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Księga Wyjścia 12

12 Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i 

zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, 

od człowieka do bydła, i dokonam sądów 

nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan.

13 A krew ta będzie dla was znakiem na 

domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, 

ominę was, i nie dotknie was zgubna plaga, 

gdy uderzę ziemię egipską.
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Objawienie św. Jana 12

1 I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana 
w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej 
korona z dwunastu gwiazd;

2 A była brzemienna, i w bólach porodowych i w 
męce rodzenia krzyczała.

3 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy 
smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na 
jego głowach siedem diademów;

4 A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich 
i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, 
która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć 
jej dziecię.
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Objawienie św. Jana 12

5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie 

wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało 

porwane do Boga i do jego tronu.

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.
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DLACZEGO KSIĘGA OBJAWIENIA JEST 

SZCZEGÓLNĄ KSIĘGĄ DLA NAS?
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OBJAWIENIE, ROZDZIAŁ 1, 04.12.60

8 (…) Na podstawie swoich własnych opinii nie odważyłbym się 
podjąć głosić na temat tej wielkiej Księgi Objawienia… na temat 
Siedmiu Wieków Kościoła. Ale w powadze polegam na 
Bogu — że będzie objawiał mi to w tej chwili, kiedy 
do tego dojdę.
10 Nigdy nie zdałem sobie z tego tak mocno sprawy, jak w 

czasie ostatnich wyborów i wtedy zobaczyłem, gdzie się 

znajdujemy. Duch święty zaczął mi objawiać, że należy 
ostrzec ludzi i to przekazać.
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Wybory prezydenckie w 
USA: 8 listopada 1960 r.
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Grudzień 1960 r.
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JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA ?, - E31.12.1961

242 Co to było? Kiedy byliśmy tutaj, nie tak dawno, głosząc Wieki Kościoła, 
przedkładając je, pojawił się tam mały znak, kiedy narysowałem je na tablicy. 
Wprost w tym zgromadzeniu, przed większą ilością ludzi niż tą, która jest 
tutaj, skoro tylko zakończyłem głosić, zajarzyło się światło, przesunęło się do 
tyłu i zawisnęło przy ścianie. Pojawił się tam cień, w czasie, gdy każdy na to 

spoglądał i wyrysował te wieki kościoła, dokładnie tak, jak 
one są tutaj. Ilu z was było tutaj w tym dniu, podnieście swoje ręce jako... 

Patrzyliście na To swoimi własnymi oczyma, co to było? Najpierw uwierzyliśmy 
Słowu Bożemu, głosiliśmy Słowo Boże, przyjęliśmy Słowo Boże i ujrzeliśmy 
Boży cud, potwierdzający, że było To prawdziwe.
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• Potwierdzone:

1. NA TABLICY

2. NA ŚCIANIE NADPRZYRODZONYM 

SPOSOBEM

3. NA NIEBIE (KSIĘŻYC)
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TRZECIE WYJŚCIE
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OSKARŻENIE, JEFFERSONVILLE IN - 07.07.63m

40 Nuże, jeżeli ktoś z was nie był tutaj ubiegłej niedzieli i nie 
otrzymał Poselstwa "Trzecie wyjście" - jeżeli chcielibyście te 
taśmy, ja wierzę, że się ucieszycie z tej : "Trzecie wyjście".

42 Prosimy was, jeśli możecie, żebyście sobie nabyli 
Poselstwo "Trzecie wyjście" - po raz trzeci, kiedy ta światłość, 
Anioł Pański, który nawoływał ludzi do wyjścia, pokazał widzialnie 
Samego Siebie na ziemi - w wyjściu. Rozumiecie? Ja uważam, że to 
jest dla mnie naprawdę doniosłe: Trzecie wyjście!

44 Otóż, my byśmy doceniali, gdybyście - gdybyście zechcieli 
wysłuchać tego Poselstwa: "Trzecie wyjście". Nuże, mieliśmy 
już wiele wyjść, lecz moglibyśmy wyraźnie pokazać naszą ręką na 
miejscie - czas trzech wyjść, kiedy Bóg zstąpił w postaci Słupa 
Ognia, by wywołać i oddzielić lud. Otóż, obecnie znowu oddziela 
lud.
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

2 Niebiański Ojcze, jesteśmy wdzięczni za tą 
kolejną sposobność, że możemy być zgromadzeni 
razem po tej stronie Wieczności. Oczekujemy 
dzisiaj do południa, żeby zstąpiło od Ciebie 
odnowienie mocy, by nas zachęcić do pielgrzymki, 
która leży przed nami.
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

25 Modlę się, Boże, żeby każdy poszczególny - ja wiem, że 
oni będą prowadzeni, ponieważ to jest Twoje Słowo, a Ono 
nie może zawieść. I obyśmy byli prowadzeni do Drzewa 
Życia, abyśmy byli posiadaczami Żywota Wiecznego, 
widzieli Bożą rękę, a oczami wiary patrzyli ponad te cienie, 
w których chodzimy dzisiaj, i ujrzeli Kraj Obietnicy, leżący 
tuż przed nami. 
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{2. Mojżeszową, 3. rozdział, 1 - 12:}

28 Rzekł jeszcze PAN: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego 
w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; 
znam cierpienia jego. 

Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i 
wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do 
ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, 
Hetejczyków... [i Amorejczyków i Ferezejczyków - wyd.]... i 
Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków. 

Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem 
także udrękę, którą ich Egipcjanie dręczą. 

Przeto teraz idź! Posyłam ciebie do faraona..." 
Czy zauważyliście? "Ja zstąpiłem, lecz posyłam ciebie". 

Bóg, idący w postaci człowieka . "Idź..." 
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{2. Mojżeszową, 3. rozdział, 1 - 12:}

28 Rzekł jeszcze PAN: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego 
w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; 
znam cierpienia jego. 

Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i 
wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do 
ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, 
Hetejczyków... [i Amorejczyków i Ferezejczyków - wyd.]... i 
Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków. 

Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem 
także udrękę, którą ich Egipcjanie dręczą. 

Przeto teraz idź! Posyłam ciebie do faraona..." 
Czy zauważyliście? "Ja zstąpiłem, lecz posyłam ciebie". 

Bóg, idący w postaci człowieka . "Idź..." 
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{2. Mojżeszową, 3. rozdział, 1 - 12:}

29 A Mojżesz rzekł do Boga: Kimże jestem, bym miał 
pójść do faraona i wyprowadzić synów izraelskich z 
Egiptu? 
I odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie 
znakiem, że Ja cię posłałem: Gdy wyruszysz..." (Wybaczcie 
mi, proszę.). "Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć 

będziecie Bogu na tej górze". 
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Nie zwróciłem na to uwagi przedtem, lecz czując się 
bardzo mocno inspirowany przez Ducha świętego dzisiaj 
rano, pojąłem to właśnie w tej chwili. Bóg posyła Swego 
sługę z powrotem do miejsca, skąd uciekał: On dał mu 
znak - górę. Nigdy tego nie zauważyłem, dopiero w tej 

chwili. "To będzie Wiecznym Znakiem dla 
ciebie", rozumiecie?

CO ZA WIECZNY ZNAK??
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…….. Tydzień przed tem:

NARAŻAĆ SIĘ W OBRONIE KOGOŚ, - M23.06.63
141 A On powiedział znowu: "Ja ci dam wieczny znak". On rzekł: 
"Spójrz z tego miejsca, gdzie jesteś, na zachód".

142 I ja odwróciłem moją głowę w samochodzie w ten sposób, by 
popatrzyć; obniżyłem szybkość samochodu, wiecie. I ach, moi drodzy, 
Duch Pański! Chciało mi się płakać i krzyczeć. I spojrzałem i 

zobaczyłem po prostu górę z białymi wierzchołkami. 

Rzekłem: "Ja nie wiem, nie widzę w tym żadnego wiecznego znaku".

143 On rzekł: "Twoje imię jest napisane ponad tym wszystkim".

19



NARAŻAĆ SIĘ W OBRONIE KOGOŚ, - M23.06.63

148 Zatrzymałem się i patrzyłem na tą górę, i widziałem tych 
siedem pagórków. Otóż, tutaj, jeżeli chcecie coś zobaczyć. Było 

tam siedem szczytów na grzebieniu tej góry, jednej góry, 
która się ciągnęła na kilka mil. Ta ostatnia góra, zanim wjedziecie 
do innego kraju; po niej nie ma już więcej gór.

149 (...) I ja powiedziałem: "Panie, ja nie rozumiem, co to 
znaczy".

150 On powiedział: "Ile tam jest szczytów?„ 151 Ja 
powiedziałem: "Jest ich siedem".

152 "Ile liter jest w twoim nazwisku?" B-r-a-n-h-a-m - M-a-r-r-i-o-
n B-r-a-n-h-a-m.
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NARAŻAĆ SIĘ W OBRONIE KOGOŚ, - M23.06.63
153 I były tam trzy rzucające się w oczy szczyty. On rzekł: "Te trzy szczyty to 
pierwsze, drugie i trzecie pociągnięcie.

(...) I ja zatrzymałem samochód, i pokazałem to Billymu. I patrzyłem na nie.

155 On rzekł: "To - niech to jest ostoją. Jeśli kiedykolwiek powstanie 
wątpliwość w twoim umyśle, przypomnij sobie to miejsce, przyjedź tu z 
powrotem".
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WIECZNY ZNAK!

Brat Branham identyfikuje się z Księga

Wyjścia 3:12!
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JÓZEF I BENIAMIN!

23



TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

36 Zwróćcie teraz uwagę, jeśli możecie, przeczytajcie sobie 
historię o Józefie, który się urodził później niż jego bracia -
jako przedostatni. Duchowy zmysł zrozumie to zaraz. On nie 
był ostatnim dzieckiem, był nim Beniamin; lecz w tej 
ekskomunikacji, obserwujcie. Józef i Beniamin byli własnymi
braćmi i tylko ci dwaj byli braćmi.
37 Beniamin nie zdobył żadnego uznania, dopóki się nie 
spotkał z Józefem. A pominąwszy wszystkich pozostałych 
Beniaminowi była dana podwójna porcja wszystkiego, co 
dał Józef.
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

40 Ci fundamentaliści dzisiaj wiedzą, na jakiej pozycji się 
znajdują dzięki intelektualnemu pojmowaniu Biblii, lecz tam 
nie ma Ducha świętego. Oni odrzucili Józefa, 
odwrócili się od niego. Oni nie chcieli mieć z tym nic 
wspólnego - z bandą ekstrawaganckich religijnych 
fanatyków; to jest... My z tym nie chcemy mieć nic 
wspólnego. Oni go wyklęli, sprzedali go temu światu. 
Przerwali swoją społeczność. 
42 Oni myśleli - ci bracia, że taki człowiek nie będzie im do 
niczego przydatny, więc dlaczego się go po prostu nie 
pozbyć. To właśnie - ta sama rzecz miała miejsce dzisiaj.
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

47 Jakże, możemy oglądać to koło toczące się wewnątrz 

koła - Boży wielki plan kierujący wszystkim do 
tego wyjścia - do tego czasu, kiedy On zawoła Swój 

lud znowu z powrotem do tego kraju, z powrotem na ich 
miejsce, na ich pozycję, gdzie by ich On mógł 
pobłogosławić i posłać im Tego, którego On obiecał - że 
Go pośle pomiędzy nich. Oni musieli być w swoim kraju.
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OAZA CZASU

(OBJAWIENIE 12)
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

48 W porządku, pamiętajcie zatem, duchowy zmysł 
rejestrujący to, może oglądać ten symbol i przedobraz, i 
wziąć go za jedno. Moglibyśmy rozważać o tym całe 
godziny. Obserwujcie, co się dzieje. Zatem, dlaczego 
czekaliśmy przez całe te lata od tej oazy czasu? Wy wiecie, 
Biblia mówi, że Kościół “uciekł na pustynię, gdzie był 
odżywiany przez czasy i czas”. A dlaczego to wszystko 
było?
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Objawienie św. Jana 12 (BW)

1 I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod 

stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

2 A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

3 I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i 

dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

4 A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął 

smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej 

dziecię.

5 I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską 

żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

6 I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, 

aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

14 I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na 

miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pół czasu, z dala od węża.

29
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

53 "Czterysta lat będą oni pielgrzymować tam w Egipcie i 
potem zostaną wyprowadzeni"; lecz oni tam w 
rzeczywistości pozostali 440 lat z powodu odrzucenia 
proroka. Oni musieli cierpieć kolejnych - około 
czterdzieści lat tam na pustyni, zanim ich Bóg 
wyprowadził. Mojżesz był tam na pustyni czterdzieści lat, 
nim w ogóle powrócił, by ich wyzwolić, rozumiecie. 
Minęło nadplanowo czterdzieści lat, upłynęło dlatego, że 
oni odrzucili poselstwo.
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

Zatem, my się teraz spóźniamy . Dlaczego? Bóg był długo 
cierpliwy, czekając, obserwując. Pozwolił luteranom powstać w 
rozbudzeniu - potem się zorganizowali. Pozwolił metodystom 
powstać w rozbudzeniu - zorganizowali się. Pozwolił Johnu
Smithowi z baptystycznego kościoła powstać z wielkim 
rozbudzeniem - zorganizowali się. Pozwolił powstać 
zielonoświątkowcom z przywróceniem darów - zorganizowali 
się; aż się całkiem dopełni nieprawość, potem Bóg jest 
zmęczony. Potem przychodzi wyjście.
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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. 
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JAKIE «MIESZKAŃIA»?

CO ZNACZY «MAMY BUDOWLĘ OD BOGA, DOM W 
NIEBIE, NIE RĘKOMA ZBUDOWANY, WIECZNY»?
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OSKARŻENIE, JEFFERSONVILLE IN - 07.07.63m

47 W pierwszym wyjściu On był Słupem Ognia - wtedy, kiedy 
On przyszedł na ziemię, w tym kraju, do którego On ich wiódł. 
Jaki to będzie piękny typ w Tysiącletnim Królestwie, do 
którego On prowadzi obecnie Kościół. "Ujrzymy Go takim, 
jakim On jest”, i “będziemy mieć ciało podobne do Jego 
własnego chwalebnego ciała".
48 A dzisiaj dzięki światłości Ewangelii, odzwierciedlającej się 
od światłości, Słup Ognia jest widzialnie wśród nas! Nauka Go 
zobaczyła. Jest to w magazynach po całym świecie. I On jest 
zarówno naukowo jak i duchowo rozpoznany jako ten sam Słup 
Ognia, dzięki tym samym znakom i tym samym rzeczom, jakich 
On zawsze dokonywał. A teraz, w tych dniach, kiedy istnieje 
tak dużo fanatyzmu i innych rzeczy, jednak Bóg zawsze 
identyfikuje Samego Siebie. My to obecnie stwierdzamy.
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49 I jaka to chwalebna rzecz, kiedy wiemy, że "Ten 

ziemski przybytek pewnego dnia" - to stare, wątłe ciało, 

w którym jesteśmy chorzy i cierpiący, "zostanie 

przemienione i uczynione podobnym do Jego własnego 

chwalebnego ciała”; “potem Go zobaczymy takiego, 

jakim On jest" i będziemy razem z Nim w tym Kraju, do 

którego obecnie zdążamy. 
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

Obserwujcie, jak Bóg urzeczywistnił to 
wyjście. Co On... jakie On poczynił 

przygotowania i studiujcie to po prostu 
przez chwilę, a potem spójrzcie na dzisiejszy
czas.
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JUŻ POWSTAŁ FARAON, KTÓRY NIE 

ZNAŁ JÓZEFA

(OBJAWIENIE 13)
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TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

56 (…) Czy Biblia nie mówi w Objawieniu 13... (tam właśnie 
pojawia się nasz naród). Nasz naród jest określony liczbą 
trzynaście, narodem kobiet. Jest to kobieta w Biblii. Kobieta 
jest na naszych monetach. Jest to naród kobiet. (…) 
57 (…) Ona pojawia się w Objawieniu 13. rozdział - numer 
trzynaście. I przypomnijcie sobie, ona powstała jako baranek -
wolność religii . Lecz potem otrzymała moc bestii - posąg 
podobny do niej. A on mówił, posiadając wszelki autorytet i 
czynił te same skażone rzeczy, które czyniła ta bestia przed 
nim. Potem mi chcecie powiedzieć, że to nie jest prorokowane 
o tym narodzie.

39



Objawienie 13:

11 I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa 
rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

12 A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego 
oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon 
pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

13 I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na 
oczach ludzi.

14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na 
oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili 
posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy 
życiu.

15 I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg 
zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu 
posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

16 On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i 
niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim 
czole,
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58 Stan amorejczyków jest niemal dojrzały, bowiem oni 
są już w tym aktywni! A nawet nasz nowy papież - jego 

głównym zamiarem jest złączyć braci razem! I 

według naturalnego pojmowania tak właśnie trzeba 
postąpić! Lecz w oczach bożych jest to w sprzeczności do 
Ducha świętego! Nie możemy się z tym mieszać. A każdy 
kościół zostanie usidlony do tej federacji!
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W porządku, zauważcie, przed tym wyjściem wówczas 
powstał faraon, który nie znał Józefa , rozumiecie, faraon, 
który nie znał Józefa - nie znał Józefa. Co reprezentował Józef? 
Tą duchową stronę w tym duchowym wyjściu. Obecnie 
powstaje - mamy wolność. (“Ta niewiasta była odżywiana 
przez czas - czas i połowę czasu“).

61 Lecz w końcu powstał tam faraon, dyktator, które nie znał 
wolności religii. Złączył ich razem. Nie przegapcie tego. 
Nastał czas, kiedy był tam faraon - najpierw on musiał przyjść.
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Jest to okropne, mówić coś takiego, lecz czasami Prawda 
wydaje się okropna. Ona mówi po prostu, jak Bóg 
przeprowadza Swoje dzieci przez głębokie wody i 
grzęznące piaski, i tym podobnie. On to czyni w ten sposób.

62 Pamiętajcie, naczynie musi zostać rozbite na drobne 
odłamki, na małe kawałki, żeby zostało na nowo 
przekształtowane i zgniecione. Wydaje się, że zniszczyć je to 
okropna rzecz, lecz musi to zostać uczynione w ten sposób, 
aby naczynie zostało na nowo uformowane - wazon, czy 
cokolwiek człowiek robi. 
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62 (…) Powstał tam faraon, który nie znał Józefa, i 
to był początek tego początku. To był początek 
wyjścia. A gdy ta rzecz zaczęła się formować pod 
polityczną mocą, zaczęła się kształtować , to Bóg 
zaczął ją przygotowywać.
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Zaraz po Setim przyszedł Ramzes, a Ramzes był tym, który nie 
wiedział o błogosławieństwach Józefa. On nie wiedział, czym 
była ta duchowa strona, on był tylko politycznym geniuszem, 
który potrafił zająć Abisynię i wszystkie pozostałe kraje swoją 
potęgą militarną, i to było wszystko, co on znał - potęgę 
militarną.
63 I ja myślę, że gdyby ktoś był duchowo usposobiony, mógłby 
oglądać, co się dzieje obecnie . Otrzymujemy faraona, który 
nie zna wolności religii. Kiedy nasz prezydent objął swój 
urząd, on nie przysięgał na to, że jest zwolennikiem wolności 
religii.
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70 (…) Lecz widzicie, wszystko to paskudztwo musi się dziać; 
wszystko z powodu jakiegoś polityka, którego wy, ludzie, 
wybraliście przy pomocy waszych oszukujących maszyn . (...)

Zatem, jeśli chodzi o tego człowieka, którego mamy tutaj, 
który nie zna Józefa – wolności… (…) A pan Kennedy nadał 
obywatelstwo tej "gwardii" i posłał tych ludzi wprost z 
powrotem przeciw ich własnym ojcom, stojących tam pod tą 
konstytucją, co znowu naruszyło konstytucję. Powiedzieli: "My 
nie będziemy walczyć, o nie" a on powiedział "mam nadzieję, 
że ten naród może się przekonać, że nie żyjemy więcej w 
czasie demokracji, lecz w czasie dyktatury wojskowej"
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W tym czasie wyrastał w Egipcie Ramzes. Jego moc 
potęgowała się. Ten naturalny człowiek, Ramzes, wzrastał . 
Ten naturalny człowiek, antychryst, rośnie obecnie na skutek 
polityki. On się już dostał do Białego Domu.
77 W religii on doprowadził wszystkich ludzi do takiego 
zamieszania, że faktycznie polecą za tym . A denominacyjni 
liderzy... praktycznie każdy kościół, który istnieje w naszym 
państwie znajduje się już w konfederacji kościołów. Ramzes 
rośnie i oni się wszyscy jednoczą razem i to właśnie będą 
mieć. A co tego dokonuje? Czyni to pewna moc, bestia, taka 
jak ta pierwsza.
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Potem przyjdzie prześladowanie na tych 

wszystkich, którzy się z tym nie zjednoczą, oraz 

bojkot. Potem będzie za późno - już otrzymałeś piętno. 

Nie mów: "Ja to uczynię potem"; uczyń to raczej teraz. 
Ramzes rośnie.
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78 Lecz pamiętajcie, w czasie kiedy Ramzes rósł w 
moc w Egipcie, Bóg miał Mojżesza na pustyni. On 
rósł również. Ramzes miał system polityczny. Bóg miał 
duchowy system w czasie proroka, gotowego pójść 

tam i mówić do tego ludu. One obydwa 
znowu rosną. Pewnego dnia dojdzie do próby sił. 
Niedługo nastanie czas, kiedy dojdzie do próby sił. 

50



TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

Spójrzcie na Kościół dzisiaj, nawołujący, 
przychodzący do mocy. Duch święty zstępuje w 
dół. Tajemnice Boże zostają objawione i 
zaszeregowane, rozumiecie. Ten prawy kościół -
on już jest w Białym Domu, a Kościół zbiera się 
razem - nie denominacja, lecz wychodzi z niewoli 
nieprawości, opuszcza Amorejczyków. Lud, który 
jest wolny. O! 
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Wyjście jest tuż przed nami! Widzicie, ta 

intelektualna strona wygląda doskonale i ona jest 
doskonała. Jest to dokładnie... doskonała dzięki inspiracji 
szatana. 
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O Boże, pozwól, by to ludzie zrozumieli!! Jak mogę się jeszcze 
więcej posłużyć moim głosem? Jak mogę to przedstawić 
jeszcze jaśniej przy pomocy Pisma świętego pod inspiracją 

Ducha świętego, że znajdujemy się tutaj? "O" -
mówicie - "otóż, gdyby to przyszło od papieża Jana lub papieża 
Takiego-i-takiego albo biskupa Takiego-i-takiego..."

84 Czy widzicie, że Bóg wziął zwykłego, nic nie znaczącego 

mieszkańca pustyni? Mówicie: "Jak to wszystko może być 
złe?"
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112 Zauważcie, ten król, ten nowy król, który objął swój urząd, 
który nie znał Józefa - jaki był jego pierwszy plan zniszczenia mocy 
Izraela? Dotyczyło to ich dzieci. Czy się to zgadza? On się starał 
wytracić ich dzieci . Słuchajcie teraz uważnie. Ten sam diabeł w 
innej formie królestwa próbował zniszczyć jedynego Bożego Syna. 
Widzicie, pozbyć się ich dzieci najpierw, zanim oni mogli 
rozpocząć. Diabeł jest naprawdę sprytnym, przebiegłym ptaszkiem. 
On wie, jak uderzyć w tę rzecz, zanim się ona rozpocznie; on to wie, 
rozumiecie.
113 A jedyna rzecz, którą możesz w ogóle uczynić, by go pokonać, 
jest zdać się na Chrystusa i upokorzyć samego siebie i pozwolić Mu, 
żeby cię prowadził. Nie uczynisz tego w żaden inny sposób.
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113 (...) Twój intelektualny potencjał nie dokona tego 
nigdy. Ty musisz temu po prostu uwierzyć i zdać się tylko 
na Niego. On jest Pasterzem. Nie jest zadaniem owcy 
odpędzać wilka, jest to zadaniem Pasterza; lecz owca musi 
się trzymać Pasterza, żeby pozostać bezpieczną. To jest 
moja bezpieczna strefa - w Chrystusie, a Chrystus jest 
Słowem. To jest strefa bezpieczeństwa.
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(...) Czy Daniel nie mówi tego samego o tym królestwie z 
żelaza i gliny, że oni krzyżują te nasienia, próbując złamać 
moc innych ludzi, i to właśnie oni czynią? Tak, że dostali 
teraz tę rzecz - oni tam wprowadzili prezydenta; 
następną rzeczą, którą musicie uczynić, jest wprowadzić 
tam kardynała.

117 Umieszczą tam cały gabinet, co potem uczynicie?
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120 Oni ich uśmiercali naturalną śmiercią, obecnie 
duchową śmiercią, rozumiecie. Bóg przygotowywał 
naturalnego człowieka, Swego proroka, by poszedł tam do 
Egiptu. A szatan przygotowywał Ramzesa, swego 
naturalnego człowieka, rozumiecie - przygotowywał 
naturalnego człowieka. Co takiego? By wybić albo 
zjednoczyć wszystkich Egipcjan i Hebrajczyków razem, i 
uczynić ich sługami faraona . 
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Zauważcie teraz, Bóg to czyni, a pomimo tego ludzie tego nie 
poznali. Cielesny umysł postępował według rozumu. Bóg 
nawołuje obecnie do duchowego wyjścia. Tam, gdzie On 
wzywał do naturalnego wyjścia dla Swego ludu, On wzywa 
do duchowego wyjścia dzisiaj - dla Jego - kogo? Jego 
wybranych. Tylko dla Jego wybranych!

131 (...) Cielesny zmysł tego nie pojmuje . Duchowy 
zmysł to odbiera i patrzcie... Chciałbym was o coś zapytać. 
Dlaczego Egipcjanie nie widzieli tych rzeczy? Dlatego, że 
nie byli wybrani. Bóg powiedział Abrahamowi zanim się to 
stało... (Zrozum to, ty śpiący kościele!)
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140 "Jako było w dniach Lota, tak będzie w czasie 
Przyjścia Syna Człowieczego". Widzimy Ducha świętego 
między nami, czyniącego to samo, działającego w ludzkim 
ciele. Jest to ta godzina, rozumiecie. Jesteśmy po prostu 

tutaj, przyjaciele, to wszystko . Wyjście jest w toku.
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Jak wiecie, czasopismo "Life" opublikowało to w ubiegłym miesiącu tam, 
gdzie... Ilu z was było tutaj i słyszeliście mnie, jak mówiłem o tym, zanim się to 
stało? Ja myślę, że niemal każdy w zborze. Tam to jest. Oni w ogóle nie wiedzą, 
co to jest. Naukowcy próbują... "Każdy, kto zrobił zdjęcie tego, niech 

zatelefonuje" - obłok dwadzieścia sześć mil wysoko w kształcie piramidy -
siedem aniołów przedstawionych tam i oni przynieśli z powrotem... i  przynieśli 
wam Słowo Boże pod inspiracją i mówią wam o tych godzinach, do 
których wchodzicie i żyjecie w nich .

148 Duchowy zmysł zarejestruje to zaraz, widzicie, i przyjmie t o. Jest to 
wyjście! My odejdziemy pewnego dnia . Dzięki bądź Bogu. Pamiętajcie, ja 
teraz zakończę za chwilę. Mam jeszcze dziesięć minut.
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Zauważcie, prowadził ich - wyprowadził ich, 
prowadził ich do obiecanego kraju, Izrael, 

naród; a ten sam Bóg, ten sam Słup Ognia, 
który tylko... Oni mówią, że ten aparat 
fotograficzny...

150 Kiedy czytacie orzeczenie George J. Lacy -
nie moje teraz - czytacie, jak George J. Lacy
badał to zdjęcie (szef FBI do badania 
dokumentów i odcisków palców) tam jest jego 
orzeczenie. 
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Siedem Pieczęci objawiło te tajemnice. A potem On otworzył tą rzecz na 
wierzchołku, a tam wewnątrz znajdowała się biała skała, lecz nie było na 
niej nigdy pisane, jest to tajemnica. Poszedłem do Tucson, 
przepowiedziałem to, zanim się to stało. Stałem na północ od Tucson 
(stoją tutaj świadkowie tego), kiedy rozległ się łoskot, który niemal strząsł 

góry z powierzchni ziemi. A w tym samym czasie okrąg 
Światłości unosił się tam w powietrzu. Kiedy naukowcy 
uczynili jego zdjęcie obecnie , dwadzieścia sześć mil wysoko, około 

pięć razy wyżej, niż może znajdować się mgła lub cokolwiek innego; a oni 
nawet nie mogą stwierdzić, na skutek czego to powstało.

153 "W czasie wieczora nastanie Światło, ścieżkę do Chwały znajdziecie z 
pewnością". Jeżeli jesteście wybrani; to Nasienie pada na suchą ziemię 
albo na skały, Ono nie dokona niczego. Twarde, kamienne serca, które 
chcą być obojętne - lecz kiedy Ono padnie na miękką, żyzną glebę wiary, 
to Ono zrodzi chrześcijanina, przynoszącego owoce Ducha.
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154 Zauważcie, jak to Bóg uczynił. Teraz On ma ten sam Słup 
Ognia, który jest potwierdzony. Ktoś powiedział: "Dlaczego nie 
idziesz i nie powiesz tym naukowcom o tym". Czy myślicie, że 
oni by temu uwierzyli? "Nie rzucajcie waszych pereł przed 
świnie". Jezus powiedział, żeby tego nie czynić; ja się nie czuję 
prowadzony do tego. Chociaż mieszkam tam wprost w tym 
mieście, gdzie oni prosili o to, i pomyślałem, że się tam udam, 
ale Duch święty powiedział: "Trzymaj się od tego z dala. 
To nie jest dla nich. Idź z powrotem i powiedz to w 
kaplicy". 
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161 My jesteśmy w wyjściu i kiedy będziemy 

odchodzić, i wyłączymy te taśmy za chwilę, o, moi 
przyjaciele, moi bracia, i wy, obecni tutaj, i ci, którzy będą 
słuchać tych taśm, pozwólcie mi jako waszemu bratu i 
obywatelowi Królestwa Bożego powiedzieć: WYJDŹCIE w 
tym wyjściu! Albowiem wszyscy, którzy pozostali, będą 
nosić piętno bestii. 

64



TRZECIE WYJŚCIE, M30.06.63

Pierwsze wyjście - co On uczynił? On ich wyprowadził z 
naturalnego kraju do naturalnego kraju. W drugim wyjściu On 
wyprowadził ich z duchowego stanu do duchowego Chrztu 
Duchem świętym.

162 Teraz On wyprowadza ich z duchowego Chrztu Duchem 
świętym wprost z powrotem do Wiecznego Kraju 
Tysiącletniego Królestwa i tej wspaniałej przyszłości . Ten sam 
Słup Ognia przez ten sam namaszczony system - ten sam Bóg 
czyniący te same rzeczy. A to samo Słowo, które ogłosiło 
pierwsze wyjście, ogłosiło drugie wyjście. To samo Słowo, 
które ogłosiło drugie wyjście, ogłosiło trzecie wyjście,

164 (...) wyjść w tym wyjściu, wywołującym z obojętności
denominacjonalizmu, z idei i rzeczy tego świata
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Zatem, kiedy nasze nabożeństwa są długie, przeciągają 
się, bowiem godzina jest późna - my musimy przynieść 
Słowo, kiedy jeszcze jest gleba, do której Je można 
zasiać, ponieważ przychodzi chłodna zima. My to 
widzimy; liście opadają i my wiemy, że zima jest tuż za 
drzwiami.

171 Musimy zabronować jej powierzchnię i zagrzebać 
nasienie. Modlę się więc, Niebiański Ojcze, żebyś Ty 
mówił do każdego serca.
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5 (...) stało się pierwsze wyjście, gdy Bóg zstąpił w 
dół i objawił się-Duch święty w formie słupa 
ognia-i wyprowadził lud Izraelski z Egiptu. 
Drugie wyjście miało miejsce, gdy Chrystus 
wyprowadził Kościół z judaizmu. 
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Trzecim wyjściem jest wyprowadzenie 
Oblubienicy z kościółu przez ten sam Słup 
ognia. Rozumiecie? Z naturalnego, 
Duchowych z duchowego – trzy. 
Rozumiecie? Raczej duchowych ludzi z 

kościółu.
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