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Bóg udoskonalaj¹cy Swój Koœció³
Dziêkujê ci, bracie Smith. Dobry wieczór, przyjaciele. Uwa¿am to
za przywilej, ¿e mogê byæ tutaj dzisiaj wieczorem znowu – jechaliœmy
tu po œliskiej drodze. Wiem, ¿e nie przyszliœcie dzisiaj wieczorem,
abyœcie byli widziani. Przyszliœcie tutaj, bo mi³ujecie Pana Jezusa,
nieprawda¿?
2
Tak w³aœnie musimy przychodziæ. A jechaliœmy tu dwadzieœcia
piêæ minut, by przebyæ odleg³oœæ kilku bloków mieszkalnych; by³o
tak œlisko. Teraz posypuj¹ drogi i po pewnej chwili bêdzie sytuacja na
szosach inna.
3
Wiêc dzisiaj wieczorem, gdy tam siedzia³em przed kilkoma
minutami, s³ysza³em œpiewaj¹cego naszego drogiego brata i
powiedzia³em sobie w mojej duszy: „O, ¿yczy³bym sobie, ¿eby
zaœpiewa³ moj¹ ulubion¹ pieœñ”. I zaraz potem on powiedzia³:
„Zaœpiewam nastêpn¹ pieœñ: ,W dó³ z Swojej Chwa³y’.” To by³a ta
pieœñ. To…
4
O, to wzruszy³o mnie po prostu. Pomyœla³em sobie: „Panie, Ty
jesteœ…” W owym dniu… Otó¿, mój przyjaciel, Booth-Clibborn
napisa³ t¹ pieœñ. I gdybyœcie tylko wiedzieli, w jakich okolicznoœciach
powsta³a ta pieœñ. Gdzieœ w polu kukurydzy pewnego wieczora, nie
mia³ ani dziesiêæ centów w swojej kieszeni, rêkawy podarte, a¿ mu
wy³azi³y ³okcie, buty wy³o¿one kawa³kiem tektury, i klêcza³ pewnego
wieczora w polu kukurydzy, a Bóg da³ mu inspiracjê, aby napisa³ tê
pieœñ.
5
I z pewnoœci¹ by³a to – jest to jedna z tych pieœni – lubiê je
wszystkie, lecz ta jest jedn¹ z moich ulubionych: „W dó³ z Swojej
Chwa³y”.
6
O, wielu z was zna Einara Ekberga, nieprawda¿? Prawdopodobnie
go znacie, tego wielkiego szwedzkiego œpiewaka, który nam œpiewa³
w Kalifornii. On œpiewa³ niemal ka¿dego wieczora dla mnie. Ja
mi³owa³em to tak bardzo. I jestem przekonany…
7
W naszym czasie… Co czyni to dla mnie? Wyra¿a to dla mnie
Bóstwo Pana Jezusa Chrystusa w naszym czasie, kiedy ludzie próbuj¹
uczyniæ Go po prostu jakimœ filozofem, nauczycielem, czy prorokiem.
Patrzcie, On by³ Kimœ wiêkszym, ni¿ prorokiem. Gdyby On by³ tylko
filozofem, gdyby On by³ tylko nauczycielem, wzglêdnie gdyby On by³
nawet prorokiem, nie bylibyœmy zbawieni. Bylibyœmy w grzechu.
8
On by³ albo… On by³ Bogiem albo najwiêkszym oszustem, jaki
by³ kiedykolwiek na tym œwiecie. To siê zgadza. Bóg by³
zamanifestowany w ciele, by usun¹æ z nas grzech. Biblia mówi, ¿e
Bóg by³ w Chrystusie, jednaj¹c œwiat z Sob¹. On Sam by³ Bóstwem,
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zas³oniêtym w Swoim w³asnym Przybytku, który On stworzy³,
którym by³ Jego Syn, cia³o, Jezus Chrystus. Jahwe Bóg objawi³
Samego Siebie w Swoim Synu, Jezusie Chrystusie. O, moi drodzy!
Jakie to wielkie wydarzenie i jaka to Prawda.
9
Niedawno og³osi³em to w audycji radiowej. I pewien zwyk³y
pastor – brat z którym rozmawia³em przed chwil¹ – on powiedzia³:
„Dobrze, bêdziemy uczêszczaæ na ka¿de nabo¿eñstwo, z wyj¹tkiem
jutrzejszego wieczora”. Dalej rzek³: „Jest to wieczór, w którym mój
zbór ma nabo¿eñstwo” – dla niektórych z was s³uchaczy spoza
miasta.
10 Ja powiedzia³em: „Powiedz swoim ludziom, aby pozostali na
swoim posterunku jutro wieczorem, tam jest ich miejsce” – ka¿dy
cz³owiek na swoim posterunku. Je¿eli nie macie zboru, przyjdŸcie w
odwiedziny do nas. Ucieszylibyœmy siê, gdybyœcie przyszli. Lecz jeœli
bêdziecie w swoim w³asnym koœciele, waszym obowi¹zkiem jest byæ
w nim – ka¿da osoba. Jedynie, ¿e wasze nabo¿eñstwa zostan¹
odwo³ane, abyœcie mogli uczestniczyæ w tych nabo¿eñstwach –
dobrze, to jest po prostu mi³e, je¿eli mog¹ to uczyniæ w ten sposób.
11 Ja trochê za du¿o wymachujê rêkami. Jestem trochê ¯ydem, wiêc
raczej przesunê ten mikrofon, zanim go z³amiê, by nie nara¿aæ na
koszty ten zbór. ¯ydem? Oczywiœcie, ja jestem ¯ydem.
12 Ktoœ zagadn¹³ mnie niedawno i zapyta³: „Bracie Branham, czy
masz jaki stosunek pokrewieñstwa z ojcem Abrahamem?”
Ja odrzek³em: „On by³ moim ojcem”. To jest prawd¹, czy tak?
13 „Wy, bêd¹c umarli w Chrystusie, jesteœcie potomstwem
Abrahama i jesteœcie dziedzicami zgodnie z obietnic¹”. Je¿eli on nie
jest moim ojcem, to ja nie wiem. Rozumiecie? Wiêc my jesteœmy
umarli w Chrystusie, zaliczeni do potomstwa Abrahama i jesteœmy
dziedzicami zgodnie z obietnic¹.
14 A jutro po po³udniu bêdziemy… Myœlê, ¿e bêdziemy mieæ krótki
wywiad w telewizyjnej stacji nadawczej. I jutro, bezpoœrednio po
tym, bêdê tutaj w kaplicy, by us³ugiwaæ na nabo¿eñstwach.
15 A nastêpnie, na jutrzejszy wieczór og³osiliœmy, o ile Pan bêdzie z
nami i dopomo¿e nam, ¿e bêdziemy kontynuowaæ. Jutro wieczorem
spróbujê kontynuowaæ dalej ten temat. Potem, je¿eli Pan pozwoli,
bêdziemy kontynuowaæ w nastêpnym tygodniu, o ile On pozwoli nam
iœæ dalej.
16 Zatem, pragnê przeczytaæ coœ na dzisiejszy wieczór. Ilu z was
bêdzie siê œpieszyæ do domu? Ja po prostu… Bêdê obserwowa³ ten
zegar i postaram siê wypuœciæ was o w³aœciwej porze. Ja – mia³em w
zamiarze po prostu odwiedziæ was, lecz nie mam wiele okazji, by
urz¹dzaæ nabo¿eñstwa uzdrowieniowe. Nie mam sposobnoœci, by
d³u¿ej przemawiaæ czy g³osiæ.
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Poniewa¿ kiedy g³oszê, s¹ to dwa zupe³nie inne namaszczenia.
Jedno z nich, je¿eli chodzi o g³oszenie – uwa¿am, ¿e móg³bym g³osiæ
ca³¹ noc, a nastêpnego poranka by³bym zupe³nie w porz¹dku, lecz
niech przyjdzie jedna osoba i otrzymam jedn¹ Bosk¹ wizjê, to
wyczerpie mnie wiêcej, ni¿ dwie godziny mocnego g³oszenia.
Rozumiecie?
18 Jest to coœ, czego po prostu nie umiem wyjaœniæ. Tak siê po prostu
dzieje, a ja nie wiem dlaczego. Jednakowo¿, by³em odnoœnie tego
wiele razy kwestionowany. Lecz jeœli ludzie czytaj¹ Bibliê, oni
zrozumiej¹ gdzie, jak i dlaczego tak siê dzieje. Patrzcie, pewna
kobieta dotknê³a siê szaty Mistrza; On powiedzia³: „Dostrzegam, ¿e
cnota (czy moc) wysz³a ze Mnie”. Rozumiecie?
19 Otó¿, ja nie jestem Mistrzem. Absolutnie nie. Lecz jeœli ¯ycie
Mistrza jest w tobie, ono bêdzie przynosiæ te same rezultaty.
Rozumiecie? Tak, jak Mistrz patrzy³ siê na grzeszne Jeruzalem i
p³aka³ nad nim. A je¿eli Duch Œwiêty jest w tobie, On bêdzie równie¿
p³aka³ nad zgubionymi, nad grzechem i innymi sprawami. Jest to
Duch Œwiêty w cz³owieku. I to jest…
20 Oddajemy wiêc Bogu chwa³ê dzisiaj wieczorem, bo wiemy, ¿e
Duch Œwiêty jest w nas. Ubieg³ego wieczora g³osi³em o doskona³oœci.
Bóg udoskonalaj¹cy Swój Koœció³, doprowadzaj¹cy Koœció³ do
doskona³oœci przez Pana Jezusa Chrystusa. W ten sposób my, bêd¹c
umar³ymi w Chrystusie, stajemy siê potomstwem Abrahama i
jesteœmy dziedzicami zgodnie z obietnic¹. I jesteœmy udoskonaleni –
nie sami w sobie, nie w naszej w³asnej œwi¹tobliwoœci. Moja…
21 Ktoœ powiedzia³ mi niedawno: „Bracie Branham, czy wierzysz w
œwi¹tobliwoœæ?”
22 Ja odrzek³em: „Tak jest. Bez niej ¿aden cz³owiek nie zobaczy
Boga”. Ja powiedzia³em: „Lecz nie moja œwi¹tobliwoœæ, poniewa¿ ja
nie mam ¿adnej. Ja wierzê w Jego œwi¹tobliwoœæ, rozumiecie, w coœ,
co On uczyni³, i chodzi o to, ¿e ja pok³adam moje nadzieje w tym, nie
w moich w³asnych zas³ugach; ja nie mam ¿adnych. Polegam na Jego
zas³ugach, maj¹c tê pewnoœæ, ¿e jak On mi³uje mnie, tak i ja mi³ujê
Go. I ca³a ta sprawa staje siê spraw¹ mi³osn¹. Rozumiecie? Jest to…
23 Ca³e chrzeœcijañstwo jest otoczone jedn¹ wielk¹ spraw¹ mi³osn¹.
Czy temu nie wierzycie? Widzicie? Bez mi³oœci… Mi³oœæ jest
najdoskonalsz¹ rzecz¹, jaka jest w Biblii. „Bóg jest Mi³oœci¹. A ci,
którzy mi³uj¹, s¹ z Boga” – powiedzia³ Jan. Widzicie? Mi³oœæ!
24 Pawe³ powiedzia³: „Choæbym mówi³ jêzykami ludzkimi i
anielskimi, choæbym zrozumia³ wszystkie tajemnice Bo¿e i mia³bym
wiarê do przenoszenia gór, choæbym wyda³ moje cia³o jako ofiarê na
spalenie, choæbym rozda³ wszystk¹ majêtnoœæ moj¹, by nakarmiæ
ubogich, bez mi³oœci jestem niczym”.
17
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Jezus powiedzia³: „Wielu przyjdzie do Mnie w owym dniu i
powiedz¹: ,Panie, czy nie wypêdza³em diab³y w Twoim Imieniu? Czy
nie czyni³em wielu potê¿nych spraw w Twoim Imieniu? Czy nie
prorokowa³em w Twoim Imieniu?’” – wszystkie te wielkie znaki i
sprawy, na które patrzymy siê dzisiaj. Jezus powiedzia³: „Ja im
wyznam: Odst¹pcie ode Mnie, wy czyniciele nieprawoœci. Ja was
nigdy nie zna³em”. Rozumiecie, widzicie? Bez mi³oœci…
26 Wiêc kiedy Bóg zakotwiczy³ Swoj¹ mi³oœæ w ludzkim sercu, to jest
tam coœ! Oto moje osobiste œwiadectwo: Gdybym mia³ zostaæ
potêpiony, kiedy przyjdê przed Bo¿y trybuna³ s¹dowy na koñcu czasu
– je¿eli jest to zaplanowane w ten sposób i musia³bym stan¹æ w Jego
Obecnoœci, a On wyci¹gn¹³by Swój majestatyczny palec na mnie i
powiedzia³by: „Odst¹p ode Mnie”. Gdybym zachowa³ to samo
nastawienie, które mam obecnie, a ockn¹³bym siê w piekle, to bêdê
Go ci¹gle mi³owa³. Rozumiecie?
27 I On jest sprawiedliwy. Ja przede wszystkim zas³u¿y³em na to, aby
tam pójœæ. A gdybym wiedzia³, ¿e zostanê potêpiony i wiedzia³bym
teraz, ¿e zostanê potêpiony na koñcu, po tym, gdy pracowa³em dla
Niego jeszcze sto lat od dziœ, to ja bym ci¹gle pragn¹³ pracowaæ dla
Niego.
28 Gdyby nie by³o niebios, gdyby nie by³o ¿adnej nagrody, to ja mimo
wszystko pragnê byæ chrzeœcijaninem. To prawda. Jest to po prostu
takie doskona³e zadowolenie, coœ – po prostu pokój, który
przewy¿sza wszelkie zrozumienie. Nie wymieni³bym to za nic innego.
Próbowa³em czyniæ wszystko, co by³o w moich si³ach. Na wiele rzeczy
nie starcza³o mi si³, ale ja i tak próbowa³em. Lecz nigdy nie spotka³em
czegoœ, co by mnie tak doskonale nape³ni³o. I nic nie mog³o mnie
zaspokoiæ, dopóki pewnej nocy Jezus Chrystus nie wst¹pi³ do mojego
biednego serca Irlandczyka. To uczyni³o ze mnie innego cz³owieka.
Rozumiecie?
29 Gdybym dzisiaj wieczorem g³osi³, a tysi¹c ludzi nawróci³oby siê,
albo powiedzmy tysi¹c ludzi umar³oby maj¹c tê inspiracjê Bo¿¹
sprzed piêædziesiêciu lat, i oni powstaliby z martwych dzisiaj
wieczorem, a ja bym umiera³, i oni by twierdzili: „Bracie Branham,
nie pok³adaj w tym ufnoœci, to jest fa³szywe. OdejdŸ od tego. Ufaj
czemuœ innemu”, ja bym tak czy owak powiedzia³: „Pozwólcie mi
umrzeæ wierz¹c w Pana Jezusa Chrystusa”. Bo coœ wydarzy³o siê
naprawdê w moim ¿yciu.
30 Gdybym siê modli³ dzisiaj wieczorem w kolejce modlitwy o tysi¹c
ludzi, a jutro rano wszystkich tysi¹c by³oby martwych, to jutro
wieczorem modli³bym siê o chorych tak samo. To nie zachwia³oby
mojej wiary. Bowiem to jest… Nie chodzi o to, jakie odnoszê
rezultaty, nie chodzi o to! Chodzi o to, czego naucza Bo¿e S³owo – to
25
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okazuje siê prawd¹. To siê zgadza. Bóg tak powiedzia³ i na tym
sprawa za³atwiona.
31 Byæ mo¿e ludzie nie mieli wiary. Mo¿e by³a jakaœ wina we mnie.
Lecz Bóg nie ma ¿adnej winy. Bóg jest zawsze wierny, zawsze
prawdomówny.
32 Otó¿, ubieg³ego wieczora naucza³em o tym, jak Bóg sta³ siê miêdzy
nami cia³em. To dziwne, ¿e ten brat œpiewa³ tê pieœñ; nie
powiedzia³em mu wcale, aby j¹ zaœpiewa³. Lecz ona jest w zupe³nej
zgodnoœci z tematem tego nabo¿eñstwa dzisiaj wieczorem.
Mianowicie Chrystus jest manifestacj¹ Boga dla œwiata, wzglêdnie
pokazuj¹cy œwiatu, jakie jest Jego nastawienie do ludzi.
33 On pokaza³ Swoje nastawienie do grzesznika, kiedy spotka³ siê z
t¹ kobiet¹, która by³a w cudzo³óstwie, a On jej to wybaczy³. A kiedy
chorzy le¿eli w potrzebie, On ich uzdrowi³: Bóg wyra¿a³ Samego
Siebie dla ludzi przez Jezusa Chrystusa, Swojego Syna, w którym On
przebywa³.
34 I myœmy przyjêli, ¿e Bóg zamanifestowa³ Samego Siebie. A tak¿e
to, ¿e Jezus nie by³ ani ¯ydem ani poganinem. Krew, któr¹ mia³ Pan
Jezus Chrystus by³a Krwi¹ samego Boga, twórcz¹ Krwi¹. Widzicie, ta
komórka krwi, jak powiedzia³ Bóg… ¯ycie znajduje siê w krwi.
35 Biblia mówi: „Mo¿ecie spo¿ywaæ miêso z niego, lecz krew jego
(która jest ¿yciem), wylejcie na ziemiê. Nie spo¿ywajcie krwi”.
Poniewa¿ w krwi jest ¿ycie. A to ¿ycie jest ukryte w komórce krwi.
Komórka krwi pochodzi z mêskiej p³ci, z mê¿czyzny.
36 I pamiêtajcie, ¿e Lewi zap³aci³ dziesiêcinê, kiedy by³ jeszcze w
biodrach swojego dziadka, którym by³ Abraham – kiedy by³ w jego
biodrach, nie w biodrach Sary, lecz Abrahama. ¯ycie zaczyna siê tam
przez jego – by³ to jego dziadek.
37 Zwa¿ajcie teraz. Zatem ta komórka krwi… Jak to Bóg uczyni³,
aby ochroniæ Swój lud albo b³ogos³awiæ Swój lud, wzglêdnie dojœæ do
Swojego ludu… Jak On to czyni³ poprzez te lata? Najpierw by³ On
wielkim, œwiêtym i wznios³ym. ¯aden cz³owiek nie móg³ Go dotkn¹æ.
On przebywa³ z dzieæmi Izraela w postaci S³upa Ognia.
38 A gdy On usadowi³ siê na tej górze owego poranka, to gdyby siê
tej góry dotknê³o choæby tylko zwierzê, musia³o zostaæ przek³ute
oszczepem. Nie by³o strefy œrodkowej, musia³o zostaæ przek³ute
oszczepem.
39 Jaka to by³a okropna rzecz. A gdy Jego g³os przemówi³,
zagrzmia³y gromy i zaœwieci³y b³yskawice, ludzie powiedzieli: „Niech
Moj¿esz mówi do nas, a nie Bóg, abyœmy nie pomarli”. Jaka to by³a
straszna rzecz. To by³ œwiêty Bóg. Lecz obserwujcie: On mi³owa³
ludzi. On próbowa³ utorowaæ sobie Swoj¹ drogê.
40 Potem, nastêpnym razem Bóg zosta³ zamanifestowany – by³ w
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Swoim Synu – w Jezusie Chrystusie. Wtedy On przyszed³ przez
narodzenie z dziewicy. Zosta³ poczêty w dziewicy zacienionej przez
Ducha Œwiêtego. Bóg Sam zst¹pi³ do komórki krwi i zas³oni³ siê w tej
komórce Krwi. Komórka Krwi, zarodek ¯ycia Samego Boga,
przyodzia³ siê w tê komórkê Krwi, która wyda³a na œwiat Syna –
Jezusa Chrystusa.
41 Otó¿, co On uczyni³ – co czyni przez to, aby uczyniæ ciê
doskona³ym i przyprowadziæ ciê z powrotem do spo³ecznoœci – On
przyprowadza ciê przez tê komórkê Krwi do Samego Siebie. Czy to
pojmujecie? Przez komórkê Krwi Pana Jezusa, która zas³ania³a ¯ycie
Jahwe – a my przychodz¹c przez tê komórkê Krwi, stajemy siê
czêœci¹ tego ¯ycia.
42 Wiêc samo Bóstwo le¿y w cz³owieku, który otrzyma³ Ducha
Œwiêtego. Ty jesteœ synem. Ja jestem Branhamem dziêki urodzeniu i
czêœæ pani i pana Branham jest we mnie. A je¿eli staniesz siê synem
albo córk¹ Bo¿¹, czêœæ Bóstwa znajduje siê w tobie.
43 Widzicie, jak diabe³ rabuje was. Mówi: „O, ty tego nie mo¿esz
uczyniæ”. Wszystkie rzeczy s¹ mo¿liwe dla tych, którzy wierz¹. Bez
wzglêdu na to, co to jest. Ty jesteœ czêœci¹ Bóstwa, synem lub córk¹;
nie s³ug¹, lecz synem i córk¹.
44 Patrz, bracie, to przewy¿sza wszystkich anio³ów, archanio³ów i
wszystkich innych. Przychodzi to bezpoœrednio do Obecnoœci Samego
Garncarza. I jak jesteœmy wprowadzeni? Przez Krew. Amen. Wtedy
wchodzisz do Bóstwa. Stajesz siê Jego czêœci¹. Jesteœ wpojony do
Niego.
45 Pomyœlmy o Bogu rozk³adaj¹cym siê wokó³ Niego. Powiêkszymy
to miliardy razy – z tej komórki Krwi. I tam znajdowa³ siê Bóg – w
tej komórce Krwi, ukrywaj¹cy siê i os³aniaj¹cy Samego Siebie w tej
komórce Krwi, i On przyszed³, aby odkupiæ cz³owieka – do ¯ycia.
Alleluja.
46 Wtedy, gdy ta komórka Krwi zaczê³a siê powielaæ i powielaæ i
zrodzi³a cia³o Jezusa Chrystusa, Sam Jahwe przebywa³ w Nim, ¿eby
przez starcie tej komórki Krwi na Golgocie móg³ przywieœæ synów i
córki do Siebie – w komórce Krwi do Krwi Pana Jezusa Chrystusa –
do Samego Siebie. I my stajemy siê czêœci¹ Boga. Amen.
47 To doprowadza szatana do wœciek³oœci. To w³aœnie trzêsie nim.
Gdyby Koœció³ Jezusa Chrystusa tylko wiedzia³, kim oni s¹, bracie…
O, ty mówisz: „Ja wiem, ¿e u Boga nie ma nic niemo¿liwego”. On
powiedzia³, ¿e nie ma niczego niemo¿liwego dla ciebie. Amen. To
zmienia temat sprawy, nieprawda¿?
48 O, ludzie mówi¹: „Nie ma niczego niemo¿liwego dla Boga”. On
powiedzia³ jednak, ¿e nie ma niczego niemo¿liwego dla ciebie!
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„Czegokolwiek pragniecie, wierzcie, ¿e to otrzymacie, gdy siê
modlicie, a otrzymacie to”. Amen.
49 Jak du¿¹ wiar¹ potrafisz siê pos³ugiwaæ? K³opot w tym, jak
stwierdzi³em i powiedzia³em to ubieg³ego wieczora, ¿e istniej¹ dwie
ró¿ne klasy ludzi. Jedni to fundamentaliœci. Oni wiedz¹, kim s¹ i jaka
jest ich pozycja. Nastêpni to zielonoœwi¹tkowcy. Fundamentaliœci i
zielonoœwi¹tkowcy. Zielonoœwi¹tkowcy maj¹ wiarê. Fundamentaliœci
zajmuj¹ pozycjê, to prawda. Oni temu wierz¹.
50 Jednakowo¿ fundamentaliœci nie maj¹ wiary, aby móc dzia³aæ na
tym, w co wierz¹ – czym s¹. Zielonoœwi¹tkowcy maj¹ wiarê, lecz nie
wiedz¹, kim s¹. O to chodzi. I s³uchajcie: Jest to dok³adnie tak, jak
cz³owiek, który ma wiele pieniêdzy w banku, lecz on nie umie
wypisaæ czeku. Inny cz³owiek umie wypisaæ czek, ale nie ma ¿adnych
pieniêdzy w banku.
51 Gdyby uda³o mi siê zebraæ ich razem, bracie, rozpoczê³oby siê
Tysi¹cletnie Królestwo. Wiecie, ten stary naród zobaczy³by coœ
wstrz¹saj¹cego, czego nie widzia³ nigdy przedtem. Znaki i cuda
pojawia³yby siê zewsz¹d. Gdybyœcie mogli wzi¹æ fundamentaln¹
wiarê i zielonoœwi¹tkowych ludzi, wzglêdnie raczej wiarê
zielonoœwi¹tkow¹ i fundamentalnych ludzi…
52 Zielonoœwi¹tkowcy otrzymali chrzest Duchem Œwiêtym. I dziêki
temu maj¹ dzia³ w spo³ecznoœci i w stosunku pokrewieñstwa z
Bogiem – ci, którzy s¹ narodzeni na nowo i s¹ synem i córk¹ Bo¿¹.
Cz³owiek mówi im coœ z Biblii, a oni temu wierz¹.
53 Lecz ca³y sêk w tym, ¿e ludzie zapomnieli, kim s¹. Oni sobie
myœl¹: „O, ja nie wiem”. O, bracie, wy, którzy jesteœcie narodzeni na
nowo, jesteœcie synami i córkami Bo¿ymi, równorzêdnymi z Jezusem
Chrystusem w Jego Obecnoœci. O, moi drodzy. To sprawia, ¿e diabe³
siê z³oœci, mianowicie, kiedy Koœció³ Bo¿y uœwiadamia sobie, kim oni
s¹.
54 O, ty wielki ¿yj¹cy Koœciele ¿yj¹cego Boga, ty powinieneœ… Wy,
którzy twierdzicie, ¿e wyca³owaliœcie b³ogos³awieñstwa z krawêdzi
kubka, czasami zastanawiam siê, czy Bóg móg³by w ogóle wzi¹æ
Swoj¹ Ewangeliê i zatrz¹œæ wami do tego stopnia, ¿e uœwiadomicie
sobie, kim jesteœcie i jakie macie prawa – te przywileje dane od Boga!
55 Szatan nie ma prawa do niczego. On jest tylko blefiarzem. On
zosta³ obna¿ony na Golgocie ze wszystkiego, co mia³, kiedy Jezus
Chrystus zaj¹³ miejsce grzesznika i umar³ na Golgocie. Szatan nie ma
ju¿ ¿adnego legalnego prawa do niczego. Alleluja. Wszystko le¿y w
rêkach Koœcio³a i wierz¹cego. To siê zgadza. Szatan wszystko straci³.
On jest niczym wiêcej ni¿ oszustem.
56 Nawet sama œmieræ, jak naucza³em ubieg³ego wieczora…
Pszczo³a – kiedy straci swoje ¿¹d³o, jest ci¹gle pszczo³¹, lecz nie ma
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ju¿ ¿¹d³a. Tak¿e œmieræ nie ma ¿¹d³a przeciw wierz¹cemu, jej ¿¹d³o
zosta³o wyrwane. Œmieræ œpiewa w kó³ko i mówi: „Otó¿, to jest twój
koniec”. Jednakowo¿ ja mogê pokazaæ na Golgotê i pokazaæ
zmartwychwstanie. Alleluja.
57 Niedawno tutaj mój syn… Szliœmy do grobu jego matki. On by³
jeszcze malcem. Owego poranka przed brzaskiem dnia, on…
Szliœmy na cmentarz, by po³o¿yæ kwiaty na jej grobie. I ja zdj¹³em
mój kapelusz, zdj¹³em te¿ jego ma³¹ czapkê. Przyszliœmy tam, gdzie
jego m³oda matka i siostra le¿¹ w grobie. Postawiliœmy na nim
doniczkê z kwiatami.
58 I ten malec trzymaj¹c swoj¹ czapkê w swoich rêkach sta³ tam z
pochylon¹ g³ow¹. Uklêkn¹³em w³aœnie w tej chwili, kiedy s³oñce
zaczê³o wschodziæ. On zacz¹³ p³akaæ. Obj¹³em go ramieniem.
Powiedzia³em: „Synu, spójrz. Tam w ziemi le¿y cia³o twojej matki i
siostry. Lecz one czekaj¹ w chwale naszego przybycia”.
59 Powiedzia³em: „Grobie, ty nie mo¿esz ich zatrzymaæ. Poniewa¿
ponad tym wszystkim mogê ci pokazaæ pusty grób dzisiaj rano, gdzie
On wsta³ z grobu i odebra³ szatanowi wszystko, co on mia³. A one by³y
w Nim, kiedy odchodzi³y st¹d. One musz¹ wyjœæ z grobu, tak samo jak
On wyszed³ z grobu”. Bóg da³ tê obietnicê. Niebiosa i ziemia
przemin¹, lecz Jego S³owo nie mo¿e zawieœæ. Nasze nadzieje
pok³adamy na niczym mniejszym ni¿ na Krwi Jezusa i Jego
sprawiedliwoœci.
60 Bracie, obyœ mia³ dosyæ odwagi, by wyst¹piæ i stan¹æ diab³u
twarz¹ w twarz i kazaæ mu zwiewaæ z drogi. Gdybym szed³ do mojego
domu dzisiaj wieczorem… Ja mam dokument prawny stwierdzaj¹cy
w³asnoœæ mojego domu. Gdybym wszed³ do niego, a ktoœ by w nim
le¿a³ pij¹c i robi¹c awanturê i zachowuj¹c siê niew³aœciwie, ja bym
powiedzia³: „Przyjacielu, musisz st¹d odejœæ”.
„Otó¿, to jest dom dla ludzkich istot. Ja mam prawo byæ tutaj”.
61 Ja powiedzia³bym: „Nie masz prawa. Ja posiadam ten dom. On
jest mój”.
62 „Otó¿” – powiedzia³by – „Ja mam prawo…” Tak samo jak
choroba, która wst¹pi³a do cia³a, czy grzech, czy cokolwiek to jest.
Mówisz: „Hm, inni ludzie pij¹, inni ludzie czyni¹ to i to”, wzglêdnie
„inni zachowuj¹ siê w ten sposób”. Lecz on nie ma ¿adnego legalnego
prawa.
63 A ja móg³bym wzi¹æ mój wypis z ksiêgi wieczystej, udaæ siê do
trybuna³u s¹dowego i powiedzieæ: „Spójrzcie tutaj. Ktoœ wprowadzi³
siê tutaj, a to nie jest jego dom. On jest mój. On nale¿y do mnie”. I pan
w³adza przyszed³by i wyrzuci³by go z niego, poniewa¿ ja mam wypis
z ksiêgi wieczystej, stwierdzaj¹cy jego w³asnoœæ.
64 Bracie, siostro, my mamy wypis z Ksiêgi Wieczystej dzisiaj
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wieczorem odnoœnie zbawienia i Bo¿ego uzdrowienia. I diabe³ nie ma
¿adnych praw. Ufajmy Bogu i Duchowi Œwiêtemu, ¿e go wypêdzi. Na
tym sprawa skoñczona. Amen. S³uchajcie, czujê siê jakoœ religijnie
dzisiaj wieczorem. Naprawdê siê czujê. W porz¹dku.
65 Zwróæcie uwagê. Bóg to obieca³. Bóg jest zobowi¹zany
zatroszczyæ siê o to. A ta komórka Krwi, któr¹ On ukszta³towa³ –
wszed³ do tego ³ona os³oni³ Samego Siebie Swoj¹ w³asn¹ twórcz¹
Krwi¹, wyda³ na œwiat Syna, Jezusa Chrystusa. Ta Komórka krwi
zosta³a starta na Golgocie. Ta Krew broczy³a z Jego cia³a w tym celu,
aby On móg³ przyprowadziæ ludzi z powrotem do spo³ecznoœci ze
Sob¹ Samym.
66 Bóg zamanifestowany w tym S³upie Ognia; Bóg zamanifestowany
w Synu; a teraz Bóg zamanifestowany w tobie. Ten sam Duch Œwiêty,
który by³ w okresie Ojcostwa. Jezus by³ w okresie Synostwa. A to jest
okres Ducha Œwiêtego.
67 Dlatego w³aœnie otrzymaliœmy polecenie chrzciæ was w Imiê Ojca,
Syna i Ducha Œwiêtego, co wskazuje na to, ¿e Bóg ods³oni³ Samego
Siebie, zni¿y³ siê i zst¹pi³ na ziemiê, toruj¹c Sobie drogê. On nie móg³
wst¹piæ do grzechu. Lecz On oczyœci³ Sobie drogê, gdy zstêpowa³.
Albowiem Bóg tak umi³owa³ cz³owieka, ¿e On chce zst¹piæ w dó³ i
mieæ spo³ecznoœæ z nim.
68 Bóg dzisiaj wieczorem, ten sam Jahwe Bóg, który mówi³ do
Adama i Ewy w ogrodzie Eden, ¿yje w ka¿dym narodzonym na nowo
mê¿czyŸnie lub kobiecie, czyni¹c to najlepsze z Swojej strony, aby ciê
sk³oniæ do wiary w Niego. Miej wiarê w Niego! Wyst¹p. Nie w¹tp ani
trochê. Lecz ten sam Bóg, który by³ z Abrahamem, jest tym samym
Bogiem, którym jest dziœ wieczorem.
69 Nu¿e, zauwa¿cie tutaj, po prostu trochê dalej, kiedy On posuwa³
siê naprzód. Bóg da³ poznaæ Samego Siebie w Ojcostwie, w
Synostwie, i w Duchu Œwiêtym. Widzicie teraz, ¿e On wst¹pi³ do
komórki krwi, zas³oni³ siê w niej, wyda³ tê Krew na Golgocie, broczy³
Swoj¹ Krwi¹, aby móg³ z³o¿yæ przez to obmycie Krwi¹ t¹ sam¹ Ofiarê
Pojednania, aby móg³ wzi¹æ ka¿dego grzesznika, oczyœciæ go i
przyprowadziæ do spo³ecznoœci, aby móg³ rozmawiaæ z cz³owiekiem i
chodziæ z cz³owiekiem, tak jak On czyni³ w ogrodzie Eden, zanim w
ogóle grzech przyszed³ na ziemiê.
70 A nasz stosunek pokrewieñstwa z Jahwe zosta³ przywrócony
przez ofiarê Jego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. A cia³o Chrystusa
zosta³o objawione jedynie w tej komórce Krwi i przez z³o¿enie w
ofierze tej Krwi (która jest ¯yciem), aby On móg³ zniszczyæ ¿ycie w
grzechu i przynieœæ ¯ycie w sprawiedliwoœci przez Swego Syna,
Jezusa Chrystusa, wk³adaj¹c czêœæ Jego ¯ycia do naszego, i jesteœmy
razem.
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Czy Jezus nie powiedzia³: „W owym czasie poznacie, ¿e Ja jestem
w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie, Ja w was, a wy we Mnie”? Tutaj to
macie. Zatem Koœció³ ¯yj¹cego Boga jest namaszczonym cia³em Pana
Jezusa Chrystusa, chodz¹cym tutaj po ziemi, oddaj¹cym wszelk¹
nadziejê i wszystko inne temu zewnêtrznemu œwiatu, bowiem nic
innego nie mo¿e daæ ¯ywota Wiecznego.
72 My mamy t¹ b³ogos³awion¹ pewnoœæ, ¿e Jezus mi³uje nas.
Poniewa¿ nasz duch sk³ada œwiadectwo razem z Jego Duchem, ¿e
jesteœmy synami i córkami Bo¿ymi. Jak¿e, Pan uczyni³ t¹ wspania³¹
rzecz dla nas. I my zrozumiewamy te prawdy.
73 O, bracie, kiedy to widzê, sprawia to we mnie dr¿enie.
Przechodzimy dziœ wieczorem dalej w tej Ewangelii, nauczaj¹c tutaj
trochê dalej – od 26. wersetu tego samego rozdzia³u. S³uchajcie teraz.
Gdy jest przedk³adana prawda, ludzie zastanawiaj¹ siê.
74 S³ysza³em,
jak ludzie mówili wiele razy: „Co to jest
niewybaczalny grzech, bracie Branham?” Moja matka mawia³a mi, ¿e
chodzi tu o kobietê, która pozbawi³aby ¿ycia niemowlêcia, zanim siê
ono urodzi – ¿e da sobie zrobiæ aborcjê. Otó¿, ja… Ona powiedzia³a:
„Ona pope³ni³a coœ z³ego. Nie da³a temu maleñstwu szansy, aby
mog³o ¿yæ”. Otó¿, to jest okropne. Przyznajê jej prawdê.
75 Niedawno spotka³em tutaj pewn¹ kobietê, która pope³nia³a
niektóre z tych rzeczy – praktykowa³a antykoncepcjê. To jest hañba
Ameryki. To mo¿e oparzy was trochê, lecz zwa¿ajcie na to. Co bêd¹
czyniæ dzisiaj ludzie? Dawniej oni… Naœmiewaj¹ siê z cz³owieka,
który ma czworo czy piêcioro, szeœcioro, siedmioro dzieci; mówi¹ „To
hañba”. Dawniej nie by³o to hañb¹. Nie.
76 Dzisiaj myœlimy, ¿e jeœli kobieta – jeœli jakaœ kobieta patrzy siê na
kobietê, która nie mo¿e iœæ na przyjêcie z gr¹ w karty i tym podobnie,
bo powinna pozostaæ w domu i opiekowaæ siê jej niemowlêciem,
patrzcie, oni sobie myœl¹, ¿e ona jest pozbawiona przywilejów
cz³owieka. Bracie, ona wype³nia swój obowi¹zek, który jej Bóg poleci³
wype³niaæ. O, a oni mówi¹…
77 Nasze Amerykanki wol¹ praktykowaæ antykoncepcjê, ale wydaj¹
sto dolarów za jakiegoœ ma³ego usmarkanego pieska, i nosz¹ go na
rêkach, i jemu okazuj¹ t¹ mi³oœæ, któr¹ powinny mieæ do
niemowlêcia. To jest hañba. Wybaczcie mi t¹ wypowiedŸ, lecz to jest
prawd¹. Tak jest. Wy wiecie, ¿e to prawda. Prowadz¹ pieska po ulicy
ubranego w jakiœ ¿akiet, chocia¿ on jest niczym wiêcej, ni¿ psem. To
siê zgadza.
78 Lecz wy nie chcecie mieæ dzieci, bo siê obawiacie, ¿e pozbawicie
siê czegoœ. Bóg poleci³ kobietom rodziæ dzieci. To siê dok³adnie
zgadza. Dawniej uwa¿ano to za wspania³¹ rzecz. Obecnie uwa¿a siê
to za hañbê. Potrzebuj¹ zbyt du¿o czasu. To siê zgadza. Musicie mieæ
71
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czas na wasze ¿ycie towarzyskie, musicie chodziæ na ró¿ne spotkania.
Musicie czyniæ takie rzeczy, musicie chodziæ na spotkania z gr¹ w
karty.
79 Ca³y problem dzisiaj polega na tym, ¿e potrzebujemy wiêcej
staromodnych matek, jakie mieliœmy dawniej. Mo¿e brzmi to trochê
kategorycznie. Tam w górach – w Kentucky mówili mi pewnego razu:
„Bracie Billy, czy nie jesteœ z Kentucky?”
Ja powiedzia³em: „Tak”
„Tam w³aœnie ¿yj¹ ci analfabeci”.
A ja odrzek³em: „Zgadza siê. Ja jestem jednym z nich”.
80 Lecz pragnê wam coœ powiedzieæ. WeŸcie jedn¹ z tych starych
matek tam w Kentucky, byæ mo¿e nie wiedz¹, jak – nie umiej¹
matematyki i tak dalej, mo¿e ich nazwiska nie figuruj¹ w tej liœcie
„Kto jest kim” tutaj na ziemi. Lecz wyobra¿am sobie, ¿e ich imiona
s¹ zarejestrowane w ksiêdze „Kto jest kim” tam w górze. To siê
zgadza. Niechby tylko córka takiej matki pozosta³a na dworze przez
ca³¹ noc i przysz³a do domu nastêpnego poranka z makija¿em na
twarzy i z w³osami nakrêconymi w loki albo pijana. Czy wiecie, co by
ona uczyni³a? Udzieli³aby jej lekcji trzepaczk¹. To siê zgadza.
81 Lecz wy boicie siê powiedzieæ im cokolwiek. O, to jest hañba, jak
popuszczono im cugli! Bracie Smith, byæ mo¿e nie bêdziesz mnie ju¿
mi³owa³ po tym, lecz ja odczuwa³em, ¿e coœ jest nie tak. Popatrz,
popatrz.
82 Niedawno by³oby hañb¹ miêdzy tutejszymi zielonoœwi¹tkowymi
kobietami… Metodystki postêpowa³y dawniej w ten sposób.
S³uchajcie, wy wiecie, ¿e John Smith, zanim umar³, wyg³osi³ krótkie
kazanie trwaj¹ce cztery godziny, chocia¿ musieli go przynieœæ na
podium. „Patrzcie” – powiedzia³ on – „taka hañba. Nawet córki
metodystów nosz¹ bi¿uteriê na swoich rêkach”. Co pomyœla³by sobie
o nich dzisiaj, kiedy nosz¹ szorty, kostiumy k¹pielowe, rozumiecie, a
œpiewaj¹ w chórze i tym podobnie. Bracie, mówiê ci, ¿e dom Bo¿y
potrzebuje oczyszczenia od piwnicy a¿ do kazalnicy. To siê dok³adnie
zgadza. Dawniej by³o hañb¹ dla kobiet, gdy strzyg³y sobie w³osy.
„One siê ju¿ wiêcej nie wstydz¹. Wiecie, teraz jest to w porz¹dku”.
83 Niedawno by³em tutaj na nabo¿eñstwie, na którym mieli byæ
pielgrzymi œwi¹tobliwoœci, poœwiêceni ludzie œwi¹tobliwoœci. A
pewien kaznodzieja podszed³ do mnie i powiedzia³: „Chcê ciê
przedstawiæ mojej ¿onie”.
84 Ja odrzek³em: „Dziêkujê ci”. I przedstawi³ mnie tej kobiecie, a
ona… Uœcisn¹³em jej d³oñ. Ona mia³a du¿e, d³ugie kolczyki
zwisaj¹ce jej w dó³ po tyle – a¿ do ramion. Mia³a na sobie krótkie,
sk¹pe odzienie, mniej wiêcej tyle, ¿e wystarczy³oby na szmatkê do
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czyszczenia lufy muszkietu, i wszelkiego rodzaju makija¿ na swojej
twarzy. To siê zgadza.
On powiedzia³: „To jest moja ¿ona”.
Ja zapyta³em: „Czy jest chrzeœcijank¹?”
„O” – odpar³ on – „Bracie Branham, ona jest œwiêt¹”.
85 Czy wiecie, co powiedzia³em? Nie dla ¿artu, ale powiedzia³em:
„Wed³ug mnie wygl¹da na to, ¿e nie jest œwiêt¹”. I powiedzia³em:
„Nie chcê raniæ twoich uczuæ, ale ona potrzebuje dobrego
staromodnego obmycia Krwi¹ z Golgoty”. Alleluja.
86 Tego w³aœnie potrzebuje Koœció³ dzisiaj. Tak jest. To mo¿e
sprawia, ¿e czujecie siê trochê chorzy, lecz je¿eli tego nie uczynicie,
nie pomo¿e wam to wcale. Rozumiecie?
87 By³em ma³ym ch³opcem, ¿y³em za miastem w domku rolnika. Nie
mieliœmy wiele do jedzenia. Piekliœmy chleb kukurydziany – tam na
po³udniu, i gotowaliœmy bób, i u¿ywaliœmy wieprzowy smalec, który
wysma¿yliœmy z wieprzowych skór, które nam dawali w sklepie. By³a
nas pokaŸna gromadka ma³ych dzieci – dziesiêcioro i nie by³o nam
³atwo.
88 Ka¿dej soboty wieczorem musieliœmy k¹paæ siê w starej wannie i
za¿yæ porcjê rycynowego oleju. A moja matka… Ja po prostu – nie
mogê znieœæ tego paskudztwa do dzisiaj. Wiêc musia³em siê trzymaæ
za mój nos. Mawia³em: „Mamo, to przyprawia mnie o md³oœci, ja tego
po prostu nie mogê znieœæ”.
89 Ona odrzek³a: „Kochanie, gdyby to nie wywo³ywa³o w tobie
md³oœci, nie by³oby to do niczego przydatne”. Wiêc mo¿e skojarzê to
z tym dzisiaj wieczorem. Je¿eli to nie sprawia, ¿e czujesz siê
niedobrze i jesteœ chory, to ci to nie pomo¿e. Lecz powinno to pomóc
twojemu duchowemu trawieniu pokarmu, sprawiæ w tobie
staromodne oczyszczenie, ¿ebyœ móg³ prze¿ywaæ duchowy
gastronomiczny jubileusz pewnego dnia. Amen. I ty wiesz, ¿e to jest
prawda Ewangelii.
90 Czego trzeba nam dzisiaj? Dobrego staromodnego rozbudzenia
œw. Paw³a i biblijnego Ducha Œwiêtego z powrotem w Koœciele, które
strzêsie te piekielne namiastki z powrotem w oczy diab³a i bêdzie
nazywaæ czarne czarnym, a bia³e bia³ym.
91 Daj nam kilku mê¿ów, nie tych zawieraj¹cych kompromisy, lecz
takich, którzy powstan¹ i bêd¹ g³osiæ Ewangeliê w ca³ej jej pe³ni, w
mocy i w manifestacji Ducha Œwiêtego. Tego trzeba nam dzisiaj. Jest
to lepsze od ca³ej teologii, któr¹ potrafi wymyœliæ cz³owiek.
92 Wybaczcie mi, trochê mi cieknie œlina. Spo¿ywa³em du¿o nowego
winogrona; by³em hen w Kanaanie. I to winogrono sprawia, ¿e siê
trochê œliniê.
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Pamiêtaj jednak, bracie, pozwól, ¿e ci coœ powiem. Dzisiaj trzeba
nam zwiastowaæ Ewangeliê w mocy i manifestacji Ducha Œwiêtego.
Amen. Bracie, ona ciê oczyœci, z ca³¹ pewnoœci¹. Ona sprawi, ¿e
bêdziesz inaczej postêpowa³.
94 W moim kraju mamy dêby. A kiedy nadchodzi wiosna…
Wszystkie te stare skar³owacia³e dêby maj¹ jeszcze stare liœcie. Ja nie
muszê iœæ do lasu i zrywaæ te stare listki, aby mog³y wyrosn¹æ nowe.
Niech tylko zacznie rozwijaæ siê nowe ¿ycie, nowe listki zatroszcz¹
siê o swoje miejsce. Kiedy rozwija siê nowe ¿ycie, stare listki
odpadaj¹.
95 I bracie, ja nie jestem kaznodziej¹ nazarejczyków, który chodzi z
lask¹ miernicz¹ do nazarejskich koœcio³ów, wzglêdnie do
pielgrzymów œwi¹tobliwoœci, czy do zielonoœwi¹tkowców. Ja mówiê
niech mê¿czyzna lub kobieta uporz¹dkuj¹ swoje ¿ycie przed Bogiem,
a te inne sprawy bêd¹ siê dzia³y same. Je¿eli nie, to œwiadczy o tym,
¿e coœ jest nie tak tutaj wewn¹trz. Coœ takiego! To by³o twarde, lecz
to jest dobre. Amen. Ja nie wiem, co siê ze mn¹ dzieje.
96 Zwróæcie uwagê tutaj, w 26. wersecie:
„Bo… (s³uchajcie teraz tutaj)…
„Bo jeœli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyœlnie
grzeszymy, nie ma ju¿ dla nas ofiary za grzechy”.
97 Czym jest niewybaczalny grzech? Pawe³ zaczerpn¹³ to st¹d tutaj.
Przejdê wstecz i wezmê to, co powiedzia³ Jezus.
„Bo jeœli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyœlnie
grzeszymy, nie ma ju¿ dla nas ofiary za grzechy. Co takiego?
„Jeœli rozmyœlnie grzeszymy…”
98 Musimy teraz stwierdziæ, czym jest grzech, by zobaczyæ, czy to
robimy rozmyœlnie. Mówi³em o tym tutaj niedawno; g³osi³em o
grzechu w koœciele metodystycznym. I wiem, ¿e prawdopodobnie jest
tu kilku metodystów. Ja powiedzia³em: „Palenie papierosów nie jest
grzechem. Pope³nianie cudzo³óstwa nie jest grzechem. Kradzenie i
k³amanie nie jest grzechem”.
99 Pewna stara poœwiêcona metodystyczna matka siedz¹ca tam
powiedzia³a: „Wiêc kaznodziejo, powiedz mi, co jest grzechem”. To s¹
atrybuty grzechu. Istnieje tylko jedna definicja grzechu. Jest to
niewiara.
100 Jezus powiedzia³ w ew. Jana 3: „Kto nie wierzy, jest ju¿
potêpiony”. Nie chodzi o to, jak du¿o wiemy… Ja wychodzê na dwór
i mówiê: „Jest to noc”. Otó¿, jak bardzo jest noc? To jest noc? Noc jest
w takiej mierze? A gdybym mia³ powiedzieæ: „Ile œwiat³a jest w tym
pomieszczeniu?” Czy tu jest tyle i tyle œwiat³a? Nie. Ca³a ta rzecz jest
jasna. Ca³a ta rzecz jest ciemna.
93
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Cz³owiek jest albo wierz¹cym albo niewierz¹cym. A powodem,
dlaczego pali i pije, i przeklina i czyni te sprawy, które czyni, jest to,
¿e jest niewierz¹cym. On przynosi swoje w³asne owoce. A potem,
je¿eli po prostu mówisz: „Otó¿, ja przestanê paliæ, przestanê te¿
k³amaæ i kraœæ”. Ty to czynisz sam swoim postanowieniem. Lecz to
jeszcze ci¹gle nie znaczy, ¿e jesteœ zbawiony.
102 „Ja bêdê chodzi³ do koœcio³a i spróbujê postêpowaæ lepiej”. To
jeszcze ci¹gle nie znaczy, ¿e jesteœ zbawiony. Musisz siê na nowo
narodziæ, a sprawiedliwoœæ przychodzi tylko jako atrybut wierz¹cego
¿ycia. „Kto œwiadomie grzeszy po otrzymaniu znajomoœci prawdy,
dla niego nie pozostaje ju¿ wiêcej ofiara za grzechy”. Tutaj to jest.
103 Jeœli prawda by³a przedstawiona ludziom, a ty to widzisz i
œwiadomie odchodzisz od tego (poniewa¿ twój koœció³ nie przyjmie
tego czy coœ podobnego) i mówisz: „To jest zgraja religijnych
fanatyków, poniewa¿ mój koœció³ tak powiedzia³” – ty przekroczy³eœ
liniê graniczn¹.
104 „Kto nie wierzy œwiadomie, po otrzymaniu znajomoœci prawdy,
nie pozostaje dla niego wiêcej ofiara za grzechy”. Czy to pojmujecie?
105 Ja was teraz zabiorê wstecz i zobaczymy, co powiedzia³ Jezus.
Pewnego dnia On wypêdza³ diab³y. Ludzie przyszli do Niego i mówili,
¿e jest Belzebubem oraz ¿e jest z diab³a. A Jezus powiedzia³: „Jak
mo¿ecie wy, ob³udnicy, mówiæ dobre rzeczy, kiedy z obfitoœci serca
mówi¹ usta? Przecie¿ z obfitoœci serca mówi¹ usta. Jak mo¿ecie tak
postêpowaæ?” I On powiedzia³: „Wszelkiego rodzaju bluŸnierstwo
bêdzie odpuszczone ludziom. Ktokolwiek bluŸni³by przeciw Synowi
cz³owieczemu, temu bêdzie wybaczone. Lecz ktokolwiek bluŸni (czy
mówi) przeciw Duchowi Œwiêtemu, temu nie bêdzie przebaczone ani
w tym œwiecie, ani w tym, który ma nastaæ”. Powiedzia³:
„Poniewa¿…” Oni mówili, ¿e On wypêdza diab³y przez Belzebuba,
ksiêcia diab³a. Czy to rozumiecie?
106 On tam sta³ i czyni³ dzie³o Bo¿e, przedk³adaj¹c Ewangeliê w jej
manifestacji, jak Bóg przemówi³ przez Swojego proroka i powiedzia³,
¿e On to bêdzie czyni³. A kiedy przyszli faryzeusze i uczeni w Piœmie,
oni temu naprawdê wierzyli. Lecz oni nie mogli tego przyj¹æ dlatego,
bo nie byliby popularni.
107 Nikodem wyrazi³ to mówi¹c w imieniu ca³ej ich grupy.
Powiedzia³: „My wiemy, ¿e Ty jesteœ Nauczycielem, przychodz¹cym
od Boga. Bo ¿aden cz³owiek nie móg³by czyniæ tych rzeczy, gdyby Bóg
nie by³ z nim”. My to wiemy. I wtedy ci faryzeusze powiedzieli: „Och,
On jest z diab³a”. Oni próbowali to zatuszowaæ, kiedy otrzymali
wiadomoœæ i poznali, ¿e On jest Mesjaszem. Lecz aby mogli byæ
popularni i pozostaæ w szeregach ich w³asnego koœcio³a, oni Nim
wzgardzili, i wyrzucili Go, i nazwali Go diab³em.
101
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On powiedzia³: „Mo¿ecie to uczyniæ Synowi Cz³owieczemu,
poniewa¿ Ofiara Pojednania jeszcze nie zosta³a z³o¿ona; komórka
Krwi nie zosta³a jeszcze starta. Lecz kiedy On przyjdzie, gdy
przyjdzie Duch Œwiêty, a wy uczynicie coœ takiego jak to, to ju¿ nie
ma przebaczenia ani w tym œwiecie, ani w tym, który ma nastaæ”.
109 Potem przychodzi Pawe³ i zaczerpn¹³ to tutaj w Ewangelii, w
liœcie do Hebrajczyków, i powiedzia³: „Kto nie wierzy œwiadomie, po
otrzymaniu poznania prawdy, dla niego nie pozostaje ju¿ ofiara za
grzech”.
110 Bracie, a to Poselstwo, które by³o zwiastowane po ca³ych Stanach
Zjednoczonych… Je¿eli odtr¹cisz z pogard¹ mi³oœæ, pozostaje tylko
jedna rzecz, mianowicie s¹d. Nic dziwnego, ¿e dr¿ycie i dygoczecie ze
strachu przed atomowymi bombami. Nic dziwnego, i¿ widzimy, ¿e ta
wielka cywilizacja, w której ¿yjemy, rozpada siê i marnieje. Jest tak
dlatego, poniewa¿ oni bluŸnili i podeptali zasady nauki Pana Jezusa
Chrystusa.
111 I oni za³o¿yli wspania³e, wielkie, ch³odne, formalne koœcio³y. Lecz
kiedy cz³owiek wejdzie do nich, duchowy termometr wskazuje
siedemdziesi¹t stopni poni¿ej zera. Ktoœ powie: „Amen”, a oni
wyci¹gaj¹ swoje szyje i rozgl¹daj¹ siê dooko³a, jak jakiœ zdychaj¹cy
g¹sior. I oni nie wiedz¹ o Bogu wiêcej, ni¿ królik o butach do œniegu.
112 I oni wystêpuj¹ publicznie i twierdz¹, ¿e s¹ kimœ z tytu³em
doktora bóstwa, doktora teologii, doktora filozofii, przyczepionym do
ich nazwiska. Ale¿ bracie, to wcale nie znaczy, ¿e jesteœ bli¿ej Boga.
Ja wola³bym raczej mieæ jakiegoœ parobka od p³uga, który nie umie
powiedzieæ nawet abecad³a, nauczaj¹cego moich dzieci o zbawieniu,
które zgotowa³ Pan Jezus Chrystus, ni¿ wszystkich tych doktorów na
œwiecie, którzy nie wiedz¹ o Bogu niczego. Nie mam nic przeciw
waszej teologii…
113 Czego nam dzisiaj trzeba? Oczyszczenia koœcio³a i chrztu Duchem
Œwiêtym, przedstawionego ludziom w mocy i manifestacji. Amen. To
jest dosyæ mocne, jak na baptystê. Lecz o to w³aœnie chodzi, bracie. To
siê dok³adnie zgadza.
114 Tego w³aœnie trzeba nam dzisiaj. Tego potrzebuje mój koœció³
baptystyczny – mianowicie dobrego staromodnego gruntownego
wyczyszczenia domu. Oni maj¹ slogan, mówi¹cy: „O milion wiêcej
cz³onków w koœciele baptystycznym w 1944, raczej w 1954 roku. O
milion wiêcej ludzi”. I co macie? Macie du¿¹ iloœæ tych, którzy
przy³¹czyli siê do koœcio³a, którzy przychodz¹ i wychodz¹, i ¿yj¹
ci¹gle takim samym ¿yciem.
115 Nic dziwnego, ¿e wyl¹g³ siê komunizm – tam w Rosji. Nic
dziwnego, ¿e oni ich odrzucili. Nic dziwnego, ¿e komunizm doszed³
108
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do w³adzy. Jest tak dlatego, poniewa¿ koœció³ popuœci³ cugli. Tak jest.
To jest dok³adn¹ prawd¹. Dobrze…
116 Jest tak dlatego, poniewa¿ ludzie chodz¹ do koœcio³a i wyznaj¹, ¿e
s¹ chrzeœcijanami, a wychodz¹ z koœcio³a i oszukuj¹, kradn¹, k³ami¹
i czyni¹ te same rzeczy, które czyni ca³y pozosta³y œwiat, postêpuj¹
jak œwiat, ubieraj¹ siê jak ci ze œwiata, mówi¹ tak, jak oni, chodz¹ do
tych samych lokali, do których chodz¹ oni, i nie ma ¿adnej ró¿nicy
miêdzy nimi a œwiatem. Nic dziwnego, ¿e wyl¹g³ siê komunizm, kiedy
oni p³awili siê w pieni¹dzach i tym podobnych rzeczach, wyznaj¹c, ¿e
s¹ kimœ, podczas gdy byli nikim.
117 Tam w Finlandii, gdy ten ma³y ch³opiec zosta³ wskrzeszony na
drodze, a by³o o tym prorokowane dwa lata przedtem, ¿e ktoœ
zostanie wskrzeszony w takich okolicznoœciach – gdy ten ma³y
ch³opiec le¿a³ tam martwy ju¿ pó³ godziny, a lekarze orzekli, ¿e
zmar³; a potem chodzi³ tam, jak by³o pokazane w wizji od Pana
Jezusa Chrystusa. On wskrzesi³ tego malca z powrotem do ¿ycia.
Patrzcie, Rosjanie – wiecie, tysi¹ce z nich zebra³y siê na tym miejscu
i sformowali szpalery trzy mile d³ugie po ka¿dej stronie drogi,
trzydzieœci metrów poza granic¹.
118 Kiedy wyst¹pi³em z samochodu i szed³em miêdzy nimi, ci wysocy
Rosjanie stali tam, a ³zy sp³ywa³y im po ich policzkach. Oni mówili:
„My przyjmiemy takiego w³aœnie Boga, jak ten” – coœ tak
rzeczywistego, jak to.
119 I widzia³em, jak ci rosyjscy chrzeœcijanie obejmowali ramionami
tych Finów, a Finowie obejmowali Rosjan i p³akali jak ma³e dzieci.
Alleluja. Bracie, cokolwiek sprawi, ¿e Fin obejmuje Rosjanina, to
zlikwiduje groŸbê wojny na zawsze. Racja. Oni maj¹ niedobre zasady.
O, ta wielka czwórka, te wielkie budowle i wszystko inne nie
przyniesie tego nigdy, dopóki nie przyjm¹ wytycznych Jezusa
Chrystusa, ¿e jesteœmy braæmi. Alleluja. O, tego w³aœnie
potrzebujemy dzisiaj wieczorem. Tak jest.
120 Lecz oni bêd¹ ogl¹daæ dzia³anie Boga, a potem powiedz¹, ¿e to
jest z diab³a. To siê zgadza. Oni sami nie potrafi¹ tego
zaklasyfikowaæ. A to moje ma³e pokorne dzie³o, które mi Pan Jezus
poleci³ wykonywaæ, kiedy podró¿ujê po Ameryce? Powodem,
dlaczego nie mam takich nabo¿eñstw i dlaczego nie urz¹dzam ich tak
wiele, kiedy podró¿ujê po Ameryce… W Rosji czy w ka¿dym innym
kraju, gdy tylko raz zobacz¹ takie dzia³anie Bo¿e, to ca³a grupa
przychodzi do Chrystusa. Oni wstaj¹ ze swoich ³ó¿ek, noszy i
zostawiaj¹ wszystko. Grzesznicy przep³acz¹ swoj¹ drogê do o³tarza –
tysi¹ce tysiêcy na raz.
121 Lecz w Ameryce? Ludzie ogl¹daj¹ manifestacjê Ducha Œwiêtego,
a mówi¹: „Dr Kowalski powiedzia³, ¿e to jest umys³owa telepatia”.
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„Otó¿, mój kaznodzieja mówi, ¿e ten cz³owiek jest zwariowany”.
„Hm, mówiê ci: mój pastor mówi, ¿e to nie jest nic innego, ni¿
masowa psychoza”.
123 Widzicie, byliœcie zbyt du¿o faszerowani doktrynami. Jest to
bardzo z³e. Wiecie, gdy cz³owiek idzie w takim stanie do kostnicy…
Zawsze mi ¿al martwego cz³owieka, kiedy go zabior¹ do kostnicy. Oni
wpuszczaj¹ do niego du¿¹ iloœæ balsamuj¹cej cieczy, by go zachowaæ
w tym stanie – aby byli pewni, ¿e on jest martwy.
124 Tak w³aœnie jest, kiedy przy³¹czysz siê do tych niby wierz¹cych
niewierz¹cych. Oni wk³uj¹ w ciebie ig³ê i zabalsamuj¹ ciê ich w³asn¹
teologi¹, aby siê upewniæ, ¿e jesteœ martwy. To siê zgadza. Nie mo¿esz
ju¿ odejœæ.
125 Dzisiaj trzeba nam o¿ywienia. Alleluja. Bóg zatrz¹s³ Ameryk¹
znakami i cudami, i wy jesteœcie zupe³nie bez wymówki. Duch Œwiêty
jest g³oszony; œlepi otrzymuj¹ wzrok; martwi s¹ wskrzeszani; tysi¹ce
prostytutek i pijaków zosta³y wprowadzone do Królestwa Bo¿ego i
wydaj¹ okrzyki zwyciêstwa dzisiaj wieczorem. To siê zgadza. A
Ameryka patrzy siê na to i nazywa to mentaln¹ telepati¹,
psychologi¹, podniecaniem siê.
126 Otó¿, ja widzê w gazetach, ¿e lekarze poniek¹d uœwiadamiaj¹ to
sobie. Widzia³em, jak w Stowarzyszeniu Medyków Ameryki orzekli:
„Cz³owiek, który nie wierzy w Nadprzyrodzon¹ Istotê i w Boskie
uzdrowienie moc¹ Bo¿¹, nie ma prawa wejœæ do pokoju chorego”.
Powiedzia³em. „Oni ucz¹ siê po prostu tego, co my wiedzieliœmy ju¿
dawno”. Tak jest. A potem ludzie mówi¹, ¿e my jesteœmy zwariowani.
127 Przychodzi mi na myœl Eliasz, kiedy wchodzi³ na wzgórze.
Powiedzia³ niegodziwemu Achabowi: „Nie spadnie nawet rosa,
dopóki o ni¹ nie zawo³am”. Co za wypowiedŸ? Szed³ tam w góry i
usiad³ przy potoku.
128 Ludzie mówili: „Ten stary religijny fanatyk umrze z g³odu tam w
górach”. Lecz przez ca³y czas, nawet gdy wody wysch³y, Eliasz czu³
siê dobrze. Bóg troszczy siê o Swoich w³asnych.
129 Gdy odczuwa³ pragnienie, uklêkn¹³ po prostu przy potoku Charyt
i napi³ siê wody. Jednak uwa¿ano go za wariata. A kiedy nasta³ czas
spo¿ywania pokarmu, oto przylatuj¹ czarni s³udzy i karmi¹ go. Mia³
siê lepiej ni¿ po³owa z was ludzi tutaj w Binghamton dzisiaj
wieczorem. Wy nie macie ¿adnych czarnych s³ug. On ich mia³. Kruki
przylatywa³y i karmi³y go. Czy to prawda? Tak jest.
Ktoœ powiedzia³ mi: „Czy ty naprawdê wierzysz, ¿e to prawda?”
Ja odrzek³em: „Oczywiœcie, proszê pana. Bóg tak powiedzia³”.
130 On zapyta³: „Gdzie te kruki wziê³y w ogóle ten pokarm, o którym
mówi³eœ?”
122
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Ja powiedzia³em: „Eliasz nie martwi³ siê o to. Kruki to przynios³y,
a on to jad³ i pozosta³ syty i z pe³nym ¿o³¹dkiem przez trzy lata i szeœæ
miesiêcy”. Tak w³aœnie przedstawia³a siê ta sprawa.
132 Powiedzia³em: „Ty mi powiedzia³eœ, ¿e ja zwariowa³em, poniewa¿
wydawa³em okrzyki”. I powiedzia³em: „Ty mi mówi³eœ, ¿e by³em
podniecony i by³a to mentalna telepatia”. Dalej rzek³em: „Jedyna
rzecz, któr¹ wiem odnoœnie tego: Duch Œwiêty przynosi to, my to
spo¿ywamy i jesteœmy nasyceni obficie. To w³aœnie jest dla mnie
bardzo wa¿ne!”
133 Mo¿ecie mówiæ, ¿e jesteœmy zwariowani, je¿eli chcecie. Kiedy
chce siê nam piæ, idziemy do Ska³y, która zosta³a uderzona na
Golgocie! W tej samej Skale znajduje siê miód! I ka¿dy cz³owiek
dzisiaj wieczorem, który jest zrodzony z Ducha Bo¿ego, ma prawo
udaæ siê tam i poprosiæ o to. A Duch Œwiêty zsy³a w dó³ Swój
duchowy obiad, Swoj¹ duchow¹ kolacjê, Swoje œniadanie. O, moi
drodzy. A potem ludzie mówi¹, ¿e jesteœmy wariatami. O, moi drodzy.
W porz¹dku.
134 Kto przyjmuje prawdê… Niedawno widzieliœcie artyku³ w
gazecie o ma³ym Donny Mortonie, który zosta³ uzdrowiony tam w
Kalifornii. „Reader’s Digest” opublikowa³ to i rozesz³o siê to w
ka¿dym jêzyku pod niebem, wszêdzie – o tym cudzie. Bracia Mayo
odmówili go leczyæ. John Hopkins odmówi³ go leczyæ. Ten ma³y
ch³opiec przyszed³ na podium, a dwa tysi¹ce siedemset ludzi sta³o w
kolejce modlitwy. By³o to w Zborach Bo¿ych, a miejscowoœæ, gdzie
mieliœmy to nabo¿eñstwo, nazywa³a siê Costa Mesa w Kalifornii.
135 A kiedy ten ma³y ch³opiec podszed³ w kolejce modlitwy –
czasopismo „Reader’s Digest” opisa³o to w³aœciwie. Napisali:
„Ewangelista nie zadawa³ ¿adnych pytañ. Spojrza³ temu dziecku w
twarz i powiedzia³…” Otó¿, wielu z was czyta³o to. I wy znacie ten
artyku³.
136 I by³o tam powiedziane: „Wiecie, on spojrza³ w jego… Ten
ewangelista spojrza³ w jego twarz. Nie zadawa³ mu ¿adnych pytañ.
Powiedzia³ tylko: ,Ty przyby³eœ z Kanady. Przywioz³eœ to dziecko.
By³o ju¿ w klinice Mayo, by³o te¿ w klinice Johna Hopkinsa. Ma
rzadko wystêpuj¹c¹ chorobê krwi i chorobê mózgu. Nie ma na to
lekarstwa’. A ojciec zacz¹³ p³akaæ.
137 Powiedzia³: „Wyjechaliœcie z domu – zaczêliœcie czêœæ podró¿y na
sankach. A kiedy przybyliœcie do pewnej miejscowoœci, gdzie
chcieliœcie wsi¹œæ do samolotu, ty i twoja ¿ona, stwierdziliœcie, ¿e nie
macie nawet dosyæ pieniêdzy, abyœcie mogli obydwoje przyjechaæ
autobusem. A wiêc Pomoc Podró¿uj¹cym pomog³a wam”.
138 I wydawa³o siê, ¿e ten mê¿czyzna zemdleje. A Duch Œwiêty
131
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powiedzia³: TAK MÓWI PAN. I to dziecko zosta³o uzdrowione. A w
tym samym czasie, gdy to uczynili… By³o to opublikowane…
139 Kilka tygodni przedtem pani Pepper – wy j¹ znacie, ta wielka,
znana w ca³ym kraju spirytystka. Zauwa¿ono to ju¿ przed wieloma
laty; ona by³a spirytystk¹. Wy prawdopodobnie czytaliœcie to samo.
Ona mia³a w Reader’s Digest siedem stronic d³ugi artyku³ o tym,
gdzie chodzi³a i jak jej zmieniali odzienie, i ona sta³a, i rozmawia³a ze
zmar³ymi. A nie ma ¿adnego oburzenia z powodu tego. Oni czynili
wszystko, co tylko mogli. Wozili j¹ z jednego pañstwa do drugiego.
Wpada³a w trans i widzia³a te rzeczy – ¿e zmarli ludzie mówili.
140 Wy mówicie: „Otó¿, Bracie Branham, jesteœmy teraz pewni, ¿e
jesteœ wró¿biarzem”. By³ to po prostu wykrêt.
141 Ja powiedzia³em: „Bracie, gdyby jakiœ cz³owiek w³o¿y³ tego
rodzaju inteligencjê do konika polnego, to on skaka³by do ty³u”. I
powiedzia³em: „Pozwól, ¿e ci coœ powiem. Ty nie wiesz o Bogu ani
tyle”. I rzek³em: „Nie wiesz o nim wiêcej ni¿ Hotentot o Egipskiej
nocy!” Powiedzia³em: „Je¿eli weŸmiesz… Popatrz na t¹ rzecz”.
Powiedzia³em: „Spójrz. W ci¹gu piêædziesiêciu lat…”
142 Oczywiœcie diabe³ wzoruje siê na wszystkim, co ma Bóg. On ma
tam ob³udnika, który próbuje postêpowaæ jak chrzeœcijanin. To nie
znaczy, ¿e nie ma ¿adnych chrzeœcijan. To prawda. Diabe³ ma jak¹œ
star¹ czarownicê, siedz¹c¹ gdzieœ tam na rogu, jakiegoœ cz³owieka,
który czyta ludzkie myœli, siedz¹cego gdzieœ tam razem z wró¿k¹. Ona
jest diab³em, próbuj¹cym podrabiaæ proroka. Lecz to nie obni¿a
wartoœci proroka. Oczywiœcie, ¿e nie. To tylko umacnia us³ugê
proroka.
143 Fa³szywy dolar nie oznacza, ¿e nie ma prawdziwego dolara. On
mówi o tym, ¿e istnieje prawdziwy dolar. Gdyby tak nie by³o, to on
by³by prawdziwym dolarem. Gdyby nie by³o… Gdyby fa³szywy
dolar… Gdyby nie by³o tego dolara, wed³ug którego zosta³ on
podrobiony, to fa³szywy by³by prawdziwym. Fa³szywy dolar
pokazuje tylko, ¿e istnieje coœ rzeczywistego.
144 Cz³owiek wydaje okrzyki, a postêpuje jak ob³udnik; wychodzi z
domu i ¿yje wszelkiego rodzaju ¿yciem, a chodzi do koœcio³a. To tylko
wskazuje na to, ¿e gdzieœ istnieje prawdziwy – autentyczny
chrzeœcijanin.
145 S³yszycie, jak mê¿czyzna powstaje z darami Ducha i podaje
poselstwo, a potem wychodzi i ¿yje z ¿on¹ kogoœ innego albo upija siê
i robi awantury. To tylko wskazuje na to, ¿e gdzieœ istnieje
autentyczny artyku³. Amen. To zrobi wam dobrze. Niech wam to
dopiecze, niechaj wsi¹knie to do was g³êboko. Uwa¿ajcie. To jest
prawd¹.
146 Zwa¿ajcie. Ja powiedzia³em: „Po pierwsze w ci¹gu piêædziesiêciu
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lat ona nigdy nie nadmieni³a o Chrystusie. Nigdy nie nadmieni³a o
Bogu. Nie nadmieni³a o Bo¿ym uzdrowieniu. Nie nadmieni³a o
wiecznoœci. Nigdy nie nadmieni³a o piekle. Nie nadmieni³a o niebie.
To wszystko by³y tylko jakieœ sztuczki z jakimœ martwym
cz³owiekiem, który odszed³ z ziemi”. Rozumiecie?
147 Powiedzia³em: „Spójrz tutaj na tê stronê, gdzie przychodzi Duch
Œwiêty”. Dalej mówi³em: „Oto, co On czyni: nadmienia o Chrystusie,
o Bogu, o pokucie, o piekle dla grzesznika i o niebie dla œwiêtych, o
Bo¿ym uzdrowieniu, o zmartwychwstaniu”. „Patrz” – powiedzia³em
– „je¿eli weŸmiesz do rêki dolara albo jakiœ cz³owiek weŸmie do rêki
dolara, je¿eli spojrzysz na niego, to przede wszystkim, gdyby on nie
by³ w ogóle dobry, to powiedzia³byœ, ¿e on nie ma ¿adnej wartoœci”.
148 Wiêc on musi podrabiaæ. I tak postêpuje diabe³ – podrabia
Chrystusa. To jest prawd¹. Lecz przede wszystkim, je¿eli weŸmiesz
do rêki dolara, odczujesz jego wartoœæ. Po pierwsze, dolar nie jest w
ogóle zrobiony z papieru. Jest to jedwab. I ty wyczujesz jego wartoœæ
dotykiem. Gdyby to nie by³ prawdziwy dolar, rozpozna³byœ to patrz¹c
siê na niego, dotykaj¹c siê go.
149 A zatem, spójrzcie, co ona tutaj czyni³a – nic dla Boga! Spójrzcie,
co Duch Œwiêty czyni tutaj: wszystko dla Boga. Tamto nie deklaruje
niczego. To deklaruje Boga. Ja powiedzia³em: „Otó¿, jeœli chcesz siê
przekonaæ, weŸ dolar i usuñ z niego jego nazwê, usuñ z niego te litery.
I zanieœ go do mennicy. Oni stwierdz¹, czy w nim jest dosyæ srebra.
Je¿eli ten dolar by³ wydrukowany w mennicy, je¿eli ten numer jest na
nim, to oni maj¹ zdeponowan¹ równowartoœæ tego dolara w postaci
srebra czy z³ota”.
150 I powiedzia³em: „Tak w³aœnie trzeba to czyniæ. Spójrz na niego i
usuñ z niego jego wartoœæ. StwierdŸ, czy on jest od Boga, czy nie jest”.
Dalej powiedzia³em: „Je¿eli on wykonuje dzie³o Bo¿e, to Duch Œwiêty
i Biblia mówi: ,Te znaki bêd¹ towarzyszyæ tym, którzy wierz¹.’ A nic
z tego nie mo¿esz znaleŸæ na spirytyœcie czy na diable. Te sprawy s¹
tutaj u nas”.
151 Otó¿, tutaj jest sposób, jak mo¿esz poznaæ, co to jest i przekonaæ
siê o tym. Cz³owiek ¿yje w ot takim kanale. Napisa³em list do
publicznoœci, by to na pewno zrozumieli. Widzicie, Amerykanie s¹
przez ró¿ne teologie tak zahipnotyzowani. A Biblia mówi, ¿e oni bêd¹
w³aœnie takimi. Czy to wiedzieliœcie? Jest powiedziane: „Bêd¹
przychodziæ ze wschodu i zachodu, z pó³nocy i z po³udnia, poszukuj¹c
prawdy S³owa Bo¿ego, ale jej nie znajd¹”.
152 Doktor Taki-i-taki wierzy temu w ten sposób, a doktor Taki-i-taki
wierzy temu w inny sposób. I oni odrzucaj¹ Krew. Oni odrzucaj¹
Ofiarê Pojednania. Oni odrzucaj¹ moc. Oni odrzucaj¹ Ducha
Œwiêtego. Co im pozosta³o? Usuñcie Krew Jezusa Chrystusa z Biblii,
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a nie pozostanie wam ani Biblia. Usuñcie z niej chrzest Duchem
Œwiêtym, i nie macie o czym g³osiæ. Amen.
153 Jezus Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki. Nie
pozwólcie, ¿eby wam ktoœ wmówi³ coœ innego. On wsta³ z martwych.
On ¿yje dzisiaj wieczorem – On Najwy¿szy. On jest tutaj w tym
budynku teraz. Oczywiœcie, ¿e jest. „Gdziekolwiek dwaj lub trzej s¹
zgromadzeni razem, Ja bêdê wœród nich. Nie wa¿ne, jak ma³y jest ten
zbór, nawet gdy zgromadz¹ siê dwaj lub trzej, Ja tam bêdê.“ On nie
móg³by k³amaæ. On nie mo¿e k³amaæ.
154 I zwróæcie teraz uwagê. Tak jak ta ulica tutaj, przy której
mieszkaj¹ œmiertelnicy. Œmiertelnicy s¹ pod wp³ywem zewnêtrznego
œwiata. Ja powinienem znaæ siê na tym dziêki ³asce Bo¿ej. Mam do
czynienia z duchami, powinienem wiêc wiedzieæ, o czym mówiê.
155 I patrzê siê poprzez t¹ ciemn¹ masê rozkoszuj¹cych siê w
zabawach. Od czasu do czasu widzê ma³e p³on¹ce œwiat³a. Œwiat³a te
s¹… Tutaj to macie. To jest wasz stó³ dzisiaj. Œwiat³a p³on¹ – s¹ to
chrzeœcijanie wydaj¹cy œwiat³o. Czy rozumiecie, co mam na myœli?
156 Spójrzcie teraz na to tutaj. Grzesznik jest pod wp³ywem jakiegoœ
ducha, poniewa¿ on ma pewnego ducha. I ten z³y wywiera wp³yw,
tak¿e ten dobry wywiera wp³yw. A ci, którzy s¹ pod w³adz¹ ciemnoœci
i od³¹czenia, s¹ pod w³adz¹ diab³ów z podziemia.
157 Patrzcie. Po pierwsze, kiedy wyjdziecie spoza tej linii, przeka¿ê
wam to prosto. Tutaj ¿yj¹ œmiertelnicy. Ca³a konglomeracja jest
mrokiem i ciemnoœci¹. A w niej s¹ ma³e œwiate³ka, umieszczone tu i
tam.
158 To jest Œwiat³oœæ znowuzrodzonych chrzeœcijan. „Wy jesteœcie
œwiat³oœci¹, umieszczon¹ na wzgórzu. Œwiec¹, która jest umieszczona
w pomieszczeniu i daje œwiat³o do ca³ego pomieszczenia”. Takim
w³aœnie jest chrzeœcijanin wœród ciemnoœci. Powinniœcie œwieciæ tam,
gdzie s¹ ciemnoœci.
159 Zwa¿ajcie teraz. Nikczemny cz³owiek czy niewierz¹cy jest pod
wp³ywem mocy z piek³a. Istnieje trójca piekielna, podobnie jak
istnieje trójca nieba. Oni s¹ pod wp³ywem z³ych mocy.
160 Zwróæcie uwagê. Pierwsz¹ rzecz¹ – kiedy rozpoczynacie,
pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ znajdziecie, jest pewna sfera tutaj, w której s¹
nie zbawieni. To siê zgadza. Tam w³aœnie poszed³ Jezus i g³osi³
duszom, które by³y w wiêzieniu, które nie pokutowa³y w dniach
cierpliwoœci Bo¿ej w czasach Noego. W nastêpnej sferze s¹ demony. A
nastêpn¹ sfer¹ jest samo piek³o. Œwiat jest pod wp³ywem mocy
demonicznych dziêki tej trójcy. A chrzeœcijanie s¹ równie¿ pod
wp³ywem Ducha – pod wp³ywem Ducha Œwiêtego.
161 Pierwsz¹ stref¹ jest Duch Œwiêty tutaj powy¿ej, dla chrzeœcijan.
Nastêpn¹ stref¹ s¹ anio³owie. A kolejn¹ s¹ Niebiosa, tam jest Bóg.
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Duch Œwiêty, anio³owie i Bóg. Duch Œwiêty przychodzi omijaj¹c
anio³ów, zstêpuje w dó³, by odkupiæ grzeszników.
162 Otó¿, co uczyni³a ta kobieta? Ona przebi³a siê tylko do sfery tych
martwych ludzi. Grzesznik nie umiera – mam na myœli, ¿e nie
przestaje istnieæ, kiedy odchodzi z tego ¿ycia. On idzie na pewne
miejsce, gdzie s¹ ³añcuchy ciemnoœci.
163 I kiedy chrzeœcijanin umiera teraz, po œmierci Jezusa… On
poszed³ do raju. Lecz kiedy Jezus umar³, On usun¹³ raj, wiêc cz³owiek
idzie do Obecnoœci Boga. Rozumiecie?
164 Zwa¿ajcie teraz. Tak jak Jezus – je¿eli potraficie to zrozumieæ w
ten sposób. Spójrzcie tutaj. Kiedy Jezus umar³… Spójrzcie na Niego.
Kiedy On przyszed³, ludzie byli zakapturzeni. Oni byli w
w¹tpliwoœciach. Oni byli gdzieœ zaszyci. Nie wiedzieli, co maj¹ robiæ.
Szatan mia³ nad nimi w³adzê. A gdy przyszed³ Jezus, by wydaæ Swoje
w³asne ¯ycie, poniewa¿ krew byczków i koz³ów nie usuwa³a grzechu,
Jezus przyszed³, ¿eby Jego w³asna Krew mog³a usun¹æ grzechy.
165 WeŸmy tutaj na chwilê taki ma³y obraz. Wyobra¿am sobie Jezusa,
gdy On przyszed³ na ziemiê. Moi drodzy, jak¹ Osob¹ On by³. On by³
urodzony zgodnie z wol¹ Bo¿¹. On by³ przejrzany przez Boga. I On
przyszed³ w Bo¿ym czasie, zgodnie z wol¹ Bo¿¹, aby wykonywaæ wolê
Bo¿¹.
166 Wiecie, ludzie czytaj¹ Bibliê i oni… Przecie¿ nie chcecie, kiedy
czytacie Bibliê, nie chcecie jej czytaæ tylko tak, jak czytacie gazetê. Ta
Biblia jest zakryta dla m¹drych i roztropnych. Nie dbam o to, jak
wielka jest wasza szko³a, wasze seminarium, nigdy nie dowiesz siê o
Bogu, dopóki nie zakochasz siê w Bogu. Musisz wiêc czytaæ miêdzy
wierszami. Ona jest zakryta.
167 Kiedy otrzymam list od pani Branham, ona w nim pisze: „Drogi
Billy, ja ciebie bardzo mi³ujê, rozmyœlam o tobie”. Tak ona pisze na
papierze, lecz ja potrafiê czytaæ miêdzy wierszami, poniewa¿ jestem
w niej zakochany. I ja wiem, o czym ona mówi.
168 Otó¿, ktoœ inny móg³by czytaæ ten list i nie domyœli³by siê wiele z
niego. Lecz ja tak. Poniewa¿ ona mnie mi³uje, a ja mi³ujê j¹. Jest to
sprawa mi³osna. A gdy jesteœmy znowuzrodzeni z Boga…[Puste
miejsce na taœmie – wyd.]… czytasz Bibliê, ona staje siê dla ciebie
wiêcej ni¿ opowiadaniem. Ona jest spraw¹ mi³osn¹ miêdzy
wierz¹cym a Bogiem. „Objawiona niemowlêtom – takim, którzy siê
chc¹ uczyæ”.
169 Spójrzcie, poka¿ê wam, ¿e to dzieje siê sekretnie – po prostu jedna
ma³a rzecz tutaj na boku. WeŸmy na przyk³ad Joba, gdy by³ w
doœwiadczeniach. On tam sta³, ca³y w… Bóg spojrza³ na niego i
powiedzia³: „Oto mój s³uga Job”.
170 Szatan powiedzia³: „Tak. Lecz ty go obwarowa³eœ. Daj mi go do
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moich r¹k. Ja sprawiê, ¿e on bêdzie Ci przeklina³ w twarz”. O, moi
drodzy.
171 Wiêc on rzuci³ siê na Joba. A Job? On sprawi³, ¿e na ciele Joba
pojawi³y siê wrzody. Wy wiecie, jak to by³o i wszystko, co siê sta³o.
On mu zabra³ jego dzieci i wszystko co on mia³. Jobowi nie pozosta³o
nic, siedzia³ tam ca³y pokryty wrzodami i kawa³kiem czerepu drapa³
siê po swoich wrzodach.
172 Pewnego razu, gdy g³osi³em z ksiêgi Joba, doszed³em do tego
miejsca i zatrzyma³em siê szeœæ tygodni w miejscu, gdzie Job siedzia³
na kupie popio³u. Pewna pani napisa³a mi list: „Bracie Branham, czy
zdejmiesz w ogóle Joba z tej kupy popio³u?”
173 On siedzia³ tam na dworze – stara³em siê pokazaæ ludziom, w
jakim stanie by³ ten cz³owiek. Siedzia³ tam, a wszyscy go opuœcili.
Niektórzy z cz³onków jego koœcio³a przyszli i oskar¿ali go, ¿e jest
sekretnym grzesznikiem – odwrócili siê do niego plecami na siedem
dni. Jakie¿ to by³o pocieszanie! Jaka¿ to grupa braci!
174 Lecz ten m¹¿ wiedzia³, ¿e nie zgrzeszy³. I Bóg by³ zobowi¹zany
odwiedziæ go. Wiêc On posy³a Elihu. Szkoda, ¿e nie mamy czasu
zastanowiæ siê nad imieniem Elihu, by je wy³o¿yæ i pokazaæ wam, ¿e
on by³ przedstawicielem Chrystusa.
175 Wiêc Elihu przyszed³ do niego i napomina³ Joba. Job spogl¹da³ na
ziemiê i obserwowa³ kwiaty. Widzia³, ¿e gin¹ i upadaj¹; nasienie
ulega ska¿eniu, mi¹¿sz wyschnie, kwiat zniknie i nic nie pozostanie.
Ale on nie przepad³. Kiedy nadejdzie wiosna, on nie ma mi¹¿szu, nie
ma p³atków, nie ma nasienia, nie ma niczego. On ca³y znik³. Lecz to
nie jest koniec kwiatu. Gdy s³oñce zacznie œwieciæ, gdzieœ tam le¿a³
ukryty zarodek ¿ycia. I ten kwiat, on na nowo zaczyna ¿yæ. On
powiedzia³: „Lecz cz³owiek wyzionie swego ducha. Ulega ska¿eniu.
Gdzie on siê znajduje? Synowie przyjd¹ i op³akuj¹ go”. Widzicie, on
mówi³ o… On widzia³, ¿e kwiat znowu powsta³ do ¿ycia. Widzia³, ¿e
drzewo na nowo powstaje do ¿ycia. Widzia³, ¿e przyroda reprodukuje
siê. Lecz cz³owiek idzie do ziemi i gdzie on jest? To by³o to pytanie,
jednak cz³owiek powinien byæ na podobieñstwo Boga. Wiêc Elihu…
176 I przedstawiê to w takiej postaci, aby to dzieci zrozumia³y. On
rzek³: „Jobie, widzisz, ten kwiat nie zgrzeszy³. Lecz cz³owiek
zgrzeszy³. I on sam odseparowa³ siê od Boga. Lecz przychodzi pewien
dzieñ, kiedy On stanie w obronie cz³owieka – po³o¿y Swoj¹ rêkê na
grzesznego cz³owieka i na Ducha Œwiêtego i uczyni pomost miêdzy
nimi.
177 Job by³ prorokiem. Duch Œwiêty zst¹pi³ na niego. I on powsta³ na
swoje nogi i otrz¹sn¹³ siê; Duch Œwiêty odpoczywa³ na nim. Prorok
stwierdza³ teraz, jaka jest wola Bo¿a; powsta³ i powiedzia³: „Ja wiem,
¿e mój Odkupiciel ¿yje. A w ostatecznych dniach On stanie na tej
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ziemi. Choæ robaki skórne roztocz¹ to cia³o, jednak w moim ciele
zobaczê Boga. Ja zobaczê Go dla siebie, moje oczy zobacz¹ go, a nie
inny”. To siê zgadza. Prorok ogl¹da³ Przyjœcie Pañskie. „Ja wiem, ¿e
mój Odkupiciel ¿yje”. On ¿yje teraz, ustawicznie, na zawsze. „Mój
Odkupiciel ¿yje”.
178 Najstarsz¹ ksiêg¹ w Biblii jest ksiêga Joba. „Ja wiem, ¿e mój
Odkupiciel ¿yje. A w ostatecznych dniach (ostatnie dwa tysi¹ce lat)
On stanie na tej ziemi. Choæ robaki skórne roztocz¹ moje cia³o
podobnie jak ten kwiat tam, i tak dalej, jednak w moim ciele zobaczê
Boga, Którego zobaczê dla siebie; moje oczy Go zobacz¹, a nie inny”.
Zwa¿ajcie, aby to teraz szybko przedstawiæ i dojœæ do mojego punktu.
179 Kiedy Job umar³, on wyznaczy³, gdzie ma byæ pogrzebany.
Chcecie wiedzieæ dlaczego? Oni pogrzebali Joba. Po latach przyszed³
Abraham. Kiedy Abraham umar³, wzglêdnie kiedy umar³a Sara,
Abraham poszed³ wprost do tego samego kraju, gdzie by³ pogrzebany
Job i kupi³ tam kawa³ek ziemi, i pogrzeba³ Sarê. A gdy umar³
Abraham, pogrzebano go tam i Abraham œpi razem z Sar¹. Na tym
samym miejscu, gdzie by³ pogrzebany Job. Zastanawiacie siê
dlaczego?
180 Abraham sp³odzi³ Izaaka. Kiedy umar³ Izaak, zosta³ pogrzebany z
Abrahamem. Po Abrahamie, Izaak sp³odzi³ Jakuba, a Jakub umar³
daleko w Egipcie. Lecz zanim on umar³, zawo³a³ Józefa, swojego syna
proroka, i powiedzia³: „Po³ó¿ swoj¹ rêkê na moje kalekie biodro tutaj,
gdzie Duch Œwiêty dotkn¹³ mnie pewnego dnia, i od tego czasu
chodzi³em inaczej. Tak”. Powiedzia³: „Po³ó¿ swoj¹ rêkê na moje
biodro i przysiêgnij przez Boga naszych ojców, ¿e nie pogrzebiesz
mnie tutaj w tym kraju”. Zastanawiacie siê dlaczego?
181 O, ja siê teraz czujê naprawdê religijnie. Chcecie wiedzieæ,
dlaczego? Nie jest to napisane w S³owie, ale oni byli prorokami. Oni
to przewidzieli. Zastanawiacie siê dlaczego? „Nie pogrzebcie mnie w
Egipcie. Nie. Lecz zawieŸcie mnie tam na pó³noc i pogrzebcie mnie z
moimi ojcami”. Dlaczego? Oni zawieŸli go na pó³noc i pogrzebali go
tam.
182 Kiedy umiera³ Józef, powiedzia³: „Nie pogrzebcie mnie tutaj.
WeŸcie moje koœci…” (co by³o doskona³¹ reprezentacj¹ Chrystusa) i
powiedzia³: „Pewnego dnia Bóg nawiedzi was, potem zabierzcie moje
koœci tam do obiecanego kraju i pogrzebcie je”. Dlaczego? Dlaczego?
183 Oni zrozumieli t¹ sam¹ wizjê, któr¹ zrozumia³ Job. Oni wiedzieli,
¿e przyjdzie Jezus. Oni wiedzieli, ¿e On powstanie i w dniach
ostatecznych nastanie Zmartwychwstanie – nie w Egipcie, lecz w
Palestynie.
184 I o to chodzi dzisiaj. Mo¿ecie mieæ wszystko wasze przy³¹czanie
siê do koœcio³a i zabawy, i gry w koszykówkê, i wszystko inne, co
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tylko chcecie. Lecz je¿eli chodzi o mnie, pogrzebcie mnie w
Chrystusie. „Bo tych, którzy s¹ w Chrystusie, Bóg przyprowadzi
razem z Nim w Zmartwychwstaniu!” Tak, to ma znaczenie.
185 „O, je¿eli przy³¹czy³em siê do koœcio³a, kaznodziejo Branham, czy
to nie jest w porz¹dku?” Absolutnie nie!
186 „Je¿eli cz³owiek nie narodzi siê z Ducha i z wody, ¿adn¹ miar¹ nie
zobaczy Boga”. Pogrzebcie mnie w Jezusie Chrystusie. Niech ludzie
nazywaj¹ mnie ekstrawaganckim religijnym fanatykiem, czy
jakkolwiek chcecie, pozwólcie mi pozostaæ w Jezusie. „Bo ci, którzy
s¹ w Chrystusie”, nie ci, którzy s¹ w Egipcie, nie ci, którzy s¹ w
koœcio³ach. Lecz „Ci, którzy s¹ w Chrystusie, tych Bóg przyprowadzi
razem z Nim w zmartwychwstaniu”. Czy nie mo¿ecie otworzyæ
waszych oczy, ludzie, ¿ebyœcie zrozumieli, co to znaczy? W
Chrystusie! Jak wejdziemy do Chrystusa? Przez chrzest Duchem
Œwiêtym!
187 Spójrzcie na Jezusa, kiedy On umar³. On zawis³ miêdzy niebem i
ziemi¹, na tym w³aœnie drzewie, które On powo³a³ do ¿ycia. Niebiosa
powiedzia³y: „To jest Syn Bo¿y”. Bóg zamkn¹³ Jego duchowy wzrok.
Bóg nie móg³ pozwoliæ na to, ¿eby On umar³. On umar³ jako grzesznik
– nie umar³ za grzech, któryby On pope³ni³, lecz mój grzech i twój
grzech przybi³y Go do krzy¿a. On umar³, kiedy Bóg nie by³ w Nim
obecny. Powiedzia³: „Bo¿e Mój, dlaczego Ty opuœci³eœ Mnie?”
188 I wtedy Bóg zamkn¹³ Jego duchowy wzrok. On powiedzia³, ¿e nie
móg³ patrzyæ siê na to, jak Jego w³asny Syn umiera. A gdy kamienie
potoczy³y siê ze ska³y, poniewa¿ sam Stworzyciel, który je stworzy³,
umiera³ na krzy¿u, wtedy rzymski ¿o³nierz po³o¿y³ swoj¹ rêkê na
swoim sercu i powiedzia³: „Zaprawdê, to jest Syn Bo¿y”. Wszystko to
by³o…
189 A Judasz Iszkariota, ten stary nikczemny ob³udnik, porzuci³
potem te pieni¹dze przed nogi Kajfasza i powiedzia³: „Zdradzi³em
niewinn¹ krew”, i powiesi³ siê. Jego nieprzyjaciele i wszyscy inni
œwiadczyli o tym, ¿e On jest Synem Bo¿ym.
190 Gdy On tam sta³, by³ tam Pi³at, gotowy potêpiæ go i wydaæ go na
s¹d. S³yszê, jak podjecha³ stra¿nik wiêzienny. Zeskoczy³ ze swego
konia na ziemiê, podbieg³ do Pi³ata i poda³ mu ma³y liœcik.
Powiedzia³: „Proszê, wasz majestacie”.
191 Przypatrzmy siê temu. Pi³at spojrza³ na liœcik i zblad³. Jego wargi
zblad³y. Jego kolana zaczê³y siê trz¹œæ. Spójrzmy mu przez ramiê i
zobaczmy, co mówi ten liœcik. Jego ¿ona, poganka, napisa³a: „Nie
miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym Mê¿em. Bo z powodu
Niego wiele wycierpia³am dzisiaj we œnie”. Pi³at powiedzia³:
„Obmywam moje rêce od Niego”.
192 Lecz to go nie oczyœci³o. To nie usunê³o Go z jego r¹k. Nie! On
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rzek³: „Ja nie chcê mieæ nic z Nim do czynienia. Nie pójdê ju¿ wiêcej
do koœcio³a”. To nie oczyszcza twoich r¹k, bracie. Naprawdê nie. On
jest teraz na twoich rêkach. Tak jest. A wiêc nastêpne pytanie brzmi:
Co ty z Nim uczynisz?
193 Gdy Jezus umar³, Biblia mówi, ¿e poszed³ i g³osi³ duszom, które s¹
w wiêzieniu, które nie pokutowa³y w dniach cierpliwoœci Bo¿ej w
czasach Noego. Czy to jest zgodne z Pismem Œwiêtym? Wy wiecie, ¿e
jest. Co to by³o? Jezus poszed³ i g³osi³ duszom, które by³y w wiêzieniu.
Dlaczego? On podszed³ do drzwi. Widzê Go, tam w rejonie demonów,
gdzie znajduj¹ siê te demony, te nieczyste… Chcia³em powiedzieæ te
dusze, które nie pokutowa³y. W tym ciemnym miejscu, nazywanym
³añcuchami ciemnoœci [Brat Branham stuka w kazalnicê cztery razy
– wyd.] Zapuka³ do drzwi i otworzy³ drzwi, a ja tam spojrza³em.
194 Jest tam wielki t³um dusz, zgubionych i krzycz¹cych. I p³acz¹ tam
œliczne dziewczyny i stare pomarszczone wiedŸmy, i wszyscy inni. O
rety. Gdyby oni tylko mieli szansê. Niebiosa og³asza³y, ¿e On jest
Synem Bo¿ym. Ziemia oznajmia³a, ¿e On jest Synem Bo¿ym.
Atmosfera mówi³a, ¿e On jest Synem Bo¿ym. Gwiazdy nie œwieci³y,
ksiê¿yc nie œwieci³, a s³oñce zasz³o. Wszystko mówi³o: „To jest Syn
Bo¿y”.
195 Rzymski setnik powiedzia³: „To jest Syn Bo¿y”. Ziemia wyrzuca³a
gwa³townie swoje kamienie mówi¹c: „On jest Synem Bo¿ym”. A teraz
on jest tutaj u zgubionych dusz i On puka do drzwi. [Brat Branham
stuka w kazalnicê kilkakrotnie – wyd.]
196 Ja Go s³yszê, kiedy Jego Majestat – kiedy On ko³acze do drzwi, a
oni spojrzeli na Niego. On powiedzia³: „Ja jestem Synem Bo¿ym.
W³aœnie umar³em na Golgocie za grzeszników. Dlaczego nie
uwierzyliœcie Enochowi i pozosta³ym prorokom, zanim przysz³a
zag³ada?” On musia³ z³o¿yæ œwiadectwo tym zgubionym, ¿e jest
Synem Bo¿ym.
197 A potem, gdy krzyczeli o mi³osierdzie, On musia³ zamkn¹æ drzwi.
Poniewa¿ oni wzgardzili mi³osierdziem i musieli przyj¹æ s¹d. I On
idzie dalej i przechodzi ko³o demonów. Widzê Go, jak zstêpuje na dno
piek³a, gdzie jest diabe³… [Brat Branham stuka w kazalnicê – wyd.]
Zapuka³ do drzwi. Diabe³ siê odezwa³: „Kto tam?”
On powiedzia³: „Otwórz”. I widzê, jak diabe³ otwiera drzwi.
198 „O” – powiedzia³ – „nareszcie przyszed³eœ, prawda? Uhm”.
Powiedzia³: „Nareszcie mam Ciebie w moich rêkach”. Dalej mówi³:
„Myœla³em, ¿e Ciê mam, kiedy zabi³em Abla. Myœla³em, ¿e Ciê mam,
kiedy pozbawia³em ¿ycia proroków. By³em pewien, ¿e Ciê mam,
kiedy œci¹³em g³owê Janowi. Lecz teraz Ciê mam”.
199 S³yszê, jak on potrz¹sa tym budz¹cym strach kluczem piek³a i
œmierci przy swoim boku – tymi kluczami, którymi on trzyma³ ludzi
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tam w swoim lochu. On nimi potrz¹sa³ przez wszystkie lata. Jezus
powiedzia³: „Ja jestem Synem Bo¿ym. Jestem Synem ¯yj¹cego Boga,
urodzonym z dziewicy. Ty nie mo¿esz ju¿ d³u¿ej oszukiwaæ ludzi.
Moja Krew jeszcze broczy na krzy¿u. Zap³aci³em pe³n¹ cenê za
ka¿dego z tych grzeszników. A teraz oni s¹ wolni. Daj Mi te klucze
piek³a i œmierci!” Przypomnijcie sobie, kiedy On wsta³ z martwych,
On je mia³. Tak jest. „Daj Mi te klucze! Ju¿ wiêcej nie bêdziesz ich
straszy³. Moi ludzie, którzy wierz¹ we Mnie, nie bêd¹ siê ju¿ wiêcej
lêkaæ”.
200 I widzê, jak uderzy³ diab³a w twarz, wzi¹³ mu te klucze i zawiesi³
u Swego Boku, i zacz¹³ powracaæ do chwa³y – zacz¹³ powracaæ do
Niebios.
201 Mogê Go ogl¹daæ; On powiedzia³: „Chwileczkê tylko. Tam jest
inna grupa. By³ tam Job, Abraham, Izaak, Sara. Patrzcie, niebiosa nie
by³yby niebiosami bez Sary i Abrahama w nich. Oni byli tutaj po
drugiej stronie w raju; nie mogliby powróciæ do Obecnoœci Ojca. Oni
¿yli pod ca³opaln¹ ofiar¹ – to by³o wszystko, co umieli uczyniæ. Oni
byli usprawiedliwieni. Lecz to nie mog³o unicestwiæ grzechu. Nie
mog³o to usun¹æ grzechu.
202 Wiêc Abraham i ci inni przebywaj¹cy tam w raju, œpiewali mo¿e
wspania³¹ pieœñ owego poranka. By³o mo¿e oko³o drugiej godziny
rano, wed³ug czasu na ziemi. Widzê Go, jak podchodzi do bramy raju.
[Brat Branham puka w kazalnicê piêciokrotnie – wyd.] S³yszê, jak
Abraham mówi: „Ciekawe, kto to jest”. On otworzy³ drzwi. Abraham
powiedzia³: „Otó¿, to jest On. Ten, którego widzia³em w wizji”.
203 S³yszê, jak Daniel powsta³ i powiedzia³: „Ja Go znam. On jest t¹
Ska³¹, któr¹ widzia³em wyciêt¹ z góry bez pomocy r¹k”.
204 S³yszê, jak Ezechiel mówi: „Tak, to jest On. On jest tym, którego
widzia³em przychodz¹cego w ob³okach, maj¹cego py³ pod Swoimi
stopami. Alleluja. O, On tam stoi!”
On powiedzia³: „Dzieci, wy zmarliœcie w dobrej wierze”.
205 Wtedy Job powiedzia³: „To jest Ten, którego nazywam moim
Odkupicielem”. Nie macie tu teraz dosyæ miejsca dla mnie, abym
móg³ g³osiæ. „To jest Ten, którego nazywam moim Odkupicielem!
Wiem bowiem, ¿e nasze wyzwolenie jest teraz blisko!” To by³ On. On
musia³ z³o¿yæ œwiadectwo wszystkim. On œwiadczy³ ziemi, piek³u,
zgubionym duszom – potem tym tutaj wy¿ej w raju. On powiedzia³:
„Wy byliœcie wierni. Wiêc chodŸcie za Mn¹. Pójdziemy w górê dzisiaj
rano. Ju¿ niemal œwita. Oni tam w grobie zapieczêtowali Moje cia³o.
Ja mam inne cia³o”.
206 Gdy umiera œwiêty, nie potrafiê wam powiedzieæ, jakie cia³o on
otrzymuje. Nie jest to jednakowo¿ uwielbione cia³o. Nie jest to jakiœ
duch, lecz jest to cia³o, które oni maj¹ a¿ do zmartwychwstania. A
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gdy On powiedzia³: „Ja jeszcze nie mia³em tej gloryfikacji, lecz idê w
górê i my wyjdziemy st¹d za kilka minut”.
207 S³yszê, jak Sara mówi: „ChodŸ Abrahamie”. Zbieraj¹ siê wszyscy
razem – ci œwiêci zebrali siê ko³o Niego. Zanim siê spostrzegli, wiecie,
zaczê³o œwitaæ. S³yszê, jak Abraham mówi: „Mistrzu? Czy
zaczeka³byœ na chwilê? Czy mo¿emy zatrzymaæ siê na chwilê, zanim
odejdziemy do chwa³y? Chcia³bym znowu zobaczyæ moje stare
miejsce zamieszkania”.
208 „Dobrze, oczywiœcie”– powiedzia³ On. „Oczywiœcie. Ja bêdê teraz
wœród Moich uczniów czterdzieœci dni i nocy. ChodŸmy”. I oni
odeszli.
209 Owego poranka gwiazda œwieci³a jasno. Anio³ Bo¿y przyszed³ i
odwali³ ten kamieñ. I Biblia mówi, ¿e ci œwiêci, którzy spali w prochu
ziemi, wstali z martwych (ew. Mateusza 27.) i wyszli z grobów, i
zjawili siê wielu ludziom.
210 S³yszê, jak Kajfasz mówi: „Czy wiecie co siê sta³o? Mówi¹ mi, ¿e
jacyœ religijni fanatycy wstali z martwych dzisiaj rano? Zastanawiam
siê, co ja – co stanie siê z tymi ludŸmi teraz. Wszystkie takie
opowiadania…”
211 Widzê, jak Abraham i Izaak id¹… Abraham i Sara id¹ pod ramiê
po ulicy. I Abraham mówi: „Saro? Czy ta nasza stara miejscowoœæ, ot
tam, nie wygl¹da naturalnie? Przypominasz sobie, jak siedzieliœmy
w³aœnie tam?”
„Tak, przypominam sobie”.
212 Kajfasz powiedzia³: „Kim jest ta para tam? Wydaje mi siê, jakbym
ich ju¿ gdzieœ widzia³”.
213 Abraham powiedzia³: „Saro, Saro. Zostaliœmy rozpoznani”. Oni
mieli takie cia³o, jak Jezus. Oni potrafili znikn¹æ tak jak On – poprzez
œciany. Po prostu znikli im z oczu.
214 A Kajfasz powiedzia³: „Czy wiecie co? Coœ dzieje siê tutaj
nienormalnie. Ja nie wiem, co siê dzieje”. O, moi drodzy.
215 Oni przechadzali siê tam. Po czterdziestu dniach i nocach
odwiedzin na ziemi – s³yszê, jak On mówi: „Nied³ugo wracamy z
powrotem”. Alleluja. Potem Jezus zosta³ zabrany w górê. Chwa³a
b¹dŸ Bogu. Widzê Go, gdy On powstaje w Wielkanoc – raczej owego
poranka, aby odejœæ do góry – w Jego wniebowst¹pieniu. A ci œwiêci
odeszli razem z Nim. Biblia mówi: „On wiód³ pojmanych wiêŸniów i
rozda³ dary ludziom”. Czy siê to zgadza?
216 Widzê Go, jak podnosi siê do niebios, przechodzi ko³o porannych
gwiazd i dalej – przechodzi ko³o ksiê¿yca, przechodzi ko³o s³oñca,
dalej miêdzy archanio³ami i ponad nich dalej do Niebios – nad
niebiosami.

30

MÓWIONE S£OWO

Zanim siê spostrzegli, zobaczyli przed sob¹ wielki pa³ac z koœci
s³oniowej. S³yszê, jak ci Starotestamentowi œwiêci mówi¹:
„Podnieœcie siê, wy bramy odwieczne i zostañcie podniesione. Niech
wejdzie Król Chwa³y”. Alleluja. Proroctwo Dawida musia³o siê
wype³niæ. Oto On przychodzi id¹c triumfalnie. Chwa³a Bogu. Coœ
takiego! Czujê siê teraz naprawdê jak ekstrawagancki religijny
fanatyk.
218 Zauwa¿cie. Oto On przychodzi – Bo¿e S³owo jest wiekuist¹
prawd¹. On przychodzi znowu. Przechodzi przez te bramy
triumfalnie. I s³yszê, jak ci Starotestamentowi œwiêci zbieraj¹ siê ko³o
Niego. „To jest Odkupiciel”. Mówi¹: „Podnieœcie siê, o bramy
odwieczne i pozostañcie podniesione, niech wejdzie Król chwa³y!”
219 S³yszê, jak anio³owie, przebywaj¹cy w pe³nym chwa³y pa³acu
Boga mówi¹: „Kto jest tym Królem Chwa³y?” Tak w³aœnie mówi
Biblia. A ci starotestamentowi œwiêci mówi¹: „Pan zastêpów, potê¿ny
w boju!” Oto On nadchodzi – Król ze Swoimi delegatami, Zwyciêzca.
Jednakowo¿ On jest potê¿nym Zwyciêzc¹ od czasu, gdy zas³ona
zosta³a rozerwana na dwoje.
220 Anio³ przepycha siê do bramy. Bramy per³owe otwieraj¹ siê chy¿o
kiedy on naciska guzik. Ulicami miasta Jeruzalem przechodzi Jezus
Zwyciêzca, z wszystkimi starotestamentowymi œwiêtymi, którzy ¿yli
w owych czasach wierz¹c, ¿e On przyjdzie pewnego razu. Alleluja.
221 Widzê Go, jak maszeruje, podczas gdy anielskie zespo³y muzyczne
wybijaj¹ takt i graj¹, a anio³owie œpiewaj¹ Hosanna. Oto przychodz¹
starotestamentowi œwiêci, a Jezus przechadza siê po ulicach, id¹c
prosto przed Ojca. On powiedzia³: „Ojcze, to s¹ ci, którzy wytrwali we
wierze a¿ do œmierci”.
222 „Dobrze to uczyni³eœ, Mój Synu. Wst¹p tutaj na Mój Tron i usi¹dŸ
po Mojej prawicy, dopóki nie uczyniê wszystkich nieprzyjació³
Twoim podnó¿kiem. Bo pewnego dnia zst¹piê do Binghamton, New
York”. Alleluja. „Ja poœlê Ciê znowu, abyœ zabra³ wszystkich, którzy
umieraj¹ we wierze”. Amen. Oto On, wielki, potê¿ny Zwyciêzca,
siedz¹c na prawicy majestatu Bo¿ego dzisiaj wieczorem – w Jego
Obecnoœci, wstawiaj¹c siê za ka¿dego z nas tutaj, który odwa¿y siê
przyj¹æ Go wiar¹. A Bóg zeœle w dó³ Ducha Œwiêtego, aby ciê
zapieczêtowa³ do Królestwa Bo¿ego.
223 Pewien mój dobry brat baptysta powiedzia³ pewnego dnia:
„Kaznodziejo, co innego mo¿e czyniæ cz³owiek, ni¿ wierzyæ?”
224 Ja odrzek³em: „Czy przyj¹³eœ Ducha Œwiêtego odk¹d uwierzy³eœ?
Ty mnie naucza³eœ, ¿e ja przyj¹³em Ducha Œwiêtego, kiedy
uwierzy³em. Lecz Pawe³ powiedzia³ baptystom wtedy: ,Czy
przyjêliœcie Ducha Œwiêtego, odk¹d uwierzyliœcie’?”
217
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On powiedzia³: „Có¿ wiêcej mo¿e uczyniæ cz³owiek, ni¿ wierzyæ?”
Dalej rzek³: „Bracie Branham, có¿ ci siê sta³o?”
Ja odrzek³em: „Moje oczy zosta³y otwarte”.
226 On powiedzia³: „Otó¿, pragnê ciê o coœ zapytaæ”. Powiedzia³: „Bóg
wierzy³ – wzglêdnie Abraham uwierzy³ Bogu i zosta³o mu to
zaliczone ku sprawiedliwoœci”.
Ja powiedzia³em: „To siê zgadza”.
Zapyta³: „Co czyni³ Abraham?”
227 Ja powiedzia³em: „Wierzy³. Lecz Bóg da³ mu pieczêæ obrzezki
jako potwierdzenie, ¿e przyj¹³ jego wiarê”. I powiedzia³em: „Biblia
mówi dzisiaj, ¿e jesteœmy zapieczêtowani Duchem Œwiêtym do
Królestwa Bo¿ego. A jeœli mówicie, ¿e uwierzyliœcie, a Bóg nie da³
wam Ducha Œwiêtego, to On jeszcze nie potwierdzi³, ¿e przyj¹³ wasz¹
wiarê”. Amen. Efezjan 4, 30. mówi: „Nie zasmucajcie Bo¿ego Ducha
Œwiêtego, którym jesteœcie zapieczêtowani a¿ do dnia waszego
odkupienia”. Wiêc jeœli nie otrzyma³eœ Ducha Œwiêtego, odk¹d
uwierzy³eœ, bracie, to Bóg jeszcze nie zaakceptowa³ twojej wiary. To
siê zgadza.
228 Wiêc my jesteœmy zapieczêtowani do Królestwa Bo¿ego a¿ do
czasu, gdy Jezus znowu wróci. Jego Krew zosta³a przelana. Ona jest
dla ka¿dego, ktokolwiek chce, niech przyjdzie. Duch Œwiêty stoi
dzisiaj wieczorem jako œwiadek, by sk³adaæ œwiadectwo o us³udze
Jezusa Chrystusa. Dziej¹ siê znaki i cuda. Ewangelia jest g³oszona.
Wszystko dzieje siê zgodnie z Jego S³owem. Znaki Jego Przyjœcia
wystêpuj¹ licznie, wszêdzie. Czy nie pragniecie odejœæ, kiedy On
przyjdzie?
229 Jedyna rzecz, któr¹ mo¿esz czyniæ, je¿eli jesteœ ochrzczony
Duchem Œwiêtym i zapieczêtowany do Królestwa Bo¿ego:
odpoczywaj bezpiecznie. Je¿eli pozostajesz w tym Koœciele ¿yj¹cego
Boga, bêdziesz mia³ dzia³ w zmartwychwstaniu! To jest pewne. Musi
siê to staæ. Absolutnie, tak. Pozostañ w Koœciele Bo¿ym. Nie mam na
myœli tej denominacji „Koœció³ Bo¿y”. Chcê powiedzieæ, ¿e istnieje
tylko jeden Koœció³. A s¹ to ci, którzy s¹ narodzeni na nowo.
230 Jestem w rodzinie Branhama ju¿ czterdzieœci piêæ lat, a oni mnie
nigdy nie prosili, abym siê przy³¹czy³ do tej rodziny. Urodzi³em siê w
tej rodzinie. Urodzi³em siê jako Branham. I tak w³aœnie wchodzimy
do Koœcio³a ¿yj¹cego Boga. Jesteœmy zrodzeni przez Ducha Œwiêtego,
przez jednego Ducha. Metodyœci, baptyœci, prezbiterianie, katolicy,
wszyscy – ktokolwiek chce, mo¿e siê narodziæ do cia³a Chrystusa
przez chrzest Duchem Œwiêtym.
231 1. Koryntian 12. mówi: „Przez jednego Ducha jesteœmy wszyscy
ochrzczeni w jedno cia³o i stajemy siê cz³onkami tego cia³a”. Je¿eli
225
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nie jesteœ jego cz³onkiem dzisiaj wieczorem, niech ci Pan pomo¿e,
abyœ siê nim sta³, kiedy bêdziemy siê modliæ.
232 Ojcze, dziêkujemy Ci za Twoje S³owo. Twoje S³owo jest Prawd¹.
Dziêkujemy Ci za Ducha Œwiêtego, który jest ¿yj¹cym S³owem tutaj
dzisiaj wieczorem, aby zamanifestowaæ ka¿de b³ogos³awieñstwo
Bo¿e, które Wszechmog¹cy Bóg obieca³.
233 A zatem, Panie Jezu, widzimy, ¿e Ty zosta³eœ poczêty tutaj na tej
ziemi przez Ducha Œwiêtego i zas³oni³eœ Samego Siebie w Komórce
Krwi, a ta Komórka zosta³a starta na Golgocie. Nikt nie odebra³ Mu
¿ycia. On odda³ je dobrowolnie. Ta komórka krwi zosta³a starta, aby
Duch Œwiêty móg³ siê uwolniæ z tej Krwi, by znowu wst¹piæ do cia³a
– wejœæ przez Krew, która by³a wydana. Z Jego cia³a wysz³y woda,
Krew i Duch, tak samo jak przy naturalnym urodzeniu – woda, krew
i duch.
234 I Ojcze, ja siê modlê, gdyby ktoœ by³ tutaj, kto jeszcze nie wszed³
do cia³a Chrystusa jako zupe³ny wierz¹cy, nie zosta³ zapieczêtowany
i zaakceptowany przez Ojca, Boga, ¿eby to by³ ten wieczór, gdy Go
przyjm¹. Spe³nij to, Panie. Prosimy o to dziêki Twojemu mi³osierdziu
i w Twoim Imieniu.
235 I kiedy macie pochylone wasze g³owy, muzycy bêd¹ graæ przez
chwilê. Je¿eli chcesz dzisiaj wieczorem – ja ciebie proszê, je¿eli
jeszcze nie jesteœ wierz¹cym, je¿eli nie narodzi³eœ siê jeszcze na nowo,
albo jesteœ bez Chrystusa, bez Boga, bez nadziei, to pójdziesz do
diabelskiego piek³a i zginiesz. A wiesz, ¿e jeœli umrzesz w tym stanie,
bêdziesz wiecznie zgubiony. Czy podniesiesz swoj¹ rêkê i powiesz:
„Bracie Branham, módl siê o mnie dzisiaj wieczorem. Ja jestem
zgubiony i potrzebujê Chrystusa”.
236 Czy podniesiecie wasze rêce? Je¿eli jest tutaj ktoœ… Ja nie jestem
sêdzi¹, wiecie, nie mogê tego powiedzieæ. Lecz ja was po prostu
proszê, abyœcie podnieœli swoj¹ rêkê. Niech ci Bóg b³ogos³awi mi³a
m³oda dziewczyno, i ty matko, które podnios³yœcie swoje rêce. Niech
was Bóg b³ogos³awi – obydwie. To jest dobre. Czy ktoœ jeszcze?
Podnieœ swoj¹ rêkê i powiedz: „Bracie Branham…” Bracie, niech ci
Bóg b³ogos³awi. Niech ci Pan b³ogos³awi i zbawi ciê.
237 Czy jest jeszcze ktoœ inny, kto chce podnieœæ swoj¹ rêkê? Nu¿e,
niech panu Bóg b³ogos³awi. Inny mê¿czyzna siedz¹cy tam podniós³
swoj¹ rêkê. Czy ktoœ jeszcze, kto nie jest chrzeœcijaninem, chcia³by
staæ siê chrzeœcijaninem? Powiedz: „O, Bo¿e, zmi³uj siê nade mn¹. Ja
wierzê w g³oszone S³owo. Ja wierzê, ¿e to jest ¯ywot Wieczny –
uwierzyæ w Pana Jezusa Chrystusa. I ja pragnê byæ zbawiony. Ja
podniosê moj¹ rêkê”.
238 Czy podniesiesz swoj¹ rêkê? Ja teraz proszê grzeszników, ¿ebyœcie
podnieœli swoje rêce. Powiedzcie po prostu: „Wspomnij mnie, bracie
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Branham, gdy siê modlisz. Ja jestem grzesznikiem i potrzebujê
Chrystusa”. Czy podniós³byœ swoj¹ rêkê? Mam teraz dwóch. Czy
móg³bym mieæ jeszcze kogoœ? Tam jest nastêpna. M³oda dziewczyna,
któr¹ pozyska³em, zaliczy³em j¹ – troje. W porz¹dku. Tam jest… To
jest mi³e.
239 Czy móg³bym teraz pozyskaæ jeszcze kilku z was? Proszê,
podnieœcie swoj¹ rêkê. Bracie, siostro, gdybyœcie sobie tylko
uœwiadomili, ¿e wam oferujê najlepsz¹ rzecz, jaka wam by³a
kiedykolwiek zaoferowana w waszym ¿yciu, je¿eli nigdy przedtem
nie by³ wam zaoferowany Chrystus.
240 A co wy, starsi ludzie, siedz¹cy tutaj, wzglêdnie niektórzy z was,
m³odzi s³uchacze, gdybym tu mia³ ma³¹ kapsu³kê i by³oby
potwierdzone, ¿e gdybym wam móg³ daæ t¹ ma³¹ kapsu³kê, to
¿ylibyœcie tysi¹c lat i pozostalibyœcie m³odymi przez ca³y ten czas,
wiecie, to by³oby tutaj tak du¿o ludzi, ¿e nie moglibyœcie ich
odpêdziæ. Ja nie mam tej kapsu³ki. Lecz mam coœ o wiele lepszego od
niej. Mam coœ, co da ci ¯ywot Wieczny, i nie tylko na tysi¹c lat, lecz
na miliony lat i eony czasu, które nastan¹. Wy nigdy nie umrzecie.
„Kto s³ucha Moich S³ów i wierzy Temu, który Mnie pos³a³, ma ¯ywot
Wieczny i nie pójdzie na potêpienie, ale przeszed³ ze œmierci do
¯ycia”.
241 Przyjacielu grzeszniku, czy nie podniesiesz swojej rêki do swojego
Stwórcy mówi¹c: „Bo¿e, b¹dŸ mi³oœciwy mnie grzesznemu?” By³y
tam trzy rêce podniesione. Dobrze, poczekam jeszcze chwilê. W
porz¹dku.
242 Czy pragniesz ¯ywota Wiecznego? On jest twoim. W porz¹dku.
Czy by³by tutaj ktoœ, kto przyj¹³ Chrystusa jako swego Zbawiciela, a
nie narodzi³ siê jeszcze na nowo i naprawdê potrzebuje chrztu
Duchem Œwiêtym? Czy podniesiesz swoj¹ rêkê, mówi¹c: „Bo¿e, b¹dŸ
mi mi³oœciwy. Ja pragnê, abyœ Ty zaakceptowa³ moj¹ wiarê i uzna³
mnie za wierz¹cego dzisiaj wieczorem i daj mi chrzest Duchem
Œwiêtym”. Niech ci Bóg b³ogos³awi i tobie. Jest was dwóch, trzech,
czterech, piêciu. Tak, oko³o dwunastu r¹k podnios³o siê w tej proœbie.
243 Bóg wam to daje, moi drodzy umi³owani przyjaciele. Bo¿e, zbaw
grzeszników, to jest moj¹ modlitw¹, kiedy pochylimy nasze g³owy.
244 £askawy Niebiañski Ojcze, by³y tam trzy rêce, które siê podnios³y,
jedn¹ z nich by³o dziecko, lecz Ty powiedzia³eœ: „Dopuœæcie dzieciom
przychodziæ do Mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest
Królestwo Bo¿e”. I ja siê modlê, Bo¿e, ¿ebyœ Ty zbawi³ tych ludzi w
tej chwili. Gdy oni siedz¹ tam na swoich krzes³ach, niechaj pokój
Bo¿y zst¹pi na nich i niech zostan¹ uzdrowieni pod ka¿dym
wzglêdem. Spe³nij to, Panie.
245 Niech Twój Duch Œwiêty… Ty powiedzia³eœ: „Nikt nie mo¿e
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przyjœæ do Mnie, jeœli go nie poci¹gnie Mój Ojciec”. Ich myœli nie
mog³yby siê zmieniæ. Diabe³ odprowadzi³by ich od tego. Lecz Duch
Œwiêty jest tam obecnie i mile przemawia do nich. I oni s¹
przekonani, ¿e nie s¹ w porz¹dku. Wiêc podnieœli swoje rêce, nie do
mnie, lecz do Ciebie, Panie, ¿ebyœ Ty wspomnia³ ich jako grzeszników
i zbawi³ ich na mi³oœæ Jezusa Chrystusa. Spe³nij to, Panie.
246 I wielu z tych dzieci podnios³o swoje rêce – potrzebuj¹ chrztu
Duchem Œwiêtym. O, Wielki Bo¿e z niebios, daruj, Niebiañski Ojcze,
¿ebyœ tego w³aœnie wieczora nape³ni³ ich chrztem Duchem Œwiêtym.
247 Ze wzglêdu na to, ¿e mamy normalny sobotni wieczór, modlê siê,
Ojcze, ¿eby to by³ ten czas, gdy Ty dasz im b³ogos³awieñstwo Wylania
Ducha Œwiêtego, którego potrzebuj¹. Niech potê¿ny szumi¹cy wiatr
wieje z Niebios i nape³ni ich dusze w tej mierze, ¿eby z trudnoœci¹
mogli pomieœciæ t¹ radoœæ i pokój, który przewy¿sza wszelki rozum.
Spe³nij im to dzisiaj wieczorem, Ojcze. Proszê o to jako Twój pokorny
s³uga w Imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
248 Podnieœcie teraz wasze g³owy na chwilê. Powiedzia³em dzisiaj coœ,
co mo¿e by³o trochê dziwne. Zawo³am ich do o³tarza za chwilkê.
Pragnê, abyœcie wszyscy byli pe³ni czci i zachowywali siê cicho.
249 Próbowa³em uczyniæ coœ. Próbowa³em to w ca³ym kraju – spotkaæ
siê raz z ludŸmi, uœcisn¹æ im d³onie, i mieæ z nimi spo³ecznoœæ i
uczyniæ wszystko, co jest w moich si³ach. Bowiem podczas moich
us³ug uzdrawiania nawiedza mnie namaszczenie i ja po prostu nie
mogê – ja po prostu… Ka¿dy cz³owiek, którego spotykam, jest w
wizji. I ja próbujê unikaæ tego, jak d³ugo tylko potrafiê.
250 Lecz nie jestem na tyle kaznodziej¹, by móc urz¹dzaæ
nabo¿eñstwa. Zdajê sobie z tego sprawê. Jest to… Moj¹ us³ug¹ jest
uzdrawianie. O ile Pan pozwoli, rozpoczniemy jutro wieczorem o 6.30
czy o 7. godz; karty modlitwy bêd¹ rozdane. Ja bêdê poœci³ od tej
godziny, od dzisiejszego wieczora. Bêdê wierzy³ Panu Jezusowi
Chrystusowi (wzglêdnie mo¿e od rana), aby sprowadzi³ namaszczenie
Anio³a Bo¿ego z powrotem na mnie. Je¿eli nie potrafiê wywrzeæ
wp³ywu przez g³oszenie Ewangelii, której wierzê, to bêdê siê modli³ o
chore Bo¿e dzieci. I jutro wieczorem bêdziemy mieæ tutaj
nabo¿eñstwo uzdrowieniowe. Jutro po po³udniu pragnê mówiæ na
pewien temat, je¿eli Bóg pozwoli. Jutro po po³udniu, wzglêdnie jutro
na lekcji szko³y niedzielnej: „Dlaczego jestem tym kim jestem”.
PrzyjdŸcie. Jeœli macie… bêdzie to po waszych nabo¿eñstwach w
zborach prawdopodobnie. Jutro wieczorem.
251 Nowy Jorku, ty potrzebujesz tutaj wstrz¹œniêcia. Ja, jako
kaznodzieja nie mam tej zdolnoœci, by to uczyniæ – jako us³uguj¹cy.
Wiem, ¿e jestem tylko takim „ko³em zapasowym”. Lecz mój
Niebiañski Ojciec – On jest wystarczaj¹co wielki, aby to uczyniæ.
Wiêc ja Mu ufam, ¿e On to bêdzie czyni³. I ja was mi³ujê i byæ mo¿e
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przedstawiam to w niepoprawny sposób, albo podajê to w ten sposób,
jak odczuwam, i byæ mo¿e nie wywiera to wp³ywu na was
wykszta³conych i inteligentnych ludzi. Lecz ja wiem, o czym mówiê.
Ja znam mi³oœæ Bo¿¹. Ja znam moc Bo¿¹. I ja wiem, Kim On jest. I byæ
mo¿e On zamanifestuje Samego siebie w Bo¿ym darze. Niech was Pan
b³ogos³awi, kiedy pochylimy na nowo nasze g³owy.
252 Otó¿, Panie, mo¿e ja próbowa³em zastanowiæ siê nad sob¹, Panie,
próbuj¹c usun¹æ siê z tych us³ug uzdrawiania. Tutaj na noszach le¿y
dzisiaj wieczorem pewna kobieta. Tam po drugiej stronie siedzi
pewien mê¿czyzna w wózku inwalidzkim. Wœród s³uchaczy siedz¹
dr¿¹cy chorzy ludzie, niektórzy z nich s¹ nawet sparali¿owani. Kiedy
patrzê siê na nich, Anio³ Bo¿y stoi blisko, o Bo¿e, b¹dŸ nam
mi³oœciwy. Modlê siê, ¿ebyœ Ty uzdrowi³ ka¿dego z nich. Niechby
powstali dzisiaj wieczorem i wyszli z tego budynku jako normalni,
zdrowi ludzie. Spe³nij to.
253 O Bo¿e, zbaw zgubionych dzisiaj wieczorem. Zdajemy sobie
sprawê z tego, ¿e ka¿da dusza, która przychodzi do Chrystusa, musi
uœwiadomiæ sobie, co to znaczy – ¿e ma ¯ywot Wieczny, jeœli
pozostanie w tej ³odzi, i bêdzie zbawiona. O Bo¿e, daruj, ¿eby ta
determinacja wst¹pi³a do ich serc. A dzisiaj wieczorem niech ka¿da
dusza z tych, którzy podnieœli swoje rêce, ¿e pragn¹ przyj¹æ chrzest
Duchem Œwiêtym, niechby nie przekroczyli progu tych drzwi dzisiaj
wieczorem, dopóki Duch Œwiêty nie nape³ni ich t¹ moc¹, która
przypad³a w Dniu Piêædziesi¹tym.
254 O, Wszechmog¹cy Bo¿e, który mi³ujesz ludzkie dusze, Który da³eœ
Swego jednorodzonego Syna, ¿eby ka¿dy, kto wierzy w Niego, nie
zgin¹³, ale mia³ ¯ywot Wieczny, przeniknij Swoj¹ mi³oœci¹ ka¿de
serce dzisiaj wieczorem, Panie, i zapieczêtuj ich do Królestwa Bo¿ego.
Wys³uchaj modlitwê Twojego nie przynosz¹cego po¿ytku, niegodnego
s³ugi, Panie, kiedy zanoszê proœby tak, jak cz³owiek tylko potrafi
b³agaæ o swoich ludzi.
255 Panie, ci œmiertelnicy, którzy s¹ ze mn¹. Ci œmiertelnicy, którzy
musz¹ wiedzieæ, ¿e musz¹ narodziæ siê na nowo. Spe³nij to, Panie,
¿eby to przyjêli dzisiaj wieczorem. Wys³uchaj moj¹ modlitwê, kiedy
proszê w Imieniu Jezusa.
256 Kiedy mamy pochylone g³owy, chcia³bym wiedzieæ, czy ten
grzesznik, który podniós³ swoj¹ rêkê tutaj dzisiaj wieczorem (ci trzej
czy czterej, ktokolwiek to by³) podszed³by tutaj do tego o³tarza, i
stan¹³ tu najpierw i powiedzia³: „Ja pragnê przyj¹æ Chrystusa jako
mojego osobistego Zbawiciela”. Kiedy bêdziemy œpiewaæ refren,
je¿eli pragniecie, brat wyst¹pi tutaj do przodu. Czy wy grzesznicy
podeszlibyœcie teraz tutaj?
257 Je¿eli On wys³ucha³ moj¹ modlitwê, by otworzyæ oczy œlepych, by
wskrzeszaæ umar³ych z grobu poprzez wizje, by uzdrawiaæ takich
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mê¿ów, jak kongresman Upshaw, król George z Anglii, i Gustaw ze
Szwecji, i wielu innych. Je¿eli Florence Nightingale – jej matka by³a
za³o¿ycielk¹ Czerwonego Krzy¿a, a ona le¿a³a tam po¿arta przez
raka, i wygl¹da³a jak wyschniête chuchro, a dzisiaj jest doskonale
zdrowa i normalna… Je¿eli Bóg wys³ucha³ moje modlitwy w takich
przypadkach razem z dziesi¹tkami tysiêcy innych, czy On nie
wys³ucha mojej modlitwy o wasze zgubione dusze? Oczywiœcie, ¿e On
wys³ucha. Jesteœcie teraz zaproszeni w Imieniu Pana Jezusa, abyœcie
przyszli, kiedy bêdziemy œpiewaæ ten refren.
258 [Brat Branham zapowiada refren: „Jest strumieñ pe³en œwiêtej
Krwi.” – wyd.] Jaka to wspania³a pieœñ i jaka okazja do niej.
„Jest Ÿród³o nape³nione krwi¹,
P³yn¹c¹ z ¿y³ Emanuela.
Gdy grzesznicy zostan¹ zanurzeni w tym nurcie,
Zostan¹ oczyszczeni z wszystkich plam i win.
Umieraj¹cy z³oczyñca ucieszy³ siê gdy ujrza³
To Ÿród³o w jego czasie.
Wiêc mogê i ja, choæ taki nikczemny jakim jestem,
Obmyæ wszystkie moje grzechy”.
259 Czy nie przyjdziesz do tego Yród³a, które jest przygotowane dla
ciebie? Teraz kiedy œpiewamy. W porz¹dku.
„Jest Ÿród³o nape³nione krwi¹,
P³yn¹c¹ z ¿y³ Emanuela.
Gdy grzesznicy zostan¹ zanurzeni w tym nurcie,
Zostan¹ oczyszczeni z wszystkich plam i win.
Zostan¹ oczyszczeni z wszystkich plam i win.
Zostan¹ oczyszczeni z wszystkich plam i win.
I tam zanurzeni w tym nurcie, pozbêd¹ siê…”
260 Mój przyjacielu, grzeszniku, dlaczego czekasz? Czemu nie
przyjdziesz teraz? Chodzi o ¯ycie! Pamiêtaj, ty i ja, z tak¹ pewnoœci¹,
jak to, ¿e stoimy tutaj dzisiaj wieczorem, spotkamy siê tam w
Obecnoœci Jezusa Chrystusa pewnego dnia. A to nagranie z
dzisiejszego wieczora zostanie pokazane na ekranie czasu. I ty
siedzisz tam, gdzie jesteœ dzisiaj wieczorem, a ja stojê tutaj, gdzie
jestem, próbuj¹c staæ miêdzy umar³ymi i ¿ywymi, i zapraszam ciê do
Jezusa Chrystusa. Czy pragniesz przyjœæ?
261 Jeszcze raz. Pamiêtaj, ¿e ja nie bêdê odpowiedzialny, lecz ty wiesz,
¿e jesteœ grzesznikiem i bez Boga, i bez Chrystusa, bez nadziei w tym
œwiecie i umierasz. Co jeœli Bóg wo³a³ twoj¹ duszê dzisiaj wieczorem,
przyjacielu? Co da³byœ w zamian za to? Czy nie przyjdziesz, grzeszny
cz³owieku, kiedy bêdziemy œpiewaæ jeszcze jedn¹ zwrotkê?
„Umieraj¹cy z³oczyñca ucieszy³ siê gdy ujrza³
To Ÿród³o w jego czasie.
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Wiêc mogê i ja, choæ taki nikczemny …
(Czy nie przyjdziesz?)
Obmyæ wszystkie… (Czy nie przyjdziesz, by Go przyj¹æ
Kiedy teraz masz krótk¹ sposobnoœæ, by przyjœæ)
Obmyæ wszystkie moje grzechy
Wiêc mogê i ja, choæ taki nikczemny jakim jestem,
Obmyæ wszystkie moje grzechy”.
262 W porz¹dku. Ja ufam, ¿e Bóg daruje ci to, mój przyjacielu, mo¿e
nie masz odwagi, by przyjœæ. Ja ciê nie bêdê przekonywa³. Rozumiesz?
Jedyna rzecz, któr¹ mogê uczyniæ… Je¿eli Duch Œwiêty nie mo¿e ciê
sk³oniæ, abyœ siê poruszy³, to moje wysi³ki s¹ zbyt s³abe, by to uczyniæ.
Rozumiesz? Je¿eli Ojciec dotkn¹³ twego serca, ¿aden cz³owiek…
263 Pomyœl tylko, co je¿eli Bóg nie bêdzie ju¿ wo³a³. Na tym œwiecie s¹
ludzie, którzy nie bêd¹ – nigdy nie us³ysz¹ tego wo³ania, którzy nigdy
nie przyjd¹. Wielu! Juda powiedzia³: „Ci ludzie, którzy z dawna byli
przeznaczeni na potêpienie”. I pomyœl tylko, ¿e Bóg w Swojej dobroci
dzisiaj wieczorem… Jezus powiedzia³: „Nikt nie mo¿e przyjœæ do
Mnie, jeœliby go najpierw nie poci¹gn¹³ Mój Ojciec. A wszyscy, którzy
przyjd¹, otrzymaj¹ ¯ywot Wieczny”. I Bóg jest na tyle dobry, ¿e puka
do twego serca dzisiaj wieczorem. A ty jesteœ na tyle leniwym, ¿e Go
odrzucasz?
264 Je¿eli powiesz: „Ja Go nie chcê, odejdŸ”. To jest niebezpieczna
rzecz. Rozumiesz?
265 O dzisiaj wieczorem s¹ w Wiecznoœci ludzie – tam w piekle i
p³acz¹. Gdybym móg³ pójœæ i otworzyæ tê bramê ot tak i pozwoli³ ci
spojrzeæ tam – w dó³, to bym ju¿ wiêcej nie musia³ robiæ wezwania do
o³tarza. Ludzie by p³akali i przepychali siê jeden po drugim, by
skorzystaæ z tej sposobnoœci, lecz tamci przeszli poza zas³onê i poza
³askê. Teraz s¹ ju¿ zbyt daleko. Oni nie mog¹ zostaæ odkupieni. Oni
zginêli na zawsze. Oni nigdy nie zostan¹ zbawieni.
266 Mieli t¹ sam¹ mo¿liwoœæ, któr¹ masz ty. Lecz ty nie chcia³byœ
zaj¹æ ich miejsca dzisiaj wieczorem, prawda? Wiêc dlaczego nie
chcesz zaj¹æ miejsca po prawicy Chrystusa, aby usi¹œæ razem z Nim
w niebiañskich miejscach z œwiêtymi i z odkupionymi tego wieku, by
¿yæ w tym b³ogos³awionym „na zawsze”.
267 A wy, którzy nie macie chrztu Duchem Œwiêtym, czy przyjdziecie
teraz, gdy bêdziemy œpiewaæ trzeci¹ zwrotkê tej pieœni? Powstañmy,
gdy to œpiewamy i niech wszyscy pozostan¹ staæ, je¿eli chcecie. I
chcia³bym, ¿eby ci, którzy pragn¹ chrztu Duchem Œwiêtym, wyszli do
przodu po modlitwê dzisiaj wieczorem, kiedy bêdziemy œpiewaæ
trzeci¹ zwrotkê.
„… kosztowna Krew nie straci³a swej mocy,
A¿ odkupiony Koœció³ Bo¿y,
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Bêdzie zbawiony, aby wiêcej nie grzeszy³,
Bêdzie zbawiony, aby wiêcej nie grzeszy³,
Jest zbawiony, aby wiêcej nie grzeszy³.
Ca³y odkupiony Koœció³ Bo¿y
Jest zbawiony, aby wiêcej nie grzeszy³”.
268 Niech ci Bóg b³ogos³awi. Rozejrzyjcie siê wokó³ o³tarza dzisiaj
wieczór. M³ode kobiety i inni przychodz¹ teraz do o³tarza, ³zy
sp³ywaj¹ im po policzkach, pragn¹ przyj¹æ Chrystusa. Mê¿czyŸni i
kobiety w podesz³ym wieku z posiwia³ymi w³osami, pod¹¿aj¹cy do
wiecznoœci. Nie potrwa to ju¿ d³ugo, a te drzwi otworz¹ siê i oni
wejd¹. Przychodz¹ do o³tarza pragn¹c byæ narodzeni na nowo z
Ducha Bo¿ego.
269 Czy jest tutaj dziœ wieczorem jakiœ odstêpca, któryby powiedzia³:
„Bracie, kaznodziejo, Bóg wie, ¿e ja potrzebujê Chrystusa. Wiêc ja
idê”. O, tak. Uwa¿am, ¿e cz³owiek mo¿e odst¹piæ od Boga. Je¿eli
jesteœ odstêpc¹, czy nie przyjdziesz równie¿, by zaj¹æ swoje miejsce
tutaj? Powiedz: „Bo¿e, ja pragnê odnowiæ moj¹ spo³ecznoœæ z Tob¹”.
Bóg ciebie nie odrzuci³.
270 Marnotrawny syn by³ odstêpc¹, lecz ojciec ucieszy³ siê bardzo, ¿e
go mo¿e przyj¹æ. On czeka na ciebie dzisiaj wieczorem. Czy nie
przyjdziesz dzisiaj wieczorem? Czy nie przyjdziesz, kiedy œpiewamy
nastêpny werset tej pieœni? Czy macie jeszcze nastêpn¹ zwrotkê do
niej? [Brat mówi: „Tak, s¹ jeszcze dwie. Czwarta zwrotka” – wyd.]
Czwart¹ zwrotkê. Odstêpcy i ci, którzy pragn¹ Ducha Œwiêtego, czy
wyjdziecie do przodu? Wybaczcie mi, ¿e trzymam was tak d³ugo, lecz
bracie, pomyœl tylko, czym jest Wiecznoœæ. Rozumiesz?
271 A wy drodzy, starzy metodyœci dzisiaj wieczorem, i wy baptyœci
tutaj, to w³aœnie g³osili wasi ojcowie i wierzyli temu przed laty, tutaj
w stanach Nowej Anglii. Gdy Wesley i Asbury podró¿owali przez te
stany, musieli wynajmowaæ szko³y, a ludzie padali na ziemiê pod
moc¹ Bo¿¹ i le¿eli tam a¿ do rana – pod moc¹ Ducha Œwiêtego.
Polewano ich wod¹, owiewano ich i czyniono wszystko mo¿liwe.
Rozumiecie?
272 Lecz wy staliœcie siê sztywni i odeszliœcie od tego. Nie wy, drogie
dzieci, lecz wasi pastorzy. Bowiem oni zaczêli wiêcej myœleæ o teologii
i o doktrynach, ni¿ o wpuszczeniu Ducha Œwiêtego, aby móg³ dzia³aæ
miêdzy nimi. To jest po prostu Duch Œwiêty, kontynuuj¹cy Swoje
dzie³o w Koœciele. Ja was nie proszê, ¿ebyœcie siê przy³¹czyli do
koœcio³a; proszê was, ¿ebyœcie przyszli i z³¹czyli siê z Chrystusem –
narodzili siê na nowo. ChodŸcie do jakiego tylko koœcio³a chcecie.
Tak jest.
273 Chcê was doprowadziæ do spo³ecznoœci z Bogiem. Nie chodzi tu o
mnie; tylko o to, ¿e jesteœ moim bratem i ja ciebie mi³ujê. A ty jesteœ
moj¹ siostr¹ i ja mam do ciebie bo¿¹ mi³oœæ, wiedz¹c to, jako s³uga
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Bo¿y, ¿e jeœli nie narodzisz siê na nowo, to zginiesz z tak¹ pewnoœci¹
jak ten œwiat. I ka¿dy wysi³ek, który podejmujesz, wszystko jest na
pró¿no, nie bêdzie ci to zaliczone. „Odst¹pcie ode Mnie, wy czyniciele
nieprawoœci. Ja was nawet nie zna³em”.
274 Czy nie przyjdziesz, kiedy bêdziemy œpiewaæ jeszcze raz? W
porz¹dku, bracie.
„…przez wiarê ujrza³em… (Czy nie przyjdziesz,
by uklêkn¹æ tutaj z pozosta³ymi. PrzyjdŸ, daj
Bogu szansê dzisiaj wieczorem, ¿eby…)
Zbawienna mi³oœæ sta³a siê moim tematem
I bêdzie nim, a¿ umrê.
I bêdzie nim, a¿ umrê.
I bêdzie nim, a¿ umrê.
Zbawienna mi³oœæ sta³a siê moim tematem,
I bêdzie nim, a¿ umrê”.
275 Poproszê was teraz, czy kaznodzieje, którzy s¹ tutaj, którzy
wierz¹ w narodzenie siê na nowo – czy wyjdziecie, bracia, i
przyjdziecie tutaj i staniecie razem ze mn¹ ko³o o³tarza, by siê modliæ
o tych ludzi, aby mogli otrzymaæ Ducha Œwiêtego? Czy wy tutaj,
narodzeni na nowo kaznodzieje Ewangelii, czy przyjdziecie tu po
prostu, i staniecie ze mn¹ tutaj przy o³tarzu na kilka chwil w
modlitwie.
276 Poproszê was chrzeœcijan, czy pozostaniecie siedzieæ tylko przez
kilka chwil teraz? Je¿eli jesteœ pewien, ¿e by³eœ ju¿ pos³uszny – wielu
z was narodzi³o siê ju¿ na nowo i otrzymaliœcie Ducha Œwiêtego.
Jestem tak wdziêczny za to. Lecz te drogie dzieci tutaj przy o³tarzu
szukaj¹ Boga. Je¿eli jest tutaj osobisty opiekun z innego zboru, czy z
tego zboru tutaj, który chce przyjœæ i uklêkn¹æ razem z nami, proszê
podejdŸ tutaj. Ka¿dy osobisty opiekun, który pragnie dzia³aæ teraz
przy o³tarzu, z tymi drogimi mi³ymi dzieæmi, które przysz³y do Pana
Jezusa…
277 Bracie Smith, pragnê, ¿ebyœ przyszed³ i stan¹³ ko³o mnie na
chwilê teraz, je¿eli zechcesz. Ilu z was tam miêdzy s³uchaczami teraz,
którzy jesteœcie zainteresowani tymi ludŸmi, pragn¹cymi chrztu
Duchem Œwiêtym – czy podnieœlibyœcie swoj¹ rêkê? Ja bêdê siê
modli³ najpierw. I pragnê, ¿ebyœcie wy, dzieci, pamiêtali o tym, ¿e
jesteœcie u o³tarza, by tu uklêkn¹æ i g³êboko poœwiêciæ samych siebie
Wszechmog¹cemu Bogu.
278 Czy zdajecie sobie sprawê z tego, ¿e w tym czasie anio³owie Bo¿y
ciesz¹ siê, spogl¹daj¹c w dó³. Diab³y staraj¹ siê zwalczaæ tê sprawê,
jeœli siê im uda, lecz Bóg zwyciê¿y. On musi zwyciê¿yæ przez Ducha
Œwiêtego, Który przywabi³ was, abyœcie przyszli do tego o³tarza
dzisiaj wieczorem i stanêli tutaj. On jest wiêcej ni¿ Zwyciêzc¹ –
rozerwa³ zas³onê na dwoje.
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Ko³o was zgromadzili siê, stoj¹ za wami i przy was z boku
nape³nieni Duchem Œwiêtym mê¿czyŸni i kobiety, i wk³adaj¹ na was
swoje rêce. B¹dŸcie zdecydowani, gdy bêdziemy siê modliæ wspólnie.
Nie b¹dŸcie pokonani! Nie mo¿ecie zostaæ pokonani; jesteœcie dzieæmi
Bo¿ymi. Bóg obieca³ Ducha Œwiêtego ka¿demu wierz¹cemu. On
pragnie wam Go daæ dzisiaj wieczorem wiêcej, ni¿ wy pragniecie Go
przyj¹æ.
280 Nie mów Mu, jak Go chcesz otrzymaæ; powiedz Mu, ¿e Go chcesz.
Nie wa¿ne, jak On przyjdzie, ty Go chcesz. Ty pragniesz czegoœ, gdzie
chcesz zakotwiczyæ swoje serce i swoj¹ duszê, a¿ wszystkie
zw¹tpienia i strachy przemin¹, a dzwony radoœci z niebios bêd¹
rozbrzmiewaæ w twojej duszy. Bóg zatroszczy siê o pozosta³e sprawy.
Proœ Go tylko, aby ci da³ chrzest Duchem Œwiêtym.
281 Teraz, kiedy zanoszê modlitwê, pragnê, abyœcie wy kaznodzieje –
jeœli jesteœcie tak ³askawi, podejdŸcie tu i wk³adajcie na nich rêce.
282 Drogi Niebiañski Ojcze, kiedy ten zbór pochyli³ g³owy w
modlitwie, wiemy, ¿e anio³owie Bo¿y zataczaj¹ obóz ko³o nas. Bo jest
tutaj wielu, którzy siê Ciebie boj¹ i ufaj¹ Tobie. A te drogie dzieci
przylgnê³y do tego o³tarza poœwiêconymi sercami; przychodz¹, by
otrzymaæ chrzest Duchem Œwiêtym. Niechby On przypad³ dzisiaj
wieczorem w wielkiej mocy. Niechby Duch Œwiêty ogarn¹³ ten o³tarz
jak potê¿ny szumi¹cy wiatr. Wiej nad ka¿d¹ dusz¹ i niech oni
powstan¹ i odejd¹ st¹d w zwyciêstwie, by powstaæ z Jezusem w
zmartwychwstaniu, niech id¹ naprzód og³aszaj¹c b³ogos³awieñstwa
Bo¿e. Spe³nij to, Ojcze.
283 Pob³ogos³aw ich, kiedy czekaj¹ na Ciebie. Niechby Twój Duch
Œwiêty wst¹pi³ do nich i b³ogos³awi³ ich. Spe³nij to, Panie, w Imieniu
Twojego Syna, Pana Jezusa.
284 (Nu¿e, bracie, przyjdŸ tutaj po prostu i kontynuuj modlitwê, kiedy
zanosimy ich w modlitwie.) Modlê siê Panie, ¿eby ta m³oda pani tutaj,
maj¹ca podniesion¹ rêkê – nape³nij j¹ chrztem Duchem Œwiêtym.
Œwiêci w ca³ym budynku modl¹ siê. Ka¿dy z was teraz – b¹dŸcie
g³êboko pogr¹¿eni w modlitwie. Bóg da³ ci zwyciêstwo. Wierz tylko
ca³ym swoim sercem, ¿e Bóg wyleje Ducha Œwiêtego na ciebie teraz.
I On nape³ni ka¿d¹ duszê tutaj chrztem Duchem Œwiêtym. On Go
obieca³. On jest wasz. On jest twoj¹ w³asnoœci¹. Masz w swojej rêce
ksi¹¿eczkê czekow¹, a na ka¿dym czeku jest podpisane Imiê Jezusa.
Ona jest twoja. Wierz w to, a Bóg jest zobowi¹zany pos³aæ Go tobie.
285 W imieniu Jezusa przechodŸcie teraz i módlcie siê, a ja bêdê
wk³ada³ na was rêce, wed³ug mojej Biblii. Alleluja! Alleluja, Jezusie!
Chwa³a b¹dŸ tobie Bo¿e! [Zgromadzeni modl¹ siê dalej uwielbiaj¹c
Boga – wyd.]
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