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Bo¿e uzdrawianie
„… w tym tutaj. Ja muszê zarzucaæ sieæ tak d³ugo, a¿ zostanie
z³apana ka¿da ryba; wiecie, ka¿da nale¿y do nas”. On powiedzia³…
Powiedzia³em: „Ja ich wy³owiê, potem one bêd¹ Twoje. Ja
przedstawiê ich Tobie”. Lecz powiedzia³em: „Ty ich stamt¹d nie
wydostaniesz, dopóki nie wy³owisz ich sieci¹”.
2
I to w³aœnie ma uczyniæ g³oszenie – wy³owiæ ich sieci¹. I my
zarzucamy sieci tutaj, a mo¿e Pan mówi: „Otó¿, zarzuæ sieæ po tej
stronie”. I my zarzucamy j¹ tam i wyci¹gamy. Hm, mo¿e tam nie
z³owimy wiêcej ni¿ jedn¹ lub dwie ryby – podczas tego wezwania do
o³tarza. Mo¿e niektórzy podejd¹ do o³tarza, a potem wróc¹ do œwiata;
nie ma to dla nich ¿adnego znaczenia. No có¿, my zrobiliœmy to
najlepsze z naszej strony.
3
Idziemy do nastêpnej toni, zarzucamy do niej sieæ i wyci¹gamy j¹,
i widzimy, co mo¿emy tam z³owiæ. Mo¿e nie z³owimy ani jednego w
tej toni. A mo¿e przyjdzie do o³tarza ca³a grupa; nikt z nich jednak nie
wytrwa; a wiêc to jest zale¿ne od Pana. Rozumiecie?
4
Idziemy wiêc do nastêpnej toni i zarzucamy sieæ, i mo¿e z³owimy
wiêksz¹ iloœæ ryb w tej toni.
5
Widzicie wiêc, mimo wszystko… Rozumiecie, po prostu
wychodzimy i zarzucamy sieci; to wszystko. Rozumiecie? Pan
predestynowa³ nas do zwiastowania Ewangelii, a tych, którzy jej
s³uchaj¹, predestynowa³ do ¯ycia Wiecznego. Zatem, my musimy
zarzucaæ sieæ. To siê zgadza. Rozumiecie? Którzykolwiek s¹ Pañscy –
oni tutaj klêcz¹ ko³o o³tarza. „Panie, oto oni. Ja zrobi³em to najlepsze,
na co mnie staæ. Oto jest sieæ Ewangelii, która z³owi³a ich wszystkich.
Ty wiesz, kto jest ryb¹. Ty równie¿ wiesz, kto jest ¿ó³wiem. I Ty wiesz,
kto jest wê¿em. Ty te¿ wiesz, kto jest ¿ab¹. I Ty wiesz, kto kim jest,
czym oni s¹. Twoj¹ spraw¹ jest wybieranie”. Lecz my po prostu
zarzucamy sieæ.
6
On to widzia³, lecz on tego nie przyj¹³. Otó¿, to jest w porz¹dku.
Tak, jak d³ugo oni… Cz³owiek to przedstawia, to jest w porz¹dku.
7
Wydaje siê, ¿e wszyscy œpiewaj¹ teraz pieœni o bia³ych Œwiêtach
Bo¿ego Narodzenia i modl¹ siê z tej okazji. Wydaje siê, jakbyœmy je
mieli. Obchodzimy je uroczyœcie, mo¿emy mieæ bia³e Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia. A Œwiêta te to pewien okres w roku…
8
¯yczy³bym sobie, aby Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y przez ca³y
czas. Wszyscy wydaj¹ siê byæ tacy przyjacielscy w czasie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia, pragn¹ pomóc jeden drugiemu, i tym podobnie.
Wszyscy mówi¹ na ulicy: „Jak siê masz, bracie?” Innymi razami w
ci¹gu roku nawet nie przemówi¹ do ciebie. Wiêc ja – by³oby dobrze,
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gdyby te Œwiêta pozosta³y ci¹gle, nieprawda¿? – po prostu Œwiêta
Bo¿ego Narodzenia przez ca³y czas.
9
I faktem jest, ¿e nastaje wielkie wypaczenie i wszystko mo¿liwie
dzieje siê oko³o nich, mianowicie jest taka sprawa, ¿e œwiat próbuje
je przemianowaæ na X-mas, wiecie. Tak, lecz Bóg ma ci¹gle
Christmas w tym gdzieœ, nieprawda¿? Oczywiœcie, ¿e ma. On ma w
tym coœ – chodzi po prostu o same imiona i myœli o narodzeniu Pana
Jezusa. Och, œwiat wstawi³ œw. Miko³aja na Jego miejsce, oczywiœcie,
lecz to nie jest dla chrzeœcijan. S¹ to ci¹gle Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia.
10 Otó¿, Œwiêta Bo¿ego Narodzenia nie s¹ protestanckimi œwiêtami.
S¹ to katolickie œwiêta. 25. grudzieñ by³ wiele miesiêcy przedtem, nim
siê urodzi³ nasz Pan. Nasz Pan urodzi³ siê w kwietniu. On nie urodzi³
siê w grudniu. Je¿eli byliœcie w Judei w grudniu, tam jest ch³odniej,
ni¿ tutaj, wiecie zatem, ¿e On nie urodzi³ siê w grudniu. A one pisz¹
siê C-h-r-i-s-t-m-a-s (w. j. angielskim) – Œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Jest to msza dla Chrystusa – Christ-mass.
11 My w Ameryce mamy tylko jedno protestanckie œwiêto i pan
Roosevelt zmieni³ nam to. Uhm. Jest to Œwiêto Dziêkczynienia.
Pozosta³e œwiêta to katolickie œwiêta – wszystkie. Rozumiecie? Pan
Roosevelt zmieni³ to dla nas. Wiêc my je obchodzimy ka¿dy czwartek,
wzglêdnie w pewnym tygodniu, czy coœ w tym sensie. Nie jest to ju¿
wiêcej w ustanowiony regularny dzieñ.
12 Widzicie wiêc jak to mamy popl¹tane. Ca³a ziemia sta³a siê
zbiorowiskiem brudu, grzechu i rozpaczania. I zawsze… Ona
musia³a dojœæ do takiego stanu, aby wybuch³a. Chodzi o to, ¿e zosta³y
wyci¹gniête wszystkie spoiny, wszystko ¿elazo i inne materia³y, by
mogli budowaæ okrêty i mosty, i tak dalej. Te materia³y, którymi Bóg
spoi³ j¹, zespawa³ i ukszta³towa³ j¹ w jedn¹ ca³oœæ, a ludzie
wydobywaj¹ z ziemi wszystek gaz i ropê naftow¹, i tak dalej, ¿eby
mieæ materia³ opa³owy i paliwo do samochodów, i tym podobnie. I
wydobywaj¹ wszystek wêgiel, by produkowaæ pr¹d elektryczny.
Rozumiecie? Wydobywaj¹ z niej po prostu wszystko do tego stopnia,
a¿ sta³a siê po prostu skorup¹ pe³n¹ szczelin, bo wydobyto z niej te
materia³y. A do tego ludzie stali siê tacy grzeszni, ¿e ziemia sta³a siê
wielkim gnojowiskiem i jest po prostu tak, jak by³o na pocz¹tku. Bóg
zasmuci³ siê, ¿e w ogóle stworzy³ cz³owieka. I wystarczy tylko jeden
ma³y atomowy konflikt, aby j¹ zupe³nie wyprowadziæ z równowagi.
Stanie siê dok³adnie tak, jak On powiedzia³, rozumiecie.
13 Wiêc my ¿yjemy w³aœnie w tym czasie i jesteœmy szczêœliwi, ¿e
jesteœmy chrzeœcijanami. O, moi drodzy! Co móg³bym uczyniæ,
gdybym… Myœlê, ¿e patrz¹c na to wszystko zwariowa³bym, gdybym
nie by³ chrzeœcijaninem. Nie pojmujê, jak ludzie mog¹ to znieœæ. Nie
rozumiem, jak cz³owiek mo¿e dzisiaj chodziæ po tej ziemi nie bêd¹c
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chrzeœcijaninem. Niech ktokolwiek z ludzi poda mi powód – jakiœ
powód, dlaczego nie s³u¿y Chrystusowi. Ja – ja – ja … Nie macie
¿adnego rozs¹dnego powodu. Rozumiecie? My jesteœmy po prostu…
¯yjemy w³aœnie w tym czasie, gdy wszyscy powinniœmy byæ
szczêœliwi i gotowi na to wspania³e Odejœcie do Domu, które jest
bardzo blisko.
14 I o, moi drodzy, ludzie s¹ po prostu pod groŸb¹: „Mene, Mene,
Tekel, Upharsin” – jest to wypisane na ka¿dym narodzie, na ka¿dej
œcianie, wszêdzie. Ka¿da demokracja, ka¿de królestwo i wszystko
inne upada. „Jesteœ zwa¿ony na wadze, a znaleziony lekkim” – to
wyrok nad królestwami. Królowie zawiedli. Dyktatorzy te¿ zawiedli.
Demokracja zawiod³a. Koœcio³y zawiod³y. Ludzie zawiedli. Wszystko
zawiod³o.
„Ty mówisz – ,Koœcio³y?’” Tak jest.
15 Jednym z najwiêkszych fiask na œwiecie jest koœció³. To siê
zgadza. Koœcio³y nêdznie zawiod³y. Wszystko zawiod³o. „Lecz my
przyjmujemy Królestwo, które nie zawiedzie – Jezusa Chrystusa”.
Ono nie mo¿e zawieœæ. I tak bardzo cieszymy siê z tego, ¿e tu nie
chodzi o sprawê koœcio³a. Jest to sprawa jednostki. Nie chodzi o to,
czy mój koœció³ jest zbawiony; chodzi o to, czy ja jestem zbawiony.
Nie chodzi o to, czy mój diakon jest zbawiony, wzglêdnie czy jest
zbawiony mój pastor, czy jest zbawiona moja matka. Chodzi o to, czy
ja sam jestem zbawiony, czy nie. Ja muszê byæ zbawiony. Potem
muszê im to powiedzieæ. A nastêpnie – jeœli oni s¹ zbawieni, to jest
cudowne; je¿eli nie s¹ zbawieni, to ja muszê mimo wszystko pozostaæ
zbawiony. To jest… Ja muszê nadal posiadaæ moje zbawienie. O,
jaki to wspania³y czas.
16 Uwa¿am równie¿, ¿e ka¿dego dnia – rozmyœlam o pieœni Eddy
Perronett; to jest moj¹ nadziej¹. Nie, nie by³ to Eddie Perronett.
Zapomnia³em, kto j¹ napisa³. „Moja nadzieja jest ugruntowana na
niczym innym ni¿ na Krwi Jezusa i Jego sprawiedliwoœci”. Czy to nie
jest cudowna pieœñ? „Wszystko dooko³a mojej duszy rezygnuje, lecz
On jest ca³¹ moj¹ nadziej¹ i ostoj¹”. Rozumiecie? „Na Chrystusie – tej
mocnej Skale ja stojê”.
17 Kiedy pewien doktor – zapomnia³em jego nazwisko – on
zwiastowa³ moc zmartwychwstania Chrystusa; by³o to, wiecie, w
wielkim formalnym koœciele w New Yorku niedawno. Mia³em to w
gazecie, by³ to wycinek z gazety. Ca³e jego zgromadzenie by³o
przeciwko niemu. On wierzy³ w rzeczy nadprzyrodzone, w
zmartwychwstanie Chrystusa, w ¯ywot Wieczny, w chrzest Duchem
Œwiêtym, który daje ¯ycie indywidualnemu wierz¹cemu oraz znaki i
cuda.
18 Jego zbór podj¹³ kroki, by go wy³¹czyæ, lecz mieli z nim umowê.
On mia³ pewien przywilej, ¿e móg³ pozostaæ w tym zborze do
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wyznaczonego terminu, i ach, oni tam po prostu siedzieli i byli
zgorzkniali na tego cz³owieka, który g³osi³. Lecz on by³ przekonany,
¿e ma racjê. On by³ równie¿ chorym cz³owiekiem – mia³… I on
powiedzia³… Nie, on nie by³ chorym cz³owiekiem. Przepraszam was.
On – po prostu umiera³ za kazalnic¹; nie by³ chorym cz³owiekiem.
Wiêc on… Oni zasmucili go na œmieræ. Byli wiêc zgorzkniali przeciw
niemu i nie chcieli go s³uchaæ, i tym podobnie. Lecz on po prostu dalej
zwiastowa³ prawdê. I oni mówili…
19 Oni mieli – by³a to towarzyska religia – „O, my zbieramy siê tutaj.
A pani Kowalska z naprzeciwka nale¿y do nas, wiêc zbieramy siê
razem. I mamy nasze spotkanka przy herbatce, i tym podobnie”. By³y
to po prostu towarzyskie spotkania, lecz on uwa¿a³, ¿e to jest
absurdalne.
20 „Podobno powinniœmy zbieraæ siê razem i narodziæ siê na nowo?”
I oni naœmiewali siê z niego i z wszystkiego, z jego religii, ze
wszystkiego.
21 I pewnego dopo³udnia, kiedy tam sta³ i krzycza³ spoza kazalnicy,
g³osz¹c, ¿e Jezus Chrystus jest rzeczywistoœci¹, dozna³ ataku serca. I
on – on zacz¹³ upadaæ – zrobi³ krok do ty³u, ot tak. A niektórzy z
nich… Mia³ wœród swoich s³uchaczy parê lekarzy, wiêc oni podeszli
i podnieœli go. Przy³o¿yli s³uchawkê do jego serca.
Orzekli: „On ma atak serca”. Dalej mówili: „Proszê pana, pan –
pan umiera”.
On odrzek³: „Ja umieram?”
Oni odrzekli: „Tak”.
On powiedzia³: „Niech dwaj moi wierni diakoni przyjd¹ tutaj”.
22 Oni podeszli i podnieœli go na nogi. A inni zapytali: „Nu¿e, co
znaczy dla ciebie teraz ta nowa religia, ta sprawa, o której g³osi³eœ?”
23 A on powiedzia³: „Puœæcie mnie teraz z r¹k”. Oni go puœcili. On
podniós³ swoje rêce i powiedzia³: „Na Chrystusie, tej mocnej Skale ja
stojê. Wszystkie inne grunty s¹ grz¹skim piaskiem”. I kiedy to
powiedzia³, zachwia³y mu siê nogi i zrobi³ krok do ty³u, ot tak. Za nim
wisia³ krzy¿. On obj¹³ jednym ramieniem krzy¿ z jednej strony, a
drugim z drugiej strony, ot tak. Powiedzia³: „Wszystkie inne grunty
s¹ grz¹skim piaskiem. Wszystkie inne grunty s¹ grz¹skim piaskiem”.
24 Pomyœla³em: „O Bo¿e, to jest w³aœciwe”. O to chodzi. To jest
w³aœciwe – umrzeæ na krzy¿u, rozumiecie, poniewa¿ wszystkie inne
grunty s¹ grz¹skim piaskiem. Chrystus jest jedyn¹ nadziej¹, któr¹
mamy. Nasza wiara jest zbudowana na niczym mniejszym.
25 Otó¿, dzisiaj do po³udnia mia³em zamiar przejœæ do listu do
¯ydów, 7. rozdzia³. Gdy s³ucha³em tych œwiadectw dzisiaj rano i
próœb o modlitwê, pomyœla³em, ¿e po prostu zmieniê temat:
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„Melchisedek bêd¹c Kap³anem, wed³ug porz¹dku arcykap³añskiego,
pozostaje Kap³anem na zawsze”. Powrócê jednak do Ewangelii,
wzglêdnie do Dziejów Apostolskich raczej i bêdê g³osi³ albo naucza³
dzisiaj do po³udnia na temat „Bo¿e uzdrawianie”, poniewa¿ mamy
tutaj tak wielu chorych ludzi.
26 W³aœnie s³ysza³em te proœby. Siedzia³em tam i przygotowywa³em
siê, czyta³em i studiowa³em tutaj na ten temat 6. rozdzia³ z listu do
¯ydów, gdzie jest mowa o Melchisedeku, Królu Salem, Królu Pokoju,
i tak dalej. Potem zacz¹³em s³uchaæ wszystkich… S³ysza³em go –
brata Neville, pytaj¹cego, czy ktokolwiek… I s³ysza³em, jak zaczêli
mówiæ: „Moja matka, moje dzieciê; mój ten; mój…”
Pomyœla³em sobie: „O!”
27 Coœ powiedzia³o mi po prostu: „Powróæ do Nowego Testamentu
teraz, do jednego z tych…” Przewróci³em wiêc stronice Biblii do
ty³u i zacz¹³em czytaæ w Dziejach Apostolskich, 4. rozdzia³ i tutaj
w³aœnie rozpoczniemy czytaæ dzisiaj do po³udnia. Nie wiem po prostu
dlaczego, lecz Duch Œwiêty chcia³, ¿ebym zmieni³ temat i naucza³
tego. Nie wiedzia³em, co mam mówiæ, oczywiœcie, nigdy nie wiem,
lecz jestem podporz¹dkowany Duchowi Œwiêtemu…
28 Otó¿,
wszyscy s³yszeliœcie, gdzie odbêdzie siê nastêpne
nabo¿eñstwo. Rozpoczniemy w Chicago w Filadelfijskim Koœciele, a
stamt¹d udamy siê do pewnego audytorium. Nie wiem jeszcze gdzie.
Chcemy po prostu rozpocz¹æ. Mo¿e bêdê tam dzieñ, a byæ mo¿e bêdê
tam szeœæ miesiêcy. Rozumiecie? Po prostu rozpocznê i pozostanê tam
tak d³ugo, a¿ Pan powie: „To wystarczy”, a potem odjadê gdzieœ do
innej miejscowoœci. I my rozpoczniemy 12. dnia w nastêpnym
miesi¹cu – 12. stycznia w Koœciele Filadelfia w Chicago. A potem,
mam nadziejê, ¿e wkrótce bêdziemy w Phoenix i tam na zachodzie, i
w okolicy, jak nas Pan poprowadzi.
29 Ja sam te¿ jestem w rozpaczliwej potrzebie modlitwy – ¿ebyœcie
wy, s³uchacze, modlili siê za mn¹. I ja – nie o moje zdrowie. Jestem
bardzo wdziêczny za moje dobre zdrowie, które mi Pan darowa³. I
jestem zdrowszy i w lepszym stanie, jak s¹dzê, ni¿ by³em
kiedykolwiek albo jakim by³em w ci¹gu ostatnich kilku lat. I jestem
za to wdziêczny Wszechmocnemu Bogu, który jedynie da³ mi to.
Rozumiecie? Poniewa¿ wszystko – wszyscy inni po prostu zawiedli i
mówili, ¿e mi siê to nie uda, ¿e nie móg³bym nawet dojœæ do kliniki
Mayo. Lecz na ile mi wiadomo, jestem dzisiaj do po³udnia z ³aski
Bo¿ej w doskona³ym zdrowiu. Wiêc jestem za to tak wdziêczny i
oddajê Bogu wszelk¹ czeœæ i chwa³ê, bowiem ¿adne inne stworzenie,
nikt inny nie móg³by tego uczyniæ, prócz Niego. Wiêc tak bardzo
cieszê siê z tego.
30 Lecz duchowo – ja potrzebujê duchowego przewodnictwa.
Wydaje mi siê ca³y czas, ¿e ponoszê fiasko. Ja – po prostu ci¹gle mnie
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coœ nêka: „O, ty masz tak¹ mizern¹ wymówkê”. Hm, to jest prawd¹.
Rozumiecie? Ja to wiem. Lecz to niewiele, co mam – ja pragnê czyniæ
to najlepsze, co umiem przy pomocy tego, co mam. I pragnê wiêcej
przewodnictwa Ducha Œwiêtego, by wiedzieæ, ¿e to, co czyniê, jest
w³aœciwe.
31 Poniewa¿ kiedy cz³owiek ma ju¿ czterdzieœci piêæ lat…
Oczywiœcie, zdajê sobie sprawê z tego, i¿ ci¹gle mówiê: „Starzejê siê”,
lecz tu nie chodzi o starzenie siê. Nie chcê sprawiæ, by niektórzy z was
s³uchaczy, którzy jesteœcie starsi ode mnie, czuliœcie siê niedobrze. To
jest… Patrzcie – tutaj jest brat Bosworth, maj¹cy osiemdziesi¹t lat,
a czuj¹cy siê dzisiaj lepiej ode mnie. I to jest… A spójrzcie na starego
dr Hamma siedz¹cego tam w wieku stu lat, a on jest ci¹gle dobrym
kaznodziej¹. Wiêc przede mn¹ jest jeszcze d³uga droga, by dojœæ do
tego wieku. A w¹tpiê w to, ¿e on przyzna³by w ogóle, ¿e jest starym
cz³owiekiem. Wiêc to jest po prostu…
32 Jest to subiektywne uczucie i oczywiœcie, ja wola³bym teraz…
Gdybym mia³ kiedykolwiek wybieraæ jakiœ sezon, wzglêdnie wiek, w
którym móg³bym s³u¿yæ najlepiej Panu, by³by to prawdopodobnie
mój obecny wiek. Rozumiecie? „Poniewa¿ wszystkie dzieciêce sprawy
usta³y i cz³owiek siê ustatkowa³, siwiej¹ mu w³osy, i wiecie, to jest po
prostu okres ¿ycia, w którym cz³owiek powinien byæ naprawdê
zakotwiczony i do tego wystarczaj¹co silny, jest po prostu w swoich
najlepszych latach – dojrza³y, dzieciñstwo i wiek m³odzieñczy zosta³y
wyt³uczone z niego i jest to po prostu okres, by wyjœæ na pole misyjne.
I je¿eli kiedykolwiek mam wiedzieæ o wszystkim, co posiadam,
powinienem to wiedzieæ teraz. I jestem tak bardzo wdziêczny za to, co
On pokaza³ mi w Swoich Ewangeliach; o, jak bardzo jestem za to
wdziêczny.
33 Lecz ja – mimo wszystko jakoœ nie jestem zadowolony sam z
siebie. Ja – po prostu coœ – ja pragnê Boga. Jest po prostu coœ, co
powinienem czyniæ, a wydaje mi siê jakoœ, ¿e nie udaje mi siê to robiæ
w³aœciwie. Po prostu… By³o to tutaj, kilka lat temu – zazwyczaj
mawia³em wam, ¿e móg³bym po prostu wyci¹gn¹æ rêkê po coœ i
niemal dotykam siê tego. Rozumiecie? Wydaje mi siê po prostu, ¿e jest
jeszcze coœ innego gdzieœ tam i ja po prostu dotykam siê tego niemal.
Gdybym tylko móg³ osi¹gn¹æ to miejsce, to zaraz potem by³oby to
bardzo dobre.
34 Otó¿, zapytano mnie odnoœnie tej ksi¹¿ki, któr¹ napisa³ pan
Koœció³ wzglêdnie o tych sprawach w niej. I ach, wielu telefonowa³o
mi i pytali siê, czy mam zamiar powiedzieæ coœ o tym, i tak dalej. Nie,
ja nie mówiê o tym nic. Po prostu zostawiam tê sprawê. Rozumiecie?
35 S³uchajcie, ja prawdopodobnie bêdê g³osi³ Bo¿e uzdrawianie,
kiedy pan Koœció³ bêdzie pogrzebany. Wiêc teraz – rozumiecie, Bo¿e
uzdrawianie… Kiedy ja i pan Koœció³ bêdziemy obaj le¿eæ w
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naszych grobach, Bo¿a Biblia bêdzie ci¹gle zwiastowana, bêdzie
g³oszone Bo¿e uzdrawianie i ludzie bêd¹ je praktykowaæ. Wiêc to
wcale nie gra roli. To znaczy jest to bardzo niedobre, ¿e my
amerykañscy kaznodzieje nie mamy go wystarczaj¹co du¿o, by
wyruszyæ, wiêc chodzimy po prostu w kó³ko i sprzeczamy siê miêdzy
sob¹, robimy rwetes i denerwujemy siê z powodu czegoœ. Rozumiecie?
Podczas gdy Bo¿e S³owo og³asza jasno Bo¿e uzdrawianie. I oni tak
czynili na przestrzeni wszystkich wieków. I ci¹gle bêdzie siê dziaæ w
ten sposób.
36 A je¿eli chodzi o wiarê, ¿e S³owo jest inspirowane – ja wierzê, ¿e
ka¿da jota w tej Biblii jest inspirowana. Nic z Niej…
37 Pozwólcie, ¿e przeka¿ê wam tutaj coœ niewielkiego teraz, gdy
myœlimy o tym. Czy wiecie, dlaczego protestanci staj¹ siê katolikami?
Jest tak dlatego, bo katolicy wierz¹, ¿e to S³owo jest inspirowane.
Protestanci wierz¹, ¿e pewne czêœci z Niego s¹ inspirowane. O tej
czêœci, któr¹ on uwa¿a za inspirowan¹, mówi: „To jest inspirowane,
reszta z Niego nie jest inspirowana”. A je¿eli Ono zwalcza jego
doktrynê, to Ono nie jest inspirowane. Rozumiecie, to jest stanowisko
protestanta.
38 Katolik mówi, ¿e Ono jest ca³e inspirowane, ka¿da odrobina z
Niego, lecz ich koœció³ jest nadrzêdny nad tym S³owem. Wiêc nie ma
znaczenia, co mówi S³owo; chodzi o to, co mówi koœció³. Dlatego ja
nie móg³bym byæ œwiadomie katolikiem.
39 Nie mam niczego przeciw katolikom, oni s¹ moimi przyjació³mi. A
jeœli oni wierz¹ w Pana Jezusa Chrystusa i przyjêli Go jako ich
osobistego Zbawiciela, to s¹ moimi braæmi.
40 Zatem takie mniemanie mam o koœcio³ach. Móg³bym… Nie
zgadzam siê z katolick¹ doktryn¹. Nie móg³bym byæ katolikiem w
tym sensie, jak mówi rzymskokatolicki koœció³, poniewa¿ oni
twierdz¹: „Papie¿ jest nieomylny, koœció³ jest nadrzêdny nad
S³owem; koœció³ jest nadrzêdny nad Bibli¹”. Ja bym tego nie móg³
twierdziæ.
41 Nie mogê byæ skrupulatnie protestantem, poniewa¿ nie mogê
wzi¹æ tylko czêœci S³owa i mówiæ: „Czêœæ z Niego jest inspirowana i
ta czêœæ jest inspirowana; to oznacza coœ innego, a to…”
42 Ja jestem Biblijnie wierz¹cym. Wierzê, ¿e to jest Bo¿e S³owo. Nie
ma nad Nim niczego i nigdy nie bêdzie. Jak d³ugo bêdzie trwaæ
wiecznoœæ, Ono bêdzie ci¹gle S³owem Bo¿ym. Rozumiecie? Ja wierzê,
¿e tak jest. Wiêc ja…
43 Mo¿e s¹ w nim rzeczy, których nie pojmujê, mo¿e s¹ to rzeczy,
których nie potrafiê urzeczywistniæ przy pomocy mojej s³abej wiary,
któr¹ mam. Mo¿e nie potrafiê ich urzeczywistniæ, lecz one s¹ pomimo
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tego Prawd¹. Jest to Bo¿e S³owo. Jest to S³owo Bo¿e. Nie wa¿ne, co
mówi ktoœ inny, ja wierzê, ¿e Ona jest S³owem Bo¿ym.
44 Wierzê równie¿, ¿e w Nim znajduje siê Nasienie. Jest to wiadro,
pe³ne Nasion. I ja wierzê, ¿e Duch Œwiêty bierze to Nasienie i zasiewa
je do naszych serc, ot tak. Czy temu nie wierzycie? [Zgromadzeni
mówi¹: „Amen” – wyd.] I my stajemy siê Jego dzieæmi.
45 Wiêc dlatego ja muszê wierzyæ. Gdyby jedno S³owo nie by³o
inspirowane, to nie móg³bym ufaæ tej Ksiêdze. Nie móg³bym Jej
wierzyæ, poniewa¿ je¿eli ta czêœæ nie jest inspirowana…
46 Pan Koœció³ powiedzia³: „Pewne czêœci Biblii nie s¹ inspirowane,
na przyk³ad ew. Marka 16, i tak dalej”. On mówi: „To nie jest
inspirowane”.
47 Wiecie, spotka³em siê z przyjació³mi jego metodystycznego
kaznodziei wprost tam w New Albany, i oni nie zgadzali siê z nim;
ró¿nili siê o sto milionów mil. Oni mówili, ¿e nie potrafi¹ tego
„strawiæ”. A pewien stoj¹cy tam kaznodzieja prezbiterianin
powiedzia³: „Otó¿, bracie, ja nie wiem, co dzieje siê z tym
cz³owiekiem”. Rozumiecie? On powiedzia³: „Otó¿, spójrzcie teraz,
on…”
48 Ja odrzek³em: „To w³aœnie czyni ich katolikami. To w³aœnie czyni
protestantów takimi, jakimi s¹ – mizern¹ grup¹ niczego”.
Rozumiecie? Dalej rzek³em: „O to w³aœnie chodzi, poniewa¿ oni nie
maj¹ ¿adnej nadziei. Oni nie mog¹ budowaæ swoich nadziei na tej
Biblii, poniewa¿ dla nich czêœæ z Niej jest inspirowana, a czeœæ z Niej
nie jest inspirowana”.
49 Nic wiêc dziwnego, ¿e mahometanie… Dr Reedhead – kiedy on
tam sta³ i zapyta³ siê tego mahometanina, czemu nie przyj¹³
zmartwychwsta³ego Pana Jezusa, on odpar³: „Otó¿, pozwól mi
zobaczyæ, jak wasi nauczyciele urzeczywistniaj¹ to S³owo – jak Jezus
powiedzia³, ¿e powinni to czyniæ”.
50 On odrzek³: „O, ty powo³ujesz siê na ew. Marka 16”. Dalej
powiedzia³: „To nie jest inspirowane”.
51 A on powiedzia³: „Jak¹ Ksi¹¿kê ty czytasz?” Dalej mówi³: „Nasz
Koran – ka¿da odrobina naszego Koranu jest inspirowana”. Jest to
muzu³mañska Biblia. Powiedzia³: „On jest inspirowany. My
wierzymy ka¿demu s³owu z niego. I wiemy, ¿e wszystko, co przyrzek³
Mahomet, mo¿emy wprowadziæ w czyn”. To siê zgadza. I powiedzia³:
„Nu¿e, wy, chrzeœcijanie, wprowadŸcie w czyn to, co mówi ta Biblia”.
Dalej rzek³: „Otó¿, je¿eli Ona nie jest inspirowana, to nie macie nic”.
Rozumiecie? Tutaj to macie. On powiedzia³: „Wy nie macie niczego
prócz jakiejœ b³ahej teorii w swoich myœlach”. Otó¿, ten cz³owiek mia³
zupe³n¹ racjê. Niech to jest poganin, niech to jest jakiœ bezbo¿nik, on
ma zupe³n¹ racjê.
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Lecz ja mówiê, ¿e Ona jest inspirowana i ka¿de S³owo z Niej jest
Prawd¹. Ka¿de S³owo z Niej jest Prawd¹.
53 I pozwólcie, ¿e wam coœ poka¿ê. Jezus Chrystus powiedzia³, kiedy
On pisa³ ostatni rozdzia³ w tej Biblii, On powiedzia³: „Ktokolwiek
doda³by do Niej albo uj¹³by coœ z tego S³owa, tyle samo bêdzie mu
ujête z Ksiêgi ¯ycia”. Czy to prawda? „Ktokolwiek dodaje do Niej
albo ujmuje z Niej”.
54 Dlatego wierzê ca³ym moim sercem, ¿e od s³ów: „Na pocz¹tku” w
1. Moj¿eszowej do „Amen” na koñcu Objawienia Ono jest ca³e
inspirowane przez Boga. Ono jest pod ka¿dym wzglêdem Prawd¹.
¯adne S³owo z Niej nie jest b³êdne. Ona jest ca³a Prawd¹. Ja wierzê
ka¿demu S³owu z Niej. Nie chcê z niej niczego ujmowaæ ani dodawaæ
do niej. Nie potrzebujê niczego wiêcej, potrzebujê tylko To. I To jest
w³aœnie to, czego potrzebujê.
55 Co o tym s¹dzisz, Gene? Czy myœlisz, ¿e to jest miej wiêcej
Prawd¹? Ja wierzê, ¿e Ona jest Prawd¹ – ka¿de S³owo z Niej, wiêc my
Jej po prostu wierzymy w ten sposób.
56 Otó¿, je¿eli macie mê¿ów z ograniczonymi pogl¹dami w
Ameryce… I spójrzcie tutaj, przyjaciele, je¿eli sprzeczamy siê o to,
¿e jesteœmy metodystami czy baptystami, czy zielonoœwi¹tkowcami i
o dowodach i wszystkich innych sprawach, to codziennie umieraj¹
tysi¹ce tysiêcy ludzi, którzy nigdy nie s³yszeli o Jezusie Chrystusie. To
siê zgadza. Oko³o sto czterdzieœci tysiêcy ludzi umiera ka¿dego dnia
– nie nawróconych. A my sprzeczamy siê, czy musimy mówiæ
jêzykami albo musimy krzyczeæ, wzglêdnie czy musimy nale¿eæ do
metodystów, baptystów, czy do koœcio³a zielonoœwi¹tkowego – o te
b³ahe sprawy. I my kaznodzieje, leniwi, wa³konimy siê tutaj i nie
czynimy niczego, wszêdzie w Ameryce, g³osimy ludziom, którym jest
to g³oszone ci¹gle w kó³ko. Jest to podobne do ustawicznego
przeczesywania. Tak jest. A miliony w innych krajach…?
57 A Jezus – ostatnie polecenie, które On da³, by³o: „IdŸcie do ca³ego
œwiata i g³oœcie tê Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu”. Czy widzisz,
przyjacielu, dlaczego ja nie mogê pozostaæ w domu? Coœ jest po prostu
we mnie, co mnie rozrywa na kawa³ki. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e
coœ powinno byæ czynione, bracie, siostro. My… Ja – nie mogê tego
czyniæ sam. I ja nie wiem, co…
58 Widzê te stowarzyszenia kaznodziejów, jak oni zak³adaj¹ rêce i
nie dopisuj¹, i czyni¹ wszystko mo¿liwe tam na polu misyjnym,
poniewa¿ maj¹ b³êdn¹ doktrynê, z któr¹ wychodz¹, mianowicie swoj¹
teologiê. Otó¿, tamci ludzie naœmiewaj¹ siê z tego. Cz³owiek nie mo¿e
tam wyjechaæ z teologi¹. Oni nawet nie wierz¹ tym bredniom. Musicie
im pokazaæ, ¿e Bóg jest Bogiem. To siê zgadza.
59 I co mo¿e uczyniæ cz³owiek? Ja nie wiem. Wiem jednak, ¿e
52
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pewnego dnia skoñczy siê to wszystko i tr¹ba Pañska zabrzmi, i
og³osi: „Czasu ju¿ nie bêdzie”.
60 Myœlê o tym, kiedy Daniel sta³ tam na brzegu owego dnia i ogl¹da³
tê wizjê. A anio³, odziany w s³oñce, zst¹pi³ na dó³, a têcza by³a nad
Jego g³ow¹. On postawi³ jedn¹ stopê na l¹dzie a drug¹ na morzu i
podniós³ Swoj¹ rêkê, i przysi¹g³ przez Tego, który ¿yje na wieki
wieków, ¿e czasu ju¿ nie bêdzie. Rozumiecie? Hmm. Ja… To musi siê
urzeczywistniæ pewnego dnia. Ka¿de S³owo z Niej wype³ni siê
dok³adnie tak, jak On Je powiedzia³.
61 Wiêc potem – co ja potem zrobiê? Co ty potem zrobisz?
Rozumiesz? Jesteœ za to odpowiedzialny, tak samo jak ja jestem
odpowiedzialny. My wszyscy jesteœmy odpowiedzialni. Jesteœmy
odpowiedzialni za œmieræ Jezusa Chrystusa, ka¿dy z nas, dopóki nie
przyjêliœmy Go jako osobistego Zbawiciela; dzia³ajmy wiêc dla Niego
ca³ym naszym sercem. Je¿eli Bóg da³ nam coœ do zrobienia, a my tego
nie uczynimy, to Bóg bêdzie wymaga³ tego na koñcu czasu.
62 O! Wiêc Bo¿e, daj mi wiarê, daj mi – dodaj mi odwagi. Dodaj mi
zachêty.
63 Ja zniechêcam siê tak ³atwo, rozumiecie, poniewa¿ widzê ró¿ne
rzeczy i one s¹ niedobre, a ja – nie potrafiê ich naprawiæ. Na nic siê
zdaj¹ moje próby w tym kierunku. Spe³za to po prostu na niczym.
Podobnie jak sprzeczanie siê z tym bratem o jego ksi¹¿ce. Nigdy nie
osi¹gniecie niczego przez sprzeczanie siê.
64 Niedawno tutaj A. B. Neums – wy go znacie – tego mê¿czyznê,
który umar³ ubieg³ego tygodnia. On mi depta³ po g³owie – po prostu
zwymyœla³ mnie z powodu Bo¿ego uzdrawiania. Brat Neums by³
dobrym cz³owiekiem, ufam, ¿e jest dzisiaj w chwale razem z innymi
œwiêtymi Bo¿ymi, wydaj¹c okrzyki zwyciêstwa.
65 Otó¿, nie dbam o to, jakie nastawienie on mia³ wzglêdem Bo¿ego
uzdrawiania. Ktokolwiek powsta³by, kaznodzieja, papie¿, czy
ktokolwiek inny i potêpia³by Bo¿e uzdrawianie; ja jutro bêdê znowu
zwiastowa³ Bo¿e uzdrawianie. To prawda. Rozumiecie? Dlaczego?
Ono jest w S³owie. Jest to Bo¿e S³owo. Tak w³aœnie powiedzia³ Bóg.
To nie jest… Ja jestem odpowiedzialny za to, co Bóg powiedzia³. Ja
jako kaznodzieja jestem odpowiedzialny g³osiæ to, co Bóg powiedzia³
i nazywam to Prawd¹.
66 Jecha³em po brata Boze. W³¹czy³em radio. Lubi³em s³uchaæ brata
Neums; on by³ dobrym kaznodziej¹. I uda³em siê tam, by go s³uchaæ.
I po drodze tam, o moi drodzy, on zwymyœla³ Bo¿e uzdrawianie jako
fanatyzm i od diab³ów, i wszystko mo¿liwe. I on powiedzia³: „Na
przyk³ad bracia Bosworthowie…” On powiedzia³: „By³em wtedy,
gdy oni… By³em z nimi, gdy byli w swoich najlepszych latach, kiedy
byli m³odymi mê¿czyznami, po prostu m³odzieñcami”. I powiedzia³:
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„Oni obaj umarli, a byli jeszcze m³odzieñcami”. I powiedzia³: „Gdyby
by³o coœ rzeczywistego w Bo¿ym uzdrawianiu, to dlaczego umarli?”
Pomyœla³em: „O, bracie Neums! Mój drogi!”
67 On powiedzia³: „Aimee McPherson umar³a bêd¹c m³od¹
dziewczyn¹, rozumiecie, po prostu m³odym dzieckiem”. A Aimee by³a
star¹ kobiet¹, kiedy umar³a.
68 Pomyœla³em wiêc: „O mój drogi”. Otó¿, wyszed³em i pomyœla³em:
„Ja wiem, ¿e on pope³ni³ wielki b³¹d”. Wyszed³em wiêc i uda³em siê
na lotnisko i wszed³em do hali. Zatelefonowa³em do niego.
Powiedzia³em: „Bracie Neums?”
On odrzek³: „S³ucham”.
Powiedzia³em: „Tu brat Branham”.
On odrzek³: „Czego chcesz?”
69 A ja powiedzia³em: „Bracie Neums, pomyli³eœ siê trochê dzisiaj
rano i to ciê zrujnuje, je¿eli nie bêdziesz uwa¿a³, bracie. Myœlê, ¿e ty
skorygowa³byœ mnie tak samo. Ty przemawia³eœ i powiedzia³eœ:
„Obaj bracia Bosworth umarli, kiedy byli jeszcze m³odzieñcami”.
On odpar³: „Oni umarli”.
70 Powiedzia³em: „Bracie Neums, Brat Bosworth jest obecnie w
Detroit i ma tam nabo¿eñstwo. A F. F. – Fred Bosworth jest moim
mened¿erem”. I powiedzia³em: „On ma niemal osiemdziesi¹t lat. On
jest w tym czasie w Miami”. I powiedzia³em: „Bracie Neums, przed
dwoma laty urz¹dzaliœmy wspólnie nabo¿eñstwa ewangelizacyjne
wprost tutaj w Louisville, gdzie przysz³y tysi¹ce ludzi i s³uchali brata
Boswortha”. I powiedzia³em: „Jego zdjêcie przechodzi przez rêce
tysiêcy ludzi w ca³ym tutejszym kraju i wszêdzie – jego artyku³y i
inne rzeczy”. I powiedzia³em: „On ¿yje dzisiaj i cieszy siê najlepszym
zdrowiem”. I powiedzia³em: „Jest to mocny mê¿czyzna tutaj, w wieku
niemal osiemdziesiêciu lat, ci¹gle zwiastuje Ewangeliê, w³aœnie
powróci³ ze mn¹ z Afryki”. Powiedzia³em: „To prawda”.
71 Dalej rzek³em: „Bracie Neums, myœlê, ¿e ty uczyni³byœ to samo dla
mnie”. Powiedzia³em: „Patrz, ty masz wspania³e poselstwo
rozbudzenia tutaj w radio, i tak dalej. Ty masz… Masz wszystkie…
i wiele ludzi ciê s³ucha. I bracie Neums, je¿eli ludzie stwierdz¹… I
oni to wiedz¹ – tysi¹ce ludzi s³ucha ciebie, a wiedz¹, gdzie jest brat
Bosworth w³aœnie teraz”. Powiedzia³em: „Je¿eli mówisz coœ takiego,
zrujnuje to twoj¹ us³ugê, a my jesteœmy braæmi. Nie powinieneœ tego
mówiæ”.
On powiedzia³: „Ja to sprostujê”.
72 Widzicie teraz, zwalczanie siê nie daje niczego. Bóg troszczy siê o
wszystkie rzeczy. Rozumiecie? Nie czyñcie tego. Po prostu ich
mi³ujcie. Oddawajcie dobrym za z³e, przez ca³y czas. Czy to jest
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w³aœciwe? Je¿eli ktoœ mówi dobrze o tobie, no có¿, b¹dŸ wdziêczny.
Je¿eli ktoœ mówi o tobie Ÿle, b³ogos³aw go mimo wszystko.
Oczywiœcie. To jest w³aœciwe. Bóg zatroszczy siê o wszystko inne. On
jest Bogiem. Czy to nie jest prawd¹? On jest Bogiem. Wiêc tak czy
owak wszyscy musimy zdaæ rachunek przed Nim.
73 I bez wzglêdu na to, co to jest, je¿eli twój najgorszy wróg… Jeœli
masz w ogóle jakiekolwiek wspó³czucie, a wiesz, i¿ twój najgorszy
wróg, jakiego masz, pójdzie do otch³ani zwanej piek³em, to sprawia,
¿e czujesz siê Ÿle.
74 Ja nie wiem o ¿adnym cz³owieku – nie mogê pomyœleæ o tym, ¿e
najpodlejszy cz³owiek na œwiecie obecnie, czy by to by³ Stalin tam na
pó³nocy, ktokolwiek by to by³, nie zniós³bym tej myœli, ¿e ten
cz³owiek cierpi mêki w piekle dzisiaj rano. Nie móg³bym pogodziæ siê
z tym. Na pewno. Modlê siê, ¿eby Bóg okaza³ mi³osierdzie jego
zgubionej duszy, skoro on umar³, rozumiecie, ¿eby Bóg nie zostawi³
go tak cierpieæ w wiecznoœci. Pomyœlcie o cz³owieku w mêkach
piekielnych, którego Biblia przedstawia tutaj niewierz¹cemu.
Pomyœlcie tylko, ludzka istota, dlaczego ja…By³by to cz³owiek
kamiennego serca, któryby chcia³, ¿eby ktoœ inny musia³ iœæ na takie
miejsce. Ja uczyni³bym wszystko, co bym potrafi³, by go zachowaæ od
tego. Na pewno bym to uczyni³. I jest mi go ¿al z g³êbi mojego serca,
je¿eli on poszed³ na takie miejsce jak to.
75 Otó¿, mo¿e widzicie, ¿e brat postêpuje niedobrze i próbujecie
udzieliæ mu wskazówki, lecz je¿eli on nie us³ucha, to jedyna rzecz,
która pozostaje, jest mi³owaæ go mimo wszystko i modliæ siê o niego.
Czy to jest w³aœciwe?
76 Ilu z was mi³uje Go ca³ym swoim sercem? [Zgromadzeni mówi¹:
„Amen” – wyd.] Ca³ym swoim sercem – po prostu mi³ujecie Pana. To
jest naprawdê dobre. Czyñcie to ustawicznie. Miejcie to zawsze na
uwadze. I chciejcie Go mi³owaæ jeszcze wiêcej.
77 Zatem
dzisiaj do po³udnia bêdziemy czytaæ z tego
b³ogos³awionego S³owa tutaj. O, jaka to cudowna rzecz czytaæ to –
Nowy Testament, Stary Testament, ca³¹ Bibliê. Lecz 4. rozdzia³
Dziejów Apostolskich – tutaj rozpoczniemy dzisiaj rano, by mieæ taki
ma³y przedobraz. Idziemy z powrotem. Dzieje siê to w tym czasie, gdy
Koœció³ zosta³ rozpalony na nowo. I jest to ten czas, o którym
chcia³bym przemawiaæ.
78 Niechaj ktoœ – nie pozwólcie mi przemawiaæ zbyt d³ugo. Mam
przemawiaæ na pogrzebie pana Underwooda – zaraz po tym
nabo¿eñstwie tutaj, w kaplicy Coota, dzisiaj po po³udniu o drugiej
godzinie. A jutro po po³udniu ma pogrzeb pan Tinsley, nasz s¹siad
tutaj; umar³ wczoraj. Ma osiemdziesi¹t piêæ lat, a wiêc bêdê
przemawia³ na jego pogrzebie jutro.
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Poprosi³em w³aœnie siostrê Gertie, czy by mi przysz³a zagraæ
refren, bo myœlê, ¿e ci ludzie nie maj¹ nawet przygotowanej pieœni na
dzisiejsze popo³udnie. I poproszê siostrê Gertie, czy mog³aby przyjœæ
i zagraæ mi dzisiaj po po³udniu. Mo¿e uda nam siê coœ przygotowaæ na
jutro, na pogrzeb pana Tinsley’a.
80 Otó¿, w pierwszym wieku koœcio³a – ta pierwsza grupa ludzi, oni
wszyscy…
81 Izrael by³ ubijany przez wiele lat, lecz obecnie doszed³ do tego
czasu, gdy przyszed³ Mesjasz i da³ im nadziejê w Panu Jezusie. Lecz
na pocz¹tku by³ On przeœladowany, naœmiewali siê z Niego, pluli na
Niego, nazywali ekstrawaganckim religijnym fanatykiem i
wszystkim mo¿liwym albo po prostu fanatykiem, Belzebubem,
diab³em i tym podobnie. Lecz On mia³ jeden cel, mianowicie
wype³niaæ wolê Bo¿¹. I bez wzglêdu na to, ilu ludzi by³o przeciwko
Niemu, On pomimo tego przyszed³, aby siê mog³o wype³niæ S³owo
Bo¿e. Czy siê to zgadza? [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” – wyd.]
Rozumiecie?
82 Spójrzcie na uczonych w Piœmie i nauczycieli owego czasu.
Patrzcie, oni byli uczonymi w Piœmie na daleko wy¿szym poziomie,
ni¿ mamy obecnie, je¿eli chodzi o wykszta³cenie. A je¿eli chodzi o
œwi¹tobliwoœæ, wiecie, oni by doprowadzili dzisiejszy koœció³
Œwi¹tobliwoœci do zawstydzenia. Oni musieli ¿yæ naprawdê
œwi¹tobliwie. Oni ¿yli oddzielonym, poœwiêconym ¿yciem. Podobnie
jak katoliccy ksiê¿a obecnie; lecz daleko im do ówczesnych, poniewa¿
oni mieszkaj¹ w plebaniach. Lecz tamci musieli byæ wszyscy na
jednym miejscu, bezpoœrednio w œwi¹tyni, by³o ich tam tysi¹ce –
oddzieleni, poœwiêceni, tak samo jak w mieœcie Watykan.
83 I oni byli uczonymi w Piœmie. Musieli je znaæ ca³e literê po literze.
I oni byli pod tym wzglêdem tak doskonali, ¿e nawet kreska nad liter¹
mia³a zupe³nie inne znaczenie. Nie wolno im by³o tego tykaæ ani z tym
manipulowaæ. A chocia¿ nawet byli… Oni musieli byæ tacy. Biblia
mówi, ¿e oni byli znalezieni nienagannymi”. Otó¿, oni je musieli
naprawdê znaæ, nieprawda¿?
84 Pomimo tego oni wszyscy byli swoim umys³em oparci mocno na
jednej niezachwianej sprawie, której byli nauczani, a nie chcieli byæ
poddajni Ewangelii i ca³ej mocy Bo¿ej, i oni nie rozpoznali Pana
Jezusa Chrystusa. On tam by³ i ca³e Pismo Œwiête mówi³o o Jego
przyjœciu, lecz oni tego nie rozpoznali, poniewa¿ mieli swoj¹ w³asn¹
teologiê. „My jesteœmy koœcio³em, a jeœli coœ przychodzi, przychodzi
to poprzez nas. I my w³adamy nad pañstwami i nad religi¹. My
jesteœmy tym i my jesteœmy tamtym”. Jest to naprawdê piêkny obraz
dzisiejszego katolicyzmu. Rozumiecie? „Zastrzegamy sobie autorytet
do wszystkiego”.
85 A nastêpnie rozpadli siê na ró¿ne -izmy, takie jak faryzeusze,
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saduceusze i inni. Faryzeusze wierzyli w ducha i w anio³a oraz w
zmartwychwstanie. Saduceusze nie wierzyli w anio³y, ducha
wzglêdnie w zmartwychwstanie. I mieli wszelkiego rodzaju sekty
miêdzy sob¹, tak samo jak my mamy je dzisiaj – ta sama sprawa.
86 I oto powsta³ pewien cz³owiek i powiedzia³: „Jestem wielk¹
osob¹”. Wyst¹pi³ jeden, podaj¹c siê za Jezusa, i zabra³ czterystu
mê¿czyzn gdzieœ na pustyniê; oni wszyscy poginêli. A potem wyst¹pili
inni i mówili, ¿e s¹ jak¹œ wielk¹ osob¹, i zwiedli ludzi do ró¿nych
kultów, i tak dalej.
87 I w³aœnie wœród tego wszystkiego ten rzeczywisty, autentyczny
Artyku³ Bo¿y przyszed³ na œwiat: ten prawdziwy. O, moi drodzy. To
mia³oby natychmiast pobudziæ nas do radowania siê. On przyszed³,
nie bêd¹c w ¿adnym kulcie, nie zgadzaj¹c siê z tymi kultami, nie
zgadzaj¹c siê z koœcio³em, lecz czyni¹c jedn¹ rzecz – wype³niaj¹c
doskona³¹ wolê Bo¿¹, która by³a zapisana w Biblii. To siê zgadza. On
mia³ Swój… On wiedzia³, co powiedzia³ Ojciec. On zna³ Pismo
Œwiête dziêki inspiracji. Wiêc on wytrwa³ bez wzglêdu na to, co oni
mówili.
88 On powiedzia³: „Ale¿, wy ob³udnicy” – powiedzia³ – „wy robicie
wasze tradycje takie obowi¹zkowe, i tak dalej. I wy, dziêki waszym
tradycjom uniewa¿niacie S³owo Bo¿e”. Rozumiecie?
89 O, On przyk³ada³ to wszystko do tej ociosanej Ska³y, ka¿d¹
odrobinê z tego, bracie. On kontynuowa³ swoje dzie³o nie zmieniaj¹c
niczego. O, ja lubiê jego nieustraszonoœæ. Czy wy nie? [Zgromadzeni
mówi¹: „Amen” – wyd.] Nigdy w ¿adnej sytuacji nie by³ ani trochê
wyprowadzony z równowagi; On wiedzia³, ¿e chodzi doskonale
wed³ug woli Bo¿ej.
90 Kiedy uderza³y sztormy w tê niewielk¹ ³ódŸ i niemal tonê³a, On
wyst¹pi³ tak opanowany, jak tylko móg³ byæ, postawi³ swoj¹ stopê na
burcie ³odzi i spojrza³ do góry – do Ojca – i powiedzia³: „Spokój.
Uspokój siê”. Spojrza³ na ocean i powiedzia³: „Ucisz siê” – wróci³ na
ty³ ³odzi i po³o¿y³ siê. GroŸne fale uspokoi³y siê. Taki On by³: nigdy
przestraszony, nigdy podniecony, nigdy niespokojny.
91 Oni mówili: „O, my wiemy, kim On jest – Belzebubem. Wiemy, ¿e
On czyni to przez ksiêcia diab³ów”.
92 On powiedzia³: „Je¿eli szatan wypêdza szatana, to jego królestwo
jest rozdzielone. A jeœli Ja palcem Bo¿ym wypêdzam diab³y, czym
wypêdzaj¹ je wasze dzieci? Rozs¹dŸcie to sami”. Tak opanowany, jak
tylko móg³ byæ. Nigdy… Patrzcie, On po prostu podœwiadomie
wierzy³. On kontynuowa³ dalej Swoje dzie³o, wiedzia³ bowiem, ¿e
doskonale wype³nia wolê Bo¿¹.
93 Kiedy On uzdrowi³ chorego – co mówi Biblia, jaki by³ powód, ¿e
On uzdrowi³ chorego? „On uzdrowi³ chorego, aby siê mog³o wype³niæ
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S³owo”. Dlaczego? Widzicie? Dlaczego? Jest ³atw¹ rzecz¹ wierzyæ
wszystkiemu, co mówi Bóg.
94 Gdyby Bóg powiedzia³: „Jutro bêdzie tak gor¹co, ¿e wszyscy mog¹
iœæ p³ywaæ” – nie by³oby trudn¹ rzecz¹ dla mnie przygotowaæ sobie
k¹pielówki. Gdyby On powiedzia³: „Jutro bêdzie ca³y dzieñ la³
deszcz”, by³oby dla mnie ³atw¹ rzecz¹ wzi¹æ ze sob¹ parasol. Czy siê
to zgadza? [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” – wyd.] Gdyby Bóg
powiedzia³: „W przysz³ym roku bêdzie dogodny sezon i wszêdzie
urosn¹ plony”, ja bym po prostu zasadzi³ wszystko w dobrej wierze.
Rozumiecie? Czy siê to zgadza? [„Amen”.] Gdyby Bóg powiedzia³, ¿e
da nam wspania³e nabo¿eñstwo dzisiaj wieczorem, ja bym tutaj
przyszed³ nie maj¹c nawet ¿adnego tematu na myœli. On by to uczyni³
mimo wszystko. Czy to prawda? [„Amen”.] Bóg tak powiedzia³. Na
tym sprawa za³atwiona.
95 Je¿eli cierpisz i jesteœ bliski œmierci, a Bóg powiedzia³: „Jam jest
Pan, który ciê uzdrawia”. To nie zachwieje tob¹ ani trochê, idŸ po
prostu naprzód. Bóg tak powiedzia³! Rozumiesz? To jest po prostu ta
podœwiadoma wiara, rozumiesz. IdŸ tylko naprzód i wierz w to. Bóg
tak powiedzia³ i na tym sprawa za³atwiona.
96 Otó¿, by³o to ³atw¹ rzecz¹ dla Jezusa, poniewa¿ On wiedzia³, ¿e
przyszed³ w dogodnej porze, by czyniæ dzie³o Bo¿e i zwiastowaæ
S³owo Bo¿e, i czyniæ znamiona Bo¿e i wype³niæ i urzeczywistniæ to, co
Bóg zapowiedzia³. Dlaczego zatem Koœció³ nie mo¿e dzisiaj myœleæ
tak samo – te same S³owa, które powiedzia³ Jezus? Rozumiecie?
97 Poniewa¿ niektórzy z nas powracaj¹ i mówi¹: „O, dni cudów
przeminê³y. Chwa³a Bogu. Ta czêœæ nie jest inspirowana. Ta jest, lecz
ta nie jest, poniewa¿ te rzeczy nie mog¹ siê dziaæ obecnie”.
Rozumiecie? To jest powodem, dlaczego nie mo¿emy iœæ naprzód.
98 O, gdyby jedno wielkie Cia³o Chrystusa powsta³o w mi³oœci i z
poszanowaniem, rozumiecie, i d¹¿y³oby naprzód w zgodnoœci jako
jedno serce, nie uœwiadamiaj¹c sobie nawet wiary, która im
towarzyszy, bracie, zobaczylibyœmy na ziemi Koœció³, który by³by…
Rozpoczê³oby siê w tej chwili Tysi¹cletnie królestwo. Ono nadchodzi.
Ono przychodzi. O, tak. I my je z ³aski Bo¿ej zobaczymy. Ja bêdê
w³aœnie tam. To siê zgadza. Bóg to obieca³. Ja Mu wierzê, wiêc bêdê
w³aœnie tam, gdy siê to bêdzie dziaæ.
99 Otó¿, serca uczniów by³y za³amane, kiedy poznali, ¿e On
odchodzi. On powiedzia³: „Ja odejdê. Jeszcze krótko, a œwiat nie
zobaczy Mnie ju¿ nigdy wiêcej”. On powiedzia³…
100 Oni mówili: „Co On to mówi? On jest cz³owiekiem, którego
najtrudniej zrozumieæ”. Nikt Go nie zrozumia³. Patrzcie, oni
orzekli… On powiedzia³ Swoim braciom…
Jego bracia powiedzieli: „ChodŸmy na œwiêto”.
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On odrzek³: „Ja tam nie pójdê”.
Kiedy odeszli, On powiedzia³: „Ja pójdê inn¹ drog¹. Nie pójdê
razem z nimi”, poniewa¿ nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. To
prawda. Jego najbli¿si nie wierzyli w Niego. On powiedzia³: „Ja tam
pójdê inn¹ drog¹”. Patrzcie, oni zastanawiali siê, jak.
102 A on powiedzia³: „Ten Cz³owiek mówi zagadkowo. Nie mo¿emy
Go zrozumieæ”.
103 A tutaj, w 17. rozdziale powiedzieli: „Oto…” Tu¿ przedtem, nim
On odszed³ do chwa³y, powiedzieli: „Oto teraz mówisz jasno, nie
zagadkowo”, wzglêdnie w przypowieœciach i tak dalej.
Widzicie, oni powiedzieli: „Czy On to powiedzia³?”
104 Gdy Nikodem rozmawia³ z Nim, powiedzia³: „Jak móg³by
cz³owiek narodziæ siê na nowo?” On powiedzia³: „Jak mo¿e siê to
staæ? Jedynie ¿e cz³owiek narodzi siê z wody i Ducha”. Oni nie mogli
tego zrozumieæ. On powiedzia³: „Ten Cz³owiek mówi tajemniczo”.
Nikt tego nie rozumia³. Nawet Jego w³asna matka nie rozumia³a Go.
105 On by³ Cz³owiekiem, którego trudno by³o zrozumieæ, poniewa¿ On
by³ Bogiem, a ich umys³ by³ œwiecki. Wiêc On uczyni³ to wtedy
zupe³nie inaczej. Œwiecki umys³ w porównaniu z inspiracj¹ Bo¿¹? –
ale¿ to g³upstwo! Lecz dziwn¹ rzecz¹ by³o to, ¿e On mia³ moc
dokonywaæ tego, co On zapowiedzia³. To w³aœnie zastanawia³o ich.
On potrafi³ czyniæ rzeczy, których nie potrafili czyniæ inni ludzie.
106 Wiêc potem On powiedzia³: „Jeszcze krótki czas, a œwiat nie
zobaczy Mnie ju¿ wiêcej, lecz wy Mnie zobaczycie”. S³uchajcie tego
teraz: „Lecz wy Mnie zobaczycie”. Ci „wy” – do kogo On mówi³? Do
wierz¹cych. Czy to prawda? [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” – wyd.]
On powiedzia³: „Wy Mnie zobaczycie. Bo Ja” – nie ktoœ inny – „bo Ja
bêdê z wami, mianowicie w was, do…” Czy do koñca aposto³ów?
Nie! Jak d³ugo? „A¿ do skoñczenia œwiata”. Przez ca³y czas Jezus
Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.
107 Wiêc „Ja odchodzê. Bêdê siê modli³ do Ojca; On da wam innego
Pocieszyciela, którym jest Duch Œwiêty”. „Ja” – zaimek osobowy,
którym by³o cia³o. „Ja odchodzê. Modlê siê do Ojca, zanim odejdê;
Ojciec jest we Mnie. A On poœle wam innego Pocieszyciela, którym
jest Duch Œwiêty. On jest we Mnie obecnie. Gdy On przyjdzie, zgani
œwiat z powodu grzechu. A te same sprawy, które Ja czyniê, i wy
czyniæ bêdziecie. Otó¿, Ja chcê, ¿ebyœcie szli do ca³ego œwiata i g³osili
Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu”.
108 Ewangelia jest demonstracj¹ mocy Bo¿ej. Rozumiecie? Ta
Ewan… Pawe³ powiedzia³: „Ewangelia nie przysz³a tylko w
s³owach, lecz w mocy i manifestacji Ducha Œwiêtego”.
109 „IdŸcie wiêc do ca³ego œwiata i g³oœcie Ewangeliê. Oto Ja jestem z
wami zawsze, mianowicie…” Czy do skoñczenia aposto³ów? Nie.
101
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Chcia³em powiedzieæ: „Do skoñczenia œwiata. Jeszcze krótko, a œwiat
nie zobaczy Mnie ju¿ wiêcej”. Oni bêd¹ To krytykowaæ i naœmiewaæ
siê z Tego, tak samo, jak czyni¹ to obecnie. On powiedzia³: „Lecz wy,
wierz¹cy, ujrzycie Mnie; bo Ja bêdê z wami, mianowicie w was, a¿ do
skoñczenia œwiata”. Chcia³bym zobaczyæ, czy ktoœ potrafi³by to
wygumowaæ. „Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki”.
„Sprawy, które Ja czyniê, i wy czyniæ bêdziecie”.
110 Otó¿, to jest albo w³aœciwe albo b³êdne. A je¿eli to jest w³aœciwe,
On potwierdzi to jako w³aœciwe. I móg³bym to udowodniæ jako
w³aœciwe wprost tutaj dzisiaj do po³udnia, ¿e to jest w³aœciwe, z Bo¿ej
³aski, czyni¹c te same sprawy, które On czyni³ wtedy.
111 Dzisiaj œwiat stoi w pobli¿u i mówi: „Hê, ten cz³owiek postrada³
swoje zmys³y. On jest zwariowany. To nie ma znaczenia. Ci ludzie s¹
po prostu podnieceni”. Rozumiecie? Poniewa¿ taki jest œwiat. O, byæ
mo¿e macie s³awne imiê, lecz to nie ma ¿adnego znaczenia. A co wy
tam na balkonie? Rozumiecie? W porz¹dku. Wierzymy zatem, ¿e to
jest to samo.
112 Wtedy ci uczniowie, oni siê zastanawiali. Oni mówili: „O, Panie,
dok¹d idziesz? O, ja… Dok¹d Ty idziesz, ¿e my nie mo¿emy iœæ z
Tob¹?”
113 A w 14. rozdziale ew. Jana On wyjaœni³ to i powiedzia³: „Idê do
domu Mojego Ojca, bo tam jest wiele pa³aców. Idê, abym wam
przygotowa³ miejsce. Przyjdê znowu, by was zabraæ, przyjdê pewnego
dnia i zabiorê was do Siebie, ¿ebyœcie gdzie Ja jestem i wy mogli byæ
równie¿”. I On powiedzia³: „Sprawy, które Ja czyniê, i wy czyniæ
bêdziecie”.
114 Tomasz spojrza³ na Niego, wzglêdnie Filip raczej, i powiedzia³:
„Panie, poka¿ nam Ojca. Kim jest ten Ojciec, do którego idziesz?”
115 On powiedzia³: „No wiesz, tak d³ugo jestem z wami, a ty Mnie nie
pozna³eœ?” Dalej mówi³: „Gdy Mnie widzisz, to widzisz Ojca. Ojciec
jest we Mnie. Wierz, ¿e Ja i Ojciec jesteœmy jedno. Wzglêdnie wierzcie
Mi ze wzglêdu na te dzie³a, ¿e Ojciec jest we Mnie. To nie Ja czyniê te
sprawy; jest to Ojciec we Mnie. Nie Ja czyniê te dzie³a, jest to Ojciec,
który jest we, On czyni te dzie³a”.
116 Ja nie jestem Duchem Œwiêtym. Ty nie jesteœ Duchem Œwiêtym.
Lecz je¿eli jest coœ… [Brat Branham wskazuje na kaznodziejê, by to
zilustrowaæ – wyd.] On nie by³ Duchem Œwiêtym. Lecz te poselstwa,
które on g³osi³, nie by³y z niego. By³ to Duch Œwiêty w nim. Czy siê to
zgadza? [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” – wyd.] Otó¿, pewnego dnia,
ca³y ten stary, biedny szkielet padnie na ziemiê, lecz jego Duch
Œwiêty i jego duch stali siê jedno. I jak Duch Œwiêty wskrzesi³ Jezusa
z grobu, tak wskrzesi równie¿ jego cia³o w zmartwychwstaniu.
Rozumiecie? Zatem, to s¹ te nadzieje, które mamy dzisiaj.

BO¯E UZDRAWIANIE

19

Wiêc dobrze, oni wszyscy zniechêcili siê, ale udali siê do górnego
pokoju w Dniu Piêædziesi¹tym. A Jezus powiedzia³ im: „IdŸcie do
górnego pokoju i czekajcie”.
118 Oni Go widzieli po Jego zmartwychwstaniu. Pomyœleli sobie: „O,
moi drodzy, to jest cudowne. Widzieliœmy Go wskrzeszonego z
martwych”. Nawet Tomasz powiedzia³: „Panie, ja…”
119 On powiedzia³ aposto³om najpierw: „Ja w to nie uwierzê, dopóki
nie w³o¿ê mojej rêki do Jego boku”.
120 I mniej wiêcej w tym czasie Jezus pojawi³ siê w pomieszczeniu i
powiedzia³: „Tomaszu, chodŸ tutaj”. Dalej mówi³: „Dotknij siê Moich
r¹k. W³ó¿ swoj¹ rêkê tutaj do Mego boku”. Powiedzia³: „Dotknij siê
Mnie. Czy duch ma cia³o i koœci, tak jak mam Ja?” Powiedzia³: „Czy
macie coœ do zjedzenia?”
Oni odrzekli: „Mamy tutaj trochê chleba i ryb”.
121 Powiedzia³: „Dajcie mi coœ z tego”. I On sta³ tam i jad³ to i po³kn¹³
to. Powiedzia³: „Nu¿e, czy duch je tak, jak Ja jem?”
122 Tomasz powiedzia³: „O, jest to nie tylko mój Pan, lecz On jest
Moim Bogiem”. Powiedzia³: „Panie mój i Bo¿e mój”.
123 On powiedzia³: „Otó¿, Tomaszu, ty wierzysz dlatego, poniewa¿
Mnie dotkn¹³eœ i widzia³eœ i dotyka³eœ siê Mnie, i tym podobnie”.
Dalej rzek³: „O ile¿ wiêksza jest wiara tych, którzy Mnie nigdy nie
widzieli, a jednak Mi wierz¹”. Rozumiecie?
124 On powiedzia³: „Wstañcie, wyjdŸmy st¹d”. On wyszed³. Dalej
mówi³: „Oto Ja poœlê na was obietnicê Ojca. Lecz wy pozostañcie w
mieœcie Jeruzalem, a¿ zostaniecie wyposa¿eni moc¹ z wysokoœci”.
125 Dalej mówi³: „Pragnê teraz, ¿ebyœcie wyszli do ca³ego œwiata i
g³osili Ewangeliê (ca³emu œwiatu), i g³osili Ewangeliê wszelkiemu
stworzeniu”. Czy siê to zgadza? [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” –
wyd.] On powiedzia³: „Te znaki bêd¹ towarzyszyæ tym, którzy wierz¹;
w Moim Imieniu diab³y wyganiaæ bêd¹, nowymi jêzykami mówiæ
bêd¹; wê¿e braæ bêd¹ do r¹k, a choæby coœ œmiertelnego wypili, nie
zaszkodzi im. Na chorych rêce wk³adaæ bêd¹, a oni wyzdrowiej¹”. A
kiedy to mówi³ – On da³ im ich ostatnie polecenie.
126 Jakie by³o pierwsze polecenie, które On da³ Swoim aposto³om?
Czy chcielibyœcie, abym wam to przeczyta³? Znajduje siê to w 10.
rozdziale Mateusza. Jezus da³ tam polecenie Swoim uczniom. On
rzek³: „WyjdŸcie i uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trêdowatych,
wskrzeszajcie zmar³ych, wypêdzajcie diab³y; darmo wziêliœcie, darmo
dawajcie”. Mateusz 10. rozdzia³. Czy siê to zgadza? [Zgromadzeni
mówi¹: „Amen” – wyd.] To by³o Jego pierwsze polecenie dla Jego
aposto³ów.
Natomiast Jego ostatnim poleceniem dla aposto³ów by³o…
117

20

MÓWIONE S£OWO

Teraz nie byli to ju¿ tylko aposto³owie. Wybra³ ich siedemdziesi¹t.
Czy siê to zgadza? Siedemdziesiêciu zosta³o wybranych. I On da³ je
wszystkim siedemdziesiêciu; wys³a³ ich po dwóch. On powiedzia³:
„Chorych uzdrawiajcie, trêdowatych oczyszczajcie, umar³ych
wskrzeszajcie, diab³y wypêdzajcie; darmowo wziêliœcie, darmowo
dawajcie. Nie bierzcie ze sob¹ pieniêdzy, ani wiele odzienia do
przebierania siê, ani du¿ej walizy; zostawcie je po prostu”. I
powiedzia³: „Poniewa¿ godzien jest robotnik zap³aty swojej. Nie
zawi¹zujcie pyska m³óc¹cemu wo³owi”. On powiedzia³: „WyjdŸcie”. I
wtedy oni wyszli i g³osili Ewangeliê. To by³o Jego pierwsze polecenie.
128 Potem, Jego ostatnim poleceniem by³o: „IdŸcie na ca³y œwiat…”
Otó¿, jeœli Jego pierwszym poleceniem by³o uzdrawianie chorych i
wypêdzanie diab³ów, jak chcecie odrzuciæ ostatnie polecenie, które
jest naprawdê o wiele wa¿niejsze, ni¿ pierwsze polecenie? Pierwsze
polecenie by³o dane, zanim Jezus zosta³ uwielbiony, zanim zosta³a
z³o¿ona Ofiara Pojednania. A je¿eli Bo¿e uzdrawianie by³o drug¹
stron¹ Ofiary Pojednania, a Ofiara Pojednania mówi³a o Bo¿ym
uzdrawianiu, jak mo¿emy zaprzeczyæ temu po tej stronie Ofiary
Pojednania? Nie mo¿emy temu zaprzeczyæ. Nie mo¿emy tego uczyniæ.
Po prostu nie mo¿na temu zaprzeczyæ. Jest to S³owo Bo¿e.
129 I za ka¿dym razem, w ka¿dym przebudzeniu, w ka¿dym wieku, w
którym mieli rozbudzenie, mieli równie¿ Bo¿e uzdrawianie i cuda w
tym wieku. W czasach Moody’go, Sankey’a, Wesley’a, Knoxa,
Calvina, i wszystkich – ka¿dy z nich mia³ cuda i znamiona. Lecz
œwiat oziêbn¹³. Rozumiecie? Ono równie¿ oziêb³o. Lecz oni znowu
rozpoczêli rozbudzenie. Spójrzcie na Johna Wesley’a – jakie wielkie
cuda. Martin Luther!
130 Nawet wielcy mê¿owie, nawet prezydenci, tacy jak Abraham
Lincoln, George Washington, i wszyscy inni. Przed Dolin¹ Forge
George Washington modli³ siê tak d³ugo, a¿ jego boki by³y mokre po
tyle, bo sta³ w œniegu. Nastêpnego dnia trzy kule z muszkietów
przeszy³y mu p³aszcz, a nawet go nie zadrasnê³y. Rozumiecie?
131 Patrzcie, by³y to cuda przez ca³y czas, tak jest, ca³y czas. Bóg jest
czynicielem cudów. A wszyscy, którzy wierz¹ w Niego, którzy siê z
Niego narodzili, maj¹ ten sam zmys³, który by³ w Bogu – on jest w
cz³owieku, bo on jest synem Bo¿ym. I on nie mo¿e uczyniæ nic innego,
ni¿ wierzyæ w to wspania³e, potê¿ne i nadprzyrodzone, poniewa¿ sam
jest czêœci¹ tego Nadprzyrodzonego.
132 Obserwujcie Boga, zanim zaistnia³ atom powietrza, zanim
zaistnia³o cokolwiek, nie by³o niczego, tylko wszêdzie Bóg. On
nape³nia³ ca³¹ przestrzeñ i ca³y czas. Powiedzia³: „Niech siê stanie” i
sta³o siê. Ta ziemia, na której ¿yjemy, jest po prostu jednym z
wypowiedzianych Bo¿ych S³ów, które siê zmaterializowa³o. Otó¿,
127
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je¿eli jesteœcie Jego czêœci¹, musicie temu wierzyæ. Lecz jeœli temu nie
wierzycie, to wskazuje na to, ¿e nie staliœcie siê czêœci¹ Niego.
133 S³uchajcie. Nie ten jest zbawiony, kto chce byæ zbawiony. Lecz
jest to ten, który jest zbawiony na podstawie Bo¿ego wyboru. Ezaw
chcia³ byæ zbawiony równie¿. On gorzko p³aka³, ale nie móg³ znaleŸæ
miejsca do pokuty. On pragn¹³ zostaæ zbawiony. Nie stanie siê to
dlatego, ¿e ty chcesz zostaæ zbawiony. Bóg powiedzia³: „Ja
zatwardzi³em tego, kogo chcê zatwardziæ. Okazujê ³askê temu, komu
chcê okazaæ ³askê”. To siê zgadza. On powiedzia³: „Zanim urodzili siê
Ezaw czy Jakub, nie umieli rozró¿niæ prawicy od lewicy” – rzek³ Bóg
– „Jakuba umi³owa³em a Ezawa znienawidzi³em”. Ezaw próbowa³
doprowadziæ ¿ycie do porz¹dku przed Bogiem, ale nie móg³. Faraon
próbowa³ doprowadziæ ¿ycie do porz¹dku przed Bogiem, a nie móg³
tego uczyniæ. Wiêc nie chodzi tu o ciebie, ani o to, co ty chcesz. Chodzi
o to, co Bóg przeznaczy³ dla Ciebie. To siê zgadza.
134 Pawe³ powiedzia³ w 9. rozdziale do Rzymian: „Czy garncarz nie
ma mocy nad glin¹, by z niej uczyniæ naczynie ku uczciwoœci albo
naczynie ku zel¿ywoœci, by okazaæ Swoj¹ chwa³ê tym, których On
uczci³?” Wy tego nie wiedzieliœcie, prawda? Tak w³aœnie mówi Pismo
Œwiête.
135 Faraon robi³ wszystko, co móg³, aby móc pokutowaæ. On sta³ siê
dobrotliwym. Powiedzia³: „Oczywiœcie, ja was wypuszczê. IdŸcie”.
136 Bóg powiedzia³: „Nie, wy nie pójdziecie. Ja zatwardzê jego serce,
abyœcie nie mogli wyjœæ”. Poniewa¿ Bo¿e S³owo musi siê wype³niæ.
137 A je¿eli ¿yjemy w tym czasie, kiedy formalnoœci i inne rzeczy
rozbi³y i zniszczy³y koœció³, patrzcie – to wype³nia siê Bo¿e S³owo. Z
tak¹ pewnoœci¹, jak Bóg powiedzia³: „Te znaki bêd¹ towarzyszyæ
tym, którzy wierz¹” – koœcio³y s¹ obecnie w³aœnie takie, jak Bóg
powiedzia³, z ca³¹ pewnoœci¹. Bóg równie¿ powiedzia³, ¿e opozycja
wyst¹pi przeciw temu. Wiêc ten sam Bóg, który postanowi³, ¿e bêd¹
siê dzia³y znaki i cuda, postanowi³ te¿, ¿e nastanie przeœladowanie
przeciwko Temu. Wiêc tu to macie. Jeœli jesteœcie po drugiej stronie,
to ¿al mi was. Pragnê, ¿ebyœcie nie byli w takim stanie, lecz byæ mo¿e
nie potraficie sobie pomóc w tej sprawie. Rozumiecie? Mo¿e Bóg
przygotowa³ to w ten sposób.
138 Zapyta³em siê was przed chwil¹, zanim to powiedzia³em, ilu z was
mi³uje Pana? I okaza³o siê, ¿e wszyscy jesteœcie chrzeœcijanami.
Widzicie? Bo nie moglibyœcie byæ chrzeœcijanami… To nie jest dla
tego œwiata na zewn¹trz. To jest dla ludu Pañskiego.
139 Ty nie mo¿esz byæ chrzeœcijaninem, o ile ciê Bóg nie wybierze.
„Nikt nie mo¿e przyjœæ do Mnie, jeœliby go nie poci¹gn¹³ Mój Ojciec.
A wszyscy, którzy przyjd¹, tym Ja dam ¯ywot Wieczny i wzbudzê ich
w ostatecznym dniu”. Bóg to postanowi³, przewidzia³ to. Zanim w
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ogóle rozpocz¹³ siê ten œwiat, On powiedzia³, ¿e predestynowa³ nas w
Chrystusie za synów Bo¿ych, zanim w ogóle zaistnia³ œwiat. Musimy
nimi byæ.
140 I dlatego, ¿e odwróciliœcie siê swoimi plecami… A widzieliœcie
ludzi, którzy im to g³osili; lecz oni nie chcieli tego s³uchaæ. Oni
odwracaj¹ siê od tego pogardliwie. Chocia¿ s¹ mo¿e us³uguj¹cymi,
byæ mo¿e kaznodziejami Ewangelii, i mo¿e s¹, jak uwa¿acie,
s³awnymi chrzeœcijanami, a nie s¹ nawet zbawieni? To siê zgadza.
Nawet nie s¹ zbawieni!
141 Spójrzcie na tych ówczesnych faryzeuszy, po prostu tacy religijni
i pobo¿ni, i czyœci, i œwiêci, jak tylko mogli byæ, tacy zwa¿aj¹cy na
Pismo Œwiête mê¿czyŸni. A Jezus powiedzia³: „Wy jesteœcie z waszego
ojca diab³a”. Widzicie?
142 W Biblii s¹ takie sprawy, o których Koœció³ nie wie niczego,
przyjacielu. Racja. Rozumiecie? I czasami dziwicie siê nad tymi
sprawami: „Dlaczego Biblia mówi to? Dlaczego Jezus powiedzia³…”
143 Piotr powiedzia³: „Pokutujcie i dajcie siê ochrzciæ ka¿dy z was w
Imiê Jezusa Chrystusa, a przyjmiecie dar Ducha Œwiêtego”. A tutaj
ko³o o³tarza mamy ludzi, którzy zwlekaj¹ z powodu tego i s¹ opieszali
z powodu tamtego, i to w³aœnie czyni S³owo Bo¿e bezskutecznym. Bóg
musi siê troszczyæ o Swoje S³owo. I z chwil¹, gdy spe³nisz jego
wymagania, Bóg odpowie Swoim S³owem tak szybko. [Brat Branham
strzela swoimi palcami – wyd.] To siê zgadza. Poniewa¿ On czeka
w³aœnie na to.
144 Lecz widzicie ludzi, mówi¹cych: „O, je¿eli nie krzyczymy, je¿eli
nie mówimy jêzykami, je¿eli nie tañczymy w Duchu”. Wszystkie te
rzeczy s¹ w porz¹dku. One s¹ w porz¹dku, lecz nie maj¹ ¿adnego
znaczenia, je¿eli chodzi o zbawienie, ani trochê.
145 Bo je¿eli tylko pokutujesz ze swoich grzechów, je¿eli Bóg
przekona³ ciê naprawdê i ty pokutowa³eœ i da³eœ siê ochrzciæ w Imiê
Jezus Chrystus, Bóg jest zobowi¹zany daæ ci Ducha Œwiêtego zaraz
potem. To siê zgadza. Poniewa¿ Jego S³owo tak mówi. A On nie
mo¿e…
146 Nie ma ¿adnej przeszkody ze strony Boga. Jest to wasza wina,
poniewa¿ byliœcie Ÿle nauczani. Ka¿dym razem, kiedy ludzie siê zejd¹
i zacznie siê coœ niewielkiego dziaæ, oni mówi¹: „To jest w³aœciwe. To
jest to”. O, moi drodzy. Nie chodzi o te cielesne demonstracje; chodzi
o atrybuty Ducha Œwiêtego.
147 Lecz przyj¹æ Ducha Œwiêtego oznacza przyj¹æ Osobê – Chrystusa,
wtedy dziej¹ siê i te inne sprawy w ¿yciu cz³owieka.
148 Widzieliœmy, jak ludzie wydaj¹ okrzyki, a ¿yj¹ wszelkiego rodzaju
¿yciem. Widzieliœmy ludzi, mówi¹cych obcymi jêzykami, a
czyni¹cych to samo. Widzieliœmy ludzi, wychodz¹cych i modl¹cych
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siê o chorych, aby zostali uzdrowieni, a pomimo tego ¿yj¹cych
wszelkiego rodzaju ¿yciem. Jezus powiedzia³: „Wielu przyjdzie do
Mnie i powiedz¹: ,Panie, czy nie prorokowa³em w Twoim Imieniu, czy
nie g³osi³em? Czy nie wygania³em diab³y w Twoim Imieniu?
„Tak”.
„Czy nie czyni³em tych potê¿nych spraw?”
„Tak”.
Lecz On im powie: „Odst¹pcie ode Mnie, wy czyniciele
nieprawoœci. Ja was nawet nie zna³em”.
149 „Nie ten kto chce ani ten, kto bie¿y; lecz Bóg, który okazuje
³askê”, jak mówi Biblia. On powiedzia³: „Czy nie powiedzia³em
Moj¿eszowi: ,Zmi³ujê siê, nad kim siê zmi³ujê, a zatwardzê tego, kogo
zatwardzê’?” Pawe³ powiedzia³: „Nikt…” Otó¿, wy mówicie potem:
„Jak mo¿e On szukaæ winy? Jeœli On predestynowa³ ciê na wieczne
zginienie, jak mo¿e On szukaæ winy?” On powiedzia³: „O cz³owieku,
czy mo¿e naczynie robiæ zarzuty Temu, kto je tak ukszta³towa³? Nie
mo¿e”.
150 Widzimy wiêc ludzi, do których cz³owiek mo¿e mówiæ, a oni po
prostu nie chc¹ s³uchaæ – nie bêd¹ s³uchaæ Pisma Œwiêtego i wierz¹,
¿e po³owa z Niego jest poprawna, a po³owa z Niego jest b³êdna, i
mimo wszystko tak postêpuj¹.
Powiecie: „Czy mogliby to byæ kaznodzieje?”
151 Biblia tak mówi. Ona mówi: „Ludzie z dawna przeznaczeni na
potêpienie, bo przyjmuj¹ ³askê Bo¿¹ i wypaczaj¹ j¹ na rozkosze”. Co
to s¹ „rozkosze?” „Poznanie prawdy, a nie chodzenie w niej”.
152 Ona mówi: „Kiedy Prawda zosta³a komuœ przedstawiona, a on
œwiadomie odwraca siê od Niej, ignoruje J¹, wtedy ju¿ nie pozostaje
dla takiego cz³owieka ofiara za grzechy”. Dlaczego? Nie ma w nim
¿adnej sk³onnoœci do wiary. Czy pojmujecie, co mam na myœli?
153 S³uchajcie uwa¿nie. Jak moglibyœcie karmiæ baranka brudnymi
pomyjami? On by ich nie przyj¹³. To prawda. On by czegoœ takiego nie
pi³, poniewa¿ jest barankiem. Lecz wieprz bêdzie je piæ, rozumiecie,
co mam na myœli, poniewa¿ on jest œwini¹ z natury.
154 A wszyscy, którzy s¹ przeznaczeni do ¯ywota Wiecznego, bêd¹
s³uchaæ Prawdy i wierzyæ Prawdzie i przyjd¹ do Prawdy. Lecz ci,
którzy bêd¹ chodziæ do koœcio³a i s¹ tacy pobo¿nisie, jak pozostali,
jednak nie chc¹ przyj¹æ Prawdy, poniewa¿ nie ma w nich niczego, by
z³¹czyæ siê z Ni¹. Oni nie potrafi¹ wierzyæ w to nadprzyrodzone, bo w
nich nie ma elementu nadprzyrodzonego, który by siê po³¹czy³ z
nadprzyrodzonym dzia³aniem Bo¿ym. Tutaj to macie. Czy pojmujecie
teraz, co mam na myœli? Nie ma w nich niczego nadprzyrodzonego!
155 Widzê pani¹, która ma tutaj chore niemowlê dzisiaj do po³udnia.
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Widzia³em, jak wysiada³a z nim z samochodu, kiedy przechodzi³em
przez ulicê. Coœ – ona prawdopodobnie s³ucha³a audycji radiowej czy
czegoœ podobnego. Ona wiedzia³a, ¿e bêdziemy siê modliæ o chorych.
Coœ g³êboko w jej sercu mówi: „Zabierz to niemowlê do kaplicy”. Ona
tego us³ucha³a. To jest w³aœciwe. Rozumiecie?
156 Poniewa¿ coœ w niej jest, co mówi: „To jest w³aœciwe”. Czy
widzicie, co mam na myœli? Sk¹d to przysz³o?
157 Ka¿da myœl, ka¿da rzecz, któr¹ masz, przychodzi sk¹dœ. Ona musi
mieæ jakiœ pocz¹tek. Czy siê to zgadza? O, moi drodzy. Ja to mi³ujê.
Ona musi mieæ pocz¹tek. A zatem, sk¹d wywodzi siê jej pocz¹tek?
Widzicie? Rozpoczê³a siê w chwale, kr¹¿y³a w sferach anio³ów.
Pos³añcy od Boga zst¹pili na ziemiê i mówili: „To jest to”. Wy
patrzyliœcie siê na S³owo. Sk¹d Ono przysz³o? Stamt¹d.
158 A tam – ta czêœæ tam w górze jest równie¿ tutaj wewn¹trz i mówi:
„To jest w³aœciwe”.
159 Jest to podobne do tego, jak chcia³bym telefonowaæ do Kalifornii.
Najpierw chwyci³bym do rêki s³uchawkê i wykrêci³ numer operatora.
„Centrala?”
„Tak”.
160 „Proszê mnie po³¹czyæ z Tym-i-tym w Kalifornii”. Muszê
nawi¹zaæ po³¹czenie przez centralê. Czy rozumiecie, co mam na
myœli? Z mojego domu do centrali, z centrali na drug¹ stronê
pañstwa. Zgadza siê.
161 „O cokolwiek poprosilibyœcie Ojca w Moim Imieniu, Ja to
uczyniê”. Pierwsz¹ rzecz¹, wiecie, musimy siê po³¹czyæ z Central¹.
Najpierw musisz przewertowaæ te stronice, by siê przekonaæ, czy
istnieje takie miejsce. Czy siê to zgadza? [Zgromadzeni mówi¹:
„Amen” – wyd.] I kiedy znajdziesz to miejsce, to klêkasz i mówisz:
„Ojcze!”
„Tak”.
„W Imieniu Jezusa, daj mi to”. Tutaj to macie.
162 „Oczywiœcie, Mój synu. W³¹cz to”. Czujnik przechodzi wiruj¹c
przez ca³¹ liniê Bo¿ego S³owa zamanifestowanego. Oczywiœcie, tak
jest. Oto, jak prost¹ jest Biblia, jacy s¹ wierz¹cy, jakie jest zbawienie
i uzdrowienie. Wszystko, co Bóg obieca³ znajduje siê tam. Jest to
twoje. Poproœ tylko o to. Wszystko, za co On umar³, nale¿y do ciebie.
163 Tutaj to macie – ca³a ta sprawa, i jak my to mi³ujemy! Czy to nie
jest pokarm dla twojej duszy? [Zgromadzeni mówi¹: „Amen” – wyd.]
A ka¿dym razem, gdy zrobimy dalszy krok wiary, ta ma³a odrobina
tutaj wewn¹trz staje siê wiêksza, wiêksza i wiêksza, nabrzmiewa do
tego stopnia, ¿e po pewnym czasie wierzysz wszystkim rzeczom. I
kiedy zaczynaj¹ wchodziæ do ciebie wszystkie te rzeczy, gdy zacznie
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wchodziæ mi³oœæ, to w¹tpliwoœæ, nienawiœæ, gniew i strach uciekaj¹
precz. Ona siê po prostu powiêksza i staje siê taka wielka, ¿e po
prostu rozerwie tê star¹ skorupê na oœcie¿. Czy rozumiecie, co mam
na myœli? Zostaje z nas usuniêty ca³y œwiat. Roœniemy codziennie w
³asce Bo¿ej.
164 Obserwujcie teraz tych ludzi, którzy siedz¹ i mówi¹: „Otó¿, ja
przyj¹³em Pana”. Wy akceptujecie ich s³owo w tej sprawie. Ja bym je
tak¿e akceptowa³. Nie mogê s¹dziæ. Bóg s¹dzi. Lecz za dziesiêæ lat od
dziœ oni nie zrobi¹ ¿adnego postêpu, stoj¹ po prostu na jednym
miejscu. Rozumiecie?
165 My wzrastamy codziennie. Ka¿dego dnia nasze serce ³aknie i
porusza siê naprzód. Coœ wewn¹trz nas roœnie. Amen. Cz³owiek staje
siê coraz wiêkszym, rozszerza siê, mo¿e przyj¹æ wiêcej… Pawe³
powiedzia³: „Kiedy wy…” Powiedzia³ do koœcio³a w Koryncie: „Wy
wzrastacie, dojrzewacie. Jednak chocia¿ powinniœcie ju¿ byæ
nauczycielami, jesteœcie ci¹gle niemowlêtami, potrzebuj¹cymi
nauczania”. Czy siê to zgadza? „Chocia¿ powinniœcie ju¿ byæ
nauczycielami”, Coœ tutaj wewn¹trz, rozrasta siê, nabrzmiewa, staje
siê coraz wiêksze – Duch Œwiêty, rozrastaj¹cy siê.
166 Znowuzrodzenie! Je¿eli urodzenie dzieje siê z wewn¹trz na
zewn¹trz, to dziecko roœnie, je¿eli ¿yje. Je¿eli nie roœnie, ma zastój.
Czy siê to zgadza? Otó¿, kiedy Znowuzrodzenie jest tam wewn¹trz,
czy nie powinno siê rozrastaæ? Chrystus w twoim sercu powinien
rosn¹æ dziennie – stajesz siê coraz wiêkszym, mocniejszym,
zrozumiewasz lepiej te sprawy, przebaczasz, idziesz naprzód tak, jak
Bóg chce, a¿ Chrystus, ta nadzieja chwa³y, zostanie ukszta³towany w
tobie”.
167 Musimy walczyæ ze s³aboœci¹, a¿ doroœniemy do pe³nej dojrza³oœci
w Jezusie Chrystusie. Wtedy jesteœmy dobrymi ¿o³nierzami. Wtedy
mamy na sobie pe³n¹ zbrojê. Kiedy o nas mówi¹, nie rani nas to.
Naœmiewaj¹ siê z nas, szydz¹ sobie z nas; my nie zwracamy na to
¿adnej uwagi. Mamy jedn¹ rzecz: Jesteœmy po prostu tacy wielcy, moi
drodzy, tak pe³ni Chwa³y. Pozostaje tylko jedna rzecz do zrobienia:
Musimy zrzuciæ t¹ star¹ szatê cia³a i iœæ prosto do Chwa³y.
Rozumiecie?
168 Ktoœ mówi: „Wiesz, ktoœ powiedzia³, ¿e pani jest ob³udnic¹, pani
Kowalska?”
„Naprawdê? Dobrze, niech ci Bóg b³ogos³awi”.
169 „Czy wiesz, ¿e taka i taka rzecz dzieje siê w tym koœciele, a nie
powinna siê w nim dziaæ?”
„Otó¿, ja bêdê siê modli³ o to”. Rozumiecie? Wspaniale!
170 O, je¿eli jesteœ zwyk³ym cz³owiekiem, to powiesz: „O, czy tak jest?
Pozwólcie mi tam wejœæ. Do których mam siê przy³¹czyæ?”
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Rozumiesz? Oto, gdzie wpadasz w k³opoty. Dlatego nie mo¿esz dojœæ
do dojrza³oœci.
171 Lecz gdy jesteœ wystarczaj¹co du¿y, wystarczaj¹co wielki,
rozumiesz, zmê¿nia³y, nie tylko zmê¿nia³y, lecz dojrza³y – Chrystus
roœnie w tobie i wyrzuca wszelk¹ z³oœliwoœæ, wyjmuje j¹ z ciebie,
wypycha j¹… Kiedy Bóg wchodzi do cz³owieka, wypycha to
wszystko z niego. Ty mówisz: „O, jak to jest ma³ostkowe, jak
m³odociane to jest, jak bardzo jest to dziecinne sprzeczaæ siê i
denerwowaæ”. I nim siê spostrze¿esz, to dobre po prostu roœnie i
wyroœnie ponad to z³e. I ju¿ wiêcej nie ma miejsca dla tego z³ego. „O,
dawniej zwykle nienawidzi³em tego i tamtego. Lecz wiesz, doros³em
po prostu do tego stanu, ¿e ju¿ wiêcej nie zwracam na to ¿adnej
uwagi”. Ty po prostu roœniesz. Tak jest.
172 Wiesz, kiedy jesteœ m³ody, oni twierdz¹, ¿e masz boleœci na skutek
roœniêcia, kiedy roœniesz. Wiecie, co mam na myœli. To oznacza, ¿e
stajesz siê coraz wiêkszym, po trosze. Wiesz, twoje rêce ciê bol¹. Tak
samo twoje nogi bêd¹ ciê boleæ, kiedy roœniesz – wy dzieci. Ja to
mia³em. By³em coraz wiêkszym z biegiem czasu. O, moi drodzy.
173 Czasami odczuwamy bóle wzrostowe, kiedy stajemy siê
mê¿czyznami i kobietami – kiedy jesteœmy narodzeni do Królestwa
Bo¿ego, do Chrystusa. Jeœli chodzi o tamto, rani to cz³owieka; je¿eli
chodzi o To, czyni ciê To radosnym i szczêœliwym. To s¹ boleœci
dorastania. Cz³owiek wychodzi, staje siê coraz wiêkszym, bêdzie
teraz wiêkszym cz³owiekiem, ni¿ by³ dawniej. Mo¿esz patrzeæ z góry
na inne rzeczy.
174 Nie chodzi o to, ¿e masz szersze ramiona; to nie ma znaczenia w
tej sprawie. Lecz jesteœ szerszym tutaj wewn¹trz, rozumiesz, nie tutaj
w ramionach. Tutaj wewn¹trz, tutaj w³aœnie powinieneœ siê
rozszerzyæ, staæ siê wiêkszym – w swoim sercu – tutaj wewn¹trz.
Kiedy Chrystus wchodzi do serca, to On wchodzi i do ust, On wchodzi
do oczu, On wchodzi do umys³u.
175 On wchodzi do ust. On sprawia, ¿e mówisz inaczej. Nie mówisz ju¿
tak, jak mówi³eœ dawniej. Chrystus wst¹pi³ do twoich ust. – Twoja
mi³oœæ, któr¹ mia³eœ do Niego, wyros³a z twojego serca do tego
stopnia, ¿e umiesz poskramiaæ swój jêzyk. Bracie, to jest wielka rzecz.
176 Nastêpnie doroœnie do twoich oczu. Wtedy zauwa¿ysz i
stwierdzisz, ¿e odwracasz swoj¹ g³owê od wszystkich po¿¹dliwych
rzeczy, na które siê zwykle gapi³eœ! Ty roœniesz.
177 Nastêpn¹ rzecz, któr¹ zauwa¿ysz – ty ju¿ odwracasz swoj¹ g³owê,
lecz jeszcze masz ró¿ne myœli. Rozumiesz? Lecz po chwili On wroœnie
do twoich myœli i ju¿ wiêcej ani nie myœlisz o tym. Wtedy jesteœ po
prostu wielkim, doroœniêtym cz³owiekiem. Dochodzisz do pe³nej
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dojrza³oœci mê¿a, ¿yj¹cego dla Pana. Wiêc potem jesteœ w Chrystusie
– jesteœ nowym stworzeniem.
178 Otó¿, kiedy aposto³owie zaczêli to przyjmowaæ, o, oni byli tak
szczêœliwi! Oni myœleli: „O, moi drodzy, czy to nie jest wspania³e”. A
Duch Œwiêty nape³ni³ ich i oni byli na ulicach, uzdrawiali chorych i
czynili cuda.
179 By³ tam pewien zwyk³y cz³owiek, nazywa³ siê Piotr, a drugi Jan.
Oni przechodzili ko³o drzwi Piêknych – tutaj w 3. rozdziale. I oni…
180 Mieliœmy wiêcej czasu, by zaj¹æ siê tym, lecz nie zd¹¿y³em.
Musimy siê teraz œpieszyæ, by przebraæ parê wersetów. Ja mówiê
robi¹c pod³o¿e do tego, a nie udaje mi siê dojœæ do tego rozdzia³u, o
którym mówi³em. Wiêc potem zaczynasz tak postêpowaæ. Jest to po
prostu tak dobre. Jest to pod ka¿dym wzglêdem dobre. I ty znajdujesz
to po prostu wszêdzie i nie chcesz tego opuœciæ. Jest to po prostu…
181 S³uchajcie, ja czytam Bibliê ju¿ dwadzieœcia trzy lata. A gdybym
nie przeczyta³ wiêcej ni¿ jeden wiersz, móg³bym ci¹gle g³osiæ w
oparciu o ten jeden wiersz – ka¿dego wieczora na nowy temat,
ka¿dego wieczora coœ nowego. Widzicie, jest to po prostu tak
rzeczywiste. Jest to inspirowane. Je¿eli to jest inspirowane, to nie
istnieje… Nie ma to ¿adnego koñca. Jest to wieczyste – na zawsze.
Na przyk³ad jedno S³owo: „Jam jest Pan” – cz³owiek móg³by g³osiæ o
tym sto milionów lat, a by³oby to po prostu tak œwie¿e jak owego
dnia, gdy to zosta³o wypowiedziane. Widzicie, jest to po prostu
niekoñcz¹ce siê. Idzie to ci¹gle dalej i dalej, i dalej, i dalej, i dalej, i
dalej. Nie ma To ¿adnego zakoñczenia! Cz³owiek po prostu idzie
ci¹gle dalej.
182 S³uchajcie teraz tego. Uczniowie – oni mieli wspania³y czas. A
Piotr wyszed³ do drzwi, zwanych Piêkne – on i Jan. Oni byli w
górnym pokoju, modlili siê i prze¿ywali wspania³e chwile. A tutaj
le¿a³ cz³owiek z ma³ym… On by³ kalek¹. Wy wiecie, co to jest
kaleka; on jest trochê – niemal nie mo¿e chodziæ. Byæ mo¿e mia³
artretyzm, czy coœ takiego. „On by³ kalek¹ ju¿ z ³ona swojej matki”.
183 Piotr spojrza³, przechodzi³ ko³o niego rozmawiaj¹c z Janem i
rzek³: „Teraz idziemy do œwi¹tyni uwielbiaæ Boga”. Powiedzia³:
„Janie, czy nie prze¿ywamy wspania³ych chwil?” czy coœ w tym
sensie. Ich serca by³y nape³nione chwa³¹. Musieli trochê zwa¿aæ na to,
co mówi¹, poniewa¿ s³uchacze i ludzie stoj¹cy woko³o przeœla-…
Oni byli tak przeœladowani.
184 Le¿a³ tam cz³owiek kaleki z ³ona swojej matki. Biedny, stary
¿ebrak, rozgl¹da³ siê tam i czegoœ chcia³. Piotr powiedzia³: „Otó¿,
z³ota i srebra nie mam. Nie mam ¿adnych pieniêdzy. Lecz to, co mam,
dam tobie, je¿eli to chcesz przyj¹æ”. I on podniós³ swoje oczy na
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niego, jakby mia³ coœ otrzymaæ. A Piotr powiedzia³: „W Imieniu
Jezusa Chrystusa z Nazaretu powstañ i chodŸ”.
185 A ten cz³owiek nie potrafi³ siê poruszyæ. Wiêc Piotr po prostu
podszed³ do niego, wzi¹³ go za rêkê – on i Jan, i podnieœli go. On
powiedzia³: „Czy nie s³ysza³eœ, co powiedzieliœmy? Powstañ i chodŸ”.
To by³o w³aœciwe. Ten cz³owiek powsta³. I patrzcie, on powiedzia³…
Najpierw, wiecie – po prostu podtrzymali go tam na chwilê, a jego
kostki wzmocni³y siê trochê i on zacz¹³ chodziæ.
186 I powiedzia³: „Otó¿, spójrzcie tutaj”. I on odszed³. I ni st¹d ni
zow¹d on zacz¹³ podskakiwaæ i skakaæ, i biegaæ.
187 I czy wiecie, co mówili ludzie? Mówili: „Co siê dzieje z tymi
ludŸmi?” Patrzcie, zabrano ich przed radê i wych³ostano i wtr¹cono
do wiêzienia. „No wiecie, oni nie powinni to czyniæ. To nie przysz³o
przez koœció³”. Tutaj to macie. Zatem 4. rozdzia³ zaczyna tak:
„A gdy oni mówili do ludu, przyst¹pili do nich kap³ani i
dowódca stra¿y œwi¹tynnej oraz saduceusze”.
188 Piotr i inni przemawiali do ludzi, o oni przemawiali. S³uchajcie
tego tutaj. Pozwólcie mi przeczytaæ jeden lub dwa wersety przed tym
– w 3. rozdziale, aby to trochê podbudowaæ. WeŸmy 20. werset. „I On
poœle Jezusa…” Piotr g³osi³:
„… i aby pos³a³ przeznaczonego dla was Jezusa Chrystusa,
o którym by³o wam przedtem g³oszone”.
189 Przez proroków i innych, rozumiecie, mówi³ im, ¿e powinni to
przyj¹æ, lecz oni nie przyjêli. On powiedzia³ im to wtedy mówi¹c:
„Niegodziwymi rêkami ukrzy¿owaliœcie Ksiêcia ¯ycia”. Powiedzia³
im nastêpuj¹co: „Wy uczyniliœcie to w nieœwiadomoœci, poniewa¿ Bóg
powiedzia³, ¿e to uczynicie”.
190 Dlaczego ci kap³ani nie potrafili wierzyæ? Dlaczego ci religijni,
œwiêci mê¿owie… O, nie mogê tego przepuœciæ, bracie Neville. [Brat
Neville mówi: „Tylko mów dalej” – wyd.] Spójrzcie, religijni œwiêci
mê¿owie, ¿yj¹c ka¿d¹ odrobin¹ œwiat³a, które oni mieli, i tym
podobnie, religijni, œwiêci mê¿owie, a oni nie potrafili – Biblia mówi,
¿e oni nie potrafili uwierzyæ Panu Jezusowi. Dlaczego? Bóg tak
postanowi³.
191 Izajasz
powiedzia³ to nastêpuj¹co: „Oni maj¹ oczy…”
Powiedzia³: „Oni nie potrafi¹ wierzyæ w Pana”, bo Izajasz mówi³ to
bêd¹c pod inspiracj¹. Bóg pos³a³ to do niego na ziemiê oko³o osiemset
lat przedtem, nim oni przyszli. Powiedzia³: „Maj¹ oczy, a nie widz¹,
maj¹ uszy, a nie s³ysz¹”. I dlatego oni nie mogli przyj¹æ Jezusa. Nie
wa¿ne, jak bardzo oni chcieli wierzyæ, by³o tam coœ, co nie pozwoli³o
im wierzyæ, poniewa¿ Bóg tak powiedzia³.
192 Bracie, ty powinieneœ byæ najszczêœliwszym cz³owiekiem na ziemi,
wiedz¹c, ¿e dzisiaj do po³udnia siedzisz tutaj jako wierz¹cy w Pana
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Jezusa. Tak jest, bracie. Ty sobie nie uœwiadamiasz, wzglêdnie
grzesznik nie wie, co to znaczy, kiedy Wszechmog¹cy Bóg puka do
jego serca. Patrzcie, nie ma niczego takiego, nigdzie. Nie
moglibyœcie… Choæbyœcie przeczesali niebiosa, nie potrafilibyœcie
znaleŸæ coœ równie wartego – mianowicie ¿e œwiêty, nieskoñczony
Bóg zst¹pi³ na ziemiê i zapuka³ do drzwi serca grzesznika i pragnie z
nim ¿yæ jako kolega. Coœ takiego! To powinno sprawiæ, ¿e wszyscy
wyskoczymy na nogi.
193 Obserwujcie to tutaj. On powiedzia³: „By³o to przedtem g³oszone
do was”.
194 S³uchajcie teraz. Nawet przed urodzeniem, wzglêdnie nawet w
œwiecie przed potopem, w przedpotopowym œwiecie, zanim on zosta³
zniszczony przez wodê, Jezus Chrystus by³ g³oszony ludziom. W
ogrodzie Eden Jezus Chrystus by³ g³oszony ludziom. Czy to
wiedzieliœcie?
195 Kiedy Jezus umar³ na krzy¿u, by wype³niæ… To by³ Jezus, nie by³
to Duch Œwiêty w Nim. Rozumiecie? Kiedy On umar³ na krzy¿u a Jego
dusza, nie Duch Bo¿y, lecz Jego dusza zst¹pi³a do piek³a, poniewa¿
On musia³ tam iœæ. Biblia mówi³a, ¿e On tam zst¹pi. Lecz Jezus
wierzy³, ¿e wstanie z martwych za trzy dni, wiedzia³ bowiem, ¿e po
trzech dniach nastaje ska¿enie cia³a.
196 A Dawid powiedzia³: „Ja nie dopuszczê, aby Mój Œwiêty ogl¹da³
ska¿enie, ani nie zostawiê Jego duszy w piekle”.
197 Jezus powiedzia³: „Wy zniszczycie to cia³o, ale ono zostanie
wskrzeszone po trzech dniach”. W ci¹gu trzech dni… On nie by³ tam
dok³adnie trzy dni co do minuty. Oznacza³o to, ¿e gdzieœ w ci¹gu
trzech dni On wstanie z martwych. On wiedzia³, ¿e wyjdzie, bo Jego
cia³o uleg³oby ska¿eniu, mówi¹c jasnymi s³owami: uleg³oby zepsuciu
po trzech dniach.
198 A wiedzia³, ¿e ani jedna komórka nie ulegnie ska¿eniu, poniewa¿
On powiedzia³: „Ja nie dopuszczê, aby Mój Œwiêty ogl¹da³ ska¿enie”.
Alleluja. Jezus – dziêki jednemu miejscu Pisma, wypowiedzianemu
przez popadaj¹cego w grzech kaznodziejê, bêd¹cego pod inspiracj¹,
wierzy³ w to i ufa³, ¿e Jego dusza ma zst¹piæ do piek³a. To siê zgadza.
[Puste miejsce na taœmie – wyd.]
199 I On tam poszed³ i g³osi³ duszom, które by³y w wiêzieniu, które nie
pokutowa³y w czasach d³ugiej cierpliwoœci za dni Noego, kiedy by³a
budowana arka.
200 Oni mieli Enocha i wszystkich pozosta³ych, piramidy i wszystko
inne, kiedy je wznosili, i zwiastowali im Pana Jezusa Chrystusa, a
tamci to odrzucili i nie przyjêli, bêd¹c uparci, wysokomyœlni, i
odmówili przyjêcia Go!
201 A Jezus przyszed³ do bram piek³a i powiedzia³: „Ja jestem tym,
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kogo zapowiadali prorocy”. Alleluja. „Widzicie, Ja jestem tutaj. Bo¿e
S³owo jest nieomylne. Tysi¹ce lat przeminê³y – cztery tysi¹ce lat, lecz
Ja jestem tutaj. Moja Krew jest na Golgocie dzisiaj rano”. Oczywiœcie.
Bo¿e S³owo jest realne. „Wiêc dlaczego nie pokutowaliœcie?” Oni byli
zgubieni i skazani na zag³adê.
202 Tak samo bêdzie, kiedy nastanie ponowne przyjœcie Pañskie. Bo¿e
S³owo jest nieomylne. On zapowiedzia³, ¿e siê to stanie, i to siê stanie;
nic nie mo¿e tego powstrzymaæ. ¯adna przeszkoda nie mo¿e tego
powstrzymaæ. Bez wzglêdu na to, jak zmieniaj¹ siê czasy, jak
zmieniaj¹ siê ludzie, jak zmieniaj¹ siê kaznodzieje, jak zmieniaj¹ siê
koœcio³y, Bo¿e S³owo pozostanie. Ono siê urzeczywistni. On bêdzie
tutaj. On przyjdzie w Swojej chwale, ze wszystkimi Swoimi anio³ami.
To siê zgadza. Bo¿e S³owo tak mówi.
203 A pewnego dnia, ka¿dy poszczególny cz³owiek, siedz¹cy w tym
pomieszczeniu dzisiaj, bêdzie sk³ada³ œwiadectwo o tym, widz¹c Go
przychodz¹cego w chwale. On przyjdzie, aby ci sprawiæ radoœæ, albo
smutek, jedno albo drugie. To siê zgadza. On musi przyjœæ. Bo¿e
S³owo jest niezawodne.
204 Przypominam sobie Pos¹g Wolnoœci owej nocy – ko³o jego latarni
tam w górze, w jego rêku. Myœlê, ¿e wam ju¿ opowiada³em o tym.
Widzia³em tam te ma³e wróbelki, le¿¹ce tam dooko³a tego du¿ego
szk³a, a mia³y swoje g³ówki ca³e ot³uczone. Powiedzia³em to
przewodnikowi. Zapyta³em: „Otó¿, dlaczego one tam s¹?”
205 On odrzek³: „Ubieg³ej nocy by³ wielki sztorm”. I on powiedzia³:
„Gdy œwiat³o œwieci³o na Pos¹gu Wolnoœci, te ma³e niebogie ptaszki
lecia³y do niego w burzy i w ciemnoœciach. A zamiast skorzystaæ z
tego œwiat³a, by odlecieæ na bezpieczne miejsce, one lecia³y przeciw
niemu, próbuj¹c je wybiæ”. Otó¿, to samo œwiat³o, które by³o
przyczyn¹ ich œmierci, mog³o im zachowaæ ¿ycie, gdyby pos³u¿y³y siê
nim w³aœciwie. On powiedzia³: „I one tam le¿¹, poniewa¿ rozbi³y
sobie g³ówki. One próbowa³y wybiæ to œwiat³o. Zamiast przyj¹æ to
œwiat³o i powiedzieæ ,dziêkujê’ i pozwoliæ, ¿eby je ono prowadzi³o,
one uderza³y w nie g³ówkami”.
Ja odrzek³em: „Chwa³a Bogu!”
206 Wyst¹pi¹ bezbo¿nicy; powstan¹ wyznania wiary. Ludzie mówi¹:
„Biblia nie ma racji. Ona nie jest inspirowana”. Oni sobie tylko
rozbijaj¹ g³owy, chocia¿ mogliby odejœæ st¹d do chwa³y. Ona jest
Œwiat³oœci¹, lamp¹ na œcie¿ce dla ludzi. I ka¿dy mê¿czyzna lub
kobieta, który przyj¹³ Bo¿e S³owo i mówi: „Ja Go mo¿e nie rozumiem,
lecz Panie, ja dojdê wed³ug Niego do tej Œwiat³oœci!”
„Chodzimy w Œwiat³oœci, w tej piêknej Œwiat³oœci
Ona powstaje tam, gdzie krople rosy ³aski siê lœni¹.
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Œwieci wszêdzie wokó³ nas we dnie i w nocy
Jezus, Œwiat³oœæ œwiata”.
207 Oczywiœcie, bêdziemy chodziæ w Œwiat³oœci, nie próbuj¹c jej
wybiæ, nie staraj¹c siê mówiæ: „To nie jest w³aœciwe. To jest b³êdne. A
tamto? To nie jest poprawne. I tamto nie jest poprawne”.
208 O Bo¿e, nie pozwól mi uderzaæ przeciw Twojej Œwiat³oœci. Pozwól
mi przyj¹æ J¹ w moim sercu i powiedzieæ: „To jest w³aœciwe, Panie. Ja
bêdê chodzi³ w Œwiat³oœci”.
209 Te ptaszki mog³y skorzystaæ z tego œwiat³a i rozejrzeæ siê dooko³a,
kiedy jego promienie œwieci³y dooko³a; i mog³y siê ukryæ gdzieœ w
jakimœ przytulnym miejscu, gdzieœ pod dachem domu, wzglêdnie
znaleŸæ gdzieœ schronienie, gdzie by³yby zachowane przed sztormem.
210 Tak samo przed wielkim sztormem formalnoœci, przed wielk¹
burz¹ obojêtnoœci, przed wielkim sztormem zapierania siê Boga. „O
Bo¿e, nie pozwól mi, ¿ebym próbowa³ wyt³uc t¹ Œwiat³oœæ. Spraw,
abym siê ni¹ pos³u¿y³ i chodzi³ w Niej. Ja temu wierzê, Panie”. Tutaj
to macie. ChodŸcie w Œwiat³oœci. „Kiedy to widzê w Piœmie Œwiêtym,
to jest Œwiat³oœæ. Jest to Bo¿e S³owo i pozwól mi chodziæ w Niej.
Panie, Panie, pozwól mi chodziæ w Niej, abym siê Jej nigdy nie
zapar³”.
„I poœle Jezusa, który by³ nam ju¿ przedtem zwiastowany.
Którego Niebiosa musz¹ przyj¹æ, a¿ do czasu naprawienia
wszystkich rzeczy, jak Bóg powiedzia³ przez usta wszystkich
Jego œwiêtych proroków od za³o¿enia œwiata”.
211 21. werset z 3. rozdzia³u: „Do ca³kowitego naprawienia wszystkich
rzeczy,” kiedy nastan¹ nowe niebiosa, nowa ziemia, nowa w³adza,
nowa gospodarka, o moi drodzy, nowy król, nowe ¿ycie, nowy
pocz¹tek bez koñca, o moi drodzy, nowy wiek, nowy czas, nowy lud.
212 O, ja siê tak cieszê, ¿e mam obietnicê Bo¿¹, która jest tak
niezawodna, ¿e On poszed³ do piek³a, by œwiadczyæ o niej. Ten sam
Bóg obieca³ mi, ¿e ja bêdê Tam posiadaj¹c ¯ywot Wieczny, poniewa¿
przyj¹³em Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i wierzê, ¿e ka¿de S³owo,
które On powiedzia³, jest Prawd¹. Po prostu muszê tam byæ. O, moi
drodzy. Co za wspania³a rzecz.
213 Jak bardzo powinniœmy byæ zakochani w Nim, w tym
umi³owanym, nieomylnym, Œwiêtym Bo¿ym. Jak bardzo powinniœmy
Go mi³owaæ i zostawiæ wszystko inne jako drugorzêdne. Wszystko,
nawet twój dom, nawet twoj¹ rodzinê, wszystkich innych, nawet
wszystkich twoich bliŸnich – wszystko inne jest drugorzêdne. „Kto
nie opuœci ojca, matki, siostry, brata, ma³¿onka, ¿ony, dzieci, domu,
czy cokolwiek to jest, i nie idzie za mn¹, nie jest godzien, aby go
nazywano Moim. Ktokolwiek przy³o¿y rêkê do p³uga, a odwraca³by
siê wstecz, nie jest sposobny do orania”.
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Daj Oleju lampie mej, Panie. O, Bo¿e, nape³niaj mnie po prostu
ci¹gle na nowo. Daj mi szczepionkê przeciw sprawom tego œwiata.
Obym by³ odporny przeciw wszystkim bezbo¿nym rzeczom, tego
w³aœnie pragnê. Niech Twój Duch Œwiêty przyjdzie do mnie i uczyni
mnie odpornym na wszystkie rzeczy tego œwiata.
215 Ja pragnê ujrzeæ Jezusa. Pragnê zobaczyæ Jezusa. Czy wy nie? To
jest w³aœciwe. Jezus, mój Zbawiciel, tak prawdziwy. Lecz kiedy dotrê
na brzeg tego dalekiego Kraju i przyjdê tam na drug¹ stronê do
nowego kraju, nie znaj¹c nikogo, to pragnê zobaczyæ Jezusa. Wiem, ¿e
bêdê tam mia³ Przyjaciela. Czy wy nie? Wtedy Jezus poka¿e mi mamê;
On mi poka¿e moich umi³owanych i wszystkich moich umi³owanych
wokó³ mnie. Hmm.
216 To
jest odrestaurowanie wszystkich rzeczy. Rozumiecie?
S³uchajcie, pozwólcie, ¿e to przeczytam jeszcze raz – 21. werset.
„Którego niebiosa musz¹ przyj¹æ… (to znaczy, niebiosa
musz¹ przyj¹æ Jezusa, widzicie)… a¿ do czasu naprawienia
wszystkich rzeczy – wszystkich rzeczy – jak zapowiedzia³
Bóg przez usta swoich œwiêtych proroków od pocz¹tku
œwiata”.
217 O, moi drodzy! Jaki inspirowany cz³owiek to by³, który tam sta³.
Jednak Biblia mówi, ¿e on by³ nieukiem, niewykszta³conym
cz³owiekiem. On uzdrowi³ cz³owieka przy drzwiach zwanych Piêkne,
dziêki swojej wierze w Imiê Jezusa Chrystusa. Racja.
218 A ci religijni nauczyciele, doktorzy Bóstwa, wysoko wykszta³ceni,
ci najwy¿si dostojnicy koœcio³a – wszyscy mówili: „Zwi¹¿cie tego
cz³owieka. Wtr¹æcie go do wiêzienia. Patrzcie, to jest herezja; to jest
niedorzecznoœæ”.
219 Lecz on wiedzia³, o czym mówi. Oni nabywali poznania, wiedz¹c,
¿e byli z Jezusem.
220 O, Bo¿e, tak, takiego wykszta³cenia pragnê. Je¿eli mogê ¿yæ
wystarczaj¹co blisko Boga do tego stopnia, ¿e inni ogl¹daj¹
Chrystusa we mnie i Chrystusa w was, to jest ca³e wykszta³cenie,
którym siê interesujê. Tam w³aœnie pragnê byæ.
221 Ja nie chcê, aby mówili: „Otó¿, jego gramatyka jest taka fajna i on
ma takie wykszta³cenie, i on zna teologiê”. O, moi drodzy. Bo¿e,
zabierz to ze mnie! Ja nie… Ja tego nie mam i cieszê siê z tego.
222 Pozwól mi mieæ Jezusa w takiej mierze, ¿e gdy chodzê, ludzie
mówi¹: „Ten cz³owiek – ja mu nie wierzê, lecz on na pewno by³ z
Jezusem. To jest… Czy nie chcecie, aby tak mówiono o was? „Ta
niewiasta, ta dziewczyna, ten mê¿czyzna, ta kobieta – oni byli z
Jezusem. Tak jest. Obserwujcie ich ¿ycie. Patrzcie, jak oni ¿yj¹ i
obserwujcie, jak oni chodz¹. Obserwujcie, jak Bóg ich b³ogos³awi i
honoruje ich. I chocia¿ maj¹ swoje b³êdy i tym podobne rzeczy, to siê
214
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po prostu przytrafi³o, a oni id¹ zaraz naprzód”. O, moi drodzy, takim
w³aœnie chcê byæ. Czy wy nie?
223 Teraz – na dziesiêæ minut przeczytajmy to, resztê tego rozdzia³u
albo raczej rozpoczniemy ten rozdzia³ – 4. rozdzia³.
„A gdy on przemawia³ do ludzi, a kap³ani i saduceusze
œwi¹tyni, oraz saduceusze w… (wzglêdnie)… z œwi¹tyni, i
saduceusze przyszli do nich”.
224 Otó¿, tutaj s¹ saduceusze, którzy nie wierz¹. To jest prawdziwy
obraz dzisiejszych koœcio³ów, którzy nie wierz¹ w to nadprzyrodzone.
I oni po prostu nie mogli w to uwierzyæ. Pamiêtajcie zatem, dzisiaj s¹
ludzie, którzy nie wierz¹ w to, ¿e Duch Œwiêty w³ada i rz¹dzi
Koœcio³em. Oni nie wierz¹ w cuda. Oni nie wierz¹ w znaki. Oni nie
wierz¹ w nadprzyrodzone rzeczy. Oni temu po prostu nie mog¹
uwierzyæ. Otó¿, ten duch nie jest niczym nowym. Tutaj on jest, wprost
tutaj na saduceuszach. Oni wierzyli w to samo. Rozumiecie? Duchy
nie umieraj¹. Ludzie umieraj¹; duchy ¿yj¹ dalej.
225 Bóg wzi¹³ Swego Ducha, wzi¹³ Swego mê¿a, Eliasza, a podwójna
porcja Jego Ducha zst¹pi³a na Elizeusza. Czy siê to zgadza? Potem,
oko³o osiemset lat póŸniej przyszed³ na Jana Chrzciciela. Czy siê to
zgadza? I On zstêpuje w³aœnie teraz w ostatecznym czasie znowu.
226 Bóg zabra³ Swego Syna, Pana Jezusa. Czy temu wierzycie? Lecz
Jego Duch powróci³ na ziemiê. Czy siê to zgadza? On odpoczywa³ na
Marcinie Luthrze. On odpoczywa³ na Johnie Wesley’u. On by³ tutaj
na przestrzeni wieków – odpoczywa³ na Sankey’m, Moody’m,
Finney’u, Knox’ie, Calvin’ie, na nich wszystkich, rozumiecie,
zstêpowa³ ci¹gle dalej i obecnie kontynuuje nadal Swoje dzie³o.
Spójrzcie na ich dzieci wówczas, oni po prostu zaprzeczali
wszystkiemu, w co wierzyli ci ludzie; lecz nie tak ci za³o¿yciele.
227 Kiedy sta³em niedawno obok tego wielkiego za³o¿yciela, stoj¹cego
tam, spojrza³em i pomyœla³em: „O, Bo¿e, spójrzcie tam – Dwight
Moody”. Pomyœla³em: „Popatrz tutaj w górê. Ten mê¿czyzna i te
rzeczy, w które on wierzy³, a towarzyszy³a mu moc Bo¿a i
nadprzyrodzone rzeczy. Nie wykszta³cony – jego ksi¹¿ki, które
czytacie – widzicie, kto je napisa³. On napisa³ je sam, lecz kto je
skorygowa³? Jego gramatyka by³a okropna. On ukoñczy³ chyba trzy
klasy szko³y podstawowej i by³ naprawiaczem starego obuwia. Lecz,
bracie, on pos³a³ pó³ miliona ludzi do Boga. Rozumiecie? Co to by³o?
Oni wyrzucili go z koœcio³a i mówili, ¿e jest fanatykiem i tym
podobnie. Lecz gdy on wyszed³ i zobaczy³ grupê ludzi…
228 On mia³ poselstwo w swoim sercu. On musia³ g³osiæ tak mocno, ¿e
nie wiedzia³, co ma czyniæ. Poszed³ wiêc i kupi³ skrzynkê z
przyrz¹dami do czyszczenia butów od pewnego cz³owieka, du¿¹ star¹
drewnian¹ skrzynkê do czyszczenia butów, zap³aci³ za ni¹

34

MÓWIONE S£OWO

dziesiêciocentówkê. Po³o¿y³ j¹ na skrzy¿owaniu ulic, gdzie
przechodzili ludzie. On tam sta³ i g³osi³ wprost na rogu ulicy tym
ludziom w ten sposób. To siê zgadza. I myœlê o koœciele, który on mia³,
a spójrzcie na Biblijn¹ szko³ê Moody’go dzisiaj.
229 I ja pomyœla³em: „Spójrzcie na Jona Wesley’a”. Gdy stan¹³em
wprost na tym miejscu, gdzie ten cz³owiek umar³, mia³em na sobie to
odzienie, które on nosi³ pod koniec ¿ycia. Oni w³o¿yli je na moje
ramiona okazuj¹c mi poszanowanie, ¿e tam przyby³em, by siê modliæ
o króla. I oni w³o¿yli je na moje ramiona. Sta³em za jego kazalnic¹,
gdzie on przychodzi³ ka¿dego poranka o pi¹tej godzinie rano i
zwiastowa³ tysi¹cu piêciuset ludziom.
230 Siedzia³em w jego krzeœle, w którym on pozyska³ dla Chrystusa
cz³owieka, który lubowa³ siê w walkach kogutów. On pozyska³ go dla
Chrystusa. I mia³ nad tym krzes³em p³at skóry, ot taki, i dwa wielkie
rogi, a obok krzes³a dalszy p³at skóry, na którym zapisywali wyniki
tych walk. A kiedy nawróci³ siê, gdy Wesley nawróci³ tego cz³owieka
do Chrystusa, potem on da³ mu to krzes³o. I ja siedzia³em w tym
krzeœle i modli³em siê.
231 Siedzia³em na jego siodle, na którym on podró¿owa³ tutaj w
Ameryce, i mia³ w tym siodle z ty³u tak¹ ma³¹ skrytkê; siedzia³ na
swoim koniu obrócony do ty³u, równie¿ strzemiona mia³ na odwrót. I
jad¹c gdzieœ drog¹ z Asbury’m i innymi, on tak siedzia³ i pisa³ swoje
poselstwa i inne sprawy, jak mu je Bóg podawa³. I nie mia³ nawet
czasu, by siê gdzieœ zatrzymaæ, jeŸdzi³ ci¹gle konno tutaj w Ameryce,
siedz¹c na tym siodle. I ja pomyœla³em: „O, Bo¿e!”
232 Sta³em tam, gdzie mu zbudowano pomnik, gdzie on pewnego razu
zwiastowa³ Bo¿e uzdrowienie, a wielki koœció³ Anglii wypuœci³ tam
lisa i za nim psy, wprost miêdzy s³uchaczy, kiedy Wesley zwiastowa³
Bo¿e uzdrowienie. A Wesley wyci¹gn¹³ swój palec w twarz tego
cz³owieka i powiedzia³: „S³oñce nie zaœwieci na twoj¹ g³owê trzy
razy, a ty bêdziesz mnie wzywa³, abym siê modli³ o ciebie”. I ten
cz³owiek umiera³ tego wieczora maj¹c skurcze ¿o³¹dka. Kaza³ go
zawo³aæ i Wesley przyszed³ i modli³ siê o niego.
233 Ten sam cz³owiek! Mo¿ecie siedzieæ w waszym koœciele i s³uchaæ
dr Koœcio³a i innych – te same doktryny tego samego koœcio³a, który
wierzy³ w to samo, a zaprzeczaj¹ temu, ¿e Biblia jest inspirowana.
Bo¿e zmi³uj siê. Ja nie chcê ¿adnej organizacji.
234 Lecz pomó¿ mi ¿yæ tak w mojej generacji… Ja nie bêdê sta³ w
innej generacji. Ja nie bêdê mia³ niczego, by ich s¹dziæ. Nie bêdê
musia³ stan¹æ na s¹dzie razem z nimi. Lecz bêdê musia³ stan¹æ na
s¹dzie z mê¿czyznami i kobietami, z którymi ¿y³em. To w³aœnie
bêdzie siê liczyæ przy zmartwychwstaniu. Kiedy skoñcz¹ siê dni
mojego ¿ycia i ja wykona³em wszystko jak najlepiej umia³em, je¿eli
jestem Bo¿ym s³ug¹. Bóg wzbudzi Sobie kolejnego mê¿czyznê w tym
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dniu, gdy ja odejdê. Wiêc nie ma ¿adnego sensu ustanawiaæ jakiejœ
mojej teologii; moim zadaniem jest ¿yæ w tym Œwietle, które mam i
czekaæ na Boga. Je¿eli nastanie kolejna generacja, On bêdzie mia³
innego cz³owieka, kiedy ta generacja nastanie. Amen. O, moi drodzy.
235 „Bêd¹c rozgniewani… (S³uchajcie tych saduceuszy)…
„Bêd¹c rozgniewani, ¿e oni nauczali ludzi i zwiastowali w
Jezusie zmartwychwstanie umar³ych. (to nadprzyrodzone)”.
236 „O” – mówi¹ – „to jest… O, my wierzymy w zmartwychwstanie
z umar³ych. Lecz Boskie uzdrawianie i inne sprawy obecnie? To siê
skoñczy³o”. Patrzcie, to jest ten sam diabe³. Jest to ta sama rzecz.
Rozumiecie?
237 W obecnym czasie mówi¹: „O, my wiemy, ¿e On mo¿e uzdrawiaæ.
Lecz On czyni samego Siebie Bogiem, kiedy przebacza grzechy”.
Otó¿, ten sam diabe³ przewróci³ to ca³kiem na odwrót i mówi:
„Dzisiaj On mo¿e wybaczaæ grzechy, lecz nie potrafi uzdrowiæ”.
238 Je¿eli On jest Bogiem, On mo¿e uzdrawiaæ, zbawiaæ, wybaczaæ
grzechy, czyniæ cokolwiek. On pozostaje Bogiem, tym samym
wczoraj, dzisiaj i na wieki. S³uchajcie:
„I rzucili siê na nich rêkami, i wtr¹cili ich do wiêzienia do
nastêpnego dnia, bo ju¿ by³ póŸny wieczór.
Jednak wielu z tych, którzy s³uchali s³owa, uwierzyli…”
239 Dlaczego? Dlaczego niektórzy z nich uwierzyli, a niektórzy nie? O,
bracie, niektórzy byli przeznaczeni do ¯ywota Wiecznego, a
niektórzy na wieczne potêpienie. Dlatego w³aœnie. To zgadza siê
dok³adnie. Jezus powiedzia³: „Nikt nie mo¿e przyjœæ, jeœli mu to
najpierw nie poka¿e Mój Ojciec…”
240 Jak mog³aby ryba chwyciæ siê na przynêtê dla ¿ó³wia?
Rozumiecie? Nie mo¿e tego uczyniæ. Apetyt ryby jest odmienny od
apetytu kraba. W¹¿ i ryba nie maj¹ tego samego jad³ospisu. Czy
rozumiecie, co mam na myœli? Tak jest. Ryba jest zawsze ryb¹,
poniewa¿ urodzi³a siê jako ryba. Ona bêdzie zawsze ryb¹. A cz³owiek
mo¿e t³umaczy to… ¯ó³w mo¿e chcia³by byæ ryb¹. ¯ó³w ma w sobie
rybie miêso, lecz nie jest ryb¹. On ma w sobie równie¿ inne miêso. On
nigdy nie bêdzie ryb¹. Absolutnie nie. Ani ryba nie bêdzie nigdy
¿ó³wiem. Je¿eli on urodzi³ siê jako ¿ó³w, pozostanie na zawsze
¿ó³wiem. A je¿eli urodzi³ siê jako ryba, pozostanie na zawsze ryb¹.
241 A ka¿dy mê¿czyzna lub kobieta, alleluja, który narodzi³ siê
ca³kowicie z Ducha Bo¿ego – on mo¿e odst¹pi od Boga. Tak jest.
Kiedy odst¹pisz od Boga, bêdziesz najnêdzniejszym cz³owiekiem, o
jakim ci siê nawet nie œni³o w twoim ¿yciu, dopóki nie powrócisz do
Boga. A jeœli to zaniedbasz uczyniæ, Bóg zabierze twoje ¿ycie z tej
ziemi. Bóg obieca³, ¿e tak uczyni.
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Niedawno tutaj wszed³em do Vorgang hangaru i rozmawia³em z
pewnym mi³ym kaznodziej¹, który jest moim s¹siadem tutaj. I zawsze
mia³em najwiêkszy szacunek dla tego mê¿a. On by³ dobrym mê¿em,
zacnym kaznodziej¹, chodzi³ po ulicach w czasie kryzysu i
sprzedawa³ produkty Rawleigh, by móg³ g³osiæ Ewangeliê. Tak jest.
243 Pewien cz³owiek szydzi³ sobie z niego, w³aœnie tutaj na Siódmej
ulicy, i mówi³: „Dlaczego nie robisz tak-a-tak?”
244 On powiedzia³: „Proszê pana, to jest legalny sposób zarabiania na
¿ycie” – mówi³ on – „ja tutaj sprzedajê pewne produkty, mianowicie
m¹kê na ciastka” – cokolwiek to by³o – „i czyniê to jak najlepiej
potrafiê, bo jestem kaznodziej¹ Ewangelii”. Wprost tutaj w Koœciele
Bo¿ym; by³ to brat Ramsey. I on powiedzia³: „Czyniê to najlepsze, na
co mnie staæ”. I on tak powiedzia³ temu cz³owiekowi. By³ naprawdê
zrodzony z Ducha Bo¿ego.
245 Wszed³em do hangaru Osborna niedaleko st¹d, pewnego dnia. On
powiedzia³… Ja powiedzia³em: „Niech ci Bóg b³ogos³awi, bracie
Ramsey”. Powiedzia³em… On by³ biednym cz³owiekiem. Ja
powiedzia³em: „Spójrz tutaj na drug¹ stronê na mój stary samochód,
trzeba mi jechaæ w podró¿”. Powiedzia³em: „Prze¿ywa³em w³aœnie
wspania³y czas”. I powiedzia³em: „Szkoda, ¿e nie by³eœ ze mn¹,
bracie Ramsey”.
Powiedzia³: „Otó¿, s¹dzê, ¿e to by³oby w porz¹dku, Billy”.
246 Obejrza³em siê na niego. Pomyœla³em: „To nie brzmi w³aœciwie”.
Wiecie, cz³owiek potrafi rozpoznaæ, gdy coœ siê dzieje. Ja – patrzy³em
siê na niego.
247 On powiedzia³: „Bracie Branham, uwa¿am, i¿ wiesz, ¿e ja ju¿
wiêcej nie s³u¿ê Panu”.
A ja odrzek³em: „Co?” I rzek³em: „Chyba ¿artujesz ze mnie”.
On powiedzia³: „Nie, ja Mu ju¿ wiêcej nie s³u¿ê”.
248 Otó¿, myœla³em, ¿e on mnie po prostu buja. Szed³em po prostu
dalej. Uda³em siê do domu. Powiedzia³em o tym Medzie.
Powiedzia³em: „Brat Ramsey powiedzia³ mi, ¿e ju¿ wiêcej nie s³u¿y
Panu. Coœ w tym tkwi, Medo, to po prostu nie jest w porz¹dku”.
249 By³em z powodu tego nerwowy. Poszed³em tam znowu.
Powiedzia³em: „Bracie Ramsey, chodŸ tutaj. Chcê porozmawiaæ z
tob¹ na chwilê”.
On powiedzia³: „W porz¹dku, Billy”.
250 Podszed³em do niego i powiedzia³em: „Bracie Ramsey, by³em tutaj
przed kilkoma dniami, a ty mi powiedzia³eœ, ¿e ju¿ wiêcej nie s³u¿ysz
Panu”. Powiedzia³em: „Ty mnie nabiera³eœ, nieprawda¿?”
On odrzek³: „Nie, nie”.
242
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Ja powiedzia³em: „Bracie Ramsey, chcesz mi powiedzieæ, ¿e ju¿
wiêcej nie s³u¿ysz Panu?”
On powiedzia³: „Nie”. Dalej rzek³: „Odst¹pi³em od Boga”.
252 Ja powiedzia³em: „Otó¿, bracie Ramsey, raczej powróæ do Boga”.
I rzek³em: „ChodŸ, pójdŸ ze mn¹ na nabo¿eñstwo”.
253 On powiedzia³: „Nie, Billy”. Powiedzia³: „Nie troszczê siê ju¿
wiêcej o to, by Mu s³u¿yæ”. Powiedzia³em: „Ja po prostu…”
Zapyta³em: „Czy Mu wierzysz?”
254 On powiedzia³: „O, ja Mu wierzê, lecz ju¿ Mu nie s³u¿ê.
Przesta³em”. Prze¿y³em tak wiele rzeczy”.
Ja powiedzia³em: „Bracie Ramsey, nie patrz na te rzeczy. Patrz na
Niego”.
255 A on powiedzia³: „Otó¿, bracie Branham” – mówi³ – „ja po prostu
nie s³u¿ê Panu; wola³bym nie mówiæ o tym”.
Ja odrzek³em: „Hm, bracie, niech Bóg bêdzie z tob¹ i pomo¿e ci”.
I po kilku dniach on zachorowa³.
256 Inny kaznodzieja – nie bêdê wymienia³ jego nazwiska, poniewa¿
nie jestem tego pewien, ale myœlê, ¿e on siedzi tam w tyle w tej chwili.
Ten kaznodzieja poszed³ do niego, jego kolega, i powiedzia³: „Bracie
Ramsey, czy nie chcesz przyjœæ i s³u¿yæ Panu?”
257 On odrzek³: „Nie”. Bóg poda³ mu dwa razy ostrze¿enie przez
swoich pos³añców. On odrzek³: „Nie”. Potem, za kilka godzin on
podniós³ go swoimi rêkami, lecz on odszed³ z tej ziemi. Bóg zabra³ go
z ziemi. Tak jest.
258 Przypomnijcie sobie Paw³a – co on powiedzia³ owym ludziom –
temu mê¿czyŸnie, który nie by³ pos³uszny Ewangelii? On powiedzia³:
„Oddajcie go diab³u na zniszczenie jego cia³a, ¿eby jego dusza zosta³a
zbawiona”. To prawda. Nie mo¿esz sobie igraæ z Bogiem. Bracie, to
S³owo jest inspirowane; ka¿de S³owo z Niego le¿y bezpoœrednio na
linii obciosywania. To siê zgadza. Ty albo staniesz na tej linii… Lecz
jeœli jesteœ zrodzony z Ducha Bo¿ego, to jesteœ synem Bo¿ym!
259 Teraz wchodzicie do tego. Go³êbica i stara wrona – obie by³y w
arce. To siê zgadza.
260 Gdy wypuszczono t¹ star¹ wronê… Przedstawmy to jako
odstêpstwo od Boga. Ta stara wrona lata³a z jednych zw³ok na drugie
zw³oki i ona karmi³a siê na tych zepsutych zw³okach. By³a
zadowolona. Nie gra³o to dla niej ¿adnej roli, poniewa¿ by³a wron¹ od
pocz¹tku. Jej natura, jej apetyt, jej uk³ad trawienny potrafi³ strawiæ
tak¹ rzecz. Dlaczego? Ona urodzi³a siê z takim uk³adem trawiennym.
Rozumiecie, jej ¿ó³æ i inne kwasy w niej potrafi³y przerobiæ te stare
martwe cia³a na pokarm dla niej. Wiêc ona by³a zadowolona.
251
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A tak samo jest z ka¿dym cz³owiekiem, nie dbam o to, jak d³ugo
by³eœ w koœciele, a wpuœci³eœ do siebie œwiat; je¿eli ci¹gle mo¿esz
wychodziæ do œwiata i czyniæ rzeczy, które dawniej czyni³eœ i cieszyæ
siê z nich, to wskazuje na to, ¿e jeszcze nie przyszed³eœ do Boga.
262 Lecz gdy Noe wypuœci³ go³êbicê, by zobaczyæ, co ona uczyni –
go³êbica nie ma ¿adnej ¿ó³ci. Ona nie mo¿e strawiæ takich rzeczy.
Gdyby je spo¿y³a, zabi³oby j¹ to. Lecz go³êbica – ona spróbowa³a
zlecieæ w dó³ i „pche” – ona tego nie mog³a znieœæ. Znowu spróbowa³a
zlecieæ na ziemiê i „pche” – ona tego nie mog³a po prostu znieœæ.
Usiad³a na ma³ym krzaku, by trochê odpocz¹æ. I mia³a liœæ z oliwki w
swojej nó¿ce; przylecia³a z powrotem i zapuka³a do drzwi. „Ojcze
Noe, otwórz i wpuœæ mnie do œrodka. Ja nie mogê znieœæ tego tam na
zewn¹trz”.
263 Ka¿dy mê¿czyzna czy kobieta, którzy s¹ narodzeni z Ducha
Bo¿ego, oczywiœcie, wy mo¿ecie odst¹piæ. Lecz bracie, je¿eli jesteœ
dzieckiem Bo¿ym, nie mo¿esz ju¿ d³u¿ej znieœæ rzeczy tego œwiata,
poniewa¿ twój system trawienny uleg³ zmianie.
Piotr zapyta³: „Panie, do kogó¿ pójdziemy?”
264 Wtedy On powiedzia³: „Czy i wy chcecie odejœæ?” kiedy pozostali
odwrócili siê.
265 On rzek³: „Dok¹d pójdziemy? Co mo¿emy uczyniæ? Jedynie Ty
masz ¯ywot Wieczny. Wiêc gdzie mo¿emy siê udaæ?”
266 Oto On, stoi tutaj w Swojej mocy, namaszczony Duchem Œwiêtym,
aposto³ i prorok teraz. Alleluja. O, jak ja lubiê na to patrzeæ.
„Jednakowo¿ niektórzy z nich uwierzyli,” poniewa¿ oni To mieli –
byli przeznaczeni do ¯ywota Wiecznego, kiedy ten kaznodzieja g³osi³.
267 Co on uczyni³, bracie Neville? Wprost miêdzy t¹ zgraj¹ wyj¹cych
ob³udników, bezpoœrednio miêdzy tymi wilkami, którzy by go
rozszarpali na kawa³ki z powodu ich tradycji, Piotr zarzuci³ swoj¹
sieæ i powiedzia³: „Mo¿e jest tam kilka ryb”. To siê zgadza. Gdy
zarzuci³ tam swoj¹ sieæ, zacz¹³ j¹ ci¹gn¹æ. Powiedzia³: „Pan, Bóg
naszych ojców, którzy wyszli z Abrahamem z Ur Chaldejskiego do
innego kraju, tak jest, pos³a³ Swego Syna, Pana Jezusa, Którego
niebiosa musz¹ przyj¹æ a¿ do czasu naprawienia wszystkich rzeczy”.
Mówi³, jak oni… Powiedzia³: „Wy wziêliœcie Ksiêcia ¯ycia i
waszymi okrutnymi rêkami zamordowaliœcie i ukrzy¿owaliœcie Go”.
On powiedzia³: „Przez wiarê w Jego Imiê ten cz³owiek zosta³
uzdrowiony”. Dlatego ja wierzê w to nadprzyrodzone.
268 On zarzuci³ tam swoj¹ sieæ i wyci¹ga³ j¹. A kiedy to uczyni³,
niektórzy z nich byli jednak rybami. Ci pozostali – te ¿ó³wie
odpe³za³y razem z wê¿ami i tak dalej. One odskoczy³y do ty³u. Lecz
by³o tam równie¿ kilka ryb. „Jednak wielu z nich uwierzy³o w S³owo.
Oni byli przeznaczeni do ¯ywota Wiecznego. Tak jest. Uwierzyli!
261
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„A liczba mê¿ów wzros³a do oko³o piêciu tysiêcy”.
Jak¹ on mia³ pe³n¹ sieæ! Tak jest. Byæ mo¿e z miliona, lecz on mia³
ich piêæ tysiêcy z tej liczby. Patrzcie, on siê nie troszczy³ o to, jak
wygl¹da³a ta sieæ. On zarzuci³ swoj¹ sieæ wprost na nich. To jest
w³aœciwe.
270 I my nie troszczymy siê o to, czy to s¹ przemytnicy alkoholu, czy
to s¹ prostytutki, ktokolwiek to jest. Zarzucajcie sieæ! Wy nie wiecie,
którzy znajduj¹ siê tam. Wy tego nie wiecie. Nie mo¿ecie s¹dziæ.
¯aden cz³owiek nie mo¿e s¹dziæ. Lecz mo¿ecie zarzuciæ sieæ i
przyci¹gn¹æ ich do o³tarza i powiedzieæ: „Tutaj oni s¹, Panie. Ja
uczyni³em wszystko z mojej strony”. Je¿eli to jest… A je¿eli ona jest
ryb¹ od pocz¹tku, to bêdzie ryb¹ na zawsze. Tak jest. Je¿eli on jest od
pocz¹tku krabem, to bêdzie krabem na zawsze. Je¿eli wcielony
ponownie Syn ¿yj¹cego Boga zlewa Swoj¹ Moc na ziemiê i poci¹ga
tego cz³owieka do o³tarza, to sieæ Ewangelii jest dooko³a niego.
Zwa¿ajcie.
„A nastêpnego dnia zebrali siê w Jerozolimie ich prze³o¿eni
i starsi, i uczeni w Piœmie
Oraz Annasz, arcykap³an, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i
wszyscy, ilu ich by³o z rodu arcykap³añskiego.
I postawiwszy ich poœrodku, pytali siê: Jak¹ moc¹ albo w
czyim imieniu to uczyniliœcie?”
271 „Czy jesteœ baptyst¹? Czy jesteœ prezbiterianinem? Rozumiesz?
Jak¹ moc¹? Do jakiego koœcio³a nale¿ysz? Kto jest twoim
prze³o¿onym? Z którego seminarium wyszed³eœ? Kim ty w ogóle
jesteœ? Poka¿ mi twoje listy uwierzytelniaj¹ce. Poka¿ mi, kim jesteœ”.
Ta sama rzecz. „Dziêki jakiemu autorytetowi masz mê¿ów g³osz¹cych
tutaj na zewn¹trz? Czy jesteœ tutaj w imieniu Sanhedrynu? Czy jesteœ
tutaj w imieniu saduceuszy, czy faryzeuszy, albo herodianów, czy
celników? Wzglêdnie kim ty w ogóle jesteœ?” Tutaj to macie. „Czy to
uczyni³eœ?”
272 „A Piotr, który w³aœnie skoñczy³ seminarium…”? 8. werset.
„Piotr, posiadaj¹cy promocjê baka³arza, wzglêdnie promocjê
doktora”? Nie, nie, nie! O, moi drodzy! Biblia nie mówi tego w ten
sposób. Oto, co wydarzy³o siê Piotrowi.
„Wtedy Piotr, bêd¹c pe³en Ducha Œwiêtego…”
273 O, on dorós³. Nie by³o to tylko takie ma³e pomieszczenie, jak to.
On dorós³ do pe³nego wymiaru. By³ nape³niony! Wszystko, co jest
nape³nione, jest pod ka¿dym wzglêdem pe³ne. Piotr nie zosta³
pokropiony Duchem Œwiêtym, lecz „Piotr, bêd¹c pe³en Ducha
Œwiêtego”.
274 Zobaczmy teraz, co powiecie tym ludziom. B¹dŸcie ostro¿ni w
tym, co mówicie, bo oni mog¹ wtr¹ciæ was do wiêzienia. Cz³owieku,
269
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ty jesteœ teraz religijnym maniakiem – tak sobie myœl¹. Zobaczmy
wiêc, wy nawracacie ludzi, robicie wszystko, co mo¿ecie, wiêc
b¹dŸcie bardzo ostro¿ni w tym, co mówicie!
„Wtedy Piotr, bêd¹c pe³en Ducha Œwiêtego, rzek³ do nich:
Prze³o¿eni ludu i starsi Izraela!
Je¿eli my dziœ jesteœmy przes³uchiwani z powodu
dobrodziejstwa wyœwiadczonego cz³owiekowi choremu,
dziêki czemu zosta³ on uzdrowiony,
To niech wam wszystkim i ca³emu ludowi izraelskiemu
wiadome bêdzie, ¿e sta³o siê to w imieniu Jezusa Chrystusa
Nazareñskiego, którego wy ukrzy¿owaliœcie, którego Bóg
wzbudzi³ z martwych; dziêki niemu ten oto stoi zdrów przed
wami”.
275 Coœ takiego! Czy moglibyœcie sobie wyobraziæ cz³owieka,
próbuj¹cego wpoiæ jak¹œ teologiê ze s³ownika na takiego cz³owieka?
Bracie, on sta³, bêd¹c namaszczony i nape³niony Duchem Œwiêtym.
On powiedzia³: „Wy w³adcy, twierdz¹cy, ¿e macie moc Bo¿¹ – ten
w³aœnie Bóg wzbudzi³ Swego Syna Jezusa Chrystusa, by pokazaæ to
nadprzyrodzone. A wy ukrzy¿owaliœcie Go – waszymi niegodziwymi
rêkami”.
276 Nie musicie przybijaæ Go gwoŸdziami do krzy¿a; wystarczy, ¿e siê
Go tylko zapieracie; wtedy krzy¿ujecie Go na nowo. Dzisiaj czyni¹ to
samo. Wy Go krzy¿ujecie.
277 Powiedzia³: „Niech wam to bêdzie wiadome”. Innymi s³owy: „Ten
sam Bóg, którego waszym zdaniem reprezentujecie, wskrzesi³ tego
m³odzieñca”. Tutaj to mieli. On powiedzia³: „Dziêki Niemu ten
cz³owiek ¿yje. Je¿eli jesteœmy przes³uchiwani, co uczyniliœmy temu
cz³owiekowi” – powiedzia³ on – „niech wam to bêdzie wiadome, ¿e to
nie byliœmy my. Lecz dzieje siê to dziêki Jezusowi Chrystusowi,
Synowi Bo¿emu, ¿e ten cz³owiek stoi tutaj dzisiaj zdrowy”.
278 Pozwólcie mi, ¿e wam powiem, co on tutaj jeszcze powiedzia³. „To
jest Kamieñ…” O, o, bracie, on im teraz przygada³!
„On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was,
buduj¹cych, On sta³ siê kamieniem wêgielnym. (S³uchajcie.)
I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma
¿adnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez
które moglibyœmy byæ zbawieni”.
279 Bracie, ja po prostu lubiê sposób, w jaki Piotr g³osi³ im tutaj. Co
on im powiedzia³ za pomoc¹ tylu s³ów? „Czy nie wiecie, ¿e prorok
Izajasz i wielu innych mówi³o, ¿e budowniczy odrzuc¹ ten Kamieñ
wêgielny?” Innymi s³owy: „To jest w³aœnie to, co Bóg powiedzia³ o
was – ¿e wy Go odrzucicie. Czy nie wiecie, ¿e macie w tym dzia³?”
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I obym to powiedzia³ pe³en czci, obym to powiedzia³ z respektem,
obym to powiedzia³ z bogobojn¹ mi³oœci¹, w³aœnie w tym czasie, mój
drogi bracie i siostro. To jest ta w³aœnie rzecz, o której Biblia mówi –
¿e ludzie bêd¹ tak postêpowaæ w ostatecznych dniach: „Maj¹ formê
pobo¿noœci, lecz zapieraj¹ siê jej mocy” – oto oni s¹. Kamieñ
wêgielny – odrzucony! O, moi drodzy. Oczywiœcie, ja wierzê w to
nadprzyrodzone.
On powiedzia³: „Ani nie ma zbawienia w ¿adnym innym imieniu”.
281 Obym ja dzisiaj na jego miejscu sta³ tutaj i zwróci³ siê do tej
generacji: „Je¿eli cz³owiek nie narodzi siê na nowo, nie mo¿e
zrozumieæ tych rzeczy – Królestwa Bo¿ego” – jak On powiedzia³
Nikodemowi w owych czasach.
282 Ty tego nie mo¿esz zrozumieæ i nie zrozumiesz tego nigdy, dopóki
Bóg nie wejdzie do twego serca. I wtedy bêdziesz czêœci¹ Niego i
powiesz: „Tak, Panie, ka¿da czêœæ S³owa jest inspirowana. Ja wierzê
ka¿dej odrobinie z Niego. Ja wierzê, ¿e Ono jest Prawd¹. I oto jestem,
Panie, by chodziæ w Œwiat³oœci”. Jak d³ugo jesteœ gdzieœ na linii
granicznej, nie mo¿esz Temu uwierzyæ. Nie mo¿esz tego uczyniæ.
Niechby ci Pan dzisiaj rano dopomóg³, abyœ zrozumia³ to
nadprzyrodzone.
283 Obyœ sobie uœwiadomi³, ¿e Hebrajczyków 13, 8. mówi: „Jezus
Chrystus jest tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki”. Pamiêtajcie,
Jego obietnice s¹ dzisiaj tak samo wa¿ne, jak by³y wtedy – ka¿dy
nakaz, ka¿de S³owo Bo¿e jest tak samo obowi¹zuj¹ce.
284 I ja nie dbam o to, bracie, ilu ludzi krytykuje To, ilu z nich mówi,
¿e tak nie jest.
285 Ja móg³bym dzisiaj z ³aski Bo¿ej przedstawiæ dziesiêæ tysiêcy
ludzi stoj¹cych tutaj, którzy dawniej umierali na raka, którzy
dawniej byli œlepi, którzy byli dawniej u³omni, którzy byli dawniej w
takim stanie, a w ci¹gu ostatnich kilku lat zostali uzdrowieni Moc¹
¿yj¹cego Boga. I to jest w³aœnie ta rzecz, o której Jezus Chrystus
mówi³, ¿e urzeczywistni siê w dniach ostatecznych.
286 I jak Jezus zapowiedzia³, ¿e bêd¹ siê dziaæ te uzdrowienia, tak On
równie¿ zapowiedzia³, ¿e na zewn¹trz bêd¹ krytycy, którzy bêd¹
naœmiewaæ siê z tego, i czyniæ wszystko mo¿liwe. Ludzie byli
przeznaczeni albo do ¯ywota Wiecznego – i jestem… Do ¯ywota
Wiecznego albo na wieczne potêpienie.
287 I jestem tak szczêœliwy dzisiaj, kiedy wiem, ¿e Bóg jest wœród nas,
i okrzyk Króla jest tutaj, chwa³a Bogu.
288 Wiele razy zaniedba³em modliæ siê modlitw¹ wiary. Wiele razy
usi³owa³em o to bardzo mocno, a nie uda³o mi siê, poniewa¿ moja
wiara nie mog³a temu stawiæ czo³o. Lecz to nie zmienia S³owa Bo¿ego
ani trochê. Gdybym siê modli³ dzisiaj o dziesiêæ tysiêcy ludzi, a
280
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wszystkich dziesiêæ tysiêcy pomar³oby do rana, to jutro wieczorem
by³bym tutaj znowu i modli³bym siê o chorych dok³adnie tak samo,
poniewa¿ Bo¿e S³owo tak mówi. To siê zgadza.
„Wierzê w staromodn¹ religiê
Wierzê w radoœæ, któr¹ znam
Wierzê, ¿e ta œcie¿ka, któr¹ idziemy
Jest œcie¿k¹, któr¹ kroczyli nasi ojcowie.
O, dajcie mi t¹ staromodn¹ religiê
O, dajcie mi t¹ radoœæ, któr¹ znam
Bo wierzê w religiê odczuwan¹ sercem
Któr¹ nasi ojcowie otrzymali dawno”.
289 Amen. Bracie, pozwól mi umrzeæ w jarzmie. Pozwólcie mi iœæ jako
Bo¿y s³uga. Czy ¿yjê czy umieram, wierzê, ¿e niezawodne S³owo Bo¿e
jest Prawd¹. I Ono naucza o Bo¿ym uzdrawianiu, o znakach i cudach,
o znamionach, które bêd¹ siê dziaæ w ostatecznych dniach. I mogê to
udowodniæ przez S³owo Bo¿e i potrafiê pokazaæ œwiatu, gdzie Ono siê
urzeczywistni³o. A je¿eli Ono by³o skuteczne wówczas, dlaczego nie
mia³oby byæ skuteczne dla was? Jezus powiedzia³: „Je¿eli wierzysz,
wszystkie rzeczy s¹ mo¿liwe”.
Módlmy siê.
290 Ojcze, Bo¿e, przychodzimy do Ciebie w œwiat³oœci Twego S³owa i
w mocy Ducha Œwiêtego, który nas wyposa¿y³, Panie, i wspomóg³ nas
z Wysokoœci, abyœmy byli Twoimi s³ugami. I my Ciebie mi³ujemy.
Wiemy te¿, ¿e Ty nas mi³ujesz, poniewa¿ Ty nas wybra³eœ. Ty
powiedzia³eœ przez Twojego Syna, Jezusa: „Nie wy Mnie obraliœcie,
lecz Ja was obra³em. Nikt nie przychodzi do Boga, jedynie przez
Chrystusa. A ¿aden cz³owiek nie mo¿e przyjœæ do Chrystusa, je¿eli Go
najpierw nie poci¹gnie Ojciec”.
291 Wiêc, Ojcze, Tobie oddajemy chwa³ê. Przed Tob¹ upokarzam moje
serce, Panie. O, Chrystusie Bo¿y, weŸ ode mnie wszystko – z mojego
serca, co nie jest zgodne z tym, co Ty chcesz, Panie. I niech to po
prostu bêdzie dla Ciebie i ku Twojej chwale. Ja Ciebie mi³ujê, mój
Panie.
292 Modlê siê te¿, ¿ebyœ Ty pob³ogos³awi³ tych s³uchaczy, Twój lud
tutaj dzisiaj do po³udnia, ka¿dego z nich. Wielu z nich tutaj jest
chorych, Panie. Oni maj¹ chorych ludzi. Oni przedk³adaj¹ swoje
proœby. I Ojcze, o, przez ca³e lata, odk¹d pozna³em Ciebie, wierzy³em
Tobie, ¿e jesteœ wielkim Lekarzem. Ty to udowadnia³eœ – wszêdzie na
ca³ym œwiecie, Panie, ¿e Ty jesteœ Panem Jezusem, który wsta³ z
martwych. Modlê siê teraz, Ojcze, ¿ebyœ Ty pob³ogos³awi³ tych ludzi
tutaj dzisiaj do po³udnia. B³ogos³aw ich.
293 Je¿eli jest tutaj ktoœ nie zbawiony, niechby teraz uwierzyli w Pana
Jezusa Chrystusa. Nie wa¿ne, czy przyprowadzi³bym go tutaj do
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o³tarza; je¿eli nie jest predestynowany do ¯ywota Wiecznego, by³oby
to tylko zarzucenie sieci, i na tym koniec. Lecz Ojcze, kiedy Piotr
g³osi³ S³owo i rzek³: „Ilu ich uwierzy³o, zostali dodani do Koœcio³a”.
Ojcze, modlê siê, ¿ebyœ dzisiaj doda³ wielk¹ iloœæ do Twojego
Koœcio³a. Spe³nij to. Oby wielu ludzi uwierzy³o Temu i zrozumia³o, ¿e
To jest Prawd¹. Oni s¹ tutaj dzisiaj do po³udnia w pewnym celu. I ja
siê modlê, ¿ebyœ Ty ordynowa³ ich do ¯ycia Wiecznego. I niechby to
przyjêli dzisiaj, przez Jezusa.
294 Modlê siê te¿ o chorych, kiedy wo³am ich teraz do o³tarza, by siê
o nich modliæ i namaszczaæ ich – Twoi starsi i ja. Modlê siê, Bo¿e,
¿ebyœ Ty da³ nam ³askê w Twoich oczach. Pozwól, ¿ebyœmy z naszej
strony mieli niezawodn¹ wiarê.
295 Bo¿e S³owo, nawet po tysi¹cu lat! A ci, którzy byli umarli ju¿
cztery tysi¹ce lat – Jezus poszed³, by im powiedzieæ, ¿e S³owo Bo¿e
zosta³o potwierdzone na ziemi. Jak nieomylne Ono jest.
296 I Ty powiedzia³eœ: „Na chorych rêce wk³adaæ bêd¹, a oni
wyzdrowiej¹”. Ostatnie polecenie, ostatnie s³owa, które wysz³y z
Twoich poœwiêconych ust – to inspirowane S³owo Bo¿e. Ty
powiedzia³eœ: „Te znaki bêd¹ towarzyszyæ tym, którzy wierz¹. Na
chorych rêce k³aœæ bêd¹, a oni wyzdrowiej¹”.
297 I Ojcze, skoro przynieœli tutaj chorych – te chore osoby dzisiaj
rano, abym siê modli³ o nich, modlê siê, kiedy wk³adamy nasze rêce
na nich, namaszczaj¹c ich olejem, zgodnie z Twoim S³owem, aby
ka¿dy z nich zosta³ uzdrowiony. Daruj, ¿eby nasza wiara by³a
w³aœciwa, a ich wiara ¿eby te¿ by³a w³aœciwa. Ona jest zakotwiczona
dok³adnie na S³owie, które by³o g³oszone dzisiaj do po³udnia – S³owo
¿yj¹cego Boga. I weŸ chwa³ê dla Siebie. Bowiem prosimy o to w
Imieniu Jezus. Amen.
„IdŸmy tam, gdzie krople rosy ³aski siê lœni¹
Œwieæ wszêdzie ko³o nas we dnie i w nocy
Jezusie, Œwiat³oœci œwiata.
Pójdziemy w Œwiat³oœci, cudownej Œwiat³oœci
IdŸmy tam, gdzie krople rosy ³aski siê lœni¹.
Œwieæ wszêdzie ko³o nas we dnie i w nocy
Jezusie, Œwiat³oœci œwiata”.
298 Przepraszam, ¿e trzyma³em was tak d³ugo. Ma³e dzieci z
niedzielnej szkó³ki bêd¹ teraz mia³y uroczystoœæ, za parê minut. Oni
maj¹ – o, pude³ka z cukierkami, pomarañcze, i pe³ne torebki dla tych
malców tutaj, kiedy zakoñczymy t¹ œwiêt¹ czêœæ nabo¿eñstwa za
chwilê.
299 [Pewna siostra w zgromadzeniu mówi: „Bracie Branham” – wyd.]
Tak. Tak. [Siostra zaczyna mówiæ. Puste miejsce na taœmie – wyd.]
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Tam jest coœ i ja myœlê, ¿e chodzi o to niemowlê. A wiêc, je¿eli
sk³onicie wasze g³owy.
301 Wszechmog¹cy Bo¿e, ja nie wiem. Ty wiesz, ¿e to jest dla mnie po
prostu coœ, czego nie mogê zrozumieæ. Ja tego nie wiem. Lecz, Ojcze,
widocznie po wyg³oszeniu tego poselstwa – to niemowlê przyniesiono
tutaj i ja patrzê siê w jego twarz, i zgodnie z tym, co mi powiedziano
gdzieœ, i ze œwiadectwem siostry Cox, i Ducha Œwiêtego tutaj u
o³tarza… Ja nie wiem – tak samo, jak nie wiedzia³em owego dnia,
gdy szed³em z tym starym murzynem, który by³ œlepy. Tak samo nie
mogê tego zrozumieæ teraz, podobnie jak w przypadku tego ch³opca
w Finlandii, który zosta³ wskrzeszony z martwych. Tak samo nie
mogê zrozumieæ tej sprawy, jak Ty po³o¿y³eœ to na serce lekarza, by
pos³aæ je tutaj. Twój Duch dzia³a!
302 Zatem, Ojcze, w pos³uszeñstwie do tego, co Ty poleci³eœ uczyniæ i
zgodnie ze S³owem, które g³osi³em tak twardo dzisiaj do po³udnia
jako wierz¹cy w nie, wychodzê, by rzuciæ wyzwanie temu diab³u,
który zwi¹za³ to niemowlê. Wk³adam moje rêce na jego g³owê i na
jego ma³e oczêta, podnosz¹c moj¹ rêkê ku Bogu, w którego wierzê,
który Je powiedzia³ i Ono nie mo¿e zawieœæ. Proszê, ¿eby ten rak
wyszed³ z oczu tego dziecka.
303 IdŸ do ciemnoœci zewnêtrznych, tam nale¿ysz, ty ciemny z³y
duchu, w Imieniu Jezusa Chrystusa, Syna Bo¿ego, którego jestem
reprezentantem.
304 I niechaj oczy tego niemowlêcia stan¹ siê normalne. Niechby jego
matka wróci³a tutaj, oddaj¹c czeœæ i chwa³ê Bogu za uzdrowienie tego
niemowlêcia. Czyniê to w prawdziwej wierze w Boga, wierz¹c Jego
S³owu, naucza³em Go. I wierzê tej wizji, któr¹ otrzyma³em – jako
Twój s³uga, stoj¹cy na tym samym miejscu. I Panie, Ty wiesz, co
k³adziesz w tej chwili na moje serce. I ja siê modlê, ¿eby siê wype³ni³y
Twoje S³owa, aby by³o oszczêdzone ¿ycie tego niemowlêcia, aby
mog³o ¿yæ i byæ zdrowe i mocne, aby mog³o znowu widzieæ, w Imieniu
Jezusa Chrystusa. Amen.
305 Droga siostro, nie wiemy, co nam przyniesie przysz³oœæ, ale
wierzymy. [Brat Branham przerywa – wyd.] Tutaj to przychodzi do
mnie. Tutaj to jest. Musia³o to byæ coœ… W³aœnie tutaj le¿a³a trumna
mojej ¿ony, Hope. I by³o to dzisiaj rano. I by³a to Hope, która
powsta³a i powiedzia³a, ¿e ona nie umrze. I wierzê, ¿e ta sprawa
dotyczy³a tego niemowlêcia tutaj. Ona le¿y dok³adnie na tym samym
miejscu. I mogê powiedzieæ niemal ca³kiem przekonany, ¿e to jest
TAK MÓWI PAN.
306 Pani, ja ciebie nie znam, lecz wierzê, ¿e to niemowlê powstanie i
bêdzie ¿yæ, i bêdzie normalne. Niech ci Bóg b³ogos³awi. Powiadom
mnie, jak siê powodzi twojemu dziecku.
300
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Jak siê nazywasz? [Matka mówi: „Pani Bowen”, i zaczyna
opowiadaæ dotychczasowy stan jej niemowlêcia. Ona równie¿ mówi:
„Moja wiara zaczyna siê trochê chwiaæ. I widzê, ¿e ja zawiod³am, a
zawiod³am równie¿ Boga w tej sprawie.” – wyd.] Tak, ty zawiod³aœ
Boga, i sam¹ siebie.
308 [Matka opowiada dalej dotychczasowy stan zdrowia jej
niemowlêcia. Mówi równie¿: „Wszystkie rzeczy s¹ mo¿liwe, tylko Mu
wierz” – wyd.] To jest równie¿ tematem mojej pieœni: „Wszystko
mo¿liwym jest, tylko Mu wierz”.
309 [Siostra dalej opowiada dotychczasowe ¿ycie jej niemowlêcia.
Mówi równie¿: „Bóg, którego znam, mo¿e je te¿ uzdrowiæ.” – wyd.]
Tak, siostro, Tak. Widzicie?
310 A teraz, czy obiecujesz Bogu, gdy stoisz na tym samym miejscu i
Bóg sprawi, ¿e twoje dziecko wyzdrowieje i ty Mu bêdziesz s³u¿yæ do
koñca swego ¿ycia, i bêdziesz s³ynn¹ chrzeœcijank¹ s³u¿¹c¹ Mu – ty i
twój m¹¿ równie¿.
311 Czy to przyrzekniesz równie¿, tato, tam w tyle? Je¿eli Bóg
pozwoli, ¿e wasze dzieciê bêdzie ¿yæ, czy przyrzekasz, ¿e Mu bêdziesz
s³u¿yæ? Jego rêka jest podniesiona ku Bogu. Ty bêdziesz czyni³ to
samo.
312 [Matka mówi dalej. Mówi równie¿: „Kiedy by³am jeszcze
dzieckiem, On powo³a³ mnie do Jego s³u¿by, a ja nie podda³am siê
temu dotychczas.” – wyd.]
313 W porz¹dku. IdŸcie teraz i s³u¿cie Panu – ty i twój m¹¿. A Bóg
pob³ogos³awi to niemowlê i uzdrowi je. Amen. Niech ci Bóg
b³ogos³awi, siostro.
Zanotujcie to teraz w waszych ksi¹¿kach.
ChodŸ bracie, bracie Neville.
307

