
Objaw. 12

6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce 
przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc 
dwieście sześćdziesiąt dni.

7 I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój 
ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

8 Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

9 I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany 
diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na 
ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

10 I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało 
zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo 
Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, 
który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

11 A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo 
świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej 
je obrać niż śmierć.

1



Obj. 19:11 I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a 
Ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy, 
gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

12 Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego 
liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go 
nikt, tylko on sam.

13 A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś 
jego brzmi: Słowo Boże.

14 I szły za nim wojska niebieskie na białych 
koniach, przyobleczone w czysty, biały 
bisior.
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WIELKIE 
WYJŚCIE

CZĘŚĆ 3
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DOKĄD JEST te TRZECIE WYJŚCIE?
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63
A nieprawość amorejskich denominacji - które tak długo 
nazywały siebie kościołem, że ich nieprawość dopełniła 
się niemal. Przychodzi wyjście, w którym Bóg pokaże, 
kto jest kto, w którym sam Kościół - Oblubienica Jezusa 
Chrystusa zostanie wyprowadzona do kraju, który jest 
obiecany: “w Domu Mego Ojca jest wiele mieszkań - na 
to miejsce.”
60 Wy nie musicie tam iść i walczyć, tak jak oni walczyli, 
on jest już przygotowany. “Jeżeli ten nasz ziemski 
przybytek zostanie zburzony, mamy już inny, który na nas 
czeka.” "Tam gdzie Ja jestem, tam i wy będziecie" . To 
wielkie wyjście jest blisko. 

5

Jn. 
14.2

2. Kor. 
5.1

Jn. 14.3



JAKIE «MIESZKAŃIA»?

CO ZNACZY «MAMY BUDOWLĘ OD BOGA, DOM W 
NIEBIE, NIE RĘKOMA ZBUDOWANY, WIECZNY»?
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KIM JEST TEN MELCHISEDEK? - E21.02.65

88 A potem, kiedy rozpoznałeś, że Słowo 

Boże jest właściwym pożywieniem dla 

orłów, porzuciłeś te inne rzeczy. Zostałeś 

wtedy ukształtowany według żywego 

obrazu żyjącego Boga. Usłyszałeś 

także o swojej teofanii. „Kiedy to 

ziemskie ciało zostanie zburzone, mamy 

inne, które na nas czeka.”
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2. Koryntian 5

1 Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym 

ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od 

Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny.

2 Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc 

przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba,

3 Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy będziemy znalezieni.

4 Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, 

obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz 

przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte 

przez życie.
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Ewangelia św. Jana 14

1 Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we 
mnie wierzcie!

2 W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było 
inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam 
miejsce.

3 A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i 
wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.

26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w 
imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam 
wszystko, co wam powiedziałem.

27 Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak 
świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i 
niech się nie lęka.
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RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ, RIALTO CA - 05.12.65

45 Zauważcie teraz: "W domu Ojca mego wiele jest 
mieszkań." Pozwólcie że... Nie chcę dodawać niczego do 
Słowa ani z niego ujmować, ponieważ nie wolno nam tego 
robić. Objawienie 22 mówi: "Jeśli ktoś dołoży coś albo ujmie 
coś z tego..." Ale pozwólcie mi, nie aby coś dokładać, lecz 

aby przedstawić pewną myśl. "W domu Ojca mego jest 
wiele rodzajów mieszkań." Nie wierzę, że kiedy 
przyjdziemy do nieba, będziemy wyglądali wszyscy 
dokładnie jednakowo. Nie wierzę, że wszyscy będą 
blondynami albo wszyscy brunetami, wszyscy małymi lub 
wszyscy dużymi, albo wszyscy olbrzymami.
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PIĄTA PIECZĘĆ, JEFFERSONVILLE IN - 22.03.63

344 Zauważcie, te dusze mają czekać jeszcze mały czas na tych 144 
tysięcy, którzy mają zostać zamęczeni. O, czy to nie jest... To po 
prostu łączy całą Biblię razem.

345 Otóż, mój czas właśnie upłynął, jeżeli was mam rozpuścić 
wcześniej, lecz mam tutaj jeszcze kilka drobnych spraw do 
omówienia, jeżeli to możecie znieść. [Zgromadzenie mówi: 
"Kontynuuj!" - wyd.] Ja wiem, że jest gorąco, i ja się pocę.

346 Lecz słuchajcie. Mam wam jeszcze coś do powiedzenia. Jest to 
po prostu tak dobre - płonie to wprost w moim sercu. Mam nadzieję, 
że nie zapomnieliście o tym, rozumiecie. Pozwólcie mi to powiedzieć 
w Jego obecności. Z Jego Łaski On pozwolił mi również niedawno 
oglądać moich ludzi w białych szatach. Czy sobie przypominacie? 
[Zgromadzenie mówi: "Amen" - wyd.] Czy to pamiętacie? Czy sobie 
przypominacie to opowiadanie nie tak dawno? ["Amen".] 
Oblubienica z pogan. Oni tam teraz są. Wszyscy byli w białych 
szatach.
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PIĄTA PIECZĘĆ, JEFFERSONVILLE IN - 22.03.63

432 Zważajcie teraz. Lecz ja myślałem po prostu, kiedy drogi 
pobożny brat Jan... Myślałem śnie, że teraz jest stosowna 
okazja, żeby to tutaj wtrącić, zanim zakończymy, rozumiecie. 
Jeżeli Jan spojrzał Tam na drugą stronę, a byli to jego bracia, 
widzicie, jego bracia, którzy musieli jeszcze trochę wycierpieć, 
to, jak widzicie, Pan Bóg pozwolił mi zobaczyć moich braci i 
świętych, którzy czekali na Przyjście Pańskie. Zauważcie, oni nie 
byli pod ofiarnym ołtarzem; moi nie byli. Lecz tamci byli; byli to 
męczennicy. Rozumiecie? Moi nie byli pod ołtarzem 
męczenników.

445 Zauważcie, Biblia mówi: "Jeśli rozpadnie się ten ziemski 
przybytek naszego mieszkania, mamy już inny, który czeka". 
Tam właśnie widziałem tych świętych. Rozumiecie?
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Ewangelia św. Mateusza 5

48 Bądźcie wy tedy doskonali, 

jak Ojciec wasz niebieski 

doskonały jest.
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Ewangelia św. Mateusza 18

10 Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych 

małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich
w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca 

mojego, który jest w niebie.

11 Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, 

co zginęło.
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Ewangelia św. Mateusza 18

12 Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto 

owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi 

w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie 

szukać zabłąkanej?

13 A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę 

powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 

dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały.

14 Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w 

niebie, aby zginął jeden z tych małych.
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Pierwszy list św. Piotra 1

3 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego 

miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei 

żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa,

4 Ku dziedzictwu nieznikomemu i 
nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie 

zachowane jest w niebie dla was,
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Pierwszy list św. Piotra 1

5 Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w 

zbawienie, przygotowane do objawienia się w 

czasie ostatecznym.

6 Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy 

trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi 

doświadczeniami,

7 Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się 

cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, 

ku chwale i czci, i sławie, gdy się objawi Jezus 

Chrystus.
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Pierwszy list św. Piotra 5

1 Starszych więc wśród was napominam, jako również 
starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz 
współuczestnik chwały, która ma się objawić:

2 Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z 
przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla 
brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,

3 Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam 
poruczeni, lecz jako wzór dla trzody.

4 A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą 
koronę chwały.
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RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ, RIALTO CA - 05.12.65

62 O, lecz ten drugi nazywa się domem 

mojego Ojca! "Idę przygotować wam miejsce. 

Zabiorę was z tego miejsca zakażonych i 

wprowadzę was do domu Mojego Ojca." 

Amen! Oto, jak sprawa wygląda. Zabierzcie 

mnie z tego starego ziemskiego szpitala. 
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RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ, RIALTO CA - 05.12.65

On odszedł przygotować miejsce, doskonałe miejsce, 
gdzie nie ma zła, nie ma chorób, nie ma starości, nie 

ma śmierci. Jest to doskonałe miejsce i ty jesteś 
wezwany do tej doskonałości, i aby tam wejść, 
musisz być doskonały. Tak mówi Biblia.

Jezus powiedział: Bądźcie wy tedy doskonali, jak 
Ojciec wasz niebieski doskonały jest." Jest to 
doskonałe królestwo, dlatego i ludzie, którzy tam 
przyjdą, muszą być doskonali.
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RZECZY KTÓRE NASTĄPIĄ, RIALTO CA - 05.12.65

138 Spójrzcie dziś wieczorem w swoje lustro i upewnijcie się: 

"Którą drogą ja podążam? Czy Jezus przygotowuje dla 

mnie miejsce i ciało? To ciało jest 

doskonałe. To ciało postępuje właściwie. To jest syn 

lub córka przed Bogiem. I ja przeżywam tu bóle porodowe, 

aby narodzić się do tamtego ciała. Jeśli jednak ciągle 
miłuję świat, upewnia mnie to, że nie jestem - że nie mam 

tam ciała. Jestem tylko członkiem kościoła.

Nie jestem zarodkiem Bożym. On nie jest moim Ojcem."
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List św. Pawła do Rzymian 8

25 A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, 

oczekujemy żarliwie, z cierpliwością.

26 Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie 

wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch 

wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach.

27 A Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo 

zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.

28 A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu 

z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według 

postanowienia jego są powołani.
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List św. Pawła do Rzymian 8

29 Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, 
aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby 
był pierworodnym pośród wielu braci;

30 A których przeznaczył, tych i powołał, a których 
powołał, tych i usprawiedliwił, a których 
usprawiedliwił, tych i uwielbił.
31 Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż 
przeciwko nam?
32 On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za 
nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam 
wszystkiego?

33 Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg 
usprawiedliwia.
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List św. Pawła do Rzymian 8

34 Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, 
zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten przecież wstawia 
się za nami.

35 Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy 
ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy 
niebezpieczeństwo, czy miecz?

36 Jak napisano: Z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają 
nas za owce ofiarne.

37 Ale w tym wszystkim {więcej niż} zwyciężamy przez 
tego, który nas umiłował.

38 Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani 
aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani 
przyszłość, ani moce,

39 Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła 
nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu 
naszym. 24



List św. Pawła do Filipian 3 (GDA)

10 Żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego, i 
społeczność ucierpienia jego, przykształtowany 
będąc śmierci jego,

11 Owabym jakimkolwiek sposobem doszedł do 
powstania z martwych.

12 Nie iżbym już uchwycił, albo już doskonałym był; 
ale ścigam, ażbym też uchwycił to, na com też od 
Chrystusa Jezusa uchwycony.

13 Bracia! jać o sobie nie rozumiem, żebym już 
uchwycił.
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List św. Pawła do Filipian 3 (GDA)

14 Ale jedno czynię, że tego, co za mną jest, 

zapamiętywając, a do tego się, co przede mną jest, 

spiesząc, bieżę do kresu ku zakładowi powołania onego 

Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie.

15 Ile tedy nas doskonałych, toż rozumiejmy; a jeźli co 

inaczej rozumiecie, i toć wam Bóg objawi.

16 Wszakże w tem, czegośmy doszli, według jednegoż 

sznuru postępujmy i jednoż rozumiejmy.

17 Bądźcież wespół naśladowcami moimi, bracia! a 

upatrujcie tych, którzy tak chodzą, jako nas za wzór macie.
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