
 “The Acts of the Prophet” 
by Rev. Pearry Green 

Chapter 4. 
Polish. 

Dziś wypełniło się to Pismo.
Nieczęsto zdarza się, że ludzie są świadomi wypełniania się Pisma Świętego. Jednak w obliczu
takiego spełnienia zastanawiam się, ilu by to zaakceptowało? Niewątpliwie NIEWIELE, 
ponieważ Bóg dokonuje tego w takiej prostocie, że jest ukryta przed oczami „mądrych i 
roztropnych”, jak mówi Biblia. Dwa przykłady wypełnienia się Pisma, jeden z życia Chrystusa, 
a jeden, który miał miejsce dwa tysiące lat później w życiu William Branham, choć istotny dla 
ludzkości, został przez większość przeoczony.

Data to 24 stycznia 1965; miejsce Phoenix w Arizonie. Był ranek i Brata Branham miał 
przemawiać na Międzynarodowej Konwencji Biznesmenów Pełnej Ewangelii sponsorowanej 
przez Brata Carl Williams. Przesłanie, które Brata Branham głosił tego ranka, było 
zatytułowane „Bóle rodzenia ”. Kilka dni wcześniej żona dała mu nową Biblię, dokładnie taką, 
jakiej używał, głosząc Ewangelię na całym świecie. Na tej rano przyniósł tę nową Biblię z nim 
usługi. W rezultacie rozwinęłaby się scena, która byłaby dokładnie porównywalna z Pismem.

Kiedy tego ranka przyszedł na ambonę, po przemówieniu do publiczności, otworzył nową 
Biblię do jego tekstu i zaczął czytać fragment Pisma, gdzie mówi o końcu czasu i rzeczy 
przychodzących na świat jak rodzącą. Przeczytał do samego dołu strony, a gdy przewracał 
stronę, dwie z tych nowych stron skleiły się ze sobą tak, że werset, który chciał przeczytać, 
aby kontynuować tekst, był ukryty między stronicami. Był zdziwiony, ponieważ drugi rozdział 
zaczynał stronę dokładnie w tym samym numerze wersetu, którego szukał, i jeszcze jak 
czytał, stwierdził, że wersety Pisma nie odpowiadała.

To doświadczenie jest zapisane na taśmie „Bóle rodzenia ”, gdzie można usłyszeć, jak pyta 
kaznodziejów na podium, czy to nie jest właściwe miejsce na werset, czy nie można go 
znaleźć w takim a takim miejscu. Kiedy przewracał strony w tę i z powrotem, nie zdając sobie 
sprawy, że są ze sobą sklejone, chaldejski ksiądz, Biskup Stanley, Arcybiskup Metropolita 
Stanach Zjednoczonych za Kościół chaldejski, również w konwencji jako prelegent, siedział na
peronie, patrząc na Brata Branham. Biskup Stanley był ubrany w jego kapłańskich ubrania z 
jego czerwonej szacie. Podszedł do Brata Branham i powiedział: „Bądź spokojny, mój synu, 
bo Bóg ma w tym cel. Proszę, korzystaj z mojej Biblii ”. Brata Branham wziął Biblię od 
Kapłana, przeczytał tekst, którego nie mógł znaleźć, zamknął Biblię, oddał ją Kapłanowi i 
kontynuował swoje przesłanie. 

Przemawiał tego ranka o „pogromcach bloków” II wojny światowej i wojnie w okopach I 
wojny światowej, pokazując, że wszystkie te rzeczy były „Bóle rodzenia ”, jak kobieta w ciąży. 
Pokazał, że to są sądy Boże, „początek dni smutku ” i że świat nie może znieść kolejnej wojny.
Wspomniał bomby atomowej, która spadła na Hiroszimę, a świat, niszcząc moc, że mężczyźni
mają dziś, wyraźnie odnosząc to do czasu, o którym mówi Pismo Święte, jako „początku dni 
smutku ”. Krótko mówiąc, ogłosił sąd nad światem.



Tej nocy, gdy wracał do swojego domu w Tucson, zatrzymał się w restauracji na coś dla 
dzieci, gdy Duch Pański zstąpił na niego i pokazał mu uderzającą paralelę do jego 
doświadczenia z tamtego poranka. Odniesiono się do czasu (w Piśmie), kiedy Jezus Chrystus 
głosił w synagodze w Nazarecie, jak zapisano w Łukasza 4:17-19,

17 I podano mu księgi Izajasza proroka; a otworzywszy księgi, znalazł miejsce, gdzie 
było napisano:
18 Duch Pański nade mną; przeto mię pomazał, abym opowiadał Ewangieliję ubogim; 
posłał mię, abym uzdrawiał skruszone na sercu, abym zwiastował pojmanym 
wyzwolenie, i ślepym przejrzenie, i abym wypuścił uciśnione na wolność;
19 Abym opowiadał rok Pański przyjemny. 

Izajasz prorokował o nadejściu kogoś, kogo Duch Pana namaści, aby głosił Ewangelię ubogim
(niekoniecznie tych w naturalnym ubóstwie, ale ubogich w duchu, którzy zdadzą sobie 
sprawę, że będą musieli polegać na Łasce Bożej i przelanej krwi Jezusa Chrystusa). Ci biedni 
wtedy byli tymi, którzy zrozumieli, że to nie przez przelanie krwi byków i kóz, ale była to cena 
Baranka zabitego od założenia świata. Miało być orędzie Dobrej Nowiny, nowa Ewangelia 
zaniesiona do tych ludzi ubogich w duchu; On nie odwróci je z dala, bo bez Niego byliby 
bezradni.

Ta nowa Ewangelia miała trafić także do złamanych serc, niezadowolonych, których serca 
pękłyby w ich wnętrzu, ponieważ sama religia stała się „formą pobożności ” bez mocy. Głosił 
wyzwolenie jeńcom (zniewolonym przez systemy), którzy nawet nie widzieli, że są w niewoli. 
„Bogaty i potrzebuje niczego ”, a mimo to będzie „nieszczęśliwy, biedny, nagi, i ślepy ”, jak 
ostrzega Biblia. Ich ślepota była duchowa i potrzebowali maści na oczy, aby mogli zobaczyć 
plan zbawienia. Jezus miał otworzyć te duchowe oczy, dać im prawdziwe oczy, aby mogli 
zobaczyć, co Bóg robi na tej ziemi. Był również ustalić na wolności tych, którzy byli potłuczony
- zgasić bo byli duchowo wrażliwa i pobity przez zorganizowaną religię. (Zdarzyło się, że chcąc
tylko być posłusznym Bogu, jeśli nie zrobili dokładnie tego, co powiedzieli faryzeusze, zostali 
wyrzuceni). Krótko mówiąc, Izajasz mówił o nadchodzącym Mesjaszu.

Paralela, którą pokazano Brata Branham, znajdujemy w tym - Jezus czytał wersety z Księgi 
Izajasza 61 i czytał tylko tak daleko, jak „…Abym opowiadał rok Pański przyjemny. ” 
Następnie zamknął księgę, podał ją kapłanowi i usiadł. Biblia mówi: „A oczy tych, którzy byli 
w synagodze, były utkwione w Nim ”. Wtedy Jezus wygłosił niezwykłe oświadczenie: „Danas 
se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.”

W Jana 3:34 jest napisane...

34  Albowiem ten, którego Bóg posłał, słowo Boże mówi; boć mu nie pod miarą daje 
Bóg Ducha.

W ten sposób Jan Chrzciciel świadczył, że Duch Boży był na tym Jedynym, Jezusie Chrystusie,
który czynił rzeczy, które miał czynić Mesjasz. Głosił Ewangelię ubogim i złamanym sercem. 
Przyniósł wyzwolenie jeńcom. On dał wzrok niewidomym. Ludzie obawiali się cudów i mówili: 
„Prorok wielki powstał między nami, a Bóg nawiedził lud swój.”  Niektórzy mówili, „Chrystus 



gdy przyjdzie, izaż więcej cudów uczyni nad te, które ten uczynił?”  Pismo się wypełniało. 
Jezus usiadł nawet w synagodze i powiedział najbardziej religijnym ludziom obecnym na 
ziemi, że „Dziści się wypełniło to pismo w uszach waszych.”  Ale nie zdawali sobie z tego 
sprawy. Został namaszczony Duchem Bożym, wykonując to, co przepowiedział prorok Izajasz.
Ogłosił „opowiadał rok Pański przyjemny ”. W tym czasie Żydzi mogli zaakceptować Mesjasza,
ale Go odrzucili.

Teraz, ZAUWAŻCIE, na co już wskazaliśmy, Jezus zamknął księgę. Nie skończył czytać 
Izajasza 61:2. Zatrzymał się w połowie wersetu. Przeoczył część, która mówi... „...i dzień 
pomsty Boga naszego; abym cieszył wszystkich płaczących;” DLACZEGO On to pominął? 
Ponieważ odnosi się do Jego Drugiego Przyjścia.

A teraz do tych, którzy jeszcze nie zrozumieli paraleli tego wydarzenia do tego, co wydarzyło 
się w Phoenix: Był człowiek posłany od Boga, w którym mieszkał Duch Pański, a druga część 
Izajasza 61:2, został spełniony w Phoenix, Arizona, w dniu 24 stycznia 1965 roku, kiedy to 
Prorok Boga w duchu Eliasza, zrobił dokładnie to, co Izajasz przepowiedział, że zrobi - ogłosił 
„...dzień pomsty Boga naszego”, kiedy głosił „sąd nad tym światem ” w swoim kazaniu 
zatytułowanym „Bóle rodzenia ”. Tak jak to było za dni Jezusa, kiedy stał w synagodze i 
„Kapłan podał Mu Biblię”, a On oddał ją mówiąc „Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još 
odzvanja u ušima ” i nie wiedzieli, o czym mówił. Tak było w tym wieku, w tym pokoleniu. 
„...Dzień pomsty Boga naszego ” został ogłoszony przez proroka Boga na tej ziemi, a „ludzie 
religijni” tego nie dostrzegli. Pocieszał także wszystkich, którzy opłakują, ponieważ powiedział,
że istnieje sposób na wyzwolenie: „Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się,...”

Prorok powrócił do Phoenix następnego dnia (25 stycznia 1965) i głosił to Objawienie, które 
otrzymał od Ducha Bożego. Tego wieczoru jego przesłanie było zatytułowane: „Dziści się 
wypełniło to pismo.”  Kilka dni później wrócił do Tucson, wszedł w góry w pobliżu Finger 
Rock, a bursztynowa chmura w kształcie wielkiego parasola zstąpiła z Niebios i „trzy” razy 
zniżył się nad górą, podczas gdy Brata Branham modlił się w pobliżu szczytu. Dzieci w wieku 
szkolnym były nawet wypuszczane ze szkoły, aby obserwować to zjawisko.

Kiedy Mojżesz zszedł z góry, tak ten Prorok zszedł ze specjalnym pozwoleniem w swoim sercu
od Boga, aby był głoszony do jego kościoła w Jeffersonville w stanie Indiana - Tajemnica 
Małżeństwa i Rozwodu.

Prawda została objawiona specjalnymi instrukcjami (jak Paweł w jego czasach) dla tych, 
których życie zostało uwikłane w przeszłości przez nieznajomość Prawdy. Nagrane lub 
wydrukowane kazanie na temat małżeństwa i rozwodu można uzyskać od Voice of God 
Recordings - ich adres znajduje się na stronie domowej Williama Branhama.

Kiedy Brata Branham był chłopcem, zobaczył wizję Pana Jezusa Chrystusa na polu w pobliżu 
jego domu. W tym samym miejscu zbudowano później szkolną audytorium. W lutym 1965 
roku, przed wygłoszeniem orędzia „Małżeństwo i rozwód”, wygłosił w tej szkolnej auli 
szczegółowe kazanie zatytułowane „Dziś wypełniło się to Pismo”. (Tłum był tak duży, że 
musiał stanąć bokiem do widowni w audytorium, a po drugiej stronie do jednej w sali 
gimnastycznej). Miejsce, w którym stał, by głosić kazania (na podwyższeniu) był mniej więcej 



na tej samej wysokości i miejscu, w którym widział w wizji Pana Jezusa. Stał tam w lutym 
1965 roku, w tej samej pozycji, w której widział Jezusa wiele lat wcześniej i głosił orędzie 
„Dzisiaj to Pismo się wypełniło”. Oświadczył, że Bóg zesłał na niego Ducha i głosił wyzwolenie
niewidomym; dał wolność i wolność tym, którzy byli w niewoli; przekazał orędzie nadziei, 
miłosierdzia i łaski ubogim w duchu i ogłosił „Dzień Zemsty Boga naszego” na tej ziemi.

Dziś to Pismo się wypełniło.
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