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Saul, jeszcze nie nazwany Pawłem, stał i 
trzymał płaszcze tych, którzy ukamienowali 
Szczepana, dzielnego Szczepana. Był to jeden z
wielu okrutnych czynów gorliwych Saula, które 
miały doprowadzić do rozproszenia pierwszych 
chrześcijan do innych krajów, wypełniając w 
ten sposób Boże przykazanie głoszenia orędzia 
za granicą. Pewnego dnia Saul ujrzał Światło, 
które tak całkowicie go zszokowało, że 
odwróciło cały cel jego życia. Tak jest zapisane 
w Dziejach Apostolskich 9:1-7,

 
1  A Saul jeszcze dychając groźbą i morderstwem przeciwko uczniom Pańskim, 
przyszedł do najwyższego kapłana.
2  I prosił go o listy do Damaszku do bóżnic, iż jeźliby tam znalazł tej drogi (tą drogą 
idących) których mężów albo niewiasty, aby ich związane przywiódł do Jeruzalemu.
3  A gdy jechał, stało się, gdy się przybliżał do Damaszku, że z prędka oświeciła go 
światłość z nieba.
4  A padłszy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu! Saulu! przeczże mię 
prześladujesz?
5  Tedy rzekł: Ktoś jest, Panie? A Pan rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz; 
trudno tobie przeciw ościeniowi wierzgać.
6  A Saul drżąc i bojąc się, rzekł: Panie! co chcesz, abym ja uczynił? A Pan do niego: 
Wstań, a wnijdź do miasta, a tam ci powiedzą, co byś ty miał czynić.
7  A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, zdumiawszy się; głos tylko słysząc, 
ale nikogo nie widząc.

Saul nie był sam, kiedy doszło do tego incydentu. Jako „Paweł” opowiada o tym wydarzeniu 
jeszcze dwa razy w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich 22:9,

A ci, którzy byli ze mną, acz widzieli światłość i polękli się, ale głosu nie słyszeli onego,
który ze mną mówił. 

oraz w Dziejach 26:13-15. Czy jest tu konflikt? Czy ci z Saulem słyszeli głos, czy nie? 
Przeczytajmy drugą relację Pawła w Dziejach Apostolskich 26:13-15 przed królem:



13  W południe, w drodze będąc, widziałem; o królu! światłość z nieba, jaśniejszą nad 
jasność słoneczną, która oświeciła mnie i tych, którzy jechali ze mną.
14  A gdyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos mówiący do siebie, a 
mówiący żydowskim językiem: Saulu! Saulu! przeczże mię prześladujesz? trudno tobie 
przeciwko ościeniowi wierzgać.
15  A jam rzekł: Ktoś jest, Panie? A on rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz.

Teraz widzimy, że nie było konfliktu w rachunkach, ponieważ głos był w języku hebrajskim i 
tylko on z grupy był w stanie zrozumieć, co zostało powiedziane. Ale cielesnemu umysłowi, 
który tak naprawdę nie pragnie wierzyć Pismu Świętemu, może się to wydawać sprzecznością.
Ten pozorny konflikt opisuję w relacjach z przeżyć Pawła aby ci, którzy czytali następującą 
relację o Świetle w życiu brata Branhama, zdali sobie sprawę, że nie ma większej rozbieżności
między tym a innymi relacjami, które mogli słyszeć, niż te, które zostały zapisane przez 
własne pisma Pawła dotyczące jego doświadczenia.

Było to 11 czerwca 1933 roku, kiedy Brata Branham chrzcił w rzece Ohio u podnóża Spring 
Street w Jeffersonville, że dziwne Światło, jak gwiazda, nagle zawirowało i zawisło nad jego 
głową. Na brzegu rzeki siedziało około czterech tysięcy ludzi, którzy patrzyli, wielu z nich było 
świadkami tego niewytłumaczalnego zjawiska. Niektórzy uciekali ze strachu; inni spadła w 
kulcie. Wielu zastanawiało się nad znaczeniem tego niezwykłego wydarzenia. Podobnie jak w 
przypadku Saula, Głos przemówił ze Światła. To były słowa,

„Jak Jan Chrzciciel został posłany, aby uprzedzić pierwsze przyjście Pana, twoje 
przesłanie poprzedzi Jego powtórne przyjście...”

Jeśli ludzie mogą uwierzyć, że Bóg objawił się Pawłowi w Słupie ognia, co przeszkadza im w 
uwierzeniu, że Bóg mógł i zrobił to ponownie w dwudziestym wieku? Jednak nawet wśród 
tych, których Bóg użył do potwierdzenia przesłania przekazanego u stóp Spring Street 
poprzez językami i interpretacji, są tacy, którzy będą zaprzeczać, że Brata Branham był 
prekursorem z komunikatem przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa.

Znam ludzi w San Antonio w Teksasie, którym Bóg zwykł powtarzać te słowa: „Jak Jan 
Chrzciciel został posłany...”, ale dzisiaj go odrzucają. Oni albo nie mają zaufania do tego, co 
Bóg powiedział im w 1946 roku, albo posunęli się tak daleko w swojej teologii, że czują, że 
mogą zmienić pierwotne proroctwo. Tak czy inaczej są w błędzie. Gdyby Bóg posłał tego 
człowieka z duchem Eliasza, aby uprzedził Jego drugie przyjście i naprawił te rzeczy, które 
przeszły do tradycji i oddalił się od Słowa Bożego i jeśli Bóg zachował Swoje Słowo do tego 
człowieka za każdym razem, gdy powiedział: „Tak mówi Pan”, następnie powinniśmy także 
słuchać jego doktryny.

Rok 1933 był czasem wielkiego objawienia dla brata Branhama i tych, którzy podążali za jego 
przesłaniem wtedy i teraz. Jako podstawę tych objawień zwróćmy się do naszej Biblii w 
drugim rozdziale Księgi Daniela. Król Nebukadneccar miał wizję obrazu, którego najwyraźniej 
nie można było zinterpretować, chociaż wezwał wszystkich swoich magów, wróżbitów i 
mędrców, aby uzyskać odpowiedź. Wtedy usłyszał, że Daniel może być pomocny. Wizerunek 



Nabuchodonozora miał głowę z czystego złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i uda z 
mosiądzu, nogi z żelaza i stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny.

Prorok Daniel objawił królowi słowem Pana, że ten obraz jest kluczem do rządów, które mają 
zaistnieć na ziemi od czasów Nabuchodonozora aż do końca czasów. Sam Nabuchodonozor, 
będąc wielkim królem, był głową ze złota. Po nim miało przyjść królestwo gorsze, 
symbolizowane przez skrzynię i ramiona ze srebra (historia pokazuje, że było to królestwo 
Medów i Persów). Po tym nastąpiło starożytne greckie imperium symbolizowane przez 
mosiądz. Potem miało być jeszcze niższe królestwo, które najpierw było połączone, a potem 
podzielone (brzuch i uda z brązu). Imperium Rzymskie było tym królestwem, ponieważ 
zaczęło się od jednego królestwa, które następnie zostało podzielone. Nogi z żelaza są 
porównywane do mocarstw europejskich i równowagi sił po Imperium Rzymskim. Ale posąg 
miał stopy częściowo żelazne, częściowo gliniane, substancje, które nie dawały się mieszać.

Nazwa „Eisenhower” oznacza robotnika żelaza, a „Chruszczow” oznacza glinę. Każdy z tych 
mężczyzn kierował pięcioma narodami i za każdym razem, gdy próbowali się zjednoczyć, po 
prostu nie mogli się mieszać. Zawsze się kłócili. Narody mieszały się dzisiaj nieco, aż trudno ci
podzielić świat na absolutne sojusze żelaza i gliny, ale nie mieszali się pod rządami 
Chruszczowa i Eisenhowera. Zauważcie, że kiedy Chruszczow przybył do Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, czym bił na stole? Nie jego pięść, nie młotek, nie jego głowa, nie książka, ale 
but. Jak nauczał Brata Branham, pokazuje to jasno, że zgodnie z proroctwem Daniela 
znajdujemy się w ostatnich rządach świata (w stopach obrazu) przed końcem czasów.

Tak jak Bóg objawił Danielowi te rzeczy, które będą miały miejsce od tego czasu aż do końca 
czasów, tak było w okresie od końca 1932 do początku 1933, kiedy Brata Branham prowadził 
nabożeństwa w starej Sali Masońskiej na Meigs Avenue w Jeffersonville, że objawiono mu 
siedem głównych wydarzeń, które miały nastąpić przed powrotem Pana Jezusa Chrystusa. 
Tego ranka, tuż przed tym, jak miał głosić, ukazała mu się seria wizji. Pierwsza była taka, że 
Mussolini najedzie Etiopię i zgodnie z głosem, który do niego przemówił, Etiopia upadnie w 
ślady Mussoliniego. Jednak głos trwał dalej i przepowiadał, że ten dyktator będzie miał 
straszny koniec. Miał umrzeć straszliwą śmiercią, a jego ludzie dosłownie na niego opluli. Jak 
to wszystko się stało, to już historia.

Następna wizja wskazywała, w jaki sposób Ameryka zostanie wciągnięta w wojnę światową 
przeciwko Niemcom, której poprowadzi Austriak. Przewidywano, że ta straszna wojna obali 
tego przywódcę i on dobiegłby tajemniczego końca. W tej wizji bratu Branhamowi pokazano 
wielką Linię Zygfryda na kilka lat przed jej budową. Pokazano mu, że za pokonanie tej 
fortyfikacji Amerykanie zapłaciliby ogromną liczbę ofiar. W innej wizji, w późniejszym czasie, 
pokazano mu, że to prezydent Roosevelt wypowie wojnę Niemcom. i ostatecznie zostanie 
wybrany na czwartą kadencję, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło. Pamiętaj, że w 1933 
Roosevelt został właśnie wybrany na swoją pierwszą kadencję.

Trzecia wizja pokazała, że na świecie istnieją trzy „izmy”: faszyzm, nazizm i komunizm, i że z 
dwóch pierwszych nic nie wyjdzie, ale komunizm rozkwitnie. Głos napomniał go, by nie 
spuszczał oczu z Rosji odnośnie przyszłych wydarzeń i powiedział: „Obserwuj Rosję, stanie się
ona wielką światową potęgą”. W 1933 roku Rosja nie została nawet uznana przez Stany 



Zjednoczone za legalny kraj. Rewolucja nastąpiła w 1917 roku i oba kraje nie wymienianie 
ambasadorów do 1933 roku.

Czwarta wizja przewidział ogromny postęp w nauce zaraz po wojnie. W tej wizji widział 
samochody w kształcie jajek poruszające się amerykańskimi autostradami. Zapraszam do 
obejrzenia dzisiejszych reklam Volkswagena, porównują go nawet z jajkiem i mówią: 
„Niektórych kształtów nie da się poprawić!” W 1933 roku tego samochodu nie 
zaprojektowano. Zobaczył też samochód z dachem bąbelkowym, jadący całkowicie 
automatycznie po autostradzie z zawróconym kierowcą i grając w jakąś grę z tymi na tylnym 
siedzeniu. Samochód nie miał kierownicy. Mają dzisiaj takie samochody sterowane 
elektroniką, które były wystawiane na Targach Światowych w 1962 roku.

Piąta wizja dotyczyła kobiety świata. W tej wizji pokazano mu szybki upadek moralny kobiet, 
począwszy od czasu, gdy otrzymały one tak zwaną „wolność” wchodzenia w sprawy światowe
poprzez głosowanie. Widział, że to prawo do głosowania spowoduje wybory przez kobiety w 
Ameryce, „chłopca” prezydenta. (Pamiętaj tylko, że Jack Kennedy wygrał wybory głosami 
kobiet.) Zaraz potem kobiety zaczęły eksponować swoją nagość, odsłaniając intymne części 
ciała. Widział ich z obciętymi włosami, przybierających męskie ubrania i zboczonych. Wreszcie
wizja ukazywała kobiety rozebrane praktycznie nago, przykryte jedynie maleńkim fartuchem 
wielkości i kształtu listka figowego. Takie reklamuje się teraz w czasopismach - plastikowe 
sukienki, które możesz przejrzeć, z małymi łatami w niezbędnych miejscach. Kiedy kobiecość 
jest tak mało ceniona, straszliwy rozkład wszelkiego ciała przyszedł na ziemię i takie 
wypaczenie, jak mówi Słowo Boże, będzie się działo.

Następnie w szóstej wizji pojawiła się w Stanach Zjednoczonych piękna kobieta, ubrana w 
przepych i królewskie szaty, obdarzona wielką mocą. Wyglądała pięknie, ale była w niej 
„twardość, której nie da się opisać”, powiedział Brata Branham, „chociaż była piękna, ale była 
okrutna, zła, przebiegła i podstępna”. Zdominowała ziemię swoim autorytetem. Miała 
całkowitą władzę nad ludźmi. Wizja ta wskazywała, że albo taka kobieta pojawi się dosłownie,
albo że jest to jedynie rodzaj organizacji, biblijnie scharakteryzowanej jako kobieta. Chociaż 
Głos nie ujawnił, kim ona jest, brat Branham czuł w sercu, że ta kobieta reprezentuje 
wschodzący kościół rzymskokatolicki i umieścił w nawiasach na końcu wizji, które wypisał, 
słowami: „Być może Kościół rzymskokatolicki”.

Wystarczy przyjrzeć się kontroli, jaką ta organizacja sprawuje teraz nad naszym rządem, aby 
zobaczyć, jak to może być. Kilka lat temu Poczta nie mogła nawet umieścić świecy w środku 
wieńca na bożonarodzeniowym znaczku, na wypadek, gdyby reprezentowała jakąś konkretną 
sektę religijną. Jednak wkrótce potem opublikowali żeński anioła dmącego w trąbę i nazwali 
go Archaniołem Michałem. Potem w następnym roku opublikowali Marię dziewicę siedzącą na 
tronie z czerwonym baldachimem trzymającym Dzieciątko Jezus i powiedzieli, że upamiętnia 
to wielkie dzieło sztuki. Oznacza to, że powiedzieli, że dopóki poczmistrz generalny nie wrócił 
z wizyty u papieża i nie znalazł takiej kontrowersji, powiedział: „Nie będę już hipokrytą, z 
pewnością to rząd Stanów Zjednoczonych wyraża preferencje dla określonej religii ”.

Wskazuje to, że mają wystarczającą kontrolę, aby nawet pomimo protestów protestantów, 
muzułmanów i Żydów nasz rząd nadal wydawał pieczęć sprzyjającą Kościołowi katolickiemu. 



W następnym roku znaczek powtórzono, tylko teraz był o osiemdziesiąt pięć procent większy, 
bo został tak popularnie przyjęty rok wcześniej. Kiedy niedawno Kościół katolicki zlikwidował 
około czterdziestu świętych, powiedzieli, że powodem było to, by protestanci połączyli się z 
nimi w jedności. Ale Biblia mówi, że wszyscy oddadzą swoją moc kościołowi nierządnicy, 
matce ich wszystkich (Ap 13:15).

Jeśli ludzie nie uwierzą, że ten człowiek był prorokiem Bożym, kiedy pięć z tych wizji, które 
Bóg pokazał mu w roku 1933 do końca czasów, już się dosłownie wypełniło, to są ślepi. 
Wykazano również, że szósta wizja jest w trakcie spełniania się. Co ma powstrzymać Kościół 
katolicki od przejęcia Ameryki?

Wtedy głos poprosił Brata Branhama, aby spojrzał jeszcze raz. Gdy się odwrócił, ujrzał wielką 
eksplozję, która rozdarła ziemię i pozostawiła w Ameryce tlącą się, chaotyczną ruinę. Jak 
okiem sięgnąć, nie było nic poza kraterami i dymiącymi stosami gruzu, a ludzkość nie była w 
zasięgu wzroku - siódma wizja następnie zniknęła.

Spełnionych pięć głównych wizji - dwie do zrobienia. Jak myślisz, jakie jest 
prawdopodobieństwo, że dwa pozostałe również się spełnią? Rozważ zmienne występujące w 
pierwszych pięciu i ich dużą różnorodność - Austriacki przywódca Niemiec i jego tajemniczy 
koniec, linia Zygfryda i klęska aliantów tam, Włochy wkroczenie do Etiopii, straszny koniec 
Mussoliniego, dojście Rosji do władzy, Komunizm podbijający inne izmy, bąbelkowy 
samochód, niemoralność wśród kobiet - wszystko przepowiedziane w 1933 r. - wszystko to 
teraz historia. Biorąc pod uwagę wiele zaangażowanych czynników, w połączeniu z faktem, że
młody William Branham miał ograniczone wykształcenie formalne i prawie nie miał kontaktu 
ze światową polityką, przewidywania nie mogły być wynikiem jego własnego rozumowania. 
Nie, szanse na to, że pięć wizji spełni się przypadkowo, są ogromne. Dlatego mówię, że 
oczywiście spełnią się dwie pozostałe wizje i ich straszne implikacje powinny wystarczyć, aby 
każdy, kto to zrozumie, poddał się Bogu z całego serca, póki jeszcze jest czas.

Jeśli Bóg posłał tego człowieka, wezwał go z łona matki, przygotował go przez dzieciństwo, 
objawił mu się w tych nadprzyrodzonych sposobach, tak jak apostoł Paweł, dlaczego ludzie 
nie mogą mieć dzisiaj wiary, aby zobaczyć, że służymy temu samemu Bogu, któremu służył 
Paweł?
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