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Polish. 

Wizja Namiotu.
1 Koryntian 15:50-58

50  To jednak powiadam, bracia! iż ciało i krew królestwa Bożego odziedziczyć nie 
mogą; ani skazitelność nie odziedziczy nieskazitelności.
51  Oto ja tajemnicę wam powiadam; nie wszyscyć zaśniemy, ale wszyscy przemienieni
będziemy, bardzo prędko w okamgnieniu, na trąbę ostateczną.
52  Albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy 
przemienieni.
53  Boć musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelność, i co jest śmiertelnego, 
przyoblec nieśmiertelność.
54  A gdy to, co jest skazitelnego, przyoblecze nieskazitelność, i to, co jest 
śmiertelnego, przyoblecze nieśmiertelność, tedy się wypełni ono słowo, które napisane:
Połkniona jest śmierć w zwycięstwie.
55  Gdzież jest, o śmierci! bodziec twój? Gdzież jest, piekło! zwycięstwo twoje?
56  Lecz bodziec śmierci jest grzech, a moc grzechu jest zakon.
57  Ale niech będą Bogu dzięki, który nam dał zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa 
Chrystusa.
58  A tak, bracia moi mili! bądźcie mocni, nieporuszeni, obfitujący w uczynku Pańskim 
zawsze, wiedząc, iż praca wasza nie jest nadaremna w Panu.

Biograf piszący o Apostoła Pawle bez wątpienia starannie przedstawiłby wierzenia Pawła 
dotyczące przyszłości, jak również obecnego stanu tych w wierze, którzy odeszli od tego 
życia. Podobnie muszę zrobić to samo, prezentując życie i służbę Brata Branhama. Czuję, że 
jeśli człowiek ma przekonanie lub nadzieję, wtedy to przekonanie, ta wiara lub ta nadzieja ma
wpływ na jego działania, osobowość, ambicje, pragnienia i planowanie, zwłaszcza jeśli chodzi 
o jego przyszłość jako sługi Bożego.

Teraz czuję, że Brata Branham szukał czegoś, co miało nadejść. Bóg pokazał mu wiele rzeczy, 
a on ciągle szukał ich spełnienia. Powiedział jednak, że kiedy czegoś szukamy, musimy 
wiedzieć, czego szukamy. Tak jest z naszym poszukiwaniem spełnienia wizji namiotowej. 
Ponieważ niektórzy twierdzą, że wizja już się spełniła, musimy wiedzieć, co sprawiło, że tak 
się czuli. Nie proszę ludzi, aby zrozumieli i zinterpretowali tę wizję, tylko spojrzeli na to, czym 
była wizja namiotu. Brata Branham mówi, że jedyna prawidłowa interpretacja wizji musi być 
zgodna ze Słowem. Jeśli interpretacja jest poza Słowem, to patrzysz na coś, co się nie 
wydarzy.

Zbadajmy tę zasadę interpretacji Słowa. Rozważmy na przykład profesora, którego miałem 
kiedyś na zajęciach z teologii systematycznej w szkole biblijnej: ten człowiek był surowym 
trynitarianinem. W dyskusjach poza klasą zwróciłem uwagę dwóm moim kolegom z klasy, że 
Pan, nasz Bóg, jest jednym Bogiem, a nie trzema. Jeden z tych kolegów z klasy zapytał tego 



profesora, co by zrobił, gdyby kiedy dotarł do Nieba i wszedł, nie było trzech, ale jeden. 
Profesor zbadał studenta znad górnej krawędzi okularów i oświadczył: „Jeśli tam dotrę i 
będzie tylko jeden, odwrócę się i wyjdę ”. W tym momencie odezwałem się i powiedziałem: 
„Doktorze, nie będziesz się bał; z takim nastawieniem nigdy się tam nie dostaniesz. ” 
Widzicie, że patrzył na swoją własną interpretację Boskości, zamiast słuchać prawdy, nawet 
Słowa Bożego. W jego umyśle sprawa była już rozstrzygnięta, że istnieje trzech Bogów, a 
jego zdanie nigdy nie może zostać zmienione. Ale jego interpretacja wykraczała poza Słowo.

Teraz chcę zadać pytanie, z całą pokorą, niektórym z tych, którzy również mają pewne sprawy
w swoich umysłach. Co zrobisz, jeśli wizja namiotowa nie spełni się w sposób, w jaki myślisz, 
że Bóg tak powiedział? Jeśli mówisz, że wiesz, jak to będzie, możesz być pewien jednego - 
mylisz się. Mogę wypowiedzieć to oświadczenie z całkowitą ufnością, ponieważ prorok Boży 
powiedział, że kiedy to zrozumiesz, mylisz się, bo nikt się nie dowie.

Po raz pierwszy usłyszałem o wizji namiotu w 1964 roku dzięki interpretacji innych mężczyzn, 
ale w październiku tego roku, podczas polowania z Bratem Branhamem w Kolumbii 
Brytyjskiej, otrzymałem informację bezpośrednio od samego proroka. Opowiedział mi 
szczegółowo wizję. Zdradził nazwisko osoby, która zaproponowała, że zapłaci za namiot. 
Powiedział: „Bracie Pearry, wszystko, co muszę zrobić, to zamówić to, i za to zostanie 
zapłacona. Było dla mnie jasne, że wizja namiotowa była dla niego źródłem nie lada nadziei. 
Drzwi zostały zamknięte na jego przesłanie, powiedział. Tak wiele kościołów, spotkań 
obozowych i zgromadzeń, które wcześniej chciały, aby on głosił boskie uzdrowienie, teraz go 
wykluczyło z powodu „tak mówi Pan” o doktrynie. Jednak w tym wszystkim była jedna 
pociecha. Jak to ujął: „Bracie Pearry, pocieszyłem się, że Bóg dał mi tę wizję namiotową. Daje
mi znać że kiedy wszystkie drzwi będą zamknięte, a wszystko pozamykane, nadal będę miał 
miejsce do głoszenia Ewangelii - jak ‘tak mówi Pan’’”.

To było w kawiarni Holiday Inn, niedaleko Jeffersonville, kiedy ten temat został poruszony po 
raz kolejny. Data była sierpień 1965. Długo mówił do mnie tego dnia o obłoku i mieczu, który 
pojawił się w jego dłoni. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego powtarzał mi te doświadczenia, 
skoro już mi to wszystko opowiedział. Potem powiedział: „Bracie Pearry, słyszałeś o mojej 
wizja namiotu, czyż nie? ”
„Tak, proszę pana ”, odpowiedziałem, „powiedziałeś mi, a inni też mi powiedzieli ”.

Powiedział: „Wiesz, jest wielu braci, którzy wybrali wszystkie swoje prace ”. Odpowiedziałem, 
że o tym wiem, że znam kilku kierowców ciężarówek, ludzi od namiotów i innych, którzy, jak 
powiedział, mogą pomóc.

W tym momencie powiedział: „Bracie Pearry, nie wiem… wiesz, mówię jako mężczyzna w tych
sprawach, to jest coś, wizja, którą dał mi Bóg. Wierzę, że kiedy nadejdzie czas, ten sam, 
który dał mi tę wizję, pokaże mi, co każdy z braci powinien zrobić - kiedy ta wizja się spełni ”. 
Kontynuował: „Bracie Pearry, wierzę, że będzie dla ciebie miejsce ”.

Jak wszyscy w tamtym czasie myślałam o nim, że ma namiot jakiego nigdy wcześniej nie 
widziałem. Spotkania i tłumy, o których wcześniej nie słyszano. Pomyślałem o wszystkich 
miejscach, w których inni mówili, że tak właśnie będą. Przypomniałem sobie taśmę, na której 



powiedział, że chce to ustawić w Meksyk miasto. Wiedziałem, że rozmawiał o tym z 
niektórymi braćmi będąc za granicą. Innymi słowy, wiele powiedziano na osobności o wizji. 
Aby zrozumieć, co należy zrobić z tymi prywatnymi rozmowami, przeanalizujmy kilka faktów 
ze Słowa dotyczących proroków.

Jan Chrzciciel pewnego dnia stanął w rzece Jordan i ochrzcił Jezusa Chrystusa, Syna Boga 
Żywego, i ujrzał Ducha Bożego zstępującego z Nieba jak gołębicę i wiedział, że to znak 
zesłany przez Boga. Teraz mógł ogłosić światu: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata
”. Miał na sobie namaszczenie, kiedy mówił te rzeczy.

W ten sam sposób Brata Branham opowiedział o Eliaszu: ten prorok stanął na górze Karmel i 
wezwał ogień z nieba, wziął czterystu fałszywych kapłanów i kazał ich zabić, modlił się, aby 
zamknąć niebiosa na trzy i pół roku, potem odwrócił się i otworzył je ponownie, a następnie 
pognał rydwanem do miasta; ale kiedy jedna mała kobieta podeszła i oskarżyła go, ten 
potężny prorok uciekł, by ratować jego życie. Brata Branham powiedział, że to pokazuje 
różnicę, kiedy namaszczenie Boże jest na proroka, a kiedy nie. Duch opuścił Eliasza, kiedy 
Jezebel oskarżyła go i Bóg musiał nawet podtrzymać jego życie; nie był w stanie zdobyć 
własnego chleba. Pan wysłał go do domu wdowy, aby jadł. Tak było z Janem Chrzcicielem, 
który bez wahania i wątpliwości ogłosił Jezusa jako Baranka Bożego; ale kilka miesięcy 
później, kiedy John był w więzieniu, to była inna historia. To wtedy posłał, by zapytać Jezusa,
czy jest tym Jednym, czy też powinni szukać innego.

Czy Jan był szczery, gdy ogłosił swoje oświadczenie dotyczące Chrystusa? Czy Eliasz był 
szczery, kiedy dokonywał wielkich rzeczy, których dokonał w imieniu Pana? Absolutnie. Kiedy 
przemawiali pod namaszczeniem, mówili jak Bóg. Ale musimy pamiętać, że chociaż byli 
prorokami, byli także ludźmi. Mówili także jako mężczyźni.

W dniu, w którym Brata Branham wygłosił tę wizję namiotową pod namaszczeniem, 
powiedział. “Oglądasz to, tak jak inni byli, tak będzie, bo „tak mówi Pan ”. Tego dnia 
przemawiał jako Bóg. Musimy jednak zrozumieć, że nie możemy wziąć pod uwagę każdego 
szczegółu prywatnej dyskusji i, według naszej własnej interpretacji, uczynić ją „tak mówi Pan 
”. W takich warunkach nie możemy powiedzieć „tak mówi Pan ”, ponieważ moglibyśmy źle 
zrozumieć to, co prorok powiedział nam osobiście. Wizja namiotowa brzmi „tak mówi Pan”. To
się spełni. W mojej głowie nie ma co do tego wątpliwości, ale interpretacja tego przez innych 
pozostawia pytanie w mojej głowie.

W dniu, w którym Brata Branham powiedział mi, że wierzy, że będzie dla mnie miejsce, 
powiedział także: „Bracie Pearry, nie wiem, czy to był namiot. Wydawało się, że to namiot, ale
mógł to być duży budynek lub katedra ”. Potem powiedział: „Wiesz, tak wielu ludzi szuka 
namiotu, ale zastanawiam się, czy szukają namiotu, czy też szukają Zachwycenie ”. Niektórzy 
mówią, że Pochwycenie nie mogło mieć miejsca bez spełnienia się wizji namiotowej; ale jeśli 
jest jedna rzecz, której się nauczyłem, to nie uzależniać jednego wydarzenia od drugiego. 
Zbyt dobrze pamiętam jego wypowiedź: „Nie szukaj tego; szukaj Zachwycenie.”

Zanim rozstaliśmy się tego dnia, Brata Branham wygłosił oświadczenie. (Jeśli tego nie 
powiedział, zmierzę się z tym w Dniu Sądu.) Powiedział: „Bracie Pearry, powiedziałem ci 



dzisiaj te rzeczy, abyś po tym, jak wyjedziesz do Tucson, mógł pomóc braciom zobaczyć, w 
którą stronę patrzeć lub się odwrócić ”. Niektórzy tego nie doceniają, ale jeśli jest jakiś 
zaszczyt za to, że opowiadał mi te rzeczy i czasy, które ze mną spędził, jest też 
odpowiedzialność. Powiedział, że on „Nie dałby ci nic dla przebiegłego mężczyzny, który nie 
potrafił wstać i powiedzieć, co myśli ”. Jestem pewien, że oczekiwał ode mnie, że powtórzę te 
rzeczy w szczerości, ze uczciwym i czystym sumieniem, starając się tylko pomóc. Więc im 
mówię.

We wrześniu 1965 roku, w Ramada Inn, tutaj w Tucson, siedziałem z Bratem Branhamem i 
znowu powtórzył mi te same rzeczy. Wizje zostały wyprowadzone ponownie, w tym wizja 
namiotowa. Jak doszedł do wniosku, zapytałem go, dlaczego spędził ze mną ten czas. 
Opowiedziałem mu, skąd wiedziałem, że w mieście jest sto osób, które chciałyby 
przeprowadzić z nim wywiad w ten sposób; Zapytałem go, dlaczego to ja.

Spojrzał na mnie i powiedział po prostu: „Bracie Pearry, tak miało być ”.

Jaka jest wizja namiotu? Chcę wam powiedzieć, co czuję, że Brata Branham powiedział, że to 
było. Przede wszystkim wizja namiotowa była „tak mówi Pan”. Nie wolno nam o tym 
zapomnieć, niezależnie od wszystkiego, co usłyszymy. Nie powiedział „może”. Był bardzo 
stanowczy. Wizja była jedną z serii trzech wizji, które pojawiły się w tym samym czasie. 
Pozostałe dwie zostały wyjaśnione, ale wizja namiotu zawiera sekrety i tajemnice, których, jak
powiedział, Anioł Pański kazał mu nie wyjawić nikomu. Wiernie zachował te tajemnice, 
dotrzymał obietnicy, że zabierze sekret ze sobą w swoim sercu gdyby miał umrzeć przed 
przyjściem Pana. Przygotowując ten materiał, przeczytałem każde kazanie na ten temat i 
moje sumienie jest jasne, że to, co zamierzam powiedzieć, może być poparte słowami 
proroka. Doskonale zdaję sobie sprawę, że jestem pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli 
powinienem wprowadzić w błąd każdego, kto to czyta.

Jego pierwsze odniesienie do „Wizja Namiotu ” jest zawarte w jego kazaniu „Wewnętrzna 
zasłona ”, które wygłosił w styczniu 1956 roku, ujawniając fakt, że wizja dotarła do niego w 
grudniu 1955 roku. Zanim przedstawię tę pierwszą relację z wizji, przypomnijmy sobie 7 maja
1946 r., kiedy to Anioł Pański dał mu swoje zadanie, mówiąc mu, że gdyby udało mu się 
sprawić, by ludzie uwierzyli, że jest prorokiem Bożym, nic nie stanie mu na drodze jego 
modlitwy, nawet rak. Pamiętajcie, że ten, który miał robić tak wielkie dzieła, pochodził z 
bardzo ubogiej rodziny. Jako dziecko na przykład nie miał koszuli do szkoły, więc nosił płaszcz
i zapinał go do końca. Pewnego dnia, ku swojemu przerażeniu, nauczyciel przyjął to jako 
znak, że jest mu zimno i zbliżył go do grzejnika. Wyobraź sobie, że siedzi tam, udając, że 
drży, a mimo to cały czas płonął od gorąca. We wczesnym okresie życia spotykał się z 
upokorzeniem, widząc ludzi przechodzących przez ulicę, aby uniknąć spotkania z nim. Był 
Branhamem. Jego ojciec był przemytnik alkoholu.

Jako młodzieniec wykorzystał pierwszą zarobioną ćwierćdolarówkę na zakup stalowej pułapki,
by złapać królika, aby kupić coś do jedzenia dla rodziny. Wszelkie pozostałe pieniądze 
przeznaczano na kupowanie kolejnych pułapek. Na takim tle biedy nic dziwnego, że ludzie nie
mogli mu uwierzyć, kiedy opowiadał im o wizycie Anioła i oczekiwanym powodzeniu jego 
posługi. „Nikt cię nie wysłucha ”, brzmiały ich ponure przepowiednie. Ich kwaśne deklaracje 



kontynuowały: „Nie masz reputacji. Ty nie masz nawet wykształcenia.”

Ale i tak posuwał się naprzód do swojego pierwszego spotkania w St. Louis ze znoszonymi 
kołnierzami, dziurą w płaszczu, którą musiał zakrywać ręką podczas głoszenia kazań, i nie 
miał nawet pary piżamy przy swoim imieniu. Jego spotkania trwały. Wiele z nich kosztowało 
tysiące dolarów, ale on miał porozumienie z Bogiem, że dopóki będzie mógł głosić bez 
konieczności żebrania o pieniądze, pozostanie na polu. Potem, w 1955 roku, nadszedł dzień, 
w którym po spotkaniu w Kalifornii powiedziano mu, że byli na minusie 15 000 dolarów. 
Tamtej nocy rozmawiał z Bogiem: Powiedział Panu, że był posłuszny poselstwu anioła i że 
teraz będzie posłuszny własnemu zrozumieniu z Bogiem, aby powrócić z pola, zamiast prosić 
o pieniądze. Sprowadził swoją rodzinę z powrotem przez cały kraj do Jeffersonville.

Przez całą drogę powrotną w całym kraju, zwlekał z poinformowaniem rodziny o podjętej 
decyzji. Najpierw myślał, że powie im w Arizonie: potem w „wspaniałym stanie Teksas, skąd 
pochodzi moja matka”, jak to powiedział. To było w Jeffersonville, gdzie w końcu przekazał im
tę wiadomość. Zmęczony, wyczerpany i według własnych słów, niezdolny do zrozumienia, 
dlaczego tak powinno być, mimo to był wierny swojej obietnicy złożonej Bogu dziewięć lat 
wcześniej. Nie mógł zaakceptować gwarancji, o której wiedział, że nadejdzie, ponieważ nie 
była to jego umowa z Bogiem. Mówił o powrocie do swojej dawnej pracy w Spółce Usług 
Publicznych albo o burzeniu domów ze swoim starym przyjacielem, Bratem Banks Wood.

To właśnie te warunki zniechęcenia i oszołomienia przygotowały scenę dla wizji namiotowej. 
Wizja załamała się, gdy pewnego ranka siedział na skraju łóżka, rozmawiając z Siostrą Medą. 
W jego własnych słowach:

Otóż, wy, którzy mnie znacie, wiecie, że nie jestem żadnym fanatykiem. Nie mówiłbym 
tych spraw, gdyby to nie była prawda. To się zgadza. Widziałem to i widziałem brata 
Arganbright stojącego tam. Poszedłem do niego, a on powiedział: „Bracie Billy...”. On 
rzekł: „Rozdaliśmy wszystkie karty modlitwy i wszystko jest przygotowane do tych 
zgromadzeń. Mamy również przygotowaną drogę, aby cię wprowadzić do wewnątrz i 
wyprowadzić na zewnątrz”.

Powiedziałem: „Dziękuję ci, bracie Arganbright”.

Następnie poszedłem na drugą stronę, aby zobaczyć jeszcze więcej braci. Był tam 
pewien brat, który właśnie przemawiał i ja powiedziałem: „Kto to jest?”

Oni rzekli: „Oni go tu wysunęli”.

Powiedziałem: „Kto to są oni?” A oni odwrócili się i odeszli precz. Potem ten człowiek 
rozpuścił zgromadzenie i pozwolił wszystkim odejść. Ja powiedziałem: „Ty nie 
powinieneś tak postąpić, bowiem ludzie nie zostali wezwani do ołtarza”.

„Och,” rzekli oni a potem przemówił głośno jeszcze inny jegomość i powiedział: 
„Zebraliśmy kolektę”.
Powiedziałem: „Od kiedy jest ważniejsze zbieranie kolekty, niż zyskanie dusz dla 



Chrystusa? ”

A potem anioł Pański zabrał mnie i przeniósł nad prawdziwy, wspaniały strumień wody.
Była to najcudniejsza niebieska woda, a wielkie ryby pływały w niej. On powiedział: 
„Uczynię cię rybakiem”. Dalej powiedział: „Nuż, rzuć twoją przynętę do wody, a kiedy 
to uczynisz, ciągnij za pierwszym razem powoli, potem za drugim razem trochę 
szarpnij, ale nie zbyt gwałtownie, a następnie przyszykuj swoją wędkę do poderwania 
ryby ”.

Rozpocząłem i wrzuciłem moją linkę do wody. Potem zacząłem ciągnąć i wszyscy 
radośnie wykrzykiwali i mówili: „To jest cudowne. To jest cudowne ”. Byłem całkiem 
podniecony i za drugim razem szarpnąłem trochę za ostro i wyciągnąłem wędkę 
całkiem z wody. A na niej była mała, cienka rybka, właśnie tak duża, jako przynęta. 
Potem poplątała mi się linka. Rozplątywałem moją linkę, a ten mężczyzna, który mówił 
do mnie z tyłu, wystąpił przede mnie. Był ubrany w odzienie, jakie nosi się w 
Palestynie, a na głowie miał turban. Był odziany w białą szatę. On rzekł: „Bracie 
Branham, tutaj to masz !”

Powiedziałem: „Wiem, że to nie uczyniłem poprawnie”. Powiedziałem: „Szarpnąłem 
linką w momencie, kiedy tego nie miałem czynić ”.

On rzekł: „Nie poplącz tym razem swoją linkę ”.

Powiedziałem: „W porządku, zarzucę ją tak prosto, jak tylko potrafię i będę przy tym 
bardzo ostrożny ”.

On rzekł: „Otóż, kiedy mówiłem z tobą po raz pierwszy i ty kładłeś swoje ręce na ludzi,
mówiłeś im, co im brakuje. A przy drugim pociągnięciu miały ci być objawione 
tajemnice ludzkich serc i uczyniłem cię widzącym między ludźmi, lecz ty ciągle 
próbowałeś wyjaśniać tą sprawę. Tego jednak nie powinieneś był czynić ”.
On powiedział: „Uczyniłeś z tego publiczne widowisko ”.

Powiedziałem: „Jest mi bardzo przykro ”.

Potem On zabrał mnie precz stamtąd i zobaczyłem wielki, olbrzymi namiot. Jeszcze 
nigdy nie widziałem takiego namiotu. Był całkiem przepełniony ludźmi. Wszedłem, 
aby...
Wygłądało to, jako bym stał ponad ludźmi i spoglądał na dół, gdzie właśnie zrobiłem 
wezwanie do ołtarza.

(scena jest taka, że był ponad ludźmi, ale pod namiotem, patrząc na platformę, jakby właśnie
wykonał wezwanie do ołtarza - znajoma scena ze wszystkich spotkań, w których brał udział)

Setki i setki ludzi płakały i radowały się, kiedy przyjęli Pana Jezusa jako swojego 
Zbawiciela.



Patrzyłem, i usłyszałem pewnego mężczyznę, który powstał i powiedział: „Zrób 
wezwanie do kolejki modlitwy ”.

(Inne miejsca, on odnosi się do tego mężczyzny jako miłego, łagodnego, starszego 
mężczyzny.)

 Ludzie zaczęli się potem ustawiać za sobą. Było to po drugiej stronie, po lewej stronie,
skąd spoglądałem z góry w kierunku podium. Ludzie ustawiali się w kolejce modlitwy, 
od przodu do tyłu, aż na ulicę.

(Powstała kolejka modlitewna, powiedział, po prawej stronie podium. To było dla niego 
normalne, ponieważ Anioł Pański zawsze stał po jego prawej stronie. Oczywiście, z miejsca, z 
którego na to patrzył, z góry ponad głowami ludzi, patrząc w dół na platformę, kolejka 
modlitewna tworzyła się po jego lewej stronie.)

Zauważyłem po mojej lewicy, (a było by to po mojej prawicy, gdybym stał na podium), 
zauważyłem mały drewniany domek.

(W innych relacjach z tej wizji mówi o małym kawałku płótna i tam była dama przyjmująca 
imiona - a przynajmniej tak się wydawało. Kiedy ludzie podchodzili na noszach, podchodził 
mężczyzna i przepychał ich. Ludzie wchodzili do tego małego pokoju, jak później opowiadał, i 
wyjdą uzdrowieni po drugiej stronie.)

Zobaczyłem to światło, które mają na zdjęciu i które, jak wiecie, jest ciągle obecne 
podczas zgromadzeń.

(To zdjęcie zostało zrobione w Houston w Teksasie, 24 stycznia 1950 r. - to jest żółto-zielone, 
czyli bursztynowe światło, jak Słup Ognia, który wyprowadził Izraelitów z Egiptu. To samo 
światło, które widział odkąd był małym chłopcem i które często powtarzał ludziom, że jest 
tam obecne w pokoju z nimi podczas spotkań),

Zobaczyłem, że to światło mnie opuściło, podeszło do tego drewnianego domku i 
weszło do niego, a głos powiedział do mnie: „Tam wewnątrz spotkam się z tobą i to 
będzie trzecie pociągnięcie ”.

Powiedziałem: „Dlaczego? ”
On rzekł: „Ponieważ to już nie będzie publicznym widowiskiem, takim jak było tutaj ”. 
Potem powróciłem do świadomości.

(Wyszedł z wizji.)

Ta wizja pojawiła się w jednym z najgorszych momentów życia proroka. Właśnie zakończył 
dziewięć lat najbardziej udanej służby, jakiej kiedykolwiek doświadczył jakikolwiek człowiek - 
a jednak znalazł się tutaj, poza polem misyjnym bez wyjaśnienia. Machające języki były 
niemiłosierne we własnym wyjaśnieniu że William Branham stracił moc u Boga, że stracił swój
dar. To pomimo tego, że ludzie na całym świecie uznali go za wspaniałego człowieka Bożego.



Mógł mieć prawie wszystko, na co miał ochotę; na przykład mógł zatrzymać półtora miliona 
dolarów, które przysłał mu mężczyzna z Chicago, ale odesłał go z powrotem. Jego poczta 
spadała z tysiąca do siedemdziesięciu pięciu listów dziennie. Jedynymi rzeczami dostępnymi 
dla ludzi za pośrednictwem jego urzędu były modlitewne tkanina i modlitwa o ich 
uzdrowienie, a ponieważ nigdy niczego nie sprzedawał ani nie promował, kapryśna 
publiczność zwróciła się do pozornie bardziej popularnych. Ale utrzymanie otwartego biura 
sprowadziło jego wydatki do stu dolarów dziennie, więc nie mógł tak po prostu zrezygnować. 
Znajdował się w dolinie decyzji, z całych sił starając się poznać wolę Pana, kiedy Bóg dał mu 
wizję w namiocie. (W naszej najciemniejszej godzinie możemy spodziewać się naszej 
największej nadziei.)

Wkrótce potem Brata Arganbright poprosił go, aby przyjechał do Meksyku na spotkanie. 
Wyjaśnił, że nigdy wcześniej nie był w Meksyku, ponieważ, jak to ujął, „Pomyślałem, że to 
może być jedno z pierwszych miejsc, w których ustawiłem swój namiot ”. Wizja namiotowa 
była dla niego wielką nadzieją, daną mu przez Boga, aby wiedział, że chociaż ta druga faza 
się zmniejszyła, nadchodziła jeszcze potężniejsza, pełniejsza faza jego służby. Był tak pewien 
wizji namiotowej, że porównał ją z wieloma rzeczami, które powiedział ludziom, zanim opuścił
swój kościół w Jeffersonville - rzeczami, które się spełniły. Tak jak te rzeczy się wypełniły - 
znak w ręku i tajemnice serca objawiły się - wyjaśnił, tak też będzie ta wizja, ponieważ była 
również „tak mówi Pan”.

Kiedy Brata Arganbright wyjaśnił, że będzie miał spotkanie na arenie byków w Meksyku, Brata
Branham, mając świeżą wizję namiotu w swoim umyśle, pomyślał: „Może to jest to ”. Z 
pewnością pasowałby do panoramicznego widoku ludzi z pierwszej części wizji, gdy ktoś 
odwołał spotkanie po przyjęciu ofiary. W ten sposób zgodził się na spotkanie w Meksyku. 
Brata Arganbright i Brata Jack Moore poczynili konieczne przygotowania.

W dniu, w którym wyruszyli na zebranie, Brata Branham powiedział innym: „Chłopcy, mamy 
trochę kłopotów ”.

Zaczął się mżący deszcz, który widział w wizji (ujawnionej w innym czasie niż wtedy, gdy 
głosił „Wewnętrzna zasłona ”). Kiedy dotarli na arenę byków, byli zaskoczeni. Ktoś odwołał 
spotkanie. Nikt nie wiedział, kto to zrobił. Wszyscy zrzekali się jakiejkolwiek odpowiedzialności
lub wiedzy o tym działaniu. Następnego dnia Brata Branham złapał samolot z powrotem do 
domu, do Jeffersonville.

Brata Moore bezskutecznie próbował dowiedzieć się, kto odwołał spotkanie. Tajemnica nigdy 
nie została rozwiązana, ale Brata Moore powiedział Bratu Branhamowi, że gdyby nigdy 
wcześniej mu nie wierzył, z pewnością by mu teraz uwierzył. Brata Branham potwierdził, że 
było to wypełnienie pierwszej wizji z serii, która zawierała wizję namiotową. Ta interpretacja 
była jego własną.

8 kwietnia 1956 roku, pięć miesięcy po wizji w namiocie, Brata Branham przyniósł przesłanie 
zatytułowane Wizje i proroctwo. Wyjaśnił podróż do Meksyku i podał interpretację jako 
pierwszą część serii, która zawierała wizję namiotową. Wyjaśnił, że druga część wizji, 



dotycząca ryby, była Drugim Pociągnięciem, w którym odkrył, że próbuje wyjaśnić 
nadprzyrodzone rzeczy „dzieciom zielonoświątkowym ”.

Zostało to ujawnione bardziej szczegółowo w jego przesłaniu „Panie, czy to jest znak końca? ”
Powiedział, że kiedy pojawiła się ta wizja próbował przewlec coś, co wyglądało jak sznur, 
przez oczko dziecięcego bucika, kiedy ten głos przemówił do niego, mówiąc: „Nie możesz 
tego zrobić. Spójrz na drugi koniec sznurka.” Kiedy spojrzał w dół, stwierdził, że drugi koniec 
liny miał odpowiedni rozmiar. Kiedy sięgnął, by go podnieść, scena zmieniła się i nagle zaczął 
łowić ryby.

Aby uzyskać pełny obraz trzech serii wizji, które obejmowały wizję w namiocie, należy 
przeczytać kazania Brata Branhama „Wizje i proroctwa ”, „Wewnętrzna zasłona ” i „Panie, czy 
to jest znak końca? ” Jednakże Brata Branham nie pozostawia wątpliwości, że pierwsza wizja 
była wizją Pierwszego Pociągnięcia i spełniła się w czasie podróży do Meksyku. Drugi był 
mówiła i znając tajemnice serca, kiedy próbował nauczyć innych duchownych, jak „łowić”, a 
Anioł Pański zganił go, mówiąc, że nie zrobił nic poza przyniesieniem na świat bandy 
cielesnych naśladowcy - ludzie, którzy próbują go naśladować, wyjaśniając im - i że nie 
powinien był tego robić. W ten sposób wyjaśnił każdą część wizji, z wyjątkiem części 
dotyczącej namiotu.

“Panie, czy to jest znak końca? ”

 Zatem, jak mówiłem, w tej wizji spojrzałem i zobaczyłem dziwną rzecz.
Wydawało mi się, że mój mały syn Józef jest przy mnie. I ja z nim rozmawiałem. Otóż, 
jeśli będziecie śledzić tę wizję naprawdę uważnie, to zrozumiecie, czemu tam stał 
Józef.

Więc spojrzałem, a był tam wielki krzak. Na tym krzaku była gromada ptaków, małych 
ptaszków, takich około centymetr na centymetr. Byli to mali weterani. Ich małe piórka 
nosiły ślady poobijania. Dwa lub trzy z nich siedziały na wierzchołku, sześć lub osiem 
na poniższej gałęzi, a piętnaście czy dwadzieścia na kolejnej gałęzi. I tak dalej w dół, 
formując piramidę. Ci mali goście, mali posłańcy, byli bardzo wyczerpani. Patrzyli na 
wschód.

Ja w tej wizji znajdowałem się w Tucson, w Arizonie. Było to tak specjalnie 
przedstawione, bo Pan chciał, żebym nie przeoczył, gdzie to ma miejsce. Właśnie 
odczepiałem łopian pustynny z moich spodni. Powiedziałem: „Wiem, że to jest wizja. I 
wiem, że jestem koło Tucson. Wiem, że te małe ptaszki coś oznaczają ”. A one patrzyły
na wschód. Nagle zdecydowały się do odlotu i poleciały we wschodnim kierunku.

Jak tylko odfrunęły, przyleciało następne stado, tym razem większych ptaków. Te 
wyglądały jak gołębie - miały ostre, spiczaste skrzydła, takie szare, trochę jaśniejsze 
niż te, które mieli ci pierwsi mali posłańcy. I one leciały bardzo szybko na wschód.

A kiedy zniknęły mi z oczu, odwróciłem się znowu, by patrzeć na zachód. I tam się to 
stało. Nastąpił wybuch, który rzeczywiście wstrząsnął całą ziemią.



Nie przeoczcie tego teraz. A wy, którzy słuchacie taśmy, upewnijcie się, że
zrozumieliście to właściwie.

Najpierw miał miejsce wybuch. Było to jak przełamanie bariery dźwięku, czy jak to się 
nazywa, kiedy samoloty przekraczają prędkość dźwięku, a potem ten dźwięk wraca na 
ziemię. On po prostu zagrzmiał i zatrząsł wszystkim. To było jak wielki łoskot gromu i 
błyskawicy. Ale nie widziałem błyskawicy. Usłyszałem tylko to wielkie uderzenie gromu,
które rozległo się jakby na południe ode mnie, od strony Meksyku. 

To zatrzęsło ziemią. A gdy się to stało, ciągle patrzyłem na zachód. I daleko w 
wieczności zobaczyłem jakąś pojawiającą się konstelację. Wyglądało to, jakby to były 
małe punkty, około pięć do siedmiu. Były one w kształcie piramidy, podobnie jak tamci 
posłańcy. Gdy się to stało, moc Wszechmogącego Boga uniosła mnie do góry, bym się 
z nimi spotkał.

I ja ich ciągle widzę. To mnie nie opuściło. Minęło już osiem dni, a ja wciąż nie mogę 
tego zapomnieć. Nigdy wcześniej nic mnie tak nie nurtowało jak to. Moja rodzina może
to potwierdzić. 

Widziałem tych aniołów ze skrzydłami założonymi do tyłu, nadlatujących szybciej niż z 
prędkością dźwięku. Oni przyszli z wieczności, jakby w okamgnieniu. Nie zdążyłbyś 
nawet mrugnąć, po prostu mgnienie oka. Oni tam byli. Nie miałem czasu liczyć. 
Mignęło mi to tylko przed oczami. Potężni, wielcy, pełni mocy, śnieżnobiali aniołowie z 
wysuniętymi skrzydłami i głowami. I oni przybyli - „Fiuu, fiuu!”. A kiedy się to stało, 
zostałem porwany w górę do tej piramidy, do tej konstelacji.

Pomyślałem: „To jest to ”. Byłem cały odrętwiały. Powiedziałem: „O rety! To oznacza, 
że nastąpi wybuch, który mnie zabije. Jestem na końcu mej pielgrzymki. Jak ta wizja 
już mnie opuści, to nie mogę nic o tym mówić moim bliskim. Nie chcę, aby o tym 
wiedzieli. Ale mój Niebiański Ojciec powiadomił mnie właśnie, że mój czas dobiegł 
końca. Nie powiem o tym rodzinie, bo by się martwili, że lada chwila odejdę. Ci 
aniołowie przyszli po mnie, a ja zginę niebawem z powodu jakiejś eksplozji ”.

Potem, gdy znajdowałem się w tej konstelacji, uświadomiłem sobie: „Chwila, gdyby 
ten wybuch miał mnie zabić, to zabiłby również Józefa ”. A przecież słyszałem, jak on 
mnie woła.

Byłem trochę zdezorientowany. Pomyślałem: „Panie Boże, co ta wizja oznacza? ”.
Zastanawiałem się nad tym.

I nagle coś mnie olśniło. Nie przemówił do mnie żaden głos, ale po prostu coś 
zrozumiałem: To są aniołowie Pańscy, którzy przychodzą, by przekazać mi moje nowe 
polecenie. Rozmyślałem o tym. Podniosłem ręce i powiedziałem: „O Panie Jezu, co 
chcesz, abym uczynił? ”. Wtedy ta wizja mnie opuściła. Jeszcze prawie przez godzinę 
byłem cały odrętwiały.



 
Teraz wiecie, czym są błogosławieństwa Pana. Lecz moc Pańska to zupełnie coś 
innego. Moc Pańska w takich sytuacjach - ja ją odczuwałem już wiele, wiele razy 
przedtem w wizjach, lecz nigdy w takiej mierze. Człowiek odczuwa to jako pełną czci 
bojaźń. Byłem tak przestraszony, że w obecności tych istot zupełnie mnie 
sparaliżowało. Mówię prawdę. Tak jak powiedział Paweł: „Ja nie kłamię ”. Nigdy nie 
przyłapaliście mnie na tym, bym kłamał w takich sprawach. Coś się lada chwila 
wydarzy.

I zaraz powiedziałem: „Panie Jezu, jeżeli mam zostać uśmiercony, oznajmij mi to. Nie 
będę o tym mówił moim bliskim. Ale jak to jest coś innego, oznajmij mi to ”. Nie było 
jednak żadnej odpowiedzi.

Potem, gdy Duch mnie opuścił (myślę, że na jakieś pół godziny, może dłużej), rzekłem:
„Panie, jeśli to znaczy, że zginę, że skończyłeś ze mną na ziemi i teraz zabierzesz mnie 
do Domu - jeśli tak, to dobrze. To jest w porządku ”. I dodałem: „Jeśli tak jest, daj mi 
to poznać. Ześlij na mnie ponownie swoją moc. Wtedy będę wiedział, że nie mam 
mówić o tym mojej rodzinie i nikomu, bo to Ty czynisz przygotowania, by przyjść i 
zabrać mnie stąd ”. Ale nic się nie wydarzyło. Czekałem jeszcze chwilę.

Potem rzekłem: „Panie Jezu, jeśli to nie oznaczało tego, lecz znaczy, że Ty masz coś 
dla mnie do wykonania, co zostanie mi objawione później, to ześlij swoją moc ”. I ona 
mnie niemal wysadziła z pokoju! 

Powiedział tę wizję swojemu kościołowi. Później w tym samym kazaniu odniósł się do 
konstelacji gwiazd, która zebrała się 11 czerwca 1933 r., kiedy chrzcił w rzece Ohio, kiedy to 
dziwne światło zawirowało i zawisło nad głową tego baptystycznego kaznodziei, a świadkami 
tego było cztery tysiące ludzi. Niektórzy uciekali ze strachu, inni upadali w uwielbieniu, ale 
przemówił głos, który powiedział: „Jak Jan Chrzciciel został posłany, aby uprzedzić pierwsze 
przyjście Pana, twoje przesłanie poprzedzi Jego drugie przyjście”.

Powiedział: „Otóż, widzicie, jest różnica między istotami anielskimi z Nieba a ziemskimi 
posłańcami”. Chciał, aby ludzie zobaczyli, że dzieje się coś, czego nie w pełni rozumiał; 
nauczał o Wiekach Kościoła, ale wiedział, że Bóg dał mu wizję namiotową. Wiedział, że Bóg 
powiedział mu, że większa posługa ma dopiero nadejść, i próbował wytłumaczyć kościołowi, 
że to nie on, ale Bóg, który robił te rzeczy tak samo, jak robił to przez innych posłańców. 
Ponieważ był to posłaniec siódmego wieku kościoła, miało się wydarzyć coś 
nadprzyrodzonego. Zapytał swoją kongregację,

Co, jeśli to jest coś, co nas uczy, jak wejść do wiary ku zachwyceniu? Czy tak jest? Czy 
pobiegniemy i przeskoczymy przez mury? Czy wydarzy się coś za chwilę, a te stare, 
zepsute, nędzne ciała zostaną przemienione? Panie, czy mogę żyć tak długo, aby to 
zobaczyć? Czy to jest tak blisko, że ja to zobaczę? Czy to jest ta generacja? Panowie, 
moi bracia, która to godzina? Gdzie my jesteśmy?

Później w kazaniu „Panie, czy to jest znak końca?” mówi, jak wizja musi być porównana ze 



Słowem. (Pamiętaj, że było to przed zwiastowaniem o Siedmiu Pieczęciach).

A może to jest to Trzecie Pociągnięcie, o którym On mi mówił trzy lub cztery lata temu?
Pierwsze Pociągnięcie - pamiętacie, co się wydarzyło? Próbowałem je wyjaśnić, ale On 
powiedział: „Nie czyń tego ”.
Przy Drugim Pociągnięciu On powiedział: „Nie próbuj ”. Ale ja to mimo wszystko 
pociągnąłem. Przypominacie to sobie? Pamiętacie to wszyscy. Jest to na taśmie i w 
ogóle.
Potem On rzekł: „Teraz przychodzi Trzecie Pociągnięcie, ale nie próbuj go wyjaśniać ”. 
Czy widzicie, jak podszedłem do tego dziś wieczór? Ja nie wiem. Lecz czuję się 
zobowiązany powiedzieć coś memu zborowi. A wy sami wyciągnijcie sobie z tego 
wnioski.

On kontynuuje,

Jeżeli to jest Trzecie Pociągnięcie, to przed nami leży wielka usługa. Ja nie wiem. Nie 
potrafię powiedzieć. Nie wiem.
Patrzcie. Zatrzymajmy się chwilę przy Trzecim Pociągnięciu. W tej wizji najpierw 
przyleciały ptaszki - mali posłańcy. To wskazywało na ten czas, gdy zaczynałem.
Rozwijało się to od zwykłego trzymania człowieka za rękę.
Pamiętacie, co On mi mówił? „Jeśli będziesz szczery, to stanie się tak, że będziesz 
mógł poznać tajemnice ludzkich serc ”. Ilu z was pamięta, że było to ogłoszone z tego 
miejsca, a potem w całym kraju? A czy się to wypełniło? Dokładnie. Potem On rzekł: 
„Nie bój się, Ja będę z tobą ”. Rozumiecie? I tak będzie dziać się dalej.

Wspomina, kiedy był małym chłopcem:

Gdy powiedziałem, że widziałem Anioła, który był jak szmaragdowo płonący ogień, 
ludzie śmiali się i mówili mi: „Billy, opamiętaj się ”.

W swoim kazaniu prześledził kolejność swojej posługi, odkąd Anioł przyszedł do niego po raz 
pierwszy i wiedział, że „tak mówi Pan ”. Powiedział,

Patrzcie, pierwsza grupka małych ptaszków - ręka. A druga była większa i te gołębie 
były bielsze - Duch Święty objawiający sekrety serc. A trzecią grupkę stanowili 
aniołowie. Nie ptaki, lecz aniołowie - i to jest koniec czasu. To wszystko.

W następnym tygodniu przeniósł się do Tucson. W marcu tego samego roku (1963) wygłosił 
orędzie „Bóg ukrywający i objawiający Samego Siebie w prostocie.”, w którym powiedział:

“Zachwycenie będzie tak proste, że pewnego dnia to nadejdzie i nikt nic o tym nie 
będzie wiedział ”.

Dzień po tym, jak głosił „Na przełomie Siedmiu Wieków Kościoła i Siedmiu Pieczęci ”; 
następnie następnego dnia „Pierwsza Pieczęć”. To było tuż przed ujawnieniem tajemnicy 
pierwszej pieczęci, które powiedział:



Następnie występuje tutaj siedem tajemniczych gromów, które nie zostały nawet wcale
zapisane. To się zgadza. A ja wierzę, że przez tych siedem gromów - będą objawione w
dniach ostatecznych w tym celu, aby zgromadzić oblubienicę razem do wiary ku 
zachwyceniu. Bowiem z tym, co posiadamy obecnie, nie moglibyśmy tego osiągnąć. 
Jest jeszcze coś! Musimy uczynić krok naprzód, ponieważ my nie mamy nawet dosyć 
wiary w Boskie uzdrowienie; z trudnością....

Zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Co on zobaczył rozgrywająca się w wizji namiotowej? Co 
powiedział, że zrobi to siedem gromów? Zmień nas. Co Paweł widział przydarzając się 
ludziom? widział, jak ludzie nie umierają, ale się zmieniają.

Powiedział,

Musimy mieć dosyć wiary, aby zostać przemienieni w jednej chwili, by zostać porwani z
tej ziemi. I my to znajdziemy za chwilę, jeżeli Pan pozwoli; znajdziemy, gdzie to jest 
napisane...

Widzimy teraz, że te pieczęcie były zdejmowane w przeciągu tych wieków, aż obecnie 
zostaje zdjęta ostatnia pieczęć.

Pierwsze cztery pieczęcie dotyczą pogan. Piąta pieczęć została otwarta, ujawniona i 
wypełniona, ponieważ to były żydowskie dusze płaczące pod ołtarzem - Hitler zabił sześć 
milionów Żydów. Szósta pieczęć została objawiona, ale nie została wypełniona. To jest okres 
ucisku i nie nastąpi, dopóki Oblubienica nie zostanie zabrana. Otworzy się potężnym 
trzęsieniem ziemi, jakiego nigdy nie znano człowiekowi. Trzęsienie ziemi spowoduje 
zmartwychwstanie. Po trzęsieniu ziemi Jezus objawi się swoim braciom. Ale jeśli wszystko 
zrozumiesz, pamiętaj, że będzie źle. Mówi nam, abyśmy byli po prostu prostymi 
chrześcijanami i byli gotowi w każdej chwili. Szatą weselną jest również Duch Święty. Według 
proroka siedem grzmotów da nam zachwyconą wiarę.

W swoim przesłaniu „Siódma Pieczęć ” opowiedział o doświadczeniu, które, jak się uważa, 
miało miejsce w drugiej połowie lutego 1963 r. w Kanion Sabino w Tucson. Ponownie szukał 
odpowiedzi na wizję aniołów i znaczenie wielkiego wybuchu, który zdawał się wstrząsać 
ziemią wokół niego. Stało się tak pomimo faktu, że Bóg już mu pokazał, że odnosi się to do 
większej służby, która ma się zacząć świt; ale pamiętajcie, że Jan Chrzciciel również zadawał 
pytania po raz drugi, jak powiedziano w 11 rozdziale Mateusza.

Tak więc Brata Branham znalazł się w górach, wołając do Boga, czy to oznacza, że ma zostać 
zabity. Ale Bóg miał ku temu powód, bo odwrócił od niego Swoje oblicze, pozostawiając go 
bez pokoju w poszukiwaniu tej odpowiedzi i podczas gdy Brata Branham szukał pokoju dla 
siebie, Bóg dał mu Słowo dla Oblubienicy. To udowodniło, że Bóg go kocha, bo to jest kara, 
której człowiek nie może znieść: kiedy szukasz czegoś dla siebie, a On odwraca się od ciebie, 
ale przez ciebie daje coś komuś innemu. Wyciągając ręce do góry, wołał do Boga, gdy nagle 
miecz uderzył w jego dłoń.



W „Siódma Pieczęć ”, powiedział:

A właśnie w tej chwili głos rozległ się między skałami i zatrząsł nimi. Powiedział: „Jest 
to miecz Króla!” A potem wyszedłem z tego.

„Miecz Króla”. Nuże, gdyby On powiedział: „królewski miecz...’. Lecz On powiedział: 
„Miecz Króla”. A jest tylko jeden, który jest „Królem,” a jest nim Bóg. A On ma jeden 
miecz, jest to Jego Słowo, dzięki któremu ja żyję. Tak mi Bóg dopomóż; dlatego stoję 
tutaj za Jego świętym pulpitem z tym świętym Słowem, leżącym tutaj! Jest to Słowo! 
Amen!

Bez względu na to, ile tysięcy razy przydarzyły mu się takie rzeczy, powiedział, że nigdy się do
tego nie przyzwyczaił. Tak było z tym mieczem w on ręku, i ogarnął go strach. Wtedy ten głos
powiedział: „Nie bój się. To jest to Trzecie Pociągnięcie ”.

Ale namiot był Trzecim Pociągnięciem, Wybuchem; powiedział: „Czy to może być Trzecie 
Pociągnięcie? ” Otóż, Słowo przychodzi do niego, mówiąc, że to było Trzecie Pociągnięcie.

W „Odwróć wzrok w kierunku Jezusa ” Brata Branham mówi tym, którzy są duchowi, o 
pięciokrotnym objawieniu się wypowiedzianego słowa. Przywołał rybę do życia, wiewiórki do 
istnienia, do serca wdowy, do burzy w Kolorado i do zniknięcia guza u jego żony. 
Pięciokrotnie. Powiedział,

A wszyscy dobrze wiedzą, że tak pewnie, jak to Pierwsze było zidentyfikowane, także 
to Drugie zostało zidentyfikowane. A jeżeli zastanowicie się naprawdę uważnie, wy, 
którzy jesteście duchowi (jak mówi Biblia, chodzi o tych, którzy mają mądrość), to 
Trzecie jest też dostatecznie zidentyfikowane. Widzicie? Wiemy, gdzie to jest. Zatem 
Trzecie Pociągnięcie jest tutaj.

Jednak to nie będzie używane na wielką skalę, dopóki ta Rada nie zacznie wprowadzać
zaostrzeń. A kiedy się to stanie, kiedy to nadejdzie... Zielonoświątkowcy, i tak dalej, oni
potrafią podrobić niemal wszystko, co tylko możliwe, lecz kiedy ten czas nadejdzie, 
kiedy przyjdzie ten nacisk, wtedy ujrzycie to, co widzieliście chwilowo, ale 
zamanifestowane w pełni swojej mocy... 

Zatem wizja namiotowa jest Trzecim Pociągnięciem; otwarcie plomb to Trzecie Pociągnięcie; 
przyjście Słowa jest Trzecim Pociągnięciem; a teraz słowo mówione jest Trzecim 
Pociągnięciem.

W „Siódma Pieczęć ” powiedział:

Trzecie pociągnięcie! Czy sobie o nim przypominacie? [Zgromadzenie: „Amen” - wyd.] 
On powiedział: „Miałeś już tylu podrabiaczy tego, co próbowałeś wyjaśnić. Lecz ” - 
powiedział - „nie próbuj tego nawet wyjaśniać ”. Czy sobie to przypominacie? Ilu z was 
pamięta tą wizję? Wiecie, wszystko to jest za nami. Jest to nagrane na taśmach i 
rozchodzi się wszędzie. Było to około sześć lat temu, lub siedem lat temu. Było to 



siedem lat temu. On powiedział: „Nie próbuj tego wyjaśniać”. Powiedział: „To jest 
trzecie pociągnięcie, lecz Ja spotkam się tam z tobą”.

Zwróć uwagę, że to właśnie powiedział Anioł w wizji namiotowej. Brata Branham łączy te 
wszystkie rzeczy z tym, co nazywa Trzecim Pociągnięciem. Nie rozdzielił ich. Kontynuował w 
„Siódma Pieczęć ”, mówiąc:

Stałem tam z bucikiem dla niemowlęcia w ręku, kiedy On mówił do mnie.
Powiedział: „Zrób teraz twoje pierwsze pociągnięcie. A kiedy to uczynisz, ryby pójdą na
przynętę”. Powiedział: „Następnie zważaj na twoje drugie pociągnięcie,” powiedział, 
„ponieważ to będzie tylko mała ryba”. On rzekł: „Potem trzecie pociągnięcie osiągnie 
to”.
A wszyscy kaznodzieje zebrali się koło mnie i mówili: „Bracie Branham, my wiemy, że 
ty to potrafisz uczynić! Alleluja! Bracie Branham!” Oto, co mi zawsze krępuje ręce - 
grupa kaznodziei. Rozumiecie? Ja miłuję ludzi. Oni chcą, aby im człowiek wszystko 
wyjaśnił - to i owo.

A ja powiedziałem: „Otóż, uch, uch, uch”. Powiedziałem: „Ja nie wiem”.
Powiedziałem: „Znam się na łowieniu ryb. Nuże” - powiedziałem - „zatem, pierwsza 
rzecz, którą trzeba zrobić... Oto, w jaki sposób się to robi. Kiedy widzisz te ryby 
wszędzie wokoło, to musisz szarpać przynętę”. Otóż, to jest taktyka łowienia ryb. Więc 
powiedziałem: „Szarpnij przynętę”. Widzicie więc, kiedy szarpnąłem przynętą po raz 
pierwszy, ryby zaczęły ją gonić. Lecz były to tylko małe rybki. I właśnie takie brały.
Potem powiedziałem: „Potem zarzucisz - zarzucisz...’. I szarpnąłem wędką i 
wyciągnąłem ją na brzeg. I miałem rybę, ale ona wyglądała jak przynęta powleczona 
skórą; była po prostu... była taka mała.

A potem stałem tam i ktoś powiedział: „Powiedziałem ci, abyś tego tak nie czynił!”
Zacząłem płakać. Cała linka zaplątała się wokół mnie, ot tak. A ja miałem... stałem tam
i płakałem ze skłonioną głową w ten sposób. Powiedziałem: „Boże! O, ja... Przebacz 
mi! Ja jestem głupcem. Panie, nie... Przebacz mi”. I trzymałem tą linkę.

Tym, co miałem w mojej ręce, był bucik dla niemowlęcia, mniej więcej tak duży. 
Trzymałem sznurek, który był niemal tak gruby, jak mój palec; około pół cala. A 
dziureczka w tym buciku była mniej więcej tej średnicy - prawdopodobnie mniej niż 
jedna szesnasta cala - ta dziureczka. A ja próbowałem zasznurować ten bucik tym 
grubym calowym powrozem. Uch!

Przyszedł głos, który powiedział: „Ty nie możesz nauczać zielonoświątkowych 
niemowląt rzeczy nadprzyrodzonych”. Rzekł: „Zostaw ich w spokoju!”

A zaraz potem On podniósł mnie do góry. Zabrał mnie do góry i posadził mnie wysoko 
na miejsce, gdzie odbywało się zgromadzenie. Wyglądało to jak namiot, albo pewnego 
rodzaju katedra. Spojrzałem, a tam w tyle z boku znajdowało się takie małe 
pomieszczenie, podobne do kabiny. A ja widziałem, że to światło rozmawiało z kimś 
nade mną - to światło, które widzicie tam na tym zdjęciu. Ono oddaliło się szybko ode 



mnie w ten sposób i poszło nad ten namiot. On powiedział: „Tam spotkam się z tobą”.
On powiedział: „To będzie trzecie pociągnięcie i nie będziesz o nim mówić nikomu”.

A w Kanionie Sabino On powiedział: „To jest trzecie pociągnięcie”.
Są trzy wielkie rzeczy, które jej towarzyszą. Jedna została odsłonięta dzisiaj, względnie 
wczoraj; druga została odsłonięta dzisiaj; a jest jedna rzecz, której nie potrafię 
wytłumaczyć, ponieważ jest w nieznanym języku. Lecz ja stałem wprost tam i 
patrzyłem bezpośrednio na nią. A jest to trzecie pociągnięcie, które przychodzi. [Brat 
Branham puka trzy razy w kazalnicę - wyd.] A Duch Święty Boży... O, moi drodzy! To 
jest powodem, dlaczego całe niebiosa milczały.

W tym momencie wygłosił następujące głębokie oświadczenie. Powiedział,

Nuże, raczej zatrzymam się właśnie tutaj, rozumiecie. Ja po prostu - ja po prostu 
odczuwam, że zostałem powstrzymany, abym już nic więcej nie mówił o tym. 
Rozumiecie?

Zatem, pamiętajcie po prostu, z jakiego powodu siódma pieczęć nie została otwarta. 
Rozumiecie, powodem, dlaczego ona nie została objawiona, jest to, że nikt nie 
powinien o tym wiedzieć.
A pragnę, abyście wiedzieli, że zanim w ogóle wiedziałem choć jedno słowo o niej, 
przyszła ta wizja przed laty. Czy sobie to przypominacie? A ona jest tutaj, tak samo jak 
ta inna sprawa; wsuwa się wprost do Słowa, dokładnie tam, gdzie ona była. A Bóg zna
moje serce; nigdy ani jeden raz nie pomyślałem o takiej rzeczy jak ta, a ona była tutaj.
Jest później, niż sobie myślimy. Uhm. O, moi drodzy!

To wskazuje na to, że ona jest od Boga, widzicie bowiem, że ona dokładnie pasuje do 
obietnic Bożych, do końcowego poselstwa. Zważajcie. Zwróćcie teraz uwagę na to 
poselstwo czasu końca - na tą pieczęć. Mimo wszystko On - On objawił wszystkich 
sześć pieczęci, lecz On nie powiedział niczego o siódmej. A ta pieczęć czasu końca, gdy
ona się rozpocznie, będzie zgodnie z Biblią absolutną, całkowitą tajemnicą, zanim ona 
będzie poznana. A pamiętajcie, Objawienie 10,1-7, 1-7; rozdział 10,1 do 7: „Na końcu 
poselstwa siódmego anioła wszystkie tajemnice Boże będą znane”. My jesteśmy na 
końcu czasu, przy otwarciu siódmej pieczęci.

Kontynuował później w tym samym kazaniu:

Otóż, ja nie wiem, czym jest ta wielka tajemnica, która znajduje się pod tą pieczęcią. 
Ja tego nie wiem.

(Gdyby powiedział, że nie wiedział, a my mówimy to, co mówi, to jak możemy mówić, że to 
wiemy? Załóżmy, że powiemy, że naprawdę o tym wiedział, wtedy nazwalibyśmy proroka 
kłamcą).

Nie potrafię tego wywnioskować. Nie potrafię jej powiedzieć, po prostu co ona - po 
prostu co ona powiedziała, lecz ja wiem, że ona była tymi siedmiu gromami, 



wydającymi swoje głosy jeden za drugim, po prostu zagrzmiały siedem razy z osobna. 
I ona rozwijała się do czegoś innego, co widziałem.
Potem, kiedy to zobaczyłem, oczekiwałem na wytłumaczenie. Ona przeleciała na drugą
stronę i nie mogłem się w niej zorientować.

(ponieważ było to w nieznanych językach.)

To się dokładnie zgadza. Rozumiecie? Jeszcze nie jest odpowiednia pora na nią. Lecz 
ona przesuwa się do tego cyklu, rozumiecie. Ona się niemal wyłania. Zatem, jedyną 
rzeczą, którą musicie czynić, jest pamiętać, że mówię do was w imieniu Pańskim. 
Bądźcie przygotowani, ponieważ nie wiecie, w którym czasie może się coś wydarzyć.

Grupa braci w Phoenix zapytała Brata Branhama, w odniesieniu do jego wizji namiotowej, co 
mogliby zrobić, aby pomóc. Powiedział im, aby po prostu byli pewni, że są w 
zmartwychwstaniu.

Powiedział, że manifestacja słowa mówionego przyniesie wiarę w Zachwycenie. Powiedział 
również, że Siedem Grzmotów przyniesie wiarę w Zachwycenie. Terminy te według proroka są
synonimami. Kiedy myślisz o tym, och, jak te wypowiedziane słowa muszą zagrzmiać! 
Siedmiu z nich, walenie razem. Ludzie będą chcieli zatkać uszy na sam dźwięk. Mówi, że 
Trzecie Pociągnięcie jest tajemnicą, której nie wolno było mówić, a także, że wizja w namiocie
była tajemnicą, której nie mógł powiedzieć, i że to było Trzecie Pociągnięcie.

Zapytany o te rzeczy, odpowiada bez ogródek: „Tak, to przyniesie wiarę w Zachwycenie ”. 
Brata Branham powiedział mi, że umarli w Chrystusie powstaną pierwsi i spędzą z nami co 
najmniej trzydzieści dni na tej ziemi. To powinno spowodować, że coś się wydarzy. Ale na 
swojej taśmie „Pytania i Odpowiedzi ” (sierpień 1964) mówi to:

„...a potem wszyscy się spotkamy. A kiedy zaczną się spotykać, my, którzy żyjemy i 
pozostając, zostaniemy przemienieni. Te śmiertelne ciała nie ujrzą śmierci, ale nagle 
będzie jak zamiatanie przejdź nad nami, a zostaniesz zmieniony. Zawrócisz jak 
Abraham ze starca w młodego mężczyznę, ze starej w młodą kobietę, a kiedy ta nagła 
zmiana... a po pewnym czasie będziesz podróżować jak myśl i zobaczysz tych, którzy 
już zmartwychwstali”. 

Musisz się zmieniony, aby je zobaczyć. Ale mówi też, że kiedy zobaczymy naszych bliskich, 
wtedy będziemy wiedzieć, że czas jest bliski. Co będzie pierwsze? Chcę zostać zmieniony.

Powiedział w „Zachwycenie ”, że był „krzyk - ta wiadomość powiedziała Oblubienicy, aby się 
przygotowała. Ten głos wskrzesi umarłych, a trąba zabierze nas wszystkich razem.”  Pamiętaj 
tylko, że jeśli ktoś mówi, że wie, to się myli, bo tylko Bóg wie o tych rzeczach. Ale pamiętaj 
też, że Paweł powiedział, że nie wszyscy powinniśmy spać. Paweł widział, jak ludzie się 
zmieniali. Brata Branham widział ludzi, którzy się zmieniali. Widział kaleki odzyskujące 
kończyny, ludzi uzdrowionych, starców zawróconych młodo; dlatego jego wizja namiotowa 
jest biblijna. Nie widział, żeby działo się coś, o czym Pismo nie mówi.



Teraz mówi, że Trzecie Pociągnięcie nie będzie znane, a Wizja Namiotu nie będzie znana. Czy 
będziemy wystarczająco dojrzali, by zobaczyć, że nikt nie będzie wiedział, co to jest, dopóki 
się to nie stanie? Mam nadzieję i wiem, że jest to „tak mówi Pan ” i to się spełni. Wiem, że 
Wizja Namiotowa, Trzecie Pociągnięcie, Siedem Grzmotów i Zachwycenie są tak ściśle 
powiązane, że w naszych cielesnych umysłach nigdy nie moglibyśmy ich rozdzielić. Ale 
któregoś z tych dni niedługo się spełnią. Wtedy możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć tajemnice
tak, jak zostały ujawnione.

Brata Branham powiedział, że wielkim źródłem kłopotów wśród uczniów było to, że nie mogli 
się rozdzielić, kiedy przemawiał Bóg i kiedy przemawiał Jezus jako człowiek. Tak było z 
Bratem Branhamem i jego wizją namiotową oraz różnymi interpretacjami.

Brata Branham powiedział również, że nic nie dzieje się w tym, co naturalne, ale to również 
„typuje” to, co duchowe. Człowiek postawił stopę na Księżycu i powrócił. Nadszedł czas, aby 
powrócili ci, którzy opuścili to życie - i są tylko tak daleko, jak ich umieściliśmy...
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