Pytania i odpowiedzi
ƒ ^ Go teraz. Niech sobie kaŒdy sporzdzi naprawdŸ dobry remanent tego,
rozumiecie, zapiszcie to sobie. Ja tylko odpowiadam na nie wedug mych
najlepszych wiadomo™ci, na podstawie Sowa BoŒego, rozumiecie. A jeŒeli ono nie
zostanie odpowiedziane poprawnie wedug waszego _ a macie jakie™ inne
pytanie, patrzcie, jeste™cie^ Ja bym po prostu bardzo chcia poruszyø znowu t
sprawŸ za kazalnic albo przyj™ø i rozmawiaø o tym, czy cokolwiek, co bym móg
uczyniø. I byø moŒe, brat Neville i ja, byø moŒe widzimy tutaj sprawy, odno™nie
których siŸ po prostu nie zgadzamy.
Pan Baxter, jeden z moich najbliŒszych wspópracowników na moich
zgromadzeniach, pan Baxter _ jeste™my razem juŒ od lat. A on jest prawdziwym
obja™niaczem Biblii, lecz on nie wierzy w Tysicletnie Królestwo. A ja przychodzŸ
i rzekem^
I ja próbujŸ to najlepsze, na co mnie staø ^?^ czowiek posuguje siŸ
swoim wasnym umysem, kiedy studiuje BibliŸ. JeŒeli siŸ posuguje swoimi
wasnymi wiadomo™ciami wzglŸdnie swym wasnym umysem, to z pewno™ci
^?^ Odczuwam teraz, Œe te miejsca Pisma šwiŸtego^
Niektóre z nich tutaj s tylko krótkimi uwagami i tak dalej, i ja je spróbujŸ
odpowiedzieø najpierw. Przy czym _ staraem siŸ je uporzdkowaø. I moŒe muszŸ
mieø to i posuŒyø siŸ konkordancj na chwilŸ, aby siŸ wywizaø z niektórych z
nich. A zatem, tutaj w tym _ je™li to bŸdnie zacytujŸ, czy cokolwiek, zwróøcie mi
na to zaraz uwagŸ _ napiszcie mi li™cik lub powiedzcie mi. Teraz, nim to
spróbujemy otworzyø^
OtóŒ, powodem, dlaczego to czyniŸ, przyjaciele _ ja wam powiem, jest to w
pewnym celu. Wy to wszyscy wiecie. To zgromadzenie byo w pewnym celu. Ja
wierzŸ, Œe Bóg mnie zawróci w tej zamieci ™nieŒnej tam w dali i posa mnie
wa™nie z tego powodu wprost tutaj. A juŒ dugi czas jest tutaj w tej kaplicy
trochŸ co™ nie tak. Ja to pragnŸ stwierdziø. Kiedy to stwierdzŸ, to zobaczŸ, czy
bŸdŸ móg uczyniø co™ w tej sprawie. Rozumiecie? To siŸ zgadza. I ja pragnŸ, Œeby
ten zbór posuwa siŸ naprzód w zgodzie. Ale jest tutaj trochŸ co™ zego, poniewaŒ
wy nie czynicie postŸpów. Pozyskujecie ludzi do zbawienia, to prawda, to jest
cudowne, ale nie czynicie takich postŸpów, jak powinni™cie. Powinni™my zwolniø
z posady kaznodziejów i tym podobnie. Poselstwo powinno i™ø prosto naprzód.
Powiedzieli™my sobie nawzajem wszystko z naszym bratem pastorem, a
przemielali™my to razem _ brat Neville i ja. I ja _ chciabym zobaczyø, czy^
Jako jeden z waszych pastorów _ jest to moim obowizkiem. A ubiegego
wieczora^ Po prostu gdy widzŸ cokolwiek, co jest wa™nie teraz w zborze _
dlatego wa™nie nie ogaszaem tego zgromadzenia. Ja to tylko oznajmiem; po
prostu, wiecie, kaŒdy jest witany. Oczywi™cie, my chcemy, Œeby™cie przyszli.
[Puste miejsce na ta™mie _ wyd.] A jednak, jest to wa™nie w tym zborze.
I pomy™laem sobie: JeŒeli bŸdŸ naucza pierwszego wieczora tego, co ko™ció
dzisiaj^ i ten wiek, geograficznie, w Biblii _ na jakiej znajdujemy siŸ pozycji,
to ko™ció ocknie siŸ z pewno™ci dziŸki temu”. A potem bŸdŸ mówi o piŸtnie
bestii” i pokaŒŸ im, co to jest; a potem PieczŸø BoŒa”. To jest teraz to za i
przeciw”, to jest teraz sprawa ciemno™ci i šwiato™ci, to jest teraz albo byø
wewntrz, albo na zewntrz, a jest to najbardziej konieczna rzecz, której teraz
trzeba nauczaø.
„ I ja wam mówiŸ, przyjaciele, mówiŸ to z mego serca, przed Bogiem, pokornie,
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nigdy dotd nie odczuwaem namaszczenia Ducha šwiŸtego, by powiedzieø te
sowa tak, jak je odczuwaem podczas trzech ubiegych wieczorów. To siŸ zgadza.
Lecz po prostu nie panowaem nad swymi uczuciami. Poszedem do domu i nie
mogem nawet spaø, gdy przyszedem do domu, po prostu takie namaszczenie!
… Zatem, wrzuciem tutaj te w nadziei, Œe co™ gdzie™ znajdŸ. Rozumiecie _
dostaø uczucia ludzi na kawaku papieru tutaj. JeŒeli tego nie stwierdzŸ w ten
sposób, a Pan mi tego nie objawi, bŸdŸ siŸ stara tak dugo, aŒ to stwierdzŸ. A Bóg
mi tego udzieli. To siŸ zgadza. A wiŸc, potem gdy to stwierdzimy _ moŒe to jest
tylko maa, zota sztaba, zakopana gdzie™ tam, lecz Achan mia równieŒ tak.
Wiecie, musimy siŸ pozbyø tej rzeczy, potem pójdziemy prosto naprzód i
bŸdziemy podŒaø do Królestwa BoŒego.
† Zatem, niech was Pan bogosawi. A teraz, nim otworzymy Sowo^ A zatem
_ kaŒdy z was mia szkoŸ niedzieln tego poranka. Oczywi™cie, wy jeste™cie^
Ja bym was nie prosi, aby™cie opu™cili swoj niedzieln szkoŸ, to jest wasze
miejsce, wasz obowizek wobec waszego zboru. To siŸ zgadza. Lecz jeŒeli nie
chodzicie do szkoy niedzielnej, przyjd›cie i odwied›cie nas do poudnia. A potem
_ je™li wasz ko™ció nie ma naboŒe§stw jutro wieczorem, w niedzielŸ, to jeste™cie
witani. Ucieszymy siŸ, gdy przyjdziecie, kiedykolwiek. A wiŸc niech was Pan
bogosawi. A pozdrówcie ode mnie wszystkich chrze™cijan. Nie dostanŸ siŸ tu
zbyt czŸsto.
‡ Ja siŸ wa™nie patrzyem tam w pokoju _ may kawaek papieru, na którym to
zapisaem, znajdujcy siŸ tutaj cigle na pamitkŸ dla tego zboru. I ja
powiedziaem: Pan mnie odwouje” i wszyscy krzyczeli™my i pakali™my.
Przypominam sobie pierwsz noc, kiedy odjechaem. Wszyscy przypominacie
sobie moje pierwsze powoanie _ czy kaŒdy tutaj? Wszyscy zebrali™cie pienidze,
Œeby mnie wysaø do St. Louis, gdzie zostaa uzdrowiona maa Betty Daugherty.
Ja pozostaem^
ˆ PamiŸtam, Œe poŒyczyem sobie od kogo™ paszcz, by i™ø w nim. Nie miaem
wasnego paszcza, by siŸ ubraø. Poszedem i usiadem do starego autobusu, i
pojechaem do St. Louis. Czy sobie przypominacie ten czas? PoŒyczyem sobie
paszcz od jednego z braci, a on by dla mnie za duŒy. Niosem go na moim
ramieniu, bo byo chodno, a ja nie miaem Œadnego paszcza.
‰ A potem tam pojechali™my i ja siŸ udaem do St. Louis, i spotkaem tam brata
Daugherty. Jego maa córka _ wszyscy lekarze w okolicy i specjali™ci w
szpitalach zostawili j zrezygnowani. Ona bya jak szalejcy wariat. Kaznodzieje
wszŸdzie w caym mie™cie _ zewszd byli tam i modlili siŸ za ni. I ja tam
przyszedem, i modliem siŸ za ni, a ci biedni ludzie wygldali po prostu tacy
poszarzali. A ta dziewczynka krzyczaa tam, pakaa i szamotaa siŸ.
Š I ona juŒ nie wydawaa takich d›wiŸków jak czowiek, ale jak zwierzŸ, ona
bya tak ochrypa z tego^ o, okoo trzy lub cztery miesice. Byo to zapalenie
opon mózgowych albo^ nie, taniec ™w. Wita w rdzeniu pacierzowym. Jej mae
wargi byy cakiem pogryzione, krwawiy. A jej mae palce po prostu cae
krwawiy, bowiem ona gryza swoje palce, i tym podobnie, i tylko cigle w kóko
krzyczaa.
‹ A ja siŸ modliem _ poszedem do ko™cioa. Czekaem wiele godzin. Wsiadem
do starego samochodu i czekaem. Nie chciaem tej sprawy zostawiø, dopóki nie
usyszŸ czego™ z Niebios. A gdy tam siedziaem w samochodzie, pojawio siŸ
przede mn widzenie i byo powiedziane: Id› i powiedz ojcu, a ojciec^” Byo
powiedziane: Id› i powiedz tej kobiecie, Œe pewnego dnia kupia tam w mie™cie
may, biay kocioek. Nigdy przedtem nie byo w nim wody”. I byo powiedziane:
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Powiedz jej, Œeby popatrzya do trzeciej szuflady i znajdzie tam chusteczkŸ w
kawaku papieru, która jeszcze nie bya uŒywana. Powiedz jej, by go napenia
wod. Niechaj ojciec stanie po twojej prawej rŸce, a dziadek po twojej lewej rŸce,
i powtarzajcie: Ojcze nasz, Który jeste™ w Niebiosach^’ A gdy to zaczniecie
robiø, powiedz jej, Œeby obmywaa t szmatk jej twarz. Potem w poowie
modlitwy niechaj dotknie jej rk, potem jej stóp. Potem powsta§ i powiedz: TAK
MÓWI PAN!’”
ƒ‚ Wy wiecie, co siŸ wydarzyo, nieprawdaŒ? Ona zostaa na miejscu uzdrowiona.
I my™my siŸ chwycili za rŸce i szli™my po ulicy, i popijali™my wspólnie wodŸ
sodow. To siŸ zgadza. To prawda. To spowodowao poruszenie w St. Louis. Na
moich zgromadzeniach tam _ czterna™cie tysiŸcy byo pierwszego wieczora. To
siŸ zgadza. W Saint^
ƒƒ Jest to po prostu bardzo ze, Œe ja od tego odszedem; a zaczem po prostu
robiø tak, Œe przychodzili w kolejce _ po prostu jeden za drugim, po kolei. Lecz
trzeba pój™ø po prostu do domu i pozostaø tam, aŒ ta sprawa zostanie zaatwiona,
i powróciø do domu _ ja wierzŸ, Œe to by byo lepsze we wszystkich^ na
zgromadzeniach.
ƒ„ W porzdku, pochylmy nasze gowy, podczas gdy mówimy z Autorem tego
Sowa teraz.
ƒ… W dobroci naszego Pana Jezusa Chrystusa przychodzimy do Ciebie, nasz
Ojcze. I w Jego Imieniu prosimy o BoŒe miosierdzie, Œeby™ nam wybaczy nasze
grzechy i przestŸpstwa przeciwko Tobie. A je™li tutaj w tym maym zborze dzisiaj
wieczorem jest jaki™ grzech, modlŸ siŸ, Panie, jako suga, stojcy tutaj, jako
pasterz nad owcami^ Jak mówi Biblia: Miejcie pieczŸ o trzodŸ, w™ród której
was Duch šwiŸty ustanowi biskupami, Œeby™cie j pa™li”. A zatem, Ojcze, ja
wstawiam siŸ za nimi, Œeby™ ich Ty bogosawi i odpu™ci im wszystkie ich
grzechy. Uzdrów chorujcych, którzy s w™ród tych ludzi. I modlŸ siŸ, Niebia§ski
Ojcze, by Twoje miosierdzie odpoczŸo teraz na nas.
ƒ† Tutaj leŒ przede mn napisane na papierze, z wielu domów i od wielu ludzi
_ leŒ pytania, naprawdŸ gŸbokie biblijne pytania, przekraczajce ramy
normalnego nauczania. I my potrzebujemy Twoj pomoc, Panie Jezu. Wziem je
po prostu do rŸki, udaem siŸ do innego pomieszczenia, modliem siŸ, wyszedem,
rozdzieliem je tutaj i pooŒyem te, które maj byø odpowiedziane teraz, na jedn
stronŸ, a te inne, odno™nie których musimy wej™ø do Pisma šwiŸtego, na drug
stronŸ. To jest, na ile wiem, na ten czas, Panie.
ƒ‡ I modlŸ siŸ, aby™ od tej chwili Ty przej to zgromadzenie i nama™ci Swój lud
tutaj dzi™ wieczorem _ usta przemawiajcego i uszy suchajcych. I niech
przyjdzie Duch šwiŸty i we›mie to Sowo teraz i przeniesie Je wprost do kaŒdego
serca, i niechaj Ono zostanie przyjŸte w duchu dobroci, i niechaj jest podane w
podobny sposób. I oby™my _ gdy siŸ zako§czy to naboŒe§stwo dzisiaj wieczorem,
oby™my szli do domu, mówic: Czy nasze serca nie paay w nas z powodu Jego
Obecno™ci i Jego bogosawie§stw?” Panie, nie wiem, co mam powiedzieø, ale
powierzam samego siebie Tobie razem z tymi pytaniami, w Imieniu Jezusa
Chrystusa, z powodu tych odpowiedzi. Amen.
ƒˆ DziŸkujŸ wam, przyjaciele, za wasz szacunek. PragnŸ wam po prostu pokazaø,
czego dotyczy wiele _ wiŸkszo™ø z tych pyta§.
Bracie Bill, proszŸ, kontynuuj cay nastŸpny tydzie§.
ProszŸ, pozosta§ kolejny tydzie§.
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ProszŸ, pozosta§ trochŸ duŒej.
Bracie Bill, proszŸ, pozosta§ nastŸpny tydzie§, trochŸ duŒej, nasze
dusze akn takiego Pokarmu.
Czy ten zbór naucza, Œe^ To po prostu^ To tam wpado. Ono jest na
zym miejscu.
Mam dwu chopców, w wieku dwu^ To jest _ sdzŸ, Œe je
pomieszaem. Zatem, tutaj, ja je raczej równieŒ przeoŒŸ tutaj, jest to
odno™nie osobistej sprawy.
Bracie Bill, czy by™ _ czy by™ zechcia zostaø jeszcze jeden tydzie§?
Chcieliby™my jeszcze jeden tydzie§ nauczania tej Ewangelii.
Moj pro™b jest, Œeby™ pozosta nastŸpny tydzie§. Ja bym bardzo
chcia, Œeby™ tu pozosta trochŸ duŒej, wiesz, my jeste™my zawsze^
moŒemy siŸ zawsze wiŸcej nauczyø.
OtóŒ, proszŸ, czy tu pozostaniesz o tydzie§ duŒej?
Bracie Bill, proszŸ, go™ nam jeszcze jeden tydzie§. My tego
potrzebujemy.
Bracie Bill, moj modlitw jest, Œeby Bóg zmieni twoje my™li i sprawi,
Œeby™ tu pozosta nastŸpny tydzie§.
Moje pytanie brzmi: Czym s latajce talerze, czy one s czym™,
posanym od Boga jako znak? I proszŸ ciŸ, Œeby™ tu pozosta dalszy
tydzie§.
ProszŸ pozosta§ nastŸpny tydzie§.
ƒ‰ [Brat Branham rozmawia z bratem Neville _ wyd.] A to bya pro™ba od
^?^ Œeby siŸ zbór modli za kogo™, kto idzie do szpitala.
ƒŠ OtóŒ, tutaj by nastŸpny, który powiedzia, Œebym^ Ja doceniam to pytanie.
A Wszechmogcy Bóg, Który jest moim SŸdzi, kiedy stojŸ teraz tutaj na tym
™wiŸtym miejscu^ Nim odszedem z domu, Duch Pa§ski powiedzia mi _
powiedzia, Œe to pytanie bŸdzie leŒeø tutaj dzisiaj wieczorem. Ja nic o tym nie
wiedziaem, ale wiedziaem, Œe ono bŸdzie tutaj.
Czy ™wiadkowie Jehowy s faszyw sekt?
ƒ‹ Widzicie, kto™^ A Duch šwiŸty na tym miejscu, gdzie^ staem w mojej
azience, zanim tutaj przyszedem. Bóg, Który jest moim solennym SŸdzi,
powiedzia mi: To bŸdzie leŒeø na podium” i powiedzia, Œe ja nie bŸdŸ nic
mówiø o tym; po prostu pójdŸ dalej”. Rozumiecie? WiŸc ja^ Wy wiecie, co
powiedziaem ubiegego wieczora, nieprawdaŒ? W porzdku, to byo wa™nie to.
„‚ Dobrze, teraz rozpoczniemy które™ z tych tutaj.
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„ƒ Nie lubiŸ po prostu mówiø bezpo™rednio o jakiej™ okre™lonej sprawie i
wymieniaø nazwisko jakiego™ czowieka, wzglŸdnie kogo™ indywidualnie, czy co™
takiego. LubiŸ po prostu nauczaø o tym w taki sposób^ po prostu zestawiø ca
sprawŸ razem. A wy to rozumiecie, nieprawdaŒ? Gdybym tutaj stan i rzek:
OtóŒ, brat Neville jest taki-i-taki, a taka-i-taka sprawa^” Gdybym to mia o
nim powiedzieø, poszedbym do jego domu i wywoabym go, i porozmawiabym
z nim o tym. Rozumiecie, ja bym _ ja bym to powiedzia bratu Neville.
„„ Lecz teraz, tutaj s pewne pytania. NuŒe, ja nie wiem, gdzie mam rozpoczø,
po prostu leŒy ich tu gromadka. Tutaj jest powiedziane:
25. Co miae™ na my™li _ jaki zwizek ma protestancki ko™ció z ko™cioem
katolickim?
26. Co oznacza posg bestii?”
„… OtóŒ, to byo jedno z pyta§ z ubiegego^ prawdopodobnie interesowao
ludzi. Postaram siŸ teraz o to najlepsze, na co mnie staø, by z pomoc BoŒ
odpowiedzieø na nie wedug moich najlepszych wiadomo™ci. JeŒeli Bóg poda mi
teraz znajomo™ø sprawy, bowiem Bóg wie, Œe je po prostu wziem do rŸki tutaj
na podium.
OtóŒ, co miae™ na my™li _ jaki zwizek ma ko™ció protestancki z
ko™cioem katolickim?
„† Zatem, z BoŒ pomoc odpowiem najpierw na to pytanie. Ja powiedziaem, Œe
katolicki ko™ció by^ Stwierdzili™my przedwczoraj wieczorem, Œe piŸtno bestii
musiao wyj™ø z Rzymu. Czy siŸ to zgadza? Ono nie moŒe wyj™ø z Œadnego innego
kraju, prócz Rzymu. Tam wa™nie ma swoj siedzibŸ, tam ono jest umieszczone. I
powiedziaem, Œe nie mam niczego przeciw katolikom, niczego przeciw nikomu.
Wszyscy jeste™my ™miertelnikami, próbujcymi siŸ dostaø do Nieba.
„‡ PapieŒ jest jednym z tych, którzy nauczaj, arcybiskup z Canterbury jest
kolejnym, i inni, i inni, i inni; a ja jestem po prostu jednym z nauczycieli, to
wszystko. Oni prawdopodobnie nauczali i mówili, Œe ja jestem fanatykiem i Œe siŸ
mylŸ, i tak dalej. A ja mam prawo^ jeŒeli to mogŸ udowodniø na podstawie
Pisma šwiŸtego. A je™li oni potrafi udowodniø na podstawie Pisma šwiŸtego, Œe
ja jestem fanatykiem, to jestem fanatykiem. Lecz je™li ja mogŸ udowodniø na
podstawie Pisma šwiŸtego, Œe oni siŸ myl w swym postŸpowaniu, wtedy to jest
bŸdne; Pismo šwiŸte ma racjŸ. I wy teraz nie macie po prostu ani jednego miejsca
_ musi to przychodziø przez cay czas na podstawie Biblii, gdziekolwiek.
„ˆ NuŒe, ja powiedziaem: Katolicki ko™ció by ko™cioem matk” i to siŸ
dokadnie zgadza. Katolicki ko™ció jest ko™cioem matk, jeŒeli chodzi o
ko™cielne organizacje. Ko™ció katolicki by pierwszym ko™cioem, który zosta
kiedykolwiek ukonstytuowany, okoo^ wedug najlepszej historii byo to okoo
606 r. n. e. gdzie™ w czasach wczesnych ojców, w drugiej lub w trzeciej generacji
po apostoach. Oni pomarli i zaczŸo siŸ to rozpraszaø do maych -izmów. A
Rzymianie, bŸdc nawróceni _ Rzymskie Imperium miao wadzŸ nadrzŸdn nad
pa§stwem, a potem ko™ció i pa§stwo zjednoczyli siŸ razem i dali pocztek religii,
nazwanej uniwersaln religi”. Sowo katolicki znaczy uniwersalny”. Oni
zorganizowali ko™ció, przy czym byo to po raz pierwszy, kiedy religia _
chrze™cija§ska religia zostaa kiedykolwiek zorganizowana w caej historii
™wiata.
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„‰ ydowska religia nie bya nigdy organizacj. Oni byli wolnymi lud›mi. Oni
mieli ko™cioy, lecz nie mieli Œadnej organizacji. Mianowicie Bóg zajmowa siŸ
narodem, a nie organizacj. By to naród.
„Š A zatem _ a potem, katolicki ko™ció by pierwsz organizacj. Potem
wyszukali™my to w Biblii, by stwierdziø, czym bya ta organizacja. A zgodnie ze
Sowem BoŒym miao to byø pod wadz pojedynczego czowieka, jednego
czowieka. A ten czowiek mia byø w ko™ciele, który siŸ rozsiad na siedmiu
pagórkach w Rzymie _ zgodnie z t Bibli. Nie ma Œadnego^ A on powinien
mia mieø wadnc moc w kaŒdym narodzie na ™wiecie _ religijn wadnc
moc. Nie ma Œadnej innej na ™wiecie.
„‹ A komunizm _ stwierdzamy, Œe on nie by Œadnym antychrystem, o którym
mówi Jezus. Komunizm nie jest narodem, takim jak Rosja. Komunizm to duch.
Ameryka jest przeze§ pochoniŸta. On jest w ko™cioach, on jest w ludziach, on
jest w handlu, on jest wszŸdzie. Komunizm _ jego duch jest w szkoach, on jest w
domach, wszŸdzie.
…‚ A potem, kiedy oni zorganizowali ten ko™ció, który by w sprzeczno™ci^ A
teraz przebrali™my Siedem Wieków Ko™cioa i proroctwa, dokadnie w ten
sposób, jak Bóg przenosi je poprzez BibliŸ tutaj dla nas. I stwierdzamy na
podstawie historii i Biblii, Œe kaŒdy wiek nasta dokadnie wedug Biblii, wedug
historii, kaŒdy wiek nasta po prostu w swoim czasie _ poprzez ciemne wieki. A
zatem katolicki ko™ció uformowa siŸ w Wieku Ciemna.
…ƒ Potem przysza reformacja _ byo to w czasie Marcina Luthra. A Marcin
Luther mia ™wiato, takie ™wiato, Œe Sprawiedliwy z wiary Œyø bŸdzie;
usprawiedliwienie przez wiarŸ” _ w czasie reformacji. Ten niemiecki ksidz
zaprzeczy temu _ on powiedzia, Œe przyjmowanie komunii, kiedy j trzyma^
Oni podobno mówili: To jest ciao Chrystusa”, a on to rzuci na podogŸ i
powiedzia: To nie jest ciao Chrystusa; to jest opatek!” A czynic to, on wypar
siŸ katolickiego ko™cioa i wystpi na pocztku reformacji. Marcin Luther to
uczyni i to by wspaniay ruch.
…„ Zatem, to^ oto, gdzie Luther popeni swój bd? Luther zorganizowa
kolejn grupŸ, tak samo jak uczyni katolicki ko™ció _ zorganizowa ludzi.
…… Bezpo™rednio potem przyszo nowe ™wiato. A gdy przyszo nowe ™wiato, Bóg
wyszed ze Swoim ludem. Ci ludzie, którzy byli zorganizowani w lutera§skim
ko™ciele, musieli pozostaø w swoim ko™ciele, aby byø z^ Dokadnie tak samo
mieli czyniø katolicy, lecz wielu katolików wyszo i stali siŸ luteranami. OtóŒ,
potem, gdy przyszed Wesley z poselstwem po™wiŸcenia, to wielu luteranów nie
mogo opu™ciø swego ko™cioa; lecz wielu z nich to uczynio i powsta z nich
ko™ció Wesley’a.
…† Potem po usprawiedliwieniu i po™wiŸceniu, przyszo z kolei Wylanie Ducha
šwiŸtego. A zatem, zielono™witkowcy _ wielu wyszo z metodystów, itd. i stali
siŸ zielono™witkowcami, bo to byo wiŸksze ™wiato. Teraz s zielono™witkowcy
zorganizowani, zupenie tak samo, jak kaŒdy inny ruch!
…‡ OtóŒ, Biblia mówi, Œe^ S to kategoryczne sowa, lecz ja je przeczytam z
Biblii. A wy suchacie waszego lekarza i tak dalej, mówicego to, a ja jestem
waszym bratem, nauczajcym Pisma šwiŸtego. Biblia nazwaa katolicki ko™ció
nierzdnic, wszetecznic, w-s-z-e-t-e-c-z-n-i-c-”. A On nazwa ko™ció
protestancki, który j na™ladowa, matkami^ wzglŸdnie one byy
nierzdnicami tej matki”. I jaki zwizek miao to z tym, Œe katolicki ko™ció
zorganizowa t rzecz i zmusza wszystkich ludzi, Œeby wierzyli temu ™wiatu,
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jakie oni mieli wówczas _ albo które oni mieli wówczas? Luteranie uczynili to
samo. A Biblia mówi, Œe ona bya wielk kobiet tego typu.
…ˆ Zatem, co to za typ kobiety? Jest to kobieta, która Œyje i cudzooŒy. A ko™cioy
popeniaj duchowe cudzoóstwa z lud›mi. Rozumiecie? One je popeniaj. One je
popeniaj. Oto jest Biblia, która Tego naucza, a oni zrobili gromadŸ wyzna§
wiary, i tak dalej, co nie ma nic wspólnego z Bibli. I przez _ jest to juŒ niemal
dwadzie™cia kilka lat, co stojŸ tutaj i proszŸ kaŒdego kaznodziejŸ, kiedykolwiek,
by przyszed i wzi _ nie swój notatnik, swoje wyznanie, lecz by przyszed i
wzi BibliŸ, i w šwietle Biblii udowodni, Œe To jest bŸdne. Rozumiecie? To siŸ
zgadza.
…‰ A odno™nie sprzeczno™ci _ oni mówi: Sprzeczno™ci!” Ja oferowaem sumŸ
w wysoko™ci dwumiesiŸcznego zarobku, je™li mi kto™ pokaŒe jedn sprzeczno™ø w
Biblii. Nie ma jej tam. Wy sobie my™licie, Œe tam jest, lecz tam jej nie ma. JeŒeli
Biblia zaprzecza Samej Sobie, to nie jest wcale dobra, nie moŒecie Jej wierzyø.
KaŒde Sowo jest natchnione i w Biblii nie ma sprzeczno™ci.
…Š Obecnie protestancki ko™ció w swojej organizacji jest (zgodnie ze Sowem
BoŒym) poczony t sam rzecz z katolickim ko™cioem.
…‹ OtóŒ, nie mam niczego przeciw katolikom. Kilku z moich najdroŒszych
przyjació, siedzcych wa™nie teraz tutaj, wyro™li z katolików. Przedwczoraj
tutaj, kiedy przez Ducha šwiŸtego przyniosem szorstkie poselstwo o
protestantach i katolikach, a katolik przyszed prosto tutaj do otarza i u™cisn
moj rŸkŸ. Oni s ludzkimi istotami, zupenie tak samo, jak my.
†‚ Nie moŒesz dyskutowaø z katolickimi ksiŸŒmi, poniewaŒ oni nie wierz, Œe
caa ta Biblia jest Sowem. Oni mówi: Tu chodzi o ko™ció”. My mówimy: Tu
chodzi o BibliŸ!”
†ƒ Katolik mówi: My katolicy chodzimy do ko™cioa i odprawiamy praktyki
religijne. Wy protestanci pozostajecie w domu i czytacie BibliŸ”.
†„ Powiedziaem: Tak, chodzicie do ko™cioa i odprawiacie praktyki religijne,
lecz co?” To jest nastŸpna rzecz, rozumiecie.
†… OtóŒ, lecz Bóg powiedzia, Œe On jest w Swoim Sowie. To jest BoŒe Sowo i ja
w Nie wierzŸ. Jestem biblijnie wierzcym. Wa™nie dlatego nie zgadzam siŸ z
protestantyzmem i ze sposobem tej ko™cielnej organizacji, poniewaŒ oni nauczaj
rzeczy, które nie s Sowem BoŒym. WiŸc nie mogŸ sobie pomóc, ale nie zgadzam
siŸ. Ja siŸ z nimi nie poróŒniem; o nie, oni s moimi braømi. Ja siŸ nie poróŒniem
z nimi, lecz nie zgadzam siŸ z nimi, bowiem muszŸ wziø to, co mówi Bóg, a
wszystko inne niech jest kamstwem. Rozumiecie?
†† A zatem, to jest ten zwizek, który^ A zatem, Biblia mówi, Œe ta kobieta _
katolicki ko™ció, który, jak sdzŸ, by nazwany w Biblii _ w Objawieniu 17.
rozdzia: wszetecznic”, a ona bya: MATK NIERZDNIC”. I widzimy, Œe
Biblia mówi, iŒ kobieta reprezentowaa ko™ció”. Zatem, jeŒeli ona miaa córki,
które byy nierzdnicami, nie mogli to byø chopcy; musiay to byø córki, wiŸc
musiay to byø ko™cioy. A protestantyzm urodzi siŸ z katolicyzmu.
†‡ A teraz nastŸpne _ bestia^ WzglŸdnie, nastŸpne, które mówi tak:
Co oznacza posg bestii?”
†ˆ Jest to pytanie, które siŸ z tym czy, a osoba, która o to zapytaa, ma dobre
pytanie. Co teraz robiø, je™li^ Biblia jasno naucza, Œe katolicki ko™ció jest
besti. Biblia mówi, Œe bestia oznacza moc”. Czy siŸ to zgadza? Bestia _ Biblia
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mówi, Œe bestia oznacza moc”. A t besti byo Miasto Watykan” _ katolicka
hierarchia”. W porzdku. A zatem, to bya moc ko™cioa, to bya bestia.
†‰ Potem protestancki ko™ció wyszed z katolickiego ko™cioa i zorganizowali siŸ
_ maa moc. To jest ten posg.
†Š JeŒeli co™^ Gdyby cokolwiek zostao uczynione na moje podobie§stwo,
musiaoby to wygldaø tak, jak ja. Gdyby co™ byo uczynione na podobie§stwo
tego zboru, musiaoby to wygldaø jak ten zbór.
†‹ Co™ zostao uczynione, bestia^ uczyniono posg tej bestii, a by to
luteranizm, metodyzm, baptyzm, zielono™witkow-izm, ™witobliwo™ø-izm,
wszystkie te -izmy uksztatowane w postaø organizacji i tworzce wizerunek, taki
sam jak bestia. Tutaj to macie!
‡‚ Zatem Czy chcesz powiedzieø, bracie Branham, iŒ wszyscy katolicy, wszyscy
metody™ci i wszyscy bapty™ci bŸd^?” Ja tego nie powiedziaem.
‡ƒ W tych ko™cioach s tysice i tysice i dziesitki tysiŸcy znowuzrodzonych
chrze™cijan. Lecz w ich organizacji, oni siŸ ich staraj wpŸdziø do jakiego™
wyznania wiary, a oni nie bŸd za tym. Gdy siŸ ko™ció zorganizuje, on wchodzi
pod wyznanie wiary.
‡„ A ja nie mam wyznania, lecz BibliŸ. To jest BoŒe Wyznanie, a Duch šwiŸty
jest Jego wykadowc, i On Je przenosi dalej z jednego šwiata do innego.
Ewangelia, któr goszŸ dzisiaj _ jeŒeli bŸdŸ Œy, by ogldaø nastŸpnych sto lat,
gdyby™my Œyli, bŸdzie do dyspozycji wiŸcej šwiata. Ono przychodzi po prostu
ustawicznie.
‡… Dawniej je›dzili™cie na wozie, cignionym przez woy _ wasz pradziadek,
kiedy jecha w odwiedziny do babci. Tata jecha w odwiedziny do mamy w
fordzie T-model. Lecz obecnie latamy niemal w samolocie odrzutowym. Widzicie,
posuwamy siŸ naprzód; nauka posuwa siŸ naprzód; wyksztacenie posuwa siŸ
naprzód, Ewangelia posuwa siŸ naprzód. A Biblia mówi, Œe oni powiedz: Oni
bŸd biegaø tam i z powrotem, a poznanie bŸdzie wzrastaø”. WiŸc to jest to
poczenie. Z tego powodu istnieje^
‡† Protestanckie denominacyjne ko™cioy s posgiem bestii, bowiem one stay
siŸ dokadnie takimi denominacjami, jak katolicyzm. A Bóg nigdy w Œadnym
wieku nie rozkaza Swemu Ko™cioowi, by siŸ zorganizowa, lecz zawsze to ostro
potŸpi! Czy to teraz pojmujecie? [Zgromadzenie: Amen” _ wyd.] Nie ludzi;
ko™ció!
‡‡ Kiedy oni próbuj przyprowadziø ludzi pod ™wiato^ Co, gdyby ludzie tutaj
próbowali was zawróciø wstecz i zaczŸliby™cie je›dziø po okolicy na wozie,
cignionym przez woy? Nie byliby™cie zwolennikami tego _ my Œyjemy w
lepszym wieku. Tak wa™nie byo wtedy. Gdyby mi kto™ próbowa powiedzieø: O,
jedyna rzecz, któr musisz uczyniø, jest to i owo”. Ja ŒyjŸ w innym wieku! Ja^
Na tym polega kopot z kaznodziejami, oni siŸ zawsze patrz wstecz.
‡ˆ Oto _ pewien francuski naukowiec powiedzia przed mniej niŒ trzystu laty:
Gdyby czowiek osign kiedy™ okropn szybko™ø trzydziestu mil na godzinŸ,
sia od™rodkowa by go zabraa z tej ziemi. Trzydzie™ci mil na godzinŸ!” OtóŒ, czy
sobie my™licie, Œe nauka by siŸ na to dzisiaj powoywaa? Za nic w ™wiecie! O nie.
Czowiek lata okoo dziewiŸøset albo tysic mil na godzinŸ. Tak, albo czasami w
rakiecie, a potem jest to tysic sze™øset mil na godzinŸ. A cigle posuwaj to
naprzód!
‡‰ Nauka zabraa czowieka naprzód, bardziej naprzód, on ma wiŸksze rzeczy w
swoim umy™le, niŒ te, które^ I to jest jedyna rzecz, któr on ma _ jest to drzewo
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poznania. Dalej, niŒ kaznodzieje doprowadzili go przez Jego Ducha, który jest
nieograniczony. Lecz na tym to wa™nie polega. Naukowcy nie patrz wstecz na
to, co powiedziaa nauka przed kilku laty; nauka bierze to, co oni maj dzisiaj i
posuwaj siŸ naprzód po co™ innego jeszcze.
‡Š Lecz wy siŸ pytacie kaznodziei: OtóŒ, zobaczymy, co o Tym powiedzia
Moody, zobaczymy, co o Tym powiedzia Wesley”. Ja nie dbam o to, co oni o Tym
powiedzieli. Ja wiem, co Bóg powiedzia o tym teraz. O To siŸ rozchodzi, a cigle
wygldam czego™ wiŸkszego! O To chodzi. To jest powodem^
‡‹ Biblia mówi: Trzy nieczyste duchy wyszy z ust tej bestii”. Czy wiecie, co?
Nieczyste duchy” _ powiedzia _ podobne do Œab”. Czy zwrócili™cie kiedy
uwagŸ na to, jak wyglda Œaba? aba siŸ zawsze patrzy do tyu, nigdy nie patrzy
do przodu; patrzy siŸ wstecz, zawsze wstecz, patrzy do tyu.
ˆ‚ Lecz te cztery zwierzŸta, które miay cztery róŒne gowy, u Ezechiela, patrzyy
naprzód i one nie potrafiy i™ø do tyu. One posuway siŸ naprzód przez cay czas.
Gdziekolwiek one szy, szy prosto naprzód. Widzicie tŸ róŒnicŸ?
ˆƒ Zatem, to jest ten zwizek, który ma protestantyzm z katolicyzmem.
ˆ„ Wy to zawsze zarzucacie katolikom, lecz nie moŒe kocio przyganiaø
garnkowi”. To siŸ zgadza.
ˆ… Ja mówiŸ: Czy jeste™ chrze™cijaninem?”
ˆ† Przyjmij do wiadomo™ci, Œe ja naleŒŸ do baptystycznego ko™cioa”. Tak. To z
tym nie ma nic wiŸcej wspólnego, niŒ gdyby™ powiedzia, Œe naleŒysz do^
jakiej™ farmy gdzie™ tutaj w okolicy.
ˆ‡ No wiesz, ja naleŒŸ do katolickiego ko™cioa”. To ciŸ jeszcze nie czyni
chrze™cijaninem. PrzynaleŒno™ø do ko™cioa baptystycznego czy do ko™cioa
metodystycznego nie czyni ciŸ chrze™cijaninem.
ˆˆ Jest tylko jedna moŒliwo™ø, jak moŒna byø chrze™cijaninem. Sowo
chrze™cijanin oznacza podobny do Chrystusa”. I ty tego nie moŒesz zrobiø, nie
moŒesz sobie tego sam daø, nie ma wcale Œadnej moŒliwo™ci, Œeby™ to móg
uczyniø ty. Musisz zapomnieø o sobie, umrzeø samemu sobie i pozwoliø
Chrystusowi wej™ø do ciebie, i Œyø yciem Chrystusa w tobie.
ˆ‰ Je™li siŸ czowiek^” Oto, co powiedzia Jezus: Je™li siŸ czowiek nie
narodzi z Ducha i z wody, Œadnym sposobem nie wejdzie do Królestwa BoŒego”.
Czy jest katolikiem, metodyst, baptyst lub kimkolwiek _ bŸdziesz musia
zostaø ochrzczony w wodzie na odpuszczenie twoich grzechów i przyjø chrzest
Duchem šwiŸtym, inaczej jeste™ zgubionym. To jest wasne Sowo Jezusa. Zatem,
je™li jeste™ metodyst i przyje™ chrzest Duchem šwiŸtym, zostae™ ochrzczony w
wodzie, Jezus powiedzia, Œe wejdziesz do Niebios. ChociaŒ jeste™ katolikiem, a
uczynie™ to samo, to wejdziesz do Niebios.
ˆŠ Lecz je™li siŸ trzymasz tylko wyznania wiary katolickiego ko™cioa, albo
metodystycznego, albo baptystycznego ko™cioa, to jeste™ nadal zgubiony. I
dlatego wa™nie mamy na ™wiecie taki stan, jaki mamy dzisiaj, bowiem ludzie s
po prostu zupenie^ Oni mówi: To jest przeciw mojej wierze”.
ˆ‹ Czy wierzysz w Boskie uzdrowienie?”
‰‚ To jest przeciw mojej wierze”. To jest przeciw twemu ko™cioowi; twoje
ko™cielne wyznanie wymy™lio to, rozumiesz _ musisz czyniø to, co mówi ko™ció.
A potem chcesz co™ mówiø o katolikach; wa™nie to samo czyni oni. I to jest ta
bestia i posg tej bestii! A Biblia mówi: Ktokolwiek by je przyj, nie moŒe wej™ø
do Królestwa Niebios, lecz zostanie wyrzucony tam, gdzie s psy i czarownicy, i
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tak dalej, i bŸdzie drŸczony ogniem i siark w obecno™ci ™wiŸtych anioów i
Baranka, na wieki wieków”. Wynijd› z tego, przyjacielu! Uporzdkuj swoje Œycie
przed Bogiem! O, tak.
‰ƒ Pozwólcie, Œe teraz wezmŸ to. Hm, my ich usuniemy z drogi. NuŒe, kto™ zada
mi dzisiaj pytanie; zapytano mnie o to dwa lub trzy razy.
27. Bracie Branham, gdy mówie™ o piŸtnie bestii”, czy nie sdzisz, Œe
wytatuuj jaki™ numer na twojej gowie albo wytatuuj co™ na twojej
rŸce?
O nie! Nie spodziewaj siŸ tego nigdy.
‰„ BŸdzie to bojkot! Oczywi™cie! aden czowiek nie bŸdzie móg kupowaø albo
sprzedawaø, je™li nie bŸdzie naleŒa do konfederacji ko™cioów”. To jest prawd.
OtóŒ, przyjdzie to jak unia _ zjednoczenie tej sprawy, doprowadzi j do
zjednoczonej religii. Zaznaczcie sobie moje sowa, to nie jest daleko! Wy to
zobaczycie, jest to tuŒ za rogiem.
‰… Wy nie wiecie o tych sprawach dlatego, Œe jeste™cie tutaj w domu przez cay
czas. Towarzyszcie mi raz do tych krajów, gdzie katolicyzm ma przewagŸ, a
zobaczycie, co siŸ tam dzieje. Bracie, oni im wszystkim mówi, co maj robiø i
czego nie maj robiø.
‰† A ta Biblia tutaj mówi, Œe Stany Zjednoczone _ wziŸli™my to z proroctwa,
przychodz jako baranek wolno™ø religii”, i wa™nie one zjednoczyy te sprawy
razem, a mówiy jak smok i korzystay z tej samej mocy, któr mia smok przed
nimi. To s Stany Zjednoczone! To siŸ zgadza.
‰‡ Pewien kaznodzieja powiedzia mi niedawno _ mój przyjaciel, powiedzia:
Bracie Branham, Bóg nie pozwoli upa™ø Stanom Zjednoczonym ze wzglŸdu na
ich praojców, ugruntowanych na religii”.
‰ˆ Ja odrzekem: On pozwoli na to, by uprowadzono ydów, oczywi™cie, a oni
byli w o wiele lepszym stanie, niŒ my jeste™my”. To siŸ zgadza. Bóg nie bierze
wzglŸdu na jak™ generacjŸ, która przeminŸa; albo idziesz t lini albo jeste™
poza Królestwem BoŒym, to wszystko. NaprawdŸ! To jest dosyø szorstkie, lecz to
jest dla was dobre. To siŸ zgadza. Jest to zgodne z Pismem šwiŸtym. A my mamy,
my^
‰‰ Kopotem dzisiaj jest^ Kilku z was, pamiŸtajcych owe czasy, wiecie o tym.
My mamy zbyt wiele hollywoodzkiego goszenia ewangelii. To siŸ zgadza. Zbyt
wiele tego z duŒ ilo™ci haasowania i awanturowania siŸ, duŒo przepychu i tym
podobnych rzeczy, trbicych rogów, i tak dalej; oraz: Kto chce powstaø i
przyjø Chrystusa jako osobistego Zbawiciela? Niech ci Bóg bogosawi bracie, ty
idziesz w tej chwili do Niebios”. To jest kamstwo! To jest kamstwo!
‰Š JeŒeli siŸ czowiek nie narodzi na nowo!” A je™li on jest znowuzrodzony, to
samo Bogosawie§stwo, które zstpio na niego tam, zstpi na niego tutaj. I
my™my to przebierali cigle w kóko i poprzez Pismo šwiŸte w ubiegym
tygodniu. I stwierdzili™my, Œe u ludzi Wschodu, kiedy Duch šwiŸty przypad na
ydów, którzy byli orientalnymi _ lud›mi Wschodu, Duch šwiŸty zstpi z
wielkimi znakami i przejawami. Biblia mówi, Œe nastanie czas, w którym nie
bŸdzie moŒna nawet rozpoznaø, czy to jest ciemno™ø czy dzie§. BŸdzie to taki
pochmurny dzie§, przez cay dzie§ aŒ do wieczora. A potem so§ce wyjdzie na
kilka minut na koniec, pod wieczór. W czasie wieczora bŸdzie šwiato”. Czy siŸ
to zgadza? OtóŒ, to s ludzie Zachodu, poganie, przyjmujcy tego samego Ducha
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šwiŸtego, którego ydzi przyjŸli wówczas, z tymi samymi znakami i
manifestacj. Tak siŸ to przedstawia.
‰‹ I oczywi™cie, ludzie _ ™wiat nazwie was fanatykami, stukniŸtymi w gowŸ”.
Biblia _ Jezus powiedzia, Œe to bŸd czyniø. Wy jeste™cie szczególnym ludem i
jeste™cie dziwni, bo To siŸ tak bardzo odróŒnia.
Š‚ Ja to dostrzegam w moim wasnym ssiedztwie w domu, u tych ludzi tam. Oni
_ nawet moje mae dzieci; staramy siŸ ich trzymaø w czysto™ci i Œyø przyzwoicie
i skromnie, na ile to moŒliwe, lecz czowiek moŒe obserwowaø, jak ssiedzi czyni
co™ innego w dzieciach. Rozumiecie? Oni powoduj co™ innego.
Šƒ I ja to wiem, ja mam dar rozpoznawania spraw (i wy o tym wiecie, widzieli™cie
to w naboŒe§stwie), wiem, Œe pastorzy tego miasta mówi: OtóŒ, nuŒe, Billy jest
dobrym czowiekiem, nie mamy niczego przeciwko niemu. Lecz, rozumiecie, jest
to po prostu trochŸ inna klasa ludzi, niŒ my jeste™my”. DziŸki Bogu! To siŸ
zgadza. DziŸki Bogu! To jest Znak. To jest ten Znak, o którym mówili™my.
Š„ Spójrzcie, ubiegego wieczora _ kiedy Duch šwiŸty przepowiedzia
dziewiŸøset lat przedtem, nim ydzi otrzymali Ducha šwiŸtego, i powiedzia im,
co to bŸdzie. Kaamarz^ Przypomnijcie sobie: MŒ z kaamarzem pisarskim u
biódr przechodzi przez po™rodek Jeruzalem i robi znamiŸ na ich czoach”. Czy
siŸ to zgadza? Mówi o Tym, zanim ko™ció zosta potŸpiony przez Boga. A Tytus
oblega mury Jeruzalem w 96. r. n. e. i spali to miasto. I nie pozosta tam kamie§
na kamieniu, zgodnie z proroctwem. A dzisiaj, jedyna rzecz, któr pozostawiono
z ™wityni, jest stary mur, znajdujcy siŸ tam, gdzie oni nagromadzili te kamienie,
i one s wypolerowane na gadko, tam gdzie ydzi pacz i lamentuj przy murze
paczu _ jedynej rzeczy, która pozostaa z ™wityni. A Meczet Omara stoi na tym
samym miejscu.
Š… A Jezus powiedzia: Jak byo powiedziane przez proroka Daniela: Kiedy
ujrzycie obrzydliwo™ø spustoszenia, stojc na miejscu ™wiŸtym”, potem On to
zaakcentowa, w nawiasie: (kto czyta, niechaj uwaŒa.)” Rozumiecie? To siŸ
zgadza. Tam to byo. I On powiedzia, ile dni^ czasu upynie, nim poganie
bŸd^ nim zako§czy siŸ okres czasu, gdy oni ciemiŸŒyli te mury, a potem Bóg
powróci do ydów. A my jeste™my wa™nie w tym czasie! Tutaj s ydzi,
powracajcy z powrotem tysicami w ostatnich kilku latach. I wy wiecie, jak to
przebierali™my ubiegego wieczora, jak Pismo šwiŸte doskonale^ zupenie jak
by™my czytali gazetŸ i jeszcze ja™niej, poniewaŒ otrzymacie z Niego wiŸcej sensu.
Š† Lecz, jednakowoŒ to ZnamiŸ, które umieszczano na ich czoach, nie byo
wytatuowane. Czym byo? Czym Ono byo? To chrzest Duchem šwiŸtym. A czym
jest Znak, który bŸdzie dla tego ostatecznego czasu? Biblia mówi: PieczŸø BoŒa
to chrzest Duchem šwiŸtym dla ludzi w ostatecznym czasie”. Zatem nie ma^
Do Efezjan 4, 30: Dlatego nie zasmucajcie Ducha šwiŸtego BoŒego, którym
jeste™cie zapieczŸtowani aŒ do dnia waszego odkupienia”. Tak mówi Biblia. A do
Efezjan 1, 13. mówi to samo i na wielu innych miejscach, Œe: Duch šwiŸty jest
PieczŸci BoŒ”.
Š‡ Czym jest pieczŸø? PieczŸø nie moŒe zostaø umieszczona na czym™, co nie jest
kompletne. Luteranie nie byli zapieczŸtowani _ okres czasu aski siŸ jeszcze nie
zako§czy; oni gosili usprawiedliwienie. Metody™ci nie byli zapieczŸtowani.
ZbliŒam siŸ tutaj do jednego pytania; dojdziemy do tego trochŸ pó›niej. Nie
zostali zapieczŸtowani, poniewaŒ to dzieo jeszcze nie byo zako§czone. Lecz
chrzest Duchem šwiŸtym jest zako§czeniem dziea BoŒego!
Šˆ On powiedzia: Trzej s, którzy skadaj ™wiadectwo w Niebie: Ojciec, Syn i
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Duch šwiŸty, a ci trzej s Jedno”. Ty nie moŒesz mieø Ojca bez Syna, a Syna bez
Ducha šwiŸtego, oni s Jedno.
Š‰ On powiedzia: Trzej s, którzy skadaj ™wiadectwo na ziemi: woda, Krew i
Duch, a one nie s jedno, lecz ku jednemu s”, tutaj to macie, ku jednemu,
zupenemu zapieczŸtowaniu”. Usprawiedliwienie w czasie Luthra, woda;
po™wiŸcenie przez Krew.
ŠŠ Usprawiedliwieniem byo Rzymian 5, 1: Dlatego bŸdc usprawiedliwieni z
wiary pokój mamy z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Usprawiedliwienie z wiary!
Š‹ Po™wiŸcenie przez Krew _ do ydów 13, 12 i 13: Jezus ucierpia za bram,
aby móg po™wiŸciø lud Swoj Wasn Krwi”.
‹‚ ~ukasz 24, 49: Oto posyam na was obietnicŸ Mego Ojca, lecz wy pozosta§cie
w mie™cie Jeruzalem, aŒ zostaniecie napenieni Moc z Wysoko™ci”. Dz. Ap. 1, 8:
A Duch šwiŸty zstpi na was, potem bŸdziecie Mi ™wiadkami w Jeruzalem, w
Judei, Samarii i aŒ do najdalszych kra§ców ziemi”. Chrzest Duchem šwiŸtym
mia przetrwaø aŒ do czasu, gdy Jezus powróci znowu! Jeszcze ma chwilŸ, a
™wiat Mnie juŒ wiŸcej nie oglda, lecz wy Mnie ogldaø bŸdziecie, bo Ja bŸdŸ z
wami, nawet w was, aŒ do sko§czenia ™wiata, czynic te^ Sprawy, które Ja
czyniŸ i wy czyniø bŸdziecie”. Przez Swego Ducha dziaa w Ko™ciele! On
powiedzia: BŸd z was kpiø”. Powiedzia: JeŒeli nazywali Mnie, Mistrza domu
Belzebubem, naczelnym wróŒbit’” _ powiedzia _ o ileŒ teraz wiŸcej bŸd tak
nazywaø Jego domowników?” Powiedzia: Bogosawieni jeste™cie, kiedy ludzie
bŸd mówiø o was wszelkiego rodzaju rzeczy, radujcie siŸ i weselcie siŸ, poniewaŒ
wielka jest wasza zapata w Niebiosach; albowiem tak prze™ladowali proroków,
którzy byli przed wami”.
‹ƒ Tak mówi Pismo šwiŸte, rozumiecie. Tam To jest. Widzisz wiŸc, musisz To po
prostu mieø, przyjacielu. Teraz musisz dokonaø wyboru; masz swobodn moraln
wolno™ø do tego.
‹„ Lecz to jest ten zwizek miŸdzy protestanckim ko™cioem a katolickim
ko™cioem. Obydwa s razem, wedug Biblii^ ci, którzy siŸ trzymaj tylko
ko™cioa; nie Jezusa, lecz ko™cioa. Lecz s ludzie w ko™ciele, którzy siŸ trzymaj
Jezusa Chrystusa i modl siŸ do Boga, by im otworzy drogŸ i zrobi^ da im
šwiato, aby czowiek zosta zbawiony, nie dbam o to, w jakim on jest ko™ciele.
To siŸ zgadza. Lecz je™li on siŸ trzyma tylko swej denominacji, to przyj piŸtno
odstŸpstwa, które zajmuje miejsce chrztu Duchem šwiŸtym. Cakiem na odwrót!
A katolicy i protestanci, obydwa ruchy takie same _ Biblia mówi: Ona bya
wszetecznic, a one byy nierzdnicami _ jej córki”. Czy to jest teraz jasne? W
porzdku.
28. Zatem, šwiŸty^ Czy Duch šwiŸty jest nadal dawany przez woŒenie
rk? Uczniowie tak czynili, Piotr, Pawe, i tak dalej, czy to jest jeszcze
moŒliwe? Pawe Go otrzyma w ten sposób.
‹… Tak, drogi bracie, siostro, ktokolwiek napisa tych kilka sów. Duch šwiŸty
jest oczywi™cie do przyjŸcia przez woŒenie rk.
‹† OtóŒ, wielu ludzi telefonuje do mnie^ bowiem zostaem napiŸtnowany jako
zielono™witkowiec _ mówi, Œe ja byem zielono™witkowcem. Ja nigdy nie
naleŒaem do organizacji zielono™witkowej. Jestem absolutnie wolny od
wszystkich organizacji i z BoŒ pomoc zamierzam pozostaø w ten sposób,
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poniewaŒ mogŸ stanø tam, gdzie jest rozbrat i powiedzieø: My jeste™my braømi.
Chod›cie tu, przemy™lmy to razem”.
‹‡ Gdy rozpoczynaem wówczas na pocztku, z aski BoŒej^ A wy ludzie tutaj
i moi sekretarze, i inni, siedzcy tutaj wiedz, Œe mógbym mieø kontakt z
dziesiŸciu milionami ludzi lub wiŸcej, po caym ™wiecie dzisiaj. Jaka organizacja
mogaby siŸ rozpoczø! Rozumiecie? To siŸ zgadza. Lecz ja nie chcŸ jakiej™
organizacji; to jest przeciw Biblii. Ja staram siŸ czyniø to najlepsze, na co mnie
staø, aby pozyskaø do zbawienia ludzi, którzy s w organizacji. O to mi chodzi. A
wpyw, który mi Pan da na ludzi _ ja go z pewno™ci uŒyjŸ ku Jego chwale,
zamiast go zastosowaø gdzie™ w jakiej™ organizacji. Ja go uŒyjŸ dla Jezusa
Chrystusa, tam gdzie on naleŒy. adna organizacja nie moŒe ciŸ zbawiø; jest
potrzebna Krew Jezusa Chrystusa.
Lecz teraz, odno™nie wkadania rk _ nuŒe, ja siŸ bŸdŸ odróŒniaø od^
‹ˆ OtóŒ, wy drodzy zielono™witkowcy, nie poróŒnijcie siŸ ze mn. Lecz kiedy
teraz dojdziecie do tego, Œe powiecie: My bŸdziemy oczekiwaø na Ducha
šwiŸtego”, jakiego sowa uŒyto w czasie PiŸødziesitnicy!
‹‰ I ja to powiem, lecz nie chcŸ zraniø waszych uczuø. NajwiŸksze poparcie, jakie
mam na polu misyjnym, jest od zielono™witkowców, poniewaŒ oni wierz
poselstwu Boskiego uzdrawiania i mocy BoŒej. Pozostali krŸc nad Tym swoimi
nosami.
‹Š Lecz tylko jednostki z ko™cioa, które s predestynowane do ywota
Wiecznego _ oni przyjd. To jest wszystko. Lecz ci, którzy nie s predestynowani,
nie mog przyj™ø; a Bóg powiedzia tak _ powiedzia: Oni zostali przeznaczeni
na potŸpienie”. On nie chce, Œeby kto™ zgin, lecz bŸdc Bogiem, On widzia, Œe
oni To potŸpi. WiŸc to jest _ to jest wszystko. On to przewidzia. I na tym polega
uprzednia wiedza Boga _ On widzia te sprawy. I On przepowiedzia, gdzie
bŸdzie sta Ko™ció wa™nie w tym czasie. A Bóg wiedzia to od pocztku. Przed
zaoŒeniem ™wiata On wiedzia, jaki bŸdzie ko™ció _ wa™nie taki, jaki jest
dzisiaj. On wiedzia przed zaoŒeniem ™wiata, Œe ja bŸdŸ sta za t kazalnic dzi™
wieczorem. On jest Bogiem; On zna koniec od pocztku.
‹‹ OtóŒ, nuŒe, zielono™witkowcy nauczali^ Zatem, ja byø moŒe powrócŸ
niebawem do Tego, lecz muszŸ byø rzetelny, jeŒeli muszŸ powróciø do Sowa. Nie
ma czego™ takiego, jak oczekujce zgromadzenie”! Ty siŸ mylie™. Oczekiwaø nie
oznacza modliø siŸ”. Oczekiwaø znaczy tyle co czekaø”. Po wniebowstpieniu,
gdy Jezus Chrystus^ byo ukrzyŒowanie, oczyszczenie ™wityni. A po dniu
Ofiary Pojednania nastaje zmartwychwstanie^ Dzie§ Ofiary Pojednania, gdy
On zosta zabity, a potem czterdzie™ci dni do wniebowstpienia, i potem
PiŸødziesitnica. Sowo pentecost oznacza piŸødziesit”, to znaczy piŸødziesit
dni po dokonaniu Ofiary Pojednania.
ƒ‚‚ A potem, gdy zostaa zoŒona Ofiara Pojednania, wszystko musi wyj™ø
doskonale, dosownie, geograficznie _ wszystko tak, jak to powiedzia Bóg. A
PiŸødziesitnica, by to czas jubileuszu, kiedy oni zebrali pierwsze owoce Œniwa i
mieli jubileusz.
ƒ‚ƒ OtóŒ, pierwsze owoce Ko™cioa, Ko™cioa Ducha šwiŸtego, tego Ko™cioa,
który mia trwaø te dwa tysice lat, aŒ przyjdzie Jezus; pierwszy owoc przyszed
w Dniu PiŸødziesitym. Byo to dziesiŸø dni przed Zielonymi šwiŸtami, byo to
czterdzie™ci dni po oczyszczeniu, po zabiciu ofiary, do wniebowstpienia Jezusa
Chrystusa. On rzek: Id›cie do Jeruzalem i czekajcie, aŒ zostaniecie napenieni
Moc z wysoko™ci”. Dz. Ap. 1^
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ƒ‚„ Dz. Ap. 2: A gdy przyszed Dzie§ PiŸødziesity, oni byli jednomy™lnie razem
na jednym miejscu. A nagle zstpi z Nieba szum jakby potŸŒnego szumicego
wiatru, który napeni cay dom, gdzie oni siedzieli. I zostali wszyscy napenieni
Duchem šwiŸtym i zaczŸli mówiø nowymi jŸzykami, jako im Duch da
wymawiaø”.
ƒ‚… A potem religijny ™wiat tam na zewntrz, te wielkie ortodoksyjne ko™cioy
przyszy i oni widzieli tych ludzi taczajcych siŸ i zachowujcych siŸ jak pijani
ludzie. I oni podeszli, na™miewali siŸ z nich i kpili sobie z nich, mówic: Patrzcie
na t bandŸ Galilejczyków! Oni s wszyscy pijani!” Widzicie to nieporozumienie?
ƒ‚† A do ciebie _ mój katolicki przyjacielu: bogosawiona dziewica Maria bya
razem z nimi. A je™li Bóg nie pozwoliby jej wej™ø do Niebios bez przyjŸcia Ducha
šwiŸtego i zachowywania siŸ w taki sposób, czy my™lisz, Œe siŸ tam dostaniesz z
czym™ mniejszym, siostro? Nie. Za›my wiŸc z naszego wysokiego konia _ sta§my
siŸ maymi.
ƒ‚‡ Nie zwracajcie uwagi na to, co ™wiat ma do powiedzenia. Suchajcie tego, co
Bóg ma do powiedzenia. To jest Sowo BoŒe. Musimy to budowaø wedug tego
planu, bo On powiedzia Piotrowi: Na tej skale Ja zbudujŸ Mój Ko™ció, a bramy
piekie nie przemog Go”. BŸdzie siŸ dziaø wszystko moŒliwe. To wskazuje na to,
Œe bramy piekie bŸd przeciwko Niemu, lecz one nie przemog. A ludzie my™l,
Œe Go mog powstrzymaø? PrŸdzej mogliby™cie zatrzymaø so§ce. To siŸ zgadza.
Nie moŒna Go zatrzymaø. Bóg postanowi, aby On kroczy naprzód.
ƒ‚ˆ Kiedy ja siŸ tutaj nawróciem, nawet moja biedna matka tam w tyle my™laa,
Œe zwariowaem. Moja ciocia powiedziaa: On powinien byø posany do zakadu
dla obkanych”. Kaznodzieje w tym mie™cie powiedzieli: On siŸ do™ø szybko
wypali”. Ja siŸ palŸ juŒ dugi czas. To jest cigle _ cigle to ponie coraz lepiej
przez cay czas. Dlaczego? Nie moŒe siŸ to wypaliø _ To jest Bóg! Zamiast
wypalenia rozpowszechnio siŸ To teraz dookoa ™wiata.
ƒ‚‰ On powiedzia dokadnie to samo, gdy chrzciem niedaleko std w rzece Ohio,
wielu z was stao tam, przed dwudziestu trzema laty, wprost w rzece Ohio. Ta
šwiato™ø _ anio zstpi wprost tam, gdzie byli™my i powiedzia: Jako Jan
Chrzciciel by posany jako zwiastun pierwszego przyj™cia Jezusa Chrystusa, tak
twoje Poselstwo przyprowadzi Drugie Przyj™cie Jezusa Chrystusa”. I ono to
uczynio. Ono jest^ On jeszcze nie przyszed, lecz patrzcie, co ono uczynio, ono
ogarnŸo cay ™wiat dookoa. Rozumiecie? A dzisiaj, pomy™lcie tylko teraz, te
wysiki, które byy podejmowane, byo ich dosownie miliony.
ƒ‚Š Nawet katolicki Sunday Visitor” mówi o tym, ile milionów weszo, zewszd,
tylko na skutek tych wysików.
ƒ‚‹ Inni suchaj i mówi: To jest Prawda! Ja jestem gotowy wyzbyø siŸ w tej
chwili rzeczy tego ™wiata i pójdŸ gosiø prawdziw EwangeliŸ”.
ƒƒ‚ I z tego powodu nazywaj nas pen Ewangeli”, oni sobie kpi z penej
Ewangelii. Lecz bracie, ja nie chcŸ poowy czego™, ja^ musi to byø caa rzecz,
wedug mnie. JeŒeli czŸ™ø z Niej jest dobra, to Jej reszta jest równieŒ dobra. Pena
Ewangelia!
ƒƒƒ OtóŒ, zauwaŒcie, Duch šwiŸty zstpi tam wówczas. Ludzie czekali na dzie§
piŸødziesity. A nagle zstpi z Nieba szum jakby potŸŒnego szumicego wiatru
i napeni cay dom, gdzie oni siedzieli”.
ƒƒ„ Po tym oni juŒ w ogóle nie musieli ani jeden raz czekaø. Podczas gdy Piotr
mówi te Sowa do pogan, Duch šwiŸty przypad na nich, zanim nawet zostali
ochrzczeni. Czy siŸ to zgadza? A gdy _ Dz. Ap. 10, 49:
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A gdy Piotr jeszcze mówi te sowa, zstpi Duch šwiŸty na
wszystkich, suchajcych tej mowy.
I zdumieli siŸ wierni Œydowskiego pochodzenia, którzy z Piotrem
przyszli, Œe i na pogan zosta wylany dar Ducha šwiŸtego;
Syszeli ich bowiem, jak mówili jŸzykami i wielbili Boga. Wtedy
odezwa siŸ Piotr:
Czy moŒe kto™ odmówiø wody, aby ochrzciø tych, którzy otrzymali
Ducha šwiŸtego, tak jak my otrzymali™my Go na pocztku?
I nie zwlekajc rozkaza ich ochrzciø w ImiŸ Jezusa Chrystusa!”
ƒƒ… To siŸ zgadza, bez czekania, bez zwlekania. Apostolski sposób _ Bóg nie
ustanowi reguy. Gdy serce jest godne, On ci da to, czego akniesz. JeŒeli
pragniesz Ducha šwiŸtego, On moŒe przypa™ø na ciebie w tej chwili.
ƒƒ† Piotr _ kiedy tam poszed, by gosiø, Piotr mia klucze do Królestwa BoŒego.
Mam pytanie i chcŸ do niego przej™ø za kilka minut. On mia klucze do Królestwa.
On Je otworzy dla domu Korneliusza. On Je otworzy dla Samarytan, on Je
otworzy tutaj; lecz pamiŸtajcie, Œe Filip tam poszed i gosi im, i ochrzci ich w
ImiŸ Jezusa Chrystusa, a Piotr tam przyszed i woŒy na nich rŸce. A teraz, on
uczyni co™ dla tego czarodzieja wtedy^ Oni tam mieli czarodzieja Szymona, a
on rzek: Ja ci dam trochŸ pieniŸdzy, Œeby™ mi da ten Dar, Œe na kogokolwiek
woŒŸ moje rŸce, przyjmie Ducha šwiŸtego”. Czy siŸ to zgadza? Co™ siŸ
wydarzyo! (Nie przyszo kilku z tych arcybiskupów z odwróconymi konierzami
w tyle, by woŒyø na nich rŸce i powiedzieø: DajŸ ci apostolskie
bogosawie§stwo”.) Co™ siŸ wydarzyo, kiedy Piotr woŒy na nich swoje rŸce; i
kiedy to nadal czyni.
ƒƒ‡ Widziaem, Œe po prostu padali tak, jak muchy, kiedy nawiedzi ich Duch
šwiŸty przez woŒenie rk. Tak, to jest apostolska nauka o wkadaniu rk. Niech
ci Bóg bogosawi. Je™li jeste™ trochŸ innego zdania odno™nie tego, napisz mi po
prostu kilka sów jutro wieczorem. W porzdku.
29. JeŒeli dwie trzecie z ludzi tego ™wiata syszao^ nie usyszao jeszcze
Ewangelii _ Sowa Ewangelii, jak duŒo uczynili^
Przepraszam. Jest to napisane atramentem, a ja siŸ tutaj pociem i pot spad
na to. Zobaczmy.
JeŒeli dwie trzecie z ludzi tego ™wiata nie usyszao jeszcze Ewangelii,
jak moŒe nasz Pan przyj™ø teraz, skoro oni nie usyszeli Ewangelii, dwie
trzecie z nich?
OtóŒ, to siŸ dokadnie zgadza. Powiem wam, co ja my™lŸ.
ƒƒˆ Niedawno tutaj, kiedy dr Reedhead, przewodniczcy Suda§skiej misji,
najwiŸkszej fun-^ najwiŸkszej apostolskiej _ nie, przepraszam was.
NajwiŸksza fundamentalna misja na ™wiecie _ Suda§ska misja. Dr Reedhead,
który ma tyle promocji, Œe on nawet nie wiedzia, ile ma promocji, przyszed do
mojego domu tam, trochŸ wiŸcej niŒ przed rokiem i sze™ciu miesicami. I sta w
moim domu, on i Hyman Appleman, ten baptystyczny kaznodzieja, który obecnie
otrzyma Ducha šwiŸtego i gosi na poudniu, w Meksyku. I on przyszed do
domu. On powiedzia: Bracie Branham” _ rzek _ czy masz co™ do czynienia z
zielono™witkowcami?”
I ja odrzekem: O, tak”.
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A on powiedzia: Ja jestem dr Reedhead”.
Ja powiedziaem: CieszŸ siŸ, Œe ciŸ mogŸ poznaø. Czy wejdziesz do ™rodka?”
On rzek: Tak jest”.
ƒƒ‰ On usiad i powiedzia: PragnŸ ciŸ o co™ zapytaø”. On powiedzia:
Dowiedziaem siŸ, Œe ty bye™ ordynowany w baptystycznym ko™ciele”.
ƒƒŠ Ja powiedziaem: To siŸ zgadza”. Powiedziaem: Lecz odszedem z niego,
poniewaŒ tego nie mogem znie™ø. Ja wierzŸ, Œe trzeba gosiø to, co mówi Biblia,
nie to, co mówi ko™ció baptystyczny. Ja nie mam niczego przeciw
baptystycznemu ko™cioowi, oni s tak samo dobrzy, jak kaŒdy inny ko™ció”. I
powiedziaem: Ja wyszedem z niego, abym móg byø wolny”.
On powiedzia: OtóŒ, oczywi™cie, ty wiesz, Œe jeste™my baptystami”.
A ja powiedziaem: O, tak”.
ƒƒ‹ A on powiedzia: PragnŸ ciŸ o co™ zapytaø. Jak siŸ ma sprawa z chrztem
Duchem šwiŸtym?” Powiedzia: Ja byem w ™rodku i widziaem, jak oni
kopniŸciami przewracali krzesa, tupali nogami i krzyczeli, i awanturowali siŸ”.
ƒ„‚ Ja powiedziaem: Ja widziaem równieŒ to wszystko”. Lecz ja powiedziaem:
Bracie, poza tym wszystkim istnieje prawdziwy, autentyczny chrzest Duchem
šwiŸtym”.
ƒ„ƒ A on rzek: Bracie Branham, czy mogŸ Go otrzymaø?” On rzek: Ja mam tyle
tytuów!” On rzek: Ja jestem doktorem, jestem tym, mam stopie§ doktora
filozofii, mam promocjŸ Bakaarza, mam wszelkiego rodzaju stopnie i honorowe
promocje ze wszystkich narodów, i tym podobne rzeczy” _ powiedzia _ a gdzie
jest Jezus Chrystus?”
ƒ„„ Ja powiedziaem: OtóŒ, bracie, On jest wprost tutaj w tym pomieszczeniu”.
ƒ„… On powiedzia: Staem i rozmawiaem z zagorzaym mahometaninem, który
wa™nie uko§czy studia w Ameryce, i powiedziaem: Odrzuø swego starego,
martwego proroka i przyjmij zmartwychwstaego Pana Jezusa’. On rzek:
~askawy panie, co wiŸcej moŒe dla mnie uczyniø twój zmartwychwstay Pan
Jezus, niŒ mój Mahomet?’ Powiedzia: Obaj napisali BibliŸ, my w to wierzymy’.
Powiedzia: Obaj umarli’. I powiedzia: A obaj obiecali nam Œycie po ™mierci i
my temu wierzymy’.”
ƒ„† A on rzek: O, lecz widzisz” _ rzek _ my chrze™cijanie mamy rado™ø”.
ƒ„‡ On powiedzia: Tak samo my”. Powiedzia: Ja potrafiŸ wyprodukowaø tyle
samo psychologii, co ty”. I to jest prawd. On powiedzia: OtóŒ, spójrz, nasz
Mahomet^ Ty twierdzie™, Œe twój Pan Jezus wsta z martwych”.
ƒ„ˆ A doktor Reedhead rzek: No wiesz, On zmartwychwsta!”
ƒ„‰ On rzek: Udowodnij to!” Rzek: Udowodnij to!” Potem powiedzia:
Mieli™cie dwa tysice lat, by to udowodniø, a tylko okoo jedna trzecia ™wiata w
ogóle syszaa o tym”. Powiedzia: Niech tylko nasz Mahomet wstanie z
martwych, a cay ™wiat bŸdzie o tym wiedzia w przecigu dwu dni”. On mia
racjŸ. On powiedzia: Nasz Mahomet nie obieca nam niczego, prócz Œycia po
™mierci”. On rzek: Twój Pan Jezus obieca tobie i twoim nauczycielom, Œe te
same sprawy, które On czyni i wy czyniø bŸdziecie”. I powiedzia: Niechaj siŸ
tym wykaŒ teraz twoi nauczyciele”, powiedzia, a my uwierzymy, Œe On wsta
z martwych”.
ƒ„Š On powiedzia: Bracie Branham, ja wierciem ot tak moj nog w ziemi i
zmieniem temat”. Z wszystkimi tymi stopniami naukowymi! Dlaczego? Gdzie
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jest Bóg w tych stopniach naukowych? Boga nie moŒna poznaø dziŸki temu, Œe
masz stopie§ doktora filozofii i doktora teologii, i doktora literatury, i tak dalej.
ƒ„‹ Boga moŒna poznaø prost wiar, przez chrzest Duchem šwiŸtym. To jest
jedyny sposób. Bóg w tobie, aŒ On doprowadzi ciebie na pozycjŸ syna BoŒego”
_ przemieni twoj naturŸ. I ta sama rzecz, Bóg Stwórca, Który stworzy
wszystkie rzeczy i powoa Swoim Sowem ™wiat do istnienia; ten sam Duch jest
w tobie i ty wierzysz wszystkiemu, co mówi Bóg. I nie ma niczego niemoŒliwego,
je™li Temu wierzysz.
ƒ…‚ Nie bŸdziesz siŸ przecieŒ trzyma jednego maego wyznania wiary i mówi: Ja
nie wierzŸ, nie akceptujŸ Tego. Nie mogŸ uwierzyø, Œe to Bóg uczyni. Nie mogŸ
temu uwierzyø”. Ty ograniczasz Boga swoim niedowiarstwem! W tym sŸk.
ƒ…ƒ WiŸc dr Reedhead sta tam i powiedzia: Bracie Branham, czy czowiek
mógby rzeczywi™cie otrzymaø Ducha šwiŸtego?”
ƒ…„ Ja odrzekem: O, tak. Doktorze Reed-, moŒesz”.
ƒ…… On powiedzia: JeŒeli Bóg zna moje serce; a ja ci wierzŸ, wiedzc i pod
inspiracj w tej chwili, pragnŸ, Œeby™^ Czy wierzysz, Œe ja mówiŸ prawdŸ?”
Ja powiedziaem: Ja wierzŸ, Œe tak!”
On rzek: Jak Go muszŸ przyjø?”
Ja powiedziaem: UklŸknij”.
ƒ…† I on uklŸkn tam u starego stolika do kawy. Ja go wa™nie podniosem tutaj,
std. Tam w tyle siedzi ten czowiek, który go przygotowa wa™nie przed chwil
tutaj na górze. Siedzia tam i rozbi na nim szklankŸ, gdy klŸka na kolana. On
powiedzia: BoŒe, zmiuj siŸ nad moj grzeszn dusz”. I ja woŒyem na niego
rŸce, a chrzest Duchem šwiŸtym zstpi na niego wprost tam. To siŸ zgadza.
ƒ…‡ A on teraz wszŸdzie wprawi ten baptystyczny ko™ció w pomienie! To siŸ tam
wszŸdzie rozeszo. Tam to jest. O, tak.
ƒ…ˆ Ewangelia nie moŒe^ Jezus nie moŒe przyj™ø, dopóki^
ƒ…‰ Suchajcie! My rozdajemy traktaty po caym ™wiecie. Nie moŒna znale›ø
Œadnego zaktka, gdzie by nie rozdawano traktatów _ kto™ przechodzi tam z
teologi. WyjeŒdŒasz dzisiaj za morze i nazywasz samego siebie misjonarzem”, i
obserwuj, jak siŸ na™miewaj z ciebie. WyjeŒdŒasz do Indii i mówisz: Ja jestem
misjonarzem”.
ƒ…Š OtóŒ, czego nas chcesz nauczaø?” Oni wiedz wiŸcej o Biblii, niŒ^ Niektóre
z ich dzieci tam wiedz wiŸcej o tym, niŒ niektórzy nauczyciele tutaj w Ameryce.
Mimo wszystko, jest to KsiŸga Wschodu. I pamiŸtajcie, oni mieli EwangeliŸ setki
i setki, i setki lat przedtem, zanim Ameryka w ogóle zaczŸa istnieø. šw. Tomasz
_ ten wielki ko™ció, w którym on gosi, stoi jeszcze dzisiaj w Indiach. Oni nie
potrzebuj Œadnej waszej nauki, oni wiedz o tym wszystko. Oni rzekli: Czego
nas bŸdziecie nauczaø?”
OtóŒ, my jeste™my ameryka§skimi misjonarzami”.
ƒ…‹ Czego nas chcecie nauczaø _ jak mamy piø whisky? To wa™nie czynicie
wszyscy tam we waszych ko™cioach! Palenia papierosów? Czy chcecie nas uczyø,
jak siŸ rozwie™ø z naszymi Œonami, i tak dalej?” Powiedzia: Je™li to chcecie
czyniø, to my tego nie chcemy”. I powiedzia: Wy tutaj przyjdziecie z jak™ now
teologi albo z czym™ innym, wy nas macie zamiar nauczaø co™ ze Sowa _ my
wiemy o tym wiŸcej, niŒ wy”. I to jest prawd. On powiedzia: Lecz jeŒeli
przyjdziecie, Œeby zademonstrowaø to, co mówi Sowo, my To przyjmiemy”.
Amen! Tutaj to macie. Tego wa™nie oni pragn.
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ƒ†‚ Zanotujcie sobie moje Sowo, zapiszcie Je na stronicach waszych Biblii,
bowiem To jest TAK MÓWI PAN. PamiŸtajcie, kiedy wyldujemy w Indiach,
czowiek usyszy o dziesitkach tysiŸcy kroø tysice, którzy zostali zbawieni”.
Duch šwiŸty To powiedzia. Ja sobie to zapisaem tutaj w mojej Biblii. Jest to
zapisane w dziesitkach tysiŸcy Biblii bezpo™rednio tutaj, tak jak sprawa
zmartwychwstania tego maego chopca, o czym On mówi przez wizjŸ. Jest ich
tam trzysta tysiŸcy”. I widzicie, czy to nie jest prawd! Oto, jak Ewangelia bŸdzie
goszona z dnia na dzie§. Ona siŸ po prostu rozejdzie w ten sposób z miejsca na
miejsce.
ƒ†ƒ W Afryce, gdzie tych trzydzie™ci tysiŸcy przyjŸo Boga podczas jednego tylko
wezwania do otarza _ ja powiedziaem: Podnie™cie wasze rŸce i przyjmijcie
Ducha šwiŸtego”. Potem rzekem: Nie czekajcie na to, Œe przyjedzie jaki™
ameryka§ski misjonarz i bŸdzie was naucza, jak macie nauczaø jŸzyków w
ko™cioach”. Matki pray na tarkach, by tam wysaø misjonarza, a on sobie je›dzi
po okolicy w piŸknym, wielkim samochodzie, Œyjc z tusto™ci tego kraju;
naturalnie, rozdaje kilka traktatów i wraca z powrotem. Oni tego nie chc;
potwierdzili to.
ƒ†„ Wprost tutaj w Œydowskim szpitalu powiedziaem kilka wieczorów temu na
spotkaniu z kaznodziejami i lekarzami na temat Boskiego uzdrawiania _
powiedziaem: Nazwali™cie mnie ekstrawaganckim religijnym fanatykiem i
powiedzieli™cie, Œe miaem koszmary nocne, kiedy wam powiedziaem o Aniele
Pa§skim”. I powiedziaem: Nasz wasny ko™ció wysa tysice i zuŒy miliony
dolarów, wysyajc misjonarzy do Afryki; a kiedy tam przyjechaem, oni nosili
mae boŒki ulepione z gliny, próbujc szukaø pomocy u tych glinianych boŒków,
a nazywaj siebie chrze™cijanami’.” I powiedziaem: A to, co nazwali™cie
fanatyzmem’, pozyskao w cigu piŸciu minut dla Chrystusa wiŸcej dusz, niŒ to,
co zrobiy nasze miliony dolarów i tysice misjonarzy w cigu ostatnich stu
piŸødziesiŸciu lat”. Oni zamknŸli usta, o to chodzio! Na tym to polega.
Powiedziaem wam _ tym mŸŒczyznom, powiedziaem: Nie próbujcie zdobyø
wyksztacenia, we›cie po prostu tŸ EwangeliŸ i wyjd›cie tam miŸdzy tych
tubylców _ do kraju, gdzie biay czowiek nie moŒe nawet i™ø z powodu chorób”.
ƒ†… I mam sprawozdania wprost z gazety w Durbanie, która pisaa: Nawet ten
stary czowiek, który nie umia nawet rozeznaø miŸdzy prawic a lewic,
otrzyma chrzest Duchem šwiŸtym, a ochrzczono przeciŸtnie tysic ludzi za
tydzie§”. Oto, w jaki sposób idzie Ewangelia _ po troszeczce po prostu. Ona
potrzebuje tylko okoo sze™ciu miesiŸcy, by ogarnø cay ™wiat. W porzdku.
30. Czy by™ wyja™ni sprawŸ chrze™cija§skiej nauki?
ƒ†† Dobrze. Ja^ Tutaj jest^ Ja nie bŸdŸ mówi o twojej religii, mój bracie czy
siostro, ktokolwiek zada to pytanie. Chrze™cija§ska nauka to psychologia. A
Boskie uzdrowienie jest moc BoŒ! Chrze™cija§ska nauka uwaŒa, Œe umys jest
waŒniejszy od materii; chrze™cija§ska nauka wypiera siŸ Krwi Jezusa Chrystusa.
Chrze™cija§ska nauka^ NuŒe, ja tam mam ksiŒki pani Eddy i przeczytaem je
wszystkie. Rozumiecie? To siŸ zgadza, chrze™cija§ska nauka zaprzecza Bóstwu
Jezusa Chrystusa i stawia go do rangi proroka”. Jezus Chrystus nie by
czowiekiem; On by Bogiem! On by Boskim! A oni my™l, Œe umys jest
waŒniejszy od materii.
ƒ†‡ JeŒeli mam skurcz w moim ramieniu albo w moim Œodku, albo w^ albo
bole™ø w mojej gowie, mam na tyle rozumu, by wiedzieø, Œe to rzeczywi™cie boli,
a nie chodzi o to, Œe sobie my™lŸ, iŒ to boli. Lecz ja wiem, Œe moc BoŒa moŒe to
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usunø, nie moja^ moje rozmy™lanie o tym. Rozumiecie? WiŸc chrze™cija§ska
nauka, (ja bym powiedzia zgodnie z tym, który mi zada to pytanie), jest jednym
z tych nowoczesnych -izmów i to gŸboko pogrŒon w ciemnocie pomyk. To siŸ
zgadza. Nie chcŸ zraniø twoich uczuø, przyjacielu _ ktokolwiek to napisa, lecz
ja muszŸ byø szczery. PoniewaŒ ty, który to napisae™, i ja staniemy razem
pewnego dnia w Obecno™ci Jezusa Chrystusa, by zdaø rachunek, i ja bŸdŸ musia
odpowiadaø za to, co mówiŸ. NuŒe, ja bym nie odpowiada, gdybym nie wiedzia.
Dobrze.
31. OtóŒ, jeŒeli jeste™my^ JeŒeli mieszkamy daleko std^ Oni mówi:
My Œyjemy zanadto daleko std, by uczŸszczaø do tej kaplicy. Gdzie nam
polecisz chodziø, zgromadzaø siŸ razem, skoro ko™cioy s takie jak
macierzysty ko™ció, wzglŸdnie katolicyzm?
ƒ†ˆ Mój drogi bracie czy siostro, ktokolwiek to napisa, ja bym ci nie powiedzia,
do jakiego ko™cioa masz uczŸszczaø. Lecz ja bym postpi nastŸpujco, mój drogi
bracie, siostro, ja^ JeŒeli nie masz chrztu Duchem šwiŸtym, rozumiesz, otóŒ,
przyjmij chrzest Duchem šwiŸtym, a potem chod› do którego™ zboru, gdzie s
inni ludzie, którzy maj chrzest Duchem šwiŸtym. Ty masz^ zgromadzaj siŸ
razem z takimi lud›mi!
ƒ†‰ Widziaem tutaj niedawno czowieka, który siŸ urodzi przed dziesiŸciu laty,
odkd on^ wzglŸdnie nie urodzi, przepraszam, juŒ od dziesiŸciu lat nie
widzia, straci wzrok. On naleŒa do wielkiego ko™cioa i Œy koo Kennet,
Missouri. A on mia^ on by przed laty ataczem starego obuwia i o™lep. A ten
czowiek przyszed na podium i Duch šwiŸty powiedzia mu, kim jest i co mu
dolega, powiedzia mu, jak dugo juŒ jest ™lepy, i powiedzia mu o pewnym
nieduŒym, brzydkim uczynku, który on uczyni. On powiedzia: JeŒeli Bóg
pozwoli mi Œyø, bym siŸ tam móg dostaø, ja to naprawiŸ”. A kiedy to powiedzia,
jego oczy siŸ otworzyy; i wa™nie ta Biblia _ on czyta z Niej rozdzia za
rozdziaem.
ƒ†Š On wróci do swego ko™cioa i chwali Boga. A pastor mu powiedzia: To by
siŸ stao tak czy owak. No wiesz, ty wpade™ po prostu w podniecenie, to jest bez
znaczenia. Te brednie nie maj Œadnego znaczenia, one s z diaba!”
ƒ†‹ Wyzywam kaŒdego, by mi pokaza jedno miejsce Pisma, Œe diabe moŒe
uzdrawiaø. JeŒeli mi gdzie™ pokaŒecie, Œe diabe potrafi uzdrowiø, to ja wam
udowodniŸ, Œe diabe jest waszym ojcem, (to siŸ zgadza), jeŒeli mi to pokaŒecie.
Nie ma tego w Sowie BoŒym. Nie moŒe to zostaø udowodnione. I wy byø moŒe^
moŒecie to spróbowaø, proszŸ bardzo. Lecz to samo spotkao biskupów i
wszystkich innych, bracie, wiŸc nie mów tego.
ƒ‡‚ Spójrzcie! A ten sam czowiek wpu™ci to do swego serca, uwierzy w to. A za
trzy miesice by na moich naboŒe§stwach, tak samo ™lepy jak poprzednio. Tutaj
to macie.
ƒ‡ƒ WiŸc trzymajcie siŸ z dala od tych -izmów! Zgromadzajcie siŸ z kim™, kto
wierzy, miejcie spoeczno™ø. Biblia mówi: Nie no™cie wspólnego jarzma z
niewierzcymi”. Odczcie siŸ”, mówi Bóg. Wynijd›cie! Biblia mówi:
Wynijd›cie spo™ród nich i nie dotykajcie siŸ nieczystych rzeczy, a ja was
przyjmŸ. Jam jest Pan, Który stoi wpo™ród ko™cioa”. To siŸ zgadza. Wynijd›cie!
Nie przyczajcie siŸ do czego™ takiego!
ƒ‡„ Lecz udajcie siŸ do jakiego™ ko™cioa, jakiego™ dobrego ko™cioa metodystów,
baptystów, prezbiterian, campbellitów, ktokolwiek by to by, na tym nie^ Tam,
gdzie s prawdziwi, rzeczywi™ci wierzcy, oni siŸ nie troszcz o to, co mówi
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ko™cielne wyznanie wiary, oni tam chodz, by siŸ spotkaø ze swymi braømi i
siostrami i oddawaø chwaŸ Bogu razem. W porzdku.
32. Ubiegego wieczora mówie™ o wielkim tumie, którego Œaden nie móg
zliczyø, z kaŒdego pokolenia i narodu”, o którym jest mowa w 7.
rozdziale Objawienia. Czy zrozumiaem ciŸ poprawnie, gdy mówie™, Œe
Oni s Oblubienic Chrystusa”?
Tak, zrozumiae™ mnie dobrze. Oni s Oblubienic.
ƒ‡… OtóŒ, jeŒeli zwrócicie uwagŸ, zupenie dokadnie _ w Objawieniu 7. on
widzia tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy. Ja ci tego teraz nie zarzucam, mój
bracie, ale tych sto^ Zazwyczaj s to ™wiadkowie Jehowy, którzy wierz, Œe te
sto czterdzie™ci cztery tysice bŸd Oblubienic. A to jest bd! Jan pozna
kaŒdego z nich i nazywa ich po imieniu. KaŒdy z nich by ydem. On powiedzia:
Dwana™cie tysiŸcy z Gada, dwana™cie tysiŸcy z Zabulona, dwana™cie tysiŸcy z
Benjamina, dwana™cie tysiŸcy z Judy”. Czy siŸ to zgadza? I jest dwana™cie
pokole§ izraelskich, a dwana™cie razy dwana™cie^ to sto czterdzie™ci cztery
tysiŸcy. Czy siŸ to zgadza? On powiedzia: Wszyscy _ dzieci izraelskie”. Jan ich
rozpozna.
ƒ‡† Potem on spojrza w tym kierunku i powiedzia: Patrzcie, tutaj sta wielki
tum, którego nikt nie móg zliczyø, ze wszystkich pokole§, jŸzyków i narodów,
stojcy w biaych szatach, a w swoich rŸkach^ i machali palmami, i krzyczeli,
i ™piewali: Hosanna Królowi’.” On powiedzia: Kim oni s?”
ƒ‡‡ On powiedzia: To s ci, którzy wyszli z ucisku wielkiego i obmyli swoje
szaty w Krwi Baranka. Oni s przed Bogiem i oni bŸd suŒyø Barankowi w Jego
šwityni. BŸd razem z Nim we dnie i w nocy, oni nie odejd od Niego”. Tam jest
Oblubienica, rozumiecie, ona, Oblubienica z pogan.
ƒ‡ˆ PamiŸtajcie, Oblubienica jest pogank. On powiedzia: On przyjdzie i
wybierze lud z pogan dla Swego” (czego?) Imienia”.
ƒ‡‰ NuŒe, na ™wiecie jest wiele modych kobiet. Lecz ja sobie wybraem jedn
kobietŸ, a bya ni Meda Broy i ona jest teraz pani William Branham. Ona
ma^ Ona siŸ juŒ wiŸcej nie nazywa Broy, ona siŸ teraz nazywa Branham.
Rozumiecie?
ƒ‡Š I tak to wa™nie jest _ wy przyjmujecie Jezusa Chrystusa i stajecie siŸ
Oblubienic, czonkami Oblubienicy.
33. Co wyraŒaj aci§skie sowa nad miastem Watykan? My chcemy
wiedzieø, jak siŸ je zlicza, by otrzymaø sze™øset sze™ødziesit sze™ø i co
one oznaczaj.
ƒ‡‹ OtóŒ, one nie s nad^ aci§skie _ aci§skie sowa nie s nad miastem
Watykan; one s nad tronem papieŒa, gdzie on siedzi na swoim tronie. Tam nad
nim jest napisane: VICARIVS FILII DEI”. Je™li macie Œyczenie, to rano
przyniosŸ to wszystko wypisane i napiszŸ to na kawaku papieru. I je™li to
chcecie, patrzcie, ja wam to rano przyniosŸ. Przy czym moŒecie to przeczytaø po
literze _ rzymskie litery VICARIVS FILII DEI” _ te sowa znacz: Na miejscu
Syna BoŒego; on jest nastŸpc Syna BoŒego”.
ƒˆ‚ Katolicki ko™ció wierzy, iŒ Piotr by pierwszym papieŒem; on by nastŸpc
Jezusa Chrystusa”. Przy czym to jest bŸdne! Dobrze. Potem oni twierdz:
KaŒdy papieŒ, który przyszed za nim, jest nastŸpc; i ten papieŒ teraz, który jest
obecnie, jest nastŸpc Jezusa Chrystusa”. I jest to tam wypisane: NastŸpca
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Jezusa Chrystusa _ VICARIVS FILII DEI”, napisane na tym. We›cie rzymskie
litery i napiszcie to po prostu (X jako dziesiŸø, V jako piŸø, i tak dalej), jak to
czytacie po literze VICARIVS FILII DEI”, podkre™lcie to lini i macie sze™øset
sze™ødziesit sze™ø. Napiszcie to i stwierdzicie to.
ƒˆƒ OtóŒ, ja mam Fakty naszej wiary”, jak to nazywaj w ko™ciele katolickim,
poniewaŒ moi krewni byli katolikami z Irlandii. WiŸc ja wiem, o czym mówiŸ.
Rozumiecie?
ƒˆ„ I to jest absolutn prawd, to siŸ zgadza, Œe tam^ A Biblia mówi: On bŸdzie
siedzia w ko™ciele lub w miejscowo™ci wzglŸdnie w ko™ciele, który siŸ rozsiad na
siedmiu pagórkach w Rzymie, a jego moc rozejdzie siŸ po caym ™wiecie. I on jest
nazywany antychrystem”.
ƒˆ… A z tego ko™cioa wyszy mae ko™cioy, które siŸ zrodziy potem, i jest
powiedziane: Ona bya wszetecznic, a one byy nierzdnicami, które j
na™laduj”. To siŸ zgadza. Tutaj to macie. Bowiem oni zorganizowali siŸ w tym
samym i mieli swoje wyznania wiary i doktryny. Po prostu trochŸ mniejsze, nie
tak potŸŒne, jak ona, lecz one pomimo tego maj moc. A bestia oznacza moc”.
Tutaj to macie. WiŸc oni maj _ katolicy maj najwiŸksz moc. Metody™ci, a
potem prezbiterianie, a potem luteranie, a potem bapty™ci, a potem nastŸpni i
cigle dalej. One byy maymi, zorganizowanymi mocami: Mój ko™ció! Mój
ko™ció! Mój ko™ció! Mój ko™ció!”
ƒˆ† Lecz prawdziwy wierzcy nie mówi o tym nic. On mówi: Mój Chrystus! Mój
Chrystus! Mój Chrystus!” To jest róŒnica. Jak to wiesz? Duch šwiŸty po™wiadcza
to przez znaki i cuda.
ƒˆ‡ Tutaj jest takie krótkie, które jest trochŸ regresj. Przykro mi, Œe to muszŸ
przeczytaø, lecz kto™ je tutaj wysun:
34. Pytae™ siŸ o powód, dlaczego ta kaplica nie robi postŸpów. Powodem
jest to, Œe niektórzy diakoni odrzucaj dar jŸzyków i uzdrawianie. My
wszyscy wiemy, Œe To jest prawda.
ƒˆˆ Pozwólcie, Œe siŸ dowiem, kto to jest, podczas gdy jestem tutaj na tej
kampanii, i to zostanie szybko usuniŸte.
35. Wyja™nij, proszŸ, czy chrze™cijanin powinien obchodziø umywanie nóg i
zostaø ochrzczonym w ImiŸ Jezusa Chrystusa (ImiŸ), zamiast w imiŸ
Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego”. ProszŸ.
ƒˆ‰ W porzdku. Miaem okoo trzech z takich tutaj, które zapytyway o to samo.
ƒˆŠ Odno™nie umywania nóg, otóŒ, mógbym równie dobrze rozpoczø od tego. W
porzdku, moŒecie siŸ teraz nie zgadzaø, to jest w porzdku. Pozwólcie, Œe
przeczytam teraz kilka, tylko chwileczkŸ. WzglŸdnie, je™li to chcecie przeczytaø,
we›my ew. Jana 13. rozdzia, chwileczkŸ tylko. PragnŸ was tutaj o co™ zapytaø. I
suchajcie tego, co powiedzia Sam Jezus Chrystus, a potem zabiorŸ was do
Testamentu i pokaŒŸ wam, Œe to jest cigle przestrzegane. Rozpoczniemy od 2.
wersetu.
A gdy bya wieczerza, a diabe juŒ wrzuci w serce Judasza, syna
Szymona Iszkarioty, aby go wyda;
Wiedzc Jezus, iŒ wszystko Ojciec poda do rk jego, a iŒ od Boga
wyszed i do Boga idzie, (On wyszed z Ducha do ciaa i powróci z
powrotem do Ducha. Rozumiecie?)

122

MÓWIONE S~OWO

Wsta od wieczerzy i zoŒy szaty, a wziwszy prze™cierado, przepasa
siŸ.
Potem nala wody do miednicy i pocz uczniom umywaø nogi i ucieraø
prze™cieradem, którym by przepasany.
Tedy przyszed do Szymona Piotra, a on mu rzek: Panie! I tyŒ mnie
masz nogi umywaø?
Odpowiedzia Jezus i rzek mu: Co ja czyniŸ, ty nie wiesz teraz, ale siŸ
potem dowiesz.
Rzek mu Piotr: Nie bŸdziesz ty nóg moich umywa na wieki.
Odpowiedzia mu Jezus: Je™li ciŸ nie umyjŸ, nie bŸdziesz mia czstki ze
mn. (O, czy sobie to moŒecie wyobraziø! W porzdku.)
Tedy mu rzek Szymon Piotr: Panie! nie tylko nogi moje, ale i rŸce i
gowŸ.
Rzek mu Jezus: Ktoø jest umyty, nie potrzebuje, tylko aby nogi umy,
bo czysty jest wszystek; i wy jeste™cie czystymi, ale nie wszyscy.
Albowiem wiedzia, który go wydaø mia, dlategoŒ rzek: Nie wszyscy
jeste™cie czystymi.
Gdy tedy umy nogi ich i wzi szaty swoje, usiadszy zasiŸ za stó, rzek
im: WiecieŒ, com wam uczyni?
Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem, a dobrze mówicie, bomci
jest nim.
PoniewaŒ ja tedy umyem nogi wasze, Pan i nauczyciel, i wy
powinni™cie jedni drugim nogi umywaø.
Albowiem daem wam przykad, aby™cie jakom ja wam uczyni, i wy
czynili.
^ bogosawieni jeste™cie je™li to wiecie i czynicie”.
ƒˆ‹ Dalej, w 2. Tymoteusza Pawe powiedzia, piszc do ko™cioa: Niechaj nie
zostanie wprowadzona do ko™cioa wdowa, dopóki nie umywaa nóg ™wiŸtym”.
To siŸ zgadza. Umywanie nóg byo przestrzegane we wszystkich czasach
biblijnych. A z BoŒ pomoc, jeŒeli pozostanŸ przy zdrowym zmy™le, a Bóg mi
pomoŒe, bŸdŸ tego przestrzega aŒ do mojej ™mierci. To siŸ zgadza. To jest
dokadne polecenie Jezusa Chrystusa!
NuŒe, tutaj bŸdzie doskwierajce pytanie.
36. Dlaczego by mia czowiek zostaø ochrzczony w ImiŸ Jezusa Chrystusa
zamiast Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego”?
Mam dwa lub trzy takie. Tutaj jest jedno, wa™nie tutaj:
37. Bracie Bill, czym jest faszywy chrzest, o którym mówie™ ubiegego
wieczora, jeŒeli to jest woda Ducha? JeŒeli to jest woda, a ty
powiedziae™ w ImiŸ Jezusa Chrystusa, dlaczego ew. Mateusza 28, 19.
mówi: Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego”? ProszŸ wyja™nij.
ƒ‰‚ OtóŒ, te s poniekd doskwierajce, lecz ja my™lŸ, Œe gdzie™ tutaj mam jeszcze
jedno, odno™nie tej samej sprawy. O, one dotycz trzech miejsc. SpróbujŸ do tego
doj™ø. Spójrzmy. Czy bŸdziecie mieø cierpliwo™ø ze mn przez kilka minut? W
porzdku. Zatem, rozpocznijmy po prostu teraz i odpowiedzmy na te pytania.
MoŒe zostawiŸ kilka z nich i we›miemy je moŒe (resztŸ z nich) jutro, jeŒeli nie
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bŸdzie niczego innego, podczas szkoy niedzielnej albo kiedy™ innym razem. Lecz
ci ludzie prawdopodobnie^ pytaj siŸ o tym, a jutro jest chrzest. OtóŒ, nie dbam
o to, jakkolwiek zostali™cie ochrzczeni. Lecz ja wam pragnŸ powiedzieø NaukŸ
apostolsk z Biblii. Rozumiecie?
ƒ‰ƒ Zatem, stwierdzili™my ubiegego wieczora, Œe kiedy katolicki ko™ció zosta
zorganizowany, wystpi z faszyw komuni, mówic: Gdy przyjmujesz ™wiŸt
eucharystiŸ, (majc na my™li ™wiŸt komuniŸ), to przyjmujesz Ducha šwiŸtego”.
To nie jest Duch šwiŸty, to jest opatek.
ƒ‰„ Protestancki ko™ció u™ci™nie donie, zapisze ich nazwiska do ksiŒki _ to
wa™nie nazywaj przyjŸciem Go”.
ƒ‰… OtóŒ, lecz prawdziwym sposobem przyjŸcia Go jest chrzest Duchem šwiŸtym.
ƒ‰† A teraz, ko™ció katolicki przyniós katechizm. Luther go mia, metodystyczny
ko™ció go mia, mieli go episkopalianie, miao go wielu innych _ katechizm.
Wiele tradycji katolickiego ko™cioa trzyma siŸ cigle ko™cioa protestanckiego;
zgodnie z Bibli przypodabnia go to bezpo™rednio do niego.
ƒ‰‡ Lecz nigdy nie byo Œadnego czowieka, na wszystkich stronicach Biblii, który
by kiedykolwiek zosta ochrzczony w imiŸ Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego”. Nigdy
nie zosta nikt ochrzczony w imiŸ Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego” _ aŒ do
wczesnego katolickiego ko™cioa. Tego nie ma w Biblii, nigdzie! JeŒeli kto™ moŒe
znale›ø co™ o tym w Niej i powiedzieø mi oraz pokazaø mi, gdzie jeden czowiek
zosta ochrzczony posugujc siŸ imieniem Ojciec, Syn i Duch šwiŸty”, proszŸ,
pokaŒcie mi to, bowiem ja przechodziem przez ni tam i z powrotem, tam i z
powrotem _ obecnie juŒ dwadzie™cia kilka lat. I to jest pomyka! To jest
katolickie wyznanie wiary, a nie biblijny rozkaz.
ƒ‰ˆ Stwierdzimy teraz dlaczego, podchodzimy teraz do twego pytania, drogi
bracie. Ew. Jana^ Mam na my™li Mateusza 28, 19. W porzdku, przejd›my tam.
Otwórzcie swoje Biblie razem ze mn, Œeby™cie mogli czytaø ze mn. To jest to
miejsce, gdzie jest o tym mowa. Jedno miejsce w Biblii z^
ƒ‰‰ Czy Jezus nie powiedzia: W ustach dwu lub trzech ™wiadków niech bŸdzie
ugruntowane kaŒde sowo”?
ƒ‰Š MogŸ was zaprowadziø do Biblii, gdzie Ona mówi: Judasz Iszkariot odszed
i powiesi siŸ” oraz id› i uczy§ to samo”.
ƒ‰‹ MogŸ was zabraø tam, gdzie Jezus powiedzia: Kiedy Syn czowieczy”,
którym by On Sam, który jest teraz w Niebie, przyjdzie ponownie”, a sta
wprost tutaj na ziemi. I powiedzia: Syn czowieczy, który jest teraz Niebie”, a
sta wprost tutaj na ziemi.
ƒŠ‚ Musicie znaø Boga by poznaø Jego Sowo. Nie moŒecie^ Nic dziwnego, Œe
mówicie: Ono zaprzecza Samemu Sobie. To jest zamieszanie!” Bowiem Bóg
powiedzia, Œe On je napisa w ten sposób, by Je ukryø przed tymi uczonymi i tak
dalej. Lecz niech siŸ ludzie upokorz koo otarza, a Bóg wam Je objawi.
ƒŠƒ Zatem, tutaj jest miejsce Pisma, ew. Mateusza 28. 19, jedyne miejsce w Biblii,
gdzie s kiedykolwiek wymienione te tytuy.
Id›cie tedy i nauczajcie wszystkie narody, chrzczc je w imiŸ Ojca,
Syna, i Ducha šwiŸtego”.
ƒŠ„ OtóŒ, wy zostali™cie ochrzczeni w nastŸpujcy sposób: w imiŸ Ojca, w imiŸ
Syna, i w imiŸ Ducha šwiŸtego”. Tego nie ma nawet w Pi™mie šwiŸtym! Lecz
tutaj jest tak: Nauczajcie wszystkie narody, chrzczc je w ImiŸ!” Spójrzcie teraz
wprost do waszych Biblii i zobaczycie, czy ona mówi w imiona” czy w ImiŸ”.
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ƒŠ… Mówicie teraz^ OtóŒ, niedawno tutaj na zgromadzeniu pewien czowiek
powiedzia: W Biblii jest sprzeczno™ø!” On rzek: yczybym sobie, Œeby™ mi to
wyja™ni. Dlaczego Jezus powiedzia ludziom, by siŸ chrzcili w imiŸ Ojca, Syna i
Ducha šwiŸtego, a Piotr to przekrŸci i chrzci ich w ImiŸ Jezusa Chrystusa’, w
Dziejach Apostolskich 2, 38?” Powiedzia: JeŒeli to nie jest w sprzeczno™ci do
siebie, to ja nie widzŸ Œadnej sprzeczno™ci!”
Ja powiedziaem: Po prostu dlatego, Œe nie szukae™ Boga wa™ciwie”.
ƒŠ† On rzek: Bracie Branham, czy to ma jakie™ znaczenie, jeŒeli chrzczŸ w ten
sposób albo w tamten sposób?” Na pewno ma i ja to udowodniŸ na podstawie
Biblii.
ƒŠ‡ Co gdyby _ co gdyby MojŒesz^ Bóg rzek MojŒeszowi, gdy podszed do
krzaka _ powiedzia: MojŒeszu, zdejmij swoje obuwie, jeste™ na šwiŸtej ziemi”.
ƒŠˆ On by powiedzia: OtóŒ, Panie, ja jestem czowiekiem penym szacunku.
Moje obuwie zdejmuje siŸ trochŸ trudno, wiŸc ja zdejmŸ mój kapelusz”. On nie
powiedzia kapelusz”, On powiedzia obuwie!” A to, co mówi Biblia, jest
Prawd. NuŒe, gdyby^
ƒŠ‰ Tutaj _ upynŸo dziesiŸø dni od wniebowstpienia. A kiedy Jezus zosta
zabrany do góry, On rozkaza Swoim uczniom i™ø do caego ™wiata i nauczaø
wszystkie narody, chrzczc je w imiŸ Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego. A po
dziesiŸciu dniach^ Oni szli do Jeruzalem i czekali w górnym pokoju, aŒ
przyszed Duch šwiŸty. A potem, kiedy zaczŸli gosiø i kontynuowali^ Tamci
rzekli: Co mamy czyniø, aby byø zbawieni?”
ƒŠŠ Piotr powiedzia: Pokutujcie, kaŒdy z was, i dajcie siŸ ochrzciø w ImiŸ Jezusa
Chrystusa”.
ƒŠ‹ Potem szed do domu Korneliusza i powiedzia: Pokutujcie i dajcie siŸ
ochrzciø w ImiŸ Jezusa Chrystusa”.
ƒ‹‚ On poszed dalej i znalaz niektórych ludzi, którzy juŒ byli ochrzczeni, i rzek:
Powinni™cie zostaø ochrzczeni ponownie w ImiŸ Jezusa Chrystusa!”
ƒ‹ƒ I poszed do Samarii i powiedzia: Chrzcijcie je w ImiŸ Jezusa Chrystusa”.
ƒ‹„ I ani razu te tytuy nie byy kiedykolwiek wymienione nad czowiekiem.
Nigdy! NuŒe, zatem tutaj jest sprzeczno™ø”, mówicie. Nie, tak nie jest. Popro™cie
tylko Ducha šwiŸtego teraz i obserwujcie, jak On wam to objawia. Otwórzcie
wasze serca.
ƒ‹… Nie bd›cie teraz uprzedzeni. JeŒeli tak czynicie, Bóg nie moŒe mówiø do was.
Lecz je™li nie bŸdziecie mieø uprzedzenia, powiedzcie: Szukam rzeczywistej
Prawdy, bracie Branham”.
ƒ‹† JeŒeli Jezus powiedzia uczniom: Id›cie i czy§cie to”, a oni by uczynili tutaj
co™ innego _ a jednak Bóg to bogosawi i to poprzez ca BibliŸ. OtóŒ, czy oni
uczynili to, co im Jezus zabroni czyniø? Gdyby to uczynili, nie byliby posuszni,
a Bóg nigdy nie zaakceptuje nieposusze§stwa. Gdyby to On uczyni, On by to
uzna Ewie i zatrzyma ca t sprawŸ na pocztku. JeŒeli Bóg co™ powie, On musi
dotrzymaø Swego Sowa, On jest suwerenny. Zatem albo Piotr popeni bd^
ƒ‹‡ O”, powiecie, to wa™nie powiedzieli apostoowie”. Pewien czowiek
powiedzia: To powiedzieli apostoowie. Ja bŸdŸ czyni to, co powiedzia Jezus”.
ƒ‹ˆ OtóŒ, gdyby apostoowie czynili to, czego im Jezus nie powiedzia, co potem?
A je™li apostoowie, którzy pisali t BibliŸ^ Pawe napisa wszystkie te, a by to
wa™nie Pawe, który siŸ im kaza na nowo ochrzciø. A je™li Pawe napisa
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najwiŸksz czŸ™ø tego Nowego Testamentu, to jakiego rodzaju BibliŸ masz
napisan, któr próbujesz czytaø?
ƒ‹‰ Uczy§my j po prostu wa™nie Tym. Pytajcie siŸ naprawdŸ sensownie, a
zobaczycie, co mówi Sowo. NuŒe, to jest dla waszego wyksztacenia, aby™cie
poznali Sowo BoŒe.
ƒ‹Š OtóŒ, je™li Piotr chrzci w ImiŸ Jezusa Chrystusa potem, gdy Jezus powiedzia
mu, by chrzci w imiŸ Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego”, to on czyni sprzecznie do
tego, co powiedzia Jezus. Czy siŸ to zgadza? NuŒe, co™ siŸ musi za tym kryø.
Stwierd›my to zatem i pro™my Ducha šwiŸtego, by nam to pokaza. OtóŒ, po
pierwsze, we›my teraz _ we›my pierwsze miejsce Pisma šwiŸtego, ew. Mateusza
28, 19:
Id›cie zatem^ nauczajcie wszystkie narody, chrzczc je w imiŸ Ojca,
Syna i Ducha šwiŸtego”.
ƒ‹‹ Spójrzcie do waszej Biblii i zobaczycie, czy ona mówi: w imiona Ojca, Syna
i Ducha šwiŸtego”. Czy tak? O nie. Czy Ona mówi: W imiŸ Ojca, w imiŸ Syna, w
imiŸ Ducha šwiŸtego”? Ona mówi: W ImiŸ!” Czy siŸ to zgadza? OtóŒ, to imiŸ”
jest w liczbie pojedynczej. Czy siŸ to zgadza? OtóŒ, w jakie ImiŸ On chcia, Œeby
chrzcili _ w imiŸ Ojca, czy w imiŸ Syna, czy w imiŸ Ducha šwiŸtego? On
powiedzia: W ImiŸ!” OtóŒ, szczerze mówic, ani jedno z nich nie jest imieniem.
„‚‚ Ilu tutaj jest ojców, pozwólcie zobaczyø wasze rŸce. Dobrze. Kto z was nazywa
siŸ ojciec”? Ojciec to nie jest imiŸ; ojciec jest tytuem”. Ilu jest tutaj synów?
Oczywi™cie, kaŒdy mŒ, kaŒdy mŸŒczyzna, oni s synami. OtóŒ, kto z was nazywa
siŸ syn”? To nie jest imiŸ, to jest tytu. Czy siŸ to zgadza? To nie jest imiŸ, to jest
tytu. OtóŒ, kto z was nazywa siŸ czowiek”? Ilu ludzi jest tutaj? Wy wszyscy.
OtóŒ, kto z was nazywa siŸ czowiek”? Nie ma czego™ takiego; wy nim jeste™cie.
Duch šwiŸty nie jest imieniem; tym wa™nie On jest. Ja jestem czowiekiem. WiŸc
ani Ojciec, ani Syn, ani Duch šwiŸty nie jest imieniem;” one s tylko trzema
tytuami, które siŸ odnosz do jednego Imienia.
„‚ƒ Suchajcie teraz uwaŒnie. Co^ Spójrzcie tutaj! WezmŸ to po prostu jakby na
poziomie dla niemowlt. Gdyby™cie powiedzieli, otóŒ, gdyby™cie czytali ksiŒkŸ z
opowiadaniami i tam jest powiedziane: Jan i Maria Œyli odtd szczŸ™liwie”. I
potem siŸ zastanawiacie: Kim s Jan i Maria?” OtóŒ, jedyny sposób, jak siŸ w
ogóle dowiecie, kim byli Jan i Maria, polega na tym, Œe musicie wróciø i
przeczytaø pocztek tego opowiadania i przeczytaø je cae. Czy siŸ to zgadza?
„‚„ OtóŒ, jeŒeli Jezus powiedzia tutaj: Chrzcijcie w ImiŸ Ojca, Syna i Ducha
šwiŸtego”, a Ojciec nie jest imieniem, Syn nie jest imieniem, ani Duch šwiŸty nie
jest imieniem, co _ kim jest ten Jegomo™ø? Chcemy wiedzieø, kim On jest. OtóŒ,
najlepiej jest^ Jest to ostatni rozdzia Mateusza, ostatni werset. Przejd›my
wstecz do 1. rozdziau Mateusza, i pierwsze wersety, i rozpocznijmy tutaj, aby
stwierdziø, kim jest ten Ojciec, Syn i Duch šwiŸty. NuŒe, pragnŸ to przedstawiø
teraz dla dzieci tutaj, by to równieŒ zrozumiay.
„‚… Po pierwsze, to wam sprecyzuje sprawŸ waszej trójcy” _ Ojca, Syna i Ducha
šwiŸtego. [Brat Branham ilustruje to przy pomocy trzech przedmiotów _ wyd.]
OtóŒ, po pierwsze, ani na jednym miejscu w Biblii nie ma wzmianki o trójcy.
Znajd›cie j i pokaŒcie mi j. Nie ma czego™ takiego. Jest to katolicki bd, a wy
protestanci skaniacie siŸ ku temu. Zwróøcie teraz uwagŸ. Kto to jest?
Powiedziaem: To jest Kto? Ojciec. To jest Kto? Syn. A to jest Kto? [Zgromadzenie
mówi: Duch šwiŸty!” _ wyd.] OtóŒ, Ojciec jest ojcem Kogo? Syna. Czy siŸ to
zgadza? Zatem, to jest Ojciec Jezusa. Nie pomylcie ich teraz. Ten tutaj to Ojciec,
ten to Syn, a ten to Duch šwiŸty. Czy siŸ to zgadza? OtóŒ, ludzie to przedstawiaj
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tak: Trzej róŒni ludzie, trzej róŒni Bogowie, trzy róŒne osobowo™ci”. Nic
dziwnego, Œe yd Tego nie moŒe zrozumieø! Dobrze.
„‚† Ew. Mateusza 1. rozdzia rozpoczyna genealogi Jezusa Chrystusa: Abraham
pocz Izaaka, Izaak pocz Jakuba”, i tak dalej, aŒ dochodzimy do 18. wersetu.
A z narodzeniem Jezusa Chrystusa^”
„‚‡ Tutaj to jest, 18. werset.
A z narodzeniem Jezusa Chrystusa^ (czytajcie razem ze mn w
waszych Bibliach)^ z narodzeniem tego czowieka Jezusa Chrystusa
byo tak: Gdy matka jego, Maria, bya po™lubiona Józefowi^ okazao
siŸ, Œe bya brzemienna z^ (Boga, Ojca?)”
Czy To przeczytaem wa™ciwie? Co Ono tutaj mówi? [Zgromadzenie mówi:
Ducha šwiŸtego!” _ wyd.] Bya brzemienna z Kogo? [Z Ducha šwiŸtego”.] Ja
my™laem, Œe kto™ powiedzia, iŒ ten MŸŒczyzna by Jego Ojcem. Biblia mówi, Œe
ten MŸŒczyzna by Jego Ojcem.
^ znaleziona jest brzemienn z Ducha šwiŸtego”.
„‚ˆ Zatem, co to macie za dziecko? A Jezus jasno powiedzia, Œe Bóg by Jego
Ojcem. Czy siŸ to zgadza? Bóg jest Jego Ojcem! OtóŒ, co z tym ma zatem
wspólnego Duch šwiŸty? Je™li Biblia mówi, Œe Duch šwiŸty by Jego Ojcem, a
Jezus powiedzia, Œe Bóg by Jego Ojcem, i wy mówicie, Œe Bóg by Jego Ojcem, a
teraz Biblia mówi tutaj^ Je™li s trzej _ dwaj róŒni ludzie, Bóg z tym nie ma nic
wspólnego. Duch šwiŸty jest Jego Ojcem.
„‚‰ Czytajmy teraz trochŸ dalej.
A Józef, mŒ jej, bŸdc sprawiedliwym i nie chcc jej zniesawiø, mia
zamiar potajemnie j opu™ciø.
I gdy nad tym rozmy™la, oto ukaza mu siŸ we ™nie anio Pa§ski i rzek:
Józefie, Synu Dawidowy, nie lŸkaj siŸ przyjø Marii, Œony swej, albowiem
to, co siŸ w niej poczŸo, jest z Ducha šwiŸtego”. (Nie Bóg Ojciec; Bóg
Duch šwiŸty!)
„‚Š Widzicie, do czego by doprowadzia wasza trójteistyczna idea? Ona by zrobia
z Jezusa nie™lubne dziecko. Oczywi™cie. To jest pomyka! Nie ma miejsca Pisma
šwiŸtego do tego. Musicie zatem przyznaø, Œe Bóg Ojciec i Bóg Duch šwiŸty to ta
sama Osoba, inaczej Jezus mia dwu róŒnych tatów. Czy siŸ to zgadza?
Oczywi™cie, to prawda. Biblia mówi, Œe Duch šwiŸty by Jego ojcem”, i Biblia
mówi: Bóg by Jego ojcem”. Zatem, kto jest Jego Ojcem? Duch šwiŸty i Bóg to
ten sam Duch; To jest ta sama Rzecz.
A to wszystko siŸ stao, by siŸ spenio Sowo Pa§skie, wypowiedziane
przez proroka:
Oto panna pocznie i porodzi syna, i oni^ (Ten tutaj)
^ i nadadz mu imiŸ JEZUS; albowiem on zbawi lud swój od
grzechów jego.
A to wszystko siŸ stao, aby siŸ spenio^
^ i nadadz mu imiŸ Emanuel, co siŸ wykada: Bóg z nami”.
„‚‹ Zatem, kim jest Ojciec, Syn i Duch šwiŸty? Czy Piotr chrzci bŸdnie? On
czyni to, co mu Jezus powiedzia. To s te trzy tytuy.
„ƒ‚ Ja jestem pastorem, ja jestem ojcem, jestem kaznodziej, jak oni to nazywaj
_ to tytuy, lecz Œaden z nich nie jest moim imieniem. Ja siŸ nazywam William
Branham.
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„ƒƒ On by Ojcem, On by Synem, On by Duchem šwiŸtym. Wy próbujecie zrobiø
trzech Bogów, przyjaciele; to jest bŸdne, to jest pomyka.
„ƒ„ S trzy odcinki czasu, które trójtei™ci pogmatwali. Bóg Ojciec by Duchem,
który siŸ unosi nad dzieømi izraelskimi w postaci Supa Ognia. Czy siŸ to zgadza?
Bóg tam by. Potem Bóg sta siŸ ciaem i mieszka miŸdzy nami (czy siŸ to zgadza?)
w Swoim Synu. Obecnie On zniŒa siŸ w dó, aŒ wstpi do serca czowieka przez
Ducha šwiŸtego.
„ƒ… Bóg jest jak linia trzy stopy dugi, wzglŸdnie linijka, duga trzy stopy, tak.
Pierwszych dwana™cie cali to Bóg Ojciec; drugich dwana™cie cali to Bóg Syn _
ten sam Bóg; trzecich dwana™cie cali to Bóg Duch šwiŸty _ ten sam Bóg. Jezus
powiedzia^
„ƒ† Wy mówicie: My posiadamy teraz Ducha šwiŸtego”. To siŸ zgadza.
„ƒ‡ Lecz Jezus powiedzia: Jeszcze ma chwilŸ, a ™wiat Mnie juŒ wiŸcej nie
zobaczy. Lecz wy Mnie zobaczycie, bo Ja^” Ja” to zaimek osobowy. Ja bŸdŸ
z wami, mianowicie w was, aŒ do sko§czenia ™wiata”. Gdzie zatem jest Duch
šwiŸty? Ja was nie zostawiŸ bez Pocieszyciela, Ja przyjdŸ znowu i bŸdŸ z wami”.
O to chodzi.
„ƒˆ Widzisz, ty to ›le zrozumiewasz, przyjacielu. Jest to jeden Bóg w trzech
okresach czasu. Okres czasu Ojcostwa, Synostwa i Ducha šwiŸtego. Jest to ten
sam Bóg. A kiedy On powiedzia: Id›cie i chrzcijcie ich w ImiŸ Ojca, Syna i
Ducha šwiŸtego”. Ono brzmi Jezus Chrystus. I dlatego chrzcimy w ImiŸ Jezus.
„ƒ‰ Spójrzcie teraz, we›my te chrzty tutaj. Po raz pierwszy chrzest jest
wymieniony w Nowym Testamencie w czasie Jana Chrzciciela. Czy siŸ to zgadza?
Ja to umieszczŸ tutaj u góry. Widzicie, musicie mieø sprecyzowan sprawŸ
Bóstwa, zanim moŒecie mieø sprecyzowan sprawŸ chrztu. To jest Jan Chrzciciel
_ pierwszy chrzest.
„ƒŠ Po drugi raz jest mowa o chrzcie w Dziejach Apostolskich 2. 38, gdzie oni
zostali ochrzczeni w ImiŸ Jezusa Chrystusa, w tym nowym zborze. Drugim
miejscem by dom Korneliusza, wzglŸdnie nie^ Przepraszam, Samarytanie, Dz.
Ap. 7, 48 i 49. A w Dz. Ap. 10, 49 on ochrzci ich w domu Korneliusza. A nastŸpnie
jest mowa o chrzcie i wymienianiu jakich™ imion i tytuów w Dz. Ap. 19, 5.
„ƒ‹ OtóŒ, kiedy oni zostali ochrzczeni w Dniu PiŸødziesitym, zostali ochrzczeni
_ Dz. Ap 2, 38 _ w ImiŸ Jezusa Chrystusa. Czy to prawda? Zanotujcie to sobie,
wyszukajcie to.
„„‚ NastŸpnie Filip uda siŸ tam po dwu dniach i zacz gosiø Samarytanom; i
gosi im, i uzdrawia chorych, i mia tam wielkie zgromadzenie, i chrzci ich w
ImiŸ Pana Jezusa Chrystusa. Piotr tam przyszed i woŒy na nich rŸce, a oni
przyjŸli Ducha šwiŸtego.
„„ƒ Za kilka dni Piotr wyszed na dach domu, by godny, ujrza wizjŸ. Bóg go
posa do domu Korneliusza. A kiedy Piotr mówi jeszcze te Sowa, Duch šwiŸty
przypad na nich i oni zaczŸli mówiø jŸzykami i zachowywali siŸ tak, jak oni
czynili wtedy na pocztku. Piotr powiedzia: Oni jeszcze nawet nie zostali
ochrzczeni”. WiŸc on im poleci, kaŒdemu z nich, Œeby siŸ dali ochrzciø w ImiŸ
Jezusa Chrystusa.
„„„ KaŒda osoba w Biblii zostaa ochrzczona w ImiŸ Jezusa Chrystusa. Pawe^
ChcŸ powiedzieø, Œe uczniowie Jana nie byli ochrzczeni w ImiŸ Jezusa Chrystusa;
oni byli ochrzczeni ku pokucie. Otwórzmy 1. Koryntian^ Mam na my™li,
otwórzmy Dz. Ap. 19. rozdzia, chwileczkŸ tylko, i czytajmy to przez chwilŸ,
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aby™cie to zrozumieli, przyjaciele, Œe to nie jest _ to nie jest^ One nie _ Pismo
šwiŸte nie zaprzecza Samo Sobie. Spójrzcie tutaj.
I stao siŸ, gdy Apollos przebywa w Koryncie, iŒ Pawe obszed
wyŒynne okolice i przyszed do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów,
Rzek do nich: Czy otrzymali™cie Ducha šwiŸtego, gdy™cie uwierzyli? A
oni mu na to: Nawet nie syszeli™my, Œe jest Duch šwiŸty.
Tedy rzek: Jak wiŸc zostali™cie ochrzczeni?”
O, oni rzekli: My zostali™my ochrzczeni”.
Powiedzia: Jak?”
A oni rzekli: Chrztem Janowym.
On powiedzia: Jan chrzci chrztem ku pokucie i mówi, Œeby uwierzyli
w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Pana Jezusa Chrystusa.
A gdy to usyszeli, zostali ochrzczeni w ImiŸ Pana Jezusa.
A gdy Pawe woŒy na nich rŸce, zstpi na nich Duch šwiŸty i mówili
jŸzykami i prorokowali”.
„„… Wielki, ™w. Pawe^
„„† Suchajcie! Co, gdyby™cie zostali ochrzczeni przez Jana Chrzciciela, tego
samego czowieka, który ochrzci Jezusa Chrystusa? šwiŸty czowiek, o którym
Jezus rzek: Nigdy nie narodzi siŸ z niewiasty tak wielki czowiek, jako Jan
Chrzciciel”. On by najwiŸkszym z wszystkich proroków. On zaprowadzi Jezusa
do wody i ochrzci Go wprost w Jordanie. Bracie, gdybym ja zosta ochrzczony
przez niego, czubym siŸ naprawdŸ dobrze z tego powodu. Czy siŸ to zgadza?
„„‡ Lecz Pawe zmienia to i mówi: To nie bŸdzie teraz funkcjonowaø!”
Powiedzia: Wy musicie zostaø ochrzczeni na nowo”.
„„ˆ O, my™my przecieŒ zostali zanurzeni, Pawle! Zostali™my zanurzeni przez
Jana wprost w rzece Jordan”.
„„‰ On powiedzia: To nie bŸdzie teraz funkcjonowaø. Musicie zostaø ochrzczeni
ponownie”.
Jak?”
„„Š Powiedzia: Jan chrzci ku pokucie. Ten chrzest jest na odpuszczenie
grzechów, a Œadne inne imiŸ pod Niebem nie byo dane ludziom, tylko ImiŸ Jezus
Chrystus”. I oni musieli zostaø ochrzczeni ponownie w ImiŸ Jezusa Chrystusa.
„„‹ I nie ma ani jednego miejsca w Biblii, wzglŸdnie w caej historii w cigu
pierwszych sze™ciu stuleci po ™mierci ostatniego apostoa, Œeby oni kiedykolwiek
chrzcili w jaki™ inny sposób, niŒ w ImiŸ Jezusa Chrystusa.
„…‚ Id›cie i zapytajcie siŸ, którego tylko chcecie katolickiego ksiŸdza, zapytajcie
siŸ ich, kto to zmieni, a zobaczycie, co oni wam powiedz. We›cie katechizm i
czytajcie go; on mówi: Oczywi™cie, niektórzy protestanci bŸd zbawieni,
poniewaŒ oni siŸ nakaniaj do naszego chrztu”. Oni to zmienili. Oni mówi, Œe
maj moc i autorytet do czynienia tego, a wy temu wierzycie! To wa™nie oni
mówi, to wa™nie oni twierdz, oto, do czego nakania siŸ protestancki ko™ció.
Lecz je™li chodzi o Pismo šwiŸte, nie ma w tym absolutnie ani odrobiny Pisma
šwiŸtego.
Oni musieli zostaø ochrzczeni ponownie w ImiŸ Jezusa Chrystusa!
„…ƒ Suchajcie zatem, teraz szybko, aby™my to sprecyzowali^ Ja was nie chcŸ
trzymaø zbyt dugo przy tych pytaniach. Patrzcie, owego dnia, kiedy Jezus
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schodzi ze Swoimi uczniami z Góry Przemienienia, On powiedzia: Za kogo
Mnie uwaŒaj ludzie, co oni mówi?”
„…„ Niektórzy mówi, Œe Ty jeste™ Janem Chrzcicielem’, niektórzy mówi, Œe Ty
jeste™ Eliaszem’, niektórzy mówi, Œe Ty jeste™ prorokiem’”.
On powiedzia: Lecz za kogo wy mnie uwaŒacie?”
„…… A Piotr odrzek: Ty jeste™ Chrystus, Syn Boga Œywego!”
„…† On powiedzia: Bogosawionym jeste™, Szymonie, synu Jonasza” _
powiedzia _ bo ciao i krew nie objawiy ci tego. Nie nauczye™ siŸ tego w
jakim™ ko™ciele, nie nauczye™ siŸ tego w jakim™ seminarium. Lecz objawi ci to
Mój Ojciec, a na tej skale Ja zbudujŸ Mój Ko™ció i bramy pieka nie przemog
Go”.
„…‡ OtóŒ, katolicki ko™ció mówi: By to Piotr. Oni tam mieli skaŸ i ona nadal
leŒy pod miastem Watykan”, a to byo w Jeruzalem, wzglŸdnie w Palestynie. I oni
mówili, Œe to bya ta skaa.
„…ˆ Protestancki ko™ció mówi: By to Piotr, na którym oni zbudowali Ko™ció”.
Gdyby tak byo, to on by odpad za kilka dni. Tak nie byo.
„…‰ Ko™ció zosta zbudowany na Boskim objawieniu Boga. Ciao i krew nie
objawiy ci tego, Piotrze, lecz Mój Ojciec, który jest w Niebiosach objawi to
tobie. A na tej skale _ na duchowym objawieniu Sowa BoŒego Ja zbudujŸ Mój
Ko™ció, a bramy piekielne nie przemog Go”.
„…Š Wa™nie dlatego ja mówiŸ, Œe luteranie, metody™ci, czy kimkolwiek jeste™cie,
zielono™witkowcy _ na tym wcale nie zaleŒy; kiedy Ko™ció BoŒy posuwa siŸ
naprzód w mocy tej inspiracji, On siŸ bŸdzie posuwa prosto naprzód i naprzód, i
naprzód, i naprzód. A nie zatrzyma Go Œadna denominacja, nic na tym ™wiecie Go
nie zatrzyma. Na tej skale Ja zbudujŸ Mój Ko™ció, a bramy piekielne nie
przemog Go”. Duchowa, objawiona Prawda!
„…‹ Dawajcie teraz baczenie na to nastŸpne. On mówi: A ty jeste™ Szymon i Ja ci
dam^” bowiem on mia duchow, objawion PrawdŸ. Dlatego wa™nie on
wiedzia, jaka jest róŒnica miŸdzy Ojcem, Synem i Duchem šwiŸtym, a Imieniem
Pana Jezusa Chrystusa. On mia duchowe objawienie. Wa™nie dlatego wy
zrozumiewacie to dzisiaj wieczorem, podczas gdy Duch šwiŸty nam to otwiera.
„†‚ On rzek: Ty jeste™ Szymon i Ja ci dam klucze Królestwa Niebieskiego.
Cokolwiek ty zwiŒesz na tej ziemi, to Ja zwiŒŸ w Niebiosach. Cokolwiek ty
rozwiŒesz na tej ziemi, to Ja rozwiŒŸ w Niebiosach”. Czy On to powiedzia? Ew.
Mateusza, 16. rozdzia: Cokolwiek zwiŒesz na ziemi, to Ja zwiŒŸ w Niebiosach.
Cokolwiek rozwiŒesz na ziemi, to Ja rozwiŒŸ w Niebiosach. I Ja ci dam klucze”
(czego?) Królestwa Niebios”. Czym jest Królestwo Niebieskie? Duch šwiŸty!
Biblia mówi: Królestwo Niebieskie jest wewntrz was^” mam na my™li:
Królestwo BoŒe”, wybaczcie. Królestwo jest wewntrz was”.
„†ƒ Zatem, On powiedzia: Niektórzy stojcy tutaj nie ujrz ™mierci, dopóki nie
zobacz Królestwa BoŒego, przychodzcego w mocy”. Tylko za kilka dni pó›niej
_ Dzie§ PiŸødziesity. Rozumiecie? Niektórzy stojcy tutaj”, wprost na tym
samym miejscu^ ta sprawa, któr On mówi. Niektórzy z was, stojcych
tutaj”, On zosta przemieniony i powiedzia: nie ujrzycie ™mierci, póki nie
zobaczycie Królestwa BoŒego, przychodzcego w mocy”.
„†„ Biblia mówi: Królestwo jest wewntrz was”. Kiedy Jezus wsta z martwych,
przypomnijcie sobie, On mia u Swego boku klucze ™mierci i pieka, nie klucze
Królestwa, które byy dane Ko™cioowi. OtóŒ, Piotr mia te klucze. Czy wierzycie,
Œe Jezus dotrzyma Swego Sowa? Gdyby Go nie dotrzyma, bracie, On by nie by
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Bogiem! To wszystko. OtóŒ, On powiedzia: Piotrze, ja ci dam klucze do
Królestwa” _ innymi sowy _ do Ducha šwiŸtego. Cokolwiek ty zwiŒesz na
ziemi, to Ja zwiŒŸ w Niebiosach”.
„†… Spójrzcie teraz, jaki popenili bd: Wychodz i przebaczaj grzechy, i tym
podobnie. Co za pomyka! Spójrzmy. Oni mu wrŸczyli te klucze. NuŒe, On
skierowa Swoj twarz wprost ku PiŸødzie-^ wzglŸdnie wprost ku Jeruzalem.
„†† On zosta ukrzyŒowany, umar, zmartwychwsta trzeciego dnia, przebywa
miŸdzy lud›mi na ziemi czterdzie™ci dni i wstpi do Niebios. Powiedzia im, Œeby
czekali, aŒ zobacz Królestwo BoŒe zstŸpujce na nich _ w tym czasie Ojciec
przywróci im Królestwo w duchowej postaci. Oni siŸ udali do miasta Jeruzalem i
czekali tam dziesiŸø dni i nocy, i nagle chrzest Duchem šwiŸtym _ Królestwo
BoŒe przyszo w mocy na nich. Czy siŸ to zgadza?
„†‡ ZwaŒajcie teraz! Piotr, niewyksztacony, nie umiejcy siŸ nawet podpisaø _
papieŒ? tak, papieŒ _ wstpi na ma skrzynkŸ od myda, czy co™ takiego, i zacz
gosiø. On powiedzia: Wy mŸŒowie z Judei i wy, którzy mieszkacie w Jeruzalem,
niech wam to bŸdzie wiadome i suchajcie moich Sów. Ci nie s pijani, jak wy
przypuszczacie, skoro jest trzecia godzina dnia, lecz to jest to, o czym mówi
prorok Joel. I stanie siŸ w ostatecznych dniach, mówi Bóg, Œe wylejŸ Mego Ducha
na wszelkie ciao. Wasi synowie i córki bŸd prorokowaø i wylejŸ Mego Ducha na
Moje suŒebnice i na moich sug, a oni bŸd prorokowaø. I ukaŒŸ cuda na niebie
w górze; a na ziemi poniŒej _ ogie§, supy ognia i opary dymu’.” I on mówi dalej
o Dawidzie i tak dalej. A kiedy tam stali ci krytycy^
„†ˆ Potem powiedzieli: MŸŒowie, bracia, co mamy czyniø, aby byø zbawieni?”
„†‰ O, bd› ostroŒny, Piotrze, ty masz teraz te klucze”. Czy siŸ to zgadza?
Pierwsze poselstwo Ewangelii!
„†Š Jezus, kilka dni przedtem, zanim On zosta ukrzyŒowany, powiedzia:
Piotrze, Ja ci dam te klucze. Cokolwiek zwiŒesz, to Ja zwiŒŸ; cokolwiek
rozwiŒesz, to Ja rozwiŒŸ. Cokolwiek ty uczynisz, to Ja zaakceptujŸ w
Niebiosach”. JeŒeli On jest MŸŒem Swego Sowa, On bŸdzie dotrzymywa Swego
Sowa!
„†‹ A oto on stoi tutaj _ Duch šwiŸty zstpi po raz pierwszy i Piotra zapytali:
Co mamy czyniø, aby byø zbawieni?”
„‡‚ Dawaj baczenie, ty wtykasz klucze do Królestwa po raz pierwszy. Jezus ci
powiedzia przed kilku dniami _ przed dziesiŸciu dniami powiedzia: Id›cie i
chrzcijcie ludzi w ImiŸ Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego’. Co uczynisz? Lecz On da
ci te klucze, poniewaŒ ty masz duchowe objawienie! Bowiem Mój Ko™ció bŸdzie
zbudowany, a bramy pieka nie przemog Go’.”
„‡ƒ We›cie sobie wasze wyznania wiary i dogmaty, i cokolwiek tylko chcecie, bo
one nŸdznie zawiod (juŒ zawiody), lecz moc Œyjcego Boga bŸdzie siŸ posuwaø
dalej naprzód, aŒ do Wieczno™ci. Jak smuga radium, ona siŸ porusza naprzód,
zauwaŒcie, bez ko§ca.
„‡„ Piotrze, ty masz klucze. Cokolwiek uczynisz tutaj, to Bóg musi uznaø w
Niebiosach”. Czy siŸ to zgadza? Co ty mówisz, Piotrze? Co mamy czyniø, aby byø
zbawieni?”
„‡… Piotr rzek^ Nie zacznijcie zmawiaø: Zdrowa™ Mario”, czego™ takiego nie
ma _ czyniø nowenny. Nie przychod›cie, by u™cisnø donie i zapisaø swoje
nazwisko do ko™cielnej ksiŸgi, i daø siŸ pokropiø troch wody; nic takiego. To jest
katolicki dogmat, do którego siŸ nakania protestancki ko™ció.
„‡† On nie powiedzia: Wy wszyscy id›cie^ NuŒe, Jezus mi powiedzia przed
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kilku dniami, Œeby™cie wy wszyscy poszli i dali siŸ ochrzciø w imiŸ Ojca, Syna i
Ducha šwiŸtego’.” Nie powiedziaby tego Œaden czowiek, który ma duchowe
objawienie.
„‡‡ On powiedzia: Pokutujcie, kaŒdy z was, i dajcie siŸ ochrzciø w ImiŸ Jezusa
Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha šwiŸtego.
Albowiem ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci, i dla tych, którzy s
jeszcze daleko, ilu ich Pan, nasz Bóg, powoa”. O to chodzi. Zatem ten klucz
zosta wetkniŸty i odemkn, on odemkn do Niebios!
„‡ˆ Z tego powodu Pawe powiedzia uczniom Jana: Musicie siŸ daø na nowo
ochrzciø w ImiŸ Jezusa Chrystusa, Œeby™cie otrzymali chrzest Duchem šwiŸtym”.
„‡‰ Nie wiedzieli™cie Tego przedtem; wiecie To teraz! Uhm! To jest w porzdku.
To wasza sprawa. To prawda. Lecz trójteista _ chrzest w trójcŸ nie by nigdy
uznany w Ko™ciele Nowego Testamentu; tylko w katolickim ko™ciele, a ko™ció
protestancki nakania siŸ do tego. ZwaŒajcie! Wielu ludzi poróŒni siŸ z wami z
powodu tego. Lecz, bracie, ty musisz dokonaø swego wyboru.
„‡Š Teraz powiesz: Bracie Branham, ja zostaem ochrzczony w imiŸ Ojca, Syna
i Ducha šwiŸtego’. Ja otrzymaem chrzest Duchem šwiŸtym”.
„‡‹ Ja nie wtpiŸ w twe sowa. Nie mam wcale powodu wtpiø w twe sowa; ja
temu wierzŸ. Ja wierzŸ, Œe Bóg da im wówczas Ducha šwiŸtego, nim oni w ogóle
zostali ochrzczeni; ale gdy im Piotr powiedzia, co maj uczyniø, oni poszli i
uczynili to. To siŸ zgadza. Teraz wiecie, co macie czyniø, to siŸ zgadza; a je™li siŸ
wzbraniacie chodziø w šwiato™ci, kiedy šwiato™ø wysza na ™wiat, to siŸ
odwracacie do ciemno™ci. Racja! Amen! W porzdku. Wybaczcie mi. Ja siŸ nie
chcŸ usprawiedliwiaø z powodu mojego krzyczenia niech tak jest” na Sowo
BoŒe. O nie. Ja bŸdŸ krzycza amen” znowu. To siŸ zgadza. O, tak.
Dlaczego chrzcisz w ImiŸ Jezusa Chrystusa, Bracie Branham? Dlaczego
to czynisz, zamiast w Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego”?
Dlatego, Œe tego naucza Biblia! Czy to jest jasne?
Dlaczego umywasz nogi, bracie Branham?
Dlatego, Œe tego uczy Biblia. Ja wierzŸ w pen EwangeliŸ. Zatem, w
porzdku.
Czym jest faszywy chrzest, o którym mówie™?
To jest to. To jest wa™nie to. Nigdzie^ Czytajcie w Starym Testamencie i
znajd›cie, gdzie kto™^
„ˆ‚ Teraz do was, drodzy ludzie, nie raniŸ waszych uczuø, nie chcŸ tego czyniø.
ProszŸ was, Œeby™cie byli pokorni i nie^ Spójrzcie w twarz tej sprawie, a
zobaczycie, jak to wyglda. Spójrzcie na to z punktu widzenia Biblii, nie z punktu
widzenia waszego ko™cioa albo jakiej™ nierozsdnej, gupiej rzeczy, któr siŸ kto™
nadyma w swojej gowie, lecz patrzcie na BoŒe Sowo. Oczywi™cie!
„ˆƒ Czy my™licie, Œe Wszechmogcy Bóg daby mi tak usugŸ, jak On wykonuje
wszŸdzie, z nadprzyrodzonymi znakami i sprawami, której nie byo od czasów
Nowego Testamentu, a pozwoliby mi chodziø w takim bŸdzie? Oczywi™cie, Œe
nie! I, bracie, kiedy powrócŸ zza morza, po™wiŸcŸ najwiŸksz czŸ™ø mego czasu
nie na Boskie uzdrawianie i cuda, lecz na goszenie Sowa BoŒego. To siŸ
dokadnie zgadza. NaprawdŸ. Zobaczmy teraz:
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38. Czy ten zbór naucza, Œe czowiek musi mówiø jŸzykami, by otrzymaø
Ducha šwiŸtego?
„ˆ„ O nie. Nie, my tego nie nauczamy. Mówienie jŸzykami jest darem Ducha
šwiŸtego, rozumiesz, nie Duchem šwiŸtym. Jest to dar. To Drzewo rodzi
dziewiŸcioraki owoc. Czy siŸ to zgadza?
„ˆ… JeŒeli popatrzysz na jabo§, majc jabka, to powiesz, Œe to jest jabo§.
Patrzysz na drzewo, rodzce gruszki, i powiesz, Œe to grusza. Bez wzglŸdu na to,
czy ma na sobie korŸ sykomory, a rodzi gruszki. Jakie jest jej Œycie? Jej Œycie jest
Œyciem gruszy. Czy siŸ to zgadza?
„ˆ† Zatem, to BoŒe Drzewo przynosi dziewiŸø duchowych owoców. Czy to
prawda? W porzdku. Wszystkie siŸ róŒni^ Jest powiedziane: Jednemu jest
dane naucza-^ poznanie, mdro™ø, zrozumienie, mówienie jŸzykami, wykad
jŸzyków” _ dziewiŸø róŒnych duchowych darów ro™nie na tym Drzewie BoŒym.
Czy to prawda? OtóŒ, zatem tylko mówienie jŸzykami nie jest jedynym darem,
istniej tam równieŒ inne.
„ˆ‡ OtóŒ, moŒesz mówiø jŸzykami, a cigle nie mieø Ducha šwiŸtego. NuŒe,
pamiŸtaj po prostu o tym. Wa™nie niedawno byem^ Widziaem czarownice i
czarowników, którzy podchodzili i mówili jŸzykami, a oni nie maj Ducha
šwiŸtego. Wiecie, ja ich widziaem podchodzcych i krzyczcych, oraz
podskakujcych, a oni nie maj Ducha šwiŸtego. Niedawno przypatrywaem siŸ
tutaj ta§com z okazji Œniw _ tam, kawaek na pónoc od Douglas, Arizona.
Widziaem te ta§ce z okazji Œniw, kiedy to tam mieli, i wystpi tam
czarnoksiŸŒnik i zachowywa siŸ okropnie, i czyni wszystko moŒliwe, wygupia
siŸ i rzuca na siebie proch z ziemi. To nie znaczyo, Œe on by zbawiony. Ten
czowiek by szarlatanem.
„ˆˆ Staem w Indiach^ w Afryce i widziaem szarlatanów, podchodzcych ze
swoimi czarami i wyzywajcych mnie w ten sposób, a nawet pili krew z ludzkiej
czaszki. To siŸ zgadza. Lepiej jest, je™li wiesz, o czym mówisz, kiedy staniesz temu
twarz w twarz. Lecz widziaem moc Wszechmogcego Boga, która zwizaa tego
czowieka tak, Œe siŸ nie móg poruszyø _ sta tam, jego oczy stay siŸ szkliste i
odnie™li go na bok. O, tak.
„ˆ‰ Bracie, Bóg jest rzeczywisty! To siŸ zgadza. Lecz Bóg jest Duchem, nie
ograniczonym tylko do mówienia jŸzykami, albo tego, tamtego, lub owego. Ja
mówiŸ, Œe kaŒdy czowiek, który jest^ To jest kopotem tego zboru tutaj.
Widzicie, wy^ Zielono™witkowcy stali siŸ frenetyczni w tej sprawie. Oni
przychodz do ludzi^ Zamiast wkadaø na nich rŸce, Œeby oni przyjŸli Ducha
šwiŸtego, oni ich zgromadz koo otarza i zaczn ich uderzaø po plecach, i
krzycz: Mów to! Mów to! Mów to!” I powtarzaj jedno sowo cigle w kóko i
w kóko, aŒ maj z tego baagan, a nie jŸzyki.
„ˆŠ JeŒeli autentyczny czowiek Ducha šwiŸtego jest zrodzony z Ducha BoŒego,
on bŸdzie Œy poboŒnym Œyciem. Niektórzy ludzie Œyli okropnym Œyciem i wy to
wiecie, udowodniy to ich owoce, Œe oni nie byli zrodzeni z Ducha. Jezus
powiedzia: Po owocach ich poznacie ich”. A owocem Ducha nie jest mówienie
jŸzykami, to jest dar Ducha.
„ˆ‹ Piotr wcale nie powiedzia: Pokutujcie i dajcie siŸ ochrzciø w ImiŸ Jezusa
Chrystusa, a otrzymacie Ducha šwiŸtego”. On powiedzia: Wy otrzymacie dar
Ducha šwiŸtego”, kiedy oni syszeli te jŸzyki i mówicych ludzi. Jest to jeden z
darów Ducha šwiŸtego, który oni przyjmuj. Amen. W porzdku. MuszŸ siŸ
po™pieszyø.
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39. Mam dwu synów (jeden ma dwa, a drugi piŸø lat) i oni zostali
pokropieni. Czy powinni zostaø ochrzczeni przez zanurzenie?
„‰‚ OtóŒ, siostro czy bracie, kimkolwiek jeste™, to jest twoja sprawa. Ja mam ma
córeczkŸ^ Mój may chopiec, Billy Paul, mia szesna™cie lat i ja go ochrzciem
w ImiŸ Pana Jezusa wa™nie tutaj. Moja córeczka miaa osiem lat. Ona przysza
do mnie i wdrapaa mi siŸ na ono, i powiedziaa: Tato, ja pragnŸ wierzyø w Pana
Jezusa Chrystusa i pragnŸ zostaø ochrzczona”. I ja ochrzciem t ma
dziewczynkŸ w wieku o™miu lat. Gdy _ jeŒeli te mae dzieci chc zostaø
ochrzczone, ochrzcijcie je. JeŒeli one nie s, patrzcie, jeŒeli one^ po prostu to
zróbcie _ cokolwiek Pan powiedzia, to wasza sprawa.
40. Czy tylko ci, którzy maj chrzest Duchem šwiŸtym, bŸd w
Zachwyceniu Ko™cioa, albo bŸd wprowadzeni wszyscy wierzcy?
„‰ƒ Nie jeste™my _ nie mamy czasu, by to uzasadniø. Lecz bracie, tylko
Oblubienica Ducha šwiŸtego bŸdzie w Zachwyceniu. Rozumiesz? Biblia
dokadnie _ ci pozostali nie bŸd zgubieni.
„‰„ Spójrzcie! Kto bŸdzie sdzi ziemiŸ? šwiŸci. Daniel powiedzia: Widziaem
Go, przychodzcego do Starodawnego, a On przychodzi z dziesitkami tysiŸcy
dziesitek tysiŸcy Swoich šwiŸtych”. Czy siŸ to zgadza? Zachwycenie _ Ko™ció
odszed. Potem oni zstpili w dó i zasiad Sd.
„‰… A KsiŸgi zostay otwarte. Czy siŸ to zgadza? I inna KsiŸga zostaa otwarta,
bya to KsiŸga ywota _ po™wiŸceni wierzcy, którzy nie otrzymali Ducha
šwiŸtego.
„‰† Czy Jezus nie naucza, Œe dziesiŸø panien wyszo na spotkanie z Oblubie§cem?
A piŸø z nich^ wzglŸdnie wszystkie byy dziewicami, czystymi, ™wiŸtymi. A
one, tamte posnŸy i nie otrzymay Ducha šwiŸtego, a te miay Ducha šwiŸtego i
miay Olej w swoich lampach. A kiedy przyszed Oblubieniec, rozleg siŸ Gos,
okrzyk, one rzeky: O, pozwólcie nam wej™ø. Dajcie nam trochŸ waszego Oleju!”
„‰‡ On powiedzia: Id›cie do tych, którzy sprzedaj; przebijcie siŸ w modlitwie,
przyjmijcie Go teraz”. Lecz one nie mogy. A gdy one odeszy, te panny weszy na
UcztŸ Weseln, a tamte zostay wrzucone do ciemno™ci zewnŸtrznych, gdzie
pakay, lamentoway i zgrzytay zŸbami. Czy Objawienie nie naucza w 12.
rozdziale _ ubiegego wieczora, wzglŸdnie przedwczoraj wieczorem, Œe czerwony
smok wypu™ci wodŸ ze swych ust, by walczyø z reszt z Nasienia niewiasty, która
miaa wiarŸ w Boga i dotrzymywaa przykazania Jezusa Chrystusa?
„‰ˆ Wy kobiety, gdy przykadacie wzór _ jest to piŸkny kawa materiau _ ten
sam materia w tym, lecz wy to bierzecie w ten sposób i przykadacie swój wzór
dokadnie tak, jak go chcecie skroiø. A potem go kroicie. Jest to od was zaleŒne.
Lecz wy bierzecie ten materia, który wykroicie, by sobie z niego sporzdziø
odzienie, a ta reszta z niego jest uŒyta^ On jest dokadnie tak samo dobrym
materiaem, jak ta reszta z niego, lecz na skutek wyboru obray™cie to. Czy siŸ to
zgadza? Reszta z tego jest tak samo ™wiŸta i tak samo dobra, i tak samo droga, jak
pozostay materia, lecz to by wasz wybór.
„‰‰ A Bóg obieca, Œe bŸdziemy mieø dzia w Zachwyceniu na postawie wyboru! I
Biblia mówi: A reszta umarych nie oŒya, aŒ siŸ sko§czyo tysic lat”. Czy siŸ to
zgadza. WiŸc tylko^ Wy nie zostaniecie zgubieni, lecz Oblubienica napeniona
Duchem šwiŸtym odejdzie w Zachwyceniu. Reszta z nich bŸdzie przechodziø
przez Sd; podczas gdy One nie.
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41. JeŒeli czowiek powinien zostaø ochrzczony w ImiŸ Jezusa, dlaczego
Jezus powiedzia w ew. Mateusza 28: Dajcie siŸ ochrzciø w imiŸ Ojca,
Syna i Ducha šwiŸtego”?
To jest wa™nie to, co sko§czyem wyja™niaø _ to pytanie.
„‰Š W porzdku, czy zaczynacie byø znuŒeni? Ja wiem, Œe jeste™cie.
42. Lecz czy Bóg nie respektuje chrztu w Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego?”
Czy nie ma ludzi, którzy zostali ochrzczeni w imiŸ _ w te imiona, którzy
otrzymali Ducha šwiŸtego? Czy Jezus przyszed, by uwielbiø Ojca?
CzyŒby ten chrzest nie zosta uznany?
„‰‹ Tak, Jezus przyszed uwielbiø Ojca. Spójrzcie do ew. Jana, 14. rozdzia. Ja
jestem niemal^ Ja mam^ UwaŒam, Œe je™li zaczekacie jeszcze okoo trzy
minuty, zako§czymy to. Patrzcie, potem we›miemy niektóre nowe jutro, bowiem
ja my™lŸ, Œe rzeczywi™cie wezmŸ na nowo niektóre z dzisiejszego wieczora.
ZwaŒajcie, to jest naboŒe§stwo, jednakowoŒ to^ Pójdziemy dalej.
„Š‚ Spójrzcie, Jezus przyszed, Œeby zamanifestowaø Ojca. Patrzcie, na pocztku
Bóg stworzy czowieka na Swoje wasne podobie§stwo. Czy siŸ to zgadza? OtóŒ,
kim jest Bóg? Duchem. Ew. Jana 4. rozdzia, kiedy Jezus rozmawia z t niewiast
u studni, On powiedzia: Bóg jest Duchem, a ci, którzy Go chwal, powinni Go
chwaliø w Duchu i w Prawdzie”. Czy siŸ to zgadza? JeŒeli Bóg stworzy czowieka
na Swoje wasne podobie§stwo, to jakiego czowieka On stworzy? Duchowego
czowieka.
„Šƒ W 1. MojŒeszowej 2. nie byo nikogo, kto by uprawia ziemiŸ, i Bóg stworzy
czowieka z prochu ziemi; nie na Swoje podobie§stwo, lecz na podobie§stwo
Œycia zwierzŸcego. I On woŒy ducha ludzkiego do tego zwierzŸcego czowieka
tutaj, i on sta siŸ dusz Œyjc. NuŒe, to jest ta róŒnica miŸdzy czowiekiem i
zwierzŸciem.
ZwierzŸ nie produkuje samochodów i nie sporzdza rzeczy, pomocnych w jego
Œyciu, i tym podobnie. Ono jest zwierzŸciem, niemym bydlŸciem. Ono nie ma
duszy. Ono nie umie czytaø ani pisaø. Ono nie umie rozmawiaø, mówiø. Ono jest
niemym bydlŸciem.
Czowiek jest wedug ciaa podobny do zwierzŸcia, lecz on ma w sobie duszŸ
od Boga, co go czyni nie™miertelnym. I on moŒe czyniø wynalazki^ Patrzcie, co
on potrafi uczyniø! On jest niemal na równi z Bogiem, bowiem on jest synem
BoŒym nawet w swoim upadym stanie. On jest wspaniay! Spójrzcie na niego!
Rozumiecie? Tak siŸ to przedstawia.
„Š„ Potem, gdy czowiek upad w ciele^ A gdyby Bóg posa na ziemiŸ kogo™
innego niŒ Samego Siebie, On byby niesprawiedliwy. Jedyny sposób, jak Bóg
móg to uczyniø sprawiedliwie, polega na tym, Œe On Sam zaj miejsce
czowieka.
„Š… Co gdybym ja zmusi brata Neville do tego, by umar za t kobietŸ tutaj? Co,
gdybym zmusi tŸ kobietŸ do tego, by umara za tŸ kobietŸ tutaj, gdyby byo tak,
Œe ja bym mia nad wami wadzŸ? Ja bym nie móg byø sprawiedliwym, a uczyniø
to. Gdybym wypowiedzia wyrok ™mierci, a chciabym, Œeby™cie Œyli, musiabym
zajø wasze miejsce, by was usprawiedliwiø.
„Š† A zatem Bóg, który by na podobie§stwo Ducha^ raczej bez podobie§stwa.
Biblia mówi: Bóg nie ma ksztatu”. W porzdku. Zatem, Bóg musia przyjø
postaø i On zacieni dziewicŸ, i stworzy w niej komórkŸ krwi, bez seksu, czy
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czego™ innego, i stworzy komórkŸ krwi, która siŸ rozwinŸa w Syna BoŒego. I Bóg
zstpi na ziemiŸ, i zamieszka w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie, czynic Go
Bogiem na ziemi.
„Š‡ Kiedy Tomasz powiedzia w ew. Jana: Panie, pokaŒ nam Ojca, a to nam
wystarczy”.
„Šˆ On powiedzia: Przez tak dugi czas jestem z wami, a nie poznae™ Mnie?” On
powiedzia: Dlaczego mówisz: PokaŒ nam Ojca’?” Patrzcie, On powiedzia:
Kiedy widzisz Mnie, widzisz Ojca. Ja i Mój Ojciec jeste™my Jedno. Mój Ojciec
przebywa we Mnie”.
„Š‰ Niedawno mówiem to tutaj, a pewna pani wyskoczya i powiedziaa: O,
bracie Branham”, powiedziaa, ja wiem, co masz na my™li. Oni s jedno,
oczywi™cie, oni s jedno”. Rzeka: Ty i twoja Œona jeste™cie równieŒ jedno. W
taki wa™nie sposób oni s jedno”.
„ŠŠ Ja powiedziaem: Przepraszam, pani” _ powiedziaem _ nie w ten sposób”.
Powiedziaem: Czy widzisz mnie?”
Odrzeka: Oczywi™cie”.
Ja powiedziaem: Czy widzisz moj ŒonŸ?”
Odrzeka: Nie”.
„Š‹ Ja powiedziaem: Wa™nie! Zatem oni s w inny sposób jedno, niŒ ja z moj
Œon”. Rozumiecie? Powiedziaem: To siŸ zgadza”.
„‹‚ Jezus powiedzia: Nie moŒesz widzieø Mnie nie widzc Ojca”. Oczywi™cie, Œe
nie! Jest to druga czŸ™ø tego liniau, dugiego trzy stopy, tego samego liniau. Jest
to Bóg. Jezus Chrystus by albo Bogiem albo najwiŸkszym oszustem, jakiego
kiedykolwiek mia ten ™wiat.
„‹ƒ Suchajcie! Pewna kobieta powiedziaa mi niedawno: Ja ci udowodniŸ” _
kobieta z chrze™cija§skich naukowców. NuŒe, chrze™cija§scy naukowcy _
przyjacielu _ bd›cie przez chwilŸ peni uszanowania, rozumiecie. Ona rzeka:
Ja ci udowodniŸ, Œe On nie by niczym wiŸcej niŒ czowiekiem”. Powiedziaa:
Ty zbyt duŒo wychwalasz Jezusa”.
„‹„ Ja odpowiedziaem: Gdybym Go wychwala we dnie i w nocy, nie mógbym
Mu oddaø tego, co siŸ Mu naleŒy”. Rzekem: Nic dziwnego^”
„‹… Patrzcie, Izajasz Go próbowaø nazwaø. On powiedzia: On jest Cudownym,
Doradc, KsiŸciem Pokoju, PotŸŒnym Bogiem, Ojcem Wieczno™ci”. Tym
wszystkim! On jest Alf, Omeg, Pocztkiem i Ko§cem, Korzeniem i Latoro™l
Dawida, Jasn i Porann Gwiazd; Ojcem, Synem i Duchem šwiŸtym”. W Nim
przebywa penia Bóstwa ciele™nie”, mówi Biblia. Penia Bóstwa w Nim!
„‹† Ona powiedziaa: Ja ci powiem, kiedy On tam przyszed, by siŸ modliø za
~azarza, by wskrzesiø ~azarza”, powiedziaa, ja ci udowodniŸ, Œe On by tylko
czowiekiem”.
„‹‡ Ja odrzekem: Zobaczymy, zrób to!”
„‹ˆ Powiedziaa: Biblia mówi: On paka’. I to udowadnia, Œe On by
czowiekiem, bo On paka”.
„‹‰ Ja powiedziaem: Oczywi™cie, to by Syn, który paka”.
„‹Š On by Bogiem-czowiekiem. On by trójjedyn istot, tak sam jak ja, jak ty;
my jeste™my dusz, ciaem i duchem. On by Ojcem, Synem i Duchem šwiŸtym w
Bóstwie Boga; oto, Kim On by. On Sam by Bóstwem! Jak On móg tam
cokolwiek uczyniø, skoro Jego wasne dzieci woay o Jego krew? Gdyby to byo
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co™ innego^ Byy to Jego wasne dzieci, woajce o Jego krew; nic dziwnego, Œe
On paka z powodu nich. Jak by móg czowiek^ a Jego wasne dzieci woay o
Jego krew, jak On móg siŸ czuø? Albo ich potŸpiø do pieka na zawsze, albo oddaø
Swoje Œycie; On by Bogiem, oddajcym Swoje Œycie za Swoje dzieci! Bóstwo
przebywao w Nim! Oto, Kim On by.
„‹‹ Ta kobieta powiedziaa: Spójrz” _ rzeka _ kaznodziejo Branhamie, ja ci to
udowodniŸ! Gdy On paka, to udowadnia, Œe On by czowiekiem”.
…‚‚ Ja powiedziaem: Pani, On by czowiekiem, gdy On siŸ mod-^ wzglŸdnie
gdy On paka, to siŸ zgadza. On by czowiekiem, kiedy paka, lecz kiedy On
wyprostowa Swoje niewielkie, wte ciao i powiedzia temu czowiekowi, który
by martwy od czterech dni: ~azarzu, wynijd›!’ A czowiek, który by martwy od
czterech dni i gni, a robaki skórne roiy siŸ w nim _ skaŒenie poznao swego
Mistrza, a dusza poznaa swego Stworzyciela, i czowiek, który by juŒ cztery dni
martwy, stan na swoich nogach i znowu Œy! Tu by On kim™ wiŸcej, niŒ
czowiekiem!”
…‚ƒ On by czowiekiem, kiedy zstŸpowa z góry tego wieczora godny i rozglda
siŸ wokoo za jakim™ drzewem, by znale›ø co™ do zjedzenia. On by czowiekiem,
kiedy On tam na tym figowym drzewie szuka co™ do zjedzenia. Lecz kiedy On
wzi piŸø buek i dwie rybki, i nakarmi piŸø tysiŸcy, to by czym™ wiŸcej niŒ
czowiekiem. To tam by Bóg! Ten Stworzyciel, Który móg wziø smaŒon rybŸ i
rozamaø j, a ona bya cigle smaŒon ryb; wzi pieczony chleb i rozama go;
jak energiŸ atomow On wyzwoli? Alleluja! On by Bogiem, Stworzycielem
atomów i wszystkich rzeczy! On by wiŸcej niŒ czowiekiem!
…‚„ On by czowiekiem, kiedy On by tam na tej odzi owej nocy, po caodziennym
goszeniu i uzdrawianiu chorych, tak zmŸczony, Œe dziesiŸø tysiŸcy diabów tego
morza przysiŸgao, Œe Go utopi. Ta stara, maa ódka tam na morzu, miotana w
kóko jak korek od butelki, wielkie fale napieray ze wszystkich stron, a On tam
leŒa taki zmŸczony, Œe go nawet nie wzbudziy te fale. Te diaby ryczay, mówic:
Dostaniemy Go teraz, gdy On ™pi”. Kiedy On siŸ obudzi, gdy siŸ tam obudzi,
On by czowiekiem, On by tak zmŸczony. Lecz kiedy postawi Swoj nogŸ na
gejtawie odzi i powiedzia do tego morza: Ucisz siŸ!” wiatry i fale byy Mu
posuszne. To by wiŸcej niŒ czowiek! To by Bóg, Stwórca, Który stworzy
Niebiosa.
…‚… Nic dziwnego, Œe aposto powiedzia: Co to za czowiek, Œe Mu nawet wiatry
i fale s posuszne!”
…‚† On by wiŸcej niŒ czowiekiem. To by Bóg. On by czowiekiem, gdy go
przybito na krzyŒ jako OfiarŸ, aby usun grzech. On by czowiekiem z
gwo›dziami wbitymi w Swoich rŸkach. On by czowiekiem z cierniami na Swojej
gowie. On by czowiekiem z plwocinami urgajcych Œonierzy na Sobie. On by
czowiekiem, który by starty, zewleczony i zraniony. On by czowiekiem! On by
czowiekiem, kiedy On woa: BoŒe mój, dlaczego Mnie opu™cie™?” On by
czowiekiem, woajcym o pomoc. Lecz w poranku wielkanocnym, gdy zostay
rozamane pieczŸcie ™mierci tam u grobu, by to wiŸcej niŒ czowiek! On
udowodni, Œe by Bogiem.
yjc, On miowa mnie, umierajc zbawi mnie,
Pogrzebany, On zdj ze mnie moje grzechy.
Zmartwychwstajc usprawiedliwi na zawsze;
Pewnego dnia On przyjdzie. O, chwalebny dzie§!
O, miŸdzy skaami a pociemniaym niebem,
Mój Zbawiciel skoni Swoj gowŸ i zmar.
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Otwierajca siŸ zasona odsonia drogŸ
Do Niebia§skiej rado™ci i dnia bez ko§ca”.
…‚‡ Nic dziwnego, Œe Eddie Perronett zawoa:
Wszyscy obwoujcie Moc Imienia Jezus!
Niech anioowie padaj na twarze.
Przynie™cie królewski diadem,
I ukoronujcie Go, Pana wszystkiego”.
…‚ˆ To jest ta wielka Osoba, Pan Jezus. On by Jahwe, Bogiem zasoniŸtym w ciele.
Biblia mówi: Cokolwiek czynicie w sowie albo w uczynku, wszystko czy§cie w
Jego Imieniu”. Biblia mówi: Caa rodzina w Niebie jest nazywana Jezus’, a caa
rodzina na ziemi jest nazywana Jezus’.” Módlmy siŸ w Jego Imieniu, Œyjmy w
Jego Imieniu, nauczajmy w Jego Imieniu, umierajmy w Jego Imieniu, bd›my
pogrzebani w Jego Imieniu, chrzcijmy siŸ w Jego Imieniu, zmartwychwsta§my w
Jego Imieniu, id›my do Niebios w Jego Imieniu. To jest Jego ImiŸ, a Jego
Oblubienica nazywa siŸ Pani Jezus”. On we›mie lud z pogan dla Swego Imienia.
…‚‰ Ja nie jestem unitarianinem. O nie. Wy ludzie trynitarianie, nie my™lcie sobie
tak. Ja nie jestem unitarianinem. O nie. Ja nie jestem ani unitarianinem ani
trynitarianinem. Ja wierzŸ w to, co mówi Biblia. To jest wa™ciwe. Amen. Co™
takiego! Jest tego na mnie za duŒo. Co to byo? Czy wypowiedziaem to wszystko?
WzglŸdnie, popatrzmy, co to byo? O, tak, to siŸ zgadza, o tym, jak Ojciec by w
Chrystusie. On by czowiekiem, On by Bogiem-czowiekiem.
43. Czy ko™ció zielono™witkowy nie chrzci w ImiŸ Ojca, Syna i Ducha
šwiŸtego?
Niektórzy z nich.
44. JeŒeli umrze czowiek, nie posiadajcy chrztu Duchem šwiŸtym, czy
bŸdzie zgubiony?
…‚Š O nie. Je™li jest wierzcym, przyjdzie w zmartwychwstaniu _ w drugim
zmartwychwstaniu. JeŒeli ma chrzest, to on bŸdzie mia dzia w pierwszym
zmartwychwstaniu. NuŒe, musicie po prostu przyjø moje sowo. JeŒeli to nie jest
zadowalajce, to mnie popro™cie, ja wam podam miejsce Pisma. Bowiem ja siŸ
staram przebraø jeszcze te dwa lub trzy tutaj, potem zako§czymy.
45. Bracie Bill, czy Biblia mówi co™ o grach hazardowych?
…‚‹ Tak, Ona mówi, lecz nie mogŸ sobie w tej chwili przypomnieø gdzie. Ja wiem,
Œe Œonierze rzucali losy o Jego odzienie, i tak dalej, lecz nie potrafiŸ powiedzieø.
46. Czy by™ wyja™ni 1. Koryntian 15, 29?
…ƒ‚ Wyszukaj mi to tutaj, jeŒeli mogŸ poprosiø, bracie Neville _ 1. Koryntian 15,
29. My to we›miemy.
…ƒƒ OtóŒ, a moŒe jutro mogŸ to wziø dla was znowu. Podobnie te^ Te litery, jak
one s wypisane po literze: VICARIVS FILLI DEI”. Je™li tego pragniecie,
powiadomcie mnie.
47. Czy proroctwo z Ezechiela 38. i 39. wypeni siŸ przed Zachwyceniem?
…ƒ„ My™lŸ, Œe nie. My™lŸ, Œe nastŸpn rzecz, której wygldamy, jest Zachwycenie
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Ko™cioa. A potem to: Kiedy Gog i Magog zejd w dó” _ to s rosyjskie armie,
które przyjd do^
…ƒ… Patrzcie, pan Bohanon bywa superintendentem tutaj w Public Service
Company, bardzo miy chrze™cijanin. I on mówi ze mn pewnego dnia i
powiedzia: Billy, próbowaem czytaø i próbowaem poprosiø mego pastora, by
wyja™ni Objawienie”. On rzek: Rozpatrywali™my Je i pogmatwali™my Je
zupenie”. Powiedzia: Jan musia zje™ø co™ tego wieczora i mia sen”.
Ja rzekem: Panie Bohanon, wstyd› siŸ”. Powiedziaem^
On powiedzia: OtóŒ, nikt Tego nie moŒe zrozumieø”.
…ƒ† Powiedziaem: aden naturalny czowiek, lecz moŒe Je objawiø Duch
šwiŸty”.
…ƒ‡ On rzek: OtóŒ, spójrz tutaj, Billy”. On rzek: Oblubienica staa na górze
Synaj. A tutaj zostaa wypuszczona woda z ust, zrobi to smok, by wszczø wojnŸ
z Oblubienic. A Oblubienica bya w tym samym czasie w Niebiosach. Wyobra›
to sobie!”
…ƒˆ Ja powiedziaem: Panie Bohanon, jedyna rzecz, któr pan zrobi _ pan
pogmatwa trzy róŒne sprawy, nazywajc to Oblubienic’. Ty nazywasz
Oblubienic’ tych sto czterdzie™ci cztery tysiŸcy, którzy stali z Barankiem na
Górze Synaj. Oni Ni nie byli. Ty wymieniasz tych, na których on wypu™ci wodŸ
ze swych ust, Œeby walczyø z reszt z Nasienia niewiasty, którzy nie byli
Oblubienic _ ci którzy byli pozostawieni. Oblubienica bya w Niebiosach; te sto
czterdzie™ci cztery tysice tam, a nominalni chrze™cijanie przechodz tutaj przez
prze™ladowanie. I to siŸ zgadza”.
…ƒ‰ Czytaj teraz, bracie, jeŒeli to masz. [Brat Neville czyta 1. Koryntian 15, 29 _
wyd.]:
CóŒ tedy uczyni ci, którzy siŸ daj chrzciø za umarych? JeŒeli umarli
w ogóle nie bywaj wzbudzeni, to po cóŒ siŸ daj chrzciø za nich?”
…ƒŠ Zatem, nuŒe, bracia, s pewni ludzie, którzy temu wierz, oni siŸ chrzcz za
umarych, s to mormoni. I ja byem w ich ™wityniach wiele razy, oni s bardzo
miymi lud›mi. I byø moŒe ty wa™nie jeste™ mormonem. Ja nie chcŸ zraniø twoich
uczuø. Lecz mój drogi przyjacielu, ty siŸ nie moŒesz daø ochrzciø za swego ojca;
on to musi uczyniø sam. W któr stronŸ pochyla siŸ drzewo, w t stronŸ
spadnie”.
Pawe, mówic tutaj, mówi o ™mierci” Jezusa Chrystusa. JeŒeli umarli nie
bywaj wzbudzeni, zatem, dlaczego dajecie siŸ ochrzciø w ImiŸ Jezusa Chrystusa,
jeŒeli umarli nie bywaj wzbudzeni?” Czy rozumiecie, co mam na my™li? Zatem,
wy jeste™cie^ On powiedzia: Jedzmy, pijmy i weselmy siŸ, bo jutro pomrzemy
_ je™li umarli nie bywaj wzbudzeni”. Lecz on mówi dalej i uwielbia Boga za
zmartwychwstanie. A my jeste™my ochrzczeni w Jezusa Chrystusa, w Jego ™mierø,
pogrzeb i zmartwychwstanie. Wa™nie dlatego zostali™my ochrzczeni w ™mierø”.
W porzdku.
Ja my™lŸ teraz, Œe po tym jest tutaj jeszcze jedno.
Bracie Bill, proszŸ, powiedz mi, jak dostpiø chrztu Duchem šwiŸtym.
Czy siŸ to dzieje przez modlitwŸ, oddane Œycie i przyjŸcie Jego tak, jak
przyjmujemy uzdrowienie? Ja wiem, co to znaczy mieø wiarŸ ku
uzdrowieniu, gdy ty modlie™ siŸ za mnie tutaj. Czy siŸ modlisz i
wkadasz rŸce dla chrztu Duchem šwiŸtym? Ja zostaem ochrzczony w
imiŸ Ojca, Syna i Ducha šwiŸtego”. ProszŸ, powiedz mi, czy
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powinienem zostaø ochrzczony ponownie w ImiŸ Jezus, jak mówie™
ostatnio.
OtóŒ, mój drogi przyjacielu chrze™cijaninie, nie powiem ci, co masz czyniø. Ja
tylko przedkadam Pismo šwiŸte. I ty wiesz, Œe Duch šwiŸty moŒe przyj™ø zaraz
teraz, kiedy mówimy. Duch šwiŸty jest darem BoŒym. Rozumiesz? To jest dar
BoŒy. On by móg przyj™ø w czasie gdy mówimy. A ja ci powiem, kiedy^ Je™li
ludzie byli wa™ciwie nauczani^
Niektórzy z was tutaj, którzy pamiŸtacie dawne czasy, pozwólcie, Œe was o co™
zapytam, wy pamiŸtajcy dawne czasy, którzy chodzili™cie do tej kaplicy.
Obserwujcie, jak ja chrzczŸ ludzi. A wy, kaznodzieje, we›cie to jako przykad.
Nauczaem tych ludzi tak, Œe oni mieli oczyszczone swoje Œycie, zanim poszli do
tej wody, a ja kazaem im wierzyø, Œe Bóg jest zobowizany dotrzymaø Swej
obietnicy. Skoro tylko zostali ochrzczeni w ImiŸ Jezusa Chrystusa, Duch šwiŸty
by zaraz obecny, aby go otrzymali. A gdy oni wyszli z wody, otrzymali Ducha
šwiŸtego. To siŸ zgadza. Gdyby™cie tylko^
…ƒ‹ Pasterze, nauczajcie swoje owce, zaprowad›cie ich tutaj do Biblii. [Brat
Branham poklepuje po swojej Biblii _ wyd.] Zostawcie ten stary podrŸcznik
jakiego™ ko™cioa i wejd›cie tutaj do Biblii, gdzie Bóg naucza, a nie bŸdziecie
mieø tych kopotów.
…„‚ Tak, przez wkadanie rk moŒemy otrzymaø Ducha šwiŸtego _ przez
woŒenie rk namaszczonego czowieka.
48. Bracie Bill, jest to^ Czy to jest niewa™ciwe, jeŒeli kto™ wstaje i
przynosi poselstwa w jŸzykach, kiedy kaznodzieja gosi Sowo?
Ten czowiek ma tutaj trzy pytania.
49. Drugie pytanie brzmi: Czy to jest równieŒ niewa™ciwe, postŸpowaø tak,
gdy uczyniono wezwanie do otarza?
50. Trzecie, trzecie pytanie: Czy to jest takŒe niewa™ciwe, je™li kto™
powstanie w ko™ciele i zgani kaznodziejŸ za co™, co powiedzia lub
uczyni podczas naboŒe§stwa, a on znajduje siŸ za tym po™wiŸconym
stoem? Wszystkie te rzeczy miay miejsce w tej kaplicy kilkakrotnie.
…„ƒ OtóŒ, pozwólcie mi teraz przej™ø do tego cakiem szybko, to odnosi siŸ do tego
zboru teraz. Ja^ NuŒe, wy, którzy jeste™cie obcymi w naszych bramach, muszŸ
teraz sprawiø lanie temu zborowi, wiŸc wy siŸ po prostu poniekd trzymajcie z
dala na chwilŸ, rozumiecie, jeŒeli siŸ zgodzicie.
…„„ Suchajcie, moje dzieci! Te dary s cudowne. Nikt nie wie, jak bardzo was
doceniam, ja was miujŸ BoŒ mio™ci. Lecz te dary mog wam zaszkodziø, jeŒeli
ich nie uŒywacie wa™ciwie.
…„… Spójrzcie na ludzi dzisiaj, mili mŸŒowie z pola misyjnego modl siŸ za chorych
i pobieraj za to pienidze. To jest ze. JeŒeli czowiek ma wiarŸ ku uzdrowieniu
i modleniu siŸ za chorych, powinien byø na tyle dŒentelmenem, by siŸ modliø za
ludzi bez pieniŸdzy. DziŸki Bogu! Bracie, pragnŸ to powiedzieø, nie dla siebie
samego, lecz ku chwale BoŒej: Ani jeden raz nie wziem pieniŸdzy od ludzi, czy
czego™ podobnego; odrzuciem dosownie jeden milion i piŸøset tysiŸcy dolarów,
które mi raz oferowano. I wy to wiecie; byo to wprost tutaj, ten dokument.
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Widzicie? To siŸ zgadza. To nie jest dla^ JeŒeli to czynicie, pozbawiacie siŸ
waszej wiary w Boga.
…„† Zatem, wy ludzie, którzy mówicie jŸzykami i macie dary jŸzyków, niech was
Bóg bogosawi. Wy jeste™cie potrzebni w tej kaplicy. Ja was tutaj chcŸ mieø. Lecz
teraz _ ta sprawa jest w porzdku, nie czy§cie tego nigdy w czasie, gdy
kaznodzieja przemawia. JeŒeli tak czynicie, postŸpujecie niewa™ciwie.
Rozumiecie? Wy tego nie ™miecie czyniø. Bowiem Biblia mówi: Duch proroka
jest poddany prorokowi”. A gdy czowiek gosi, to on ma sowo, on mówi do
suchaczy i Duch šwiŸty bŸdzie przemawia przez niego. Gdy on zako§czy,
potem jest czas na poselstwo, rozumiecie. WiŸc nie wprowadzajcie nieadu; jeŒeli
to czynicie, to przeszkadzacie i zasmucacie Ducha šwiŸtego tym poselstwem,
które przynosicie.
…„‡ Niedawno byem na naboŒe§stwie gdzie™ w Waszyngtonie, siedziao tam wiele
tysiŸcy ludzi. A mój menaŒer, który jest prawdziwym obja™niaczem Biblii, on tam
sta i mówi o Boskim uzdrawianiu pod namaszczeniem _ Duch šwiŸty
przemawia. Pewna pani powstaa i zaczŸa mówiø jŸzykami, i on zaczeka
chwilŸ, a potem zacz mówiø dalej. Duch šwiŸty zacz byø zasmucony, moŒna
to byo ogldaø miŸdzy lud›mi. On znowu zacz mówiø, a ona powstaa. On
powiedzia: Siostro, siadaj, w Imieniu Pa§skim”. Powiedzia: PostŸpujesz
niewa™ciwie”. A kaznodzieje wziŸli j na bok i powiedzieli jej to.
…„ˆ NuŒe, co to jest, te dary s na ™wiecie, one s teraz w ko™ciele. Te dary s w
ko™ciele, lecz biedne mae dzieci otrzymuj te dary, a nie s nauczane, by
wiedzieø, jak je trzymaø na wodzy. JeŒeli ich nie trzymacie na wodzy, zrobicie
wiŸcej szkody niŒ poŒytku. Rozumiecie?
…„‰ Podobnie jak czowiek, który wychodzi, modli siŸ za chorego i kto™ zostanie
uzdrowiony, a on powie: NuŒe, powiniene™ mi daø za to tysic dolarów”. OtóŒ,
on zrobi wiŸcej szkody niŒ poŒytku. Byoby lepiej, gdyby ten czowiek odszed
sobie i umar, zamiast przynosiø tak ha§bŸ dzieu Chrystusa.
…„Š OtóŒ, kiedy wy^ Kiedy pastor czy ewangelista, czy ktokolwiek to jest, gosi,
bd›cie cicho. Pawe powiedzia, Œe tak macie czyniø, rozumiecie. OtóŒ, a potem
on powiedzia: MoŒecie mówiø wszyscy po kolei”. To jest wystarczajco
prawdziwe. A on powiedzia: Chciabym, Œeby™cie wszyscy mówili jŸzykami. To
jest dobre”.
…„‹ Lecz wy nie moŒecie mówiø jŸzykami, dopóki nie macie daru jŸzyków. I nie
mam wcale wtpliwo™ci, Œe obecnie jest w tym zborze wiele z tych darów. Wiele
z tych darów jest w metodystycznym ko™ciele. Wiele z nich jest w baptystycznym
ko™ciele, jeŒeli to byo tylko goszone, Œeby ten dar móg byø czynny.
……‚ Jak? JeŒeli zasiejecie nasienie do gleby a nie uprawiacie jej, co siŸ z nim
stanie? Widzicie, ono tam bŸdzie leŒeø w suchym prochu i zbutwieje; nie bŸdzie z
niego poŒytku. Te dary byy w ko™ciele przez cay czas, lecz wa™nie teraz woda
zaczyna spadaø _ zielono™witkowy deszcz, by je podlewaø i wydaø owoc. NuŒe,
posugujcie siŸ nimi na wa™ciwym miejscu.
……ƒ OtóŒ, ono mówi, hm, my™lŸ, Œe nastŸpne pytanie byo tam _ ten czowiek zada
takie pytanie:
Kiedy te _ gdy oni robi wezwanie do otarza?
……„ Nie, ja my™lŸ, Œe nie wtedy. JeŒeli zwrócili™cie uwagŸ _ i we›miecie list do
Koryntian i czytacie go, s tu niektórzy z was _ je™li macie dary mówienia w
jŸzykach, to zwaŒajcie. W Biblii, gdy oni mieli^ kiedy sko§czya siŸ usuga,
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bogosawie§stwo BoŒe zstpio na zgromadzenie, potem oni zaczŸli mówiø,
potem oni zaczŸli wywyŒszaø Boga. A kaŒdym razem jest to bezpo™rednie
poselstwo do kogo™. Nie^ Musicie na to teraz zwaŒaø. Rozumiecie? To nie jest
tylko co™ cielesnego. BŸdzie to poselstwo do kogo™, Œeby kto™ co™ uczyni,
wzglŸdnie co™ ku zbudowaniu zboru. BŸdzie to co™ chwalebnego dla zboru.
……… W tym wa™nie zielono™witkowcy przynie™li ha§bŸ swej nazwie. Sama nazwa
Zielone šwiŸta _ moŒecie to nadmieniø, a ludzie po prostu odchodz i mówi:
Nonsens”, bo widzieli wiele dziwnego zachowywania siŸ, przy czym ci ludzie
byli w szczero™ci, lecz nie byli o tym nauczani.
……† Pawe powiedzia: Gdy przyjdŸ do zielono™witkowego ko™cioa”,
powiedzia, ja go doprowadzŸ do adu”. Musi tam byø zaprowadzony ad, a
wszystko musi byø czynione w sposób zdyscyplinowany, dokadnie tak, jak
rozkaza Duch šwiŸty. WiŸc on powiedzia: Zatem, je™li przyjdŸ do was, a wy
wszyscy zaczniecie mówiø jŸzykami, a przyjdzie tam kto™, kto nie by o tym
nauczany, on powie: OtóŒ, czy wy wszyscy nie jeste™cie obkani?’ i odejdzie”.
……‡ To wa™nie czyni ko™ció zielono™witkowy. On rzek: OtóŒ”, i rzek, jeŒeli
kto™ z was prorokuje i objawia tajemnice czego™”, innymi sowy jeden z was jest
prorokiem” powiedzia on, to czy ludzie nie upadn na ziemiŸ i nie powiedz:
Bóg jest z wami’?”
……ˆ OtóŒ, jak bym móg odrzucaø dar mówienia jŸzykami, gdy^? Ja bym musia
odrzuciø dar proroctwa, ja bym musia odrzucaø te inne dary. OtóŒ, wiŸkszo™ø
ko™cioów, wielkich ko™cioów _ nazarejczyków, pielgrzymów ™witobliwo™ci, i
tak dalej, oni my™l, Œe je™li czowiek mówi jŸzykami, to jest diabem. To jest
blu›nierstwo przeciw Duchowi šwiŸtemu, które nie moŒe byø przebaczone. To
wa™nie czynili ydzi, kpili sobie z ludzi posiadajcych Ducha šwiŸtego i zostali
potŸpieni za to i zaginŸli. Susznie! Czy Jezus nie powiedzia: Je™li powiecie
jedno sowo przeciwko Duchowi šwiŸtemu, nie bŸdzie wam to przebaczone ani w
tym ™wiecie, ani w tym przyszym”? Bd›cie zatem ostroŒni; jeŒeli tego nie
zrozumiewacie, to sied›cie cicho.
……‰ A wy, którzy macie Ducha šwiŸtego i jeste™cie powoani do urzŸdów _ jako
nauczyciele^ Czy moŒecie sobie teraz wyobraziø _ tutaj jestem ja, stojŸ tutaj i
staram siŸ nauczaø, a tutaj wyskoczy jaki™ mŸŒczyzna, stanie obok mnie i zacznie
nauczaø w tym samym czasie, a inny mŸŒczyzna stoi tutaj i ™piewa pie™§
jubileuszu? NuŒe, co za baagan!
……Š OtóŒ, tak siŸ ma sprawa z mówieniem jŸzykami. Niech to przyjdzie w
zdyscyplinowany sposób, dokadnie tak, jak to bŸdzie podawa Duch šwiŸty,
moŒecie mówiø jŸzykami.
……‹ Wy teraz powiecie: OtóŒ, bracie Branham, ja tego nie mogŸ powstrzymaø”.
…†‚ O, tak, ty moŒesz! Pawe powiedzia, Œe moŒesz. On rzek: Je™li jest kto™ z was
_ miŸdzy wami, kto mówi jŸzykami, a nie ma tam tumacza, to niechaj siedzi
cicho”. Bez wzglŸdu na to, jak bardzo chciaby™ mówiø, bd› cicho. To jest dar,
bracie. ModlŸ siŸ, Œeby mi Bóg pozwoli urzdziø tutaj pewnego dnia kolejne
zgromadzenie ewangelizacyjne, aby™my mogli poruszyø te sprawy dla was,
rozumiecie. Przy czym moŒecie ogldaø, Œe to jest dar, a ten dar chce byø czynny
przez cay czas. Rozumiecie? Lecz musicie tutaj mieø mdro™ø Ducha šwiŸtego,
by wiedzieø, kiedy i jak posugiwaø siŸ tym darem. A to^
…†ƒ Mówicie: OtóŒ, chwaa Bogu, Biblia mówi: gdy przyjdzie Duch šwiŸty, to juŒ
nie potrzebujecie Œadnego nauczyciela. On Sam jest nauczycielem”. O bracie, jak
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moŒesz podchodziø tak powierzchownie do czytania Pis-^ Dlaczego zatem
Duch šwiŸty ustanowi nauczycieli w ko™ciele?
…†„ Mówicie: Ja nie muszŸ mieø nikogo, by mnie naucza. Duch šwiŸty mnie
naucza”. On to czyni przez nauczyciela. On ustanowi nauczycieli w ko™ciele.
…†… On rzek: Czy wszyscy s nauczycielami, czy wszyscy s apostoami, czy
wszyscy maj dary uzdrawiania?” Duch šwiŸty ustanowi te rzeczy w ko™ciele i
On posuguje siŸ wszystkimi, a kaŒdy z nich dziaa zdyscyplinowanie.
…†† OtóŒ, jest to tak samo, jak moje nogi. Jedna z nich powie: Ja idŸ w tym
kierunku”, inna mówi: Ja idŸ z powrotem w tym kierunku”. Co teraz zrobicie?
RŸka mówi: Ja siŸ podnoszŸ do góry”, a ta druga porusza siŸ wokoo w ten
sposób. Jaki ksztat przybierze to ciao? Rozumiecie?
…†‡ Lecz teraz, jeŒeli umys tutaj powie: Nogo, posu§ siŸ do przodu _ obydwie.
RŸko, id› razem z nimi. Gowo, pozosta§ prosto. Ramiona, uczy§cie to samo” _
wszystko idzie w zgodno™ci. OtóŒ, kiedy siŸ tam dostaem, nie uŒywaem moich
ramion. OtóŒ, stopa spenia swój obowizek wobec pastora podczas gdy on gosi;
zatem ramiona, wypenijcie swój obowizek. Widzicie? Rozumiecie, co mam na
my™li?
…†ˆ OtóŒ, co gdyby™cie wycigali ramiona, ot tak: O, gdzie to jest? Gdzie to jest?”
A wasza stopa dosiŸga tego? Widzicie, wy tam jeszcze nie jeste™cie. Rozumiecie,
bd› cicho, ramiŸ; po chwili przyjdzie kolej na ciebie, aby™ zostao uŒyte; czekaj,
aŒ siŸ dostaniesz tam. Widzicie, co mam na my™li? To jest dar, to jest dziaajcy
dar Ducha šwiŸtego.
…†‰ Ja miujŸ Pana. Czy wy nie? Amen. Suchajcie, wiem jedno, co wam mogŸ
powiedzieø: wy macie na pewno cierpliwo™ø, jest dwadzie™cia minut po dziesitej.
OtóŒ, przyjaciele, spójrzcie tutaj teraz, ot tak. To jest wedug mego najlepszego
poznania. MuszŸ siŸ po™pieszyø, by ich przebraø tak wielk wizkŸ. JeŒeli ja^
JeŒeli siŸ z tym nie zgadzasz, nie poróŒnij siŸ ze mn. Bd› moim bratem,
rozumiesz. Ja ciŸ miujŸ i mówiŸ te sprawy tylko dlatego, Œe one s w moim sercu.
W ten sposób ja wierzŸ i w ten sposób to wyja™niam, i w ten sposób to przynoszŸ.
Jest to z Biblii.
…†Š OtóŒ, jeŒeli powiesz: Bracie Branham, ja temu po prostu nie wierzŸ w ten
sposób”. To bŸdzie zupenie w porzdku, rozumiesz. Nie bŸdziemy my™leø o
jakim™ nieporozumieniu, pójdziemy po prostu naprzód, jako bracia i przyjaciele.
…†‹ A je™li mówisz: OtóŒ, ja wierzŸ, Œe je™li naleŒŸ do ko™cioa metodystycznego
czy baptystycznego ko™cioa, to bŸdŸ tak czy owak zbawiony”. Dobrze, bracie, to
jest zupenie w porzdku. Ja ciŸ cigle nazywam mój bracie”, bo ty wierzysz w
Jezusa Chrystusa. Rozumiesz? To siŸ zgadza. Zatem, my bŸdziemy braømi i
przyjaciómi, cigle tak samo.
…‡‚ Lecz ja przedkadam temu zborowi w cigu tych kilku dni tutaj tŸ NaukŸ,
któr popiera ten zbór. Rozumiecie? Oto, za czym stoi ten zbór! A je™li jest tutaj
diakon, który nie wierzy w chrzest w ImiŸ Jezusa Chrystusa i w chrzest Duchem
šwiŸtym, albo w manifestacjŸ darów Ducha šwiŸtego, to ten diakon zaraz tutaj,
kiedy ja stojŸ tutaj, nie zasuguje na to, by byø w zborze, dopóki nie ureguluje tej
sprawy. To siŸ dokadnie zgadza. A zarzd powinien tego dopilnowaø. Dokadnie!
Ten zbór nie jest pod wadz diakonów, ten zbór jest pod kierownictwem Biblii i
Ducha šwiŸtego jedynie. O tak. Wierzymy, Œe te sprawy s Nauk tego zboru.
…‡ƒ My tu nie mamy wcale Œadnego czonkostwa. Nikt tutaj nie jest czonkiem,
lecz kaŒdy, kto przychodzi, jest czonkiem, bo my wierzymy, Œe jeste™my wszyscy
czonkami jednego Ciaa przez chrzest Duchem šwiŸtym.
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…‡„ I my was przymuszamy, mój drogi chrze™cija§ski bracie czy siostro, by™ siŸ da
ochrzciø w ImiŸ Jezusa Chrystusa i przyj Ducha šwiŸtego. JeŒeli juŒ przyje™
Ducha šwiŸtego, potem gdy zostae™ ochrzczony w imiŸ Ojca, Syna i Ducha
šwiŸtego, niech ci Bóg bogosawi! Ty mówisz: Bracie Branham, co bym mia
uczyniø w tej sprawie?” To pytanie zostao odpowiedziane. Ja mogŸ tylko
powiedzieø tak, jak powiedzia Pawe: ty siŸ musisz daø na nowo ochrzciø!
…‡… Spójrzcie teraz tutaj _ Dz. Ap. Przeczytajmy to _ Galacjan 1, 9. Zapiszcie to
sobie, wy, którzy to notujecie. Pawe powiedzia _ ten sam czowiek, który to
powiedzia, on tego naucza. Czy temu teraz wierzycie? Czy siŸ to zgadza? Pawe
powiedzia im, Œe siŸ musz daø ponownie ochrzciø w ImiŸ Jezusa Chrystusa. A
Pawe rzek: Gdyby anio z Niebios^” Gal 1, 8: Gdyby nawet anio z Niebios
naucza was czego™ innego prócz Tego, niech wam bŸdzie przeklŸty”. Choøby by
arcybiskupem, choøby by papieŒem, choøby by kaznodziej, choøby by
prorokiem, choøby by ksiŸdzem, choøby by anioem z Niebios, wzglŸdnie
kimkolwiek by on by, on powiedzia: JeŒeli oni nauczaj czego™ innego oprócz
Tego, niech bŸd dla was przeklŸci!” Czy siŸ to zgadza? I on to powtórzy znowu
i mówi: Jak juŒ powiedziaem, tak mówiŸ znowu: JeŒeli on naucza czego™
innego prócz Tego, niech bŸdzie przeklŸty!” Czy siŸ to zgadza?
…‡† WiŸc niech ci Pan bogosawi. Ja to czytam ze Sowa, a ty podejmij swoj
decyzjŸ.
…‡‡ OtóŒ, ilu z was miuje t star, dobr pie™§:
Ma wiara spoglda ku Tobie,
Baranku z Golgoty, Boski Zbawco.
Wysuchaj moj modlitwŸ teraz,
Zdejmij ze mnie wszelk winŸ,
I pozwól mi od dzisiejszego dnia
Byø cay Twój!”
…‡ˆ PragnŸ was o co™ poprosiø _ wy w tym zborze. Jako umierajcy czowiek,
goszcy do umierajcego czowieka, u™wiadamiajc sobie, Œe to moŒe byø
ostatnie przemówienie, które jeszcze goszŸ; i staram siŸ gosiø kaŒde
przemówienie, które goszŸ, jakby to byo moje ostatnie _ jako umierajcy
czowiek do umierajcych ludzi. Teraz was proszŸ, moi bracia, oraz moi
wspóobywatele w tej publiczno™ci i w tym kraju, czy naprawdŸ odczuwacie po
tych naboŒe§stwach, Œe wam trzeba ™ci™lej chodziø z Bogiem? Niech was Bóg
bogosawi! Ja, jako wasz brat, mówicy do was _ moj szczer modlitw jest,
Œeby™cie dostpili ™ci™lejszego chodzenia z Bogiem.
…‡‰ A niechby w Dniu Sdu, kiedy te wieczory, w których gosiem, bŸd tam
odtwarzane w tym Dniu jak wielkie ta™my magnetofonowe, a mój gos wyjdzie i
ja tam bŸdŸ musia stanø i zdaø rachunek, bowiem moje sowa mnie albo
pobogosawi, albo potŸpi w owym Dniu. A takie wa™nie byy moje sowa w
cigu ostatnich dwudziestu kilku lat, od czasu gdy jako mody chopiec w wieku
okoo dwudziestu lat gosiem EwangeliŸ, a teraz mam czterdzie™ci piŸø lat. Ja
Tego nigdy nie zmieniem, poniewaŒ ja bym Tego nie móg zmieniø, jak dugo
Biblia pozostaje taka sama.
…‡Š Zakorzeniem To do biskupów i wszystkich innych, i jeszcze nie widziaem ani
jednego, kto by móg mówiø w sprzeczno™ci do Tego, a zgodnie ze Sowem. Oni
mówi^ OtóŒ, teraz, ja^ Ten ksidz powiedzia tutaj przed kilku dniami:
Kaznodziejo Branham, my nie przyjmujemy Biblii, dla nas jest to ko™ció”. WiŸc
nie moŒna porozmawiaø z tym czowiekiem. Lecz je™li to czowiek ugruntuje na
Biblii, to inna sprawa. Rozumiecie?
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…‡‹ ModlŸ siŸ, Œeby Bóg^ KaŒdy z moich przyjació katolików tutaj oraz kaŒdy
z moich przyjació protestantów, a nawet^ Oni nie s wiŸcej^ JeŒeli kto™^
Ja _ ja po prostu miujŸ kaŒdego z was. A Bóg wie, czy to jest prawd, czy nie.
Obserwujcie w kolejce modlitwy, gdy przychodzi ™lepy _ ™lepy i uomny, On nie
mówi: Katolik”.
…ˆ‚ Tutaj siedzi czowiek, wprost tutaj na pod-^ wprost tutaj, katolik,
umierajcy na raka, poŒarty; on przyszed do mego domu, a Duch šwiŸty zstpi
na niego i uzdrowi go z tego raka. On mu wcale nie mówi, czy jest katolikiem,
czy nie; ja mu nie powiedziaem ani sowa. On przyszed, zosta ochrzczony w
ImiŸ Jezusa Chrystusa i otrzyma Ducha šwiŸtego. Tam siedzi ten mŸŒczyzna,
wprost tam, biznesmen z Louisville. Tak. Widzicie?
…ˆƒ Nie pytam siŸ ciebie, czy jeste™ katolikiem, czy nie. Chodzi o to, czy twoje
serce aknie po Bogu. Bogosawieni, którzy akn i pragn sprawiedliwo™ci,
albowiem zostan nasyceni”. Czy siŸ to zgadza? Amen. Niech was Pan bogosawi.
…ˆ„ Ilu z was zna t star, dobr pie™§: Bogosawiona wiŸ›, która czy”? Ilu
ludzi tutaj majcych ponad czterdzie™ci lat _ podnie™cie swoje rŸce razem ze mn
i powiedzcie: PamiŸtam t star pie™§ sprzed czterdziestu lat: Bogosawiona
wiŸ›, która czy’”?
Bogosawiona wiŸ›, która czy
Nasze serca w chrze™cija§skiej mio™ci
Spoeczno™ø spokrewnionych dusz
Jest podobna do tej w górze”.
…ˆ… Czy nie miujecie tych starych pie™ni? Suchajcie, ja to pragnŸ powiedzieø:
Gdyby™my mieli wiŸcej tych starych pie™ni, zamiast tak duŒo tego wygupiania
siŸ, które mamy, ja wierzŸ, Œe ko™ció byby w lepszym stanie. Ja miujŸ te stare,
dobre pie™ni, które zostay napisane przez Ducha šwiŸtego, przez tych
pamiŸtajcych dawne czasy.
…ˆ† Przypomina mi siŸ stary czowiek ciemnego koloru skóry, który wysiadywa
za domem tam w górach w Kentucky. Kiedy on siŸ zmŸczy, on siada na star
kodŸ drzewa i bi swymi rŸkami po tej kodzie. Przypomina mi siŸ równieŒ, Œe on
mia tak ma obwódkŸ biaych wosów wokó swej gowy. On zazwyczaj
™piewa t star pie™§ _ pewn star pie™§:
Ja powstanŸ i pójdŸ do Jezusa,
On mnie obejmie Swoimi ramionami;
W ramionach mego drogiego Zbawcy,
O, tam jest dziesiŸø tysiŸcy wdziŸków”.
…ˆ‡ Nie znamy bardzo melodii do tego. Ilu z was kiedykolwiek syszao t star
pie™§? Moi drodzy! To fajne. Suchajcie. [Koniec nagrania _ wyd.]

