymali tam na pocz#tku _ aby
sprowadziø na nowo Moc i zmartwychwstanie Pana Jezusa
Chrystusa, te same znaki i cuda.
„‰‰ Co to jest? Te wojny tocz# siŸ tutaj, tocz# siŸ tam; tocz# siŸ tutaj,
tocz# siŸ tam; próbuj#c^ Produkuje siŸ bomby atomowe i wszystko
moŒliwe, lecz oni tego nie mog# uczyniø. [Brat Branham stuka
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kilkakrotnie w kazalnicŸ _ wyd.] Oni tego nie mog# uczyniø, póki
6ydzi nie zostan# nawiedzeni chrztem Duchem šwiŸtym. Anio"
powiedzia": Powstrzymaj to, dopóki nie popieczŸtujemy s"ugi”, nie
OblubienicŸ. Poganie nie byli nigdy s"ugami; my jeste™my synami i
córkami. To s# s"udzy _ 6ydzi. Abraham by" BoŒym s"ug#. Alleluja!
Zatem, teraz znajdujemy tysi#ce tysiŸcy 6ydów. Bóg zatwardzi"
serce faraona, Œeby ich wypŸdzi" do Palestyny. Bóg zatwardzi" serce
Hitlera, serce Mussoliniego, serce Stalina. Oni ich pŸdzili przemoc#
do Palestyny, nie wiedz#c co czyni#, ale dzia"ali w"a™ciwie w rŸkach
BoŒych.
„‰Š Te sto czterdzie™ci cztery tysi#ce bŸd# tam staø. A jednego z tych
dni pewien Boski, ™wiŸty, namaszczony prorok BoŒy pójdzie tam z
cudami i znamionami. Ci 6ydzi powiedz#:
Tego w"a™nie
wygl#damy”. [Brat Branham stuka w kazalnicŸ cztery razy _ wyd.]
O, tak. A Bóg ochrzci sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy 6ydów.
„‰‹ I nast#pi Zachwycenie; wiek pogan siŸ zako§czy. Atomowa
bomba wybuchnie i zasiŸgnie ca"y ™wiat. A Ko™ció" z pogan zostanie
zachwycony, aby tam stan#ø w obecno™ci BoŒej. Kim s# ci, którzy
przyszli z ucisku wielkiego? Wyprali swoje szaty we Krwi Baranka.
Oni stoj# przed Bogiem bez zmazy”. Amen.
„Š‚ PiŸtno bestii: konfederacja ko™cio"ów, katolicyzm, wszystko
zwi#zane razem idzie do chaosu. Reszta to Oblubienica Ducha
šwiŸtego.
„Šƒ A ci ludzie dzisiaj, którzy siŸ na™miewaj# z mówienia w jŸzykach,
którzy siŸ ™miej# z Boskiego uzdrawiania, którzy siŸ ™miej# z
proroctwa, którzy siŸ ™miej# z manifestacji Ducha, to ten sam duch,
który opanowa" tych 6ydów wówczas, który blu›ni" Duchowi
šwiŸtemu wówczas i umar" w czasie Boskiego s#du. Stany
Zjednoczone pod#Œaj# na Boski s#d pod Moc# Ducha šwiŸtego. Oni
potŸpiali, na™miewali siŸ, odwracali siŸ i nazywali nas
™wiŸtoszkami” i wszystkim moŒliwym. Lecz nasta"a godzina, w
której Bóg wyleje Swój BoŒy s#d. Amen.
„Š„ Przygotujcie siŸ. [Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] ^?^ Jedyne
bezpieczne miejsce, jakie dzisiaj istnieje, jest w Jezusie Chrystusie.
Niech was Bóg b"ogos"awi. JeŒeli nie jeste™cie w Nim, usi"ujcie siŸ, aŒ
siŸ tam dostaniecie. Tych, którzy s# w Chrystusie Jezusie Bóg
przyprowadzi razem z Nim w drugim Przyj™ciu”.
„Š… Bez PieczŸci BoŒej, któr# jest chrzest Duchem šwiŸtym _
konfederacja odstŸpstwa od wiary jest piŸtnem bestii. To jest TAK
MÓWI PAN. Widzicie, co mam na my™li? Lecz ci religijni nauczyciele
próbuj# to przypisaø komunizmowi, a nie zdadz# sobie z tego
sprawy, Œe ono dzia"a wprost pomiŸdzy nimi. On powiedzia": BŸd#
to ™lepi wodzowie ™lepych”. Powiedzia": BŸd# mieø oczy, ale nie
zobacz#”. Powiedzia": Wy w swoich tradycjach nauczacie ludzkich
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doktryn, wprowadzacie ustawy ludzkie, a znosicie przykazania
BoŒe”.
„Š† Wy siŸ ™miejecie z tego, Œe katolicy u"oŒyli swój katechizm, a wasi
mŸŒowie chodz# tutaj prawid"owo na jakie™ konferencje, czy co™
takiego, i tam decyduj#, czy mog# zaakceptowaø Boskie uzdrowienie,
czy chrzest Duchem šwiŸtym, i inne sprawy. I oni To potŸpiaj# i
odrzucaj#. A wy siŸ ™miejecie z katolików. Nie macie Œadnego prawa
na™miewaø siŸ z katolików. Bo je™li ona by"a WSZETECZNIC`”, to
Biblia mówi, Œe wy jeste™cie NIERZ`DNICAMI” _ w tej samej
konfederacji.
„Š‡ Wynijd› spomiŸdzy nich, Mój ludu! Od"#czcie siŸ, mówi Bóg, a
Ja was przyjmŸ do Siebie”. To siŸ zgadza.
„Šˆ O, dlaczego kaplica Branhama nie moŒe siŸ pozbyø swych
zmarszczek? PragnŸ wiedzieø, czy wy ludzie tutaj w okolicy
wierzycie tej Ewangelii. Ona by"a g"oszona i wy J# widzieli™cie _
znaki i cuda _ potwierdzon#. A wszystko, co Pan powiedzia",
urzeczywistni"o siŸ. Zatem, co siŸ tutaj dzieje w okolicy, skoro s"yszŸ,
Œe s# miŸdzy wami spory, kiedy s"yszŸ, Œe tu jest walka? ChcŸ,
Œeby™cie napisali, co siŸ z wami dzieje, co macie na sercu, i po"oŒyli
to na tej kazalnicy na podium jutro wieczorem. [Brat Branham stuka
w kazalnicŸ kilkakrotnie _ wyd.]
„Š‰ PragnŸ zrozumieø, dlaczego ten zbór nie pozwoli siŸ unie™ø Mocy
BoŒej, chrztem Duchem šwiŸtym z towarzysz#cymi znakami i
cudami. Jaka jest przyczyna? Wasz pastor wierzy w To. Wy w To
wierzycie. WiŸc co tutaj jest nie tak? Jest to co™ niedobrego. Ten zbór
powinien byø latarni# morsk# dla ™wiata. Powinno to byø takie
miejsce, gdzie siŸ manifestuje Moc BoŒa, gdzie ludzie p"acz# i
krzycz#, i szukaj# Boga; to powinno siŸ dziaø ci#gle, we dnie i w
nocy. Dlaczego tego nie moŒemy mieø?
„ŠŠ Ja chcŸ, lecz wy nie chcecie” _ powiedzia" Jezus. Wy nie
chcieli™cie. Pójd›cie i kupujcie ode Mnie”.
„Š‹ Ja wiem” _ powiedzia" On _ mówisz, Œe jeste™ bogaty i niczego
nie potrzebujesz” _ rzek" do ko™cio"ów. Powiedzia": Ty mówisz: dJa
jestem bogaty i niczego nie potrzebujŸ. My jeste™my wiŸksz#
organizacj#.’ A nie wiesz, Œe jeste™ biedny, ubogi, mizerny, ™lepy i
nagi, a nie wiesz o tym”. JeŒeli kto™ jest w takiej potrzebie, a wie o
tym, to sobie pomoŒe. Lecz kiedy jeste™ w takim stanie; a nie wiesz
o tym”! Chrystus powiedzia", Œe ko™cio"y w dzisiejszym czasie bŸd#
w takim stanie, a nie bŸd# wiedzieø o tym.
„‹‚ Do™wiadcz swoj# duchow# istotŸ, mój drogi, drogi bracie.
Do™wiadcz swoj# duszŸ z modlitw#, jak to by"o, i powiedz: Panie
Jezu, do™wiadcz mnie. Pozwól mi zrobiø remanent dzisiaj wieczorem,
zanim siŸ udam do "óŒka, i stwierdziø, w czym nie dopisujŸ. Ja to
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wyznawa"em przez wiele lat, ale nie widzŸ tych spraw, o których
Jezus mówi". Mianowicie, Œe On bŸdzie ze mn# i bŸd# siŸ dziaø te
sprawy, ale ja tego nie widzŸ”. Jaka jest tego przyczyna, Panie Jezu?”
„‹ƒ B#d› uczciwym. B#d› szczerym. Id› na kolana i rozmawiaj z Nim
twarz# w twarz, jako z bratem. On ci to objawi. On ci powie.
Rozedrzyj swoj# duszŸ i po"óŒ j# tam. Powiedz: Panie Jezu, choøby
mnie to kosztowa"o rodzinŸ, choøby mnie to kosztowa"o moje Œycie,
choøby mnie to kosztowa"o moj# pracŸ, choøby mnie to kosztowa"o
moje cz"onkostwo, choøby mnie to kosztowa"o prestiŒ w mie™cie, ja
obiorŸ drogŸ z kilku wzgardzonymi Pa§skimi”.
„‹„ Przypomnijcie sobie teraz, Jezus powiedzia": Ciasna jest brama
i w#ska droga, lecz ma"o jest tych, którzy j# znajduj#. Bowiem
szeroka jest droga, która prowadzi na zatracenie”. Milion wiŸcej w
1954 r. Szeroka jest brama, która prowadzi na zatracenie, a wielu
jest tych, którzy przez ni# wchodz#”. To siŸ zgadza. Kto straci swoje
Œycie dla Mnie, znajdzie je. Kto mi"uje ojca, matkŸ, siostrŸ, brata, czy
cokolwiek wiŸcej niŒ Mnie, nie jest godzien byø nazywany Moim. Kto
przy"oŒy rŸkŸ sw# do p"uga i zacznie oraø, a ogl#da"by siŸ wstecz, nie
jest sposobny do orania”. Bracie!
„‹… Pewnego dnia zostanie wyg"oszone ostatnie przemówienie
Ewangelii namaszczone Duchem šwiŸtym. Pewnego dnia wystrzeli
ostatnia strzelba. Pewnego dnia zostanie za™piewana ostatnia pie™§.
Pewnego dnia bŸdzie zanoszona ostatnia modlitwa. Pewnego dnia
drzwi kaplicy zostan# zamkniŸte po raz ostatni, a Biblia bŸdzie
zamkniŸta na kazalnicy. A wy staniecie w Obecno™ci Boga, by zdaø
rachunek z tego, co s"yszeli™cie dzi™ wieczorem. Co potem? Co potem?
Gdy zostanie otwarta ta wielka KsiŸga _ co potem? Kiedy dzisiejszy
wieczór zostanie zarejestrowany, co potem? O, jak mówi ta pie™§:
Co potem?
Gdy wielka KsiŸga bŸdzie otwarta, co potem?
Kiedy tego, kto odrzuci" dzisiaj Zbawiciela,
poprosz#, by zda" rachunek, co potem?”
„‹† Twoja praca sta"a ci w drodze. Twoi rodzice stali ci w drodze.
Twój ch"opiec sta" ci w drodze. Twoja dziewczyna sta"a ci w drodze.
Twój ko™ció" sta" ci w drodze.
Co potem? Co potem?
Gdy wielka KsiŸga bŸdzie otwarta, co potem?
Gdy ten, kto odrzuca to Poselstwo dzi™ wieczór,
Ty bŸdziesz^poproszony, by zdaø rachunek.
Co potem?”
„‹‡ Co potem z tym zrobisz? Ty wiesz, czym jest piŸtno bestii. Wiesz,
czym jest PieczŸø BoŒa. Jest to zaleŒne od ciebie.
Niech was Pan pob"ogos"awi, kiedy stoimy.
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„‹ˆ Twoje _ Niebia§ski Ojcze, niech Twoje mi"osierdzie oraz
b"ogos"awie§stwo odpocznie na tych ludziach. Niech Twój Duch
šwiŸty porusza siŸ. I niechaj Twój Duch šwiŸty zst#pi na tych ludzi
i da im, Panie, chrzest Duchem šwiŸtym. Niechaj kaŒdy mŸŒczyzna i
kobieta, ch"opiec i dziewczyna tutaj, niechaj zostan# tak opanowani
przez Ducha šwiŸtego, Œe powiedz#: BoŒe, we› wszystko, co mam.
We› wszystko, czym jestem. Lecz pozwól mi s"uŒyø Tobie, mój Panie.
Ja od"oŒŸ wszystko na bok. Wydam samego siebie. Zaniecham
wszelkiej pychy. ZrezygnujŸ z ko™cio"a. ZrezygnujŸ z wszystkiego”.
„‹‰ Oni nie musz# wyj™ø ze swego ko™cio"a, Panie, lecz musz# wyj™ø z
tego stanu, w jakim Œyj#. O BoŒe, po™lij metodystów z powrotem do
ich ko™cio"a i rozpal ich, by g"osili EwangeliŸ. Po™lij z powrotem
baptystów, po™lij z powrotem campbellitów, po™lij z powrotem
katolików. Panie BoŒe, po™lij kogo™ z Kaplicy Branhama tutaj, z
powrotem do tej kaplicy tutaj, z "agodnym, pokornym duchem, który
wyst#pi i bŸdzie mówi", i mi"owa", i bŸdzie próbowa" osi#gn#ø, by
ludzie byli znowu jednomy™lni, by móg" wej™ø do nich Duch šwiŸty i
pos"uŒyø siŸ tymi lud›mi. Ze™lij wielkie cuda i znamiona. Nama™ø
kaŒdego wierz#cego. Przebacz wszystkie grzechy.
„‹Š O BoŒe, widzimy, Œe pojawiaj# siŸ znaki. Widzimy, Œe figowe
drzewo wypuszcza swoje p#czki. Wiemy, Œe czas jest blisko.
Widzimy, Œe bomba leŒy w rŸkach w"a™nie tego mŸŒa, któremu, jak
Ty powiedzia"e™, by"o dane zniszczyø ™wiat.
„‹‹ O BoŒe, jak to moŒemy d"uŒej odrzucaø? Jak moŒemy? Kiedy
s"yszymy Twoj# b"ogos"awion# EwangeliŸ, która brzmi tak jasno i
wyra›nie, kiedy s"yszymy, Œe Duch šwiŸty dzia"a, kiedy widzimy, Œe
Duch šwiŸty czyni znaki i cuda, uzdrawia chorych, otwiera oczy
™lepych, przywraca umar"ym Œycie; wielkie cuda i znamiona.
Ewangelia jest g"oszona przez niewykszta"conych, ciemnych ludzi,
ale jest g"oszona w Mocy i w manifestacji Ducha šwiŸtego. Znaki i
cuda towarzysz# ko™cio"owi. I jeszcze wiele wiŸcej!
…‚‚ Ty powiedzia"e™: Gdyby™cie znali MojŒesza, poznaliby™cie Mój
dzie§”. Alleluja! Tak jest dzisiaj, Panie. [Brat Branham puka
trzykrotnie w kazalnicŸ.] Oni widz# wszelkiego rodzaju znaki, wojny
i k"opoty, i wszystko inne. Pozwól im otworzyø na nowo stronice tej
starej drogiej Biblii i zobaczyø, gdzie jest ten kamie§ milowy. My
jeste™my na ko§cu tego wieku.
…‚ƒ O, BoŒe, ze™lij Swego Ducha na tych ludzi. A kiedy odejd# st#d
dzisiaj wieczór, niechaj Duch šwiŸty idzie razem z nimi.
…‚„ A jutro wieczorem, Panie, kiedy podejdziemy do o"tarza na to
wielkie wezwanie, które mamy zamiar uczyniø, modlimy siŸ, aby
o"tarze zosta"y otoczone t"umnie _ Œeby pomieszczenia do modlitwy
by"y pe"ne.

MÓWIONE S~OWO

46

…‚… Oby™my mogli w niedzielŸ rano, Panie, i w niedzielŸ wieczorem
ochrzciø tych ludzi tutaj zgodnie ze S"owem BoŒym. I niech Duch
šwiŸty przypadnie na t# wodŸ i niech czyni wielkie znaki i cuda.
Udziel nam tego, Ojcze.
…‚† B"ogos"aw naszego drogiego pastora tutaj. Pob"ogos"aw
cz"onków. B"ogos"aw obcych w naszych bramach. Oby™my szli do
domu dzisiaj wieczorem i rozwaŒali o tych sprawach w naszych
sercach; powrócimy tutaj jutro wieczorem, bŸdziemy siŸ cieszyø i
przyniesiemy z sob# snopy. Prosimy o to w Imieniu Jezusa Chrystusa.
Amen.
…‚‡ Panie Jezu Chryste, b"ogos"aw kaŒdego z nich. U™ci™nijcie sobie
wzajemnie rŸce. Przyjd›cie znowu jutro wieczorem i przynie™cie
tutaj wasze pro™by, i to co chcecie, i po"óŒcie to na kazalnicy. Niech
wam Bóg zawsze daje namaszczenie i bŸdzie z wami! Amen. Niech
was Bóg b"ogos"awi.
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