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Bo¿y obmyœlany sposób uzdrawiania
1
Dobry wieczór, przyjaciele. Mo¿ecie usi¹œæ. Uwa¿am to naprawdê
za przywilej, ¿e mogê byæ tutaj dzisiaj po po³udniu, by znowu
us³ugiwaæ w Imieniu naszego Pana. Zanim rozpocznê us³ugê, widzê
kilku moich braci, siedz¹cych w pomieszczeniu do nagrywania,
obs³uguj¹cych magnetofony, a Billy Paul, mój syn, prosi³ brata
Wooda, mojego przyjaciela, czy spotka³by siê z nim przed budynkiem
– mo¿liwie najszybciej przed tym budynkiem, odnoœnie ksi¹¿ek i
zdjêæ na te nabo¿eñstwa.
2
I bêd¹c tak mile tutaj przywitany, jak¿e ja… Wiêc jakim
cz³owiekiem… Bêdê musia³ ¿yæ naprawdê dobrym ¿yciem, by temu
dorównaæ, nieprawda¿? Lecz jest tak dlatego, bo brat Mattson mnie
mi³uje. On jest moim serdecznym przyjacielem.
3
A wiêc jestem wdziêczny za ten przywilej, ¿e mogê byæ tutaj i
wydaje siê, ¿e rozpocz¹³em moj¹ dzia³alnoœæ w Chicago. Jest to po raz
pierwszy w ca³ej mojej us³udze od wielu lat, gdy g³oszê na takim
nabo¿eñstwie po po³udniu. Na ile sobie przypominam ze wszystkich
lat mojej us³ugi, mam nabo¿eñstwo z udzielaniem instrukcji po raz
pierwszy po po³udniu. I myœlê, ¿e obecnie up³ywa dziewi¹ty rok
odk¹d rozpocz¹³em moj¹ us³ugê. A zatem, rozpoczynam na nowo w
Chicago, bracie Józefie. Nie znam lepszego miejsca do rozpoczêcia
nauczania lub nabo¿eñstw.
4
[Brat Józef mówi do zgromadzonych o bracie Branhamie – wyd.]
Dziêkujê wam. Dziêkujê ci, bracie Józefie. Dziêkujê wam, drodzy
przyjaciele, chrzeœcijanie.
5
Czêsto myœla³em, ¿e Bóg da nam pewnego dnia przebudzenie w
Chicago tak jak w dniach Moody’go i ca³e miasto zostanie poruszone
– dla Boga. Nie mieliœcie takiego przebudzenia od tamtego czasu i ja
wierzê, ¿e ono rozpocznie siê niebawem.
6
I jest jedna sprawa, która by³a w mojej us³udze, przyjaciele
chrzeœcijanie – a wiem, ¿e te magnetofony nagrywaj¹ to wszystko i
bêdzie to wszêdzie publikowane w gazetach. Muszê wiêc uwa¿aæ na
s³owa, które mówiê, i zwa¿aæ na to, co mówiê, poniewa¿ z chwil¹ gdy
ten artyku³ zostanie opublikowany, i z chwil¹, gdy twój g³os zostanie
nagrany na magnetofonie, to sprawa za³atwiona. Rozumiecie? Tak
w³aœnie jest.
7
A wiêc oni to nagrywaj¹ wiele razy dlatego, ¿eby to przekazaæ
ludziom, którzy zgadzaj¹ siê z tym. Je¿eli bêdziecie to obserwowaæ,
niektórzy ludzie przes³uchaj¹ to i mówi¹: „Otó¿, Pan powiedzia³ takie
i takie sprawy”. Zatem, gdybyœmy tylko s³yszeli s³owa ludzi, to
by³oby wszystko, co mielibyœmy. Lecz magnetofony nagrywaj¹ To.
Rozumiecie? Kiedy jest powiedziane, dlaczego i kiedy… Zwa¿aj na
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to, co On poleca ci uczyniæ, obserwuj swoje miejsce przeznaczenia,
zwa¿aj na to, co On poleci³ ci w tym czasie – co uczyni³eœ i potem
pozwól… Zwa¿aj na to, co On mówi ci – co stanie siê w tym czasie.
I stwierdzisz, ¿e ani razu nie znajdziesz w tym usterki, bo Bóg bêdzie
czyni³ zawsze dok³adnie to, co On mówi – za ka¿dym razem.
Rozumiecie? On to uczyni.
8
W kwietniu mia³em czterdzieœci piêæ lat. Mia³em wizje ju¿ od…
Jedn¹ z pierwszych rzeczy, któr¹ sobie przypominam, mo¿e to brzmi
dziwnie, lecz pamiêtam, kiedy jeszcze ³azi³em na czworakach. W
moich czasach, gdy dzieci ³azi³y na czworakach, mia³y d³ugie koszule.
I pamiêtam, ¿e moja matka przymocowa³a krótk¹ taœmê do mojej
koszuli. Laz³em na czworakach po pod³odze w starej chatce, daleko w
górach Kentucky, gdzie siê urodzi³em. I jad³em œnieg, który odpad³ z
butów któregoœ z mê¿czyzn. To by³a pierwsza rzecz, któr¹ sobie
pamiêtam. A nastêpn¹ rzecz¹, któr¹ sobie przypominam, by³a wizja,
w której Bóg mówi³ do mnie i powiedzia³ mi, ¿e wiêksz¹ czêœæ mojego
¿ycia spêdzê w pobli¿u wielkiego miasta, które nazywa siê New
Albany. I od czterdziestu lat mieszkam kilka mil od New Albany,
Indiana, które jest o dwieœcie lub trzysta mil oddalone od miejsca,
gdzie ¿yliœmy przedtem. I nikt z naszej rodziny nie wyjecha³
dotychczas ze stanu Kentucky, na ile mi wiadomo. Lecz zawsze i za
ka¿dym razem… Rozumiecie?
9
Nieodwo³alne s¹ bowiem dary i powo³anie Bo¿e. Te rzeczy s¹ od
pocz¹tku dane od Boga. Urzêdy te s¹ ustanowione w koœciele przez
Boga. I moim zdaniem w tym w³aœnie tak wielu w dzisiejszym czasie
pope³ni³o b³¹d. Kiedy mówimy: „Otó¿, udam siê hen tam i bêdê
szuka³ Boga, aby mnie uczyni³ tym lub tamtym”. Nie mo¿esz tego tak
czyniæ. Rozumiesz? Z ³aski jesteœ tym, czym jesteœ. Niczego nie
mo¿esz uczyniæ o w³asnych si³ach. Bóg ci to daje. Bóg ustanowi³ w
koœciele aposto³ów, nauczycieli i proroków. Czy siê to zgadza? Bóg
ustanowi³ w koœciele dla udoskonalania… Wiêc ¿aden biskup ich nie
ustanowi³, ani starszy zboru, ani ktoœ inny. Jedynie Bóg je ustanowi³.
I one s¹… Te urzêdy zosta³y ustanowione w koœciele.
10 Zatem, ja wiem, ¿e dary, takie jak dziewiêæ darów Ducha – s¹ to
dary, które dzia³aj¹ w ca³ym koœciele. Na przyk³ad – dzisiaj wieczór
ktoœ mo¿e prorokowaæ, a potem ju¿ nigdy wiêcej. Mo¿e duch
prorokowania zst¹pi nastêpnego wieczora na kogoœ innego. Pawe³
powiedzia³: „Mo¿ecie wszyscy prorokowaæ – jeden po drugim”. To
jest dar proroctwa, nie prorok. Rozumiecie?
11 Jest dosyæ wielka ró¿nica miêdzy darem prorokowania a
prorokiem. Dar prorokowania musi byæ rozs¹dzany przez trzech
dobrych duchowych sêdziów, zanim koœció³ mo¿e je przyj¹æ, wed³ug
listu Paw³a do Koryntian. Musz¹ go rozs¹dzaæ sêdziowie, musz¹ te¿
rozs¹dzaæ wyk³adanie jêzyków, zanim je koœció³ przyjmie, poniewa¿

4

MÓWIONE S£OWO

oni by nie wiedzieli, czy… Lecz weŸcie teraz takiego cz³owieka,
który by³ prorokiem – na przyk³ad Izajasz, Jeremiasz, Moj¿esz. Nikt
nie sta³ przed nimi, by rozs¹dzaæ, czy to by³o poprawne, czy nie. Oni
urodzili siê na ten œwiat jako prorocy. S³owo Bo¿e by³o z nimi.
„Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawia³ Bóg dawnymi czasy
do ojców przez proroków, a w tym ostatecznym czasie przez Swego
Syna, Jezusa Chrystusa”. I On, Jezus Chrystus, jest Prorokiem
Koœcio³a w tym czasie ostatecznym. A Biblia mówi w ksiêdze
Objawienia, ¿e duch – wzglêdnie, ¿e œwiadectwem Jezusa Chrystusa
jest duch proroctwa.
12 A wiêc w tych sprawach – to wszystko s¹ donios³e sprawy, pragnê
zobaczyæ koœció³ ugruntowany… Kiedy zobaczy³em po raz pierwszy
zielonoœwi¹tkowców i s³ysza³em, jak mówi¹ obcymi jêzykami,
nauczano mnie jako baptystê, ¿e to jest z diab³a. Pomyœla³em wiêc:
„No, popatrz…” I pomyœla³em sobie: „Otó¿, jedna rzecz: Nie dbam
o to, co mówi koœció³. Biblia mówi: ,Nowymi jêzykami mówiæ bêd¹’.
Wiêc przede wszystkim musia³em przyj¹æ albo to, co mówi koœció³
albo to, co mówi Biblia. Powiedzia³em: „Wiêc co ja teraz zrobiê?”
13 On powiedzia³: „Niech ka¿de s³owo cz³owieka jest k³amstwem
(czy to jest biskup, arcybiskup, czy ktokolwiek to jest), a Moje S³owo
prawd¹”. I w tym jest ogromna ró¿nica miêdzy katolicyzmem a
protestantyzmem. Rozumiecie? Katolicyzm – nie mo¿na siê sprzeczaæ
z katolikiem odnoœnie Biblii, poniewa¿ mimo wszystko, jeœli koœció³
mówi coœ w sprzecznoœci do Biblii, jest to sprawa koœcio³a. Oni
mówi¹: „Bóg jest w Swoim koœciele”.
14 Protestanci mówi¹: „Bóg jest w Swoim S³owie”. Rozumiecie? Wiêc
to jest wielka ró¿nica. Nie mo¿na siê wiêc sprzeczaæ, bo jeœli koœció³
twierdzi jak¹œ rzecz… Zapytajcie siê ich, sk¹d wziêli nie jedzenie
miêsa w pi¹tek i wszystkie te inne sprawy. Oni mo¿e… Wiecie, oni
mówi¹, ¿e koœció³ tak ustanowi³.
15 Przed kilkoma dniami mia³em rozmowê z ksiêdzem, a on rzek³…
Zada³em mu kilka pytañ, poniewa¿ moi przodkowie byli katolikami.
Powiedzia³em: „Chcê ci zadaæ kilka biblijnych pytañ”.
16 A on powiedzia³: „Chwileczkê tylko, panie Branham”. Dalej
mówi³: „Widzisz, my katolicy chodzimy do koœcio³a i oddajemy czeœæ.
Wy protestanci pozostajecie w domu i czytacie Bibliê, lecz my
chodzimy do koœcio³a i oddajemy czeœæ”.
17 Ja odrzek³em: „Lecz komu?” To jest nastêpna sprawa. „Lecz
komu?”
18 On odpowiedzia³: „Rozumiesz, my nie zwa¿amy na… To, co
mówi Biblia, jest w porz¹dku, lecz jeœli koœció³ mówi coœ innego, to
koœció³ ma racjê, bo Piotr by³ papie¿em, a papie¿ jest nastêpc¹ Piotra,
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i cokolwiek koœció³ ustanowi³, to jest w porz¹dku. Tak w³aœnie ma siê
postêpowaæ. Bóg ci¹gle dzia³a…”
19 „Dobrze”, odpar³em, „oczywiœcie, to jest zupe³nie w porz¹dku.
Ka¿dy cz³owiek… To w³aœnie przedstawia nasz¹ Amerykê: ka¿dy
cz³owiek postêpuje wed³ug swego w³asnego wierzenia”. Lecz ja
wierzê, ¿e cokolwiek Bóg powiedzia³ – Bo¿e S³owo nie zmienia siê.
Bo¿e S³owo nie ulega zmianie. „Nie przeminie z niego ani jota ani
kreska, dopóki nie wype³ni siê co do joty”.
20 I ja wierzê, ¿e Pawe³ powiedzia³: „Gdyby nawet anio³ zst¹pi³ z
nieba i naucza³ czegoœ innego, ni¿ to, czego ju¿ byliœcie nauczani w
tym Piœmie, niech bêdzie przeklêty”. Galacjan 1, 8.
21 Wiêc ja fundamentalnie wierzê Biblii. Wierzê temu, co mówi
Biblia. I ja wierzê, ¿e Ona jest prawd¹, i jestem gotowy uczepiæ siê
moj¹ dusz¹ ka¿dej czêœci Biblii, wzglêdnie ka¿dego zdania,
przecinka, cokolwiek to mo¿e jest, bowiem Bo¿e S³owo jest wiekuist¹
prawd¹. Ono jest inspirowane i zosta³o zapisane, i my trzymamy siê
Go.
22 W Starym Testamencie mogli otrzymaæ poselstwo w trojaki
sposób. Mianowicie przez proroka, przez tego, który mia³ sny, albo ze
zakonu. Jeœli prorok prorokowa³… A na piersi Aarona by³o Urim
Tummim. I jeœli te œwiat³a na Urim Tummim b³yska³y, to ten prorok
mówi³ prawdê. Lecz jeœli te œwiat³a na Urim Tummim nie b³yska³y,
by³o to b³êdne. Jeœli ktoœ mia³ sen i opowiedzia³ ten sen, a œwiat³a na
Urim Tummim nie b³yska³y, by³o to b³êdne. Jeœli prorok prorokowa³,
a te œwiat³a nie b³yska³y, to on by³ w b³êdzie.
23 A to Urim Tummim zosta³o usuniête z tego kap³añstwa, lecz tutaj
jest Urim Tummim kap³añstwa dzisiaj – S³owo Bo¿e. Je¿eli ktoœ, kto
ma sny, albo prorok, albo kaznodzieja, albo ktoœ inny naucza w
sprzecznoœci do tej Biblii, jest to b³êdne. Niech bêdzie przeklêty. Lecz
musi to byæ budowane solidnie na tym S³owie, jako TAK MÓWI PAN.
I jeœli to S³owo jest poprawnie uporz¹dkowane i nauczane przez
kaznodziejê, Bóg jest uroczyœcie zobowi¹zany wobec Swego Syna
odpowiedzieæ na to S³owo i wype³niæ Je. Otó¿, tak w³aœnie ja wierzê
Biblii. Wierzê ka¿demu s³owu z Niej.
24 Otó¿, mo¿e w niektórych przypadkach nie potrafiê Je zestawiæ
w³aœciwie razem. Wierzê, ¿e ¿aden œmiertelnik na tym œwiecie nie
potrafi zestawiæ ka¿dego S³owa w³aœciwie razem, ale my mo¿emy,
je¿eli Duch Œwiêty udzieli nam do tego inspiracji. Wiele razy jest to
sprzeczne z naszym nauczaniem.
25 Ubieg³ego wieczora moja ¿ona sta³a przypadkowo na zewn¹trz.
Ona mi powiedzia³a: „Skoro tylko dwaj lub trzej przeszli przez
podium, grupa ludzi powsta³a i wysz³a”. Ona powiedzia³a: „Jeden
obejrza³ siê na drugiego, i rzek³: ,Co ty o tym myœlisz?’ On odrzek³: ,E,
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to beznadziejne, nic w tym nie ma.’ A ktoœ inny wyszed³ za kilka
minut i powiedzia³: ,Hm, by³ to dosyæ dobry pokaz, nieprawda¿? A nie
musieliœmy zap³aciæ, by wejœæ do œrodka’.”
26 I taka jest opinia nakrochmalonych ludzi dzisiejszego œwiata.
Rozumiecie? Taka jest ich opinia. Ich opinia by³a zawsze taka. To
by³a ich opinia wtedy. Ich ojcowie mieli t¹ sam¹ opiniê, a s¹ w piekle
dzisiaj. I zapamiêtajcie sobie, co, je¿eli to, czego s³uchali ubieg³ego
wieczora, jest prawd¹? Wtedy oni bluŸnili Duchowi Œwiêtemu, a na to
nie ma wybaczenia ani w tym œwiecie, ani w tym, który ma nastaæ.
Czy siê to zgadza? Tak jest. Raczej milcz, jeœli nie jesteœ pewien. Wiêc
niech was Pan b³ogos³awi.
27 Wiêc dzisiaj po po³udniu zgromadziliœmy siê tutaj z jednym
zamiarem, mianowicie by udzieliæ wskazówek do us³ugi uzdrawiania
dzisiaj wieczorem.
28 Po powrocie zza morza, o ile Bóg pozwoli, pragnê rozpocz¹æ moje
nabo¿eñstwa inaczej. W³aœnie przed chwil¹ rozmawia³em z jednym z
moich mened¿erów, z naszym drogim bratem Moore, i mówi³em mu,
co Bóg po³o¿y³ na moje serce: Przybyæ do takiej miejscowoœci jak
Chicago, czy gdzieœ indziej i nie odje¿d¿aæ zaraz, ale przyjechaæ tutaj
na kilka wieczorów i urz¹dziæ… Wiecie, os³abia mnie to do tego
stopnia, ¿e musz¹ mnie wyprowadzaæ. Lecz trzeba tam pojechaæ i po
prostu urz¹dzê kolejkê modlitwy i bêdê siê modli³ o chorych –
jednego za drugim, a¿ Duch Œwiêty przejmie ten dar i Sam bêdzie
dzia³a³ przezeñ, rozumiecie, w taki sposób, ¿e jeœli grzesznik lub ktoœ
podobny przejdzie przez podium bez pokutowania, to On zwróci mu
na to uwagê. Rozumiecie?
29 Lecz w ten sposób – pos³uguj¹c siê tym Boskim darem i Jego
Obecnoœci¹ – tylko kilka razy i ja jestem niemal wykoñczony. To
mnie po prostu tak os³abia, ¿e niemal nie mogê wyjœæ z budynku.
Czasami bêd¹c pod Jego dzia³aniem, zupe³nie tracê przytomnoœæ.
Pewnego razu by³em tak wyczerpany osiem miesiêcy lub wiêcej. Wy
sobie przypominacie ten czas – wielu z was.
30 Lecz po powrocie, o ile Bóg pozwoli (jak powiedzia³em, nagrywaj¹
to na taœmy), mam zamiar ustaliæ rozk³ad nabo¿eñstw na ca³y rok i
przyjadê do takiej miejscowoœci jak Chicago, i pozostanê wprost tutaj
w Chicago, czy gdziekolwiek to bêdzie, dopóki Chrystus nie powie:
„Pragnê, abyœ teraz uda³ siê do innej miejscowoœci”. I potem, kieruj¹c
siê tym, nie bêdê musia³ ka¿dego wieczora, wzglêdnie ka¿dym
razem… Po prostu przyniosê moje poselstwo, bêdê g³osi³ ewangeliê,
urz¹dza³ wezwania do o³tarza, bêdê pozyskiwa³ ludzi do zbawienia i
nape³nienia Duchem Œwiêtym, a potem wywo³am kolejkê modlitwy i
bêdê siê modli³ o chorych, i potem zakoñczymy. Bêdê rozdawa³ karty
modlitwy i potem gdzie skoñczê jednego wieczora, tam rozpocznê
nastêpnego wieczora, i wtedy bêdziecie mieli dosyæ czasu.
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Tak, jak czynimy to obecnie, nie mo¿emy tego osi¹gn¹æ, poniewa¿
jesteœmy tutaj tylko kilka wieczorów i muszê za³atwiæ po prostu
wszystkich, którzy przychodz¹. Kieruj¹c siê rozk³adem, ka¿dy
cz³owiek – je¿eli s¹ tutaj obecni i zobacz¹, ¿e ich karta modlitwy jest
daleko w tyle, odejd¹ na cztery lub piêæ wieczorów i przyjd¹ znowu
na nabo¿eñstwo – za tydzieñ lub dwa, kiedy przyjdzie kolej na nich.
Rozumiecie? I w ten sposób bêdê móg³ pomodliæ siê za ka¿dego. I taka
jest moja wizja odnoœnie dalszej us³ugi po powrocie zza morza. Mamy
nadziejê, ¿e w tym jest Bóg i pomo¿e nam, i bêdziemy mieæ wspania³e
nabo¿eñstwa w Ameryce.
32 Myœlê, ¿e przez oko³o dziewiêæ lat dzia³a³em w ten sposób, a Pan
potwierdza³ to jako prawdziwe, i ci¹gle na nowo i na nowo, na nowo
i na nowo. Widzimy, ¿e przechodzi³o to tam i z powrotem, tam i z
powrotem. A zatem, ja uwa¿am, ¿e obecnie jest odpowiednia pora do
g³oszenia Ewangelii. Nie jestem tak naprawdê kaznodziej¹ – nie
studiujê tematu, na który mam zamiar g³osiæ. G³oszê po prostu w
oparciu o inspiracjê. Rozgl¹dam siê po prostu, a¿ to znajdê, wyci¹gam
rêkê i biorê to, i podajê to innym. Czasami jest to dosyæ nie
uporz¹dkowane, lecz w taki w³aœnie sposób otrzymujê to; jest to nie
uszeregowane. Wiêc ja lubiê to w³aœnie w ten sposób, bowiem mimo
wszystko, kim my jesteœmy? Nie jesteœmy jak¹œ kast¹ arystokratów –
z nakrochmalonymi ko³nierzami. Jesteœmy zielonoœwi¹tkowcami,
którzy narodzili siê na nowo i zostali nape³nieni Duchem Œwiêtym.
Nasi ojcowie zostali zrodzeni pod t¹ inspiracj¹. Oni urodzili siê jako
niepiœmienni kaznodzieje.
33 Nasi ojcowie – którzy to byli? Piotr, Jakub i Jan. Czy siê to
zgadza? Kiedy wyszli przez bramê, nazywan¹ Piêkn¹, uzdrowili
cz³owieka, który tam siedzia³, a by³ kalek¹ ju¿ z ³ona jego matki.
Patrzcie, oni byli ubogimi ludŸmi. Piotr powiedzia³: „Srebra i z³ota
nie mam”. A nastêpnie ludzie musieli zauwa¿yæ, ¿e oni byli
niepiœmiennymi, niewykszta³conymi ludŸmi, lecz oni byli z Jezusem.
To by³a jedyna rzecz, któr¹ wiedzieli. Takimi w³aœnie i my jesteœmy.
W³aœnie takimi ludŸmi jesteœmy.
34 Niech was Pan b³ogos³awi, kiedy przechodzimy teraz do
instrukcji… A jeœli brat Józef – powiedz mi, jak d³ugo tutaj
miewacie nabo¿eñstwo, ¿ebym ja… O której godzinie koñczycie
zazwyczaj takie nabo¿eñstwa? Oko³o czwartej? W porz¹dku, to jest
œwietne. Wszystko to – to fajnie. Nie sprawdzi³em jeszcze… Czy
wszyscy s³yszycie mnie dobrze – i wy tam w tyle? To dobrze. Dziêkujê
wam.
35 Teraz, zanim otworzymy tê Ksiêgê… ¯aden cz³owiek nie potrafi
otworzyæ tej Ksiêgi. Ja mogê tylko przewracaæ Jej stronice wstecz i
powiedzieæ: „Bêdziemy czytaæ z tego rozdzia³u tutaj”. Jedynie Bóg
mo¿e otworzyæ tê Ksiêgê. Czy pamiêtacie, ¿e w Niebie le¿a³a ta
31
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Ksiêga zapieczêtowana Siedmioma Pieczêciami na grzbiecie.
Przypominacie to sobie? Czy myœleliœcie kiedykolwiek o tym, ¿e
przeszliœmy przez usprawiedliwienie Luthra, poœwiêcenie Wesley’a,
Wylanie Ducha Œwiêtego u zielonoœwi¹tkowców, a ci¹gle jakoœ
brniemy na oœlep?
36 Jest jeszcze coœ, co musi zostaæ objawione. Nie jest to napisane
tutaj; jest to w Pieczêciach. Bêdê naucza³ o tych sprawach, o ile Pan
pozwoli, kiedy powrócê.
37 Pamiêtajcie Daniel s³ysza³ tych siedem g³osów, które wyda³y
swoje g³osy, i zacz¹³ pisaæ, a On powiedzia³: „Nie zapisuj tego”.
Rozumiecie? „To bêdzie objawione w dniach ostatecznych”. Zgadza
siê?
38 Jan widzia³ t¹ sam¹ rzecz, a kiedy on j¹ zobaczy³ tam – tê Ksiêgê
z tylnej strony – ona by³a nauczana od pocz¹tku do koñca, a z tylnej
strony mia³a siedem pieczêci. A one mia³y zostaæ zerwane wtedy, gdy
tajemnica Bo¿a wype³ni siê. My jesteœmy w³aœnie w tym czasie, gdy
tych siedem tajemnic ma zostaæ otwartych dla Koœcio³a.
39 O, jak¹ bogat¹ naukê przedk³ada ta Biblia. Lecz nikt nie móg³
nawet wzi¹æ tej ksiêgi i wejrzeæ w ni¹, wzglêdnie zerwaæ jej Pieczêcie.
By³ tam jednak Baranek, który zosta³ zabity przed za³o¿eniem œwiata,
podszed³, wyci¹gn¹³ rêkê i wzi¹³ tê Ksiêgê z rêki Tego, który siedzia³
na tronie, i otworzy³ tê Ksiêgê, i zerwa³ jej Pieczêcie. Przemówmy
wiêc do Tego, Który mo¿e to uczyniæ teraz, kiedy pochylimy nasze
g³owy.
40 Nasz drogi, mi³uj¹cy, Niebiañski Ojcze, przychodzimy dzisiaj do
Ciebie, pokornie w Imieniu Twojego drogiego Syna, Pana Jezusa
Chrystusa. I dziêkujemy Ci, ¿e On pamiêta³ o nas, i wliczy³ nas wtedy
przed za³o¿eniem œwiata, abyœmy byli œwiêci i nienaganni w Jego
Obecnoœci w owym dniu. Wiêc czym moglibyœmy siê pochlubiæ? Nic w
tej sprawie nie uczyniliœmy ani nic nie mo¿emy uczyniæ, lecz z ³aski
jesteœmy zbawieni – przez wiarê. Bo przed za³o¿eniem œwiata On
wybra³ nas w Chrystusie Jezusie. A teraz On da³ nam Ducha Œwiêtego
jako Pieczêæ a¿ do dnia naszego odkupienia, kiedy zostaniemy
przedstawieni Ojcu i staniemy tam bez zmazy – obmyci Jego Krwi¹.
41 I niech teraz On, który wzi¹³ tê Ksiêgê z Jego prawej rêki,
przyjdzie i weŸmie tê Ksiêgê dzisiaj po po³udniu i otworzy j¹ dla nas,
kiedy bêdê z niej g³osi³.
42 Ojcze, modlê siê, ¿ebyœ Ty poda³ wskazówki tym biednym chorym
ludziom, bêd¹cym w potrzebie. Wielu z nich przejecha³o wiele mil, by
tutaj przybyæ, abym siê o nich modli³. I ja Ciebie proszê, Ojcze, abyœ
namaœci³ Duchem Œwiêtym Twojego s³ugê i da³ mu znajomoœæ rzeczy
nie dla mnie samego, lecz dla tych biednych chorych, potrzebuj¹cych
ludzi, którzy siedz¹ w tym audytorium dzisiaj. Udziel im takich
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wskazówek, aby dok³adnie wiedzieli, jak maj¹ siê uchwyciæ Twoich
obietnic i jak maj¹ im wierzyæ, i jak maj¹ pokonaæ wroga, a jest nam
to dane – to pokonuj¹ce S³owo wprost tutaj w Biblii. I modlimy siê,
¿ebyœ mi Ty pomóg³ dzisiaj wyjaœniæ to Twoim dzieciom i abyœ
otrzyma³ chwa³ê z tych nabo¿eñstw. Bo prosimy o to w Jego mi³ym
Imieniu – naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
43 Pragnê przeczytaæ krótki odcinek z Pisma Œwiêtego z Psalmów.
Psalm 103, od 1 do 3. w.
„B³ogos³aw, duszo moja, Panu, i wszystko, co we mnie,
Imieniu Jego œwiêtemu!
B³ogos³aw, duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich
dobrodziejstw jego!
On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie
choroby twoje”.
44 I zamykaj¹c tê Ksiêgê mówiê, ¿e to miejsce Pisma wype³ni³o siê w
naszym czasie wœród was. Niech bêdzie Pan b³ogos³awiony, poniewa¿
On wybacza wszystkie nasze nieprawoœci i uzdrawia wszystkie nasze
choroby obecnie. To S³owo zosta³o zamanifestowanie dzisiaj –
mianowicie Bóg zatroszczy³ siê o to i ja bym to okreœli³ w ten sposób:
„Bo¿y obmyœlany sposób uzdrawiania”.
45 Tak wielu ludzi szuka uzdrowienia, ale maj¹ b³êdne nastawienie,
z³y motyw, z jakim przychodz¹. Pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ powinien
uczyniæ chrzeœcijanin albo jakikolwiek cz³owiek przychodz¹cy po
uzdrowienie – powinien byæ pewien, ¿e jego serce jest czyste i
nieskalane przed Bogiem. A potem, je¿eli ta choroba ci¹gle nie
ustêpuje, powinien otrzymaæ sk¹dœ pomoc.
46 Powiem teraz coœ, czego nigdy dotychczas w mojej us³udze
publicznie nie powiedzia³em. Przysz³o mi to jednak w tej chwili na
myœl, wiêc pragnê to powiedzieæ. Unika³em tego, lecz dzisiaj po
po³udniu – widzê, ¿e dzisiaj po po³udniu siedzi tutaj tylko garstka
s³uchaczy. A wiêc jak siê to mówi, zdejmijmy po prostu nasze
marynarki i rozmawiajmy ze sob¹ wzajemnie – z serca do serca.
47 Otó¿, by³em bardzo zak³opotany z powodu ludzi, którzy mówi¹:
„Ci uzdrowiciele… Ci Bo¿y uzdrowiciele…” I szczerze mówi¹c,
tacy w³aœnie oni s¹. Dok³adnie tym oni s¹, mówi¹c biblijnymi
terminami. Oni s¹ Bo¿ymi uzdrowicielami, tak samo jak s¹
kaznodziejami, tak samo jak s¹ aposto³ami, czy kimkolwiek innym.
Jest to Bo¿y dar, dany cz³owiekowi, aby nim us³ugiwa³.
48 Chcia³bym tu powiedzieæ, ¿e podobnie jest z g³oszeniem.
Powiedzmy, ¿e Jasiu Kowalski lub ktoœ inny g³osi… Je¿eli Jasiu
Kowalski nie by³ powo³any wy³¹cznie przez Boga do tego, by byæ
kaznodziej¹, to nigdy nie bêdzie mia³ powodzenia jako kaznodzieja.
Mo¿e jego matka powiedzia³a mu, ¿e powinien byæ kaznodziej¹ i jego
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ojciec wys³a³ go mo¿e na studia do seminarium, i on ma mo¿e
promocje naukowe, i tak dalej, lecz nigdy nie bêdzie zdolny
prowadziæ ludzi do Boga, dopóki Duch Œwiêty nie wejdzie do ¿ycia
tego cz³owieka i da mu coœ, co… On mo¿e nie potrafi wymawiaæ
swoich s³ów w³aœciwie, mo¿e nie pos³uguje siê poprawn¹ gramatyk¹,
mo¿e nie jest w stanie pos³ugiwaæ siê odpowiedni¹ psychologi¹, lecz
jeœli ma moc Bo¿¹ w swoim ¿yciu, ludzie to rozpoznaj¹. To siê zgadza.
Bóg bêdzie z nim.
49 Zatem, ta sama sprawa, Jasiu Kowalski mo¿e byæ wykszta³conym
cz³owiekiem, dysponuje psychologi¹ i wszystkim innym, lecz nie
potrafi przed³o¿yæ tego poselstwa, jakie ma ten biedny niepiœmienny
cz³owiek, który jest powo³any przez Pana.
50 Otó¿, my to wiemy. Wy mo¿ecie to równie dobrze przyznaæ,
poniewa¿ nasi najwiêksi kaznodzieje byli w³aœnie takimi mê¿ami. Na
przyk³ad ostatnie przebudzenie w Chicago, a by³o to wielkie
przebudzenie, przyniós³ Dwight Moody, który by³ naprawdê bardzo
niepiœmiennym cz³owiekiem. Jego gramatyka by³a tak nêdzna, po
prostu okropna. On nie by³ nikim wiêkszym, ni¿ ³ataczem starego
obuwia. O, czytajcie jego ksi¹¿ki – tak, one by³y pisane przez kogoœ
innego, i jego poselstwa zosta³y w du¿ym stopniu wypolerowane.
Dwight Moody by³ jednak niewykszta³conym cz³owiekiem.
51 A Piotr, jeden z najwiêkszych mówców wszystkich czasów,
wyj¹wszy Jezusa Chrystusa, jednym z najwiêkszych pisarzy, nie
rozpozna³by nawet swego w³asnego imienia, gdyby zosta³o przed nim
napisane. Jan te¿ by³ niewykszta³cony i nie wyszkolony, i tak dalej,
lecz oni przebywali z Jezusem Chrystusem i oni mieli poselstwo, które
cechowa³a moc.
52 Piotr cytuj¹c Joela kilkakrotnie, pozyska³ pewnego razu trzy
tysi¹ce dusz dla Jezusa Chrystusa. Pomyœlcie: niepiœmienny,
niewykszta³cony.
53 Wiêc nie musicie zdobywaæ jakiegoœ wielkiego wykszta³cenia i
posuwaæ siê do skrajnoœci w tych sprawach. Musicie jednak znaæ
Jezusa, a Chrystus daje wam t¹ zdolnoœæ przez Ducha Œwiêtego,
abyœcie to mogli czyniæ.
54 Otó¿, Bo¿e uzdrawianie polega na tych samych zasadach. S¹
ludzie, którzy naprawdê wierz¹ w Bo¿e uzdrowienie i modl¹ siê o
Bo¿e uzdrowienie, lecz nigdy nie potrafi¹ skorzystaæ z Bo¿ego
uzdrowienia, poniewa¿ po prostu nie mog¹ tego uczyniæ. Nie jest im
to dane. Zatem, istnieje takie… Obserwujê tych ludzi na podium.
Wiele razy, zanim Duch Œwiêty uchwyci mnie i namaszczenie jest tak
wielkie, ¿e musz¹ mnie wyprowadziæ…
55 Wiêc, kiedy patrzê na danego cz³owieka, gdy niektórzy ludzie
podchodz¹, wiele razy jest tak, ¿e ogl¹dam sprawy, o których nic nie

BO¯Y OBMYŒlANY SPOSÓB UZDRAWIANIA

11

mówiê. Staram siê po prostu mówiæ tylko tyle, by sk³oniæ cz³owieka
do wiary. Gdy widzê, ¿e pozyska³em jego uwagê do tego stopnia, to
modlê siê o niego, abym móg³ przejœæ do nastêpnego. Im wiêcej
cz³owiek mówi, tym wiêcej tego przychodzi, po prostu
ustawicznie… Cz³owiek znajduje siê potem jakby w kanale i to
namaszczenie sp³ywa w dó³.
56 A wiêc, gdy nauczam Bo¿ego uzdrowienia i widzê przychodz¹cych
ludzi, oni mówi¹: „O tak, bracie, ja mam wiarê”. Otó¿, oni
wyobra¿aj¹ sobie, ¿e maj¹ wiarê. Rozumiecie? Oni jednak nie maj¹
wiary.
57 Wiara jest po prostu tak przekonana jak wasz wzrok albo mój
dotyk, dziêki któremu wiem, ¿e ta kazalnica jest tutaj. Cz³owiek nie
musi byæ wykszta³cony. Szczerze mówi¹c, by³oby dobrze, gdybyœcie
byli tylko trochê bardziej proœci w tej sprawie, ni¿ jacy w
rzeczywistoœci jesteœcie. To siê zgadza. Wy po prostu… Jest to po
prostu coœ, o czym jesteœcie przekonani, ¿e to siê stanie. To wszystko.
Jest to po prostu tak pewne. Wtedy nic nie mo¿e wam tego zabraæ. Wy
wiecie, ¿e to siê urzeczywistni. Wy tylko…
58 Nic nie mo¿e ci tego zabraæ. Chocia¿ lekarze stoj¹ i mówi¹, ¿e
umrzesz w nastêpnej godzinie, jednak ty wiesz, ¿e odzyskasz zdrowie.
Lekarz mo¿e powie ci, ¿e jesteœ ca³y okryty tr¹dem albo po¿arty przez
raka. To nie przestraszy ciê ani trochê. Wcale nie. Otó¿, to jest wiara.
59 Popatrzcie na Paw³a, kiedy rozbi³ im siê okrêt. Wiecie, on by
równie¿ straci³ nadziejê. Wszelka nadzieja, ¿eby ocaleli, przepad³a,
powiedzia³ Pawe³. Biedny stary okrêt nabiera³ wodê, a czternaœcie
dni i nocy nie widzieli ksiê¿yca, gwiazd, w ogóle niczego, a ten
niewielki okrêt by³ miotany w wodach, a¿ w koñcu Pawe³ powiedzia³:
„Hm, s¹dzê, ¿e wszelka nadzieja przepad³a”. Tak samo on tego nie
wiedzia³.
60 Lecz kiedy znajdowa³ siê na dnie okrêtu tej nocy i modli³ siê,
pojawi³a mu siê wizja. I zobaczy³ Anio³a Pañskiego, który przyszed³ i
powiedzia³: „Nie bój siê Pawle, bo zostaniesz przyprowadzony przed
cesarza”. To siê zgadza. „A oto Bóg daje ci – wszyscy, którzy ¿egluj¹
z tob¹, s¹ ci dani. Dlatego b¹dŸ dobrej myœli. WyjdŸ na pok³ad i b¹dŸ
dobrej myœli”.
61 I niewielki Pawe³ wprost w œrodku burzy wybieg³ na pok³ad,
wymachiwa³ swoimi rêkami i krzycza³ na ca³y g³os, mówi¹c: „B¹dŸcie
dobrej myœli, bracia, bo ubieg³ej nocy stan¹³ przede mn¹ anio³ Bo¿y i
powiedzia³, abym siê nie ba³. Musimy bowiem stan¹æ wprost przed
cesarzem”. Dalej mówi³: „Mówiê wam teraz, ¿e nikt z was nie zginie,
nawet ¿aden w³os z waszej g³owy nie zginie, lecz zostaniemy… Nasz
okrêt rozbije siê gdzieœ. Ogl¹da³em w wizji, jak sterczy rozbity gdzieœ
przy brzegu, lecz nam nie stanie siê ¿adna krzywda”. I powiedzia³:
„WeŸmy wiêc coœ do zjedzenia i posilmy siê”.
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A oni… O, oni obawiali siê to zrobiæ, ale Pawe³ poszed³,
przygotowa³ sobie kanapkê i zacz¹³ j¹ spo¿ywaæ. Patrzcie, on siê nie
obawia³. Dlaczego? Bóg tak powiedzia³. Zakotwiczy³o siê to w sercu
Paw³a.
63 Bez wzglêdu na to, jak bardzo by³ ten okrêt miotany. Nie widzieli
gwiazd ani ksiê¿yca, dni przemija³y, to wcale nie martwi³o Paw³a.
Wyobra¿am sobie, ¿e spo¿ywa³ kanapkê za kanapk¹, chodzi³ tam i z
powrotem po pok³adzie i mówi³: „Chwa³a Bogu, nie jesteœmy daleko
od l¹du, bracia”.
64 Tutaj to macie – bez wzglêdu na to, jak bardzo by³o ciemno.
Wieloryb podp³yn¹³ mo¿e do tej ³odzi, by j¹ wywróciæ, rekiny p³ynê³y
za ni¹ setkami, lecz to nie odstraszy³o Paw³a. Wcale nie. On wiedzia³,
co powiedzia³ Bóg. On wierzy³ temu, co powiedzia³ Bóg. Powiedzia³:
„Dlatego bracia b¹dŸcie dobrej myœli, bo ja wierzê Bogu, ¿e stanie siê
dok³adnie tak, jak On mi to pokaza³”. To jest wiara.
65 Wyszli z wody na wyspê i on nazbiera³ patyków, by je przyrzuciæ
na ogieñ, a gdy zaczê³y paliæ siê ogniem, uk¹si³ go wielki, stary w¹¿,
a gdy on uk¹si cz³owieka, to pozostaje mu tylko parê sekund ¿ycia.
Musia³ to byæ w¹¿, podobny do afrykañskiej mamby. Myœlê, ¿e
cz³owiek ¿yje po uk¹szeniu tego wê¿a tylko dwie lub trzy minuty.
Mniej wiêcej tyle ¿ycia mu pozostaje, bez wzglêdu na to, czy otrzyma
albo nie otrzyma serum. I taki w¹¿ uk¹si³ go w rêkê. Pawe³ spojrza³
na niego i powiedzia³: „Pan mi powiedzia³, ¿e muszê stan¹æ przed
cesarzem. Ale¿, ty mnie nie mo¿esz skrzywdziæ”. Strz¹s³ go wiêc do
ognia i znowu wyszed³, i nazbiera³ wiêcej patyków, powróci³ i
ogrzewa³ siê, i w ogóle nic siê nie sta³o. Czy rozumiecie, co chcê
powiedzieæ?
66 Bóg powiedzia³ Paw³owi: „Zostaniesz przyprowadzony przed
cesarza”. A Pawe³ nie zosta³ jeszcze przyprowadzony przed cesarza,
wiêc nic nie odstraszy³o Paw³a. On wiedzia³, ¿e idzie naprzód. Otó¿,
to jest wiara. Ty ustali³eœ swój kurs. Dok³adnie wiesz, na czym stoisz.
Zatem, je¿eli ktoœ modli siê tak gorliwie, a¿ dostanie siê do tego
stanu, bracie, to nie ma dosyæ lekarzy w Chicago, którzy by ci
wmówili, ¿e pozostaniesz chorym. To siê zgadza.
67 Rozgl¹da³em siê teraz, by znaleŸæ cz³owieka kalekê. Nie widzê…
Myœlê, ¿e tutaj znajduj¹ siê kule, nale¿¹ce do którejœ kalekiej pani.
Gdyby Duch Œwiêty objawi³ ci w tej chwili, siostro, ¿e odejdziesz st¹d
dzisiaj po po³udniu i odrzucisz te kule hen na œrodku ulicy i pójdziesz
do domu, nie pos³uguj¹c siê nimi ju¿ nigdy wiêcej, i by³oby ci to
przekazane tak bezpoœrednio, to prawdopodobnie poca³owa³abyœ te
stare kule na do widzenia, zanim w ogóle wstaniesz z twojego krzes³a.
Odwróci³abyœ siê po prostu do ludzi i powiedzia³a: „Byæ mo¿e nie
mog³am chodziæ ju¿ tak d³ugi czas, ale obserwujcie, jak odejdê st¹d”.
Rozumiecie? Wiedzia³abyœ to. Nic nie mog³oby ciê powstrzymaæ.
62
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Gdyby Duch Œwiêty przemówi³ do mnie teraz i powiedzia³: „Ta
niewiasta”, i widzia³bym j¹ w wizji wychodz¹c¹ przez te drzwi, nie
obawia³bym siê ani trochê powiedzieæ to, choæby tu by³o sto milionów
ludzi: „Ta niewiasta by³a kalek¹ tak d³ugo, albo mo¿e jest …?… Ja
nie wiem, co jej dolega. Lecz cokolwiek to jest, ona wyjdzie st¹d”.
Powiedzia³bym: „Ona wyjdzie st¹d bez tej laski albo tej kuli, któr¹
ma pod swoim ramieniem; ona wyjdzie na zewn¹trz normalnie”. I wy
zobaczylibyœcie, ¿e to urzeczywistni siê w ten sposób. Patrzcie, nie
obawia³bym siê wcale, nie by³oby ¿adnego „czy¿by”. Rozumiecie? To
jest wiara.
69 Lecz jeœli przychodzisz i mówisz: „O, ja wierzê, ¿e Bóg jest
Lekarzem”. Widzisz, w tobie przebywaj¹ dwaj mê¿czyŸni. Czy to
wiedzia³eœ? Pewnego razu mieliœmy na nabo¿eñstwie nawróconego
Indianina i zapyta³em siê go, jak mu siê powodzi potem, gdy otrzyma³
Ducha Œwiêtego. On odrzek³: „Otó¿, we mnie s¹ jakby dwa psy”.
Dalej mówi³: „Jeden z nich jest z³ym psem, a drugi dobrym psem”. I
powiedzia³: „Oni po prostu sprzeczaj¹ siê i walcz¹ przez ca³y czas”.
70 Ja zapyta³em: „S³uchaj, wodzu, który z nich zwyciê¿a?” A wódz
odpowiedzia³: „Otó¿, jest to zale¿ne od tego, którego psa wódz karmi
najwiêcej”.
71 Nie chcê tutaj przyrównywaæ diab³a i Ducha Œwiêtego do psów,
lecz patrzcie, w cz³owieku jest dobro i jest w nim z³o. Jest w nim
wiara i niewiara. Chodzi o to, któr¹ z nich karmisz najwiêcej, to jest
decyduj¹ce – kogo karmisz najwiêcej.
72 Zatem, wy tutaj – ka¿dy cz³owiek, bêd¹cy tu dzisiaj po po³udniu
– ja chcê wierzyæ, ¿e wszyscy wierzycie w Bo¿e uzdrowienie, ka¿dy z
was. Mówicie: „Oczywiœcie, bracie Branham, ja wierzê w Boskie
uzdrowienie”.
73 Otó¿ mo¿e mówisz to z wszelk¹ inteligencj¹, z jak¹ potrafisz to
powiedzieæ. Ty temu wierzysz. Jest to w twojej g³owie. Lecz pamiêtaj,
tutaj wewn¹trz istnieje podœwiadomoœæ, która musi mówiæ to samo.
Je¿eli nie mówi, to niczego nie osi¹gniesz. Mo¿e czytasz Bibliê i
mówisz: „Hm, bracie Branham, Biblia mówi to tutaj”.
74 To jest prawd¹. To siê dok³adnie zgadza. Dlatego te¿ ludzie mówi¹
dzisiaj: „Otó¿, ja wierzê, ¿e Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym i ja
jestem zbawiony”.
75 „Jak wiesz, ¿e On jest Synem Bo¿ym?”
„Biblia tak mówi”. Widzicie?
76 A ja mówiê: „Dobrze, ale sk¹d wiesz, ¿e On jest Synem Bo¿ym”.
„Moja matka tak powiedzia³a. Kaznodzieja tak powiedzia³”.
77 Otó¿, oni maj¹ racjê. Lecz jak to mo¿esz wiedzieæ? Biblia mówi, ¿e
tego nie mo¿esz wiedzieæ, dopóki nie otrzymasz Ducha Œwiêtego. Ty
68
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przyjmujesz tylko s³owo kogoœ innego. Czy to wiedzieliœcie? [„Tak”.]
Nie brzmia³o to zbyt przekonuj¹co. Lecz to jest prawd¹. Zacytujê to:
„¯aden cz³owiek nie mo¿e powiedzieæ, ¿e Jezus jest Chrystusem,
tylko przez Ducha Œwiêtego”. Czy siê to zgadza? Duch Œwiêty w tobie
musi sk³adaæ œwiadectwo o zmartwychwstaniu i o tym, ¿e Jezus jest
Synem Bo¿ym; inaczej przyjmujesz tylko s³owo kogoœ innego w tej
sprawie. Przyjmuj tylko to, co mówi Biblia. Biblia ma racjê. Inaczej
przyjmujesz tylko to, co mówi kaznodzieja. Kaznodzieja te¿ ma racjê.
Wzglêdnie przyjmujesz to, co powiedzia³ jakiœ dobry cz³owiek. Oni
maj¹ racjê. Lecz ty, jako indywidualny cz³owiek nie wiesz, ¿e Jezus
jest Chrystusem, dopóki Duch Œwiêty nie przekaza³ ci tego. To siê
zgadza.
78 Zwa¿ajcie teraz, ¿aden cz³owiek nie mo¿e mieæ wiary ku
uzdrowieniu, dopóki mu to nie zostanie objawione przez Ducha
Œwiêtego, ¿e zostanie uzdrowiony. Mo¿e potkniesz siê na tym. Mo¿e
bêdziesz kontynuowa³ swoje ¿ycie ¿yj¹c dobrym chrzeœcijañskim
¿yciem. Mo¿esz nale¿eæ do jakiegoœ koœcio³a. Mo¿e masz tam mi³¹
spo³ecznoœæ. Mo¿e masz moralny charakter i wszystko to, lecz bracie,
to ci¹gle nie jest chrzeœcijañstwem. Chrzeœcijaninem jesteœ wtedy,
gdy Duch Œwiêty wzi¹³ ciê ca³kiem w posiadanie i jesteœ prowadzony
przez Ducha Œwiêtego. Nie wa¿ne, jak dobrym, jak moralnym, czy jak
dobrym cz³onkiem koœcio³a jesteœ. Kain by³ tak samo dobry, jak
ka¿dy inny cz³onek koœcio³a. Takim samym by³ Ezaw, fajny
kulturalny d¿entelmen. Takim by³ Kain – bardzo religijny, wierzy³ w
Boga, sk³ada³ ofiary, zbudowa³ o³tarz, wykonywa³ wszystkie religijne
obrz¹dki, a Bóg go odrzuci³. Nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e Jezus jest
Chrystusem, tylko przez Ducha Œwiêtego.
79 Piotr zosta³ usprawiedliwiony i wierzy³ w Pana Jezusa Chrystusa.
On nawet zacz¹³ g³osiæ Ewangeliê, lecz Jezus powiedzia³ mu: „Kiedy
siê nawrócisz, umacniaj swoich braci”. Rozumiecie? „Potem, gdy siê
nawrócisz!”
80 Nawrócenie nastaje wtedy, gdy Duch Œwiêty usunie star¹ naturê
z cz³owieka i wchodzi do niego nowa natura, któr¹ jest Duch Œwiêty.
A gdy cz³owiek zosta³ naprawdê zrodzony z Ducha Bo¿ego, ma ¯ywot
Wieczny. Jezus tak powiedzia³. „Kto s³ucha Moich S³ów i wierzy w
Tego, który Mnie pos³a³ (¿aden cz³owiek nie mo¿e tego powiedzieæ,
jedynie dziêki Duchowi Œwiêtemu)… Kto s³ucha Moich S³ów i
wierzy w Tego, który Mnie pos³a³, ma ¯ywot Wieczny i nie pójdzie na
potêpienie albo na s¹d, lecz przeszed³ ze œmierci do ¯ycia”. Tak
w³aœnie On powiedzia³. Ja wierzê w Niego, czy wy równie¿?
81 Ktoœ powiedzia³ niedawno tak: „Bracie Branham, ja wierzê, ¿e my
mamy Ducha Œwiêtego. Ja wierzê, ¿e jestem zbawiony, i tak dalej”.
Otó¿, jak mo¿esz wierzyæ, dopóki nie masz Ducha Œwiêtego? Ty nie
mo¿esz wierzyæ w³aœciwie. Otó¿, to jest ta usterka. To jest ta sprawa,
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której chrzeœcijanin nie mo¿e przebrn¹æ. To jest ta rzecz, której chory
cz³owiek nie mo¿e przebrn¹æ. Rozumiecie? Jest olbrzymia ró¿nica
miêdzy przypatrywaniem siê S³owu Bo¿emu, a przyjêciem Bo¿ego
S³owa. Je¿eli ty… Ci, którzy przyjmuj¹ S³owo, nie ci, którzy Je
badaj¹, lecz ci, którzy Je przyjmuj¹ – Bóg dodawa³ do zboru tych,
którzy mieli byæ zbawieni. Trzy tysi¹ce dusz przyjê³o S³owo.
82 Mo¿esz s³yszeæ g³oszone S³owo. Mo¿esz przygl¹daæ Mu siê i
przyznaæ, ¿e Ono jest w³aœciwe. Kain tak czyni³, równie¿ wszyscy
inni. Lecz tylko tam, gdzie to s³owo pad³o na dobr¹ glebê, wyda³o
plon. Ci, którzy Je przyjêli, dali siê ochotnie ochrzciæ. Rozumiecie?
Przyjêcie S³owa!
83 Zatem, kiedy otrzymasz inspiracjê, ¿e Jezus Chrystus umar³ za
twoje choroby, w tej w³aœnie godzinie przysz³o twoje uzdrowienie.
Zgadza siê! Gdy otrzymasz z Niebios to, ¿e Jezus umar³ za twoje
grzechy i przyj¹³eœ to, potem nie potrzebujesz ju¿ ¿adnej modlitwy o
ciebie. Ty to ju¿ przyj¹³eœ. Sprawa za³atwiona.
84 Wiêc mo¿emy g³osiæ S³owo, wyjaœniaæ S³owo. Lecz ty musisz
przyj¹æ to S³owo. O, alleluja! To w³aœnie wywo³a ogieñ, bracie. Gdy
to przyjmiesz – to objawienie, wtedy coœ wyœliŸnie siê hen z tego
niewidzialnego œwiata, przychodzi, staczaj¹c siê w dó³ przez
mistyczny kana³ gdzieœ do twojej duszy, i mówi ci: „Teraz to
rozumiem”. Twoje oczy jaœniej¹; twoje usta, które by³y spuszczone,
rozszerz¹ siê w uœmiechu. Wydaje siê, ¿e ka¿dy musku³ w twoim ciele
raduje siê. Coœ siê wydarzy. Coœ… Potem nie musisz ju¿ byæ w
kolejce modlitwy. Ty to ju¿ otrzyma³eœ.
85 Otó¿, dlatego w³aœnie… Gdyby wszyscy w tym budynku w tej
chwili mieli takie nastawienie, to ka¿dy cz³owiek by³by doskonale
uzdrowiony. Otó¿, jak sk³onimy ludzi do tego? Niektórzy potrafi¹ to
przyj¹æ. Niektórzy tego nie mog¹ przyj¹æ. Lecz ci, którzy to potrafi¹
przyj¹æ – oni patrz¹ siê na to, przyjmuj¹ to i wierz¹ temu. Inni mo¿e
na innym nabo¿eñstwie. Otó¿, to jest jeden sposób g³oszenia tego na
podstawie S³owa. Innym sposobem jest mo¿e, gdy ktoœ przemówi
obcym jêzykiem i ktoœ poda do tego wyk³ad i objawi tajemnice ich
serc. Albo byæ mo¿e ktoœ z nich jest prorokiem i on powstanie i uczyni
coœ nadprzyrodzonego, na co siê popatrzysz i powiesz: „O, tutaj to
mamy. Tutaj jest to w³aœciwe”. Wtedy coœ wydarzy siê dla ciebie.
Lecz kiedy tam siedzisz i mówisz: „Uhm, to jest mentalna telepatia.
O, wiem, ¿e dr Kowalski tak powiedzia³”. Bracie, wtedy znajdujesz
siê na niebezpiecznej p³aszczyŸnie. Jesteœ w okropnym miejscu. Mo¿e
powiesz, ¿e to wszystko jest marne i tym podobnie. Lecz w dniu s¹du
odpowiesz za to. To siê zgadza.
86 I pamiêtajcie, kiedy Bóg podaje Swoje objawienie, objawiaj¹c
Samego Siebie Swojemu ludowi… To jest korzyœæ p³yn¹ca z tych
nabo¿eñstw. Dlatego Bóg da³ te dary – aby wywy¿szyæ Siebie i
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zjednoczyæ ludzi, i zebraæ razem cia³o, i pomóc nam po³¹czyæ nasze
wysi³ki z naszymi modlitwami.
87 Cz³owiek, siedz¹cy w takiej grupie ludzi jak ta, gdzie wiara jest
skumulowana ze wszystkich stron – to ci pomo¿e odzyskaæ zdrowie.
Bêd¹ tam ludzie, którzy s³uchaj¹ S³owa, które jest nauczane, którzy
chocia¿ nie bêd¹ w kolejce modlitwy, jednak zostan¹ uzdrowieni.
Bowiem coœ dzieje siê podœwiadomie mo¿e, a oni nawet nie
uœwiadamiaj¹ sobie tego. Oni wyzdrowiej¹. Ktoœ mo¿e siedzi i
obserwuje jeden ze znaków od Pana, które siê pojawiaj¹, i [Brat
Branham strzeli³ swoimi palcami – wyd.] on zostanie uzdrowiony.
Rozumiecie? Tak jest, kiedy wiara, cokolwiek, co mo¿e stymulowaæ tê
wiarê…
88 Otó¿, mogê patrzyæ siê na pszenicê, le¿¹c¹ tutaj na mojej d³oni; ja
rozpoznajê, ¿e to jest pszenica. Mogê powiedzieæ, ¿e to jest pszenica.
Mogê j¹ pokazaæ glebie i gdyby gleba mog³a spojrzeæ, ona by
powiedzia³a: „Tak, to jest pszenica. Ja wierzê, ¿e to jest pszenica,
ka¿de s³owo z tego”. Pomimo to ta pszenica nie mo¿e zrodziæ
pszenicy, je¿eli nie wpadnie do gleby i sama nie umrze. Czy siê to
zgadza?
89 To jest ten cz³owiek, który patrzy siê fundamentalnie i mówi:
„Tak, ja wierzê w uzdrowienie. Ja wierzê, ¿e to jest w³aœciwe. Wierzê,
¿e to jest S³owo Bo¿e. Wierzê, ¿e to jest dla wierz¹cego. I ja wierzê, ¿e
mam wiarê, by to przyj¹æ. Lecz dopóki tego nie przyjmiesz… Czy
rozumiecie, co chcê powiedzieæ? Wtedy, gdy To przyjmiesz, radujesz
siê. W swoim wnêtrzu masz S³owo i sprawa za³atwiona, wszelkie
w¹tpliwoœci umar³y; wszelka ³uska odpad³a i wykie³kowa³o nowe
¿ycie, rosn¹c ku uzdrowieniu dla ciebie. Wtedy w³aœnie naprawdê
otrzymujesz swoje uzdrowienie. St¹d przychodzi uzdrowienie. Wiara
przychodzi przez s³uchanie, s³uchanie S³owa.
90 Otó¿, wiara nie jest uzdrowieniem. Wiara spowoduje uzdrowienie.
Rozumiecie? Dziêki wierze jesteœ zbawiony. Popatrzcie teraz tutaj,
gdyby tutaj le¿a³ bochenek chleba, który kosztuje æwieræ dolara –
myœlê, ¿e taka jest mniej wiêcej jego cena, a ja mia³bym dwadzieœcia
piêæ centów – otó¿, dwadzieœcia piêæ centów jest cen¹ kupna tego
chleba, ale ja mam tych dwadzieœcia piêæ centów, a nie mam tego
chleba.
91 Mo¿ecie teraz mieæ wiarê ku uzdrowieniu i ja wierzê, ¿e wielu z
was j¹ ma. Lecz nie mo¿esz otrzymaæ uzdrowienia, dopóki nie kupisz
tego uzdrowienia przez wiarê, któr¹ masz. Mo¿e mówisz: „O, bracie
Branham, ¿yczy³bym sobie, ¿ebym mia³ Ducha Œwiêtego. Ja mam
wiarê, ¿e to otrzymam”. Dobrze, zamieñ wiêc swoj¹ wiarê za Ducha
Œwiêtego. Rozumiesz? To jest wszystko, co musisz uczyniæ? Kiedy
masz tê wiarê, nic nie mo¿e ci tego zabraæ. Otó¿, je¿eli wierzysz tylko
pozornie, je¿eli to tylko udajesz, je¿eli to podrabiasz, nie bêdzie to
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dzia³aæ dla ciebie. Lecz jeœli to jest prawdziwa wiara, to sprawa
za³atwiona. Bóg uczyni to w tej chwili. Czy temu wierzycie? A kiedy
mówisz: „O, tak, bracie Branham, wierzê w Boskie uzdrowienie…”
W porz¹dku, je¿eli wierzysz w Boskie uzdrowienie, to weŸ t¹ sam¹
wiarê, któr¹ masz w Boskie uzdrowienie i kup swoje uzdrowienie.
Rozumiesz? A ty, który otrzymujesz to wiar¹… Na pewno.
92 Ktoœ powiedzia³ – rozmawialiœmy o otrzymaniu Ducha Œwiêtego.
Oczywiœcie, by³em wychowany i duchowo karmiony we wczesnych
dniach mojej us³ugi w baptystycznym koœciele i by³em nauczany, ¿e
cz³owiek otrzymuje Ducha Œwiêtego, je¿eli wierzy – wed³ug
baptystycznego koœcio³a. Lecz wed³ug tej Biblii cz³owiek otrzymuje
Ducha Œwiêtego potem, gdy uwierzy³, potem, gdy uwierzy. Cz³owiek
wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, przyjmuje Go jako swojego
osobistego Zbawiciela, a potem otrzymuje Ducha Œwiêtego. I dopóki
nie otrzyma³eœ Ducha Œwiêtego, to Bóg jeszcze nie uzna³ twojej wiary.
To siê zgadza.
93 Abraham, ojciec wiary, wierzy³ Bogu w sprawie uzdrowienia i
zbawienia. Przez uzdrowienie przysz³o zbawienie, poniewa¿ ono
wyda³o na œwiat Izaaka, a przez Izaaka przysz³o zbawienie.
94 Zwróæcie teraz uwagê, ¿e Abraham wierzy³ Bogu. Czy siê to
zgadza? I to zosta³o mu zaliczone ku sprawiedliwoœci i Bóg da³ mu
znak, ¿e On zaakceptowa³ jego wiarê. Amen. Czy to pojmujecie?
95 Popatrzcie. Widzicie? Gdyby Abraham powiedzia³: „Panie, ja
Tobie wierzê”, a nie odezwa³by siê ¿aden g³os, to ja nie wiem. Otó¿,
on powiedzia³: „Panie, ja Ci wierzê”. Gdyby nie odezwa³ siê ¿aden
g³os, Abraham nie wiedzia³by tego.
96 Lecz Bóg odpowiedzia³ mu i da³ Abrahamowi znak, ¿e On przyj¹³
jego wiarê. On mu da³ obrzezkê jako znak. Czy siê to zgadza? Innymi
s³owy by³o to potwierdzenie wiary Abrahama. Kiedy otrzyma³
potwierdzenie, powiedzia³: „Chwa³a Panu, sprawa za³atwiona”. On
powiedzia³: „Ja mam wiarê, a Bóg to zaakceptowa³”.
97 Kiedy mówisz: „Ja mam wiarê”, a Bóg daje ci chrzest Duchem
Œwiêtym, jest to potwierdzenie tego, ¿e Bóg przyj¹³ twoj¹ wiarê.
Amen.
98 Otó¿, wy powiecie: „Czy to jest obrzezka Ducha Œwiêtego?”
Absolutnie tak. Amen. To jest prawd¹. Duch Œwiêty jest Pieczêci¹
¿yj¹cego Boga. On jest Pieczêci¹ Bo¿ego uznania twojej wiary. Bo
Efezjan 4, 30. mówi: „Nie zasmucajcie Bo¿ego Ducha Œwiêtego,
którym jesteœcie zapieczêtowani a¿ do dnia waszego odkupienia”.
Alleluja.
99 Zatem, je¿eli mówisz, ¿e masz wiarê w Boskie uzdrowienie i coœ
nawiedzi ciê i mówi: „Zacznij dzia³aæ”, to jest potwierdzenie, ¿e Bóg
przyj¹³ twoj¹ wiarê w Boskie uzdrowienie. To siê zgadza. Wtedy masz
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odwagê wprowadziæ swoj¹ wiarê w akcjê. Kiedy tylko mówisz, ¿e
masz wiarê, a obawiasz siê wprowadziæ j¹ w czyn, to twoja wiara jest
martwa. Rozumiesz? Lecz kiedy masz wiarê i jesteœ ochotny
wprowadziæ j¹ w czyn, to Bóg potwierdza j¹ towarzysz¹cymi cudami
i ty prze¿yjesz swoje uzdrowienie. To jest prawd¹. Je¿eli masz wiarê!
100 Otó¿, ludzie zgromadzaj¹ siê na tych nabo¿eñstwach i one s¹
w³aœnie po to, aby dodaæ odwagi waszej wierze, aby wywo³aæ w was
wiarê. My nie potrafimy uzdrowiæ. Oczywiœcie, ¿e nie. Lecz mamy w
tym pewn¹ cz¹stkê. Jest to g³oszenie Ewangelii; to jest jedna czêœæ,
kiedy to czynimy. Dalsz¹ czêœci¹ by³oby mówienie jêzykami. To jest
ta wewnêtrzna czêœæ, je¿eli to jest dziêki objawieniu. A je¿eli to jest
dar prorokowania, jest to dalsza czêœæ tego. Potem s¹ znaki i cuda, i
wszystko inne – to s¹ dary, które s¹ czynne w zborze, by stymulowaæ
koœció³, by trzymaæ koœció³ razem dla ka¿dego atrybutu ¿ycia Jezusa,
a¿ On powróci znowu w chwale. Amen.
101 Otó¿, twoim wrogiem jest diabe³. A Bóg pod ka¿dym wzglêdem, w
ka¿dym wieku, zawsze zachowywa³ ludzi w zdrowiu. Czy temu
wierzycie? Bóg nigdy nie zostawi³ swego ludu bez obmyœlanego
sposobu uzdrowienia. Wymieñcie mi to w Piœmie Œwiêtym, kiedy On
to uczyni³. Bez wzglêdu na to, jakie ciemnoœci nasta³y, jak daleko
ludzie odeszli od Niego, Bóg mia³ obmyœlan¹ drogê uzdrowienia. On
j¹ zawsze mia³. I On mia³ zawsze kogoœ, kto temu wierzy³.
102 Popatrzcie daleko wstecz we wczesnych dniach On mia³
obmyœlan¹ drogê. On mia³ wtedy spi¿owego wê¿a. To by³a Bo¿a
obmyœlana droga dla dzieci Izraela, w dawnych czasach, kiedy wyszli
z Egiptu. Gdy rozpoczêli swoj¹ marszrutê, On wiedzia³, ¿e tam bêd¹
choroby, wiêc On powiedzia³ po prostu – On przygotowa³ drogê.
103 Niedawno g³osi³em gdzieœ tutaj o tym, ¿e Moj¿esz by³ lekarzem –
Doktor Moj¿esz. Ja nie wiem, czy temu wierzycie, czy nie, lecz on by³
lekarzem. Biblia mówi: „On by³ wykszta³cony we wszelkiej m¹droœci
Egipcjan”. Czy siê to zgadza? Tak, oni byli dumnymi lekarzami. O,
moi drodzy. A wiêc, doktor Moj¿esz… I wyobra¿am sobie, ¿e wielu
medyków tutaj z Chicago chcia³oby siê dowiedzieæ, jak Moj¿esz
utrzyma³ dwa miliony ludzi w zdrowiu i silnych przez czterdzieœci
lat, i wyprowadzi³ ich z pustyni bez ¿adnego s³abego cz³owieka
miêdzy nimi. Czy to nie by³oby cudowne? Ja chcia³bym mieæ niektóry
z tych medykamentów, które on mia³, czy wy nie? Zastanawiam siê,
ile ok³adów z fig i innych rzeczy on u¿ywa³ wtedy? Ile zió³ek i
zastrzyków penicyliny on mia³ wtedy. Rozumiecie?
104 Doktor Moj¿esz – on mia³ mniej wiêcej dwa miliony ludzi, których
wyprowadzi³ z Egiptu. Wywiód³ ich z Egiptu i prowadzi³ ich do
Palestyny. I kiedy tam pielgrzymowali, ile niemowl¹t urodzi³o siê
jednej nocy? Doktor Moj¿esz musia³ im robiæ wizyty. Ilu ludzi mia³o
bóle ¿o³¹dka w ci¹gu ca³ego dnia, kiedy spo¿ywali wszystko, co mogli
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znaleŸæ po drodze? Ilu ludzi zawezwa³o Moj¿esza w nagl¹cej
potrzebie ka¿dej nocy? Czy pomyœleliœcie kiedykolwiek o tym? Ilu z
tych ludzi potknê³o siê na tych kamieniach i innych przeszkodach –
upadli i odarli sobie skórê na nogach albo mo¿e z³amali sobie nogi lub
coœ innego w ci¹gu ka¿dego dnia. Dlatego, ¿e oni szemrali i
odstêpowali od Boga, i czynili wszystko inne, wpadali w k³opoty. A
doktor Moj¿esz…
105 Czy chcielibyœcie popatrzeæ do jego apteczki i zobaczyæ wszystko,
co w niej mia³? Biblia podaje nam to. Czy wiedzieliœcie, ¿e Biblia
podaje nam szczegó³owo, jakie medykamenty mia³ Moj¿esz w niej?
Czy to wiedzieliœcie? Poka¿ê wam to za chwileczkê.
106 Popatrzymy wiêc teraz do jego apteczki i zobaczymy, co Moj¿esz
mia³. 2. Moj¿eszowa, w porz¹dku. Popatrzmy, tutaj to jest. Ona jest
otwarta. „Jam jest Pan, twój Bóg, który ciê uzdrawiam”. To by³
przepis lekarski na wszelk¹ chorobê. Wiêc jeœli ktoœ mówi³, ¿e ma siê
urodziæ niemowlê, a matka by³a w k³opotach, „Jam jest Pan, twój
Bóg, który ciê uzdrawiam”. Je¿eli oni mieli mê¿czyznê, któremu siê
coœ przytrafi³o – np. zosta³o mu wyk³ute jedno oko – „Jam jest Pan,
twój Bóg, który ciê uzdrawiam”. Gdy cz³owiek upad³ i z³ama³ sobie
nogê – „Jam jest Pan, twój Bóg, który Ciê uzdrawiam”. Je¿eli któreœ
z dzieci mia³o zapalenie p³uc – „Jam jest Pan, twój Bóg, który ciê
uzdrawiam”.
107 „Doktorze Moj¿eszu, co postanowi³eœ na dzisiejszy wieczór? Co
bêdzie siê dziaæ dzisiaj wieczorem? Co masz w planie dzisiaj
wieczorem? Mamy tutaj chore dzieciê”.
Moj¿esz odrzek³: „Jam jest Pan, twój Bóg, który ciê uzdrawiam”.
108 Dziêkujê ci, doktorze Moj¿eszu, my siê tym pos³u¿ymy. Panie, Ty
powiedzia³eœ, ¿e jesteœ Panem, moim Bogiem, i uzdrawiasz to dzieciê.
Amen. My Tobie wierzymy, Panie”. Nastêpnego poranka to dzieciê
ju¿ siê bawi³o. Na tym to polega³o. „Jam jest Pan, który ciê
uzdrawiam”. Jedyny przepis, który mia³ Moj¿esz, a prowadzi³ dwa
miliony ludzi przez pustyniê czterdzieœci lat, i nie by³o miêdzy nimi
ani s³abego, ani kaleki, ani œlepego cz³owieka, który wyszed³ z nimi
na pustyniê. Alleluja.
109 Wybaczcie mi, lecz to musia³o po prostu wyjœæ na jaw; to
wszystko. Powstrzymywa³em to w sobie przez oko³o pó³ godziny. W
porz¹dku.
110 „Jam jest Pan, który ciê uzdrawiam”. To jest jedyny przepis, jaki
oni znali. I to dzia³a³o bardzo dobrze. Dajcie mi lekarza dzisiaj, który
utrzyma dwa miliony ludzi w zdrowiu przez czterdzieœci lat; on z
pewnoœci¹ ma odpowiedni¹ praktykê. On zdobêdzie sobie reputacjê.
111 Otó¿, mówiê wam, ten sam przepis, którym pos³ugiwa³ siê
Moj¿esz, jest otwarty dla ka¿dego cz³owieka na œwiecie dzisiaj. Amen.
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„Ktokolwiek chce, niech przyjdzie i pije z tego Ÿród³a – z rzeki wody
¿ywota za darmo. Ktokolwiek chce, niech przyjdzie”. Amen.
112 Zatem, tutaj w³aœnie dochodzimy do zasadniczych spraw. Czujê
siê teraz naprawdê nabo¿nie. Moi drodzy. To jest ten przepis. To
w³aœnie próbujemy przedstawiæ temu œwiatu dzisiaj. Je¿eli wierzysz,
Jezus powiedzia³: „Ja mogê, je¿eli ty mo¿esz”.
„Panie, zmi³uj siê nade mn¹”, powiedzia³ ten œlepy cz³owiek.
„Czy naprawdê wierzysz, ¿e Ja mogê to uczyniæ?”
„Tak, Panie, my wierzymy”.
„Ja mogê to uczyniæ, jeœli wierzycie, ¿e Ja mogê”.
113 On dotkn¹³ siê jego oczu. Tego w³aœnie oni chcieli – w³o¿enia Jego
r¹k. On powiedzia³: „Wiêc wed³ug wiary waszej niechaj siê wam
stanie”. I oni otrzymali to, o co prosili. Ich oczy otwar³y siê i oni
uwielbiali Boga. Tam siê to sta³o.
114 Pewnego dnia by³ On w jednym domu i naucza³. I ni st¹d ni zow¹d
zaczê³y spadaæ czêœci sufitu na pod³ogê. Mogê sobie wyobraziæ, jak
On spogl¹da³ na to: „Zastanawiam siê, co ³azi tam po suficie”. Za
kilka minut coœ innego zaczê³o opadaæ, bo oni zdejmowali dach z tego
domu. Mieli tam pewnego cz³owieka i oni mieli zamiar przynieœæ go
tam przed Pana. A wiêc, ten cz³owiek, którego nieœli, mo¿e mia³
niewiele wiary. Oni spuœcili go przez otwór. Jezus spojrza³ na tego
cz³owieka; wiedzia³, ¿e on grzeszy³ i pope³nia³ z³o. Lecz dostrzegaj¹c
ich wiarê, On uwierzy³ ich wierze. Alleluja. On spojrza³ na tego
cz³owieka, poznaj¹c myœli jego serca. On rzek³: „Ufaj, odpuszczone s¹
tobie twoje grzechy. Powstañ i odejdŸ”. Alleluja. Tego w³aœnie
potrzebujemy tutaj w Chicago czy gdziekolwiek indziej dzisiaj –
objawienia mocy zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa, bo przez
mówienie Jego S³owa otrzyma³ ¯ycie.
115 Jezus przechodzi³ ko³o drzewa pewnego dnia, spojrza³ na to
drzewo i powiedzia³: „¯aden owoc niech nie wyroœnie ju¿ na tobie.
Odt¹d nie bêdzie spo¿ywa³ z ciebie ¿aden cz³owiek”. On uda³ siê dalej
i nic siê nie sta³o. Nastêpnego dnia przechodzili tamtêdy oko³o
jedenastej godziny. Oni wypêdzili ich stamt¹d przy œwi¹tyni,
faryzeusze i saduceusze drwili i naœmiewali siê z Niego. On
przechodzi³ tam, a Piotr, jak wiecie, zawsze Mu towarzyszy³ i patrzy³
siê na wszystko. On spojrza³ na to drzewo, a ono zaczyna³o usychaæ.
116 On powiedzia³: „Panie, popatrz tam, to drzewo, które przekl¹³eœ
wczoraj, ju¿ usch³o”.
117 Jezus odwróci³ siê i powiedzia³: „Miejcie wiarê w Boga, bowiem
wszystko, czego pragniecie – wierzcie, ¿e weŸmiecie, kiedy siê
modlicie, a stanie siê wam”. Czy siê to zgadza? „Kiedy siê modlicie,
wierzcie, ¿e to otrzymacie”.
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Nu¿e, co sta³o siê z tym drzewem? Jezus… Ilu z was wie, ¿e
drzewo posiada zarodek ¿ycia? Ka¿dy to wie. Gdyby go nie mia³o, ono
by nie ¿y³o. Zatem, tam by³o… Zwa¿ajcie teraz, to drzewo umar³o
od czego? Od korzeni. Biblia mówi, ¿e ono usch³o od korzeni. W
korzeniach by³o ¿ycie tego drzewa. Jezus nie przemówi³ do liœci, ani
nie przemówi³ do ga³êzi. On nawet nie przemówi³ do korzeni, lecz
przemówi³ do jego ¿ycia. A ¿ycie opuœci³o to drzewo. Ono pozosta³o
tam staæ bez ¿ycia. Ono usycha³o. Czy siê to zgadza?
119 Zatem, czy by³oby dla Jezusa trudniejsz¹ rzecz¹ przemówiæ do
raka, ni¿ do tego drzewa? Czy tak? Przemówiæ do raka, do katarakty,
do jakiegoœ innego zarazku, do innego ¿ycia? On powiedzia³: „Niech
nikt odt¹d nie spo¿ywa z ciebie”. I to drzewo zaczê³o usychaæ
nastêpnego dnia. Ono nie mia³o ju¿ ¿ycia. Wtedy On powiedzia³: „Nie
trap ju¿ wiêcej tego cz³owieka!” I On powiedzia³: „Je¿eli ty powiesz”,
nie Ja – nie to, co Ja mówiê, lecz co ty powiesz, wierz, ¿e to siê stanie
i to ¿ycie opuœci go.
120 Czym jest rak? Czym jest guz, czym jest choroba? Bêdziemy siê
tym zajmowaæ przez nastêpnych kilka minut. Czym jest rak? Co
spowodowa³o tê chorobê? WeŸmy raka, czy cokolwiek chcecie
rozpatrzyæ: gruŸlicê, zapalenie p³uc, cokolwiek chcecie, jak¹kolwiek
chorobê. Choroby to zarazki.
121 Pozwólcie, ¿e wam tutaj szybko coœ powiem, bo nasz czas up³ywa.
S³uchajcie, czy wiedzieliœcie, ¿e Biblia zapowiada, i¿ w ostatecznych
dniach bêd¹ siê pos³ugiwaæ broni¹ biologiczn¹? Te choroby zaatakuj¹
masowo ludzi i przypadn¹ na ka¿dego, kto nie ma chrztu Duchem
Œwiêtym? Lecz ten anio³, który sterowa³ tymi plagami – by³y mu dane
rozkazy, aby nie tyka³ nikogo, kto posiada Znak. Patrzcie, jakimi
wiêc nauczycielami powinniœmy byæ, bracia, by doprowadziæ koœció³
do takiego stanu – aby by³ odporny!
122 Moje ramiona s¹ teraz obola³e, bo lekarze dawali mi zastrzyki,
daj¹c mi szczepionkê przeciw ¿ó³tej febrze i tak dalej. Powiedzia³em
im, ¿e ja tego nie potrzebujê. Lecz oni mnie nie s³uchali. Lecz ja wam
powiem, co uczyni Bóg. Bóg ma szczepionkê, a ona nazywa siê Duch
Œwiêty. A gdy ta szczepionka wejdzie do ciebie, ona ciê uczyni
odpornym. Alleluja. W ostatecznych dniach…
123 Przypominam sobie, jak pewnego razu podczas powodzi w 1937
roku, ka¿dy musia³ zostaæ zaszczepiony przeciw tyfusowi
brzusznemu. A wiêc, ja im jakoœ unikn¹³em. Pracowa³em na s³upach
elektrycznych, wiêc by³em poza miastem i unikn¹³em tego. Pewien
cz³owiek podszed³ do mnie i powiedzia³: „Czy ju¿ otrzyma³eœ swoje
zastrzyki?”
Ja odrzek³em: „O tak. Otrzyma³em mój zastrzyk”.
118
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On powiedzia³: „Ty ju¿ je otrzyma³eœ”? I rzek³: „Czy uczyni³y ciê
chorym?”
125 Ja odpowiedzia³em: „O nie”. I doda³em: „Nie, na pewno nie”.
On zapyta³: „Kiedy otrzyma³eœ swój zastrzyk?”
126 Odpowiedzia³em: „O, oko³o trzy lata temu”.
„Trzy lata?” On powiedzia³: „Dobrze, powinieneœ otrzymaæ
nastêpny”.
127 Ja odpowiedzia³em: „Ja otrzymujê zastrzyk ka¿dej godziny”.
Bracie, ja – w porz¹dku. I podszed³em do niego.
128 Lecz popatrz, przyjacielu, nadchodzi czas, gdy Koœció³ ma zostaæ
zachwycony. Je¿eli nie mo¿emy mieæ wiary w Boskie uzdrowienie, to
jak bêdziemy mieæ wiarê ku Zachwyceniu? Musimy wyruszyæ,
przyjacielu. Musimy wyjœæ z tego starego, opiesza³ego, koœcielnego
stanu, w jakim siê znajdujemy. Wykroczcie. Wyruszcie. Odetnijcie
liny cumuj¹ce i wyp³yñcie na przestrzeñ, gdzie pozbêdziecie siê
wszelkiego uczucia strachu i w¹tpliwoœci – hen tam, gdzie wszystkie
rzeczy s¹ mo¿liwe, bracie, po prostu tak wolni, jak tylko mo¿ecie byæ.
Ustawcie swoje ¿agle w kierunku niebios, a nic nie mo¿e was
poruszyæ w ¿adn¹ stronê. Wyruszyliœcie w tym kierunku; i na tym
koniec. Nic nie mo¿e was skrzywdziæ.
129 Otó¿, takim w³aœnie koœcio³em on bêdzie pewnego dnia wed³ug
tego, co mówi Biblia. Tam, gdzie anio³owie wylali Jego gniew,
wybuch³y takie choroby, ¿e ludzie nawet gnili w swoim ciele, tam
gdzie stali. I ptactwo zlecia³o siê z powietrza i po¿era³o im ramiona,
po¿era³o cia³a naczelnych wodzów, w³adców i prezydentów, i
wojowników, i dyplomatów, i potentatów, i wszystkich. Lecz
anio³owi by³ dany rozkaz: „Nie zbli¿aj siê do nikogo, kto ma Pieczêæ
Bo¿¹ na swoim czole”. Bêdzie to – pewnego dnia Boskie uzdrowienie
bêdzie bardzo wa¿n¹ rzecz¹ wœród ludzi. WejdŸmy wiêc do tego
stanu. Bóg chce, ¿ebyœmy…
130 Wy powiecie: „Dobrze, bracie Branham, ty mówisz ,Wyruszmy’.”
Na to w³aœnie Bóg czeka. Mówimy, ¿e czekamy na przyjœcie Jezusa, a
to Jezus czeka na nas. Wy mówicie: „Hm, co mo¿emy uczyniæ w tej
sprawie”.
131 Biblia mówi, ¿e nasta³a ta godzina i Jego Oblubienica nagotowa³a
siê, alleluja, przygotowa³a siê.
132 Choroby – rak, naroœle – czym one s¹? WeŸmiemy na przyk³ad –
tutaj stoi m³oda kobieta, wygl¹da jakby kwit³a zdrowiem – mocna i
zdrowo wygl¹daj¹ca. A mo¿e za kilka tygodni zaczynamy zauwa¿aæ,
¿e ona upada na zdrowiu. Hm, bliŸni dziwi¹ siê, dlaczego. Mo¿e udaj¹
siê do lekarza. A lekarz zrobi jej badanie i powie: „Hm”. Najpierw
zrobi¹ jej badania krwi lub jakieœ inne badania i stwierdz¹, ¿e to jest
choroba raka.
124
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Otó¿, osiemnaœcie lub dwadzieœcia lat by³a doskonale zdrowa.
Lecz zaczyna w niej rosn¹æ obca naroœl. A naroœl – zanim ona zacznie
rosn¹æ, jest to ¿ycie. Otó¿, tym w³aœnie s¹ choroby. S³uchajcie
uwa¿nie, niektóre z nich przyjmuj¹ postaæ cia³a, a niektóre
przejawiaj¹ siê inaczej. Tak jak istnieje demon tej choroby albo
demon epilepsji, istniej¹ demony ró¿nych chorób. Niektóre z nich
przybieraj¹ postaæ cia³a.
134 Zwa¿ajcie, by³ taki czas, kiedy byliœcie niczym i nigdzie, lecz
nigdy nie bêdzie tak, ¿e bêdziecie czymœ lub gdzieœ. Je¿eli chcecie to
zauwa¿yæ, chwileczkê tylko. Gdy urodzi³eœ siê na ten œwiat, by³eœ
mniej wiêcej tej wielkoœci. Otó¿, by³eœ mniejszym od wszystkiego, co
ludzkie oko potrafi zobaczyæ. A to by³ zarodek, który przyszed³ z
mê¿czyzny, z ojca. Matka jest inkubatorem. Do niej przyszed³ ten
malutki zarodek. I kiedy ten maleñki zarodek zaj¹³ swoj¹ pozycjê w
³onie, to najpierw komórka nabrzmia³a i pêk³a zajmuj¹c swoje ma³e
miejsce, jak jakiœ supe³ek na nici.
135 Zarodek ¿ycia – obserwowa³em go w mikroskopie u przyjaciela
lekarza – on wygl¹da jak cienka nitka, maleñki puszek, cienki w³os
lub coœ podobnego – tak malutki. Lecz potem z tej komórki wychodzi
malutki gruczo³ – z tego gruczo³u dalszy i zaczyna nabrzmiewaæ. A
nastêpnie kolejny nabrzmiewa na wierzchu tego pierwszego i to jest
pocz¹tek krêgos³upa. I tak rozwija siê dalej a¿ do ostatniego w
pêpowinie. Zwróæcie uwagê, potem, gdy zacznie siê od¿ywiaæ przez tê
pêpowinê…
136 P³ód jest najpierw wielkoœci winogrona, potem cytryny, potem
pomarañczy, a potem zaczyna przybieraæ kszta³ty. I po dziewiêciu
miesi¹cach urodzi siê niemowlê. Ono rozwija siê dalej przez
rozmna¿anie komórek. I tak roœnie dalej, je¿eli nic nie przerwie tego,
a¿ uroœnie mê¿czyzna siedemdziesi¹t piêæ, czy osiemdziesi¹t albo
stukilogramowy; albo to jest kobieta, jakkolwiek zadecydowa³ o tym
Pan. I to niemowlê jest tam w…
137 Przeanalizujmy to teraz jeszcze raz. Rozpatrzmy to komórka po
komórce. Najpierw by³a to jedna ma³a komórka, z której wyros³y
ramiona, g³owa i ca³e cia³o. Z niej w³aœnie rozpoczê³o siê rozwijaæ. A
ta ma³a komórka powsta³a ze zarodka. Wiêc czym jest ten zarodek?
Ten jeden zarodek jest malutk¹, ledwie widoczn¹ komórk¹ –
najmniejsz¹ ze wszystkich komórek. Otó¿, co jest ponad tym? Jego
duch, ¿ycie. ¯ycie samo w sobie jest spraw¹ nadprzyrodzon¹ i ono
wywodzi siê z nadprzyrodzonej sfery – z kosmicznego œwiat³a i tak
dalej, ze zwi¹zków organicznych, dziêki którym to cia³o nabrzmiewa
i rozwija siê, przybiera na wzroœcie; lecz pierwsz¹ rzecz¹ jest ¿ycie.
138 Pomyœlmy teraz o raku. Czym zatem jest rak? Rak jest innym
¿yciem. Ilu z was wie, ¿e to prawda? Guz, katarakta – jakakolwiek z
tych chorób czy zarodków s¹ innym ¿yciem. Zatem, gdzieœ tutaj
133
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wchodzi do ciebie inne ma³e ¿ycie. Rak przychodzi zazwyczaj na
skutek st³uczenia. I wszystkie te rzeczy z naturalnego zakresu s¹
przedobrazem tego duchowego. Tak jak podczas naturalnego
urodzenia…
139 Zatem, to jest… Widzê, ¿e nie wszyscy s³uchacze tutaj s¹ na tyle
doroœli, aby to zrozumieli, a s¹ tu zgromadzeni mê¿czyŸni i kobiety.
Tak rozmawia³by lekarz, a ja jestem waszym bratem, wiêc s³uchajcie.
Je¿eli chodzi o ¿ycie, kiedy rodzi siê niemowlê podczas naturalnego
rodzenia, najpierw wyjdzie woda. Czy siê to zgadza? Nastêpnie
wyjdzie krew, a potem duch. Ono ma skurcze musku³ów, lecz dopóki
siê nie urodzi, nie ma ¿ycia. Zauwa¿cie tutaj, ¿e mam na myœli
oddychaj¹ce ¿ycie – wiecie, co chcê powiedzieæ.
140 S³uchajcie
wiêc, tak jest równie¿ podczas duchowego
znowuzrodzenia. Pierwsz¹ rzecz¹, która wysz³a z cia³a Jezusa, by³y te
pierwiastki, które wysz³y z Jego cia³a, a te w³aœnie tworz¹ duchowe
cia³o. Kiedy Jezus umar³, co wysz³o z Niego – co wysz³o z Jego cia³a?
Woda, Krew, Duch. Czy siê to zgadza? Wiêc to s¹ te trzy rzeczy, z
których sk³ada siê nadprzyrodzone znowuzrodzenie. Kiedy cz³owiek
narodzi siê na nowo, musi przejœæ przez trzy etapy: Woda, Krew i
Duch – usprawiedliwienie przez wiarê, wierzenie w Pana;
poœwiêcenie, to ¿ycie zostaje oczyszczane; oraz chrzest Duchem
Œwiêtym. Nie trzy dzie³a ³aski, jedna ³aska!
141 Zwróæcie uwagê, usprawiedliwienie przez wiarê, poœwiêcenie
przez Krew i chrzest Duchem Œwiêtym. Kiedy rodzi siê niemowlê,
wyjdzie woda, krew i duch. Kiedy rodzi siê dzieciê do królestwa
niebieskiego, ono przychodzi przez Wodê, Krew i Ducha. To
naturalne urodzenie jest przedobrazem duchowego – tak jest z ka¿d¹
rzecz¹ na ziemi. To by³a moja pierwsza Biblia – obserwowanie
przyrody. Mamy przyrodê, w której s¹ przedobrazy dane od Boga i
stwierdzacie, ¿e macie to samo.
142 Zwróæcie tutaj uwagê. Widzimy teraz, sk¹d siê wywodzimy. Twój
ojciec i matka zostali poœlubieni w œwiêtym zwi¹zku ma³¿eñskim i
obiecali Bogu, ¿e bêd¹ ¿yæ wspólnie, itd, i dziêki œwiêtemu
ma³¿eñstwu … I potem poprzez zarodki zrodzili dzieci. „IdŸcie,
rozmna¿ajcie siê i zaludniajcie ziemiê, to by³o Bo¿ym planem” i z tego
w³aœnie wywodzisz siê. Lecz obecnie roœniesz tutaj, a oto wchodzi do
ciebie inne ¿ycie, nazywane rakiem. Otó¿, sk¹d on siê wzi¹³. Nie by³o
go tam na pocz¹tku, lecz obecnie tam jest. Wiêc co siê sta³o?
143 Otó¿, rak w naturalnym zakresie by³by padlino¿erc¹, po¿eraj¹cym
martwe rzeczy. Rak przychodzi na skutek st³uczenia. St³uczona
komórka – zazwyczaj tam w³aœnie on powstaje. Ta komórka zosta³a
st³uczona, ca³kiem zgnieciona. I to spowodowa³o – innymi s³owy ta
komórka przesta³a dzia³aæ. Je¿eli coœ siê stanie i krew przestanie do
niej dop³ywaæ w³aœciwie, poprzez to wejdzie do niej szatan, autor
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œmierci. A Bóg jest Autorem ¯ycia. Szatan, autor œmierci wk³ada do
niej demona, nazywanego diab³em, demonem – którego nazywany
rakiem. Rak to nie jest jego imiê. Nauka medyczna nazwa³a go po
prostu rakiem. S³owo rak wywodzi siê ze s³owa krab. A zatem
oznacza to, ¿e on ma nogi i korzenie, które siê rozchodz¹. I podobnie
jak inne choroby, oni nazwali go terminem medycznym. Wiêc ten
ma³y rak wchodzi do komórki – najpierw jest to duch. On wchodzi do
nie funkcjonuj¹cej komórki albo do st³uczonej komórki, wzglêdnie do
komórki, która nie dzia³a w³aœciwie.
144 O, pragn¹³bym teraz g³osiæ Ewangeliê choæby piêæ minut, gdybym
mia³ czas. To w³aœnie dzieje siê w zborze. Kiedy dostanie siê do niego
ktoœ, kto zawodzi i nie wspó³pracuje ze zborem, odstêpuje od wiary,
odci¹ga innych i staje siê obojêtny, to jest rak w koœciele. Jest to
diabe³ w tym cz³owieku. To siê zgadza. I to sprawia, ¿e ca³y zbór jest
chory – z powodu tego. Najlepsz¹ rzecz¹, któr¹ trzeba uczyniæ, jest
duchowa operacja.
145 Lecz w tym przypadku ta ma³a komórka przesta³a funkcjonowaæ
i rak wszed³ do niej. Potem rak znajduje siê w niej. Najpierw jest to
duch. Potem on wytworzy swoj¹ w³asn¹ malutk¹ komórkê. I ta
malutka komórka wchodzi do swojego pierwszego stadium. Nie mogê
sobie przypomnieæ w³aœciwych s³ów do okreœlenia tego, lecz pierwsz¹
form¹ ¿ycia jest rak – bezbolesny. Nikt nie wie, ¿e to siê dzieje.
146 A zatem, ta ma³a komórka powsta³a i musi byæ karmiona. Aby
mog³a siê karmiæ, musi czerpaæ z twojego obiegu krwi. Podobnie jak
ty karmi³eœ siê z obiegu krwi, kiedy by³eœ w ³onie matki. Od¿ywia³eœ
siê tymi substancjami, które ona spo¿ywa³a, i tak dalej. Tak samo ten
rak karmi siê substancjami z twojego cia³a. On jest jedn¹ ma³¹
komórk¹. Potem siê rozrasta i zaczyna siê karmiæ. Pojawia siê
nastêpna komórka, znowu nastêpna komórka, i nastêpna komórka, i
po pewnym czasie komórka za komórk¹, komórka za komórk¹ – i
powstaje guz, katarakta, cokolwiek to mo¿e byæ. Roœnie coraz
wiêkszy, wiêkszy, wiêkszy, wiêkszy, szerszy, i rozchodzi siê w ciele i
ma coraz wiêcej komórek.
147 Zanim siê spostrze¿ecie, on zaczyna ssaæ tyle krwi, a¿ ta m³oda
pani zaczyna odczuwaæ, ¿e jest chora. Rozumiecie? Co to jest? On jest
jadem, jest œmierci¹. Wchodzi do ka¿dego ma³ego w³ókna w ciele,
gdzie tylko mo¿e, do tkanki cia³a, rozstawia swoje nogi i zapuszcza je
jak korzenie drzewa, rozchodzi siê wszêdzie, przeplata siê poprzez
wnêtrznoœci i przerasta krêgos³up. Przychodzi lekarz, otwiera
cz³owieka; nie mo¿na ju¿ nic uczyniæ. Jako cz³owiek powie wszystko,
co tylko wie, wed³ug swojej najlepszej wiedzy. Tutaj to macie.
Zszywa z powrotem pacjenta; sprawa skoñczona. To wszystko. Nie
mo¿na ju¿ nic uczyniæ. Nie mo¿na przecie¿ rozebraæ cz³owieka na
czêœci. I tak nie moglibyœmy znaleŸæ ca³ego raka. Tak ma siê ta
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sprawa. Pacjent jest bezradny i w beznadziejnym stanie i wed³ug
opinii lekarza po prostu umiera.
148 A teraz – tutaj jest Boskie uzdrowienie. O, wyczerpa³em ju¿
wyznaczony czas. Chwileczkê tylko. Nie mia³em tego mówiæ.
Zwa¿ajcie, niech to przeniknie teraz do wnêtrza naprawdê dobrze.
Oto przychodz¹ pacjenci. Oni podchodz¹ do podium, a tutaj stoi
uzdrowiciel, jak go nazywamy naszym terminem, bo wyobra¿am
sobie, ¿e my wszyscy, bêd¹cy tutaj dzisiaj po po³udniu, jesteœmy
chrzeœcijanami. Tutaj stoi ktoœ, mo¿e to jest kaznodzieja, uzdrowiciel,
prorok, ktokolwiek to mo¿e jest. On stoi tutaj. On jest tylko
cz³owiekiem, lecz oto przychodzi Duch Œwiêty i namaszcza tego
cz³owieka. Potem on ju¿ nie nale¿y do siebie; on ma pewien sekret w
swoim sercu, który zna tylko on i Bóg. On oddaje siê kompletnie
Duchowi Œwiêtemu.
149 Podobnie oddaje Mu siê kaznodzieja, który idzie za kazalnicê. On
ma przygotowany pewien temat: „O, bêdê g³osi³ na ten temat”. Lecz
ni st¹d ni zow¹d, jakoœ to nie funkcjonuje. Prawdziwy kaznodzieja
nape³niony Duchem Œwiêtym, bêdzie naœladowa³ Ducha Œwiêtego
zawsze. Je¿eli próbuje wyg³osiæ jakieœ stare, suche kazanie, sprawi to,
¿e jego zgromadzenie wpadnie w drzemkê. Lecz jeœli idzie naprzód i
naœladuje Ducha Œwiêtego, to Bóg zaprowadzi go w jego g³oszeniu na
g³êbiê. Wy wiecie, ¿e to jest prawd¹. Bóg usi³uje przekazaæ
s³uchaczom poselstwo.
150 Otó¿, tutaj stoi cz³owiek z us³ug¹ uzdrawiania. On jest
namaszczony. Ni st¹d ni zow¹d podchodzi pacjent, pe³en wiary; tutaj
stoi namaszczony cz³owiek. Kiedy pacjent zaczyna podchodziæ, ten
namaszczony m¹¿ – nie chodzi tu teraz o cz³owieka, on jest tylko
ludzk¹ istot¹, lecz Duch Œwiêty, odpoczywaj¹cy na nim… Jezus
powiedzia³: „To nie Ja, lecz Mój Ojciec, który przebywa we Mnie”.
151 Oto podchodzi pacjent. Ten uzdrowiciel stoi. On obserwuje tego
pacjenta, kiedy on podchodzi. Jego serce musi wspó³czuæ z tym
pacjentem. On musi mi³owaæ tego pacjenta. On musi byæ ochotny
uczyniæ wszystko i dopilnowaæ, aby ten pacjent odzyska³ zdrowie.
Jego ca³a ludzka dusza musi podejœæ do tego pacjenta w Bo¿ej
mi³oœci, poniewa¿ on jest œwiadomy tego, ¿e stoi tam na miejscu Pana
Jezusa Chrystusa. I on wie, ¿e w dniu s¹du bêdzie musia³ zdaæ
rachunek z ka¿dego s³owa. Cz³owiek musi byæ œwiadomy tego, co
czyni.
152 Pacjent podchodzi. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, ale ten rak w
nim zaczyna siê poruszaæ. Co siê sta³o? On rozpoznaje – nie tego
mê¿a, on rozpoznaje tego Ducha, który odpoczywa na tym mê¿u.
Mia³em ju¿ takich, którzy przychodzili w kamizelce bezpieczeñstwa,
krzyczeli, wrzeszczeli, nie wiedzieli nawet, jak siê nazywaj¹, i mówili:
„Williamie Branhamie, ty nie masz nic do czynienia ze mn¹”.
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A ludzie mówili: „Ale¿, oni przecie¿ nie wiedz¹, jak siê nazywaj¹”.
Nie byli to ci chorzy, by³ to ten diabe³, który ich tak opanowa³; to
on wiedzia³, o kogo chodzi. „Ty nie masz nic do czynienia ze mn¹”.
155 I oto oni podchodz¹ – widzisz tam twojego pacjenta. On
podchodzi do przodu. Co teraz uczynisz? Jesteœ bezradny. Obracasz
siê do s³uchaczy – jakiœ krytykuj¹cy duch przychodzi sk¹dœ; jeden
przychodzi st¹d, a drugi przychodzi z innej strony. Ty jesteœ
namaszczony i odczuwasz to. Tak, jakby fiu, fiu, fiu [Brat Branham
imituje dŸwiêk dmuchaj¹cego wiatru – wyd.] Ty to odczuwasz. Wtedy
odczuwasz i wiesz, ¿e ten duch tutaj… Je¿eli zwa¿asz na twoje
namaszczenie i odczuwasz Ducha Œwiêtego, to us³yszysz jeszcze
innego, krzycz¹cego z drugiej strony. Jest to ten tutaj, wo³aj¹cy do
tego drugiego tam o pomoc, i staraj¹cy siê wzbudziæ niewiarê miêdzy
s³uchaczami – on czyni wszystko, co mo¿e.
156 Oto jest stara osoba, opêtana przez demona – siedzi tam i mówi:
„Hm, patrzcie, on po prostu czyta ich myœli”. Je¿eli mo¿e przekazaæ
tego samego ducha na osobê siedz¹c¹ obok niej, na dalsz¹ osobê obok,
na kolejn¹ osobê, to oni utworz¹ ³añcuch. Rozumiecie? Jezus – On
wzi¹³ Piotra, Jakuba i Jana; On odsun¹³ niewierz¹cych na bok.
157 Kiedy Jezus wyszed³, by uzdrowiæ œlepego cz³owieka, oni tam stali
dooko³a i krytykowali Go. On wzi¹³ go za rêkê i wyprowadzi³ go z
miasta. Kiedy Piotr wszed³ do domu Dorki, by j¹ wskrzesiæ, oni
wszyscy p³akali i krzyczeli i zawodzili. On wyprosi³ ich wszystkich z
domu. To siê zgadza. Opamiêtajcie siê.
158 Oto jest pacjent, lecz ty stoisz tutaj niemal jak na publicznym
pokazie. O, co siê bêdzie dziaæ. Jaka bêdzie decyzja tej kobiety
stoj¹cej tutaj? Widzê ciê… Nim siê spostrze¿esz, Duch Œwiêty
zaczyna namaszczaæ. Ona przychodzi w dobrej wierze – przychodzi
wierz¹c ca³ym swoim sercem. Ty stoisz tutaj w tej samej wierze.
Wtedy wszystkie moce demoniczne zaczynaj¹ dzia³aæ – w ca³ym
audytorium, usi³uj¹c nawi¹zaæ wspó³pracê, gdziekolwiek siê im uda.
159 Dlatego w³aœnie czasami us³yszycie, ¿e mówiê: „Ta niewiasta tutaj
ma tak¹ i tak¹ chorobê. Tamta niewiasta ma t¹ sam¹ chorobê. Ta
tutaj po drugiej stronie ma to samo. Tamta…” Ka¿dym razem jest to
prawd¹. Czy siê to zgadza? Co to jest? Jest to ten kana³, istniej¹cy tam
– te demony krzycz¹. Patrzcie, w wizji widzê ciemn¹ smugê. To siê
zgadza. I to po prostu przyci¹ga cz³owieka. Mo¿esz to odczuwaæ. Nie
wiem, jak wam to mam powiedzieæ, ¿e to odczuwam. Cz³owiek to
odczuwa.
160 Teraz chodzi o to, ¿e staram siê pomóc pacjentowi. Wiêc tutaj jest
pacjent. Co mam robiæ? Mówiê sobie: „O, rety. Wiesz, Panie, Ty
powiedzia³eœ: ,Jeœli bêdziesz szczery i pozyskasz ludzi, by ci wierzyli,
to gdy bêdziesz siê modli³, nic nie ostoi siê przed twoj¹ modlitw¹’”.
153
154
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Ja powiedzia³em: „Panie, oni mi nie uwierz¹”.
On powiedzia³: „Bêd¹ ci dane dwa dary, podobnie jak by³y dane
Moj¿eszowi, i ty bêdziesz czyni³ te znaki. A dziêki temu oni uwierz¹”.
162 Po pierwsze – najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest, ¿e nic… To nie ma nic
do czynienia z uzdrowieniem ludzi. On powiedzia³ mi, ¿e urodzi³em
siê na ten œwiat, abym siê modli³ o chorych ludzi, a jeœli uda mi siê
sk³oniæ ludzi do uwierzenia mi i jeœli bêdê szczery, gdy bêdê siê
modli³, nic nie ostoi siê przed t¹ modlitw¹. Tak w³aœnie mi On
powiedzia³. I to jest prawd¹. Zgadza siê. Nie jest to… Rozumiecie, to
nie jest uzdrowienie. To s³u¿y tylko do skumulowania wiary, by
wierzyæ w uzdrowienie.
163 Tam stoi ten pacjent. Zastanawiam siê teraz, co mam zrobiæ.
Odczuwam, ¿e siê chwiejê i odchodzê. Wygl¹da na to, ¿e coœ odchodzi
ode mnie. Jest to bój, który jest w toku. Oto jest Duch Œwiêty – stoi
tutaj i stoi na Swoim gruncie. Bo¿e S³owo ma racjê. S¹ tam mê¿czyŸni
i kobiety – siedz¹ tam namaszczeni przez diab³a i mówi¹: „To jest
hipnoza, to jest psychologia. To wszystko jest to albo tamto. To jest
niedobre, to nie jest w³aœciwe”. Próbuj¹ udzieliæ tego namaszczenia
pozosta³emu t³umowi. A tutaj jest Duch Œwiêty usi³uj¹cy sk³oniæ ich
do wiary – tych, którzy s¹ zgromadzeni jako jedna jednostka. To siê
zgadza. S¹ zgromadzeni razem, z³¹czeni wiêzi¹…
164 Potem, kiedy odczuwam tego ducha ogarniaj¹cego s³uchaczy,
wtedy stanie siê lada chwila coœ. Rozgl¹dam siê woko³o i myœlê:
„Nu¿e, Duchu Œwiêty, Ty powiedzia³eœ mi, ¿e bêd¹ mi wiadome
tajemnice ich serc. I dziêki temu oni mi uwierz¹”. I mówiê: „Wiêc
Panie, daj mi teraz poznaæ w moim sercu, co uczyni³a ta niewiasta,
albo co jej dolega”. I zanim siê zorientujê, przechodzê do innego
œwiata. I s³yszê mój g³os, jednakowo¿ nie wiem, ¿e to ja mówiê.
165 Mimo wszystko rozmawiam z t¹ kobiet¹ i mówiê jej, co uczyni³a –
¿e by³a u lekarza i uczyni³a pewn¹ rzecz. On jej powiedzia³, ¿e ma
raka, kiedy uczyni³a tak¹ i tak¹ rzecz. I gdzie ona bywa… Widzê j¹,
jak wychodzi z domu; spojrzê w górê i widzê numer jej domu.
Spogl¹dam na ulicê i byæ mo¿e rozpoznajê to miasto, albo widzê
drogowskaz lub coœ podobnego. Ona ma coœ w swojej rêce albo gdzie
ona klêczy i modli siê, czy coœ w tym sensie. I ni st¹d ni zow¹d znika
mi to z oczu. A gdy to znika, mówiê „Czy wierzysz? Czy to jest
prawd¹, siostro?”
„Tak, to prawda. To wszystko do najmniejszego szczegó³u jest
prawd¹”.
166 Potem spojrzê do ty³u i odczuwam, ¿e ten bój jest ci¹gle w toku.
Wiêc co ja potem uczyniê? Ja nie wiem. Mówiê: „Miej wiarê w Boga”.
Pomodlê siê i mówiê, aby odesz³a z podium, lecz dziewiêæ razy z
dziesiêciu to ¿ycie ci¹gle jeszcze jest w niej. Lecz oto przychodzi
161
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kolejna chora, podobnie jak ona i dzieje siê znowu to samo. Z chwil¹,
gdy ona tam odchodzi i zostaje jej to objawione, bracie, wtedy coœ
dzieje siê tutaj wewn¹trz. Co siê dzieje? Wtedy odczuwam, ¿e te
duchy s¹ tutaj i mówiê „Szatanie, wyjdŸ z niej w Imieniu Pana Jezusa
Chrystusa. Ten sam Bóg, który przemówi³ do tamtego drzewa i
pozbawi³ go ¿ycia, ten sam Duch Œwiêty mówi odbieraj¹c ¿ycie temu
rakowi, który po¿era³ tê niewiastê. Racja?
167 Ona szybko odchodzi, idzie do domu i mówi ludziom: „O, Bóg
uzdrowi³ mnie”.
Jej m¹¿ mówi: „No, no, ty wpad³aœ kompletnie w podniecenie”.
168 Ona idzie i mówi to jej samozwañczemu pastorowi. On mówi:
„Przecie¿ dni cudów przeminê³y. IdŸ i zapytaj siê twojego lekarza”.
169 Lekarz mówi: „Ale¿, masz tam ci¹gle tê naroœl. Nie wierz temu
religijnemu fanatykowi”.
170 Ale¿, oczywiœcie, to drzewo sta³o tam ci¹gle, lecz ¿ycie wysz³o z
niego. Alleluja. Polecam jej odejœæ i mówiæ: „Tak, ja temu wierzê. Nie
dbam o to, jak wiele razy mój m¹¿ powie nie, chocia¿ ta naroœl jest
tak du¿a, ja mimo wszystko – coœ w moim sercu mówi mi, ¿e jestem
uzdrowiona”.
171 Czasami przyjdzie mi wizja; widzê j¹ wiele lat póŸniej. Wtedy
mówiê: „TAK MÓWI PAN”. Bracie, wtedy to obserwuj. Ju¿ siê to
dokona³o. „TAK MÓWI PAN, ty jesteœ uzdrowiona w Imieniu Pana
Jezusa Chrystusa. Ty bêdziesz zdrowa”. Wtedy nie ma dosyæ diab³ów
w piekle, które by temu mog³y zabroniæ. Zgadza siê! Ta niewiasta
odejdzie do domu. Bêdzie siê dobrze czu³a przez kilka dni; ¿ycie
wysz³o z tego guza, lecz rak jest w niej jeszcze. Ona bêdzie siê dobrze
czuæ przez kilka dni i bêdzie chodziæ i radowaæ siê. Nim siê
spostrze¿e, zacznie siê ska¿enie – ten rak zaczyna usychaæ od korzeni.
Co siê w³aœciwie sta³o? Ten malutki zarazek, który wszed³ na
pocz¹tku do niej i spowodowa³ tego raka – jego ¿ycie wysz³o.
172 Wypêdzanie diab³ów! Alleluja. Ten diabe³ wyszed³. A gdy on
wyszed³, wierz¹cy temu wierzy. I nie by³a to moja wiara, by³o to
dzia³anie Ducha Œwiêtego przeze mnie, które da³o jej wiarê. Jej
w³asna wiara w³aœnie dokona³a jej uzdrowienia. Wtedy ona jest
uzdrowiona. O to w³aœnie jej chodzi. I bez wzglêdu na to, jak chor¹ siê
czuje, ona mimo wszystko wierzy, ¿e nic nie mo¿e jej zmieniæ. Ona
jest niezachwiana; wierzy temu ca³ym swoim sercem.
173 Ona bêdzie siê czuæ gorzej – ta stara naroœl zaczyna nabrzmiewaæ.
Ni st¹d ni zow¹d ona czuje siê gorzej; zaczyna chorowaæ. Dostaje
gor¹czki i upada na zdrowiu. Oczywiœcie, ta naroœl umiera – zaczyna
gniæ. Potem pacjentka odzyskuje zdrowie. Czasami stanie siê cud; ta
naroœl po prostu zniknie. Lecz co to jest? Wypêdzanie diab³ów.
174 Jezus powiedzia³: „Zaprawdê, zaprawdê powiadam wam, nie
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tylko to drzewo, lecz jeœli powiecie tej górze: ,Przenieœ siê’, a nie
w¹tpicie w swoim sercu, lecz wierzycie, ¿e to, co powiedzieliœcie,
stanie siê…”
175 O, chwa³a. O, moi drodzy. Ja lubiê te nabo¿eñstwa popo³udniowe,
gdy zbieramy siê po prostu razem w ten sposób. Tak jest. Tak jest. O
– „W Moim Imieniu diab³y wyganiaæ bêd¹”. Alleluja. Tak On
powiedzia³. Tak w³aœnie ja wierzê. To jest TAK MÓWI PAN. „W
Moim Imieniu diab³y wyganiaæ bêd¹, na chorych rêce k³aœæ bêd¹, a
oni wyzdrowiej¹”. Wtedy diabe³ zostaje obna¿ony. Twój rak, nosz¹cy
tak¹ przytuln¹ nazwê – rak; on jest diab³em. Ta niewielka gor¹czka,
która ciê trapi³a. To jest diabe³. Tak jest, naprawdê.
176 Wydarzy³o siê to dawno temu, kiedy wprowadzono prohibicjê –
oni mieli taki du¿y stary dzban z whisky, nazywali go „John
Barleycorn” z du¿ym, szerokim kapeluszem ze s³omy na nim i
wielkimi, œmiesznie wygl¹daj¹cymi oczami. I on wygl¹da³ okropnie.
Czy wiecie, co siê obednie sta³o? Oni usunêli tego starego „Johna
Barleycorna” i przelali go do ma³ych butelek, do ma³ych puszek.
Ludzie wstawili je sobie do lodówek i wszystko wygl¹da g³adko i
towarzysko.
177 Lecz bracie, na dnie tego wszystkiego jest ci¹gle ten stary,
nikczemny, ska¿ony likier, jaki by³ wtedy na pocz¹tku. On jest ci¹gle
taki sam. Czy jest w butelkach, w czymkolwiek on jest, jest to ci¹gle
ten sam stary diabe³. I mo¿ecie go nazywaæ w tej sferze medycyny –
mo¿ecie go nazywaæ rakiem, mo¿ecie go nazywaæ guzem, katarakt¹
albo grzybic¹, czy jakkolwiek chcecie. Lecz jest to ci¹gle ten sam
stary diabe³, któremu Jezus powiedzia³: „WyjdŸ z tego cz³owieka”.
Alleluja. „Jam jest Pan, twój Bóg, który wybaczam wszystkie twoje
nieprawoœci, który uzdrawiam wszystkie twoje choroby”. Czy temu
wierzycie?
178 Nasz Niebiañski Ojcze, dziêkujemy Tobie dzisiaj po po³udniu za
to nabo¿eñstwo. Mo¿e to S³owo by³o podane w nie uszeregowany
sposób, Panie, lecz niech Duch Œwiêty uszereguje to jakoœ i rozdzieli
do ka¿dego serca. I kiedy ci ludzie przyjd¹ na nabo¿eñstwo dzisiaj
wieczorem, niech przyjd¹ z takim mocnym postanowieniem, ¿e ¿adna
choroba nie bêdzie ich ju¿ wiêcej drêczyæ. Niechaj wiara zostanie
wpojona tak mocno do ich serc, ¿e diab³y z piek³a nie bêd¹ mog³y
nimi zatrz¹œæ w ¿aden sposób.
179 I niechaj nastanie czas przebudzenia dzia³aj¹cego miêdzy tymi
ludŸmi. Panie, niech chromi chodz¹, œlepi widz¹, chorzy na raka
zostan¹ uzdrowieni, diab³y zostan¹ wypêdzone. Niechaj ten tydzieñ
przyniesie takie rozbudzenie, ¿e Chicago bêdzie d³ugo pamiêtaæ o
nim. Uczyñ te nabo¿eñstwa tak „s³one”. Bowiem Ty powiedzia³eœ:
„Wy jesteœcie sol¹ ziemi. Lecz jeœli sól tylko wygl¹da na sól, ale nie
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ma swego smaku, to nie nadaje siê ju¿ do niczego, jedynie bêd¹ sobie
drwiæ z niej”.
180 I Ojcze, modlimy siê, ¿eby ka¿dy chrzeœcijanin zaj¹³ swój
posterunek – podszed³ do telefonu i oznajmi³ to innym. Uczyñcie
wszystko, co mo¿ecie. WyjdŸcie do kraju, sprowadŸcie ich spomiêdzy
op³otków, z dróg i œcie¿ek – chromych, u³omnych, œlepych. Takie by³o
ostatnie polecenie, które Jezus powiedzia³, ¿e to odbêdzie siê przed
przyjœciem tej wielkiej Wieczerzy Barankowej.
181 Daruj tego, Ojcze, a my bêdziemy Ciê chwaliæ w wiecznoœci, kiedy
skoñczy siê ca³y bój, ustanie ¿ar s³oñca i my usi¹dziemy w cieniu
wiecznie zielonych drzew, aby tam odpocz¹æ, gdy ta stara wojna –
gdy ca³a zbroja wojenna zosta³a z³o¿ona w koz³y. Ostatnie kazanie
zosta³o wyg³oszone; diabe³ jest pokonany i zwi¹zany ³añcuchem, i
zes³any do piek³a. Wszystkie demony s¹ zwi¹zane, alleluja, nie ma ju¿
wiêcej raka ani ¿adnej choroby. Wszystko to zosta³o zmiecione, a
Chrystus jest znowu Królem i Bogiem, a œwiêci ¿yj¹ i króluj¹ z Nim
na zawsze. Do tego czasu niech Duch Œwiêty prowadzi Koœció³ i
b³ogos³awi nam w Imieniu Jezusa. Amen. Niech was Bóg b³ogos³awi,
a zobaczê siê z wami dziœ wieczorem.

