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Polish.

Przedmowa.
Ze względu na nietypowy temat i treść tej książki 
uważam, że pewne wyjaśnienia są konieczne, aby 
czytelnik mógł lepiej zrozumieć i lepiej docenić zawarte 
w niej przesłanie. Książka została zaczerpnięta z 
nagranych na taśmie kazań, które wygłosiłem do 
mojego zboru w bezwyznaniowym Tucson Tabernacle w
Tucson w Arizonie wiosną 1969 roku. Jest to zatem 

„książka mówiona” i chociaż została zredagowana, nadal zachowuje smak swojej inicjacji w 
serii kazań.

Ta księga opowiada o człowieku, który został posłany od Boga do obecnego wieku. Ten 
człowiek był prorokiem; jednak, jak Chrystus powiedział o Janie Chrzcicielu w Mateusza 11:9, 
wierzę, że był kimś więcej niż prorokiem, ponieważ był Prorokiem-Posłańcem do ostatnich dni
chrześcijaństwa. Izajasz na długo przed narodzeniem Chrystusa ogłasza: 9:6,

„Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na 
ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, 
Książę pokoju;”

Podobnie, mogę spojrzeć wstecz na początek XX wieku i powiedzieć, że został nam dany syn, 
narodził się nam prorok, i miał wyprzedzić powtórne przyjście „tego Syna” z proroctwa 
Izajasza ponownie na ziemię. Pełna historia życia tego proroka zajęłaby znacznie więcej 
tomów, niż ja, sługa Ewangelii Jezusa Chrystusa, miałbym czasu na napisanie. Nie jestem też 
zlecony być pisarzem. Moja praca polega na głoszeniu, ale jestem kaznodzieją, na którego 
życie tak całkowicie wpłynęła służba tego Proroka Czasów Ostatecznych, że moja własna 
służba została ukształtowana do nowego celu.

W ten sposób wskazuję na tego człowieka i jego przesłanie tak, jak on wskazywał na 
Chrystusa. Tylko w ten sposób mogę wypełniać moje służebne obowiązki służenia Bogu - 
uznając to, co On uczynił dla tego dwudziestowiecznego świata przez życie jednego 
człowieka. Moim pragnieniem jest zapoznanie wszystkich, którzy czytają tę relację, z 
charakterem, życiem i czynami tego wybranego przez Boga człowieka.

Ta księga jest świadectwem cudownych rzeczy, które widziałem i słyszałem, ponieważ Bóg 
naprawdę mnie pobłogosławił i pragnę oddać Mu chwałę. Nie będę przepraszał za częste 
wspominanie imienia tego człowieka, wierzę bowiem, że nawet siedmioliterowe części jego 
imienia zostały wyświęcone przez Boga: William Marrion Branham, prorok dwudziestego 
wieku, mąż Boży wybrany, aby wyprzedzić Drugie Przyjście Pana Jezusa Chrystusa.

Nazywam go „Bratem” Branham, ponieważ powiedział: „jeśli mnie kochasz, nazwiesz mnie 



bratem”, a moje życie jest otwarte na każde wyzwanie, że tak naprawdę nie kochałem tego 
brata, tego męża Bożego.

Jak zapisano w Dziejach Apostolskich 4, uczniowie zostali wezwani przez władze, pobici 
wieloma batami i zabroniono mówić lub nauczać w Imieniu Jezusa Chrystusa. Ich odpowiedź 
dla oskarżycieli brzmiała: „Jeźliż to sprawiedliwa przed obliczem Bożem, was raczej słuchać 
niż Boga, rozsądźcie."  Dzieje Apostolskie 4:19

Podobnie, zanim potępią mnie za to skromne pisanie, moi oskarżyciele powinni wiedzieć, że 
czułem się do tego prowadzony przez Boga. Jednym z przekonujących powodów, dla których 
muszę to zrobić, jest wdzięczność za świadectwo tych, którzy chodzili z Jezusem. Dziękuję 
Bogu za ich rekord. Oni spełnili Jezusa przykazanie po zmartwychwstaniu w Łukasza 24:48, 
„A wy jesteście świadkami tego."

Wiem, że gdybym żył za dni Jezusa w kraju odległym od Izraela i ktoś przyszedłby mi 
powiedzieć o Jezusie Chrystusie, doceniłbym ich wierne świadectwo. Wierząc, że Bóg 
odwiedził to pokolenie, przychodzę i opowiadam, co zrobił. On posłał Proroka i czuję się 
uprzywilejowany, mogąc świadczyć o rzeczach, które dokonały się w życiu tego Proroka.

Ufam, że jasno określiłem odpowiedzialność, jaką czuję, by opowiedzieć to, co widziałem i 
słyszałem, wypełniając zadanie dawania świadectwa o tym, co Jezus Chrystus uczynił w moim
pokoleniu. Nawet po wniebowstąpieniu Pana Jezusa uczniowie wahali się, czy to zrobić. W 
Dziejach Apostolskich 1:4-8 Biblia mówi, że Jezus nakazał zebranym uczniom żeby nie 
odchodzili z Jerozolimy ale powinien czekać na Obietnicę Ojca, mówiąc w wersecie 5: 

„Albowiemci Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po 
niewielu tych dniach.”

Zapytali Go, czy w tym czasie przywróci królestwo Izraelowi, na co odpowiedział: Dz 1:7,8.

7 Lecz on rzekł do nich: Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwile, które Ojciec w 
swojej mocy położył.
8 Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi 
świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do 
ostatniego kraju ziemi.

Na podstawie tych wersetów wierzę, że wypełnienie chrztem Duchem Świętym daje 
obdarowanemu moc do wyjścia i dawania świadectwa o rzeczach, których Bóg pozwolił mu 
doświadczyć i zrozumieć w ciągu swojego życia. Bez wątpienia, kiedy Piotr, Jakub, Jan i inni 
mówili pewne rzeczy, wśród słuchaczy byli tacy, którzy nie wierzyli, ponieważ sami nie byli 
świadkami cudów. Ale Jezus powiedział: „Wy jesteście moimi świadkami”. Kiedy Tomasz został
poproszony o rozwianie wątpliwości poprzez włożenie rąk w rany zmartwychwstałego 
Chrystusa, powiedziano mu: „...błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli."

Jednak w niektóre rzeczy trudniej jest uwierzyć, gdy się je zobaczy, niż uwierzyć, nie widząc. 
Kiedy uczniowie dawali świadectwo o tym, co czynił Jezus, chodząc po wodzie, łamiąc chleby, 



rozdając ryby, uzdrawiając niewidomych, a nawet wskrzeszając umarłych - byli tacy, którzy 
nie mogli pojąć prawdy na ich oczach. „Zbyt fantastyczne”, powiedzieli. Podobnie opowiem 
rzeczy, które wydarzyły się w tym pokoleniu w życiu brata Branhama, w co tylko niektórzy 
uwierzą. Nie moim obowiązkiem jest przekonać wszystkich ludzi do wiary, ale moim 
obowiązkiem jest powiedzieć wszystkim, w co wierzę, co widziałem i słyszałem, i dać im 
powód „nadziei, która jest we mnie” w tej godzinie, i dlaczego stoję tam, gdzie jestem.
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Wielebny Green był bliskim przyjacielem i współpracownikiem Brata Branhama, szczególnie w 
ostatnich latach jego życia. W swojej książce „Działania proroka” daje świadectwo cudownych
rzeczy, które widział i słyszał w posłudze Proroka Bożego do tego wieku. Niech okaże się dla 
ciebie błogosławieństwem, kiedy będziesz podążać śladami prawdziwego biblijnego proroka, z
autentycznymi znakami z Pisma Świętego i z prawdziwym przesłaniem z Pisma Świętego.
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