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Trzęsienie ziemi wyroku.
Było to na początku marca 1964, że ministerstwo Brata Branham osiągnęła w dosłownym 
drżenie ziemi. On i kilku innych braci ponownie zebrali się, by polować na Javelinę. Lokalizacja
była tym samym obszarem, w którym zeszli aniołowie i pojawił się obłok. Ze względu na 
pamięć o tamtym wydarzeniu zaledwie rok wcześniej, można by się spodziewać, że z tego 
miejsca emanują inne wybitne wydarzenia; jednak tego dnia, kiedy Brata Branham i bliski 
przyjaciel, Brata Banks Wood, wrócili do obozu, nie było ani śladu niczego niezwykłego. 
Wiemy teraz, że w tym właśnie momencie megatony skał musiały leżeć gotowe do ruchu 
głęboko we wnętrznościach ziemi.

Kiedy Brata Branham i Brata Wood szli tego dnia, nagle Duch Pana przemówił do niego i 
powiedział mu, aby podniósł kamień i rzucił go w powietrze. Posłusznie zrobił, co mu kazano. 
Jak kamień uderzył w ziemię, mała trąba powietrzna zszedł z nim, a on po prostu 
wypowiedział słowa: „Tak mówi Pan”. Zwrócił się do Brata Wooda i powiedział: „Patrzcie, coś 
się wydarzy. Musisz coś zrobić, żeby coś się wydarzyło. W ten sposób wszystko się zaczyna ”.

Nazajutrz partia polowania przygotowywał się do „rozbicia obozu”. Członkowie partii brali 
udział w różnych działaniach, takich jak przygotowanie ich grę, a Brata Branham, wierny 
kodeksowi człowieka z zewnątrz, starannie upewniał się, że ogień zgasł. Nagle zwrócił się do 
Brata Roy Roberson, stojącego obok niego i szybko kazał mu się schować. Coś miało się 
wydarzyć. Jeden z braci robił wtedy filmy Brata Branham i, podobnie jak jego aparat zabrakło 
filmu, nad urwiskiem z północy przyszedł potężny wicher prawo nad głową proroka. 
Gwałtowna siła tego wichru była tak wielka, że odcięła część tego blefu i rzucał kamieniami 
wielkości ludzkiej pięści przez ponad sto jardów. Jak podmuch odciął czubki drzew mesquite; 
dźwięk jego wściekłości wypełnił powietrze.

Naturalnie bracia z nim wziął pokrywę. Niektórzy nurkowali pod ciężarówkami lub wdrapywali 
się pod krzaki, ale Brata Branham stał mocno. Prorok Boży stojący przez to wszystko, z 
kapeluszem w dłoni, patrzący w sam środek wirującej siły. Gdy unosił się i wracał w kierunku,
z którego przybył, włożył kapelusz z powrotem na głowę i celowo przemówił: „Bóg przemówił
do Hioba w trąba powietrzna ”. Kontynuując wypowiedział straszne wieści, „Sąd Boży 
powinien uderzyć na zachodnim wybrzeżu Ameryki. ” Rzeczywiście, trąba powietrzna cofnęła 
się w kierunku północno-zachodnim, w kierunku tego wybrzeża.

Zanim dowiemy się o rozmiarach tego zbliżającego się sądu, powróćmy kilka lat wstecz do 
miejsca, w którym prorok Boży po raz pierwszy mówił o takich rzeczach. (Musimy pamiętać, 
że Bóg posyła proroków, aby ogłosili sąd nad tymi, którzy nie chcą słuchać, a także w celu 
zbudowania tych, którzy są żądni Słowa Bożego. Jednemu słowa proroka przynoszą życie; 
drugiemu przynoszą śmierć i zniszczenie). Pierwsza wzmianka o sądzie po trzęsieniu ziemi 
przez Brata Branham był w latach pięćdziesiątych w kazaniu zatytułowanym „Nadprzyrodzona 



Ewangelia”. Stwierdzenie było proste, ale głębokie: „Grzech nagromadził się tak wysoko, że 
pewnego dnia ocean będzie płakał w drodze na pustynię ”.

Druga wzmianka o zbliżającej się katastrofie w postaci trzęsienia ziemi w Ameryce pojawiła 
się w jego kazaniu „Powtórne przyjście Chrystusa ”, wygłoszonym 17 kwietnia 1957 roku. Tu 
powiedział: „Pewnego dnia w Oakland w Kalifornii, kiedy mieliśmy zaszczyt być tam na 
spotkaniu i był to pierwszy raz, kiedy moja żona była w trzęsieniu ziemi, siedziałem w 
zakładzie fryzjerskim i pokój lekko się zatrząsł, a radio szybko ogłosiło, że trzęsienie ziemi 
była na. Powiedzieli, że szukają kolejnej za około pięć minut, a ja pomyślałem: 'O Panie, co 
jeśli to ostatnia'”. W tym czasie niewiele osób zauważyło, że prorok Boży wypełnia Pismo, 
odnosząc się do ostatniego trzęsienia ziemi.

W dniu 27 grudnia 1964 r. w swoim przesłaniu „Mówicie Kim Jest Ten? ” powiedział „Spójrzcie
na te trzęsienia ziemi w Kalifornii. Ja przepowiadam, że Bóg zatopi to miejsce przed 
przyjściem Pana Jezusa. Wierzę, że Bóg zatopi Hollywood, Los Angeles i tamte inne 
zdemoralizowane miejscowości. One zostaną zatopione na dnie morza.” Chociaż wielu z nas 
podążało za jego przesłaniem i wierzyło, że jest prorokiem Boga dla tego pokolenia, to jednak
nawet w tej godzinie nie dostrzegliśmy przepowiedni sądu nad zachodnim wybrzeżem 
Ameryki.

W dniu 29 kwietnia 1965 roku ukuto kolejne ogniwo w łańcuchu proroctw, gdy Brata 
Branham głosił w Los Angeles. Tuż przed jego przesłaniem tego ranka bardzo droga 
przyjaciółka, Siostra Florence Shakarian, właśnie zaśpiewała piosenkę w swoim 
niepowtarzalnym stylu. (Siostra Florence była chora przez długi czas, a kilka miesięcy 
wcześniej Brata Demos Shakarian poprosił Brata Branhama, aby modlił się za jego siostrę, 
która umierała na raka.

W tym czasie Brata Branham otrzymał od Pana słowo dotyczące Siostry Florence. Powiedział 
Demosowi, że nie umrze wtedy, ale że umrze przed przyjściem Pana, że stanie się to między 2
a 3 nad ranem i że widział ją leżącą w stanie.) Piosenka siostry Florence tego ranka niosła 
specjalne namaszczenie, bo potrafiła śpiewać jak słowik. Piosenka była ogromnym 
błogosławieństwem i kongregacja była głęboko poruszona. Pod koniec jej piosenki Brata 
Branham siedzący na podwyższeniu obok Brata Carl Williams szturchnął Brata Carl i 
powiedział: „Słyszysz to? ” Brata Carl zapytał go, co ma na myśli, a Brat Branham 
odpowiedział: „Ona wchodzi po złotych schodach, czy jej nie słyszysz? ”

Mniej więcej w tym samym czasie powstał człowiek i przyniósł w językach jedno z tych 
potężnych, mrożących krew w żyłach przesłań, które są często przekazywane w zborach 
zielonoświątkowych. Można było niemal poczuć namaszczenie słów, które przyniósł ten 
człowiek; tak silna i z takim autorytetem zostało dane. Interpretacja przyszła natychmiast z 
drugiej strony widowni: „O córko Syjonu, nie lękaj się, nie martw się, bo dożyjesz przyjścia 
Pana ”. Brata Billy Paul na audiencji tego dnia był głęboko zaniepokojony, ponieważ wiedział, 
że to przesłanie przeczy temu, co Brata Branham otrzymał od Pana. Poselstwo przyszło z taką
siłą i namaszczeniem; wiedział jednak, że Anioł Pański nigdy nie zawiódł Brata Branham.

W tym czasie nie było żadnych wyjaśnień i Brata Branham udał się do jego dostarczenia 



wiadomości „Wybór oblubienicy ”. Następne prorocze ogniwo powstało, jak powiedział 
mieszkańcom Los Angeles:

My nie znamy godziny i wy nie znacie godziny, w której to miasto pewnego dnia 
pogrąży się na dno oceanu.
„A ty, Kafarnaum - rzekł Jezus - któreś zostało wywyższone aż do nieba, aż do piekła 
zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie i Gomorze dokonały te cuda, które się 
stały u ciebie, stałyby jeszcze po dzień dzisiejszy”. Sodoma i Gomora leżą na dnie 
Morza Martwego. I Kafarnaum leży na dnie morza. Ty miasto, które mówisz o sobie, że
jesteś miastem aniołów, które wywyższasz się aż do nieba i puszczasz w świat 
wszystkie te brudy i obrzydliwe sprawy, nieprzyzwoitą modę i inne rzeczy, tak że nawet
z innych krajów przychodzą po to, żeby zbierać i rozpowszechniać te nasze 
obrzydliwości, z twoimi pięknymi kościołami i wieżami, i tak dalej, i tym jak postępujesz
- pamiętaj, że pewnego dnia pogrążysz się tutaj na dno morza. Już teraz pod tobą 
znajduje się pustka. Boży Gniew już się wzmaga nad tobą. Jak długo jeszcze będzie on
trzymał tę piaszczystą warstwę, która nad tym wisi, zanim na milę głęboki ocean 
wedrze się w ląd aż po jezioro Salton? Będzie to gorsze niż ostatni dzień Pompei. 
Upamiętaj się, Los Angeles. Upamiętajcie się, wy pozostali, i nawróćcie się do Boga. 
Godzina Jego gniewu wisi nad światem. Uchodźcie, dopóki jest na to czas, i wejdźcie w
Chrystusa. Módlmy się.

To była wielka chwila dla tych z nas, którzy wierzyli, że Brata Branham był prorokiem Boga w 
duchu Eliasza, kiedy ogarnęła nas świadomość, że taśmy, które słyszeliśmy, książki, które 
przeczytaliśmy, i to, co słyszeliśmy od tego wielkiego męża Bożego, wszystko wskazywało na 
straszliwą przepowiednię zguby dla zachodniego wybrzeża. Teraz zrozumieliśmy, że 
prorokował. Znając go jako proroka słowa, wiedzieliśmy, że nie mówił nic, chyba że można to 
znaleźć w Piśmie Świętym. Teraz zaczęliśmy zwracać uwagę.

22 sierpnia 1965 roku Brata Branham przemawiał od wybrzeża do wybrzeża, od granicy do 
granicy, połączenie telefoniczne, w swoim kazaniu „Filtr myślącego człowieka ” wyraźnie 
wypowiedział wyrok na Amerykę:

Duch Święty w moim sercu woła dziś wieczór: „Ślepa Laodycjo, jak często Bóg chciał 
dać wam przebudzenie, lecz teraz przyszła kolej na was. Teraz jest za późno. Jak 
często śmialiście się i kpiliście sobie z ludzi, których Bóg posyłał do was? Lecz teraz 
przyszła kolej na was. O, Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, jak często Bóg chciał
zaopiekować się wami, podobnie jak kokosz, siedząca na swych kurczętach, ale nie 
chcieliście”. Ten Głos rozlega się obecnie od jednego wybrzeża do drugiego, od północy
na południe i od wschodu na zachód. Jak często Bóg chciał się wami zaopiekować, ale 
nie chcieliście. Teraz przyszła kolej na was.

Narody się załamują, świat się rozpada. Tysiąc pięćset mil szeroka połać lądu, trzysta 
do czterysta mil szeroka, zapadnie się pewnego dnia sto - albo być może czterdzieści 
mil w głąb do tej wielkiej szczeliny tektonicznej, a fale morskie uderzą i przedrą się aż 
do stanu Kentucky. A kiedy to się stanie, cała ziemia zatrzęsie się tak mocno, że 
wszystko na jej powierzchni zostanie strzęsione!



Cóż za paralela między słowami Bożego proroka odnośnie Stanów Zjednoczonych a słowami 
Jezusa, kiedy powiedział: „O Jerozolimie! Gdybyś tylko znał dzień swojego nawiedzenia…” 
Jeśli Stany Zjednoczone i ludzie, którzy nazywają siebie ludem Bożym, nawet twierdząc, że 
otrzymali chrzest Duchem Świętym, dary Ducha, boskie uzdrowienie znali swój dzień, gdy Bóg
nawiedził to pokolenie w życiu proroka.

Tego dnia w lutym 1964 roku trąba powietrzna „klaskała ” trzy razy. Wyrok w odpowiedzi 
uderzył w Wielki Piątek tego roku w formie trzęsienia ziemi, które prawie oderwało wybrzeże 
Alaski. Nikt, kto przeżył terror tego dnia lub kto od tego czasu zbadał zapis o zniszczeniu i 
utracie życia, mógł kiedykolwiek zapomnieć jak to jest przeżyć ciężką rękę Boga w wyroku.

Następnym razem wyrok uderzony było rok później, 29 kwietnia 1965 roku, ponownie w 
Wielki Piątek. Mniej dotkliwe niż pierwsze, trzęsienie to osiągnęło 7,0 w skali Richtera. Jego 
centrum znajdowało się w Puget Sound, piętnaście mil na południe od Seattle, trzęsienie 
spowodowało znacznie mniejsze straty w majątku i życiu, ale wyrok był taki sam - Znacząco, 
tuż na zachodnim wybrzeżu od pierwszego uderzenia na Alasce.

18 lipca 1965 roku w swoim przesłaniu zatytułowanym „Próba służenia Bogu wbrew Jego
woli ” Brata Branham powiedział: „Nawet nie modlę się za Amerykę. Oddala się i zatonie! 
Prawie jedna dziesiąta ziemi jest gotowa do upadku ”.

Dlaczego dołączam bezpośrednio wszystkie cytaty z kazań Brata Branhama? Dzieje się tak po 
prostu dlatego, że pragnę wyjaśnić, co rzeczywiście powiedział, w obliczu wielu 
przypisywanych mu rzeczy, których nie powiedział. Pamiętaj, on nigdy nie ustalał dat. Nigdy 
nie powiedział, kiedy to się stanie, poza tym, że przewidział, że stanie się to przed przyjściem 
Pana.

Głosząc 25 lipca 1965 r.: „Pomazańcy w Czasach Ostatecznych ” powiedział:

Lecz Pan Jezus powiedział nam, kiedy będziemy oglądali te wydarzenia oraz sposób, w 
jaki się one będą dziać, byśmy podnosili nasze głowy do góry, albowiem się przybliża 
nasze odkupienie.

Otóż, ja nie wiem, co znaczy słowo:, „przybliża się”. To może oznaczać, jak to określił 
swego czasu pewien naukowiec w telewizji, który mówił o tej wielkiej szczelinie w 
ziemi, długiej tysiące mil, która się zapadnie... Ktoś zadał mu pytanie: „Czy może się to
zapaść tutaj ( Los Angeles, Wybrzeże Zachodnie)?” Wielu z was wie, w jaki sposób oni 
to obserwują przy pomocy radaru, Ona się ciągnie poniżej San Jose a potem w poprzek
aż do Alaski i przez wyspy Aleutskie. Około dwa tysiące mil po dnie morskim i wychodzi
w pobliżu San Diego, okrąża Los Angeles i przychodzi tutaj; to wielkie zagłębienie. 
Wszystkie te trzęsienia ziemi, które przeżyliśmy, były spowodowane wybuchem 
wulkanu, który pogłębił tą szczelinę, znajdującą się tam. Nie pamiętam jej nazwy, 
jednakowoż te wstrząsy, które przeżyliśmy przez całe lata na Zachodnim Wybrzeżu, 
były spowodowane trzęsieniami ziemi. Obecnie to pęknięcie zatacza krąg ze wszystkich
stron. 



Tej nocy, 25 lipca 1965 roku, kiedy głosił „Jaka jest atrakcja na górze ”, powiedział: 
„Słuchajcie uważnie. (W tym momencie idzie do Pisma, dowodząc, że jest prorokiem Słowa, i 
cytuje Zachariasza, który prorokuje o przyjściu Chrystusa w dniach ostatecznych.) Zachariasz 
14:4,5.

4  I staną nogi jego w on dzień na górze Oliwnej, która jest przeciwko Jeruzalemowi 
na wschód słońca, a góra Oliwna się na poły rozszczepi, na wschód i na zachód słońca 
rozpadliną bardzo wielką, i odwali się połowa onej góry na północ, a połowa jej na 
południe.
5  Tedy ucieczecie przed doliną gór; (bo dolina tych gór dosięże aż do Azal) będziecie, 
mówię, uciekać, jakoście uciekali przed trzęsieniem ziemi za dni Ozyjasza, króla 
Judzkiego, gdy przyjdzie Pan, Bóg mój, i wszyscy święci z nim.

Kolejne trzęsienie ziemi rozrywające ziemię. Jeśli chcesz kontynuować Pismo Święte, zauważ, 
że w wersecie piątym sugeruje on, że pęknięcie Góry Oliwnej jest spowodowane trzęsieniem 
ziemi. Potwierdza to Izajasz 29:6,

6  Od Pana zastępów nawiedzione będzie gromem i trzęsieniem ziemi, i głosem 
wielkim, wichrem i burzą, i płomieniem ognia pożerającego.

I Objawienie 16, wersety 17 i 18. Co to wszystko właściwie oznacza? Prorok, który mówił o 
Jego pierwszym przyjściu, widział również Jego drugie przyjście. Zwróć uwagę: „Jak w dniach 
trzęsienia ziemi...” Widzisz, co robią trzęsienia ziemi? Widzisz ich przepowiednie? ... Czy 
widzisz , gdzie jesteśmy? „Narody się łamią, Izrael się przebudza; znaki, które przepowiedział 
prorok”. Trzęsienie ziemi dla pogan w dniach ostatnich”.

6 grudnia 1965 r. w San Bernardino, wygłaszając kazanie zatytułowane „Współczesne 
wydarzenia wyjaśnione dzięki proroctwu ”, powiedział, że nie sądzi, aby kiedykolwiek wrócił 
do Kalifornii i wygłosił to oświadczenie, “Obserwuj ją ześlizgnij się do morza ”. Jego ostatnia 
wizyta w Kalifornii.

Podeszli do niego różni bracia mieszkający w Kalifornii, pytając go, co powinni zrobić. 
Powiedział do jednej grupy podczas polowanie: „Ludzie będą się naśmiewać ze zniszczenia 
trzęsienia ziemi, które, jak powiedzieliśmy, miało się wydarzyć, ‚Tak mówi Pan’, na zachodnim 
wybrzeżu Ameryki, ale chcę, żebyście bracia to wiedzieli, że jeśli macie jakichś przyjaciół lub 
krewnych w Los Angeles, na twoim miejscu wydobyłbym je tak szybko, jak to możliwe. 
Następnie opowiedział historię o tym, jak Anioł Pański powiedział mu, że jego żona Meda 
urodzi małego chłopca i że nada mu imię Józef. Powiedział, że ten sam Anioł Pański 
powiedział mi, że Los Angeles zatonie i ześlizgnie się do Oceanu Spokojnego w wyniku 
trzęsienia ziemi”.

Powróćmy teraz do stanu niepokoju, w którym znalazł się Brata Billy Paul w związku ze 
sprzecznymi proroctwami dotyczącymi Siostry Shakarian w tym dniu, kiedy poselstwo w 
językach wyszło, a Brata Branham głosił „Wybór Oblubienicy ”. Kiedy prorok i jego syn wracali
do hotelu, zauważył, że coś niepokoi Billy’ego i powiedział: „Paul, co się dzieje? ” 



„Och, nic, tato” odparł Billy.

Po kilku krokach Brata Branham ponownie zapytał: „Co cię trapi, Paul? ”

„Cóż, tatusiu ”, powiedział Billy, „słyszałeś tam przesłanie języków i tłumaczenia ”.

„Więc co? ” powiedział prorok.

„Ale tato, wiesz, że powiedziałeś, że Anioł Pański ci powiedział ona by umarła między 2 a 3 
nad ranem.”

Zwróć uwagę na odpowiedź Brata Branhama - tak typową dla niego - gdzie odpowiada, ale 
nie przemawia przeciwko językom i interpretacji: „No cóż, mogę tylko powiedzieć, Paul, że 
Pan nie powiedział mi nic innego ”.

11 września 1965 roku Brata Branham był w Phoenix, głoszenie orędzia zatytułowanego 
„Boża moc przemienienia ”. W tym czasie osobiście byłem świadkiem rozwiązania problemu 
nurtującego Brata Billy Paul’ego. Byliśmy w Ramada Inn, kiedy Brata Carl Williams odebrał 
telefon z Los Angeles z informacją nim że Siostra Florence zmarła poprzedniej nocy. Brata 
Branham otrzymał poselstwo i natychmiast poprosił Brata Williams, aby dowiedział się, kiedy 
zmarła. Byłem tam, kiedy ktoś dzwonił i dostaliśmy odpowiedź, że zmarła o 2:45 nad ranem.

Ale już, czy języki i interpretacje pochodziły od Boga, czy też były wynikiem czyjejś 
gorliwości? Anioł Boży powiedział prorokowi Bożemu, że umrze między 2 a 3 nad ranem. 
Przesłanie w językach i tłumaczeniu mówiło, że nie umrze, ale nasza siostra śpi w Chrystusie i
stało się to dokładnie wtedy, gdy Anioł Pański powiedział, że umrze - kolejne 
usprawiedliwienie proroka Bożego w obliczu silnego sprzeciwu.

Chociaż dowody w przeważającej mierze wskazują, że Brata Branham jest prorokiem Boga na
tę godzinę, to jednak są tacy, którzy kroczą krytycznymi i niebezpiecznymi ścieżkami. W 
sprawie przepowiedzianego zniszczenia zachodniego wybrzeża ich niewiara znajduje podatny 
grunt, co powoduje, że szydzą z samego ostrzeżenia, które Bóg dał temu pokoleniu. Na 
przykład, istnieje twierdzenie, że Brata Branham przewidział, że zniszczenie Los Angeles 
nastąpi przed kolejnym zjazdem Biznesmenów Pełnej Ewangelii, który mógłby się odbyć w 
tym mieście. Ci, którzy wysuwają takie twierdzenie, ośmielają się kpić ze słów proroka, 
mówiąc, że kongres w 1968 r. odbył się w Los Angeles.

Podważam to twierdzenie - po pierwsze na tej podstawie, że nie wierzę, że złożył to 
oświadczenie. Człowiek, który twierdzi, że ma to na taśmie, nie pozwoli mi słuchać taśmy. 
Twierdzi, że Brata Branham nie wygłosił tego oświadczenia publicznie, ale wyszeptał je komuś
obok niego na podium i że jego mikrofon przechwycił głos Brata Branhama. Co dziwne, ten 
człowiek nie pozwoli nikomu z nas usłyszeć tego szeptu przypisywanego Bratu Branhamowi. 
Przypuśćmy teraz, że on wygłosił oświadczenie - czy jest to sprzeczne z prawdziwymi 
wydarzeniami, jakie miały miejsce? Innymi słowy, czy biznesmeni Pełnej Ewangelii mieli swój 
zjazd w Los Angeles? Odpowiedź brzmi nie. Konwencja nie odbyła się w Los Angeles, ale w 



Beverly Hills Hilton Hotel. Dla ich dobra nie chciałbym, żeby planowali jeden w Los Angeles, 
gdyby prorok Boży wypowiedział to oświadczenie.

Dla siebie czekam na ten dzień, albowiem wierzę, że jest to dzień, który przyniesie 
zmartwychwstanie tych, którzy śpią w Chrystusie Jezusie.

Pewien światowej sławy denominacyjny przywódca zielonoświątkowy pogrąża się na ślepo w 
liście, w którym stwierdza: „Nic dziwnego, że Bóg musiał usunąć Williama Branhama ze sceny.
Każdy, kto przewidziałby zniszczenie Los Angeles, z czterystu dwudziestoma tysiącami 
wierzących wypełnionych Duchem Świętym w mieście - Bóg z pewnością potępiłby tego 
człowieka za dokonanie takiego osądu ”. Ten człowiek jest oczywiście nieświadomy Pisma 
Świętego, a także nie zna tego, jak Bóg porusza się wśród Jego ludu w tym dniu. Jego 
działanie jest dziecinne, odzwierciedla niedojrzały osąd i zrozumienie. Nie wymienię jego 
imienia, ale mam szczerą nadzieję, że przeczyta tę książkę, ponieważ trzeba mu uświadomić, 
że bardzo potrzebuje skruchy.

Bluźnierczo mówi dalej: „William Branham mówił o tym, że cały czas ma ze sobą Anioła; ten 
Anioł musiał jechać na bożonarodzeniowe wakacje w nocy 18 grudnia 1965 roku.” To jest 
bluźnierstwo w każdym tego słowa znaczeniu. To naśmiewanie się z Ducha Bożego. W miłości
mówię, że mam nadzieję, że żałuje i cofa te słowa, aby nie stawił im czoła w Dniu Sądu. Nie 
zna Boga, któremu twierdzi, że służy. Gdyby to zrobił, drżałby ze strachu przed Bogiem, który 
sprawił, że dwadzieścia osiem tysięcy ludzi zostało zabitych w ciągu jednego dnia tylko 
dlatego, że jeden człowiek zgrzeszył pośród dzieci Izraela. To jest Bóg Biblii; nie Bóg ludzkiej 
wyobraźni.

Jest inny znany na całym świecie ewangelista, który pisze w swoim artykule o tych 
przepowiedniach dotyczących trzęsień ziemi, że nie znalazł takich rzeczy w Piśmie Świętym i 
że wierzył, że są to po prostu zdarzenia, które będą miały miejsce, ale które nie mają 
absolutnie żadnego znaczenia dla ludu Bożego. Ten człowiek również dowodzi, że nie zna 
Pisma, ponieważ nie pamięta Daniela 12:1, który mówi, że wielki archanioł stanie na ziemi i 
że nastąpi zniszczenie, jakiego nigdy nie znano od czasu istnienia narodu, ale są „Nie bać się 
w tej godzinie, której imiona są zapisane w Księdze Życia”.

Musi również nie znać Objawienia 6:12, które stwierdza, że przy otwarciu szóstej pieczęci 
nastąpi wielkie trzęsienie ziemi. Jan Objawiciel mówi: „I widziałem, gdy otworzył szóstą 
pieczęć, a oto stało się wielkie trzęsienie ziemi, a słońce sczerniało jako wór włosiany i 
księżyc wszystek stał się jako krew; ” Musisz tylko przeczytać Objawienie Siedmiu Pieczęci 
Brata Branhama, aby zobaczyć, jak Szósta Pieczęć przydarza się Żydom, kiedy Chrystus 
objawi się Swoim braciom, ale w tym czasie gojowski oblubienica zostaje zabrana.

Trzęsienie ziemi staje się zatem punktem zwrotnym, wokół którego ogarniają się słowa 
proroka, mówiące Oblubienicy, aby przyszła i przygotowała się; ale ta sama Oblubienica musi 
również zobaczyć, że to, co wyzwoli lud Boży, sprowadzi również sąd na bezbożnych.

Pewnego razu czytałem Bratu Branhamowi od 14 rozdziału Księgi Objawienia aż do 18-tego 
rozdziału. Objawienie 18:4 mówi: „...Wynijdźcie z niego, ludu mój! abyście nie byli 



uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego. ” Kiedy czytałem te słowa, w 
pełni uświadomiłem sobie, że to było przesłanie Brata Branhama. To on powiedział, 
„Wynijdźcie z niego, ludu mój!...” mówiąc o wyjściu z systemów, denominacji, rzymskiej 
pladze, córkach nierządnicy i wszystkim innym, co mogłoby oślepiać oczy.

Wtedy wiedziałem, że nie tylko wypełnił Malachiasza 4, Łukasza 17:30 i Objawienie 10:7, ale 
również wypełnił 18 rozdział Księgi Objawienia. Gdy czytam tego dnia do wersetu 8, który 
mówi o tym wielkim mieście Babilonie, które leży na siedmiu wzgórzach (zgodnie z opisem 
Objawienia 17), mówiąc: „Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć i smutek, i głód, i 
ogniem będzie spalony; bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi. I będą go płakać, i narzekać
nad nim będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo płodzili i rozkoszowali, gdy ujrzą 
dym zapalenia jego. Z daleka stojąc dla bojaźni męki jego...” (Kiedy przeczytałem ten 
fragment, Brata Branham powiedział: „Moc atomowa”). „...i mówiąc: Biada, biada, miasto 
ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, iż w jednę godzinę przyszedł sąd twój! ”

Gdyby to był zwykły ogień, próbowaliby go ugasić. Brata Branham przewidział ten atomowy 
holokaust w 1959 roku w przesłaniu zatytułowanym „Wielka Nierządnica”, kiedy powiedział: 
„Tak mówi Pan, pewnego dnia Rosja zrzuci bombę atomową na Watykan i za godzinę zostanie
zniszczona”. Tutaj w Piśmie jest udowodnione (tym, którzy mają oczy widzące), że tak jest. 
Prorok Boży musiał stanąć na ziemi i powiedzieć: „Tak mówi Pan”, aby mogło się wypełnić 
Pismo. Podobnie musiał stanąć na ziemi i powiedzieć: „Tak mówi Pan”, Kalifornia zatonie, po 
to, żeby tonąć. Słowo Pana musi być wypowiedziane, zanim Bóg je spełni.

Objawienie 18:20 mówi: „Rozraduj się nad niem niebo i święci Apostołowie i prorocy; bo się 
pomścił krzywdy waszej Bóg nad niem...” Bóg mówi: „Raduj się, pomściłem cię na rzymskim 
systemie, został zniszczony przez ogień”. Następnie przeczytałem werset 21: „I podniósł 
jeden Anioł mocny kamień jakoby młyński wielki, i wrzucił go w morze, mówiąc: Takim 
pędem wrzucony będzie Babilon, miasto ono wielkie, i już więcej nie będzie znaleziony.” W 
tym momencie prorok powiedział mi cicho: „Zauważ, Brata Green, dwa Babilony”. To było w 
sierpniu 1964 roku, przed jego przepowiednią zniszczenia Los Angeles. Dlatego w tamtym 
czasie nie zrozumiałem, co miał na myśli mówiąc o dwa Babilony - jednym zniszczonym przez 
ogień, a drugim wrzuconym do oceanu.

Zwróć uwagę na Pismo, które zastosował do tego, co stanie się z Los Angeles: „I głos 
cytrystów, i śpiewaków, i piszczków, i trębaczy więcej w tobie słyszany nie będzie, i żaden 
rzemieślnik wszelkiego rzemiosła nie znajdzie się więcej w tobie, i grzmot młyna nie będzie 
więcej słyszany w tobie; I światłość świecy nie będzie się więcej świeciła w tobie, i głos 
oblubieńca i oblubienicy nie będzie więcej słyszany w tobie; iż kupcy twoi byli wielcy panowie 
ziemscy, iż czarami twojemi byli zwiedzeni wszystkie narody. ” (Pod wodą nie można zapalić 
świecy).

Wróćmy teraz do tego dnia, kiedy Brata Branham zwrócił się do Brata Billy Paul’ego i 
powiedział: „Billy, mogę tylko powiedzieć, że Bóg nie powiedział mi inaczej (o Siostrze 
Florence)”.

Po złożeniu tego oświadczenia zwrócił się do syna i powiedział: „Billy, gdzie stoisz? ”



„W centrum Los Angeles ” odparł Billy Paul.

„Gdzie stoisz? ” zapytał prorok.

„Przed May Company w centrum Los Angeles ” odparł Billy.

W tym momencie Brata Branham wypowiedział osobistą przepowiednię: „Billy ”, powiedział, 
„może mnie tu nie być, ale nie będziesz starym człowiekiem, dopóki rekiny nie popłyną 
dokładnie tam, gdzie stoimy ”.

Brata Branham głosił swoje ostatnie przesłanie w Kalifornii 7 grudnia 1965 roku w Covinie. W 
swoim przesłaniu „Leadership” powiedział, że nie wie, czy kiedykolwiek wróci do Kalifornii. 
Tego wieczoru, kiedy skończył swoje kazanie, zrobił coś, czego nikt z nas, którzy podążali za 
nim blisko, nigdy wcześniej go nie widział ani nie słyszał. Zwykle, gdy wychodził z kościoła w 
Jeffersonville, śpiewał piosenkę „Aż się nie spotkamy”.

Tego wieczoru w Covina w Kalifornii po raz pierwszy zamknął swoją część nabożeństwa na 
zewnątrz jego kościoła w Jeffersonville z pieśnią „Aż się nie spotkamy”, „aż się spotkamy, aż 
się spotkamy, u stóp Jezusa...” Siedziałem u szczytu stołu z Brata Carl Williams. Widziałem go,
jak zszedł z krawędzi peronu z Billym, odsuwał się od Billy’ego, cofał się na peronie, i kiedy 
śpiewali tę piosenkę, pomachał na pożegnanie. To jest coś, czego nigdy wcześniej nie 
widziałem i nigdy więcej nie widziałem, żeby to zrobił.

Kiedy byłem tego świadkiem, szturchnąłem Brata Carl Williams i powiedziałem: „Brata Carl, 
czy on żegna się z Kalifornią? ”

Już nigdy nie wrócił.

Jakże głupie jest nastawienie tych, którzy twierdzą, że odejdą z zachodniego wybrzeża, kiedy 
Bóg im to powie. Do was ludzi, chcę, abyście wiedzieli, bez cienia wątpliwości, że Bóg już 
wam to kazał. Powiedziano wam, kiedy Bóg posłał proroka do tego pokolenia, który 
powiedział: „Tak mówi Pan, w wyniku trzęsienia ziemi miasto Los Angeles rozpadnie się i 
osunie do Oceanu Spokojnego ”. Jeśli jesteś uduchowiony i słyszysz i wierzysz, że ten 
człowiek był spełnieniem Malachiasza 4, zwiastunem drugiego przyjścia Pana Jezusa 
Chrystusa, a mieszkasz na zachodnim wybrzeżu, wyjdziesz tak szybko, jak to możliwe, bo Bóg
naprawdę przemówił.
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