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Jedenastu wierzących było zaaresztowanych i są obecnie w więzieniu. Parę dni 
temu byli osądzeni jako winni z odstępstwa i zostali skazani. Jaka była ich zbrodnia? 
Opuścili islam i przyjęli zbawienie przez wiarę w naszego Pana Jezusa Chrystusa 
napodstawie Poselstwa na tę Godzinę, teraz są uważani za „odszczepieńców”. Zgodnie 
z islamskim Prawem Sharia, „…odszczepieniec musi być stracony,” nie jest jednak 
pewne, czy sądy przystąpią do tej kary. 

Są trzymani w więzieniach w następujących trzech miastach: Rasht, Tehran i 
Shiraz. Ci wierzący też mają żony i dzieci w domach. Więc nie tylko ich sytuacja jest 
poważna, ale też sytuacja ich rodzin – które bez zarobku męża, mają tylko niewielką 
zapomogę na podstawowe, codzienne potrzeby. 

Proszę, dołączcie do nas w szczerej, gorącej modlitwie za wierzących w Iranie. 
Poniżej są wymienione ich imiona i szczegóły rodzinne: 

W Rasht: 

1) Brat Shahin; żonaty – żona siostra Maryam, jedna córka Lydia. 

2) Brat Davoud (żonaty…) 

3) Brat Youcef Nadarkhani; żonaty  - żona siostra Tina; dwaj synowie Daniel i 
Yoel. Brat Youcef jest pastorem najważniejszego zboru w Iranie. (załączone zdjęie) 

4) Brat Mahyar 

W Shiraz: 

5) Brat Parviz Khaladj; żonaty – żona siostra Elahe; jeden syn Samuel (1. 
wierzący przyprowadzony do Chrystusa w Iranie – na zdjęciu) 

6) Brat Abdolreza Ali Haghnejad: (znany jako Matthias); żonaty – żona siostra 
Hannah; jedna córka Hannah; jest pastorem w Bandar-Anzali 

7) Brat Iman Farzad 

8) Brat Mehdi Furutan; (znany jako Petros) ewangelista 

9) Siostra Roxana Furuii 

W Tehranie (stolicy) 

10) Brat Behrouz Sadegh – Khanjani; Starszy pastor i założyciel zboru 



11) Brat Marco Sadegh – Khanjani; żonaty – żona siostra Marriam, jedna córka 
Espérance. 

*Wszystkie dzieci są w wieku poniżej 10 lat. 

Kiedy brat usiłował o pomoc od Głosu Męczenników w lokalnej reprezentacji, został 
odprawiony przez nich, ponieważ nie klasyfikują wierzących w to Poselstwo jako 
godnych, by zostali nazwali chrześcijanami. 

Pewien brat napisał: „Bracia… oto trochę większe ujawnienie prawdy o 
wierzących w Iranie – a potem CEO z VOM w Kanadzie, Glenn Penner – 
oświadczył w następujący sposób, klasyfikując wierzących jako będących 
„gorszymi niż chrześcijanie”: cytat: „Nauka Williama Branhama, człowieka, który 
bez przeproszenia przeczy rzeczywistości Trójcy, głównej nauce chrześcijan. Szanujemy 
prawa innych, by wierzyć w inny sposób, lecz wierzymy, że jest to niewłaściwe i 
nieszczere, aby nazwać kogoś chrześcijaninem, jeżeli on zaprzecza, iż Bóg istniał 
poprzez całą wieczność w trzech równych sobie Osobach: Ojcu, Synu i Duchu Świętym. 
(potem on kontynuuje, mówiąc): „Zaprzeczanie tym naukom wyklucza każdego poza 
ortodoksyjne chrześcijaństwo.” 

 Glenn 

Glenn M. Penner 

Dyrektor generalny Głosu Męczenników (Kanada) 

Jest to naprawdę niedobre, że ten człowiek jest ślepym przywódcą ślepych, i nie ma 
pojęcia o Słowie, ponieważ Biblia naucza nas, że „Bóg jest jeden”, a nie jest komitetem 
trzech osób. 

Zanim przejdziemy do modlitwy dzisiejszego poranka, chciałbym przeczytać e-mail, 
który posłał mi br. Samuel Otaget w tym tygodniu, w odpowiedzi na moje przesłanie 
tej prośby o modlitwę prawie że 200 kaznodziejom na całym świecie, plus wielu innym 
wierzącym w to poselstwo. 

Brat Samuel towarzyszył mi w Malawi w zeszłym roku, i poprosiłem go, by nauczał 
o chrzcie wodnym, co przyniosło jako rezultat 38 osób, które przyjęły chrzest podczas 
tej podróży, a potem dalszych 140, kiedy posłaliśmy go z powrotem o miesiąc później, 
by kontynuował pracę. On jest prawdziwym misjonarzem i  z pewnością miłuje Naukę 
Chrystusa. Chciałbym też prosić o modlitwę za siostrą VanKlink, która ma raka, 
również za siostrę Karinas Serifovski, która uczęszcza do starego zboru br. Josha w 
Australii. Ona też ma ciężki przypadek raka, który rozszerzył się po całym jej ciele. 
Musimy też modlić się o wierzących w Iranie, który zostali zaaresztowani za głoszenie 
Poselstwa, bo jeśli będą znalezieni jako winni, to będzie oznaczać ich śmierć. 

Tutaj jest list od brata Otaget, chciałbym czytać go, zanim przejdziemy do 
modlitwy. 



Br. Brian, z pewnością będziemy się modlić o siostrę Frances VanKlink, żonę brata 
Kees, ponieważ wierzymy, że Pan ciągle jest więcej niż w stanie uzdrowić  wszystkiego 
rodzaju choroby, nawet raka. Osobiście modliłem się za siostrę, której ropiała rana na 
biodrze, aż do stawu biodrowego i nie mogła ani robić, ani pracować, nawet pościelić 
sobie łóżko, lecz noszono ją do zboru na każde nabożeństwo, ale po modlitwie odeszła 
do domu, i wykonywała prace domowe, nawet nosiła wodę ze studni, oddalonej o 
dobrych 500 metrów. Kiedy było mi powiedziane o niej i o jej stanie zdrowotnym, 
pomyślałem nawet, że jeśli Bóg ją uzdrowi, będzie to proces trwający dłużej. 
Powiedziałem sobie: dopóki nie zobaczę jej na własne oczy, nie uwierzę. Lecz kiedy 
zobaczyłem ją po dwóch dniach, była na pewno doskonale zdrowa. On jest tym samym. 
Też wspomnimy tych braci w tym muzułmańskim kraju – ty wiesz, iż oni są Medami i 
Persami, których prawa nie zmieniają się. Jednak nasz Bóg jest więcej niż w stanie 
wyzwolić ich, jak postąpił w przypadku Piotra i Pawła, i Sylasa. Ja osobiście byłem raz 
uwięziony, a kiedy główny strażnik więzienia dowiedział się, że jestem wierzącym, a 
on był muzułmaninem, przysiągł, że jeśli wyjdę z tego więzienia, to on zrzuci mundur, 
buty i broń i powróci pieszo do domu, który znajdował się w odległości 400 km. Lecz ja 
modliłem się i pościłem w więzieniu, i tej samej nocy nasz Pan pokazał mi, jak ten sam 
człowiek będzie mnie wyprowadzać na wolność. A po jednym tygodniu tak się stało. 
Wszystkie rzeczy są możliwe dla tych, którzy wierzą. Połączmy się w gorącej modlitwie 
do naszego Boga, ponieważ On z pewnością odpowie nam. 

To było właśnie tutaj w naszym państwie Uganda podczas powstania. Była tam ta 
buntująca się grupa nazwana Wytrzymała Armia Pana i grupa Lakwena. Oni połączyli 
swoją działalność ze zbawionymi ludźmi. Więc pewnego razu, kiedy przeszedłem przez 
strefę ulic rządowych i nie miałem swojej legitymacji, ponieważ pewnego razu 
rebelianci zaatakowali nasz dom i skonfiskowali nasze posiadłość, więc nawet moje 
dokumenty zostały zabrane. Więc byłem wtedy uważany za rebelianta, ponieważ 
legitymowałem się jako wierzący i kaznodzieja, i niosłem przy sobie parę broszur 
Poselstwa. Miałem ponownie tego muzułmańskiego dozorcę w więzieniu, a kiedy 
przedstawiłem się mu jako wierzący i kaznodzieja, on złożył taką przysięgę, a cała 
sytuacja była naprawdę poważna, bo on faktycznie zabił parę ludzi w więzieniu, zanim 
ja zostałem w nim uwzęziony. Wiesz, on pobił mnie łańcuchami służącymi do 
zamykania bramy, później przykazał trzem mężczyznom, by każdy z jednej strony 
boksował mnie tak długo, aż się zmęczą. Potem musiałem nacinać moje dłonie tak, aż 
były całe pokiereszowane i zbroczone od krwi. To zmusiło mnie do modlenia się i 
poszczenia, i Bóg wyzwolił mnie z jego rąk. Dziękuję Bogu, że ciągle żyję. Bóg może 
ciągle dokonać cudu, jak On uczynił w przypadku trzech hebrajskich młodzieńców, jak 
on uczynił w przypadku Mordochaja, Daniela i reszty. On jest Bogiem i on nie zmienia 
się. 

Br. Otaget Samuel. 

Przejdźmy teraz jeszcze raz do modlitwy… Drogi Ojcze, przychodzimy w imieniu 
Jezusa Chrystusa, w tym cudownym imieniu, które jest ponad wszystkie imiona, i 
prosimy o wyzwolenie dla siostry Frances VanKlink, siostry Karinas Serifovski, i braci, 



którzy są w więzieniu wbrew ich woli za odrzucenie Mahometa jako fałszywego 
nauczyciela a przyjęcie Twego Syna Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Ojcze, wiemy, 
że posiadasz historię wyzwalania twoich dzieci z paszczy głodnych lwów i z ognistych 
prób, od miecza i z innych niebezpieczeństw, a nawet widzieliśmy Twoje bezpośrednie 
wyzwolenie z ognistych płomieni w samolocie i od bomb, które były nastawione na nas, 
kiedy planowaliśmy przyjechać do pewnych miejscowości, i od niszczących burz i 
wszelkiego rodzaju zła, za pomocą którego diabeł próbował zniszczyć twoje dzieci, 
Ojcze, my jako twoje dzieci modlimy się za naszych braci i siostry, również o Twoje 
dzieci, które znajdują się teraz w niebezpieczeństwie życia a nawet pod mieczem, i 
prosimy, żebyś pokazał, iż jesteś tym samym wczoraj, dzisiaj i na wieki, i wyzwól ich 
jeszcze raz swoją potężną dłonią. Wiemy, że wyzwoliłeś Pawła z więzienia, posługując 
się trzęsieniem ziemi, by zatrząść tym miastem i otworzyć mury więzienne, i wiemy, że 
pokazałeś siebie w Słupie Ognia, który przyszedł do więzienia, by wyzwolić Piotra. 
Wysłuchaj nas, Boże, nasz Ojcze, kiedy prosimy jeszcze raz, by twoja obecność 
wyzwoliła twoje dzieci. Twój prorok nauczał nas, że prześladowanie i męczeństwo nie 
należy się Wybranej Oblubienicy w tym czasie, lecz raczej zstąpiłeś, by wyzwolić nas w 
Zachwyceniu, więc prosimy, żeby ci nasi bracia nie byli męczeni, lecz raczej prosimy, 
abyś Ty, Ojcze, wyzwolił ich w nadprzyrodzony sposób, w sposób, który potrafisz tylko 
ty dokonać, i prosimy o to w tym Miłym imieniu Twego najstarszego Syna Jezusa 
Chrystusa, naszego Pana, amen. 

Dzisiejszego poranka chciałbym przeczytać z kazania brata Branham Mówione 
Słowo jest Oryginalnym Nasieniem i rozpoczniemy od akapitu 150 Kiedy głupie 
panny chciały nabyć oleju, i kiedy go poszły kupować - to jest ten czas, w którym 
przychodzi Oblubieniec! O, wy zielonoświątkowcy, co się dzieje? Nuże, wy tego nie 
możecie zobaczyć", dopóki wam tego Bóg nie pokaże, to jest pewne. Jeżeli 
wówczas nie byliście predestynowani, aby się na nowo narodzić, przeoczycie 
to. Błogosławione uszy tych, którzy mogą słuchać", błogosławione serca, które mogą 
zrozumiewać, bowiem ten czas jest tuż. Każdy znak wskazuje na to, widzicie. 

151 Patrzcie, jakie oni mają przebudzenia. Oni mieli wielkie przebudzenia. One 
pięknie wyglądały, nieprawdaż? Wy mówicie: "Dobrze, bracie Branham, dostałeś nas 
do trudnej sytuacji". Właśnie tam chciałem was dostać". Jak byście inaczej poznali, 
co jest właściwe a co niewłaściwe? Doświadczajcie to na podstawie Słowa. W 
ten sposób możecie powiedzieć, czy to jest właściwe, czy nie. O to właśnie chodzi; 
poddajcie to tylko próbie Słowa. Zobaczycie, co on mówi o Słowie – każdy duch 
– co on mówi o Słowie. Jeżeli on zaprzecza Słowu, to nie jest z Boga. 
Rozumiecie? Nie zależy na tym, kto to jest, jeżeli on zaprzecza Słowu, to nie jest z Boga. 
Patrzcie, poddajcie go próbie Słowa, a zobaczycie, co się będzie dziać. Jezus ostrzegał 
nas przed tym. Mateusz 24. r., 35. w. Pragnę się tylko na to powołać, bo ... ze względu 
na taśmy. 

152 Chwileczkę tylko. Otóż, nie mamy już więcej niż dwadzieścia minut czasu do 
zakończenia, a jestem pewien, że nie przebraliśmy nawet jednej trzeciej tego tematu, 
bądź co bądź pragnę to jednak przeczytać, widzicie ew. Mat. 24, 35 Słuchajcie 



naprawdę uważnie, co Jezus powiedział. On powiedział nam, że te dwa duchy będą 
tak blisko siebie, że to zwiodłoby nawet wybranych. Znacie to, czy tak? Czy to jest 
prawdą? Absolutnie tak. ew. Mat. 24, 35 mówi: "Niebo i ziemia przeminą, ale 
Słowa moje nie przeminą". 

Otóż, On te dwa duchy będą tak blisko siebie... Więc tak musi być. Tak musi 
być. Zielonoświątkowa denominacja musi działać rzeczywiście tak, jako 
powiedział Jezus - że tylko Wybrani nie będą mogli być zwiedzeni. To mnie 
niemal pozbawia życia. Lecz moi denominacyjni bracia, czy nie możecie widzieć, 
dlaczego postępowałem tak, jak postępowałem. Będzie to tak bliskie, że by to zwiodło 
nawet Wybranych, gdyby to było możliwe. Lecz Wybrani, oni są wybrani do Wiecznego 
Życia. Otóż, pytacie się, kiedy nareszcie dojdziemy do tego; za chwilę poruszymy tą 
sprawę, rzeczywiście uderzymy do tego, zobaczycie. Patrzcie, pamiętajcie, są to ci 
Wybrani, jedynie oni to pojmą. 

153 „Otóż”, mówicie: "Skąd wiesz, że nie masz racji?" Zbadajcie mnie na 
podstawie Słowa. Idźcie i poddajcie próbie Słowa również waszą denominację. 
Zobaczycie, kto ma prawdę. "Wszystkiego doświadczajcie" - mówi Biblia. Mówicie: "To 
przecież nie jest żadna różnica, być ochrzczony w ten sposób... Jednak to jest 
różnica! To jest to, co szatan powiedział Ewie. Niektórzy byli już ochrzczeni - w Dz. Ap. 
19. Ochrzcił ich Jan Chrzciciel, prawdziwy chrześcijanin. Paweł powiedział "Czy 
przyjęliście Ducha świętego potem kiedy uwierzyliście"? Mówimy ... on 
powiedział: "My ani nie wiemy, że jest Duch święty." Więc jak zostaliście 
ochrzczeni? Gdybyście to zrozumieli, poznalibyście to", (widzicie?) On rzekł: 
"Więc jak zostaliście ...  jak zostaliście ochrzczeni?" 

Oni rzekli: "Chrztem Jana - tego wielkiego męża, który ochrzcił Jezusa." 

 Paweł powiedział: "To nie będzie obecnie działać". Jan bowiem chrzcił tylko 
ku pokucie, a nie na odpuszczenie grzechów, bo Ofiara nie była jeszcze 
złożona. A kiedy to oni usłyszeli,  zostali ochrzczeni w Imię Jezusa Chrystusa. 

Więc mamy patrzyć się do Słowa, by sprawdzić wszystkie rzeczy. Dlatego nie głoszę 
tych kazań jako moje własne słowa, ponieważ moje słowa nie są lepsze niż wasze 
słowa, a wasze słowa nie są lepsze niż słowa innych mężczyzn. Właściwie Biblia mówi: 
„nie ma ani jednego sprawiedliwego lub roztropnego, nikogo.” 

Nie wierzycie mi, więc spójrzmy do waszych Biblii, by zobaczyć, czy mówię wam 
prawdę albo nie. Rzymian 3:9 Paweł mówi: Cóż więc? Przewyższamy ich (czy jesteśmy 
lepsi od nich)? Wcale nie! Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że 
wszyscy są pod wpływem grzechu, 10 Jak napisano: Nie ma ani jednego 
sprawiedliwego, 11 Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; 12 
Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie 
masz ani jednego. 



Więc jeżeli nie ma sprawiedliwego, i nie ma tego, kto by rozumiał, wtedy to nie jest 
twoje zrozumienie lub moje zrozumienie, które się liczy. To jego zrozumienie jest tym, 
które liczy się ponad wszystko. 

Brat Branham mówi nam w tych akapitach, które przeczytaliśmy dzisiejszego 
poranka, że tylko Oblubienica zrozumie to, ponieważ ona jest predestynowana, by 
wierzyć. 

Czy to nie jest coś niezwykłego w Biblii? To jest Tak mówi Słowo Boże. 

Dz.Ap. 13:48 Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, (Radowali 
się i co wielbili? Słowo Pańskie…) a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia 
wiecznego, uwierzyli. 

Zatem jest to Oblubienica zidentyfikowana przez Słowo, nie inaczej niż Jezus był 
zidentyfikowanym Słowem Bożym zamanifestowanym w Jego czasie. A co to jest? To 
był Boży zmysł na widowni, żeby wszyscy mogli Go zobaczyć. Oblubienica wierzy 
Słowu, ponieważ rozumie potwierdzenie. Mamy potwierdzonego proroka w tym 
czasie, by powiedział nam, co oznacza Słowo tam, gdzie nie możemy przeczytać go 
swymi oczami o pojąć go. Więc Bóg posłał nam człowieka na scenę, który potrafi Je 
czytać i on powiedział nam, co Ono mówi. Zatem ono nie potrzebuje twojego wykładu i 
ono nie potrzebuje mojego wykładu, ono znaczy to, co mówi. 

Ewa podała w wątpliwość jedno Słowo. Tylko tyle było potrzebne, aby przynieść 
zepsucie na ten świat. Ona nie wierzyła, co mówiło Słowo Boże o obecnym stanie, w 
którym znajdowała się, i ona wypaczyła całą rzecz; i spowodowała naruszenie życia na 
ziemi. 

Ewa nie wierzyła Słowu dlatego, że go albo nie zrozumiała go, albo po prostu nie 
wierzyła w potwierdzenie. A kto był potwierdzonym w tym Czasie? Sam Bóg zstąpił i 
mówił do jej męża, zanim ona nawet pojawiła się na widowni. 

1 Mojżeszowa 2:15 I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go 
uprawiał i strzegł. 16 I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa 
tego ogrodu możesz jeść, 17 Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo 
gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. 18 Potem rzekł Pan Bóg: Niedobrze jest 
człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. 

Ona nie słuchała swego męża, kiedy on wyjaśniał jej Słowo Boże. Ona myślała, że 
wszystko wywnioskuje, ponieważ ten wąż w trawie nazwany wężem powiedział jej 
inaczej, niż powiedział jej mąż. Ale Bóg powiedział mu, co mogą, a czego nie mogą 
czynić, i ona nie uwierzyła potwierdzonemu słowu na ten dzień. Jednak miała na tyle 
poznania Słowa Bożego, by argumentować o nim i postąpiła tak. Lecz nie miała pojęcia 
o potwierdzeniu. Więc odczuła, że może argumentować o Słowie, a kiedy ty chcesz 
sprzeczać się z Bogiem o Jego własnym Słowie, zgadnij, kto przegra? 



Bóg zstąpił i mówił Słowo Adamowi. Potwierdzenie. Ona nie uwierzyła w nie. Adam 
wierzył Słowu opartym o potwierdzenie, On widział swymi oczami, co Bóg uczynił i co 
mógł uczynić. Lecz ona nie była nawet na scenie, kiedy Potwierdzony Bóg przyszedł ze 
swoim Słowem. Tak jak dzisiaj, mamy tych młodych zadzierających nosa kaznodziei, 
którzy myślą, że są czymś, ponieważ potrafią cytować Słowo Boże z tej Biblii. 

SZATAN może tak czynić!!! Paweł powiedział, że on będzie to czynić!!! 

Z tłumaczenia nazwanego POSELSTWO chciałbym przeczytać 2 Koryntian 11:1-
3 Obyście umieli znieść odrobinę niedorzeczności z mojej strony. Proszę, tylko przez 
chwilę. Zasmuciła mnie pewna rzecz, a mianowicie, że troszczę się o was tak bardzo i 
jest to zamiłowanie Boga, które pali się we mnie! Obiecałem waszą rękę Chrystusowi, 
przedstawiłem was jako czystą pannę dla męża. A teraz obawiam się jednak, ażeby, jak 
wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły 
się od prostego i szczerego Słowa Chrystusa. 

4-6 Bo wydaje się, że gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy 
nie zwiastowali, lub gdy przyjmujecie innego ducha, którego nie otrzymaliście, lub inną 
ewangelię, której nie przyjęliście, znosicie to z łatwością. Lecz jeżeli znosicie te grube 
ryby - „apostołów”, dlaczego nie możecie po prostu znieść mnie? Jestem tak samo dobry 
jak oni. Jest prawdą, że nie mam ich głosu, nie opanowałem gładkiej wymowy, która 
wywiera takie wrażenie na was. Lecz gdy otworzę usta swoje, przynajmniej wiem, o 
czym mówię. Nie ukryłem niczego. Zapoznaję was ze wszystkim. 

12-15 I nie zmienię mojej postawy wobec tego. Umarłbym wpierw, niż miałbym 
wziąć od was pieniądze. Nie daję żadnemu podstawy, by przedstawił mnie razem z tymi 
chciwymi „kaznodziejami”, przechwalającymi się, jakby byli czymś szczególnym. Są 
żałosną grupą pseudo-apostołów, kłamiących kaznodziei, oszukującymi pracownikami 
– udających przedstawicieli Chrystusa, jednak oszustów do szpiku kości. I to nie jest nic 
dziwnego! Szatan czyni to cały czas, przybierając postać anioła światłości. Więc to nie 
powinno zaskoczyć nas, kiedy jego sługa przestroi się w sługi Boże. Jednak oni nie 
osiągną niczego przez to. Zapłacą za to na końcu. 

Adam uwierzył temu potwierdzonemu Słowu, lecz Ewa nie słuchała tego. Teraz 
uważajcie. Kain też odrzucił Boże potwierdzenie. Ponieważ Abel był potwierdzonym, 
ogień zstąpił w dół i pochłonął jego ofiarę. Spalił ją. Oczywiście. Kain odrzucił 
potwierdzenie. Zatem, co on zrobił? On zabił swego brata! Więc numer jeden: Kiedy 
poddasz ich próbie Słowa, upewnij się że sprawdzasz ich potwierdzonym Słowem. Czy 
on wierzy w potwierdzenie, czy nie? Mówiąc inaczej, czy on wierzy, że prorok Boży 
przyniósł objawiony absolut i doskonałe Słowo od Wszechmocnego Boga, czy też nie? 
Potem jak oni mogą nawet twierdzić, że są pastorami Poselstwa, a zaprzeczać 
potwierdzonemu Słowu, które zostało przyniesione przez Bożego proroka? 

Paweł powiedział w 2 Koryntian 4:1 Dlatego, mając tę służbę, która nam została 
poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu, 2 Lecz wyrzekliśmy się tego, co 
ludzie wstydliwie ukrywają, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa 



Bożego, (to jest niesprawiedliwie ukrywać w tajemnicy prawdę.) ale przez składanie 
dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. 

Widzicie, co Paweł mówi tutaj: 2 Kiedy Bóg tak wspaniałomyślnie powierzył nam to, 
co on czyni, nie podnosimy naszych rąk i nie odchodzimy od tej pracy, ponieważ 
spotkały nas sporadyczne trudne czasy. Odrzucamy noszenie masek i granie gier. Nie 
manewrujemy i nie manipulujemy poza widownią. I nie przekręcamy Słowa Bożego, 
aby nam pasowało. Raczej dotrzymujemy wszystkiego, co czynimy i mówimy w otwarty 
sposób, przedstawiając całą prawdę, aby ci, którzy chcą, mogli to zobaczyć i ocenić dla 
siebie w obecności Bożej. 

A następnie Paweł mówi w wierszu 3 A jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, 
zasłonięta jest dla tych, którzy giną, Oto, co mówi Paweł: Jeżeli nasze Poselstwo jest w 
przypadku kogoś trudne dla zrozumienia, nie jest tak dlatego, że trzymamy to w 
tajemnicy w jakikolwiek sposób. Nie, jest tak dlatego, że ci inni ludzie patrzą lub idą 
złą drogą i odrzucają to, by to poważnie rozważyć. Nie mogą uwierzyć potwierdzonemu 
Słowu Bożemu. 

4 W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło 
światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. 

Więc Paweł mówi nam, że ci ludzie, którzy odrzucają potwierdzone Poselstwo, są 
zgubieni i ślepi, i nie mają żadnego pojęcia o tym, czym jest prawda. 

Paweł mówi w wierszu 5 Albowiem nie siebie samych głosimy, Poselstwo nie głosi 
nas – kim jesteśmy i czym jesteśmy? lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, 
żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Nie dotyczy usługi. Nie mówi o tym, że ktoś jest 
kimś szczególnym. On mówi: Ja jestem tylko posłańcem, chłopcem na posyłki, 
przekazującym Poselstwo, które nie było nawet moim Poselstwem, dopóki Bóg nie 
powiedział mi, co mam mówić i komu je mam mówić. Więc ono nie dotyczy mnie, nie 
dotyczy żadnego żyjącego człowieka lub usługi, ono mówi o Chrystusie. A brat 
Branham powiedział to samo, kiedy powiedział w kazaniu Pomazańcy czasów 
ostatecznych 65-0725M P:269 Otóż, moim pragnieniem jest, abyście w tych sprawach 
mieli pełne przekonanie. Wy, którzy słuchacie tej taśmy, może przyszło wam dzisiaj na 
myśl to, że chcę powiedzieć coś odnośnie samego siebie, jak gdybym ja podawał to 
Poselstwo. Ja z tym nie mam nic wspólnego, nic prócz głosu. A mój głos według 
mojej najlepszej oceny... Moim pragnieniem było, stać się myśliwym, lecz Wolą 
Mojego Ojca było, abym Je zwiastował. Jestem więc do tego  zobowiązany, aby tak 
czynić. Nie byłem Tym, który pojawił się nad rzeką; stałem tam tylko, kiedy ON 
się tam ukazał. Nie jestem tym, który dokonuje tych spraw i przepowiada 
wydarzenia, które spełniają się w tak doskonały sposób, jestem tylko tym, 
który stoi obok Niego, kiedy ON to czyni. Byłem tylko głosem, który został przez 
Niego użyty. To nie były moje wiadomości. To jest coś, czemu poddałem samego 
siebie, a ON przez to mówił. To nie jestem ja; nie to był siódmy anioł, ach nie; to 
było zamanifestowanie Syna człowieka, nie to był anioł - jego Poselstwo; była to 
odsłonięta tajemnica Boża. To nie jest żaden człowiek, jest to Bóg. Anioł nie był Synem 



Człowieczym. On był posłańcem Syna Człowieczego. Synem Człowieczym jest 
Chrystus. On jest tym, którym się karmicie. Nie karmicie się z człowieka. 
Człowiek– jego słowa zawiodą. Lecz wy się karmicie niezawodnym Ciałem-Słowem 
Syna Człowieczego. 

Następnie Paweł mówi w wierszach 7-12 Jeżeli tylko patrzycie się na nas, możecie 
przegapić Go. Nosimy to drogocenne Poselstwo w tych glinianych naczyniach naszego 
zwykłego życia. Jest tak dlatego, by zapobiec zmieszaniu Bożej nieporównywalnej mocy 
z naszą. Jest więc tak, że nie ma wielkiej szansy do tego. Sami wiecie, że nie ma sensu 
patrzeć się na nas. 8 Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, 
ale nie zrozpaczeni, 9 Prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, 
Kiedy zostaliśmy otoczeni i uderzani przez każdy problem, o którym pomyślicie, jednak 
nie zostaliśmy zniechęceni; czasami nie jesteśmy pewni, gdzie się udać lub co zrobić 
dalej, lecz wiemy, że Bóg wie, co robimy i gdzie mamy udać się dalej, byliśmy 
potraktowani brutalnie przez innych, lecz Bóg nie opuścił nas, byliśmy porzuceni i 
wyrzuceni przez wielu, lecz nie załamaliśmy się. Co uczynili Jezusowi, to czynią nam, 
wydają na próby i tortury, szydzenie i oczernianie, nawet na bezpodstawne, nikczemne 
wbicie noża w plecy i morderstwo; jednak to, co Jezus uczynił pośród nich, to uczynił w 
nas, bo on ponownie żyje w naszych istotach! Nasze życie jest ustawicznie zagrożone z 
powodu Jezusa, co sprawia, że życie Jezusa jest bardziej oczywiste w nas. Kiedy 
przechodzimy to najgorsze, wy otrzymujecie najlepsze! 13-15 Nie uciszamy tego, nie w 
naszym życiu. Tak jak psalmista napisał: „Uwierzyłem w to, co powiedziałem,” więc 
wierzymy temu, co mówimy. A oto, czemu wierzymy, a mianowicie iż Ten, który 
wzbudził z martwych Mistrza Jezusa, wzbudzi na pewno nas z wami do życia. Każdy 
szczegół współdziała dla waszego dobra i ku Bożej chwale: więcej i więcej łaski, więcej i 
więcej ludzi, więcej i więcej uwielbienia! 16-18 Nie poddajemy się. Jak byśmy mogli! 
Chociaż na zewnątrz często tak wygląda, że nasze sprawy rozpadają się, wewnątrz, 
gdzie Bóg kształtuje nowe życie, nie ma dnia bez nowego odsłonięcia się jego łaski. Te 
trudne czasy są pestką w porównaniu z nadchodzącymi dobrymi czasami, wystawną 
uroczystością przygotowaną dla nas. Jest tego więcej, niż oko mogłoby zobaczyć. Rzeczy, 
które widzimy teraz, są tutaj dzisiaj, jutro przeminą. Lecz rzeczy, których nie możemy 
widzieć, będą trwać na wieki. 

Zatem bracia, wiemy, że Bóg jest w niebie, a ta Biblia jest otwarta przede mną. 
Mówię wam, że to Słowo jest prawdziwe. Pozwólcie, że wam coś powiem. Za kogo 
uważają ludzie siebie, sprzeczając się odnośnie słów potwierdzonego proroka Bożego? 
Mam na myśli, kto ich potwierdził? Wiemy, kto potwierdził Williama Branhama, lecz 
za kogo uważają się oni? Jakie potwierdzenie oni mają? Był tylko jeden człowiek 
potwierdzony w tym czasie, a jeżeli on nie powiedział tego bezpośrednio, wtedy Boże 
dopomóż nam wszystkim w tym, co ja mówię, ponieważ bez OKRZYKU to 
POSELSTWO byłoby skazane na zniszczenie. Lecz nie jesteśmy wszyscy zniszczeni, 
bowiem Bóg przyszedł dla nas, więc miejcie wiarę w Boga. 



Kim są ci ludzie, którzy to wszystko wymyślili? Wszystko, co musicie czynić to jest 
czytać lub słuchać tego, co oni mówią, i porównać to ze Słowem Bożym lub tym 
Poselstwem, a zobaczycie bardzo szybko, że wszyscy się mylą, i mylą, i mylą. 

Więc poddajcie to próbie Słowa, jak brat Branham powiedział. 

Apostoł Jan powiedział nam w 1 Jana 4:1 Umiłowani, nie każdemu duchowi 
wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków 
wyszło na ten świat. 

Tłumaczenie Poselstwo podaje to w ten sposób: 1 Moi drodzy przyjaciele, nie 
wierzcie wszystkiemu, co słyszycie. Uważnie rozważajcie i sprawdzajcie, co ludzie wam 
mówią. Nie każdy, kto mówi o Bogu, pochodzi od Boga. Jest wiele kłamliwych 
kaznodziejów wypuszczonych na ten świat. 2-3 Tutaj macie, jak sprawdzacie 
autentycznego Ducha Bożego. 

Więc kiedy jest nam przykazane sprawdzać każdego ducha, to zawiera twego 
własnego ducha. 

1 Koryntian 11:19 Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia (herezje) między wami, 
aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. 

W 1 Tesaloniczan 5:21 apostoł Paweł powiedział: Wszystkiego doświadczajcie, co 
dobre, tego się trzymajcie. 

2 Koryntian 13:5 Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, 
doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście 
próby nie przeszli. 

Galacjan 6:4 Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał 
uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. 

W liście do Hebrajczyków 5:14 jest nam powiedziane, żebyśmy sprawdzili nasze 
zmysły, żebyśmy poznali różnicę pomiędzy dobrem a złem. (Pokarm zaś stały jest dla 
dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do 
rozróżniania dobrego i złego.) 

Czy brat Branham nie powiedział nam, że musi nastać dalszy Efez, czy to prawda? 
Więc jaki był atrybut ludzi w Efezie, których Bóg tak bardzo miłował? 

Objawienie 2:2 Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie 
możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi 
nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. 3 Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia 
mego, a nie ustałeś. 4 Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. 

A czy Jan nie napominał nas, w 1. Jana 4:1, jak już czytaliśmy „wypróbujcie lub 
sprawdźcie każdego ducha?” Więc dlaczego ludzie mogą być tak naiwni? Powiem wam 
dlaczego. Ponieważ są dziećmi nieposłuszeństwa i nie są prawdziwymi synami. 



Bowiem Prawdziwi Synowie Boży będą praktykować rozpoznawanie. Będą zdolni 
poznać różnicę między tymi, którzy są prawdziwi, a którzy nie. 

2 Tesaloniczan 2:5 Wuest Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam 
mówiłem? A teraz wiecie, że z pozytywną pewnością mówiąc o odejściu kościoła, święci 
zostaną zebrani razem do Pana, a to zebranie ochrania przed pełnym odkryciem 
ludzkiego bezprawia jako jego prawdziwej identyfikacji, lecz w jego strategicznym, 
wyznaczonym czasie on zamanifestuje się w całej pełni.  Albowiem tajemna moc 
nieprawości już działa, Tylko On – Duch Święty, miarkuje to bezprawie, i będzie tak 
czynił do czasu, aż odejdzie spośród ludzkości. A wtedy zostanie ujawniona prawdziwa 
tożsamość tego niegodziwca, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i 
pozostawi bezczynnym wśród Wybranych przez nagłe Zjawienie się Jego Osobistej 
Obecności. Szatan też będzie mieć swoją osobistą obecność i inkarnuje się jako 
niegodziwiec. Jego obecność wystąpi z każdym rodzajem zwiedzenia, co zazębi się w 
tych, którzy są łatwowierni i zginą, ta naiwność jest spowodowana tym faktem, że nie 
przyjęli miłości do Prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry 
obłęd, tak iż wierzą kłamstwu,  Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli 
prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. 

1. Jana 2:19 Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, 
byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. 20 A wy macie 
namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. 21 Nie pisałem wam nie dlatego, że nie 
znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy, 
22 Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest 
antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. 23 Każdy, kto podaje w wątpliwość 
Syna, nie ma i Ojca. Kto wyznaje Syna, ma i Ojca. 24 To, co słyszeliście od początku, 
niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy 
pozostaniecie w Synu i w Ojcu. 25 A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny. 26 
To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. 27 Ale to namaszczenie, które od niego 
otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak 
namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i 
jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. 28 A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy 
się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. 
29 Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje 
sprawiedliwie, z niego się narodził. 

1 Jana 3:7 Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, 
sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. 8 Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż 
diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła 
diabelskie. 9 Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w 
nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. 10 Po tym poznaje się dzieci Boże i 
dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie 
miłuje brata swego. 



Rzymian 12:2 A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez 
odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, 
miłe i doskonałe. 

1 Koryntian 3:13 To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, 
gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. 

Apostoł Paweł powiedział w Galacjan 1:6 Dziwię się, że tak prędko dajecie się 
odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii, 7 Chociaż 
innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię 
Chrystusową. 8 Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię 
odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! 9 Jak 
powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię 
odmienną od tej, która przyjęliście, niech będzie przeklęty! 10 A teraz, czy chcę ludzi 
sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal 
ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. 11 A oznajmiam 
wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego; 12 
Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem 
ją przez objawienie Jezusa Chrystusa, 

Apostoł Jan powiedział nam, że wielu zwodzicieli przyszło na ten świat, więc jest 
nam przykazane sprawdzić każdego ducha, by zobaczyć, czy jest z Boga, czy nie. 

Apostoł Paweł powiedział nam, że każdy syn, którzy przychodzi do Boga, musi 
zostać najpierw wypróbowany i sprawdzony. Więc próba jest jednym z najważniejszych 
instrumentów w rękach Boga dla wierzącego dzisiaj. A w jaki sposób Bóg ciebie 
testuje? Bóg daje ci dobre rzeczy, by zobaczyć, co z nimi zrobisz. On daje ci okazję, by 
wypróbować cię, by zobaczyć, czy będziesz służył Bogu lub człowiekowi. On daje ci 
dary, by zobaczyć, czy wykorzystasz je dla Jego Królestwa lub dla samolubnych 
pożądliwości. 

W księdze Psalmów jest nam powiedziane, że on również daje dary buntownikom. 
Ja czyniłem tak samo. Dałem zagranicznym kaznodziejom pieniądze, by zobaczyć, co z 
nimi zrobią. Pieniądze to wielka próba. Bóg da każdemu człowiekowi dobrą pracę tylko 
po to, by zobaczyć, czy ten człowiek będzie służyć Bogu lub człowiekowi. Byłem 
uzdolniony, by grać w piłkę nożną, w moim czasie byłem najlepszym w narodzie, lecz 
Bóg dał mi też Swoje Poselstwo i ja wybrałem to Poselstwo zamiast pieniędzy. 

2 Koryntian 10:18 Albowiem nie ten, kto sam siebie zaleca, jest wypróbowany, ale 
ten, kogo Pan poleca. 

2 Tymoteusza 2:15 Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako 
wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. 

1 Piotra 4:12-19 Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy 
was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu, 



1 Piotra 1:3-7 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej 
przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 

Jakub 1:12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, 
weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. 

Jak możemy myśleć, że będzie inaczej z nami, kiedy Bóg zawsze działa w ten sam 
sposób. On postąpił tak podczas pierwszego Wyjścia. 

2 Mojżeszowa 16:4 Na to rzekł Pan do Mojżesza: Oto Ja spuszczę wam jako deszcz 
chleb z nieba! I wyjdzie lud, i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go 
doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. 

2 Mojżeszowa 20:20 Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, 
aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. 

5 Mojżeszowa 8:2 Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan, Bóg twój, 
prowadził cię przez czterdzieści lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby 
poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. 

5 Mojżeszowa 8:16 Który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi 
ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku 
dobremu. 

Sędziów 3:1-4 A to są narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie 
doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy już nie wiedzieli o wszystkich wojnach o 
Kanaan, 

Sędziów 3:4 Byli oni tam po to, aby przez nich doświadczyć Izraela, aby dowiedzieć 
się, czy będą słuchać przykazań Pana, jakie nadał ich ojcom przez Mojżesza. 

Ew. Jana 6:1-6 A mówił to, wystawiając go na próbę; sam bowiem wiedział, co miał 
czynić. 

1 Jana 4:1 Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z 
Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. 

1 Koryntian 11:19 Zresztą, muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby 
wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. 

Rozpoznanie ducha 60-0308 P:11 I myślę, że jest dobrą rzeczą dla nas, 
kaznodziejów, wypełniać nasze polecenie, gdy widzimy takie rzeczy na świecie, jakie 
widzimy dzisiaj. I mamy polecenie od Boga, abyśmy rozeznawali ducha, doświadczali 
ducha. Ja wierzę, że to jest naprawdę wielka lekcja dla kościoła dzisiaj, mianowicie 
doświadczać ducha wszystkiego, mieć rozpoznanie ducha. Ja nie myślę, że powinniśmy 
zawsze w każdych okolicznościach próbować oceniać człowieka według denominacji, do 
której on należy, albo według grupy, w której się zgromadzają, czy to są metodyści, 



baptyści, prezbiterianie, zielonoświątkowcy, lub kimkolwiek oni są. Nigdy nie 
powinniśmy oceniać człowieka według denominacji, do której on należy. Powinniśmy go 
zawsze oceniać według ducha, którego on ma, rozumiecie, według ducha. Czy on jest z 
późnego deszczu albo z wczesnego deszczu, z wewnętrznego czy zewnętrznego deszczu, 
albo z żadnego deszczu, skądkolwiek może jest; nie powinniśmy go oceniać według tego, 
lecz według jego ducha. My mamy rozpoznawać duchy. Obserwujcie, co ma ten człowiek 
w zamiarze czynić, co on próbuje osiągnąć. Jeżeli ten człowiek przez dar, nie ważne jak 
wielki jest ten dar… 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  COD 61-0112 P:29 Otóż, tu jest sposób, jak to 
uczynić. Najpierw stwierdź... Nuże, to jest rada, jedyna rzecz, którą mogę dać odnośnie 
tego, to rada. Rozumiecie? Ale upewnij się, że twoje powołanie pochodzi od Boga, a 
potem zbadaj swoje motywy i cele. Rozumiesz? Nuże, wiecie, co chcę przez to powiedzieć. 
Jaki jest twój motyw, by głosić? Było to tylko... Czy sobie myślisz, żeby to była łatwiejsza 
posada niż ta, którą masz? Potem lepiej o tym zapomnij, to nie było powołanie. 30 
Powołanie Boże płonie w twoim sercu tak, że nie możesz odpocząć we dnie i w nocy z 
powodu niego. Nie możesz się po prostu uwolnić od niego, ono przygniata cię 
ustawicznie. 

Módlmy się teraz… 


