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Dzie³a Ducha Œwiêtego
… ko³o zboru. Dzisiaj po po³udniu mieliœmy nabo¿eñstwo
pogrzebowe, a jutro bêdziemy mieæ kolejne. Powiedzia³em wiêc:
„WejdŸmy teraz szybko do kaplicy, abyœmy nie ominêli ¿adnego
nabo¿eñstwa”.
2
Nie wiedzia³em, ¿e brat Neville powie: „WyjdŸ za kazalnicê i
us³uguj na chwilê”. Lecz jestem tak szczêœliwy za tê sposobnoœæ, ¿e
mogê was znowu pozdrowiæ w Imieniu Pana Jezusa i jestem
wdziêczny za Jego mi³oœæ i dobroæ, i mi³osierdzie dla nas wszystkich;
jestem równie¿ wdziêczny naszemu bratu, pastorowi.
3
Wiecie, brat Neville odró¿nia siê trochê od wielu kaznodziejów.
Oni po prostu… Kiedy kaznodzieja udostêpni komuœ swoj¹
kazalnicê, jest to wielka rzecz z jego strony. Wy sobie nie
uœwiadamiacie po prostu, co to znaczy. Lecz brat Neville jest zawsze
taki mi³uj¹cy i uprzejmy, ¿e mi udostêpnia swoj¹ kazalnicê, gdy tu
przyje¿d¿am. I mówi: „Bracie Bill…” I nie tylko pyta, czy chcê, ale
poniek¹d przekonuje, abym przyszed³, wiecie. I to po prostu sprawia,
¿e czujê siê podwójnie mile widziany. I jestem tak wdziêczny za to.
Rozumiecie? Cz³owiek po prostu nie mo¿e odmówiæ takim braciom.
Oni s¹ tacy ³askawi i mili pod tym wzglêdem.
4
S³ysza³em, jak on mówi³, ¿e jego niemowlê wymiotowa³o i jest
chore. I ja… Brat Junior – myœlê, ¿e to by³o jego dzieciê; s³ysza³em
przed kilkoma minutami jak kaszle tam w tyle. Czy to jest twoje
dziecko, bracie Junior, które tam kaszla³o? Wielu jest przeziêbionych
i tym podobnie. Bêdziemy siê modliæ o chorych za chwilê.
5
Zatem, ja po prostu rozpocznê tam, gdzie skoñczy³em dzisiaj do
po³udnia – w 4. rozdziale Dziejów Apostolskich. A wiêc… Myœlê, ¿e
zaczniemy oko³o 10. wersetu z 4. rozdzia³u Dziejów Apostolskich albo
dzie³ Ducha Œwiêtego w aposto³ach. Rozumiecie? Zawsze myœlimy i
nazywamy to „Dziejami Apostolskimi”. Lecz to nie by³y dzie³a
aposto³ów. By³ to Duch Œwiêty dzia³aj¹cy w aposto³ach. Rozumiecie?
Ci mê¿czyŸni byli sami tylko ludŸmi i oni nie potrafili dzia³aæ. Zanim
pójdê dalej…
6
Siedzia³em tam w tyle z bratem Wood przed kilkoma minutami. I
pewien m³ody cz³owiek, który ju¿ d³ugo chodzi do naszej kaplicy, on
zawsze pragn¹³ znaleŸæ swoje miejsce. Myœlê, ¿e móg³bym mu
powiedzieæ – czy by to po prostu czyni³. Chodzi o œpiewanie. Bracie
Temple, mo¿e czynisz jedno i drugie, lecz ty jesteœ dobrym
œpiewakiem. Wiêc ja sobie to naprawdê bardzo ceniê. I gdybyœ tylko
poœwiêci³ siê ca³kiem œpiewaniu, Bóg pos³u¿y³by siê tob¹. Lecz ty
próbujesz czyniæ wszystko inne, prócz tego w³aœciwego. Oddaj siê
ca³kiem œpiewaniu. Tam jest twój talent. Wiêc musisz go u¿ywaæ.
1
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Wspania³y! Ja lubiê to staromodne œpiewanie. Czy wy nie?
[Zgromadzeni mówi¹: „Amen” – wyd.] Tak jest. S³uchaæ tych starych
pieœni – ja to lubiê, bracie Neville. Na pewno. Jedna…
7
Cieszê siê z g³oszenia brata Neville i z wszystkiego. Naprawdê
lubiê to fajne staromodne œpiewanie, jak on i siostry œpiewaj¹ w
audycji radiowej. Je¿eli wszyscy nie s³yszeliœcie ich jeszcze, wielu z
was, to w³¹czcie radio ka¿d¹ sobotê rano i s³uchajcie ich, a na pewno
bêdziecie b³ogos³awieni. Wiecie, moja ¿ona i dzieci, i wszyscy
s³uchamy tej audycji, po prostu tak, jak ja sam mia³bym tam
wystêpowaæ, i jakbym tam œpiewa³ – jeden z ukochanych w tej
rodzinie. Wygl¹damy zawsze tego nabo¿eñstwa, wzglêdnie tej audycji
w sobotê rano, i jesteœmy tak wdziêczni za to.
8
Wiecie, dzisiaj rano wydarzy³o siê tutaj coœ, czego nie potrafiê
zrozumieæ; chodzi o to niemowlê. Mia³em najbardziej tajemnicze
uczucie odnoœnie tego. I zastanawiam siê po prostu. Kiedy wsta³em
dzisiaj rano, spojrza³em na ¿onê i powiedzia³em: „Kochanie, ja – albo
mia³em sen albo wizjê. I jestem” – powiedzia³em – „nie mówiê, ¿e to
by³a wizja, bo byæ mo¿e spa³em”. Lecz powiedzia³em: „By³o to po
prostu tak rzeczywiste. I siedzia³em w pokoju na piêtrze, kiedy siê to
skoñczy³o”. Powiedzia³em: „Nie pamiêtam jednak, kiedy wsta³em –
w tej wizji, gdy j¹ mia³em”.
9
Lecz kiedy przyszed³em tutaj, to… Widzia³em, ¿e wszystkie te
rzeczy, posuwaj¹ siê po prostu w tym kierunku. I przedzwoni³em do
siostry Cox i powiedzia³em jej przed kilkoma dniami o niemowlêciu
w takim w³aœnie stanie. I to musia³o byæ to niemowlê. I to maleñstwo
– jego oczy by³y po¿arte przez raka. Jego ma³e oko tutaj zanik³o i
pozosta³a tam tylko ³uska. Rak przedosta³ siê i do drugiego oka, i to
niemowlê le¿a³o po prostu bez ¿ycia. A s³awny chirurg w Louisville
powiedzia³ matce, aby go przynios³a tutaj do mnie, abym siê o nie
modli³. Wiêc to jest… A wiêc wszystko… Ja po prostu wierzê, ¿e
Bóg przygotowa³ – poda³ wizjê dla tego niemowlêcia. I z tak¹
pewnoœci¹, jak wierzê, ¿e stojê na tym podium dzisiaj wieczorem, to
niemowlê zosta³o uzdrowione. Tak jest. Ja po prostu – bracie Cox,
bardzo rzadko mylê siê w sprawach tego rodzaju.
10 Otó¿, pewnego razu myli³em siê; nie mia³em ca³kiem jasno
odnoœnie brata George Wright, kiedy tam… Brat McDowell
zatelefonowa³ mi, abym przyszed³ do jego pracy, wzglêdnie do matki
Charlie’go. I ona le¿a³a w szpitalu, niemal bez ¿ycia. A brat Mack
chcia³, abym tam poszed³, wiêc uda³em siê do szpitala, by zobaczyæ to
niemowlê. A przebywa³em u brata George ju¿ cztery dni. Tak bardzo
go kocha³em. Lecz ca³ym moim sercem – ja myœlê, ¿e on odchodzi. To
siê zgadza. Myœlê, ¿e on umiera. A lekarze… Nie ma dla niego
szansy. Skrzep krwi szed³ do jego serca, wiêc nie mo¿na by³o ju¿ nic
uczyniæ.
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Pani Wright, nasza siostra siedz¹ca tutaj, zapyta³a, co ja o tym
s¹dzê. Po czterech dniach modlenia siê o niego powiedzia³em: „Ja
myœlê, ¿e on odchodzi”.
12 Równie¿ m³oda Edyta zapyta³a mnie o to. Nie powiedzia³bym jej
tego. Powiedzia³em: „O…” Lecz ona ci¹gle mia³a wiarê. Ona
wierzy³a. Ona wytrwa³a. A ja…
13 Brat Shelby siedzi tam w tyle – po prostu tak, jak gdyby by³ moim
w³asnym bratem. Spotka³ siê tam ze mn¹ i zapyta³: „Co myœlisz o
tacie?”
14 Powiedzia³em: „Shelby, ja naprawdê myœlê, ¿e on odchodzi”.
Rzek³em: „S¹dzê, ¿e odchodzi od nas”. Dalej rzek³em: „Otó¿, on ma
siedemdziesi¹t trzy lata i on ju¿ prze¿y³ swój czas. A Bóg obieca³ mu
tylko siedemdziesi¹t lat”. I powiedzia³em: „Myœlê, ¿e on odchodzi”.
15 I tej nocy, gdy wróci³em stamt¹d do domu, brat Mack upiera³ siê
po prostu, ¿e powinienem udaæ siê tam. I Charlie zawióz³ mnie tam,
daleko… On tam pojecha³ i nie wróci³ – dopiero póŸno w nocy,
wzglêdnie wczeœnie rano. I ja po prostu wszed³em i modli³em siê o tê
kobietê; to by³o wszystko, co mog³em uczyniæ.
16 I kiedy wróci³em do domu, wszed³em do pokoju, zdj¹³em odzienie
i by³em gotowy iœæ do ³ó¿ka, a kiedy to uczyni³em, us³ysza³em kogoœ
mówi¹cego. Zagl¹dn¹³em tam, a by³a tam siwow³osa kobieta. I ona
sta³a w kuchni, rozmawiaj¹c z kimœ telefonicznie. I przypadkowo
by³a to matka tego ch³opca. To siê zgadza. I ja…
17 Potem zobaczy³em star¹ wierzbê zaraz za domem brata George i
widzia³em grudy gliny, odpadaj¹ce b³oto i brud, wygl¹daj¹ce trochê
jak glina. I by³o to b³oto i brud. A On powiedzia³, ¿e to jest „grób”.
Coœ o grobie – mniej wiêcej: „tylu z tych, którzy naœmiewali siê z
niego, ocknie siê w ich grobach przed nim” – czy coœ w tym sensie. I
ja nie mog³em tego ca³kiem zrozumieæ. Wiêc szybko skontaktowa³em
siê z siostr¹ Wright, zatelefonowa³em jej i powiedzia³em jej (myœlê, ¿e
to by³a siostra Wright), ¿e po prostu nie zrozumia³em ca³kiem tej
wizji – jakie mia³a znaczenie.
18 Jednakowo¿ matka Charlie’go odesz³a do domu i by³a w domu
rozmawiaj¹c telefonicznie, i wszystko by³o tak, jak by³o w tej wizji.
Ja myœlê, ¿e ona odesz³a teraz. Lecz ona odesz³a do domu, dok³adnie
tak, jak by³o powiedziane, chocia¿ oni mówili, ¿e ona nie do¿yje ani
do rana; lecz ona ¿y³a. Wiêc chodzi³o tu o to, ¿e Bóg daje nam poznaæ,
i¿ On odpowiedzia³ na nasz¹ modlitwê.
19 Ktoœ zapyta³ siê niedawno, wzglêdnie ten cz³owiek, który napisa³
tê ksi¹¿kê ostatnio, powiedzia³: „Mê¿czyzna, który mia³ k³opoty z
prostat¹, zosta³ uzdrowiony. Lecz rok póŸniej” – powiedzia³ – „by³
on znowu chory”.
20 Ale¿, absolutnie. Mo¿esz zostaæ uzdrowiony dzisiaj wieczorem, a
11
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jutro rano byæ znowu chorym na t¹ sam¹ chorobê. Mo¿esz byæ
grzesznikiem, a… Mo¿esz byæ grzesznikiem dzisiaj wieczorem, a
chrzeœcijaninem jutro rano. Mo¿esz byæ chrzeœcijaninem dzisiaj
wieczorem, a grzesznikiem jutro rano. Na pewno.
21 Lekarz mo¿e daæ cz³owiekowi penicylinê na mocne przeziêbienie
czy zapalenie p³uc i uleczyæ go w tej chwili. I mog¹ go poddaæ
badaniu i stwierdziæ, ¿e jest zupe³nie zdrowy i nie ma ani œladu
zapalenia p³uc, czy gor¹czki; a jutro mo¿e on umrzeæ na zapalenie
p³uc – na t¹ sam¹ chorobê. Czy siê to zgadza? To nie ma z tym nic
wspólnego.
22 Rozumiecie,
jest to „przecedzanie komara, a po³ykanie
wielb³¹da”, jak mówi to stare powiedzenie.
23 Lecz tak czy owak, potem wróci³em i powiedzia³em siostrze
Wright – wszed³em potem do œrodka i mia³em znowu wizjê, i
widzia³em brata George Wriht’a, siedz¹cego zupe³nie w tyle, a ja
wchodzi³em drzwiami. On przyszed³ wprost tutaj – przeszed³
przejœciem, przyszed³ wprost tutaj i uœcisn¹³ d³oñ ze mn¹ – on
chodzi³.
24 Przedtem nie móg³ wcale chodziæ; wy wszyscy znacie jego stan.
Skrzep krwi spowodowa³ bezw³ad jego nóg, a lekarz powiedzia³: „Ten
skrzep posuwa siê do jego serca. On mo¿e umrzeæ ka¿dej chwili”. By³
w wieku siedemdziesiêciu trzech lat i nie by³o ju¿ dla niego szansy, by
móg³ ¿yæ dalej na ziemi.
25 I ja powróci³em i powiedzia³em to zborowi; zatelefonowa³em
siostrze Wright. Nie tylko zatelefonowa³em, lecz uda³em siê tam. I
tam, w jego domu, ludzie… Dwaj mê¿czyŸni, myœlê, siedzieli w jego
domu owego poranka. Czy siê to zgadza, bracie George? Dwaj
mê¿czyŸni byli w twoim domu owego poranka, gdy tam przyszed³em.
Mê¿czyzna z s¹siednich drzwi i pewien inny, du¿y mê¿czyzna. I ja
powiedzia³em: „O, tak…[Brat George Wright mówi: „Ty musia³eœ z
nimi rozmawiaæ. Ja nie pamiêtam” – wyd.] Proszê? [„Ty musia³eœ z
nimi rozmawiaæ. Ja nie pamiêtam”.] Myœlê… Czy tak nie by³o,
Edyto? Tak, a byli tam dwaj. Tak, on by³ w z³ym stanie.
26 Lecz ja powiedzia³em: „Niech ciê nic nie martwi, bo brat Wright
bêdzie znowu chodzi³ do kaplicy, bêdzie tu przychodzi³, poniewa¿ to
jest TAK MÓWI PAN”.
27 Nie mia³em jasno w tej sprawie. Powiedzia³em: „By³o tam coœ o
grobie”. A wtedy chodzi³o o to – kiedy ta wizja zosta³a mi objawiona
i widzia³em jasno, co to znaczy³o: Chodzi³o o to, ¿e ci, którzy
naœmiewali siê z niego, ¿e opuœci³ zbór, do którego chodzi³, nie
wierzyli w Boskie uzdrowienie; a on zobaczy, jak bêd¹ kopane ich
groby. I wiem, ¿e oni umr¹ przed nim.
28 Ilu z nich zosta³o od tego czasu? [Brat George Wright mówi:
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„Czterech lub piêciu zosta³o pogrzebanych od czasu, kiedy zacz¹³em
czuæ siê lepiej. A mój kaznodzieja, który wy³¹czy³ mnie z mojego
zboru, zosta³ równie¿ wy³¹czony ze zboru przed dwoma tygodniami”
– wyd.] Czy Pan ma racjê? Tak jest. Oczywiœcie, ¿e ma. To byli czterej
z nich – ci czterej, a ten bêdzie pi¹ty. Piêciu odesz³o. A jeszcze nie
up³yn¹³ ani rok, prawda, bracie George? [„Mniej wiêcej rok”.] Mniej
wiêcej rok, dotychczas. O to w³aœnie chodzi³o. Rozumiecie? Kiedy Pan
mówi, jest to absolutnie doskona³e. Mo¿ecie to obserwowaæ na
przestrzeni czasu. Nigdy nie widzia³em, ¿eby choæ jedna rzecz z tego
zawiod³a. I bez wzglêdu na to, co…
29 Nasi ukochani lekarze i inni robili zabiegi temu niemowlêciu i
zrobili wszystko, co by³o mo¿liwe. Nie jestem tego pewien, lecz jestem
niemal przekonany, ¿e to jest ta sama sprawa, bo widzia³em tê
kobietê z tym paskudztwem na twarzy, wiecie – mia³a makija¿ na
swoich wargach i sta³a tam, gdzie odbywa³ siê pogrzeb mojej ¿ony. A
to dziecko wygl¹da³o jak moje dziecko – jak Sara, tam w tyle.
Rozumiecie? I to jest to dziecko, jestem niemal przekonany. Je¿eli tak
jest, to nie ma niczego na œwiecie… Lecz ja widzia³em, jak to dzieciê
powróci³o ze œmierci do ¿ycia. Rozumiecie? I ono bêdzie ¿yæ, z tak¹
pewnoœci¹, jak Bóg jest w niebie dzisiaj wieczorem i Jego S³owo jest
prawd¹. I On jest… Tak jest. Ja temu wierzê ca³ym moim sercem.
Bêdziemy to wiêc obserwowaæ i zobaczymy. Pan jest cudowny,
nieprawda¿? [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” – wyd.] Jak dobrym On
jest dla nas.
30 Zatem, dzisiaj do po³udnia studiujemy w ksiêdze Dziejów
Apostolskich – o Koœciele, który pa³a³ p³omieniem chwa³y Bo¿ej,
poniewa¿ Pan Jezus w³aœnie przyszed³ na ziemiê jako œwiadek, ¿e On
jest Synem Bo¿ym! Jak wielk¹ ufnoœæ do Niego oni mieli! A On
powiedzia³ im, ¿e jest niemo¿liwe, aby On by³ w ludzkim ciele we
wszystkich – On móg³ byæ tylko w jednym ciele. Lecz potem, kiedy
On odszed³, powróci³ znowu w postaci Ducha Œwiêtego i potem On
wstêpuje do ka¿dego g³odnego serca, które Go ³aknie i pragnie. I te
same sprawy, które On czyni³ tutaj na ziemi, bêdzie kontynuowa³ w
Swoim Koœciele a¿ do skoñczenia œwiata.
31 Czy siê nie cieszycie, ¿e jesteœcie w tym Koœciele dzisiaj
wieczorem? Nie pod dachem tej kaplicy tutaj, lecz mam na myœli w
Koœciele. Istnieje tylko jeden Koœció³. I wy nie przy³¹czacie siê do
niego. Nie mo¿ecie do Niego wnieœæ swojego dokumentu. Wy – po
prostu zostajecie narodzeni do Niego; o to chodzi. I wy jesteœcie
zrodzeni do tego Koœcio³a i tylko z ³aski zostajecie zrodzeni do Niego.
Nie mogliœcie ³akn¹æ, by wejœæ do Niego; nie mieliœcie pragnienia, by
byæ w Nim. Nie znosiliœcie nawet myœli o Nim, dopóki Sam Bóg nie
przeznaczy³, ¿e powinniœcie byæ w tym Koœciele. A jeœli byliœcie…
Je¿eli kiedykolwiek bêdziecie w tym Koœciele, Bóg wiedzia³ to przed
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za³o¿eniem œwiata, ¿e bêdziecie w tym Koœciele. I On to postanowi³ i
predestynowa³ was, abyœcie byli w tym Koœciele. Czy to nie jest
cudowne?
32 „Wszyscy, którzy s³uchaj¹ Mego G³osu, przyjd¹ do Mnie”. Czy siê
to zgadza? „I wszyscy, których mi da³ Ojciec, przyjd¹ do Mnie, a Ja
ich wzbudzê w dniu ostatecznym”.
33 Widzicie teraz – ludzie mówi¹: „Ja nie wierzê w takie bzdury”.
Nie pogardzajcie nimi. Miejcie wspó³czucie z nimi. Rozumiecie?
Módlcie siê o nich. Poniewa¿ oni nie maj¹ niczego tutaj wewn¹trz, a
prawdopodobnie nie bêd¹ mieli nigdy niczego, co sk³oni³oby ich do
wierzenia. Oni temu wierz¹ z teologicznego punktu widzenia. Oni
mówi¹: „Otó¿, tak, ja wierzê, ¿e to jest tylko…” Lecz ja myœlê, ¿e oni
nie potrafi¹ wierzyæ, dopóki to nie jest rzeczywiœcie Bóg w ich sercu.
Rozumiecie? I nie mo¿ecie…
34 Jezus powiedzia³: „Kto s³ucha Moich S³ów i wierzy Temu, który
Mnie pos³a³, ma ¯ywot Wieczny”. Nie dlatego, ¿e przy³¹czy³ siê do
koœcio³a, nie dlatego, ¿e zosta³ ochrzczony, nie dlatego, ¿e uczyni³ to
– ¿e krzycza³, ¿e uczyni³ to i owo. Te rzeczy s¹ dobre; przy³¹czenie siê
do koœcio³a, chrzest, krzyczenie. Lecz On powiedzia³: „Kto uwierzy³,
ten ma ¯ywot Wieczny”.
35 Otó¿, w Dz. Ap. 2, 38. Piotr powiedzia³: „Pokutujcie, ka¿dy z was
i dajcie siê ochrzciæ w Imiê Jezusa Chrystusa na odpuszczenie
grzechów, a otrzymacie dar Ducha Œwiêtego”.
36 I zastanawia³em siê przez ca³e lata, kiedy to widzê i czytam to.
Pomyœla³em: „Panie, oto przychodz¹ mê¿czyŸni i kobiety”.
Widzia³em ich, jak przychodz¹ do o³tarza, klêkaj¹ i p³acz¹, i modl¹
siê, i daj¹ siê ochrzciæ w Imiê Jezusa Chrystusa, a po tygodniu
znajduj¹ siê znowu na zewn¹trz w œwiecie”. Pomyœla³em: „O, Bo¿e, z
pewnoœci¹ Twoje S³owo nie myli siê. Ja tego po prostu nie mogê
zrozumieæ. Lecz Ty, Panie, je¿eli ja bêdê ci¹gle chodzi³ z Tob¹, Ty
powiedzia³eœ, ¿e Twoje S³owo pozostanie we mnie”.
37 Wiêc ja chodzi³em z Nim ci¹gle i teraz widzê, co to znaczy. On to
oznajmi³. Rozumiecie? I ja tego nie wiedzia³em, a¿ Pan objawi³ mi to
pewnego dnia, i tam le¿a³o to bezpoœrednio przede mn¹. Potem
widzia³em, ¿e ci ludzie nie byli tacy, jakimi byli na pocz¹tku,
rozumiecie, bo „Nikt nie mo¿e przyjœæ do Mnie, jeœli go nie poci¹gnie
Mój Ojciec”.
Nie jest to ten, kto chce byæ; jest to Bóg, który dokonuje wyboru.
Nie chodzi o to, czy ty Tego chcesz, czy nie; ty nie masz z tym nic do
czynienia. Jest to Bóg. On! „On zatwardza tego, kogo On chce
zatwardziæ. On okazuje ³askê temu, komu chce okazaæ ³askê”. Tak
jest. I nie wa¿ne, kim ty jesteœ, jak¹ pozycjê zajmujesz – czy jesteœ
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prezydentem, albo jesteœ w³óczêg¹ na ulicy, to wcale nie gra roli.
„Bóg okazuje ³askê temu, komu chce okazaæ ³askê”.
38 I zanim zaistnia³a ziemia, On predestynowa³ tylu i tylu ludzi na
przestrzeni wieków, kimkolwiek byli, którzy mieli byæ zbawieni. I
ka¿dy, którego On predestynowa³, przyjdzie do Niego. To siê zgadza.
Ka¿dy z nich przyjdzie, a nikt z nich nie zginie. On postanowi³ i
powiedzia³, ¿e bêdzie taki Koœció³; On bêdzie bez zmazy; On bêdzie
bez zmarszczki.
39 A zatem, kiedy up³ywa³y stulecia, widzieliœmy ich dzisiaj do
po³udnia na lekcji – tych wielkich ortodoksyjnych nauczycieli, takich
s³awnych i maj¹cych wysok¹ og³adê, jak¹ tylko mogli zdobyæ – tacy
œwiêci, jacy tylko mogli chodziæ po ziemi. A Biblia… S³uchajcie.
Biblia mówi: „Oni byli znalezieni bez zmazy”. Poniewa¿ oni mówili:
„O, ja bym tego nie tkn¹³. Ja bym tego nie uczyni³”. Widzicie, lecz to
nie by³a ³aska. To by³y uczynki.
40 I my nie zostaliœmy zbawieni z uczynków, które czynimy. Nie
zbawi³o mnie to, co ja uczyni³em. Zbawi³o mnie to, co uczyni³
Chrystus. Rozumiecie? Nie to, co ja… Ja nie mam ¿adnej
œwi¹tobliwoœci.
41 A gdybym próbowa³ mówiæ: „Otó¿, ja przesta³em piæ. Przesta³em
paliæ. Przesta³em kraœæ, k³amaæ, i tak dalej”. By³oby to coœ, co ja
zrobi³em. Rozumiecie? By³yby to moje w³asne uczynki. Mia³bym coœ,
czym móg³bym siê chlubiæ.
42 Lecz ja nie przesta³em niczego. On po prostu przyszed³ do mnie i
wyj¹³ to ze mnie. Rozumiecie? O to chodzi. Wiêc nie chodzi o to, co ja
uczyni³em. Chodzi o to, co On uczyni³.
43 A potem – Duch Œwiêty przebywa potem w cz³owieku i wzrasta
codziennie; po prostu roœnie i jest coraz wiêkszym i wiêkszym,
wyrzuca te rzeczy – troski, pokuszenia. Kiedy je przezwyciê¿asz,
Duch Œwiêty zajmuje Swoje miejsce. Czy wiesz, co siê dzieje? Je¿eli
prze¿ywasz naprawdê z³e pokuszenia z powodu czegoœ, co nie jest
w³aœciwe, pokonaj tê rzecz kilka razy, i obserwuj, czy twoje
œwiadectwo nie zakwitnie na skutek tego.
44 Spójrzcie na Samsona. Kiedy on znalaz³… Lew wybieg³, by go
zabiæ, ale on zabi³ tego lwa, kiedy moc Bo¿a zst¹pi³a na niego – zabi³
go go³¹ rêk¹, prawdopodobnie rozerwa³ mu po prostu paszczê. Ma³y,
niepozorny karze³ z krêconymi w³osami, mniej wiêcej tak wysoki,
ma³y, zwyk³y cz³owiek, mizernie wygl¹daj¹cy na ulicy, siedem
krótkich loków zwisa³o mu z jego g³owy, jak ma³y maminsynek. I on
nie by³ nikim wiêcej ni¿ maminsynkiem, dopóki Duch Bo¿y nie
zst¹pi³ na niego.
45 Otó¿, nie by³oby trudn¹ rzecz¹ uwierzyæ, ¿e jakiœ potê¿ny,
barczysty olbrzym potrafi³by zabiæ lwa swoimi rêkami. Wierzê, ¿e
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móg³by to uczyniæ. Lecz zadziwiaj¹c¹ rzecz¹ by³o to, ¿e uczyni³ to ten
ma³y, niepozorny cz³owiek.
46 Lecz Duch Pañski zst¹pi³ na niego i on zabi³ lwa, i rzuci³ go na
bok. A pszczo³y zbudowa³y sobie w nim ul. A Samson… Najs³odszy
miód, jaki on kiedykolwiek jad³, wyj¹³ ze zw³ok tego zabitego lwa.
Czy to prawda? Dlaczego? On go pokona³ moc¹ Bo¿¹.
47 I jeœli masz coœ, z czego pragniesz spo¿ywaæ s³odki miód, pokonaj
to po prostu moc¹ Bo¿¹. To siê zgadza. Skosztuj, jak to jest dobre. O,
moi drodzy. Pokonaj to! Mo¿e by³eœ pijakiem i jeszcze – ka¿dym
razem, gdy wyczujesz wêchem whisky czy piwo, wzglêdnie coœ
innego, chcesz siê tego napiæ. Pokonaj to moc¹ Bo¿¹; omiñ to jeden
raz, a zobaczysz, jakie uczucie masz w swoim sercu, kiedy wszystkie
te rzeczy s¹ martwe dla ciebie i opuœci³y ciê, wszystko siê skoñczy³o.
O, mój drogi, jaki s³odki miód dostaniesz z tego!
48 Otó¿, ci ludzie naprawdê zwyciê¿yli. W dniu wylania Ducha
Œwiêtego zostali wszyscy nape³nieni Duchem Œwiêtym. Moc Bo¿a
odpoczê³a na nich. By³y im dane dary mówienia jêzykami i wszystkie
inne. Oni po prostu prze¿ywali cudowne chwile i Koœció³ pa³a³ dla
Boga.
49 Teraz podejdê do tego z trochê innego punktu widzenia – od
Szczepana w owym czasie, a¿ dojdê znowu do mojego tematu, o ile mi
siê uda. Zauwa¿cie, by³ pewien cz³owiek imieniem Szczepan. Nie by³
on aposto³em. Nie, nie by³ nim. On by³ tylko diakonem. Lecz, o bracie,
on mia³ coœ w swoim sercu. On nie móg³ pozostaæ cicho.
50 Tak w³aœnie postêpuje ka¿dy cz³owiek, kiedy Go otrzyma do
swego serca – on po prostu nie mo¿e wytrzymaæ, moi drodzy, musi to
komuœ powiedzieæ.
51 I oni byli tam na ulicy, mieli rozbudzenie i po prostu prze¿ywali
wspania³e chwile. Patrzcie, oni pa³ali tak, jak p³on¹cy dom podczas
silnego wiatru. Nie mo¿na go by³o zatrzymaæ po prostu. Tak w³aœnie
by³o.
52 Wiêc oni pochwycili go tam na ulicy i postawili go przed
trybuna³em Sanhedrynu i mówili: „Bracia, za³atwimy siê z tym
facetem. Zatrzymamy ca³y ten fanatyzm”. I wtr¹cili go do wiêzienia
a¿ do rana. Trybuna³ Sanhedrynu zasiad³ – byæ mo¿e pó³ miliona
ludzi lub wiêcej zgromadzi³o siê na rynku. Wypchnêli tam
nieszczêsnego Szczepana.
53 Lecz kiedy on wyszed³, bracie, on wyst¹pi³, a jego twarz lœni³a jak
twarz anio³a. Bracie, nie wyobra¿am sobie, ¿e œwieci³a jak œwiat³o,
lecz ona lœni³a wyra¿aj¹c to, ¿e on wie, o czym mówi. Nie wyobra¿am
sobie, ¿e anio³ wygl¹da mo¿e jak œwiec¹ce œwiat³o lub jak coœ
œwiec¹cego. Lecz to oznacza³o, ¿e on lœni³ dziêki temu, poniewa¿ by³
œwiadomy tego, o czym mówi³.
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Biblia mówi, ¿e on wyst¹pi³ tam z odwag¹ i powiedzia³ z powag¹:
„Wy, mê¿owie izraelscy…” Sta³ tam samotny, jako baranek miêdzy
dziesiêcioma tysi¹cami g³odnych wilków, zgrzytaj¹cych zêbami,
¿¹dnych jego krwi. Powiedzia³: „Wy, mê¿owie izraelscy i wy wszyscy
z Judei, i tak dalej, wy ojcowie. Niech wam to bêdzie wiadome, ¿e Bóg
Abrahama... Bóg naszych ojców pokaza³ siê Abrahamowi, potem
wyprowadzi³ go z Chaldei i da³ mu obietnicê odnoœnie kraju. I z niego
wywiód³ Jezusa Chrystusa, którego wy ukrzy¿owaliœcie i zabiliœcie
waszymi niegodziwymi rêkami”.
55 I kiedy to skoñczy³ mówiæ, powiedzia³: „O, wy ludzie twardego
karku i nie obrzezanego serca i uszu, wy siê zawsze sprzeciwiacie
Duchowi Œwiêtemu. Czynicie tak, jak czynili wasi ojcowie”. O, moi
drodzy. Chêtnie bym wys³ucha³ nagrania tego przemówienia. Bracie
Beeler, szkoda, ¿e nie mamy tego nagrania. O, tak.
On powiedzia³: „O, wy ludzie twardego karku, nie obrzezanego
serca i uszu, wy siê zawsze sprzeciwiacie Duchowi Œwiêtemu.
Czynicie tak, jak czynili wasi ojcowie. Bracie, on mówi³ bez ogródek,
(prawda?), chocia¿ by³ œwiadomy tego, ¿e zap³aci za to swoim ¿yciem.
56 Biblia mówi, ¿e: „On by³ mê¿em, pe³nym…” Pe³nym czego?
Pe³nym g³upstwa? Wcale nie. Pe³nym teologii? Absolutnie nie. „On
by³ pe³en Ducha Œwiêtego!” W tym w³aœnie spoczywa³y wszystkie
jego wielkie, znakomite cechy – poniewa¿ on by³ nape³niony. Œwiat
zosta³ z niego wypchniêty, a Duch Œwiêty przebywa³ w nim. „On by³
mê¿em, pe³nym Ducha Œwiêtego”. Moi drodzy. Czy mo¿na by³o go
powstrzymaæ? Nie potrafilibyœcie tego zrobiæ. Nic nie mog³o go
powstrzymaæ. On pa³a³, bracie. On musia³ zwiastowaæ Ewangeliê. I
on g³osi³ Ewangeliê i czyni³ cuda i znamiona.
57 Po pewnej chwili, kiedy oni zgrzytali na niego zêbami, wywlekli
go z trybuna³u, wypchnêli go na dwór i uœmiercili. Rzucali w niego
bry³ami i kamieniami, a¿ go ukamienowali na œmieræ. Sta³ tam
równie¿ Pawe³ i by³ œwiadkiem tego, a kiedy Pawe³ przypatrywa³ siê
i widzia³ Szczepana umieraj¹cego, Szczepan podniós³ swoje oczy i
powiedzia³: „Widzê niebiosa otwarte. Widzê niebiosa otwarte i Jezusa
stoj¹cego po prawicy Boga”.
58 Pawe³ spojrza³ w dó³. Wyobra¿am sobie, ¿e poskroba³ siê po
g³owie i pomyœla³: „Co siê dzieje?”
Szczepan powiedzia³: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”.
59 I zasn¹³ ko³ysany w rêkach Bo¿ych. Dlaczego? On nie czu³ od tej
chwili ¿adnego uderzenia kamieniem. Bóg ko³ysa³ go w Swoich
ramionach do snu, tak jak matka ko³ysze swoje niemowlê. Bóg
przeniós³ go na piersi Chrystusa hen do tronu Bo¿ego, gdzie
odpoczywa w pokoju i zosta³ zaliczony do mêczenników, nosi koronê
mêczennika dzisiaj wieczorem, „nieœmiertelny” – stoj¹c miêdzy
54
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innymi mê¿ami. Taki by³ Szczepan – nape³niony Duchem Œwiêtym.
To siê zgadza. Nie odczuwa³ uderzeñ tych bry³, tych du¿ych kamieni,
uderzaj¹cych w jego g³owê; Bóg ko³ysa³ go do snu. Biblia nie mówi,
¿e on umar³. Biblia mówi: „On zasn¹³”. Amen. Tak w³aœnie umiera
chrzeœcijanin. Amen. W porz¹dku.
60 Zatem, oni prze¿ywali wspania³e chwile. Przysz³o o tym
sprawozdanie, jak powiedzia³ przed chwil¹ brat Neville. Nie byli to
jacyœ nadêci aposto³owie, i tym podobnie. Oni musieli coœ uczyniæ w
tej sprawie. Wiêc oni wyszli ponownie z wielkim zapa³em i g³osili
Ewangeliê. Piotr i Jan, dwaj nieucy, niewykszta³ceni mê¿owie,
przechodzili ko³o drzwi nazywanych Piêkne. Moi drodzy.
61 Diabe³ powiedzia³: „Hm, oni s¹ tam na zewn¹trz i g³osz¹, wiêc to
nie wyrz¹dzi nam szkody”. Wtedy wszyscy ci ludzie wierzyli
zwiastowaniu – wszystkiemu.
62 Lecz kiedy przechodzili przez drzwi zwane Piêkne, le¿a³ tam
pewien cz³owiek. Duch Œwiêty powiedzia³: „Piotrze, ten cz³owiek
mo¿e zostaæ uzdrowiony. On ma wiarê”. Kiedy Piotr dostrzeg³, ¿e on
ma wiarê, by zosta³ uzdrowiony, powiedzia³: „Powstañ na swoje
nogi”. I podniós³ go i trzyma³, a¿ jego kostki otrzyma³y moc. I on
odszed³, podskakuj¹c i skacz¹c, i wielbi¹c Boga. Czy wiecie, co siê
sta³o? To spowodowa³o diab³u wiêcej k³opotów, ni¿ ca³e ich
zwiastowanie Ewangelii, któr¹ g³osili kiedykolwiek.
63 Bracie, niech siê tylko zacznie dziaæ coœ nadprzyrodzonego,
obserwuj, jak ka¿dy z³y pies w piekle zacznie na niego wyæ, ¿¹dny
krwi. Czy to prawda? Tak jest.
64 Powiem wam, Piotr wyg³osi³ kazanie w dniu Wylania Ducha
Œwiêtego, a trzy tysi¹ce dusz zosta³o zbawionych. Diabe³ nawet nie
wylaz³ ze swego ³o¿a. To siê zgadza. „O, dobrze. Zostawmy ich w
spokoju”. Rozumiecie?
65 Lecz Piotr przechodzi³ pewnego dnia przez drzwi Piêkne i
uzdrowi³ cz³owieka, który by³ kalek¹ ju¿ z ³ona swojej matki, a ca³e
piek³o wyruszy³o przeciwko niemu, to prawda. Wtr¹cili go do
wiêzienia i trzymali go tam przez noc. Tak jest. Wtr¹cili go do
wiêzienia, do samotnej celi, z powodu tego nadprzyrodzonego
wydarzenia. Diabe³ powiedzia³: „Nie mogê teraz pozwoliæ, aby siê
zaczê³o Bo¿e uzdrawianie. Je¿eli to zaczn¹ czyniæ, to wykopn¹
wszystkie podpórki spode mnie”. To siê zgadza. „Poniewa¿ ja – mo¿e
oba³amucê ich jak¹œ odrobin¹ teologii od czasu do czasu. Lecz na
pewno nie mogê ich odwieœæ od tej prawdziwej Rzeczy, która siê
manifestuje i ludzie widz¹, jak siê to dzieje; ja to po prostu
zatrzymam, zanim ta druga grupa wyst¹pi na widowniê”.
66 On tego jednak nie zatrzyma³ wtedy. Nie mo¿e tego zatrzymaæ
dzisiaj. To siê zgadza. Bo¿a Ewangelia pójdzie naprzód, ci¹gle
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naprzód. I kiedy ju¿ wiêcej nie bêdzie niebios ani ziemi, to S³owo
pozostanie ci¹gle takie same. „Bo niebo i ziemia przemin¹, lecz Moje
S³owo nie przeminie”. Ono nie mo¿e przemin¹æ. To S³owo jest po
prostu tak nieœmiertelne jak Sam Bóg. Ono nie mo¿e przemin¹æ. Ja
wierzê ka¿demu S³owu z Niego. Wszystkim, czym by³ Jezus kiedyœ,
jest i obecnie i bêdzie zawsze. To siê zgadza. On jest tym samym
wczoraj, dzisiaj i na wieki.
67 Ten sam Duch Œwiêty, który zst¹pi³ w dniu Wylania Ducha
Œwiêtego, jest tym samym Duchem Œwiêtym dzisiaj. Zgodzê siê z tym,
¿e On zosta³ podeptany, wyœmiany, b³êdnie wyk³adany, b³êdnie
przedstawiany, i tym podobnie; to jest tylko podrabiaj¹cy diabe³.
Lecz istnieje prawdziwy, autentyczny chrzest Duchem Œwiêtym,
który przynosi te same rezultaty, jakie mieli w Dniu Piêædziesi¹tym.
To prawda.
68 Oczywiœcie, diabe³ postawi³ tam swoje straszyd³a na wrony.
Mówiê wam prawdê. Ka¿dym razem, gdy zobaczycie postawione
straszyd³o, to w pobli¿u jest coœ dobrego. To siê zgadza. Na pewno.
Nie zobaczycie stracha na jakichœ zepsutych ananasach…
wzglêdnie, chcia³em powiedzieæ gdzieœ na p³onkach. Zobaczycie go
na drzewach maj¹cych du¿e, s³odkie owoce, tam zobaczycie stracha,
poniewa¿ oni chc¹ odstraszyæ niepo¿¹danych goœci. Diabe³ umieœci
wszystkie straszyd³a dooko³a prawdziwej religii Ducha Œwiêtego,
jakie tam tylko mo¿e umieœciæ. Poniewa¿ w³aœnie tam znajduje siê
Jezus Chrystus, zmartwychwsta³y Syn Bo¿y z Jego nieœmierteln¹
moc¹, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen. To znaczy „niech tak
jest”. W porz¹dku.
69 Stwierdzamy zatem, ¿e wtr¹cili ich do ciemnego lochu.
Nastêpnego poranka wych³ostali ich porz¹dnie i wypuœcili na
wolnoœæ.
70 Widzimy teraz, ¿e Piotr sta³ tam wœród nich owego poranka –
tutaj w 4. rozdziale. I on powiedzia³: „S³uchajcie, wy mê¿owie
izraelscy, i wy, którzy mieszkacie w Judei! Niech wam to bêdzie
wiadome. Jezus z Nazaretu – On udowodni³, ¿e jest Mê¿em Bo¿ym.
Wszystkie cuda i znamiona, które Bóg czyni³ przez Niego,
udowodni³y, ¿e On by³ Mê¿em Bo¿ym”. Oni wiedzieli, ¿e On by³
Mê¿em Bo¿ym. I potem powiedzia³: „Waszymi niegodziwymi rêkami
ukrzy¿owaliœcie i zabiliœcie Ksiêcia ¯ycia, którego Bóg wskrzesi³, a
my jesteœmy œwiadkami tego”.
71 Powiedzia³: „Wiar¹ w Jego Imiê ten cz³owiek zosta³ uzdrowiony”.
I powiedzia³: „Je¿eli jesteœmy dzisiaj sprawdzani odnoœnie naszych
dobrych uczynków, które uczyniliœmy, niechaj wam bêdzie wiadome
i ca³emu domowi Izraela, ¿e przez Imiê Jezusa Chrystusa ten cz³owiek
zosta³ uzdrowiony”.
72 Kiedy byli kwestionowani: „Do jakiej grupy religijnej oni nale¿¹?
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Gdzie byli ordynowani? Z jakiego cmentarza (seminarium) oni
wyszli?”, wzglêdnie coœ w tym sensie: „Sk¹d pojawi³o siê to wszystko?
Sk¹d wziêliœcie wasze prawa, by to czyniæ? Poka¿cie nam, jak¹ grupê
reprezentujecie, abyœmy mogli pójœæ do starszych i stwierdziæ,
dlaczego to czynicie. Tak jest. Chcemy stwierdziæ, który koœció³ tutaj
w okolicy naucza takich herezji. Sk¹d wy jesteœcie?”
73 Piotr powiedzia³: „W Imieniu Jezusa Chrystusa – wiar¹ w Jego
Imiê ten cz³owiek zosta³ uzdrowiony”. Amen.
74 I oni nie mogli nic powiedzieæ do tego, poniewa¿ sta³ tam ten
cz³owiek i oni go znali. Amen. Amen.
75 Zwróæcie uwagê, spójrzcie, co on teraz mówi tutaj.
„I to jest kamieñ, który zosta³ odrzucony przez
budowniczych…
Nie ma zbawienia w ¿adnym innym imieniu: bo nie ma
¿adnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, w
którym mogliby byæ zbawieni”.
76 O, odrzucenie tego Kamienia – ten Kamieñ zosta³ odrzucony.
Czemu? Kiedy oni budowali œwi¹tyniê Salomona…
77 Pragnê, abyœcie zwrócili uwagê na naprawdê piêkny obraz tutaj.
Gdy zaczêli budowaæ œwi¹tyniê Salomona, kamienie by³y wycinane w
pewnej miejscowoœci, i w innej miejscowoœci, i na innym miejscu.
Niektóre z nich by³y ciosane w ten sposób, a niektóre w inny sposób.
Lecz Biblia mówi, ¿e kiedy zestawiono je razem… Trwa³o to
czterdzieœci lat, myœlê – budowanie tej œwi¹tyni. I nie by³o tam
s³ychaæ brzêczenia pi³y, ani uderzania m³otem w ci¹gu tych
czterdziestu lat. Te kamienie zestawiano razem – kamieñ na
kamieniu; jedyn¹ rzecz, któr¹ musieli czyniæ, by³o nasmarowanie
trochê zaprawy na murze i wstawienie kamienia na nim. I on siê
przyklei³, kamieñ do kamienia, kamieñ do kamienia. Rozmyœlajcie o
tym.
78 Oto s¹ moje myœli o tym, bracia. Kiedy te… Ta ówczesna
œwi¹tynia przedstawia³a duchow¹ Œwi¹tyniê, tê Œwi¹tyniê, w której
jesteœmy obecnie. Oni przychodzili do œwi¹tyni po swoje
b³ogos³awieñstwa. My jesteœmy wechrzczeni do Œwi¹tyni Bo¿ej, do
Cia³a Bo¿ego, do Cia³a Jezusa Chrystusa. I jesteœmy w Chrystusie
przez chrzest Duchem Œwiêtym. 1. Koryntian 12. „I dlatego nie ma
potêpienia dla tych, którzy s¹ w Chrystusie Jezusie, którzy chodz¹ nie
wed³ug cia³a, ale wed³ug Ducha”. (Rzym. 8, 1.) Oni pragn¹ duchowych
rzeczy. Nie troszcz¹ siê o cielesne sprawy.
Moje cia³o mówi: „Jestem zbyt zmêczony”.
79 Mój duch mówi: „Nie jesteœ. Ja jestem twoim Wodzem. Naœladuj
Mnie”. Amen.
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Widzisz chor¹ osobê, a lekarz mówi: „Wiecie, tej chorej nie mo¿na
wyleczyæ. Ona umiera”. Ja popatrzê na ni¹ i mówiê: „Tak jest”.
81 Lecz przychodzi Duch Œwiêty i podaje wizjê, i mówi: „Ona
powróci do zdrowia”. Wtedy mówiê: „TAK MÓWI PAN, ta osoba
bêdzie ¿y³a”.
82 I ju¿ wiêcej nie chodzimy wed³ug cielesnych spraw. Chodzimy
wed³ug spraw Ducha Œwiêtego. To siê zgadza.
83 Zatem, kiedy te kamienie zesz³y siê razem… One by³y wycinane
na ró¿nych miejscach po ca³ym œwiecie. To drewno i te… By³y
œci¹gane w dó³ – te wysokie cedry z Libanu, ciêto je i przewo¿ono do
Joppy na wozie ci¹gniêtym przez wo³y, potem sp³awiano je dalej, i
transportowano a¿ na miejsce budowy œwi¹tyni. Lecz kiedy
zestawiono je razem, ¿adne…
84 Pragnê, abyœcie zwrócili uwagê. Jeden kamieñ zosta³ wyciosany w
ten sposób, drugi kamieñ w inny sposób. Gdy kamieniarze
obciosywali te kamienie, byæ mo¿e sprzeczali siê i k³ócili, i robili
wszystko mo¿liwe.
85 Tak jak czyni¹ dzisiaj kaznodzieje: „Ja jestem metodyst¹. Ja
nale¿ê do Koœcio³a Bo¿ego. Chwa³a Bogu, ja nale¿ê do Zborów
Bo¿ych. Ja do tych” i ci¹gle siê sprzeczacie. Lecz pamiêtajcie, jest to
Bóg, który dokonuje tego obciosywania.
86 A kiedy ten obciosuje w ten sposób, a tamten w inny sposób – oni
siê nie mogli porozumiewaæ. Lecz kiedy zaczêli zestawiaæ je razem,
ca³a ta budowla sta³a na gruncie. I oni k³adli blok na bloku i na
bloku, i nie musieli ich ju¿ przyciosywaæ.
87 Ja wierzê, ¿e pewnego chwalebnego dnia, kiedy ten zjednoczony
konfederacyjny koœció³ zejdzie siê razem, a nowy papie¿ zostanie
wybrany ze Stanów Zjednoczonych i posadzony na papieskim tronie
zgodnie z proroctwem, wtedy one sformuj¹ pos¹g podobny do bestii.
I mówiê wam, Koœció³ Bo¿y bêdzie równie¿ zebrany razem. Wierni,
prawdziwi wierz¹cy z metodystów, baptystów, zielonoœwi¹tkowców,
prezbiterian, nazarejczyków, pielgrzymów œwi¹tobliwoœci, wzglêdnie
ktokolwiek to bêdzie, zejd¹ siê razem i bêd¹ z³¹czeni razem mi³oœci¹
Bo¿¹, i bêd¹ tworzyæ Cia³o Pana Jezusa Chrystusa, wszyscy ci
wierz¹cy. A agnostycy i maj¹cy p³ytkie prze¿ycie zostan¹ odrzuceni
na bok; oni wejd¹ prosto do tej konfederacji koœcio³ów.
88 Czyta³em pewnego dnia, ¿e nawet Zbory Bo¿e wesz³y do
konfederacji koœcio³ów. O, moi drodzy. Musieli siê zaprzeæ ich
ewangelicznej nauki, aby to uczyniæ. To siê zgadza. A wszystkie ich
zielonoœwi¹tkowe znaki, cuda i zasady – oni musieli wyprzeæ siê tych
rzeczy, by byæ w konfederacji koœcio³ów; musieli wyprzeæ siê tego, o,
bracie, by mieæ presti¿.
89 Ja wola³bym raczej, jak powiedzia³em ju¿ wiele razy, le¿eæ na
80
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moim brzuchu i ch³eptaæ wodê ze strumyka i jeœæ zwyk³e suchary, a
byæ popularnym u Boga i byæ Jego, Bo¿ym s³ug¹, ni¿ mieæ to
najlepsze, co daje ten œwiat, gdybym musia³ zawrzeæ kompromis
odnoœnie mojej wiary w Pana Jezusa Chrystusa i Jego Biblii. Ja
wierzê, ¿e Ona jest niezawodnym S³owem Bo¿ym, a ka¿de S³owo z
Niej jest prawd¹. Tak jest.
90 Bêdziemy teraz obserwowaæ, jak oni tam wtedy postêpowali. Oni
odrzucili… Oni przyszli i k³adli tam swoje kamienie. I przyszli do
takiego punktu, ¿e znaleŸli œmiesznie wygl¹daj¹cy kamieñ. Nie mogli
pos³u¿yæ siê tym kamieniem. Orzekli: „Ten kamieñ nie jest dobry”. I
oni go wyrzucili gdzieœ na kupê chwastów. Nie umieli siê nim
pos³u¿yæ. On wygl¹da³ œmiesznie. I oni próbowali budowaæ swój
budynek. I doszli do pewnego miejsca – po³o¿yli wszystkie kamienie
i po³o¿yli je w ten sposób. Doszli do pewnego miejsca i nie mogli teraz
znaleŸæ kamienia, by go po³o¿yæ jako kamieñ wêgielny. Oni budowali
i budowali, i budowali. I ten budynek by³ wznoszony tak wysoko, ¿e
ju¿ nie móg³ byæ budowany dalej, bo potrzebowali kamieñ wêgielny.
I przegl¹dali wszystkie kamienie, próbuj¹c znaleŸæ kamieñ wêgielny,
lecz nie mogli go znaleŸæ. I ni st¹d ni zow¹d ktoœ podszed³ do tej kupy
chwastów, i ten w³aœnie kamieñ, który oni odrzucili, by³ g³ównym
kamieniem wêgielnym.
91 I tak w³aœnie dzieje siê dzisiaj, przyjaciele. Metodystyczny koœció³
jest w porz¹dku. Baptystyczny koœció³ jest w porz¹dku. Koœció³
prezbiteriañski, zielonoœwi¹tkowcy, nazarejczycy, albo pielgrzymi
œwi¹tobliwoœci, ktokolwiek to mo¿e jest, oni s¹ wszyscy w porz¹dku.
Lecz chodzi o to, bracie, ¿e oni odrzucili ten prawdziwy Kamieñ
Wêgielny. [Brat Branham stuka w kazalnicê kilka razy – wyd.]
Dlatego w³aœnie Ewangelia nie dotar³a do ca³ego œwiata z
towarzysz¹cymi jej moc¹, znakami i demonstracj¹, poniewa¿
denominacje odciê³y tê moc nadprzyrodzonych zjawisk, mówi¹c:
„Dni cudów przeminê³y. Nie ma czegoœ takiego jak Boskie
uzdrowienie. Nie ma czegoœ takiego, jak mówienie jêzykami. Nie ma
rzeczy nadprzyrodzonych. To by³o dla minionych czasów”.
92 I stwierdzisz, bracie, ¿e ka¿dy z nich, który to czyni – oni ugrzêŸli
na mieliŸnie i nie s¹ niczym innym ni¿ organizacjami i klubami. Oni
maj¹ masê tych, którzy siê przy³¹czyli. To siê zgadza. Lecz Biblia
mówi: „Oni bêd¹ mieæ formê pobo¿noœci, lecz bêd¹ siê zapieraæ jej
mocy; od takich siê odwróæ”.
93 Lecz jako koœcio³y oni stwierdzaj¹, ¿e wszystkie te denominacje
próbowa³y budowaæ. One nie mog¹ budowaæ na niczym innym ni¿ na
Jezusie Chrystusie i Jego sprawiedliwoœci. A je¿eli przyjmiecie Jezusa
Chrystusa i mówicie, ¿e to jest g³upstwo…
Mówisz: „O, ja przyj¹³em Jezusa”.
94 Je¿eli przyj¹³eœ Jezusa, to przyj¹³eœ Coœ, co ci mówi, ¿e to S³owo
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Bo¿e jest inspirowane, a On jest tym samym Panem Jezusem dzisiaj
wieczorem, dokonuj¹cym i czyni¹cym te same rzeczy, które On
obieca³ czyniæ; inaczej nie przyj¹³eœ Pana Jezusa. Przyj¹³eœ trochê
teologii, lecz nie Pana Jezusa. Bowiem gdy Jezus wchodzi do twojego
serca, to coœ siê wydarzy³o, dziêki czemu wierzysz wszystkiemu, co
mówi Bóg.
95 Nie tylko to, lecz ty wiesz, ¿e tak jest. Wszystkie diab³y w piekle
nie mog¹ ci tego wybiæ z g³owy. Patrz, ty temu z pewnoœci¹ wierzysz.
Bóg tak powiedzia³ i na tym sprawa za³atwiona. Kiedy TAK MÓWI
PAN, to ty pok³adasz swoje nadzieje w³aœnie w tym. Ty temu wierzysz
na œmieræ i ¿ycie, mimo wszystko. Jesteœ gotowy przypieczêtowaæ
swoje œwiadectwo swoj¹ w³asn¹ krwi¹ kiedykolwiek, bo wierzysz, ¿e
to jest prawd¹. Ty wiesz, ¿e to jest prawd¹, bo Bóg tak powiedzia³. I
Coœ wewn¹trz ciebie wie, ¿e to jest prawd¹.
96 Lecz teraz, je¿eli wszed³eœ do tego z punktu widzenia edukacji, i
patrz, ty sprzeczasz siê o to lub o tamto, i mówisz: „To nie jest tak i
tamto nie jest tak. I my nie wierzymy w to i nie wierzymy w tamto”.
Wiesz, ty siê sprzeczasz. Mówisz: „O, dobrze, ja nie mogê wierzyæ w
coœ takiego”. Byæ mo¿e natraficie na to samo w New Albany dzisiaj
wieczorem: argumentowanie przeciw Bogu. Dlaczego tak jest?
97 S³uchajcie trochê dalej i stwierdŸcie, jak¹ modlitw¹ modlili siê ci
ludzie. Mówili:
„Dlaczego wzburzy³y siê narody, a ludy myœl¹ o pró¿nych
rzeczach?
… zaprawdê Panie, twego syna Jezusa…
… dozwól s³ugom twoim …”
98 Kiedy modlili siê jednomyœlnie, mówili:
„… dozwól twojemu s³udze, aby g³osi³ z odwag¹ S³owo
Bo¿e,
Gdy Ty wyci¹gasz rêkê, aby uzdrawiaæ chorych przez Imiê
œwiêtego Syna twego, Jezusa”.
99 Amen. Bo¿e, pomó¿ nam mieæ takie zebranie modlitewne. I kiedy
siê oni modlili, zatrz¹s³ siê ca³y budynek, w którym byli zgromadzeni.
O, moi drodzy. Tego w³aœnie potrzebujemy dzisiaj wieczór –
mê¿czyzn i kobiety jednego serca i jednomyœlnych, podobnych do
tamtych. Oni nie zwracaj¹ ¿adnej uwagi na to lub tamto albo na jak¹œ
inn¹ rzecz, lecz s¹ pogr¹¿eni w Chrystusie Jezusie. Moje nadzieje
polegaj¹ na niczym innym ni¿ na Krwi Jezusa i Jego sprawiedliwoœci.
Czy jutro wzejdzie s³oñce, czy nie wzejdzie, zwi¹zujemy siê wspólnie
przysiêg¹ przed Bogiem, ¿e bêdziemy s³u¿yæ Panu Jezusowi i chodziæ
Jego œladami, bez wzglêdu na to, ile to kosztuje. Wtedy znajdziecie
koœció³, posuwaj¹cy siê naprzód. Amen. Jest napisane:
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„Nie ma zbawienia w ¿adnym innym imieniu, poniewa¿ nie
ma ¿adnego innego imienia pod niebem danego ludziom,
przez które mogliby byæ zbawieni”.
100 Pewna m³oda pani, która chodzi do tego zboru – ona nie jest tutaj
cz³onkiem. Ona jest metodystk¹, lecz mi³uje nas. I ona chodzi do
zboru.
101 A inna kobieta powiedzia³a: „Gdzie chodzisz do koœcio³a?”
Przedzwoni³a do niej. Ja to s³ysza³em. Zapyta³a: „Gdzie – do którego
koœcio³a chodzisz?”
Odrzek³a: „Ja chodzê do Kaplicy Branhama”.
102 Ona odpar³a: „Chcesz mi powiedzieæ, ¿e chodzisz tam i s³uchasz
takiej nauki – ¿e siedzisz pod wp³ywem czegoœ takiego?”
Ona odrzek³a: „Jakiej nauki?”
103 „Otó¿, oni siê zbyt du¿o chlubi¹ Jezusem, a je¿eli chodzi o chrzest,
pos³uguj¹ siê Jego Imieniem podczas chrztu, u¿ywaj¹ Jego Imienia we
wszystkim innym”.
104 Moi bracia, przecie¿ Biblia mówi: „Nie ma ¿adnego innego
Imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyœmy byæ
zbawieni”. Oczywiœcie.
105 Mówiê ci, bracie, ja nie jestem tym, kto robi zamieszanie. Lecz
chcia³bym spotkaæ cz³owieka, gdziekolwiek i kiedykolwiek, któryby
na podstawie Biblii udowodni³, ¿e to nie jest w³aœciwe. [Brat
Branham stuka w kazalnicê kilkakrotnie – wyd.] To siê zgadza. Nie
wa¿ne, ¿e ludzie mówi¹: „Ty jesteœ zwariowany” i wszystko inne, to
nie gra ¿adnej roli.
106 Sta³em pewnego dnia w ksiêgarni, gdzie chcia³em kupiæ kilka
ksi¹¿ek, a pewna pani powiedzia³a: „Nie mam ich na pó³ce. Nie
sprzedajê ich”. Dalej mówi³a: „Wst¹pi³a tu pewna pani i wykupi³a je
wszystkie”. Mia³a ich tam siedem, a ta pani kupi³a je wszystkie.
S¹dzê, ¿e chcia³a siê ich po prostu pozbyæ. I tam by³o…
107 Wy³oni³a siê kwestia Bo¿ego uzdrawiania. Stali tam dwaj
kaznodzieje – metodysta i prezbiterianin. Metodystyczny
kaznodzieja i kaznodzieja prezbiterianin stoj¹cy w obronie mnie.
Powiedzieli: „Masz racjê”. Kiedy zacz¹³em odchodziæ, zastanawia³em
siê, co… Brat Shire sta³ tam w tym samym czasie. Brat Creech
wszed³ do œrodka w tym samym czasie.
108 Kiedy wszyscy zaczêli schodziæ siê w tym pomieszczeniu i zaczêli
siê trochê poruszaæ w nim, ten metodystyczny kaznodzieja podszed³ i
po³o¿y³ swoj¹ rêkê na moim ramieniu. Powiedzia³: „Bracie Branham,
gdy by³eœ jeszcze m³odzieñcem, uda³em siê tam, gdzie ty wspina³eœ siê
na s³upy, pos³uguj¹c siê s³upo³azami i by³eœ zabrudzony po twarzy”.
Dalej powiedzia³: „Wiedzia³em, ¿e uczysz o Bo¿ym uzdrawianiu. A
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moja biedna stara matka le¿a³a tam z powodu choroby nerek. Nie
by³o nadziei na wyzdrowienie. Ona tam le¿a³a umieraj¹ca. A ty
wszed³eœ do œrodka, zdj¹³eœ swoje s³upo³azy i od³o¿y³eœ narzêdzia,
uklêkn¹³eœ na pod³odze i modli³eœ siê o moj¹ matkê. Po tygodniu
lekarz oœwiadczy³, ¿e jest doskonale zdrowa”. Dalej rzek³: „By³o to
dwadzieœcia trzy lata temu i ona jest doskonale zdrowa jeszcze
dzisiaj. Nie dbam o to, czy to jest mój zbór, czy co to jest; ja wierzê”.
Alleluja. Tutaj to macie.
109 „Na tej skale Ja zbudujê Mój Koœció³, a bramy piekielne nie
przemog¹ Go”. Up³ynie wiele czasu i mo¿e siê zmieniæ wiele rzeczy,
lecz Ewangelia Jezusa Chrystusa pozostanie ci¹gle ta sama poprzez
wszystkie nie koñcz¹ce siê wieki.
110 „Na tej skale Ja zbudujê Mój Koœció³”. Czym by³ ten Koœció³? Co
to za Ska³a?
111 Zapytajcie siê katolickiego koœcio³a. Oni mówi¹: „By³a to wielka
ska³a, le¿¹ca tam. Katolicki koœció³ – hierarchia odpoczywa na niej
dziœ wieczorem – ,na tej skale’, daj¹c moc innym koœcio³om,
przebaczaj¹c grzechy”. Taka jest katolicka definicja.
112 Je¿eli to chcecie stwierdziæ, zapytajcie siê protestantów: „Czym
by³a ta ska³a?”
113 Oni odpowiedz¹: „To by³ Jezus Chrystus, On jest t¹ ska³¹”. O,
bracie.
114 Co powiedzia³ o tym Jezus? Piotr powiedzia³… „Co wy
mówicie…” On powiedzia³: „Za kogo wy Mnie uwa¿acie?” On nie
mówi³ o Sobie. On zapyta³: „Za kogo wy Mnie uwa¿acie?”
„Niektórzy mówi¹: ,Ty jesteœ Moj¿eszem’, a niektórzy mówi¹: ,Ty
jesteœ Eliaszem’.”
„Lecz co wy mówicie?”
Piotr powiedzia³: „Ty jesteœ Chrystusem, Synem ¿yj¹cego Boga”.
115 On powiedzia³: „B³ogos³awiony jesteœ Szymonie, synu Jonasza, bo
cia³o i krew nie objawi³y ci tego. Ty nie przyj¹³eœ teologii jakiegoœ
cz³owieka o tym. Nie nauczy³eœ siê tego w seminarium. Lecz Mój
Ojciec, który jest w niebie, objawi³ to tobie. I na tej skale…”
Alleluja. Co za ska³a? Duchowe objawienie Boga, manifestuj¹cego
Siebie indywidualnemu cz³owiekowi. Alleluja. „Na tej skale Ja
zbudujê Mój Koœció³, a bramy piekielne nie przemog¹ Go”.
116 Gdy cz³owiek narodzi³ siê prawdziwie z Ducha Bo¿ego i zosta³
przemieniony moc¹ zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa od
czubka swojej g³owy do koñców jego palców w nogach, i jego w³asne
samolubne idee zupe³nie zanik³y i Bóg ma pod kompletn¹ w³adz¹
tego cz³owieka, on bêdzie wierzy³ ka¿demu napisanemu S³owu Pana
Jezusa Chrystusa i bêdzie praktykowa³ to samo.
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„Na tej skale Ja zbudujê Mój Koœció³, a bramy piekie³ nie
przemog¹ Go”. Amen. To sprawia, ¿e cz³owiek czuje siê religijnie,
nieprawda¿? Oczywiœcie.
„To jest ten kamieñ, który zosta³ odrzucony przez
budowniczych.
I nie ma zbawienia w ¿adnym innym imieniu, ni¿ w Imieniu
Pan Jezus!
118 A Biblia mówi tutaj: „Oni widzieli, ¿e uczniowie byli nieukami i
niewykszta³conymi”.
119 „Z jakiej szko³y oni przyszli? Grupa ,przyg³upów’ wysz³a na ulicê.
Hm, kim jest ta grupa niepiœmiennych i niewykszta³conych nieuków?
Przecie¿, ci mê¿owie nie znaj¹ nawet abecad³a. S³uchajcie, jakim
jêzykiem pos³uguj¹ siê: ,Het, hain’t, ain’t, tote, fetch i perish’. Co to
za – jacy to s¹ ludzie? Ale¿, z jakiego seminarium wyszed³eœ? Czy
jesteœ doktorem? Kim jesteœ?” Rozumiecie? Jednakowo¿ oni chcieli
dowiedzieæ siê, co to za ludzie, poniewa¿ dostrzegli, ¿e oni byli z
Jezusem.
120 [Brat Branham stuka w kazalnicê kilkakrotnie – wyd.] To jest
najwa¿niejsza rzecz, bracie. [Brat Branham klasn¹³ dwukrotnie w
swoje d³onie – wyd.] Je¿eli nie umiesz rozpoznaæ kawy od fasoli, ale
znasz Pana Jezusa Chrystusa i moc Jego zmartwychwstania – ja
wola³bym raczej t¹ moc, ni¿ cokolwiek innego. Tak jest. O, moi
drodzy. Bo¿e zakotwicz mnie tam.
„Pozwól mi odpoczywaæ pod Drzewem
Ko³o którego p³ynie Ÿród³o za darmo
Gdzie Baranek jest Œwiat³oœci¹,
A dusza zbawionych nie umiera”.
121 Pozwólcie mi zakotwiczyæ siê tam. O, moi drodzy. Pozwólcie mi
usi¹œæ pod tymi wiecznie zielonymi Drzewami, kiedy zakoñczy siê
pielgrzymka ¿ycia.
„Nie po¿¹daj marnych bogactw tego œwiata,
które tak szybko niszczej¹.
Szukaj, by zyskaæ te Niebiañskie skarby,
One nigdy nie przemin¹!
Trzymaj siê Bo¿ej niezmiennej d³oni.
Trzymaj siê Jego niezmiennej d³oni. (Tak jest.)
Kiedy zakoñczy siê ta pielgrzymka,
Je¿eli by³eœ wiernym wobec Boga,
Piêkny i œwietlany dom w Chwale,
Zobaczy twoja zachwycona dusza”.
122 Pewnej nocy albo pewnego poranka, wzglêdnie pewnego po³udnia
twoja dusza zostanie wyci¹gniêta z twojego cia³a, podobnie jak z¹b,
który zostaje wyrwany. Chodzisz tutaj po kruchych nitkach, które
117
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mog¹ siê przerwaæ ka¿dej chwili. Lecz o co siê martwisz? Czym siê
przejmujesz? On podniesie ciê na Swoich wiekuistych skrzyd³ach. On
ciê uchwyci. Kiedy dusza wydostanie siê st¹d, tam bêdzie sta³ Ktoœ –
na koñcu tej drogi, moi drodzy, by ciê podnieœæ i obj¹æ ciê Swoimi
wiekuistymi ramionami, i przenieœæ ciê przez dolinê cienia œmierci, by
ciê przedstawiæ tam po drugiej stronie przed Ojcem bez winy i bez
zmazy. Wiêc dlaczego mielibyœmy siê martwiæ? Dlaczego mielibyœmy
siê przejmowaæ tym, co œwiat ma do powiedzenia, albo co mówi ten,
tamten, lub ktoœ inny. Jak d³ugo mamy Bo¿¹ niezmienn¹ d³oñ w
naszej d³oni, o co mielibyœmy siê troszczyæ?
123 Niech ludzie, niech ktokolwiek, niech mê¿czyŸni i kobiety, niech
dzieci, niech wszyscy tutaj, którzy nie poznali Pana Jezusa
Chrystusa… Podajcie mi powód, dlaczego nie mielibyœcie Mu s³u¿yæ.
Podajcie mi powód, dlaczego pozwalacie na to, aby Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia przeminê³y, a wy nie przyjmiecie Pana Jezusa Chrystusa.
Przestañcie rozmyœlaæ o takiej lub owakiej sprawie. Przestañcie
rozmyœlaæ: „Czy mam uczyniæ to albo tamto?” Zapytujê siê was o
jedn¹, bardzo wa¿n¹ rzecz: „Czy uwierzyliœcie w Pana Jezusa
Chrystusa?”
124 Je¿eli naprawdê wierzycie, to ja wam udowodniê na podstawie
Biblii, ¿e macie ¯ywot Wieczny i nie mo¿ecie zgin¹æ. „Kto s³ucha
Moich S³ów i wierzy w Tego, który Mnie pos³a³, ma ¯ywot Wieczny”.
Wtedy Jezus Chrystus mówi³ do nich te S³owa! Piotr wypowiedzia³ je
w Dniu Wylania Ducha Œwiêtego. Wtedy Jezus mówi³ je tutaj w ew.
Jana 5! Prorocy mówili Je poprzez ca³¹ Bibliê!
125 Ludzie Je przekrêcali, robili w Tym zamêt, próbowali czyniæ to
przy pomocy tego – i czyni¹ to, aby stworzyæ organizacje i wszystko
mo¿liwe. Niektórzy z nich mówili: „Tak, wierzcie tylko, ¿e On jest
Panem Jezusem Chrystusem i chodŸcie do nas. Na tym sprawa
za³atwiona”. Czy widzicie t¹ sztuczkê diab³a? Ktoœ powiedzia³: „O,
bracie, byliœmy tacy szczêœliwi, a¿ krzyczeliœmy”. Czy widzicie tê
sztuczkê diab³a? Ktoœ inny powiedzia³: „Mówiliœmy jêzykami i
wiemy, ¿e Go mamy”. Czy widzicie tê sztuczkê diab³a? Te rzeczy s¹ w
porz¹dku, lecz to jeszcze nie jest Chrystus. Oczywiœcie. Tutaj to
macie.
126 Kiedy cz³owiek rzeczywiœcie, ca³kowicie uwierzy³ w Pana Jezusa
Chrystusa, on ma ¯ywot Wieczny od tej chwili, kiedy uwierzy³. To siê
zgadza. Je¿eli wierzysz, twoje ¿ycie bêdzie œwiadczyæ o tym, kim
jesteœ. Twoje ¿ycie!
127 I to wszystko bêdzie mia³o miejsce. Wszystkie te sprawy, takie jak
krzyczenie, radowanie siê, mówienie jêzykami, uzdrawianie chorych
i wszystkie inne dary nie bêd¹ dlatego, ¿e to ty uczyni³eœ. Bêdzie ci
towarzyszy³ prawdziwy Bo¿y Znak. Rozumiesz? O! „Szukajcie
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najpierw Królestwa Bo¿ego i Jego sprawiedliwoœci, a wszystko inne
bêdzie wam przydane”.
128 Kiedy myœlê o tym upadaj¹cym œwiecie i rozgl¹dam siê dooko³a, i
widzê ten rêkopis na œcianie, na ka¿dym narodzie, widzê, ¿e atomowe
bomby wywo³uj¹ w ludziach dr¿enie, kiedy ci wielcy w³adcy i inni…
Powinniœcie sobie przeczytaæ, co oni mówi¹ w Pentagonie o tych
wielkich sprawach, które siê dziej¹. Powinniœcie zobaczyæ, co nasze
pañstwo… Bracie, pozwól, ¿e ci coœ powiem: My budujemy wielki,
odwa¿ny front, lecz wewn¹trz, w samym j¹drze naszego narodu
jesteœmy przestraszeni na œmieræ. Wy to wiecie. Mo¿ecie mi równie
dobrze przyznaæ prawdê. I macie prawo byæ przestraszeni.
129 Jest tylko jeden cz³owiek, który wcale nie musi byæ przestraszony
– jest to mê¿czyzna lub kobieta, którzy narodzili siê z Ducha Bo¿ego.
Atomowe bomby s¹ dla wierz¹cego biletem na przejazd do nieba.
Alleluja. Tak jest. Œmieræ nie mo¿e ci nic zrobiæ, lecz… Szybka
œmieræ jest szybkim odejœciem do chwa³y. To prawda.
„Ta cielesna szata cia³a odpadnie
Powstanê i chwycê wieczn¹ nagrodê
Bêdê wydawa³ okrzyki szybuj¹c w powietrzu
,Do widzenia, do widzenia’ s³odka godzino modlitwy”.
130 Oni odeszli! Co bêdzie oznaczaæ atomowa bomba dla tych
siwow³osych œwiêtych? Bêd¹ znowu m³odymi mê¿czyznami i
kobietami. Co bêdzie oznaczaæ atomowa bomba dla tych domów i
wszystkich tych, którzy prawie umarli, a inni zostali tutaj samotni?
Ca³a rodzina bêdzie znowu razem. Chwa³a b¹dŸ Bogu, bracie! [Brat
Branham klasn¹³ w swoje d³onie – wyd.] Co móg³byœ mieæ wiêkszego
ni¿ to, maj¹c zupe³n¹ pewnoœæ, ¿e twoje serce odpoczywa tam na
Golgocie, i nic na tym œwiecie nie mo¿e ciê zirytowaæ, zmieniæ ciê,
zachwiaæ tob¹?
131 Ty jesteœ w Chrystusie Jezusie, zakotwiczony hen w Królestwie
Bo¿ym a¿ do dnia twojego Odkupienia, aby byæ przedstawiony przed
Nim bez winy. Nie chodzi o to, co ty uczyni³eœ – „Gdybym tylko móg³
zaniechaæ tego, gdybym tylko móg³ przestaæ z tym”. Nie chodzi tu o
to, co ty uczyni³eœ. Wa¿n¹ rzecz¹ jest to, co On czyni dla ciebie. Czy
temu wierzysz ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³¹ swoj¹
myœl¹?
132 Gdy Piotr wyszed³ – chcia³em powiedzieæ, gdy Filip wyszed³, by
ochrzciæ eunucha… On powiedzia³: „Oto woda, có¿ na przeszkodzie,
abym zosta³ ochrzczony?” Piotr…
133 Filip powiedzia³: „Zaczekaj chwileczkê. Je¿eli wierzysz ca³ym
swoim sercem, ca³¹ swoj¹ dusz¹, ca³¹ swoj¹ myœl¹ – je¿eli Mu
wierzysz”.
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On powiedzia³: „Ja wierzê ca³ym moim sercem, dusz¹ i myœl¹, ¿e
Jezus Chrystus jest Synem Bo¿ym”.
Zatrzyma³ rydwan, weszli do wody i ochrzci³ go.
135 Potem Duch Œwiêty przeniós³ Filipa, zabra³ mu go z oczu, ¿e go
ju¿ wiêcej nie zobaczy³, i niós³ go w przestrzeni na odleg³oœæ oko³o
dwustu mil, postawi³ na ziemi, i on znowu rozpocz¹³ ewangelizacjê.
To siê zgadza. To prawda. O, moi drodzy. Ten Bóg, który ¿y³ w owym
czasie, jest tym samym Bogiem dzisiaj.
136 Kiedy myœlê o Pawle bêd¹cym na morzu w okrêcie owej nocy –
przepad³y wszelkie nadzieje, ¿e mogliby jeszcze zostaæ ocaleni. Ten
stary okrêt nabiera³ wodê i by³ w okropnym po³o¿eniu. Wszelkie
nadzieje – wszyscy byli zrezygnowani. A Pawe³ siedzia³ gdzieœ na
dole pod pok³adem owej nocy i prawdopodobnie siê modli³.
137 Anio³ Pañski przyszed³ do niego i powiedzia³: „Nie bój siê, Pawle.
Nie bój siê, bo Ja przyprowadzê ciê przed cesarza. Ty tam musisz
z³o¿yæ œwiadectwo. I Ja da³em ci ka¿dego, kto ¿egluje razem z tob¹”.
138 Wyobra¿am sobie, ¿e Pawe³ wybieg³ na pok³ad, skin¹³ swoj¹
star¹, pomarszczon¹ rêk¹ i zawo³a³: „Alleluja” – krzycza³ –
„chwileczkê tylko, bracia, chwileczkê tylko!”
139 Oni odrzekli: „Ach, och, jakiœ cz³owiek oszala³ i dozna³
pomieszania zmys³ów”. Tutaj to macie. I wszyscy ci doktorzy Bóstwa
wyszli, by zobaczyæ, co siê dzieje.
On powiedzia³: „B¹dŸcie dobrej myœli. Podnieœcie siê na duchu”.
140 Mówili: „Biedny cz³owiek, on tam zwariowa³. Tutaj to macie. On
tak d³ugo poœci³. On robi³ to wszystko i teraz niemal umiera”.
141 On powiedzia³: „B¹dŸcie dobrej myœli, bo tej nocy stan¹³ przy
mnie Anio³ Bo¿y, którego s³ug¹ jestem, i powiedzia³: ,Nie bój siê
Pawle, bo musisz byæ przyprowadzony przed cesarza. A oto Bóg daje
ci wszystkich, którzy ¿egluj¹ z tob¹’. Dalej rzek³: „Niemniej jednak
okrêt musi siê rozbiæ na pewnej wyspie, bo ja widzia³em to w wizji.
Lecz ja wierzê Bogu, ¿e stanie siê dok³adnie tak, jak On mi to
pokaza³”. I urzeczywistni³o siê to s³owo w s³owo, zupe³nie dok³adnie.
To siê zgadza.
142 Pragnê zatem, abyœcie zauwa¿yli tutaj coœ niewielkiego, abyœcie
mieli wejrzenie w to z drugiej strony. Spójrzcie. Kiedy marynarze
spuœcili ³ódki i zaczêli siê wymykaæ, Pawe³ powiedzia³: „Mo¿ecie
ocaliæ swoje ¿ycie tylko w jeden sposób – jeœli pozostaniecie na tym
okrêcie”. [Brat Branham stukn¹³ kilkakrotnie w kazalnicê – wyd.]
Musicie to uczyniæ dok³adnie wed³ug TAK MÓWI PAN. Pan pokaza³
wizjê, lecz musi to byæ uczynione w Jego sposób.
143 I kiedy Bóg podaje wzór Koœcio³a Ducha Œwiêtego, bracie, i jak
mamy go wyprowadziæ ze zamieszania… Mo¿ecie mieæ „Wielkie
134
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czwórki” i Pentagony, i wszystko, co tylko chcecie mieæ; mo¿ecie
zak³adaæ koœcio³y i ordynowaæ kaznodziejów, wymyœlaæ teologiê i
nauczaæ ich. Nigdy tego nie osi¹gniecie, dopóki ludzie nie wróc¹
znowu na Bo¿¹ drogê, by przyj¹æ chrzest Duchem Œwiêtym, by wyjœæ
i zwiastowaæ Ewangeliê z cudami i znamionami towarzysz¹cymi ich
us³udze. Nie osi¹gniecie tego, je¿eli nie wype³nicie tego wszystkiego.
Bóg ma Swój program, lecz wy musicie siê dostosowaæ do tego
programu.
144 O, Bo¿e, pomó¿ nam dzisiaj wieczorem. Bracie Neville! Pomó¿
nam dzisiaj wieczorem w to wierzyæ; to jest moj¹ modlitw¹.
145 „Poniewa¿ nie ma zbawienia w ¿adnym innym imieniu, ni¿ w
Imieniu Pan Jezus Chrystus”.
146 Kiedy zbli¿amy siê teraz do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, wszystko
dooko³a jest przyozdobione dla œw. Miko³aja zamiast dla Jezusa.
Ludzie tego ju¿ nawet nie wymawiaj¹. Mówi¹ „X-m-a-s” zamiast
„Christmas” – nie wymawiaj¹ ju¿ wiêcej „Chrystus” w s³owie
„Christmas”. Oni wstawiaj¹… Patrzcie, ludzie nawet nie myœl¹ o
narodzeniu, wzglêdnie cokolwiek o Chrystusie – dlaczego w ogóle s¹
te œwiêta. Jedyn¹ rzecz¹, któr¹ maj¹ na myœli, jest œw. Miko³aj, który
zaj¹³ Jego miejsce. I zamiast radowaæ siê w Duchu Bo¿ym, oni
wychodz¹ z domu, upijaj¹ siê i tak szukaj¹ uciechy. Widzicie? Na tym
polega ta ró¿nica.
147 Wiêc tak czy owak, bracie, siostro, ja nie potrafiê tego zatrzymaæ.
Wy nie mo¿ecie tego zatrzymaæ. Bo¿e S³owo mówi, ¿e tak w³aœnie
bêdzie siê dziaæ. „Ludzie bêd¹ mi³owaæ rozkosze raczej ni¿ Boga”.
Jak chcielibyœcie w ogóle prze³amaæ ten trend? „Maj¹c formê
pobo¿noœci” – wszyscy chodz¹ przecie¿ do koœcio³a. Tak jest. „Maj¹
formê pobo¿noœci, lecz zapieraj¹ siê jej mocy. Od takich odwróæ siê”.
148 Jestem tak szczêœliwy dziœ wieczorem, przyjacielu chrzeœcijaninie,
¿e jestem tutaj razem z tob¹ dzisiaj wieczorem. Tak bardzo siê cieszê,
¿e mam ten zaszczyt mówiæ do was – z mojego serca.
149 I ca³e moje serce jest pogr¹¿one w tym Poselstwie. Ono tam jest
ju¿ od tego dnia, gdy Bóg da³ mi chrzest Duchem Œwiêtym – w³aœnie
tutaj w Jeffersonville, Indiana, kiedy uwierzy³em w Jego Syna, Jezusa
Chrystusa, i przyj¹³em Go jako mojego osobistego Zbawiciela tutaj za
domem w starej szopie. Pan zst¹pi³ na mnie owego wieczora i
zajaœnia³a Œwiat³oœæ w tym pomieszczeniu, a ja patrzy³em siê na Ni¹
tak przestraszony, ¿e nawet nie mog³em siê poruszyæ. Uklêkn¹³em na
starym jutowym worze, tam przy ulicy Ohio, i widzia³em, ¿e ta
Œwiat³oœæ uformowa³a krzy¿, a Ktoœ z tego krzy¿a mówi³ do mnie. Od
tej nocy moje nadzieje budowa³y siê na niczym mniejszym ni¿ na
S³owie Bo¿ym i na Jezusie Chrystusie i Jego sprawiedliwoœci. Temu
w³aœnie wierzê ca³ym moim sercem. Niech siê dzieje, co chce,
cokolwiek. Moja nadzieja jest ci¹gle zakotwiczona wprost w Nim.
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I cieszê siê, ¿e mogê dzisiaj wieczorem byæ w takiej spo³ecznoœci
œwiêtych, którzy wierz¹ w to samo i przyjêli tego samego Pana Jezusa
Chrystusa.
„Przez wiele lat przechodzi³em wiele niebezpieczeñstw,
Przeszed³em wiele side³ i pu³apek”.
To mnie postarza³o. To mnie przygarbi³o. To mnie obdar³o ze
skóry.
„Lecz ³aska doprowadzi³a mnie bezpiecznie tak daleko,
I tylko ³aska poprowadzi mnie nadal.
A kiedy bêdziemy tam dziesiêæ tysiêcy lat
Lœni¹cy jasno jak s³oñce,
Nie bêdziemy mieæ mniej dni, by œpiewaæ Bogu chwa³ê,
Ni¿ w tej godzinie, kiedy rozpoczêliœmy”.
151 Kiedy Daniel zobaczy³ o tym wizjê, powiedzia³: „Ci, którzy
postêpuj¹ niegodziwie, bêd¹ postêpowaæ niegodziwie w ostatecznych
dniach, lecz ci, którzy znaj¹ swego Boga, bêd¹ dokonywaæ wyczynów
w dniach ostatecznych” – mówi¹c o naszym czasie. Wiecie, co to s¹
wyczyny? Wyczyny wiary – bêd¹ dokonywaæ cudów i znamion. „Lecz
nikczemnicy bêd¹ dalej postêpowaæ nikczemnie”. Powiedzia³: „Bêd¹
biegaæ tu i tam, a poznanie bêdzie wzrastaæ”. Lecz on powiedzia³
„Zamknij Ksiêgê, o, Danielu. Ty zaœniesz wed³ug twego losu, lecz
powstaniesz w ostatecznych dniach. A ci, którzy s¹ m¹drzy, nawróc¹
wielu do Chrystusa. Oni bêd¹ œwieciæ jak gwiazdy na niebie na wieki
wieków”.
152 Czterdzieœci lat wyczerpa³o mnie zupe³nie. Osiemdziesi¹t lat mo¿e
wyczerpa³o was ca³kiem. Mo¿e trzydzieœci lat uczyni³o z ciebie inn¹
osobê – tylko taki krótki odcinek czasu. [Brat Branham strzeli³ na
palcach – wyd.]
153 Lecz czy przypatrzyliœcie siê kiedyœ porannej gwieŸdzie, kiedy ona
wschodzi rano? Czy wstaliœcie kiedykolwiek wczeœnie rano i
patrzyliœcie siê na ni¹, unosz¹c¹ siê na niebosk³onie, gdzie ona siê
¿arzy i wydaje okrzyki, i cieszy siê na niebosk³onie? Ona nie straci³a
ani trochê swej piêknoœci. Ona jest po prostu jasna i œliczna, taka,
jak¹ by³a w dniu, gdy On zawiesi³ j¹, gdy Bóg umieœci³ j¹ na orbicie.
Ona nie straci³a nic ze swej piêknoœci. I ona tam jest ju¿ tysi¹ce i
krocie tysiêcy lat i nigdy nie straci swej piêknoœci.
154 A Biblia mówi: „Ci, którzy wielu nawracaj¹ ku sprawiedliwoœci,
œwieciæ bêd¹ jako gwiazdy na wieki wieków”. Alleluja. Bracie, mimo
wszystko jest dobr¹ rzecz¹ byæ kaznodziej¹. Nieprawda¿?
[Zgromadzeni mówi¹: „Amen”. ] Tak, to prawda. Jest dobr¹ rzecz¹
byæ chrzeœcijaninem.
155 Czasy s¹ mo¿e trudne. Bóg nie obieca³ kwiecistego ³o¿a ³atwizny,
lecz On obieca³ ³askê, wystarczaj¹c¹ w ka¿dym doœwiadczeniu, które
150
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mo¿e przyjœæ na ciebie. To siê zgadza. Tak, naprawdê, ³aska jest
wystarczaj¹ca. Cz³owiek nie ma tutaj us³ane na kwiatach, na
kwiecistym ³o¿u ³atwizny, lecz On obieca³ ³askê, abyœmy
przezwyciê¿yli w ka¿dym pokuszeniu. Kiedy krzy¿ staje siê ciê¿ki,
Chrystus obieca³, ¿e bêdzie z tob¹. Tak jest.
156 Pewnego chwalebnego dnia, kiedy siê wszystko skoñczy,
spotkamy Go w pokoju. Bo¿e, daruj, ¿eby ka¿dy z nich otrzyma³ t¹
sam¹ nagrodê.
157 Je¿eli jest tutaj dziœ wieczorem jakiœ niewierz¹cy, uwierz w Pana
Jezusa Chrystusa, i w tej chwili, gdy uwierzysz, Bóg da ci œwiadectwo
o tym. On zapieczêtuje ciê do Swego Królestwa na zawsze. I je¿eli coœ
puka do twego serca i ty to odczuwasz, a wzbraniasz siê to przyj¹æ,
bêdziesz mizernym mê¿czyzn¹ lub kobiet¹, dopóki nie powiesz: „Tak,
Panie Jezu”.
158 Obyœ móg³ w tym nadchodz¹cym tygodniu chrzeœcijañskich Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, gdy wszyscy s¹ tacy szczêœliwi i œpiewaj¹ jeden
drugiemu, obyœ móg³ z wyci¹gniêtymi ramionami… Jak Symeon w
owych czasach, kiedy by³a cudowna pora œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a
on przechodzi³ przez œwi¹tyniê i swymi mocnymi ramionami wzi¹³
Zbawiciela do swoich r¹k i obj¹³ Go, i powiedzia³: „Panie, pozwól
twemu s³udze odejœæ w pokoju, zgodnie z Twoim S³owem, bo moje
oczy ogl¹da³y zbawienie Twoje”. Obyœ w podobny sposób ramionami
wiary w tym czasie Œwi¹t, obj¹³ nie œw. Miko³aja, ani nie wymienia³
podarunków, lecz obyœ zaprosi³ i obj¹³ w swoim sercu ramionami
wiary tego samego Pana Jezusa, którego trzyma³ Symeon w swoich
ramionach przed laty. I On bêdzie ci b³ogos³awi³ i da ci ¯ywot
Wieczny. I wtedy nie mo¿esz zgin¹æ, bo masz Bo¿e ¯ycie w sobie.
159 Wy wiecie, co ten œwiat… Nie u¿ywamy tu jakichœ greckich s³ów.
Te mog¹ byæ mówione miêdzy ludŸmi, którzy mówi¹ po grecku. My
tutaj nie mówimy po grecku. W tej kaplicy mówimy o Jezusie
Chrystusie. Nie przychodzimy tu z nadêtymi s³owami. Przychodzimy
tutaj nie znaj¹c nic innego prócz mocy zmartwychwstania Chrystusa.
Lecz to w³aœnie s³owo, greckie s³owo, oznacza „¯ywot Wieczny”. To
samo greckie s³owo w t³umaczeniu… Mam hebrajski i grecki
s³ownik, obydwa, i studiowa³em je. Nie jestem ich znawc¹. Znam
tylko kilka s³ów, po prostu coœ, abym sobie radzi³ w trudnej sytuacji.
Gdy ktoœ zacznie siê sprzeczaæ, wiem jak im mam zamkn¹æ usta. Lecz
kiedy dojdzie do tego, ¿e… To samo greckie s³owo, które mówi o
Bo¿ym ¯yciu, mówi o tym w³aœnie ¯yciu, które On daje tobie. I te
greckie s³owa, mianowicie ¯ycie Bo¿e albo ¯ycie Wieczne,
wymawiaj¹ siê Zoe, Z-o-e, Zoe, „¯ycie”.
160 „I wszystkim, którzy przyjd¹ do Mnie, dam im Zoe, Moje W³asne
¯ycie; dam im Moje W³asne ¯ycie i oni nie zgin¹. I Ja wzbudzê ich w
dniu ostatecznym”. Innymi s³owy: „Ka¿dy, kto przychodzi do Mnie,
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tego otulê we Mnie”. Amen. „I on stanie siê czêœci¹ Mnie. I on ju¿ nie
mo¿e umrzeæ, tak jak Ja nie mogê umrzeæ, bo jestem nieœmiertelny i
nie mogê umrzeæ, i jego dusza jest nieœmiertelna i nie mo¿e umrzeæ. I
ja wzbudzê go na nowo w dniu ostatecznym”. Uhm. O, moi drodzy.
161 Potem to po prostu sprawia w nas, ¿e mówimy, gdy nasilaj¹ siê
doœwiadczenia: „We mnie mieszka Duch Bo¿y. Wewn¹trz mnie nie
ma prócz Niego ¿adnej dobrej rzeczy – tylko On, który tam przebywa.
Ja nie nale¿ê ju¿ do siebie, jestem Jego w³asnoœci¹. Nie szukam ju¿
rzeczy tego œwiata. Wygl¹dam Jego, bo moja nadzieja spoczywa w
nim. Pewnego dnia zobaczê Go i to jest wszystko, za czym têskni³em.
¯yjê tylko dlatego, aby przyprowadziæ ludzi do Niego”. I mówiê wam,
te stare kajdany zaczynaj¹ odpadaæ i cz³owiek zacznie na nowo
chodziæ!
162 Niech was Bóg b³ogos³awi. Mam nadziejê, ¿e wierzycie ca³ym
swoim sercem, kiedy siê modlimy.
163 Niebiañski Ojcze, my Ci dziêkujemy dzisiaj wieczorem za Krew
Twojego sprawiedliwego Syna, Pana Jezusa. Dziêkujê Ci dzisiaj
wieczorem za Ducha Œwiêtego i za Jego nawiedzenie wprost tutaj w
tym budynku, a mianowicie wprost tutaj teraz. Ten w³aœnie Duch
wed³ug S³owa Bo¿ego, który jest nieomylny i nie mo¿e zawieœæ, ten
sam Duch, który wzbudzi³ Jezusa z grobu, jest wprost tutaj wœród nas
teraz.
164 Bo¿e, niech te dzieci tutaj, które nie znaj¹ Ciebie, niech to przyjm¹
dzisiaj wieczorem i wierz¹ w Pana Jezusa Chrystusa i maj¹ ¯ywot
Wieczny. Spe³nij to. Niechaj one wierz¹ ku ¯ywotowi Wiecznemu w
tej w³aœnie godzinie.
165 Uzdrów chorych i cierpi¹cych. Pamiêtaj o domach sierot, Panie.
O, Bo¿e, kiedy stoj¹ ko³o tych trumien, a mo¿e s¹ nie zbawionymi
mê¿czyznami i kobietami. I co mogê powiedzieæ? Wiem, ¿e Ewangelia
by³a g³oszona bezpoœrednio nad nimi, setki i setki razy. O, Ojcze,
modlê siê, ¿eby ci mê¿czyŸni i kobiety tutaj otrzymali tê wizjê dzisiaj
wieczorem, i uœwiadomili sobie, ¿e ka¿dy z nas jest œmiertelny, i nie
wiemy, o której godzinie mo¿emy zostaæ odwo³ani, by odpowiadaæ
tam przed s¹dem i zdaæ rachunek z tego, co zrobiliœmy z Jezusem
Chrystusem. I potem ta sprawa jest zamkniêta; ksiêga jest zamkniêta
– ona le¿y zamkniêta i nic nie mo¿na ju¿ uczyniæ. Os¹dziliœmy
samych siebie, os¹dzaj¹c Go.
166 Ojcze, o, zbadaj moje serce dzisiaj wieczorem, Panie. „Zbadaj
mnie”, powiedzia³ Dawid, „i wypróbuj mnie”. Nie tylko Dawid, lecz
ja mówiê to samo. Je¿eli jest we mnie coœ niegodziwego, Panie, usuñ
to ze mnie. Bo¿e, niech siê mnie to nie trzyma, Panie. Ja tego nie chcê.
Ja tego nie chcê, Ojcze. Niech to odst¹pi ode mnie.
167 Modlê siê nie tylko o mnie, lecz o wszystkich tych ludzi, którzy s¹
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tutaj dzisiaj wieczorem, którzy s³uchali mojego g³oszenia, Ojcze.
Modlê siê, je¿eli by³aby tutaj jakakolwiek nieprawoœæ, jakikolwiek
grzech w tych ludziach tutaj, abyœ Ty usun¹³ z nich to wszystko,
Panie. Niech siê to nie czepia tych – Twoich dzieci. Bo¿e, trzymaj to
z dala od nich. Daj im ³aski, aby przezwyciê¿yli w ka¿dym
doœwiadczeniu. Spe³nij to, Panie. Niechaj Nasienie Bo¿e wysiane
teraz z wiadra, zakorzeni siê w sercach ludzi i roœnie ku ¯ywotowi
Wiecznemu. Prosimy o te b³ogos³awieñstwa w Imieniu Jezusa
Chrystusa. Amen.
„O, pragnê Go zobaczyæ, pragnê spojrzeæ w jego twarz,
Œpiewaæ tam na wieki o Jego zbawiaj¹cej ³asce.
Na ulicach Chwa³y chcê podnieœæ mój g³os.
Gdy troski przemin¹, wreszcie w domu, cieszyæ siê zawsze.
Gdy podró¿ujê przez ten kraj, idê i œpiewam.
Wskazujê duszom Golgotê – Twój karmazynowy strumieñ.
O, wiele strza³ przek³uwa m¹ duszê z zewn¹trz i wewn¹trz,
Lecz mój Pan wiedzie mnie dalej, z Nim muszê zwyciê¿yæ.
O, pragnê Go zobaczyæ, spojrzeæ w Jego twarz.
Œpiewaæ tam na wieki o Jego zbawiaj¹cej ³asce.
Na ulicach Chwa³y chcê podnieœæ mój g³os.
Troski przeminê³y, wreszcie w domu, cieszyæ siê zawsze”.
168 O, ja pragnê œpiewaæ pewnego dnia. Wierzê, ¿e Pan pozwoli mi
œpiewaæ pewnego dnia. Tak jest. Gdy przeprawiê siê przez rzekê, (to
siê zgadza), gdy przekroczy³em na drug¹ stronê. Mo¿e nie na tej
stronie – bo ja nie umiem œpiewaæ. Lecz czy wiecie, któr¹ pieœñ bêdê
tam œpiewa³?
„Nie ma niczego miêdzy moj¹ dusz¹ a Zbawc¹
¯aden z³udny sen tego œwiata.
Wyrzek³em siê wszelkich œwieckich rozkoszy,
Jezus jest mój i nie ma niczego (O, moi drodzy!)
… miêdzy moj¹ dusz¹ a Zbawicielem
¯aden z³udny sen tego œwiata.
Wyrzek³em siê wszelkich œwieckich rozkoszy,
Jezus jest mój i nie ma niczego miêdzy nami”.
169 Ilu z was mo¿e to zaœpiewaæ dzisiaj wieczorem na œwiadectwo,
maj¹c podniesion¹ swoj¹ rêkê?
„Nic miêdzy moj¹ dusz¹ a Zbawicielem,
¯aden z³udny sen tego œwiata.
Wyrzek³em siê wszelkich œwieckich rozkoszy,
Jezus jest mój i nie ma niczego miêdzy nami”.
170 Czy to nie sprawia, ¿e czujecie siê dobrze? „Kto s³ucha Mojego
S³owa i wierzy w Tego, który Mnie pos³a³, ma ¯ywot Wieczny; i nie
przyjdzie na s¹d, lecz ju¿ przeszed³ ze œmierci do ¯ycia”.
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Oto jesteœmy dzisiaj wieczorem, maj¹c podniesione nasze rêce i
œpiewamy: „Wyrzek³em siê wszelkich œwieckich rozkoszy, Jezus jest
mój i nie ma niczego miêdzy nami. Moja praca, moi przyjaciele, moi
umi³owani, moi bliŸni, moja ¿ona, moje dzieci, cokolwiek jest na tej
ziemi, nie wa¿ne, co to jest, nic nie stoi miêdzy moj¹ dusz¹ a
Zbawicielem. Jezus jest mój; nie ma niczego miêdzy nami. Wszystkie
inne rzeczy s¹ drugorzêdne”. Czy to nie jest wspania³e?
172 Owego poranka, gdy us³yszycie, jak ktoœ œpiewa: „Zdumiewaj¹ca
³aska, jak s³odki jej dŸwiêk”, kiedy przekroczyliœcie Rzekê, wiecie…
173 Przejdziecie Tam i zmienicie siê z powrotem w m³odego
mê¿czyznê i m³od¹ kobietê, spotkacie siê tam ze wszystkimi m³odymi
bliŸnimi, wiecie, i z waszymi umi³owanymi, z ojcem i matk¹,
uœciœniecie im d³onie i powiecie: „O, matko, jak to dobrze, ¿e widzê
ciê znowu. Popatrz, tam idzie brat John. Oto przychodzi tutaj brat
Joe. Otó¿, s³uchaj, czy nie prze¿ywamy wspania³ych chwil”.
174 A daleko za wzgórzem, gdzieœ tam us³yszycie, jak ktoœ œpiewa:
„Zdumiewaj¹ca ³aska, jak s³odki jej dŸwiêk – która zbawi³a takiego
nêdznika jak ja”. Wtedy wybiegnijcie na wierzcho³ek wzgórza i
rozgl¹dnijcie siê, a zobaczycie ma³¹ chatkê gdzieœ w zacisznym
miejscu, a brat Branham bêdzie tam sta³ na dworze i œpiewa³:
„Zdumiewaj¹ca ³aska”.
175 Wtedy powiecie: „O, chwa³a Bogu. On dotar³ do Domu. On tam
œpiewa ,Zdumiewaj¹ca ³aska’.” O, moi drodzy.
„Zdumiewaj¹ca ³aska, jak s³odki to dŸwiêk
Która zbawi³a takiego nêdznika jak ja!
Kiedyœ by³em zgubiony, teraz jestem znaleziony.
By³em œlepy, lecz teraz…”[Puste miejsce na taœmie]
176 Sta³o siê to z ³aski! Dawno przedtem, nim zosta³ ukszta³towany
œwiat, Bóg przemówi³ do Swoich anielskich istot i powiedzia³: „Bêdê
mia³ kogoœ imieniem William Branham, zwiastuj¹cego Ewangeliê”.
„By³a to ³aska, która nauczy³a mojego serca bojaŸni
By³a to ³aska, która usunê³a moje obawy.
Jak kosztown¹ zjawi³a siê ta ³aska
W tej godzinie… (Nu¿e, kiedy?) gdy uwierzy³em!
O, jak mi³ujê Jezusa, o, jak mi³ujê Jezusa,
O, jak mi³ujê Jezusa, bo On wpierw umi³owa³ mnie.
Nigdy Go nie opuszczê, nigdy Go nie opuszczê,
Nigdy Go nie opuszczê, bo On wpierw umi³owa³ mnie.
Ja mam Ojca tam po drugiej stronie
Ja mam Ojca tam po drugiej stronie
Ja mam Ojca tam po drugiej stronie
Na drugim brzegu.
171
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O, pewnego œwietlanego dnia pójdê i spotkam Go
Pewnego œwietlanego dnia pójdê i spotkam Go
Pewnego œwietlanego dnia pójdê i spotkam Go
Na drugim brzegu.
O, czy to nie bêdzie szczêœliwe spotkanie!
Czy to nie bêdzie szczêœliwe spotkanie!
Czy to nie bêdzie szczêœliwe spotkanie!
Na drugim brzegu.
Ten œwietlany dzieñ mo¿e nastaæ jutro
Ten œwietlany dzieñ mo¿e nastaæ jutro
Ten œwietlany dzieñ mo¿e nastaæ jutro
Na drugim brzegu”.
177 Czy to nie bêdzie wspania³e? [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” –
wyd.] Ja lubiê œpiewaæ: „Ojciec”.
„Mój Ojciec bogaty, ma domy i kraje
On trzyma bogactwa œwiata w Swoim rêku!
Z rubinów i diamentów, srebra i z³ota
Jego skarbnice s¹ pe³ne, On ma niewymowne skarby.
Jestem dzieckiem Króla, dzieckiem Króla!
Z Jezusem moim Zbawc¹, jestem dzieckiem Króla!
Namiot czy chatka, có¿ mia³bym siê troszczyæ?
Tam buduj¹ dla mnie pa³ac.
Choæ jestem na wygnaniu z domu, mimo to œpiewam.
O, chwa³a Bogu, jestem dzieckiem Króla!
Jestem dzieckiem Króla! Jestem dzieckiem Króla!
Z Jezusem moim Zbawc¹, jestem dzieckiem Króla!”
178 Nasz Niebiañski Ojcze, kiedy nasze serca s¹ poruszone tymi
starymi refrenami, które zosta³y napisane przez Ducha Œwiêtego
wiele, wiele lat temu, kiedy bracia, którzy ju¿ odeszli, zrozumieli tê
wizjê. My ich mi³ujemy, bo oni dali nam mocny fundament na te pe³ne
k³opotów czasy. Bo¿e, daruj dzisiaj wieczorem, aby wszelki grzech
zosta³ z nas usuniêty. Gdy zbli¿amy siê do czasu Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, usuñ wszelki grzech, zabierz wszelk¹ chorobê, Panie.
Bo¿e, pob³ogos³aw bêd¹cych w potrzebie wszêdzie, bowiem prosimy
o to w Imieniu Jezusa.
179 I s¹ tu teraz ludzie, którzy chcieliby podejœæ do o³tarza, by zostali
namaszczeni i abym siê modli³ o nich. Mo¿ecie teraz przychodziæ, gdy
bêdziemy ponownie nuciæ tê pieœñ: „Dzieckiem Króla jam jest”.
Rozumiecie? Je¿eli jest jeszcze ktoœ, kto pragnie…
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Rozpoznawanie ducha
Nasz Niebiañski Ojcze, pragnê wyraziæ, je¿eli mi siê uda dzisiaj do
po³udnia, jakie uczucie mam w moim sercu do Ciebie, Najœwiêtszego
z œwiêtych, ¿e zst¹pi³eœ na ziemiê i odkupi³eœ takiego grzesznika jak
ja. I jestem pewien, ¿e ci kaznodzieje, którzy s¹ teraz obecni,
odczuwaj¹ w ten sam sposób, ¿e to by³o z Twojej ³aski, i¿ staliœmy siê
pos³ami tego przymierza, które Ty da³eœ upad³ej rasie Adama. I my
jesteœmy tutaj dzisiaj rano, Ojcze, zgromadzeni w ¿adnym innym celu,
tylko aby siê dowiedzieæ i aby studiowaæ, czy raczej poznaæ wolê
Bo¿¹ i co musimy czyniæ, aby uczyniæ Chrystusa rzeczywistoœci¹ dla
ludzi tej generacji. Wiemy z ca³¹ pewnoœci¹, ¿e w dniu s¹du staniemy
twarz¹ w twarz przed t¹ generacj¹. A skoro jesteœmy kaznodziejami,
bêdziemy sêdziami. Ludzie, którym zwiastowaliœmy i ich nastawienie
do S³owa, które im przynosimy, zadecyduje o ich wiecznym miejscu
przeznaczenia. Dlatego, Panie, bêdziemy sêdziami w owym dniu,
stoj¹cymi za albo przeciw tej generacji, której zwiastowaliœmy.
2
Ojcze, Bo¿e, proszê w Imieniu Jezusa, nie pozwól mi powiedzieæ
choæby jedno s³owo, które by³oby niew³aœciwe. Daj, ¿ebyœmy mieli
szczere serca i otwarty umys³, abyœmy mogli przyj¹æ rzeczy, które s¹
Twoje, abyœmy mogli wyjœæ na ró¿ne pola pracy po dzisiejszym dniu
i byæ lepiej wyposa¿eni dziêki naszemu spotkaniu z Tob¹ dzisiaj do
po³udnia. Spe³nij to, Panie. Czy Ty nie przyjdziesz, aby byæ naszym
mówc¹ i naszymi uszami, naszym jêzykiem i naszymi myœlami?
Niechaj rozwa¿ania mojego serca, myœli mojego umys³u i wszystko, co
jest we mnie i w tych moich braciach i siostrach, by³o sposobne do
przyjêcia w Twoich oczach, Panie, abyœmy mogli zostaæ tak
nape³nieni i „na³adowani” Twoim Duchem z Twojej Obecnoœci tutaj,
aby to pomieszczenie sta³o siê… to pomieszczenie – nie tak bardzo
ten budynek, w którym siedzimy, lecz ten przybytek, w którym
¿yjemy, by sta³ siê ca³kiem ob³okiem chwa³y Bo¿ej. Obyœmy mogli
odejœæ st¹d dzisiaj do po³udnia tak nape³nieni Duchem Œwiêtym, ¿e
bêdziemy zdecydowani bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem w
naszym ¿yciu, by nieœæ to poselstwo tej umieraj¹cej generacji, w
której ¿yjemy. Wys³uchaj nas, Panie, i mów do nas przez Twoje
S³owo, bo prosimy o to w Imieniu Twego Syna i naszego Zbawiciela,
Jezusa Chrystusa. Amen.
3
Pragnê czytaæ dzisiaj do po³udnia pewn¹ czêœæ Pisma Œwiêtego,
znajduj¹c¹ siê w Psalmach – 105. Psalm. Chcia³bym przeczytaæ tylko
pewn¹ czêœæ. Wy, którzy notujecie sobie te przeczytane miejsca
Pisma, widzê, ¿e wielu z was jest ju¿ pewien czas kaznodziejami, i tak
dalej. Jest dobr¹ rzecz¹ czytaæ S³owo. (A o której godzinie zazwyczaj
odchodzicie – oko³o dwunastej? Co mówisz? Dziêkujê ci, bracie.)
Psalm 105:
1

DZIE£A DUCHA ŒWIÊTEGO

31

„Wys³awiajcie Pana, wzywajcie imienia jego, g³oœcie
narodom czyny jego!
Œpiewajcie mu, grajcie mu, opowiadajcie o wszystkich
cudach jego!
Chlubcie siê imieniem jego œwiêtym, niech raduje siê serce
szukaj¹cych Pana!
Szukajcie Pana i mocy jego, szukajcie zawsze oblicza jego!
Pamiêtajcie o cudach, które uczyni³, o znakach i wyrokach
ust jego.
Wy, potomkowie Abrahama, s³ugi jego, synowie Jakuba,
wybrañcy jego!
On jest Panem, Bogiem waszym, prawa jego na ca³ej ziemi.
Pamiêta wiecznie o przymierzu swoim, o s³owie, które da³
tysi¹cznym pokoleniom,
O przymierzu, które zawar³ z Abrahamem, i o przysiêdze
swej dla Izaaka.
Ustanowi³ je dla Jakuba jako prawo, dla Izraela jako
przymierze wieczne,
Mówi¹c: Tobie dam ziemiê Kanaan, w dziedziczne wasze
posiadanie.
Gdy by³o ich jeszcze niewielu i byli nieliczni i obcy w niej,
Wêdrowali wtedy od narodu do narodu, z jednego
królestwa do innego ludu.
Nikomu nie dozwoli³ ich krzywdziæ i z powodu nich kara³
nawet królów:
Nie tykajcie pomazañców moich i nie czyñcie nic z³ego
prorokom moim!”
4
Niech Pan pob³ogos³awi czytanie Jego S³owa. Mam zanotowanych
kilka miejsc Pisma Œwiêtego gdzieœ tutaj, na które pragnê siê
powo³ywaæ mo¿e w trakcie nabo¿eñstwa.
5
Zastanawiam siê dzisiaj, kto bêdzie nastêpnym prezydentem.
Wiecie, zbli¿aj¹ siê wybory. Kto bêdzie prezydentem w nastêpnej
kadencji? Co, gdybym to wiedzia³? Jest tylko Jeden, który to wie, a
mianowicie Bóg. I co, gdyby Bóg objawi³ mi, kto bêdzie nastêpnym
prezydentem i ja stan¹³bym tutaj w Phoenix i og³osi³ przepowiedniê,
¿e taki-i-taki cz³owiek bêdzie prezydentem Stanów Zjednoczonych?
A oni opublikowaliby to w gazetach i tak dalej, a przepowiedzia³bym
to zupe³nie dok³adnie. By³oby to doskona³e, i by³oby tak, ¿e wszystko,
co przepowiedzia³em, sta³oby siê. Lecz do czego by³oby to przydatne?
Po co w ogóle mia³bym czyniæ coœ takiego? Gazety og³osi³yby to i
rozesz³oby siê to mo¿e, gdyby jakiœ cz³owiek potrafi³ og³osiæ tak¹
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przepowiedniê i by³oby to prawdziwe; wszystkie gazety i czasopisma
pisa³yby o tym.
6
Lecz wy wiecie, ¿e Bóg nie czyni takich rzeczy; Bóg nie u¿ywa
Swojej mocy i Swoich darów na b³azeñstwa. To siê i tak
urzeczywistni – kto ma byæ prezydentem, ten bêdzie prezydentem. A
gdybyœmy teraz wiedzieli, kto bêdzie prezydentem, nie pomog³oby
nam to ani trochê. Nie by³oby nam to do niczego przydatne,
gdybyœmy wiedzieli, kto bêdzie prezydentem. Wiêc dlatego Bóg nie
czyni tych rzeczy w ten sposób.
7
A potem, gdybym og³osi³ tak¹ przepowiedniê, a ona wype³ni³aby
siê, gazety i czasopisma pisa³yby o tym, by³oby to ku mojej chwale.
Ludzie by mówili: „Spójrzcie, jakim wielkim prorokiem jest brat
Branham. On powiedzia³ nam dok³adnie d³ugo przedtem, zanim siê to
sta³o, kto bêdzie prezydentem”. I to by³oby ku mojej chwale. Lecz
Bóg nie chce… On nie jest zainteresowany czyniæ sprawy ku mojej
chwale, wzglêdnie ku chwale ¿adnego innego cz³owieka. On jest
zainteresowany czyniæ sprawy ku Swojej chwale, coœ, co przyniesie
korzyœæ.
8
Jak powiedzia³ Pawe³: „Je¿eli mówimy obcymi jêzykami, a nie
mamy t³umacza, do czego jest to przydatne? My tylko uwielbiamy
samych siebie” to znaczy „budujemy samych siebie”. To nie jest w
zupe³nej zgodnoœci z Bogiem. Bóg chce Sam byæ uwielbiany. I my nie
powinniœmy szukaæ naszej chwa³y, lecz chwaliæ Boga we wszystkim,
co czynimy.
9
Wiêc dlatego wierzê dzisiaj rano, ¿e gdybym wiedzia³, kto bêdzie
prezydentem i dok³adnie kiedy on zostanie wybrany, i ach, ile g³osów
wiêcej lub mniej on zyska, czy cokolwiek siê bêdzie dziaæ, nie by³oby
to do niczego przydatne, gdybym to powiedzia³. By³oby lepiej dla
mnie, gdybym milcza³, choæbym to wiedzia³, i nie stara³ siê rozg³aszaæ
to publicznie, poniewa¿ nie mia³oby to ¿adnego sensu, gdybym to
uczyni³. Poniewa¿ on nim bêdzie tak czy owak, a dla nas nie ma tak
wielkiego znaczenia, kto bêdzie prezydentem.
10 Lecz Bóg, kiedy On u¿ywa Swoje dary, On u¿ywa je ku Swojej
w³asnej chwale i ku chwale Jego ludu, ku chwale Jego Koœcio³a, ku
zbudowaniu cia³a Chrystusowego i ku chwale Królestwa Bo¿ego.
Dlatego w³aœnie On daje te dary w Swoim Koœciele, dlatego On ma
nauczycieli, proroków, ewangelistów, pastorów. Oni s³u¿¹ ku
zbudowaniu Koœcio³a i ku chwale Bo¿ej. Prorok nie powinien
wychodziæ i mieszaæ siê z tym œwiatem i próbowaæ wzi¹æ ten dar,
podobnie jak zrobi³ Balaam i robiæ zamieszanie, wzglêdnie zarobiæ na
tym pieni¹dze, czy coœ podobnego. Je¿eli on jest prorokiem, powinien
objawiæ Boga zborowi i trzymaæ siê z dala od rzeczy tego œwiata. To
wszystko jest ku chwale Bo¿ej.
11 My mamy… I myœlê, ¿e jest dobr¹ rzecz¹ dla nas, kaznodziejów,
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wype³niaæ nasze polecenie, gdy widzimy takie rzeczy na œwiecie, jakie
widzimy dzisiaj. I mamy polecenie od Boga, abyœmy rozeznawali
ducha, doœwiadczali ducha. Ja wierzê, ¿e to jest naprawdê wielka
lekcja dla koœcio³a dzisiaj, mianowicie doœwiadczaæ ducha
wszystkiego, mieæ rozpoznanie ducha. Ja nie myœlê, ¿e powinniœmy
zawsze w ka¿dych okolicznoœciach próbowaæ oceniaæ cz³owieka
wed³ug denominacji, do której on nale¿y, albo wed³ug grupy, w której
siê zgromadzaj¹, czy to s¹ metodyœci, baptyœci, prezbiterianie,
zielonoœwi¹tkowcy, lub kimkolwiek oni s¹. Nigdy nie powinniœmy
oceniaæ cz³owieka wed³ug denominacji, do której on nale¿y.
Powinniœmy go zawsze oceniaæ wed³ug ducha, którego on ma,
rozumiecie, wed³ug ducha. Czy on jest z póŸnego deszczu albo z
wczesnego deszczu, z wewnêtrznego czy zewnêtrznego deszczu, albo
z ¿adnego deszczu, sk¹dkolwiek mo¿e jest; nie powinniœmy go oceniaæ
wed³ug tego, lecz wed³ug jego ducha. My mamy rozpoznawaæ duchy.
Obserwujcie, co ma ten cz³owiek w zamiarze czyniæ, co on próbuje
osi¹gn¹æ. Je¿eli ten cz³owiek przez dar, nie wa¿ne jak wielki jest ten
dar…
12 Pragnê to przekazaæ zborowi dzisiaj do po³udnia, bo we
wszystkich denominacjach jesteœcie razem ci¹gle koœcio³em ¿yj¹cego
Boga. I to w³aœnie pragnê wam przekazaæ, rozumiecie, ¿e w
rzeczywistoœci nie jesteœmy rozdzieleni. Jesteœmy kamieniami,
przyciosanymi do ró¿nych postaci, wszyscy ku chwale Bo¿ej.
13 W dzisiejszym czasie, w którym ¿yjemy, jest tak wiele rzeczy,
które dotycz¹ darów. Tak wielu ludzi ocenia innych ludzi wed³ug
darów, które oni maj¹. Otó¿, ja wierzê, ¿e te rzeczy s¹ darami. Wierzê,
¿e to, co widzimy – co siê dzieje, s¹ dary, i s¹ to przez Boga dane dary.
Lecz jeœli nie u¿yjemy ich we w³aœciwy sposób, w jaki Bóg zamierzy³
je u¿ywaæ, to mo¿emy narobiæ wiêcej szkody tymi darami, ni¿
narobilibyœmy, gdybyœmy tych darów nie mieli. Niedawno wieczorem
powiedzia³em pewne oœwiadczenie za kazalnic¹, mówi¹c, ¿e
wola³bym raczej ogl¹daæ bratersk¹ mi³oœæ istniej¹c¹ wpoœród zboru,
choæbyœmy nie mieli jednego przypadku uzdrowienia czy czegoœ
innego. Widzicie, musimy wiedzieæ, dla jakiego celu s¹ te rzeczy.
14 Otó¿, je¿eli ktoœ przyjdzie i ma wielki dar, to nie wa¿ne, czy on
nale¿y do naszej denominacji, czy do innej denominacji, nie
oceniajcie go wed³ug tego, z jakiej denominacji siê wywodzi, jak siê
ubiera, lecz zechciejcie zobaczyæ, czego on próbuje dokonaæ przy
pomocy tego daru – jaki on ma zamiar. Je¿eli próbuje skorzystaæ ze
swego wp³ywu i zdobyæ sobie wielkie imiê z tego, ja mia³bym na tyle
rozpoznania ducha, ¿e wiedzia³bym, i¿ to jest z³e. Nie wa¿ne, jak
wielkim on jest nauczycielem, jak pe³nym mocy on jest, na jakim
intelektualnym poziomie on jest albo jak funkcjonuje jego dar. Je¿eli
on nie usi³uje osi¹gn¹æ czegoœ dla korzyœci cia³a Chrystusa, to twoje
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w³asne duchowe rozeznanie powiedzia³oby ci, ¿e to jest z³e. Nie
wa¿ne jak on jest precyzyjny, jak doskona³y, czy jaki on jest, on jest
z³y, je¿eli nie jest u¿ywany dla cia³a Jezusa Chrystusa.
15 On mo¿e ma wielki dar, aby coœ osi¹gn¹æ, aby móg³ skupiæ ludzi
wokó³ siebie przy pomocy wielkiej intelektualnej albo duchowej
mocy, aby ich móg³ zebraæ razem, i byæ mo¿e on próbuje wzi¹æ ten dar
i uczyniæ siê tak s³awnym, ¿e bêdzie mia³ wielkie imiê, aby inni bracia
podnosili swoje oczy ku niemu jak ku jakiejœ wielkiej osobie. Wtedy
jest to niedobre. Byæ mo¿e on usi³uje wprowadzaæ tutaj pewn¹ rzecz,
mianowicie chce wszystkich innych zdeklasowaæ, a lansowaæ siebie i
swoj¹ grupê jako jedynych w³aœciwych. To jest mimo wszystko z³e.
Rozumiecie?
16 Lecz jeœli on ma dar od Boga i usi³uje budowaæ Cia³o Chrystusa,
to ja nie troszczê siê o to, gdzie on nale¿y. Nie powinniœcie rozs¹dzaæ
tego cz³owieka, ale rozs¹dzaæ jego ducha – to ¿ycie, które jest w tym
cz³owieku. I to w³aœnie Bóg poleci³ nam czyniæ. Ani razu nie
otrzymaliœmy polecenia, abyœmy rozs¹dzali grupê tego cz³owieka.
Lecz jesteœmy przymuszani i mamy nakaz od Boga, abyœmy
rozs¹dzali ducha w tym cz³owieku – co on stara siê czyniæ, do czego
próbuje go prowadziæ ten duch w jego ¿yciu. I potem, je¿eli potrafimy
stwierdziæ, ¿e on próbuje prowadziæ ludzi (nie czyniæ miêdzy nimi
roz³amów, lecz zgromadziæ ich razem) i prowadziæ ich do Koœcio³a
¿yj¹cego Boga, i nie stara siê prowadziæ wszystkich do jednej
denominacji, lecz do zrozumienia, do spo³ecznoœci i jednoœci ducha,
wtedy czy on jest z wczesnego deszczu czy z póŸnego deszczu lub
czymkolwiek on jest, jego duch i jego zamiar jest w³aœciwy. A duch,
który jest w nim – bez wzglêdu na to, do jakiego ruchu on nale¿y, ten
Duch, który jest w nim, próbuje wskazaæ ludziom Golgotê, aby nie
patrzyli siê na niego ani na nic innego, lecz jedynym jego pragnieniem
jest wskazaæ im Golgotê. On nie dba o to, czy jest znany, czy nie jest.
Nie troszczy siê nawet o to, czy jego w³asny ruch… co jest œwietne,
rozumiecie, jest to dobre, bez wzglêdu na to, czy jest metodyst¹, czy
prezbiterianinem, czy rzymskim katolikiem, czy kimkolwiek on chce
byæ wed³ug denominacji.
17 Lecz co on usi³uje osi¹gn¹æ, jaki jest zamys³ jego serca, który on
próbuje osi¹gn¹æ? Potem mo¿ecie ogl¹daæ, co jest w ¿yciu tego
cz³owieka, czy jego motywem jest uczyniæ coœ dla jego denominacji,
czy osi¹gn¹æ coœ dla siebie, czy chodzi tu o œwieck¹ s³awê, czy chodzi
mu o wielkie imiê, aby móg³ powiedzieæ: „Ja to przepowiedzia³em i
urzeczywistni³o siê to dok³adnie tak”. Nu¿e, widzicie zaraz, ¿e to jest
z³e, od pocz¹tku. Lecz jeœli on usi³uje u¿yæ to, co Bóg mu da³, jako
nauczyciel, jako prorok, jako widz¹cy…
18 Nowotestamentowym prorokiem jest kaznodzieja. My to wszyscy
wiemy. Po prostu ka¿dy kaznodzieja, który us³uguje, jest prorokiem,
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nowotestamentowym prorokiem, je¿eli on prorokuje, g³osi, nie
próbuje budowaæ samego siebie, by sobie urobiæ wielkie imiê, albo
budowaæ swoj¹ organizacjê. Przy tym on powinien byæ w jakiejœ
organizacji. Otó¿, ja sam nie jestem w ¿adnej, a mówiê, ¿e wy
powinniœcie byæ. To siê zgadza. Ka¿dy cz³owiek powinien mieæ swój
w³asny koœció³. Powinniœcie mieæ swoje miejsce, nie biegaæ z miejsca
na miejsce, lecz mieæ jeden zbór, do którego chodzicie regularnie i
nazywacie go waszym zborem, gdzie sk³adacie swoj¹ dziesiêcinê,
gdzie pomagacie wspieraæ sprawy Pañskie. Dokonajcie tego wyboru,
lecz potem nie stroñcie od spo³ecznoœci z innym cz³owiekiem dlatego,
¿e on nie nale¿y do waszej grupy. Rozumiecie? Rozs¹dzajcie jego
ducha i zobaczycie, czy on ma ten sam zamiar w swoim sercu; potem
macie spo³ecznoœæ miêdzy sob¹. Wy pracujecie dla jednej wielkiej
sprawy. Jest to sprawa Chrystusa. Uwa¿am, ¿e to jest absolutn¹
prawd¹.
19 Jeœli zwrócimy uwagê na motywy i cele starotestamentowych
proroków, ci mê¿owie mieli jeden cel, a by³ nim Jezus Chrystus. Oni
mieli jeden cel, bo ca³y ich temat Starego Testamentu by³
skoncentrowany na przyjœcie Mesjasza. Oni nie wychodzili ani nie
czynili tych rzeczy tylko dla pieniêdzy czy dla s³awy. Oni mieli jedn¹
rzecz – byli namaszczeni Duchem Bo¿ym i zapowiadali przyjœcie
Mesjasza. I ci mê¿owie byli tak namaszczeni Duchem, ¿e czasami
postêpowali tak, jak ten Duch, który by³ w nich, a na pozór mówili z
siebie samych. Obserwujcie, jak Duch Bo¿y kierowa³ postêpowaniem
tych mê¿ów.
20 WeŸmiemy na przyk³ad Moj¿esza, wielkiego proroka, jak ten
cz³owiek nie mia³ w ogóle ¿adnych samolubnych zamiarów. On móg³
staæ siê królem Egiptu. On móg³ mieæ ten œwiat pod swoimi stopami.
Lecz dlatego, ¿e on by³ w swoim sercu prorokiem, odmówi³ byæ
nazywany synem córki faraona, obrawszy raczej cierpieæ
przeœladowania i doœwiadczenia Chrystusa, uwa¿aj¹c skarby
niebiañskie za wiêksze bogactwa ni¿ te w Egipcie. On porzuci³ i
wyrzek³ siê œwieckiej s³awy, oraz luksusu i innych rzeczy, które
oferuje ¿ycie. On musia³ siê patrzyæ ponad to. Widzicie, a on móg³ byæ
tym wszystkim.
21 WeŸcie tylko kaznodziejê dzisiaj; jeœli on ma chrzest Duchem
Œwiêtym i wie, ¿e jeœli zwiastuje to S³owo, utraci swoj¹ s³awê i ocknie
siê gdzieœ w jakimœ malutkim zborze albo mo¿e na ulicy. Lecz on wie,
¿e coœ p³onie w jego sercu. On widzi przyjœcie Pañskie i nie troszczy
siê o to, czy ma du¿y zbór lub ma³y zbór. Nie dba o to, czy ma pokarm
na dzisiaj, czy nie ma pokarmu. Nie wa¿ne, czy ma dobre ubranie
albo nie ma dobrego ubrania. On zwa¿a tylko na jedn¹ rzecz, a
mianowicie na to autentyczne ¯ycie w nim, które wo³a. On usi³uje
osi¹gn¹æ coœ ku chwale Bo¿ej i ten cz³owiek, kiedy tak czyni, bêdzie
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manifestowa³ ¯ycie Ducha Œwiêtego, który jest w nim. Czy nad¹¿acie
ze mn¹? On bêdzie Je manifestowa³.
22 Spójrzcie na Moj¿esza – kiedy on doszed³ do tego stanu, ¿e
manifestowa³, i¿ ca³e jego ¿ycie by³o Duchem Chrystusa, poniewa¿
Chrystus by³ w nim. Chrystus by³ w Moj¿eszu w pewnej mierze. Je¿eli
zwrócicie uwagê, on urodzi³ siê w czasie przeœladowania. Uœmiercano
dzieci, bo próbowali go zabiæ, dok³adnie tak, jak czyniono w czasie
Jezusa. I stwierdzamy, ¿e gdy on doszed³ do miejsca, gdzie dzieci
Izraela by³y tak bardzo niepos³uszne, ¿e Bóg rozgniewa³ siê na nie, to
On powiedzia³ Moj¿eszowi: „Ust¹p na bok, a Ja zniszczê ich
wszystkich, a z ciebie wzbudzê kolejn¹ generacjê”.
23 Wtedy Moj¿esz stan¹³ w drodze Bo¿emu s¹dowi i powiedzia³:
„Usuñ mnie, zanim usuniesz ich”. Innymi s³owy: „Zanim ich
dostaniesz, musisz przejœæ przeze mnie”.
24 Dok³adnie to uczyni³ Jezus Chrystus. Kiedy Bóg mia³ zamiar
zmieœæ z powierzchni ziemi wszystkich grzeszników, ciebie i mnie,
Sam Chrystus stan¹³ Mu w drodze. Bóg nie móg³ tego uczyniæ; On nie
móg³ przejœæ ponad Swoim w³asnym Synem.
25 A kiedy Bóg widzia³ tego Ducha w Moj¿eszu, wisz¹cego na s¹dzie
jak tam na krzy¿u: „Ty nie mo¿esz przyjœæ do nich; Ty bêdziesz musia³
najpierw zabraæ mnie”, czy widzicie Ducha Bo¿ego w Moj¿eszu?
Chocia¿ on móg³ staæ siê królem Egiptu, chocia¿ móg³ mieæ wszelki
œwiecki luksus i byæ popularnym, chocia¿ móg³ byæ wielkim królem
œwiata w owym czasie, jednak obra³ znosiæ przeœladowania i
utrapienia, bo uwa¿a³ pohañbienie Chrystusowe za wiêksze bogactwa
ni¿ skarby Egiptu. Rozumiecie, on sam stan¹³ Mu w drodze.
Dlaczego? By³ to Bóg w Moj¿eszu, który to uczyni³. Normalnie
myœl¹cy intelektualny cz³owiek nie uczyni³by tego nigdy. Obra³by
sobie ³atw¹ drogê. Wiêc bez wzglêdu na to, jak bardzo fanatycznym
wydawa³ siê byæ Moj¿esz, on próbowa³… Widzicie, on by³
prawdziwym prorokiem Bo¿ym, poniewa¿ pragn¹³ osi¹gn¹æ coœ dla
Królestwa Bo¿ego.
26 Otó¿, maj¹c swój wielki dar proroctwa on móg³ byæ mêdrcem,
móg³ wyst¹piæ w Egipcie i powiedzieæ: „Chwileczkê tylko. Ja bêdê
prorokowa³ tak-i-tak. Ja powiem to-i-to”. Lecz to by³oby, jeœli chodzi
o jego proroctwo – o, on móg³ byæ s³ynnym na ca³ym œwiecie. Lecz
tego nie by³o w jego sercu. Nie mog³o to byæ w jego sercu.
27 Wiêc jeœli widzicie cz³owieka maj¹cego wielki dar, próbuj¹cego
czyniæ coœ, co przynosi mu chwa³ê, to twoje w³asne rozeznawanie
ducha mówi ci, ¿e to jest z³e. Lecz Moj¿esz próbowa³ osi¹gn¹æ coœ ku
chwale Bo¿ej. Nie wa¿ne, jak z³e to by³o, jak Ÿle to wygl¹da³o, jak
wiele mówiono o tym, Duch Bo¿y w Moj¿eszu kierowa³ go prosto na
liniê obowi¹zku; Duch Œwiêty w nim.
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Spójrzcie na Józefa. Kiedy siê Józef urodzi³, by³ mi³owany przez
ojca, a nienawidzony przez braci: doskona³y przedobraz Chrystusa. I
jedyny… On by³ ich w³asnym bratem, bo mieli tego samego ojca.
Lecz powodem, dlaczego bracia nienawidzili go bez przyczyny, by³o
to, ¿e Bóg uczyni³ go prorokiem, duchowym, widz¹cym. I oni
nienawidzili go z tego w³aœnie powodu. Lecz Józef nie móg³ nic na to
poradziæ, poniewa¿ Bóg uczyni³ go takim.
29 I obserwujcie Ducha Bo¿ego w Józefie. Obserwujcie, co on czyni³.
On odegra³ nawet rolê Chrystusa. By³ znienawidzony przez swoich
braci, mi³owany przez swego ojca, poniewa¿ ten Duch czyni³ tê
ró¿nicê. On by³ duchowym cz³owiekiem. On widzia³ wizje, on
wyk³ada³ sny. On nie czyni³ tego ku swojej w³asnej chwale. On czyni³
to dlatego, bo coœ by³o w nim: Duch Bo¿y. On nie wyszed³by tam sam
z siebie, aby zostaæ wrzucony do jamy i spowodowaæ swojemu
biednemu ojcu ten wielki smutek – przez wszystkie te lata. Zosta³
sprzedany za niemal trzydzieœci srebrników, wyjêto go z tej jamy i
sta³ siê praw¹ rêk¹ faraona, króla ziemi w owym czasie. A w jego
wiêzieniu by³ równie¿ podczaszy i piekarz, i jeden z nich zosta³
stracony, a ten drugi ocala³, zgodnie z jego przepowiedniami w tym
wiêzieniu.
30 I czy zauwa¿yliœcie, ¿e Jezus, gdy On przyszed³, Ojciec go mi³owa³.
A ojciec da³ Józefowi wielobarwny p³aszcz (têcza, przymierze). Ojciec
Bóg da³ równie¿ Swemu Synowi Jezusowi przymierze, a potem bracia
¯ydzi nienawidzili go bez przyczyny. Nie mieli przyczyny do
nienawidzenia Go. On by³ duchowym i On by³ Bo¿ym S³owem
zamanifestowanym. On przyszed³ wype³niaæ wolê Ojca; On przyszed³
wype³niæ Pismo Œwiête. On przyszed³, by im przynieœæ pokój, lecz oni
Go Ÿle zrozumieli i nienawidzili Go bez przyczyny. Oni siê nie
zatrzymali, by stwierdziæ, co On usi³owa³ osi¹gn¹æ. Oni Go po prostu
potêpiali, poniewa¿ On nie zgadza³ siê z nimi. Oni mówili: „On czyni
Samego Siebie takim-i-takim. On czyni Siebie Bogiem”. On by³
Bogiem! Bóg by³ w Nim. Biblia mówi, ¿e Bóg by³ w Chrystusie,
manifestuj¹c Samego Siebie œwiatu. On by³ Bogiem chwa³y,
manifestuj¹cym chwa³ê Bo¿¹.
31 Spójrzcie na Moj¿esza; on nie móg³ inaczej, musia³ stan¹æ Mu w
drodze. On nie uczyni³ tego ob³udnie. On uczyni³ to dlatego, bo Bóg
by³ w nim. Ani Józef nie móg³ za to, kim on by³, poniewa¿ to by³ Bóg
w nim dzia³aj¹cy wzglêdnie przejawiaj¹cy Samego Siebie przez
cz³owieka: on nie czyni³ tego ku w³asnej chwale.
32 Ka¿dy cz³owiek, który… Gdyby tamci kap³ani mieli tylko
rozs¹dzanie ducha, o którym mówiê wam dzisiaj do po³udnia, to bez
wzglêdu na to, jak du¿o mówi³ o Nim ten œwiat, oni by to pomimo
tego poznali, gdyby popatrzyli do S³owa – gdyby zobaczyli Jego
zamys³. On czyni³ to zawsze, aby uwielbiæ Ojca. On powiedzia³…
28
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Oni rzekli: „O, ten cz³owiek jest wielkim uzdrowicielem, On czyni
takie w³aœnie sprawy”.
33 On powiedzia³: „Ja nie czyniê niczego, dopóki Mi tego najpierw
nie poka¿e Ojciec. To nie Ja czyniê te sprawy. Jest to Ojciec, który
przebywa we Mnie; On czyni te sprawy”! On nie przyj¹³ dla siebie
chwa³y.
34 Tak samo ¿aden s³uga Bo¿y nie przyjmie chwa³y. ¯aden s³uga
Bo¿y nie przyjmie daru od Boga po to, by próbowa³ uwielbiæ samego
siebie lub kogoœ innego, ale jego w³aœciwym osi¹gniêciem jest uczyniæ
coœ ku chwale Bo¿ej. Dlatego widzicie to samo dzisiaj. Musimy mieæ
rozpoznanie ducha, by zrozumieæ, co dany cz³owiek wzglêdnie ludzie
próbuj¹ uczyniæ. Czy oni staraj¹ siê uwielbiæ Boga? Albo usi³uj¹
uwielbiæ samych siebie?
35 Otó¿, Duch Bo¿y, dzia³aj¹cy w ludziach, sprawia, ¿e oni postêpuj¹
jak Bóg. Nic dziwnego, ¿e Jezus powiedzia³: „Czy nie jest napisane
,Bogami jesteœcie’? A jeœli nazywali bogami tych, do których
przyszed³ Duch Bo¿y, jak mo¿ecie potêpiaæ Mnie, kiedy jestem Synem
Bo¿ym?” Gdybyœcie tylko mogli zobaczyæ Ducha Bo¿ego w Moj¿eszu,
bo On by³ Bogiem! Moj¿esz by³ bogiem. Józef by³ bogiem. Prorocy
byli bogami. Biblia mówi, ¿e oni byli. Oni byli bogami, poniewa¿ oni
kompletnie podporz¹dkowali samych siebie Duchowi Bo¿emu, bo oni
dzia³ali ku chwale Bo¿ej.
36 A kiedy cz³owiek jest tak namaszczony Duchem… Niech wam to
teraz wniknie naprawdê g³êboko pod pi¹te ¿ebro na lewej stronie.
Gdy cz³owiek jest namaszczony Duchem Bo¿ym, to jego zwyczaje,
jego uczynki i wszystko inne to Bóg dzia³aj¹cy w nim. Czasami on jest
b³êdnie oceniany.
37 Spójrzcie na Dawida – w 23. Psalmie on zawo³a³: „Bo¿e mój, Bo¿e
mój, dlaczego Mnie opuœci³eœ?” jak gdyby to on by³ – jakby Dawid by³
tym cz³owiekiem. Wszyscy, którzy przechodz¹ ko³o mnie, gapi¹ siê na
mnie z otwartymi ustami”.
38 On by³ tak namaszczony przez Boga i tak podporz¹dkowany
zupe³nie Bogu, i to maszczenie odpoczywa³o na nim w takiej mierze,
¿e kiedy on zawo³a³ przez Ducha Bo¿ego, gdyby tam ktoœ sta³, to by
powiedzia³: „No wiecie, patrzcie, on sobie myœli, ¿e ktoœ gapi siê na
niego z otwartymi ustami. Dlaczego go Bóg opuœci³?”
39 Nie by³ to Dawid; by³ to Duch wo³aj¹cy przez Dawida. „Bo¿e Mój,
Bo¿e Mój, dlaczego mnie opuœci³eœ? Mogê zliczyæ wszystkie koœci
moje. Rêce moje i nogi moje przek³uli”.
40 Otó¿, ktoœ powiedzia³: „S³uchajcie tego ob³udnika tam. Kogo rêce
s¹ przek³ute? Kogo nogi s¹ przek³ute?” To byli ci intelektualiœci.
41 Lecz cz³owiek, który mia³ rozs¹dzanie ducha, wiedzia³, ¿e to by³
Duch Bo¿y w nim, który wo³a³. Kiedy cz³owiek jest namaszczony
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Duchem Bo¿ym, to on postêpuje jak Bóg. A dzia³anie Bo¿e nie robi
miêdzy nami roz³amów. Dzia³anie Bo¿e przyci¹ga nas do siebie
razem, poniewa¿ jesteœmy jedno w Chrystusie Jezusie, a Bo¿ym
zamiarem jest zebraæ nas razem. „Mi³ujcie siê wzajemnie”.
42 Otó¿, ten wielki prorok – widzimy Ducha dzia³aj¹cego w nich;
Jezus nazwa³ ich bogami. On powiedzia³, ¿e oni byli bogami. Otó¿,
Duch przyszed³ do nich w pewnej mierze, lecz kiedy On zst¹pi³ na
Niego, na Jezusa, który by³ Synem Bo¿ym, On zst¹pi³ na niego w ca³ej
pe³ni. Pe³nia Bóstwa cieleœnie zamieszka³a w Nim, poniewa¿ On by³
doskona³ym przyk³adem. On by³ Bogiem Chwa³y manifestuj¹cym
chwa³ê Bo¿¹ ludziom – Bogiem chodz¹cym w Nim. Obserwujcie Jego
¿ycie poprzez ca³y Stary Testament. On by³ tematem Starego
Testamentu. Wszyscy starzy prorocy wówczas w Starym Testamencie
krzyczeli, nie sami z siebie; oni krzyczeli pod namaszczeniem Ducha
Bo¿ego, zmuszaj¹cego ich postêpowaæ jak Bóg do tego stopnia, ¿e byli
nazywani bogami. A potem zosta³a zamanifestowana Pe³nia tego
Ducha w Jezusie Chrystusie.
43 Spójrzcie na Dawida, kiedy zosta³ zdetronizowany jako król
Izraela, odrzucony przez swój w³asny lud, wchodzi³ na górê Oliwn¹,
na pó³noc z Jeruzalem i obejrza³ siê na to miasto i p³aka³, poniewa¿
by³ odrzucony. Co to by³o? By³ to Duch Chrystusowy.
44 Piêæset lat póŸniej Syn Dawidowy, Jezus, siedzia³ na tej samej
górze spogl¹daj¹c na miasto jako odrzucony Król i zawo³a³:
„Jeruzalem, Jeruzalem, jak czêsto chcia³em was zgromadziæ (ró¿ne
wasze denominacje i wszystkich) jak kwoka zwo³uje swoje kurczêta,
lecz wy nie chcieliœcie. Jak czêsto chcia³em to uczyniæ”.
45 Ten sam Duch, który by³ w Dawidzie, zosta³ zamanifestowany w
pe³ni w Chrystusie, jest obecnie w Koœciele i wo³a do ludzi: „Jak
czêsto chcia³em was zgromadziæ”. A kiedy widzicie separacje i
ró¿nice pogl¹dów i zniweczone braterstwo, a ¿ycie chrzeœcijan jest
takie, ¿e jeden wystêpuje przeciw drugiemu, wtedy to sprawia, ¿e
Duch Bo¿y w twoim sercu wo³a. Cz³owiek próbuje coœ osi¹gn¹æ –
prawdziwy prorok Bo¿y, prawdziwy nauczyciel stara siê prowadziæ
koœció³ do jednoœci ducha, do wspólnoœci ducha, aby mogli rozpoznaæ
Boga; próbuj¹c to osi¹gn¹æ bez wzglêdu na to, do jakiej denominacji
oni nale¿¹, czy cokolwiek. My mamy rozs¹dzanie ducha, by rozeznaæ
tego ducha, który jest w danym cz³owieku, i zobaczyæ, czy to jest
Duch Bo¿y, czy nie.
46 Stwierdzamy teraz, ¿e kiedy On by³ tutaj na ziemi, On chodzi³ po
okolicy i czyni³ dobrze. Zauwa¿y³em inn¹ rzecz, która przychodzi mi
na myœl. Czy zauwa¿yliœcie, co siê dzia³o, kiedy Dawid zosta³
odrzucony jako król? On wyszed³ z miasta, a zwyk³y cz³owiek z
pokolenia Beniamina, który powinien mu byæ bratem – powinno mu
byæ przykro, ¿e król zosta³ odrzucony, lecz co siê sta³o? On by³ kalek¹.

40

MÓWIONE S£OWO

I on wlók³ siê za królem w swoim stanie kaleki, rzucaj¹c b³oto na
Dawida, wymyœlaj¹c mu od najgorszych i przeklinaj¹c go w Imieniu
Pañskim, przeklinaj¹c króla Dawida w Imieniu Pañskim – ten pod³y,
stary, kaleki Beniaminita. Obserwujcie Ducha Bo¿ego i ducha diab³a
dzia³aj¹cych.
47 Otó¿, jeœli zwrócicie uwagê, on by³ kalek¹. To przedstawia
duchowe kalectwo dzisiejszych ludzi, którzy naœmiewaj¹ siê z
prawdziwego Ducha Bo¿ego w Chrystusie manifestuj¹cego Samego
Siebie. By³ to Duch Chrystusowy w Dawidzie, który by³ odrzucony
jako król. A dzisiaj, gdy ludzie naœmiewaj¹ siê z tych ludzi, którzy
otrzymali Ducha Œwiêtego i staraj¹ siê osi¹gn¹æ coœ, by poci¹gn¹æ
metodystów i zielonoœwi¹tkowców, baptystów i zielonoœwi¹tkowców,
i prezbiterian i wszystkich razem, jako wspólnotê, jako Cia³o
Chrystusa, i widz¹ dzia³aj¹cego Ducha Œwiêtego, a mówi¹: „Otó¿,
popatrz, to jest zielonoœwi¹tkowiec. Precz z nim. Ja wiem, ¿e jeden
chodzi³ z ¿on¹ innego mê¿czyzny. Ja wiem, ¿e jeden upi³ siê. Ja wiem,
¿e jeden zrobi³ to-i-to. Ja wiem, ¿e ten uczyni³ tamto”. I wszystko to,
lecz oni s¹ wystarczaj¹co wielcy, aby ukryæ swoje w³asne sprawy; oni
je potrafi¹ ukryæ. Lecz Dawid by³ obna¿ony. Dlaczego? On mia³
Ducha Chrystusowego w sobie.
48 Jego hetman powiedzia³: „Czy mam œci¹æ g³owê tego psa, który
przeklina³ mojego króla?”
49 Obserwujcie Ducha Chrystusowego w Dawidzie: „Zostaw go w
spokoju, bo Pan powiedzia³ mu, aby mnie przeklina³”. Czy to
pojmujecie? „Zostawcie go w spokoju; Pan powiedzia³ mu, aby mnie
przeklina³”.
50 Zamiast tego my dzisiaj podnosimy nasze piêœci i zwalczamy go,
rozumiecie, odcinamy mu g³owê. „Tak, wyrzuæcie go; on nie nale¿y do
nas”.
51 „Zostawcie go w spokoju; Pan powiedzia³ mu, aby mnie
przeklina³”. Ten zwyk³y kaleka wlók³ siê tam za nim i rzuca³ b³oto na
Dawida.
52 To w³aœnie czyni¹ dzisiaj tym, którzy maj¹ Ducha Chrystusowego.
„Oni s¹ band¹ ekstrawaganckich religijnych fanatyków. Patrzcie, oni
s¹ band¹ takich-i-takich. Oni nie maj¹ znaczenia. Boskie
uzdrawianie nie ma znaczenia. Nie ma czegoœ takiego jak anio³owie.
Nie ma czegoœ takiego jak prorocy”. I wszystkie te wypowiedzi –
„Dni cudów przeminê³y” itd. – to jest rzucanie b³ota. Lecz zostawcie
ich tylko! Bo kiedy Dawid powróci³ w mocy, alleluja, kiedy on
powróci³ jako prawowity król Izraela… Nie martwcie siê, ten Jezus,
Którego Ducha mamy dzisiaj, odegra³ Swoj¹ rolê i powróci znowu w
fizycznym ciele, po raz drugi, w chwale, w mocy i w majestacie!
53 Ten kaleka rzucaj¹cy b³otem upad³ potem na swoj¹ twarz i b³aga³
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o mi³osierdzie. „Zostawcie go w spokoju” – to Duch Chrystusowy w
nas. Nie ekskomunikujcie go. Zapamiêtajmy sobie, ¿e wszystkie te
rzeczy musz¹ siê urzeczywistniæ. Mamy jedn¹ rzecz do zrobienia: iœæ
naprzód. Bóg obieca³, ¿e On sprawi, aby wszystko wspó³dzia³a³o ku
dobremu tym, którzy Go mi³uj¹. Stosujmy wiêc rozs¹dzanie ducha,
miejmy w³aœciwy cel przed sob¹. Jesteœmy tu, by s³u¿yæ Bogu,
wszyscy maj¹ spo³ecznoœæ, id¹ razem i s³u¿¹ Bogu. Je¿eli cz³owiek ma
jakiœ niedobry cel, co siê wtedy stanie? Rozumiecie?
54 Stwierdzamy zatem, ¿e Duch Bo¿y by³ w nim. Wszyscy starzy
prorocy mówili o Nim. Ca³y Duch w porcjach – ka¿da ma³a porcja nie
uwielbia³a jego samego (tego prawdziwego proroka), lecz wszyscy
prawdziwi prorocy manifestowali Go, mówili o Nim. A wszystko, co
oni mówili, zosta³o wype³nione w Nim. To wskazywa³o na to, ¿e Duch
Bo¿y by³ w nich; bo wype³ni³o siê to. Co to by³o? Bóg mówi¹cy o
Sobie. Rozumiecie? Bóg manifestuj¹cy Samego Siebie przez tych
proroków.
55 Nie przyjmujemy chwa³y: „Kto bêdzie nastêpnym prezydentem?
Kto bêdzie tym?” Uderzali Go po g³owie: „Powiedz nam, kto ciê
uderzy³, a my ci uwierzymy”. Nie o to chodzi. Chodzi o to, by
zamanifestowaæ Boga. Nie chodzi o to, by uczyniæ wielkim mê¿em
brata Weathers tutaj albo brata Shores, albo brata Takiego-i-takiego,
i uczyniæ go wiêkszym od innych mê¿ów w tej grupie, lub uczyniæ go
najwiêkszym mê¿em w Phoenix. Nie chodzi o to, by uczyniæ brata
Branhama kimœ wielkim. Lecz czego to ma dokonaæ? Nie chodzi o to,
by uczyniæ Orala Robertsa kimœ wielkim, czy Billy Grahama kimœ
wielkim. Lecz chodzi o serca – my próbujemy osi¹gn¹æ coœ dla
Królestwa Bo¿ego. Jest to zamanifestowanie Boga. Wszystkie dary i
inne rzeczy nie czyni¹ jednego wiêkszym od drugiego; one po prostu
sk³aniaj¹ nas do wspó³pracy w udoskonalaniu Cia³a – by zgromadziæ
nas razem jako jeden lud, jako lud Bo¿y. Kiedy jednak widzicie, ¿e
ludzie postêpuj¹ przeciwko temu, nie przeklinajcie ich; zostawcie ich
w spokoju, ktoœ to musi czyniæ. Zaczekajcie, a¿ Jezus przyjdzie w
mocy.
56 Widzimy teraz, ¿e wszyscy ci prorocy prorokowali. Ka¿dy z nich
uwielbia³ Boga i przyjœcie Mesjasza. I kiedy oni weszli w Ducha, oni
postêpowali, mówili i ¿yli takim samym ¿yciem, jakim ¿y³ Mesjasz.
Je¿eli to dzia³o siê po tamtej stronie krzy¿a, a mówi³o to o Jego
przyjœciu, o ile¿ wiêcej Ducha Mesjasza bêdzie w³o¿one do koœcio³a
po Jego przyjœciu, aby dzia³a³, czyni³ i pracowa³ i ¿y³ tak jak Mesjasz?
Jest to Duch Bo¿y.
57 Rozpoznajcie tego ducha; zobaczcie, czy on jest z Boga, czy nie;
zobaczcie, czy dzia³a tak jak On, zobaczcie, czy wasze emocje…
Je¿eli ktoœ zarzuca ci coœ i rzuca b³oto na twoje ¿ycie, gdy wiesz, ¿e
jesteœ tak niewinny, jak tylko mo¿esz byæ, i wiesz, ¿e masz Ducha
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Bo¿ego, nie próbuj odseparowaæ siê. Nie próbuj postêpowaæ podle
przeciwko niemu. Nie przeklinaj go. Pielgrzymuj tylko naprzód,
wiedz¹c, ¿e Bóg pozwoli³ na to, aby ciê doœwiadczyæ i przekonaæ siê,
jak to przyjmiesz. A on bêdzie musia³ zdaæ z tego rachunek tak czy
owak.
58 Jak powiedzia³em niedawno o tym jeŸdŸcu na rowerze, myœlê, ¿e
ze zboru brata Fullera w Kanadzie. Otó¿, wszyscy myœleli sobie, ¿e
potrafi¹ przeœcign¹æ w jeŸdzie tego ch³opca, tego ma³ego
maminsynka. On by³ jedynym z jeŸdŸców, który nie potrafi³ jechaæ
bez trzymania w rêkach kierownicy.
59 Cieszê siê i lubiê tych starych jeŸdŸców, trzymaj¹cych kierownicê
– trzymaj¹cych siê Krzy¿a z obu stron i mówi¹cych: „Nie przynoszê
nic w moich rêkach. Panie, pozwól mi uchwyciæ siê krzy¿a. Ja nie
mam wiele inteligencji. Ja nie mam niczego. Pozwól mi uchwyciæ siê
po prostu tutaj i patrzeæ daleko do przodu”.
60 I oni tam mieli deskê szerok¹ dwanaœcie cali i trzeba by³o
przejechaæ po niej na odleg³oœæ miejskiego bloku, by wygraæ rower
Schwinn w wartoœci stu dolarów. Wszyscy ch³opacy, którzy umieli
jeŸdziæ bez trzymania kierownicy – jeŸdzili do centrum miasta i
kupowali mamie artyku³y spo¿ywcze ze sklepu i przyje¿d¿ali z
powrotem nie dotkn¹wszy siê nawet kierownicy, lecz teraz ka¿dy z
nich zacz¹³ siê patrzeæ. Nie byli przyzwyczajeni do trzymania
kierownicy i oni zjechali z deski. Lecz ten malec wjecha³ na ni¹ i
trzyma³ kierownicê w rêkach i przejecha³ j¹ a¿ do koñca. Zapytali siê
go: „Jak to zrobi³eœ?”
61 On powiedzia³: „Oto, gdzie robicie wasz b³¹d, koledzy. Wszyscy
jesteœcie lepszymi jeŸdŸcami ni¿ ja, lecz patrzyliœcie siê tutaj” –
mówi³ – „i to czyni³o was nerwowymi, bowiem pilnowaliœcie siê,
abyœcie utrzymali równowagê, no i wypadliœcie”. Powiedzia³: „Ja
wcale nie patrzy³em siê na deskê. Patrzy³em na jej koniec i jecha³em
niezachwianie”.
62 To w³aœnie musimy czyniæ. Nie patrzcie teraz na te b³ahe rzeczy.
„Czy ten uczyni³ to albo tamten uczyni³ tamto?” Obserwujcie koniec
i b¹dŸcie niezachwiani. Chrystus przychodzi. Patrzcie siê na koniec;
pozostañcie niezachwiani. Nie zwa¿ajcie na to, co dzieje siê obecnie.
Zwa¿ajcie na to, co bêdzie siê dziaæ tam na koñcu czasu, kiedy
bêdziemy musieli stan¹æ tam i zdaæ rachunek z naszego ¿ycia.
63 Dawid nie zwraca³ uwagi na tego pod³ego Beniaminitê, który go
obrzuca³ b³otem; on by³ i tak kalek¹. On nie zwraca³ na niego uwagi.
Nie pozwoli³ nawet swojemu wojownikowi, by mu œci¹³ g³owê.
Powiedzia³: „Zostaw go; Bóg mu powiedzia³, aby to czyni³. Bóg mu
powiedzia³, aby mnie przeklina³; zostaw go w spokoju”. Bo Dawid
wiedzia³, ¿e pewnego dnia powróci w mocy. Wtedy przyjdzie kolej na
tego Beniaminitê.
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Tak, to jest w³aœciwe. Koœció³ powstanie w tryumfie. Ja by³em po
prostu pos³any, by modliæ siê o Jego chore dzieci. To jest wszystko, co
mogê czyniæ. Gdziekolwiek one s¹, z jakiegokolwiek koœcio³a s¹, to
nie gra ¿adnej roli. Ja staram siê modliæ o Jego chore dzieci, usi³uj¹c
manifestowaæ ten dar ku Jego chwale. Dlatego w³aœnie nie nale¿a³em
nigdy do nikogo.
65 Nu¿e, pamiêtajcie, to jest w porz¹dku. Rozumiecie, ja nie jestem –
ja tego nie mówiê teraz. Pragnê, abyœcie mnie zrozumieli jasno, ¿e ja
wierzê, i¿ Bo¿y chrzeœcijanie s¹ w ka¿dym koœciele – Jego dzieci. On
nigdy nie kwestionowa³ mnie odnoœnie tego. Ja jestem pos³any, aby
siê modliæ o Jego dzieci i czyniæ te rzeczy, aby Go manifestowaæ.
66 Widzicie teraz Jezusa i tych proroków – wszystko, o czym oni
mówili, musia³o byæ prawd¹, bo by³a to moc Bo¿a w nich – Bóg Sam
mówi¹cy przez nich o Swoim w³asnym przyjœciu ku Jego w³asnej
chwale.
67 „Kto bêdzie prezydentem? Kto nim bêdzie, kto bêdzie? Czy
bêdziemy mieæ dosyæ d¿d¿u w tym roku?” To nie ma znaczenia. Coœ
ku chwale Boga, coœ, by doprowadziæ Koœció³ do porz¹dku, coœ dla
mocy Bo¿ej; nie by sobie samemu urobiæ imiê, lecz by przynieœæ
chwa³ê zamanifestowanemu Bogu.
68 Stwierdzamy teraz, ¿e wszyscy ci prorocy i wszystko, co oni
mówili o Nim, okaza³o siê prawd¹, poniewa¿ On by³ tematem Starego
Testamentu. Jezus, Mesjasz, przychodz¹cy Mesjasz – wygl¹da³ Go
ka¿dy prorok od Adama do Malachiasza. Ka¿dy prorok mówi³ o
przyjœciu Pañskim. Ka¿dy odegra³ swoj¹ rolê, poniewa¿ by³
namaszczony od Boga. To by³o wszystko, o czym on móg³ mówiæ.
69 ¯yczy³bym sobie teraz, abyœmy mieli wiêcej czasu na to.
Zwa¿ajcie jednak. Wszystko, co oni mówili, urzeczywistni³o siê.
Spójrzcie tutaj. WeŸmy po prostu niektóre z tych spraw, które
zapowiadali prorocy.
70 „Panna pocznie i urodzi dzieciê”. Czy siê to sta³o? Oczywiœcie.
„Jego Imiê bêdzie brzmia³o Emanuel, Ksi¹¿ê Pokoju, Potê¿ny Bóg,
Wiekuisty Ojciec”. Tym w³aœnie On by³, dok³adnie, „Wiekuistym
Ojcem. ¯aden cz³owiek na tej ziemi nie ma byæ nazywany ojcem, bo
Bóg jest naszym Ojcem.
71 W porz¹dku, rozpatrzmy to znowu. „On by³ zraniony za nasze
przestêpstwa; On by³ starty za nasze nieprawoœci, kaŸñ pokoju
naszego by³a na Nim, a Jego sinoœciami zostaliœmy uzdrowieni”. Pi³at
w sali s¹dowej, gdy ten w³aœnie Mê¿czyzna mia³ Swoje plecy tak
bardzo ubiczowane biczem z dziewiêciu rzemyków, nie zdawa³ sobie
sprawy z tego, ¿e Pismo Œwiête mówi³o, i¿ tak w³aœnie siê stanie. Oni
nie mieli rozeznawania ducha – ci kap³ani, którzy mówili: „Precz z
Nim, straæ Go”.
64
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A na krzy¿u, kiedy oni darli siê na ca³e gard³o i czynili takie
rzeczy, kiedy us³yszeli, jak On wo³a: „Bo¿e Mój, czemu Mnie
opuœci³eœ?” – oni nie mieli rozeznania. Widzicie, oni nie potrafili
rozpoznaæ tego Ducha. O tym w³aœnie mówi³ Dawid w Psalmie 22. Oni
darli siê na ca³e gard³o, nie wiedz¹c, ¿e to czyni¹. Po prostu to samo,
co ten Beniaminita robi³ Dawidowi. Widzicie, on sobie myœla³, ¿e
Dawid by³ zupe³nie w b³êdzie, poniewa¿ on nie zgadza³ siê z nim w
jego zasadach prowadzenia królestwa. On nie rozumia³, ¿e to by³
Duch Bo¿y w Dawidzie, który to czyni³.
73 To w³aœnie musimy rozpoznaæ dzisiaj – tego ducha w cz³owieku.
Co on próbuje uczyniæ? Do czego on zmierza? Nie do jakiej grupy on
nale¿y, albo co to, tamto, lub coœ innego, czy jest bia³ym cz³owiekiem,
czarnym cz³owiekiem, ¿ó³tym cz³owiekiem, czy kimkolwiek on jest.
Zobaczmy, co próbuje on osi¹gn¹æ i przeanalizujmy to: zobaczmy, co
on usi³uje uczyniæ dla Królestwa Bo¿ego. Je¿eli on ma inne idee ni¿
my, to jest zupe³nie w porz¹dku, o ile usi³uje dokonaæ czegoœ dla
Królestwa Bo¿ego. Rozpoznajcie to w nim. Je¿eli on siê myli, a ma
prawe serce, to Bóg go doprowadzi do prawdy w tej sprawie po
pewnym czasie. Zostawcie go; zostawcie go w spokoju; patrzcie, co on
usi³uje uczyniæ.
74 Widzimy teraz tutaj – nastêpnie znajdujemy to podczas Jego
œmierci, kiedy On umar³ na krzy¿u i krzycza³ wszystkie te rzeczy,
które prorocy mówili o Nim. „Oni przek³uli Moje rêce i Moje stopy”.
Tam wype³ni³o siê to. Prorocy mieli racjê. Oni sobie myœleli, ¿e
chodzi³o o nich, wzglêdnie krzyczeli, jakby to dotyczy³o ich, lecz
zosta³o to zamanifestowane na krzy¿u.
75 „On by³ policzony z przestêpcami”. To w³aœnie go spotka³o. On
by³ razem z ³otrami. „Po Jego œmierci zosta³ pogrzebany z bogatymi”.
Tak siê sta³o; On zosta³ pogrzebany w grobie bogatego cz³owieka.
„Nie zostawiê Jego duszy… On nie zostawi mojej duszy” –
powiedzia³ Dawid, Duch Bo¿y w Dawidzie wypowiedzia³ to. „On nie
zostawi mojej duszy w piekle, ani nie pozwoli, aby Jego œwiêty
ogl¹da³ ska¿enie” – jakby Dawid by³ Tym œwiêtym. Nie by³ to jednak
Dawid, by³ to Duch Bo¿y w Dawidzie, który wo³a³. Rozumiecie, Duch
Bo¿y w tym cz³owieku wo³a³.
Ktoœ powiedzia³: „Wy s³uchacie tego starego ob³udnika?”
76 On nie by³ ob³udnikiem; by³ to Duch Bo¿y w nim, który wo³a³.
Widzicie, Duch Bo¿y manifestuj¹cy siê – „Nie zostawiê Jego duszy w
piekle, ani nie pozwolê, aby Mój Œwiêty ogl¹da³ ska¿enie”.
77 Bracia, teraz na zakoñczenie powiem mo¿e: Nasz czas up³ywa.
Lecz s³uchajcie, mo¿e powiem to koñcz¹c tymi miejscami Pisma tutaj.
Zobaczmy. Je¿eli M¹¿, który by³ tematem ca³ego Starego Testamentu
– tematem wszystkich proroków namaszczonych Duchem Bo¿ym,
je¿eli wszystko to i wszystko, co oni zapowiadali, wype³ni³o siê w
72
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Nim co do litery, to z pewnoœci¹ ta wielka Osoba, nazywana Synem
Bo¿ym, powinna wiedzieæ, jak uporz¹dkowaæ nowotestamentowy
Koœció³. Czy temu nie wierzycie? On powinien mieæ koncepcjê i
wiedzieæ, jak uporz¹dkowaæ Koœció³ Nowego Testamentu.
78 Pierwsz¹ rzecz¹, na któr¹ pragnê zwróciæ wasz¹ uwagê tutaj w
ew. Mateusza 16. rozdzia³, kiedy On mówi³ wtedy – kiedy On zst¹pi³
i mówi³ do uczniów. On powiedzia³: „Co mówi¹ ludzie, za kogo
uwa¿aj¹ Mnie Syna cz³owieczego?”
79 A oni odrzekli: „Niektórzy mówi¹, ¿e Ty jesteœ Eliaszem,
niektórzy mówi¹, ¿e jesteœ Takim-i-takim, a inni mówi¹, ¿e jesteœ
Takim-i-takim, i tym podobnie” – ró¿ne imiona.
On zapyta³: „Lecz za kogo wy Mnie uwa¿acie?”
80 A Piotr powiedzia³: „Ty jesteœ Chrystus, Syn ¿yj¹cego Boga”.
81 On powiedzia³: „B³ogos³awiony jesteœ Szymonie, synu Jonasza, bo
cia³o i krew nie objawi³y ci tego, lecz Ojciec Mój, który jest w
niebiosach objawi³ ci to. I Ja ci mówiê: Ty jesteœ Szymon, wzglêdnie
Piotr, i na tej skale Ja zbudujê Mój Koœció³, a bramy piekielne nie
przemog¹ go”. Otó¿, tam mówi³ On o koœciele. Zwa¿ajcie teraz
uwa¿nie, a je¿eli siê mylê, niech mi Bóg wybaczy, a wy wybaczcie mi
równie¿.
82 Katolicki koœció³ mówi, ¿e to by³ kamieñ, le¿¹cy tam – Piotr, a na
Piotrze On zbuduje koœció³. My wiemy, ¿e to jest b³êdne. My
protestanci nie zgadzamy siê z tym.
83 Jednak my protestanci mówimy: „By³ to On Sam, na kim On
zbudowa³ Swój Koœció³ – na Sobie Samym”. Lecz jeœli zauwa¿ycie, ja
nie chcê siê z tym zgodziæ, mówiê to przyjaŸnie. Nie by³o to tak. By³o
to na duchowym objawieniu Jego Samego. Rozumiecie? „Cia³o i
krew…” Nie nauczycie siê tego w seminarium, chocia¿ ono jest tak
dobre jak jest. Nie nauczyliœcie siê tego z jakiegoœ wyznania wiary,
chocia¿ jest tak dobre. Ono jest w porz¹dku, lecz cia³o i krew nie
objawi³y ci tego.
84 Nie chodzi o intelektualne pojmowanie – jakie potrafisz wyg³osiæ
przemówienie, jak nisko musisz siê pok³oniæ, albo jak wielk¹ rzecz
musisz uczyniæ tutaj na ziemi. Nie o to chodzi. Nie chodzi o
zbudowanie jakiejœ wielkiej budowli albo uczynienie wielkiej rzeczy.
Chodzi o objawienie S³owa Bo¿ego. On by³ S³owem. „Na pocz¹tku
by³o S³owo, a S³owo by³o u Boga, i Bóg by³ S³owem. A S³owo zosta³o
zamanifestowane i mieszka³o miêdzy nami”.
85 On nim by³. To by³o objawienie S³owa Bo¿ego; Duch w Piotrze
objawi³ przez duchowe objawienie, ¿e On jest Synem Bo¿ym
zamanifestowanym – Bogiem chwa³y manifestuj¹cym chwa³ê Bo¿¹.
„Na tej skale (duchowym objawieniu S³owa) Ja zbudujê Mój
Koœció³”. Dlaczego? Je¿eli ci prorocy byli podporz¹dkowani Bogu,
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mówili przez Ducha Œwiêtego, ¿e to by³ Syn Bo¿y, to ten sam Duch
Œwiêty po tej stronie objawia ponownie to samo. Czy to widzicie?
86 „Cia³o i krew” nie mo¿ecie nauczyæ siê tego w seminarium. Wy
nauczycie siê i otrzymacie promocjê doktora, doktora filozofii,
doktora teologii, wzglêdnie … One s¹ w porz¹dku, ¿yczy³bym sobie
je mieæ. To siê zgadza, lecz to mimo wszystko nie To. Wy ich nie
musicie mieæ, chocia¿ to jest dobre mieæ je. Mo¿ecie byæ tym + plus;
lecz jeœli musicie wygumowaæ to plus, weŸcie To. To jest To. Je¿eli to
nie jest To, pozwólcie mi mieæ to tak czy owak. Ja pragnê Tego! Tego!
87 „Cia³o i krew nie objawi³y ci tego”. Nie nauczy³eœ siê tego w
ramach wykszta³cenia. Nie nauczy³eœ siê tego w ramach denominacji.
Nie nauczy³eœ siê tego wed³ug wytycznych denominacji. One s¹
œwietne; wykszta³cenie, denominacja jest œwietna. To jest czêœæ tego.
Lecz ludzie zanadto polegaj¹ na tym, a opuszczaj¹ duchowe
rozeznawanie. Rozumiecie?
88 „Cia³o i krew nie objawi³y ci tego, lecz Mój Ojciec, który jest w
niebie objawi³ to tobie. I na tej skale Ja zbudujê Mój koœció³, a bramy
piekielne nie przemog¹ go. „Nie bêd¹ nigdy w stanie pokonaæ go” –
co wskazuje na to, ¿e bêd¹ walczyæ przeciw niemu.
89 Zwa¿ajcie teraz i zobaczcie, przeciw czemu s¹ bramy piek³a. One
nie s¹ przeciw denominacji. W³adza j¹ uznaje. To nie to. Œwiat uznaje
nasze denominacje, wszystkie. My mamy prawo, ka¿dy poszczególny
z nas obywateli Ameryki, my mamy prawa denominacji, co jest fajne;
my sobie to cenimy. Lecz bramy piekielne nie s¹ przeciwko temu. One
s¹ przeciw duchowemu objawieniu tego, ¿e Chrystus jest obecnie
tutaj, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Przeciw temu w³aœnie one
walcz¹. „Bramy piekielne bêd¹ przeciwko temu, lecz one nie
przemog¹”.
90 Tutaj to macie: duchowe rozpoznawanie. Bez wzglêdu na to, kto
to jest, on jest moim bratem, jak d³ugo on stara siê osi¹gn¹æ ten sam
cel, dla którego ja pracujê. Niech to jest prorok, niech to jest pastor,
niech to jest diakon, niech to jest taki-i-taki, niech Bóg uhonoruje go
w ten sposób lub w tamten sposób, cokolwiek to jest, a mnie okryje
hañb¹, czy cokolwiek On chce uczyniæ, jednak on jest moim bratem.
My dzia³amy w tej samej sprawie. Wszystkie nasze dzia³ania
zmierzaj¹ do tego samego Królestwa tam w górze. On dzia³a dla tej
samej sprawy, co ja. Duchowe rozeznawanie, duchowe objawienie
Boga! Spójrzcie tutaj, je¿eli je chcecie.
91 Jezus… Ja g³osi³em gdzieœ niedawno wieczorem, byæ mo¿e tam
na po³udniu: „Na pocz¹tku tak nie by³o”. Musimy iœæ z powrotem na
pocz¹tek, by znaleŸæ nasz tekst teraz – na krótk¹ chwilê tylko. Na
pocz¹tku by³ Kain, intelektualny, zbudowa³ fajny koœció³ (jak byœmy
powiedzieli), zbudowa³ piêkny o³tarz, z³o¿y³ na nim ofiarê, modli³ siê
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szczerze, z³o¿y³ podziêkowania, z³o¿y³ swoj¹ dziesiêcinê, wszystko
czyni³ tak samo religijnie, jak Abel.
92 Lecz Abel (nie by³o Biblii w owych czasach), lecz dziêki
duchowemu objawieniu zobaczy³, ¿e nie chodzi³o o owoce z pola,
które spowodowa³y grzech. Nie by³y to jab³ka, które oni zjedli.
Widzicie, nie by³y to jab³ka; objawienie powiedzia³o mu to. I nie by³y
to owoce, które spowodowa³y, ¿e on musia³ wyjœæ z raju. By³o to ¿ycie,
oddzielenie ¿ycia; wiêc on wyszed³, wzi¹³ baranka i ofiarowa³ go za
siebie we wierze, która jest duchowym objawieniem! Amen. To
objawienie Bo¿e – duchowe objawienie by³o mu objawione. Nie by³y
to owoce; nie by³y to jab³ka; nie by³y to brzoskwinie, œliwki ani
gruszki. By³o to odseparowanie od ¿ycia, wiêc on wyszed³ i wzi¹³
¿ycie, i z³o¿y³ je w ofierze zamiast owoców.
93 Owoce s¹ tym, co ty czynisz – twoimi uczynkami twojej w³asnej
rêki, tym co ty czynisz. „Ja pójdê i zbudujê to. Ja uczyniê to. Ja bêdê
wspiera³ to”. To jest dobre. On mia³ o³tarz dok³adnie tak samo, jak
mia³ jego brat. Obaj mieli o³tarze. To by³o dobre.
94 Lecz by³a to duchowo objawiona prawda tej rzeczy, poniewa¿
Duch Bo¿y objawi³ j¹. I na tej skale, na skale, na której umar³
Chrystus, na Skale wieków, na tej skale, na której umar³ baranek
Abla… Ten m³ody Abel – kiedy on w³o¿y³ swoje rêce na tego ma³ego
baranka, a jego bia³a we³na zosta³a zbroczona krwi¹, kiedy on wzi¹³
ostry kamieñ – oni nie mieli lancy w owych czasach, i przeci¹³ mu
jego szyjê ot tak, uderzaj¹c w ni¹ kamieniem. A to biedne stworzonko
umiera³o, krew sp³ywa³a mu po rêkach i ca³a we³na baranka by³a
zbroczona krwi¹, i on becza³ i umiera³.
95 O czym to mówi³o? O Baranku Bo¿ym – cztery tysi¹ce lat póŸniej,
duchowo objawiony koœcio³owi, a on Go odrzuci³. I ludzie nazywali
Go Belzebubem i diab³em, poniewa¿ wszyscy prorocy mówili o tym.
Ludzie zaprzeczyli prorokom. O, powiedzia³ On: „Wy budujecie ich
grobowce, a wy w³o¿yliœcie ich tam – wy œciany pobielane”, On im to
powiedzia³. Bez duchowego rozeznania nie wiedzieli, ¿e to by³
Baranek Bo¿y, ¿e On mia³ byæ w³aœnie takim i postêpowaæ w taki
sposób, poniewa¿ On wype³nia³ Bo¿e S³owo.
96 A Koœció³ Ducha Œwiêtego dzisiaj dzia³a tak, jak oni dzia³aj¹,
czyni rzeczy, które oni czyni¹; oni wype³niaj¹ S³owo Bo¿e. Alleluja.
Widzicie, Piotr powiedzia³ w Dniu Piêædziesi¹tym: „To jest to”! I on
powiedzia³: „To jest dla was i dla waszych dzieci i dla tych, którzy s¹
jeszcze daleko, ilu ich Pan, nasz Bóg, powo³a”.
97 Ci sami natchnieni prorocy prorokowali, ¿e wieczorne Œwiat³o
bêdzie œwieciæ, ¿e bêdzie wczesny i póŸny deszcz razem, jak w dniach
³aski. Spójrzcie tutaj. Co to by³o? Wczesny deszcz przechodzi, a póŸny
deszcz jest przeterminowany. Zatem ich okres nak³ada siê na siebie i
one przychodz¹ wspólnie, wczesny i póŸny deszcz razem. Duch
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Œwiêty zamanifestowany dziêki mocy i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa. Tutaj to macie, przychodz¹ razem, wczesny deszcz – Bo¿a
³aska… On powiedzia³: „Jak by³o w dniach Noego”. Jego ³aska by³a
d³ugo cierpliwa. Oto jest ona, d³ugo cierpliwa, pokrywaj¹ca –
przynosi ob³ok z dawnych czasów i ob³ok z dzisiejszego czasu razem.
Wczesny deszcz pada³ najpierw – ten pierwszy deszcz, który
mieliœmy; teraz przychodzi tutaj póŸny deszcz i przechodzi, a wczesny
deszcz przechodzi po póŸnym deszczu; wschód i zachód spotka³y siê
razem, oba deszcze padaj¹ wspólnie. Bo¿e uzdrowienie plus Anio³
Bo¿y objawiaj¹cy sekretne sprawy ludzkich serc i urzeczywistniaj¹cy
wszystko. O, wygl¹da na to, ¿e prawdziwie narodzone dzieci Bo¿e
zobacz¹ to. Tutaj to macie, objawiaj¹cy Duch. Objawienie, na tym
w³aœnie bêdzie budowany Koœció³, jak powiedzia³ Jezus.
98 Otó¿, potem ktoœ móg³by powstaæ i powiedzieæ: „Ale¿, oczywiœcie,
my Tacy-i-tacy, my jesteœmy zbudowani na tym”.
99 WeŸmy Jego S³owo trochê dalej. W ostatnim poleceniu do Swego
koœcio³a On powiedzia³: „IdŸcie na ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê
wszelkiemu stworzeniu”. Na ca³y œwiat… Jak daleko ma to dojœæ?
Do ca³ego œwiata. Do ilu? Wszelkiemu stworzeniu. „Kto wierzy i da
siê ochrzciæ” – nie koœció³; „on” („Kto”) to zaimek osobowy. „Kto
uwierzy…” – indywidualny cz³owiek.
100 Jak powiedzia³ Dawid DuPlessis o wnukach: w Królestwie Bo¿ym
nie ma wnuków, s¹ tam dzieci. Twój ojciec by³ zielonoœwi¹tkowcem i
ty chodzisz po prostu tutaj do tego koœcio³a, poniewa¿ on te¿ chodzi³
tutaj – do koœcio³a przy ul. Jedenastej i Garfield. Otrzyma³ Ducha
Œwiêtego i przyprowadzi³ ciê tutaj jako wnuka, wiêc nie jesteœ w
porz¹dku. Bóg musi ci objawiæ Samego Siebie.
101 I ¿aden cz³owiek nie mo¿e nazwaæ Jezusa Chrystusem na
podstawie intelektualnego pojmowania. ¯aden cz³owiek nie mo¿e
nazwaæ Jezusa Chrystusem dlatego, ¿e odczuwa ¿al z powodu swoich
grzechów i on przychodzi i pokutuje. ¯aden cz³owiek nie mo¿e
nazwaæ Jezusa Chrystusem, jedynie dziêki temu objawieniu, w
którym mu to Duch Œwiêty oznajmia. „Na tej skale Ja zbudujê Mój
koœció³, a bramy piek³a nie przemog¹ go”. To jest to objawienie. Oto
ono, a na nim On zbudowa³ Swój Koœció³.
102 Kto to uczyni³? Piotr? Nie, nie, nie. Kto to uczyni³? Chrystus
powiedzia³: „Objawienie od Boga, Duch Œwiêty przyniesie wam to.
Jeszcze tylko krótki czas, a Ja odejdê od was, lecz bêdê prosi³ Ojca, a
On zeœle wam Pocieszyciela i przypomni wam wszystkie te sprawy”.
Czy siê to zgadza? To w³aœnie czyni On dzisiaj do po³udnia. I co bêdzie
czyni³? „Poka¿e wam rzeczy, które maj¹ nastaæ”. Duch Œwiêty w
koœciele w ostatecznych dniach.
Wy teraz powiecie: „Bracie, alleluja, to jest mój koœció³”.
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Chwileczkê tylko. Jezus powiedzia³: „Wed³ug tego poznaj¹
wszyscy ludzie, ¿e jesteœcie Moimi uczniami…” w ew. Jana 13, 35.
„Wed³ug tego poznaj¹ wszyscy ludzie, ¿e jesteœcie moimi uczniami,
kiedy mi³oœæ mieæ bêdziecie jedni wobec drugich”. Duch Œwiêty –
objawiona Prawda Królestwa Bo¿ego przychodzi; spogl¹damy a¿ do
koñca po drugiej stronie i widzimy to, o czym wo³ali prorocy,
widzimy to, o czym mówi³ Jezus, i tutaj ten sam Duch Œwiêty w tobie
wo³a w odpowiedzi: „To jest w³aœciwe. To jest w³aœciwe”. Co to jest?
Duchowo objawiona prawda. Ja mi³ujê mojego brata, bez wzglêdu na
to, gdzie chodzi on do koœcio³a, czy jest z wczesnego czy z póŸnego
deszczu, albo z ¿adnego deszczu w ogóle, jak d³ugo oni s¹ w Ciele
Chrystusa, próbuj¹c osi¹gn¹æ nie coœ w tym celu, by zamanifestowaæ
samych siebie na ziemi, lecz dla Królestwa Bo¿ego i dla chwa³y Jego
przyjœcia, by objawiæ i oznajmiæ Jego zjawienie siê wkrótce.
104 Teraz na zakoñczenie chcemy pomyœleæ o tym: „Na tej skale Ja
zbudujê Mój Koœció³” – poprawnie. A potem znajdujemy w ew. Jana
14, 12, gdzie On powiedzia³ nastêpuj¹co: „Sprawy, które Ja czyniê, i
wy czyniæ bêdziecie. Te sprawy, które Ja czyniê”. Jakie sprawy On
czyni³, aby siê daæ poznaæ? Przypominacie sobie, jak mówiliœmy o
Piotrze, nieprawda¿? Co mówiliœmy o Filipie, o kobiecie przy studni.
On im powiedzia³, aby nie szli do pogan. Lecz mia³o to byæ w
ostatecznych dniach, jak On powiedzia³: „Jak by³o w dniach Sodomy,
tak bêdzie w czasie przyjœcia Syna cz³owieczego”. By³o to objawienie
napisane w tajemnicach jak ta – dla zewnêtrznego œwiata, dla œwiata,
który nic nie wie o Tym. Lecz wy drodzy bracia, wy drogie siostry, wy
nie jesteœcie dzieæmi ciemnoœci; nie jesteœcie dzieæmi nocy; lecz
jesteœcie dzieæmi Œwiat³oœci! Chodzicie w Œwiat³oœci, jako On jest w
Œwiat³oœci! Wtedy mamy spo³ecznoœæ miêdzy sob¹, a Krew Jezusa
Chrystusa Syna Bo¿ego oczyszcza nas od wszystkich naszych
grzechów! Tutaj to macie – s³udzy Pañscy.
105 Jezus – jak cytujê moje miejsce Pisma tutaj – mam ew. Marka 16,
tak Marek 16. On powiedzia³: „IdŸcie na ca³y œwiat”. Oto, jaki Koœció³
On ustanowi³ – ostatnie polecenie do Koœcio³a: „IdŸcie na ca³y œwiat,
g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci siê,
bêdzie zbawiony. Kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony”. Spójrzcie teraz
tutaj, spójrzcie na to duchowym rozeznawaniem. „Kto wierzy i jest
ochrzczony”. On nigdy dok³adnie nie powiedzia³ w jaki sposób. Lecz
my chcemy sprzeczaæ siê o to, rozumiecie? To inna sprawa.
Rozumiecie? „Kto uwierzy i ochrzci siê, bêdzie zbawiony”.
Jakkolwiek on chce zostaæ ochrzczony, to jego sprawa. Jeœli jego
wysi³ki s¹ dla Królestwa Bo¿ego – to chodŸ bracie, my maszerujemy
naprzód z tym samym Duchem. Je¿eli siê mylê, wy to poznacie, bo
oka¿e siê to jako b³êdne. A je¿eli wy siê mylicie, bêdzie to b³êdne.
Lecz nasze serca i nasze motywy i nasze cele s¹ dla Królestwa Bo¿ego
hen tam. My tam jesteœmy i wskazujemy na Golgotê.
103
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Ja i moje pojêcia – patrzcie, ja nie mam brata, który lubi
czereœniowy ko³acz tak bardzo jak ja, lecz my jesteœmy braæmi.
Rozumiecie? Nikt z nich nie lubi tak chodziæ na polowanie i na ryby
jak ja, lecz jesteœmy braæmi. Czy rozumiecie, co mam na myœli? Ja
mam moje w³asne pojêcia, lecz to nie znaczy, ¿e on nie jest moim
bratem; jego ojciec jest moim ojcem; jego rodzina jest moj¹ rodzin¹.
Tutaj to macie.
107 Patriarchowie odró¿niali siê jeden od drugiego, lecz oni byli z
jednego ojca i powinni byli wspó³dzia³aæ ku jednemu celowi, ale oni
odrzucili tego g³ównego, poniewa¿ on by³ duchowy. Czy tego nie
rozumiecie, bracia? Czy nie widzicie, o czym ja mówiê?
108 Zwa¿ajcie teraz, a ja – na zakoñczenie: „IdŸcie na ca³y œwiat i
g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci siê,
bêdzie zbawiony”. Ten, kto uwierzy! „A te znaki bêd¹ towarzyszyæ
tym, którzy wierz¹: w Moim Imieniu diab³y wyganiaæ bêd¹, nowymi
jêzykami mówiæ bêd¹”. Co to jest? Duchowe objawienie. Rozumiecie?
„Nowymi jêzykami mówiæ bêd¹. Wê¿e braæ bêd¹, a choæby coœ
œmiertelnego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych rêce wk³adaæ bêd¹,
a oni wyzdrowiej¹”. Takim w³aœnie by³ nowy koœció³. Takim jest
Koœció³, który uczyni Jezus Chrystus – ten wspania³y, o którym
krzyczeli prorocy. Stwierdzamy, ¿e Jego Duch przychodzi tutaj i
przepowiada, ¿e Jego Duch w ludziach, powróci niebawem i bêdzie
czyni³ te rzeczy, które On czyni³.
109 Mo¿e zakoñczê mówi¹c to. Mam jeszcze oko³o tuzina miejsc Pisma
tutaj, lecz nie mamy czasu. Rozumiecie? Lecz s³uchajcie tego. Mo¿e
zakoñczê mówi¹c nastêpuj¹co: Ka¿dy znowuzrodzony prorok Pañski,
kaznodzieja, nauczyciel szkó³ki niedzielnej, widz¹cy, aposto³,
misjonarz, kimkolwiek on mo¿e jest i jest zdecydowany ca³ym swoim
sercem, i jest tak nape³niony, i namaszczony Duchem Œwiêtym, tak
pomazany – jakikolwiek jest jego urz¹d, kimkolwiek on mo¿e jest –
który g³osi albo naucza, ewangelizuje albo widzi wizje, cokolwiek
czyni, on bêdzie to czyni³ dla Królestwa Bo¿ego. A Duch Bo¿y bêdzie
odpowiada³ zaraz przez tego cz³owieka i manifestowa³, ¿e to jest
Królestwo Bo¿e.
110 Wtedy my – ja jako baptysta widzê was, zielonoœwi¹tkowcy – wy
jesteœcie moimi braæmi. Wy nie nale¿ycie do koœcio³a baptystów; ja
nale¿a³em. To jest jedyny koœció³, do jakiego kiedykolwiek nale¿a³em
– by³ to koœció³ baptystów. Lecz to nie stoi mi w drodze; ja widzê, ¿e
Duch Bo¿y jest z wami. Ja widzê, co staracie siê czyniæ. Otó¿, je¿eli ja
baptysta odczuwam w ten sposób, to z pewnoœci¹ Zbory Bo¿e,
Koœció³ Bo¿y, Zjednoczeni Zielonoœwi¹tkowcy, niezale¿ni, i my
wszyscy bracia razem powinniœmy zobaczyæ, ¿e usi³ujemy dzia³aæ w
jednym celu. Pos³u¿my siê duchowym rozeznawaniem.
111 S³uchajcie teraz. Na zakoñczenie powiem t¹ ostatni¹ uwagê.
106

DZIE£A DUCHA ŒWIÊTEGO

51

Wielu jest chorych i s³abych miêdzy wami, a wielu zasnê³o, s¹
duchowo martwi, poniewa¿ nie mieli rozpoznawania Cia³a
Chrystusa. To chore cia³o, które mamy… Bo¿e, pomó¿ nam, abyœmy
mieli duchowe rozpoznanie tego objawienia o Królestwie Bo¿ym i o
mi³oœci Bo¿ej w naszych sercach, rozlanej przez Ducha Œwiêtego,
abyœmy spróbowali rozci¹gn¹æ nasze rêce szeroko i powiedzieæ:
„Jesteœmy braæmi”. Czy rozumiecie, co chcê powiedzieæ? I ka¿dy ma³y
dar, który macie, nie u¿ywajcie go próbuj¹c uczyniæ coœ wielkiego dla
siebie samych. Uczyñmy to dla Królestwa Bo¿ego, by móc
wspó³pracowaæ z wszystkimi i usi³owaæ o wywy¿szenie Jezusa
Chrystusa, bo Jego przyjœcie jest blisko. Czy temu wierzycie?
112 Przepraszam, ¿e trzyma³em was tak d³ugo. Brat Dawid bêdzie
tutaj jutro, by nauczaæ was Pisma Œwiêtego, lecz w tej chwili
pochylmy nasze g³owy na chwilê. [Pewien brat mówi obcym jêzykiem.
Siostra podaje wyk³ad: „Tak, oto rêka Moja nad tob¹, oto Mój Duch
odpoczywa na tobie i nie odst¹pi od ciebie, oto nie jest ukrócona Moja
rêka, mówi Pan… (Brat Branham mówi: „Chwa³a b¹dŸ Panu”.) …
ani Moja cierpliwoœæ nie skoñczy siê, mówi Pan, aby Moje cia³o mog³o
zostaæ uzdrowione” – wyd.]
„Naprzód, chrzeœcijañscy ¿o³nierze!
Maszerujmy jak do bitwy.
Z krzy¿em Jezusa idziemy dalej naprzód
Nie jesteœmy rozdzieleni.
Jesteœmy wszyscy jednym cia³em
Jedn¹ nadziej¹ i nauk¹
Jedno w mi³oœci.
O, naprzód, chrzeœcijañscy ¿o³nierze!”
(Czy wierzycie, ¿e nimi jesteœcie? Podnieœcie wasze rêce.)
„Maszerujmy jak do bitwy (Z czym?)
Z … (naszym celem) Jezusem
Idziemy dalej naprzód”.
Niech was Bóg b³ogos³awi. Wasz pastor teraz.

